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(CVT) نقل متغير مستمر

 

ا�طار والتروس

عمود كهربائي مدّعم
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الحجم ا¬صلي

فيبرانتستانداردالـفـئـة

ملم

ملم

ملم

ملم

م

ملم

ليتر 

كيلوجرام

كيلوجرام

سم مكعب

حصان/ لفة في الدقيقة

نيوتن متر/ لفة في الدقيقة

ليتر

كلم في الساعة

أمامي

خلفي

أمامي

خلفي

EEC

EEC

S3مــواصـفات

√                                                   √

الهيكل

المقاعد

نظام الدفع

المحرك

الطول الكلي (دون حامل لوحة ا¬رقام)

العرض الكلي (من المرآة إلى المرآة)

االرتفاع الكلي 

قاعدة العجالت

الحد ا¬دنى لنصف قطر دائرة االنعطاف (من الرصيف إلى الرصيف)

االرتفاع عن ا¬رض (عند التحميل الكامل)

سعة ا¬متعة (جميع المقاعد حتى غطاء المقعد الخلفي)

وزن المركبة ا�جمالي

ا¬قصى: الوزن الفارغ

ُصِنع المحرك في 

النوع

ا�زاحة

القدرة ا�خراجية ا¬قصى

العزم ا¬قصى

سعة خزان الوقود

السرعة القصوى

ناقل الحركة

نوع النقل

التوجيه

النوع

نوع المقود

نظام التعليق

النوع

المكابح

النوع

نوع مكابح الوقوف

ا�طارات والعجالت

مقاس ا�طار

ا�طار االحتياطي

المواصفات الميكانيكية

اختيار نمط القيادة (نقل حركة يدوي وآلي)

Soft cover cabin trims Automatic side mirrorsSunroof

مواصفات الخصائص
تكييف هواء آلي

راديو
اتصال بلوتوث مع الهاتف

 USB مدخل
مصدر طاقة ١٢ فولت في صندوق ا¬متعة

منفذ USB للركاب الخلفيين
مكبرات صوت

المقاعد
تنجيد المقاعد - قماش

مقبض تحكم في مقعد السائق
مقبض تحكم في مقعد الراكب ا¬مامي

مسند رأس مركزي للمقاعد الخلفية
مسند ذراع مركزي أمامي

أسلوب طي مقاعد الصف الثاني ٤٠:٦٠
ا�مان

وسادة هوائية للسائق 
وسادة هوائية للراكب ا¬مامي 

نظام رقمي لمراقبة ضغط ا�طارات
مقعد خلفي أوسط مع حزام أمان ثالثي النقاط

نظام تنبيه حزام أمان السائق 
نطام ISOFIX (لتركيب مقاعد ا¬طفال)

EBD لمنع انغالق المكابح + نظام ABS نظام
 ESC تحكم الثبات ا�لكتروني

مستشعر وقوف خلفي
(HBA) مساعد الفرامل الهيدروليكي

منبه تجاوز السرعة
CCS نظام التحكم بالقيادة

مواصفات إضافية إلى JAC S3 ستاندارد
المواصفات الخارجية

فتحة سقف
مصابيح إضاءة أوتوماتيكة

طي كهربائي للمرآة الخارجية
طي أوتوماتيكي للمرآة الخارجية

طي أوتوماتيكي للمرآة الخارجية عند غلق السيارة
المواصفات الداخلية

زر واحد لفتح وإغالق جميع النوافذ
غطاء الصندوق

شاشة تعمل باللمس
MP5

ربط الهاتف الذكي
المقاعد

مسند ذراع مركزي خلفي
تنجيد المقاعد - جلدية

ا�مان   
مستشعر وقوف أمامي وخلفي   

كاميرا للرؤية الخلفية   
صور بانورامية ٣٦٠ درجة

نظام فتح وتشغيل السيارة بدون مفتاح

JAC S3

JAC S3 

 ستاندارد

SMART AND SPACIOUS.
أنــيــقــة وواســعـة

اخـتـبـر جديـدنــا
Experience the new94440666

jacoman.com

فتحة سقف غطاء لين، مقصورة مزينة مرايا جانبية أوتوماتيكية

Visit a Towell Auto Showroom and see it to believe it.
• Al Hail • Wattayah • Azaiba • Barka 
• Sohar • Nizwa • Sur • Salalah

S3 is available in a choice of six colours: • white • black • red • brown • silver • grey 
S3 متوفرة بستة ألوان: • أبيض • أسود • أحمر• بني • فضي • رمادي

فيبرانت
المواصفات الخارجية

عجالت ذات سبائك
حامل سقفي

هوائي سقف زعنفة القرش
مصابيح هالوجين

مصابيح نهارية
مصابيح LED خلفية

مصابيح ضباب أمامية
مصباح ضباب خلفي

مصابيح أمامية قابلة لتعديل االرتفاع
ضبط كهربائي للمرآة الخارجية

ماسحة زجاج خلفية
مفتاح للتحكم عن بعد

المواصفات الداخلية
نوافذ تعمل بالطاقة أمامية/ خلفية

زر واحد لفتح وإغالق نافذة السائق
مرآة واقية من الشمس مع إضاءة فوق مقعد السائق

مرآة واقية من الشمس مع إضاءة فوق مقعد الراكب ا¬مامي
عجلة قيادة متعددة الوظائف

تعديل ارتفاع عجلة المقود
عداد الرحلة

عزل تشويش غطاء المحرك
مصباح الصندوق

مفتاح تعتيم مجموعة أجهزة القياس
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It is a new world with new promises and new priorities. 
Where value is defined by renewed expectations, and 
excellence is redefined by the capability to deliver quality 
for less. One company is rising up to this challenge, with 
more than five decades of expertise in bringing excellence 
closer to the dreamers. 
 
JAC Motors is now in Oman, with a 
handpicked choice of vehicles from 
feature-rich crossovers to highly 
versatile commercial carriers.
 
Driven by an advanced 1.6L VVT 
engine, the S3 conforms to Euro 
V Emission norms, and delivers 
exceptional fuel economy.

  Space wrapped in comfort 
 
S3 from JAC Motors is designed to bring you impressive build 
quality and advanced features in one compact crossover. 
Wrapped in soft-touch, premium materials, the dashboard 
and the console are straight from a class above while the 
seats look inviting and are sportily styled with red stitching.

The seats in the front and the rear offer ample stretch space 
for all passengers and thoughtful features like a central 
armrest. The S3 also reserves enough space for all your 
cargo with a boot that normally offers 600L space but almost 
triples with the seats down. 

   Synonym of practical tech
 
JAC has ensured all the latest features you will need for 
an enjoyable drive without burdening the price with frills 
to flaunt! A stylish trapezoidal mount hosts an 8” multi 
colour touchscreen at the centre – just perfect to view the 
reversing camera and link to your smart phone. S3 
crossover also makes life a little easier with features like 
the multi-function steering wheel. 

  Advanced safety features
 
For those buying a crossover for the reassurance 
of added safety, S3 is well-equipped with dual 
airbags and side airbags in front. There is a 
world of support at hand for the driver including 
a 360-degree reversing camera with front and 
rear parking sensors. Moreover, built-in 
electronic driver assistance technology like 
electronic stability control, ABS and EBD adds 
stability to the drive.

    مركبة الشحن العملية
ومزايا  مذهلة  صنٍع  جودة  لك  لتوفر   JAC Motors من   S3 مت  ُصمِّ
متقدمة في سيارة تنقل واحدة. ملفوفًة بلمسٍة أنيقة، وعناصر فاخرة 
الفئات ا�على  تتميز بها  التي  التحكم  القيادة ووحدة  تتميز بها لوحة 
بينما تتباهى المقاعد بمظهٍر جذاب وتصميٍم رياضي ذو خيوٍط حمراء. 

لجميع  للتمدد  واسعة  مساحًة  والخلفية  ا�مامية  المقاعد  توفر 
كذلك   S3 توفر  المركزي.  الذراع  كمسند  مدروسة  ومزايا  الركاب 
يمكن  ليتر   ٦٠٠ بسعة  صندوٍق  مع  أمتعتك  لجميع  كافية  مساحًة 

زيادتها حتى ثالثة أضعاف من خالل طي المقاعد.

   مزايا ا�مان المتقدمة

المزيد  لضمان  تنقل  سيارة  بشراء  يرغبون  الذين  �ولئك 
بوسادات  وجه  أكمل  على  مجهزة   S3 فإن  ا�مان،  من 
هوائية مزدوجة ووسائد هوائية جانبية في ا�مام. كما 
توفر العديد من وسائل في متناول السائق منها كاميرا 
مستشعرات  مع  درجة   ٣٦٠ رؤية  زاوية  ذات  خلفية 
توفر  ذلك،  على  وعالوًة  والخلفية.  ا�مامية  الوقوف 
ضبط  مثل  المدمجة  ا½لكترونية  السائق  مساعد  تقنية 
الثبات ا½لكتروني، أنظمة مكابح ABS و EBD التي تضيف 

الثبات إلى القيادة.

GRADE   STANDARD  VIBRANT

Body    Station Wagon 

Seating     5 

Drivetrain    2WD 

Engine    Variable Valve Timing (VVT) 

Overall length (without number-plate holder)  mm  4345 

Overall width (mirror to mirror)  mm  1765 

Overall height   mm  1640 

Wheelbase  mm  2560 

Minimum turning radius (kerb-to-kerb)  m  5.5 

Ground clearance (fully loaded)  mm  155 

Luggage capacity (all seats up to tonneau cover)  L   600 

Gross vehicle weight  kg  1650 

Max. curb weight  kg  1275 

Engine manufactured in     China 

Type    In-line, 4-cylinder DOHC, 16-valve 

Displacement  cc  1590 

Maximum output EEC PS/rpm  118/6000 

Maximum torque EEC Nm/rpm  150/3500-4500 

Fuel tank capacity  L  45 

Top speed  km/hr  180 

TRANSMISSION    

Transmission type    Continuously Variable Transmission (CVT) 

STEERING    

Type    Rack-and-pinion 

Power steering type    Column – Electric Power Assisted 

SUSPENSION    

Type Front   MacPherson strut 

 Rear   Torsion Beam semi-independent 

BRAKES    

Type Front   Disc 

 Rear   Disc 

Parking brake type    Handbrake 

TYRES & WHEELS    

Tyre size    205/55R16 

Spare tyre    Original size 

MECHANICAL    

Drive selection (Manual and Automatic)   √  √

FEATURE SPECIFICATIONS

S3 SPECIFICATIONS

Concise driver information display Front & rear 8-point parking sensors

Passive Entry & Passive Start

Electronic Stability Program Traction Control System

حيث  جديدة.  وأولوياٍت  جديدة  وعوٍد  ذو  جديد  عالٌم  إنه 
ويتجدد  المتجددة،  التوقعات  خالل  من  القيمة  تتحدد 
بتكلفة  الجودة  توفير  على  القدرة  خالل  من  التميز  تعريف 
التحدي، بخبرة  إلى مستوى هذا  ارتقت شركة واحدة  أقل. 

تخطت خمسة عقود في تقريب التميز إلى الحالمين به.

أصبحت JAC Motors اÇن في عمان، مع مجموعٍة 
مختارة من المركبات من سيارات التنقل ذات المزايا 

الغنية إلى مركبات النقل

توقيت  وتقنية  ليتر   ١٫٦ سعة  ذو  بمحركها 
مع   S3 سيارة  تتوافق   ،VVT المتغير  الصمام 
وتقدم  لالنبعاثات  الخامس  ا�وروبي  المعيار 

أداء� اقتصادي� استثنائي� في استهالك الوقود.

    مترادفة مع التكنولوجيا العملية

تضمن JAC حصولك على أحدث المزايا التي تحتاجها لقيادٍة ممتعة 
دون زيادة أعباء السعر! وحدة أنيقة مرتفعة على شكل شبه منحرف 
الوسط - مثالية  ا�لوان في  تحتوي شاشة بقياس ٨ بوصة متعددة 
على أكمل وجه لعرض الكاميرا الخلفية واالتصال مع هاتفك الذكي. 
خالل  من   S3 سيارة  مع  الشيء  بعض  سهولة  أكثر  حياتك  ستصبح 

المزايا التي توفرها مثل عجلة المقود المتعددة المهام.

برنامج الثبات ا½لكتروني

شاشة عرض معلومات موجزة للسائق مستشعرات وقوف أمامية وخلفية ذات ٨ نقاط 

نظام التحكم بالجر 

 الدخول دون مفتاح
Cruise control system

نظام التحكم في ثبات السرعة

JAC S3 STANDARD
EXTERIOR
Alloy Wheels
Roofrack   
Shark fin roof antenna
Halogen lamps
Daytime running lamps
LED tail lamps
Front fog lamp + Rear fog lamp
Headlamps height adjustable
Exterior mirror electric adjust
Rear wiper
Remote key   
INTERIOR
Front/Rear power windows
One button up & down for driver window
Driver seat sun visor mirror with lamp
Co-driver seat sun visor mirror with lamp
Multifunction steering wheel
Steering wheel up & down adjust  
Trip computer    
Engine hood noise isolation   
Trunk lamp    
Instrument cluster dimmer switch  
Air conditioning   

Radio
Bluetooth phone
USB Interface
12V power supply in trunk
USB for rear passengers
Speakers
SEATS    
Fabric Seat
Manual driver seat
Manual co-driver seat   
Rear seats central headrest
Front central armrest
Second row seats way of folding 40:60 
SAFETY    
Driver airbag
Co-driver airbag
Digital TPMS
Rear middle seat with three point safety belt 
Driver seat belt alarm system    
ISOFIX (Child seat connector)   
ABS - Anti Lock Braking System+EBD  
ESC - Electronic Stability Control  
HBA - Hydraulic Brake Assist
Rear parking sensor
Over-speed alarm

CCS – Cruise Control System
JAC S3 VIBRANT
Additional to JAC S3 Standard 
EXTERIOR 
Power sunroof
Headlamps automatic lightening
Exterior mirror electric folding
Exterior mirror automatic folding
Exterior mirror automatic folding upon locking
vehicle
INTERIOR 
One button up & down for all windows
Trunk cover
Touchscreen Display
MP5
Smart phone link
SEATS
Rear central armrest
Leather Seats
SAFETY
Front parking sensor + Rear
Reversing video images
360o  Panoramic images
PEPS


