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أحمر لؤلؤي ميتاليك
Red Pearl Metallic (WBG)

Inside Baleno, a premium experience awaits you. The styling 
complements your lifestyle, and good quality materials and fine finishes 
adds a touch of class.

You’re assured of a pleasant experience when on the go in Baleno. 
Multiple storage spaces add convenience to every drive.

Body Colours Features Specificationsااللوانالمزايا مواصفات

Makes a striking impression

Baleno complements your sharp personality perfectly. Take on every 
moment with the car as your companion and raise your edge.

 تعطيك انطباع� مذهًال و�ول وهلة!

بالينو.. تكمل شخصيتك. انطلق في كل لحظة مع بالينو كرفيق لك وارفع من 
مستوى قدراتك.

حياتك  أسلوب  الرائع  التصميم  يكمل  إذ  متميزة،  تجربة  بانتظارك  بالينو،  داخل 
وتضيف المواد عالية الجودة والجميلة لمسة من الرقي.

تضيف  إذ  بالينو،  في  التنقل  أثناء  ممتعة  بتجربة  ستحظى  أنك  ثقة  على  كن   
مساحات التخزين المتعددة الراحة.

RAISE
YOUREDGE

أزرق لؤلؤي ميتاليك 
Blue Pearl Metallic (WBH)

بيج لؤلؤي ميتاليك
Beige Pearl Metallic (WBJ)

رمادي لؤلؤي ميتاليك
Grey Pearl Metallic (WBF)

فضي لؤلؤي ميتاليك
Silver Pearl Metallic (WBE)

أبيض لؤلؤي 
Arctic White Pearl (ZHJ)

Engine

Transmission
Dimensions
Overall length  mm
Overall width  mm 
Overall height  mm
Wheelbase  mm
Tread Front mm

mm raeR 
Minimum turning radius m 
Minimum ground clearance mm
Capacities
Seating capacity  persons
Fuel tank capacity  litres
Luggage 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
 Reverse
Final gear ratio 
Weights
Kerb weight (minimum / with full options) kg
Gross vehicle weight  kg

 Petrol   
 1.5L 2WD

TA4 

099,3 
547,1 
005,1 
025,2 

 1,505 (R16)
 1,510 (R16)

1.5 
 150  

5 
73 
813 

 
B51K 

4 
61 

264,1 
 74.0 x 85.0

5.01 
000,6/77 
004,4/831 

 Multi-point injection    
 

TA4 
578.2 
865.1 
000.1 
796.0 
003.2 
541.4 

589/569 
034.1 

 

x

 
 
 
 

Baleno GLX GLX بالينو

تمّيز دائم ملفت للنظر
Stands Out Every Moment

براحة تتسع للمزيد
Space for More

راحة بمستويات راقية
Next Level of Comfort

أناقة تصميم داخلي مدهش
Striking from Within

 شاشة عرض من الجيل الجديد
للصوت والشاشة العلوية
New Generation Display 
Audio & Head-up Display

• New Generation Display Audio  
 with 9-inch touchscreen

• 360 View Camera

• 4.2-inch Colour LCD Display

• Head-up Display

• Telescopic-adjustable Steering  
 Wheel

• Rear AC Vents & USB Sockets

• Leather Steering with Cruise   
 Control & Hands-free Phone   
 Control

• Electronic Stabiliry Programme  
 (ESP)

• Anti-lock Braking system (ABS)  
 with Electronic Brake Distribution  
 (EBD)

• 6 Airbags – Dual Front & Side  
 Airbags

• Rear Parking Sensors with bird’s  
 eye view camera

• LED Headlamps

• Keyless Push Start System

نظام عرض الصوت من الجيل الجديد  •
شاشة 9 بوصة تعمل باللمس  

كاميرا 360 للرؤية  •

شاشة عرض LCD ملونة 4.2 بوصة  •

شاشة عرض أمامية  •

عجلة قيادة تلسكوبية قابلة  •
للتعديل  

USB فتحة تكييف خلفي ومقابس  •

عجلة قيادة من الجلد مع مثبت    •
للسرعة وتحكم حر  اليدين  

    ل�تصال الهاتفي

نظام تثبيت إلكتروني للبريك  •
(ESP)  

(ABS) نظام مانع ا�نغالق للفرملة  •
مع توزيع قوة الكبح إلكترونيا    

(EBD)  

6 أكياس هوائية – أمامية وجانبية    •
مزدوجة  

مجسات خلفية لوقوف السيارة     •
الخلفية مع كاميرا للرؤية   

LED مصابيح أمامية  •

نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح   •


