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 (DG5) 3 اصفر/ اسود  (CZW) 3 ازرق/ اسود 

 (ZJ3) 3 اسود

 (Z2S) فضي  (26U) ابيض 

 (ZVL) رمادي  (ZZC) اخضر زيتي 

 (2BW) 3 بيج/ اسود 

أنت وجمني فـي طريقك إلى المغامرة.
تم تصميم جمني لتحدي اقصى ا
حوال الجوية والتضاريس، حيث تخشى 

المركبات ا
خرى من هكذا تحدي. كن مستعدا لمواجهة تحديات الطبيعة، 
أطلق العنان لروح المغامرة واستعد لالستكشاف.

ارتفاع السيارة عن 
الطرقات

سارع الى ا�ستكشاف فى الهواء 
الطلق الى الحد ا قصى، مع زوايا 

واسعة للرؤية، وارتفاع مدهش 
للسيارة عن الطرقات، مما 

يساعدك فى تجاوز المنحدرات 
ركز على ا�همالصعبة وصعود التالل القاسية.

مع جمنى ليس هناك الكثير مما يصرفك عن القيادة، وبمقصورتها الداخليه ذات 
اللون ا سود ا نيق، حيث تم تصميم اجهزة التحكم داخلها لتكون سهلة 

االستعمال عند القيادة.

اعتمد على متانه مشهود لها 
اربعة ميزات التقبل المساومة تحدد جمنى كسيارة موثوق بها على 

الطرق الوعرة. 
دفع رباعى بتحكم من ذراع يدوى 

 (4L) اثناء القيادة تتكيف جمنى مع كل الضروف . قم بتحويل ذراع النقل الى وضعية
عندما تصبع القيادة صعبة عندها تصل الى الحد ا قصى من العزم والثبات، انتقل الى  

(4H) ل³ستمتاع بالدفع الرباعى على الطرق الوعرة او المغطاة بالثلوج، وانتقل الى وضعية 
(2H) على الطرق الممهدة لقيادة اكثر هدوء¶ وكفائة فى توفير الوقود. استخدم الدفع 

الرباعى ا¸من فى مغامرآتك على الطرقات الممهدة والوعرة. 

احزم معداتك واستعد للمغامرة
سواء كنت تتنقل في الغابة أو تستكشف المسارات الوعرة، فإن 

جمني توفر لك مساحة واسعة وميزات تخزين عملية الستيعاب كل 
حاجة.

أداء حقيقي على الطرق 
الوعرة الستكشاف أركان 

العالم أجمع

مواصفاتالميزاتا�لوان المتوفرة

ألوان ثنائية اللون

ألوان أحادية اللون 

محرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر  •
 (4x4) نظام الدفع الرباعى  •

القوة 75/6,000 كيلو وات / دورة بالدقيقة  •
ناقل حركة اوتوماتيكى 4 سرعات وناقل حركة  •

يدوى 5 سرعات  
(ESP) نظام مانع ا�نزالق  •

(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء ل³طارات  •
(ABS) نظام منع انغالق الفرامل  •

مكيف امامي فعال  •
راديو والعب اقراص MP3 بتحكم  •

من مقود القيادة  
بلوتوث  •

USB مدخل  •
أكياس هوائية امامية مزدوجة للسائق والمرافق  •

ريموت كنترول لفتح وقفل ا بواب*  •
اطارات مقاس 15   •

مصابيح للضباب امامية وخلفية*  •
مرايا خارجية قابلة للتعديل*  •

GL فقط*متوفرة في (A/T & M/T)

Engine

Transmission
DIMENSIONS
Overall length Front bumper to rear bumper mm
 Front bumper to spare wheel cover mm
Overall width  mm 
Overall height without roof rails mm
Wheelbase  mm
Tread Front mm
 Rear mm
Minimum turning radius m 
Minimum ground clearance mm
CAPACITIES
Seating capacity  persons
Fuel tank capacity  litres
ENGINE
Type
Number of cylinders
Number of valves
Piston displacement cm3
Bore x stroke  mm
Compression ratio
Maximum output  Kw/rpm
Maximum torque  N-m/rpm
Fuel distribution
TRANSMISSION
Type
Gear ratio   1st
 2nd
 3rd
 4th
 5th
 Reverse
Final gear ratio 
WEIGHTS
Kerb weight (minimum / with full options) kg
Gross vehicle weight kg

  Petrol  بنزين
   1.5L / 1.5L
 5MT    4AT

   3,480
   3,645
   1,645
   1,725
   2,250
   1,395
   1,405
   4.9
   210
  
   4
   40
  
   K15B
   4
   16
   1,462
   74.0 x 85.0
   10
   75/6,000  
   130/4,000  
  Multi point injection     متعددة الحقن
 
 5MT    4AT 
 4.425    2.875 
 2.304    1.568 
 1.674    1.000 
 1.190    0.697 
 1.000    - 
 5.152    2.300 
 4.091    4.300 
 
 1,090/1,135    1,110/1,135 
   1,435

محرك

ناقل الحركة
ا�بعاد

من الدعامية إلى الدعامية الطول الكلي 
من الدعامية االمامية إلى اطار العجلة االضافية  

العرض الكلي
ا�رتفاع الكلي

قاعدة العجالت
أمام مداس  
خلف  

الحد ا دنى لنصف قطر ا�نعطاف
الحد ا دنى لخلوص ا رضي

السعة
عدد ا شخاص عدد المقاعد  

سعة خزان الوقود
المحرك

نوع 
عدد ا سطوانات

عدد الصمامات
مكبس التشريد
التحمل x الجهد 

نسبة الضغط
ا�ستطاعة القصوى
عزم الدوران ا قصى

توزيع الوقود
ناقل الحركة

نوع
ا ول نسبة التروس 

الثاني  
الثالث  
الرابع  

الخامس  
الغيار العكسي  

نهائي نسبة التروس
ا�وزان

الوزن الصافي
الوزن ا�جمالي للسيارة

• هيكل قوى 
• ثالثة زوايا انحدار واسعه لتثبيت السيارة 

• نظام تعليق ثالثى مع ضواغط لولبية 
• نظام الدفع الرباعى بتحكم من ذراع يدوى           


