
ال شيء سوى جمني

شركة مصطفى كرم وأوالده لـلتجارة العامة والـمقاوالت ذ.م.م.
تلفون: 003 803 1
www.suzukikuwait.com
        suzukikuwait.com



 (EG2) 3 اصفر/ اسود  (EHJ) 3 ازرق/ اسود 

 (ZAM) 3 اسود

 (Z2S) فضي  (26U) ابيض 

 (WA5) رمادي  (WA7) اخضر زيتي 

 (EG3) 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 السياره عن 
الطرقات

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

واسعه للرؤيه، وارتفاع مدهش 
للسياره عن الطرقات، مما 

يساعدك فى تجاوز المنحدرات 
الصعبه وصعود التالل القاسيه.

ركز على ا هم
مع جمنى ليس هناك الكثير مما يصرفك عن القياده، وبمقصورتها الداخليه ذات 

اللون ا سود ا نيق، حيث تم تصميم اجهزه التحكم داخلها لتكون سهله 
االستعمال عند القياده.

اعتمد على متانه مشهود لها 
اربعه ميزات التقبل المساومه تحدد جيمنى كسياره موثوق بها على 

الطرق الوعره. 
احم نفسك وا�خرين 

السالمة هي ا ولوية سواء أثناء رحلة في البّرية أو تنّقل في المدينة.

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.

جمال متواضع أنيق
وعملي للغاية

مواصفاتالميزاتا لوان المتوفرة

ألوان ثنائية اللون

ألوان أحادية اللون 

مثبت السرعة   •
مقود رياضي من الجلد   •

عدد 6 وسائد هوائية (في ا مام والجوانب)   •
إضاءة أمامية LED تعمل أتوماتيكي«   •

مرشات ماء ل½ضاءة ا مامية   •
 (DRL) إضاءة نهارية  •

المرايا الخارجية مطلية بالّلون ا سود    •
مقابض ا بواب بنفس لون السيارة   •

صندوق ل¿متعة خلفي    •
نقطة كهرباء 12 فولت في الجهة الخلفية   •

واقي من الشمس لكل من السائق  •
والراكب مزّودة بمرآة وحامل تذاكر  

إضاءة داخلية بالصندوق الخلفي  •
لوحة التحكم بالتكييف اتوماتيكية   •

فتحات التكيف باللون الفضي  •

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 السياره 

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

TOP THREE IN THE WORLD

2019 WORLD CAR AWARDS
WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR

مميزات جيمني GLX 2022 أتوماتيك


