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TIME TO



LET THE INNER CHILD COME OUT
AND PLAY!
Tickle the force that lies within all of us. 
Befriend a full-grown explorer, in which every 
moment is yours.

BOLD STYLING AND STRONG
APPEARANCE OF A TRUE-BORN SUV
Beaming with strength and authentic SUV-looks 
with cutting-edge assistance technologies and 
state-of-the-art connectivity.

Body ColoursااللوانالمزاياSpecificationsمواصفات Features

Regardless of the road surface, the Vitara provides outstanding grip, no special driving techniques of operations are required. The Vitara’s 
sophisticated mechanisms make driving a true pleasure. Whatever the road, the Vitara will handle it with consummate ease.

بصرف النظر عن نوعية الطريق، فإن"ڤيتارا" تمتلك الطريق بقبضة محكمة، دون الحاجة الى تقنيات قيادة خاصة، إذ توفر آليات "ڤيتارا" المتطورة متعة القيادة الحقيقية.  
فمهما كانت وعورة الطريق، فإن "ڤيتارا" مستعدة للتغلب عليها  بسهولة تامة.

MORE FEATURES. MORE...WOW!
Assisting, protecting and entertaining at all times.

PERFORMANCE ON EVERY TERRAIN
Powered by unique ALLGRIP 4-wheel drive system. 

سيارة الدفع الرباعي الجديدة بتصميم 
جريء ومظهر قوي جذاب

تمتاز بقوتها ومزايا سيارات الدفع الرباعي األصيلة 
مع تقنيات المساعدة المتقدمة واالتصال المتطور.

أصفر شمسي مع سقف أسود

EBD و ABS نظام  •
للفرامل  

نظام تشغيل بدون مفتاح    •
"Push Start"  

بلوتوث ومثبت للسرعة    •
بتحكم من المقود  

تكييف فعال أوتوماتيكي  •

6 وسائد هوائية +  •
مقاعد شامواه وجلد  

4 مجسات خلفية  •
و 4 مجسات امامية   

إطارات ألومنيوم مقاس  •
17 إنش  

نظام فحص ضغط هواء    •
(TPMS) ا�طارات  

(ESC) نظام مانع ا�نزالق  •

اضاءة أمامية LED تعمل    •
أوتوماتيكيا  

• ABS, EBD for the brake  
 system

• Keyless operating   
 system "Push Start"

• Cruise control and  
 bluetooth

• Automatic    
 air-conditioning

• 6 airbags and suede +  
 leather seats

• 4 Front and 4 rear   
 sensors
 
• 17-inch alloy wheels  
 and daylight running  
 lamps

• Tire Pressure   
 Monitoring System  
 (TPMS)

• Electronic Stability  
 Control (ESC)

• Auto and LED   
 head lamps

Ivory with Black Roof (A9N)
عاجي مع سقف أسود

Cool White (ZNL)
أبيض

Bright Red (ZCF)
 أحمر ساطع

Bright Red with Black Roof (A9H)
أحمر ساطع مع سقف أسود

Turquoise Blue with White Roof (A6H)
أزرق فيروزي مع سقف أبيض

Ice Blue with Black Roof (DBF)
أزرق ثلجي مع سقف أسود

Turquoise Blue (ZQN)
أزرق فيروزي

Turquoise Blue with Black Roof (A9L)
أزرق فيروزي مع سقف أسود

Silky Silver (ZCC)
فضي حريري

Solar Yellow with White Roof (DBG)
اصفر شمسي مع سقف أبيض

Metalic Grey (ZCD)
رمادي المع

Metalic Gray with Black Roof (A9G)
رمادي المع مع سقف أسود

STYLED FOR ALL ADVENTURES.

Solar Yellow with Black Roof (DBH)

Number of doors
Engine

Drive System
Dimensions
Overall length  mm
Overall width  mm
Overall height  mm
Wheelbase  mm
Tread                      Front mm
                      Rear mm
Minimum turning radius m
Minimum ground clearance mm
Capacities
Seating capacity  persons
Luggage capacity*1 *2             Max volume litres
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
 6th
 Reverse
Final gear ratio 
Weights
Kerb weight (minimum / with full options) kg
Gross vehicle weight  kg

  5
  Petrol   بنزين
  1.6L VVT
 2WD  ALLGRIP

  4,175
  1,775
  1,610
  2,500
  1,535
  1,505
  5.2
  185

  5
  1,120
  47
 
  M16A
  4
  16
  1,586
  78 x 83
  11.0
  86/6,000
  151/4,400
  Multi-point injection    متعددة الحقن
 
 5MT 6AT 5MT 6AT
 3.545 4.666 3.545 4.666
 1.904 2.533 1.904 2.533
 1.258 1.555 1.258 1.555
 0.911 1.135 0.911 1.135
 0.725 0.859 0.725 0.859
 - 0.685 - 0.685
 3.250 3.393 3.250 3.393
 4.411 3.683 4.411 3.683
 
 1,075-1,165 / 1,120-1,180  1,160-1,230 / 1,185-1,245
  1,730

عدد االبواب
محرك

ناقل الحركة
ا�بعاد

الطول الكلي
العرض الكلي
ا�رتفاع الكلي

قاعدة العجالت
أمام مداس  
خلف  

الحد ا®دنى لنصف قطر ا�نعطاف
الحد ا®دنى لخلوص ا®رضى

السعة
القدرة على الجلوس                         عدد ا®شخاص

لتر سعة التخزين  
لتر سعة خزان الوقود  

المحرك
نوع 

عدد ا®سطوانات
عدد الصمامات

مكبس التشريد
التحمل x الجهد 

نسبة الضغط
ا�ستطاعة القصوى

الجهد االقصى
توزيع الوقود

ناقل الحركة
نوع

ا®ول نسبة التروس 
الثاني  
الثالث  
الرابع  

الخامس  
السادس  

الغيار العكسي  
نهائي نسبة التروس

ا�وزان
الوزن الصافي

الوزن ا�جمالي للسيارة

دع الطفل بداخلنا يخرج لينطلق ويلهو!
دغدغة للقوة التي تكمن في داخل كل منا. صداقة 

مذهلة واعجاب ملفت مع كل لحظة قيادة.

أداء متفوق على كل التضاريس
مدعومة بنظام الدفع الرباعي "اوول غريب" الفريد.

المزيد من المميزات. المزيد من الدهشة!
مساعدة وحماية وترفيه في جميع األوقات.


