
TURBO DRIVES THE NEW WORLD

S4 is available in a choice of six colours: • white • black • red • brown • blue • grey 

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

المواصفات الخارجية
عجالت ذات سبائك

فتحة سقف كهربائية
حامل سقف

هوائي سقف زعنفة القرش
مصابيح LED امامية

مصابيح نهارية
مصابيح LED خلفية

مصابيح ضباب أمامية
مصابيح ضباب خلفية

مصابيح أمامية قابلة لتعديل االرتفاع
مصابيح أمامية ذات شدة إضاءة آلية

ضبط كهربائي للمرآة الخارجية
طي اوتوماتيكي للمراة الخارجية

ماسحة زجاج خلفية
مفتاح للتحكم عن بعد

المواصفات الداخلية
نوافذ تعمل بالطاقة أمامية/خلفية

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

حامل النظارة
عجلة مقود متعددة المهام

تعديل ارتفاع عجلة المقود
عداد الرحلة

عزل تشويش غطاء المحرك
مصباح الصندوق

غطاء الصندوق
مفتاح تعتيم مجموعة أجهزة القياس

مكيف الهواء
 USB, MP5 راديو

شاشة تعمل باللمس
اتصال بلوتوث مع الهاتف

ربط الهاتف الذكي
USB مدخل

٢ مدخل USB للركاب الخلفيين
٦ مكبرات صوت

المقاعد
تنجيد المقاعد ذو جلد صناعي

مقبض تحكم في مقعد السائق 
مقبض تحكم في مقعد الراكب ا¹مامي 

مسند رأس مركزي للمقاعد الخلفية
مسند ذراع مركزي أمامي
مسند ذراع مركزي خلفي

   ٤٠/٦٠  مقاعد الصف الثاني قابلة للطي 

ا
مان
وسادة هوائية للسائق

وسادة هوائية للراكب ا¹مامي
TPMS نظام رقمي لمراقبة ضغط االطارات

مقعد خلفي أوسط مع حزام أماني ثالثي النقاط
نظام تنبيه حزام أمان السائق

نظام تنبيه حزام أمان الراكب ا¹مامي
نظام ISOFIX (لتركيب مقاعد ا¹طفال)

EBD لمنع انغالق المكابح + نظام ABS نظام
ESC لكترونيÇتحكم الثبات ا

مستشعر وقوف خلفي
فيديو الرجوع الخلفي

صور بانورامية ٣٦٠ درجة
تنبيه تجاوز السرعة

CCS نظام التحكم بالقيادة
PEPS نظام فتح وتشغيل السيارة بدون مفتاح

مواصفات الخصائص

الهيكل

المقاعد

نظام الدفع

المحرك

الطول اÇجمالي (بدون حامل لوحة ا¹رقام)

العرض الكلي (من المرآة إلى المرآة)

االرتفاع الكلي

قاعدة العجالت

الحد ا¹دنى لنصف قطر  دائرة االنعطاف (من الرصيف إلى الرصيف)

االرتفاع عن ا¹رض (عند التحميل بالكامل)

سعة ا¹متعة (جميع المقاعد حتى غطاء المقعد الخلفي )

وزن المركبة اÇجمالي

ا¹قصى: الوزن الفارغ

ُصنع المحرك في

النوع

االزاحة

القدرة االخراجية القصوى

العزم ا¹قصى

سعة خزان الوقود

السرعة القصوى

ناقل الحركة

نوع الناقل

التوجيه

النوع

نوع المقود

نظام التعليق

النوع

المكابح

النوع

نوع مكابح الوقوف

تعليق تلقائي

االطارات و العجالت

مقاس االطار

االطار  االحتياطي

المواصفات الميكانيكية

t(نقل حركة يدوي و آلي) اختيار نمط القيادة
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S4مــواصـفات

برستيج الـفـئـة

تيربو يقود العالم الجديد

اخـتـبـر جديـدنــا
Experience the new

S4 متوفرة بستة ألوان: • أبيض • أسود • أحمر• بني • أزرق • رمادي

94440666
jacoman.com
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   اسلوب راقي و مريح 

من  ا�ولى.  النظرة  من  بهارك   JAC Motors من   S4 تصميم  تم 
المصابيح  جانب  إلى  السخية  الكروم  وعناصر  السداسية  الشبكة 
سمك  زعنفة  هوائي  دقيق.  بشكل  المثبتة  الضباب  ومصابيح  ا�مامية 
القرش ورف السقف المدمج والعجالت المعدنية مقاس ١٧ بوصة كل 

ذلك لتكتمل الصورة ا�نيقة مع لمحة من المغامرة.

بمقاعد أنيقة ومريحة من الجلد الصناعي ما يوفر   S4 تمتاز مقصورة 
مرونة ٦٠-٤٠ قابلة للطي لسهولة التخزين. وتمتد المرونة إلى صندوق 
وأثناء  يومية  راحة  ليمنحك  ليتًرا   ١٠٥٠ إلى  ليتًرا    ٥٢٠ ليستوعب  السيارة 

السفر في عطلة نهاية ا�سبوع.

   Effortless and enjoyable

Driven by a turbocharged 1.5L i-VVT engine, the S4 delivers 147 hp and 210 
Nm of substantial torque, even as it adheres to Euro V Emission norms. Built in 
accordance with global benchmarks, S4 has more than just horsepower to make 
the drive pleasurable. Electric power steering and driver assistance features like 
electronic brake distribution (EBD) and electronic stability control (ESC) add up 
to an easy and enjoyable driving experience, where you stay in control.

   Built for greater safety 
 
The stylish family crossover from JAC places significant attention on safety, 
starting with build quality. The car is enhanced all around with buffer beams in 
the front, rear and guarding the four doors. S4 surrounds you with safety – up 
to four airbags in the cabin, multi-function steering wheel that reduces the 
chance of distractions and 360-degree images from a reversing camera that 
complements parking sensors. 

  Technology for everyday convenience
 
Contemporary in outlook, the JAC S4 has replaced 
conventional buttons for air-conditioning and volume 
control with a touch screen panel below the centrally 
placed 8” multi-colour touchscreen for multimedia 
controls. The cabin is equipped with all modern 
conveniences including smartphone connectivity, and dual 
USB slots for the rear passengers. 
 
Visit a Towell Auto Showroom for a closer look of the model 
described as the most stylish JAC crossover ever. Book a 
test drive to enjoy the refined experience of JAC S4.

   Refined style and comfort 
 
S4 from JAC Motors is designed to impress you at first 
glance. The hexagonal grille and the generous chrome 
elements along with the sharply positioned headlamps and 
fog lamps. The shark fin antenna, built-on roof rack and 
17” alloy wheels complete an image of style with a hint of 
adventure. 
 
Inside the cabin, the S4 comes with elegant and 
comfortable faux leather seats, offering the flexibility of 
60-40 folding for ease of storage. The flexibility continues 
into the boot that accommodates 520L to 1050L for every 
day convenience and weekend travel.

GRADE   PRESTIGE  

Body   Station Wagon

Seating   5

Drivetrain   2WD

Engine   Turbo i-VVT (IntelligentVariable Valve Timing)

Overall length (without number-plate holder)  mm 4410

Overall width (mirror to mirror)  mm 1800

Overall height   mm 1660

Wheelbase  mm 2620

Minimum turning radius (kerb-to-kerb)  m 5.6

Ground Clearance (Fully Loaded)  mm 150

Luggage capacity (all seats up to tonneau cover)  L  520

Gross vehicle weight  kg 1800

Max: Curb weight  kg 1365

Engine manufatured in    China

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

Displacement  cc 1499

Maximum output EEC HP/rpm 147/5500

Maximum torque EEC Nm/rpm 210/2000-4500

Fuel tank capacity  L 50

Top Speed  KM/hr 170

TRANSMISSION   

Transmission type   Continously Variable Transmission (CVT)

STEERING   

Type   Rack-and-pnion

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   Electric

Auto Hold   √

TYRES & WHEELS   

Tyre size   215/50R17

Spare Tyre   Original Size

MECHANICAL   

Drive Selection (Manual & Automatic)   √

S4 SPECIFICATIONS

EXTERIOR   

10 Spoke Alloy Wheels  

Power sunroof    

Roofrack   

Shark fin roof antenna   

LED head lamps   

Daytime running lamps   

LED tail lamps   

Front fog lamp   

Rear fog lamp   

Headlamps height adjustable   

Headlamps automatic lightening   

Exterior mirror electric adjust   

Exterior mirror automatic folding   

Rear wiper   

Remote key   

INTERIOR   

Front/Rear power windows   

One button up&down for all widows  

Driver seat sun visor mirror without lamp  

Sunglass Holder

Multifunction steering wheel   

Tilt Steering wheel with up & down adjust  

Trip computer   

Engine hood noise isolation   

Trunk lamp   

Trunk cover   

Instrument cluster dimmer switch  

Air conditioning   

Radio, MP5 & USB  

Touchscreen Display

Bluetooth phone   

Smart phone link   

USB   

2 USB for rear passengers   

6 Speakers   

SEATS   

Artificial leather Seat upholstery   

Electric driver seat   

Manual co-driver seat   

Rear seats central headrest   

Front central armrest   

Rear central armrest   

60/40 Second row seats way of folding  

SAFETY   

Driver airbag    

Co-driver airbag    

TPMS-Tire pressure monitoring system   

Rear middle seat with three point safety belt 

Driver seat belt alarm system    

Co-driver seat belt alarm system   

ISOFIX (Child seat connector)   

ABS-Antiblock Braking System+EBD  

ESC-Electronic Stability Control    

Rear parking sensor   

Reversing video images   

360º Panoramic images   

Over-speed alarm   

CCS-Cruise control system   

PEPS   

FEATURE SPECIFICATION

Intelligence and power are two sides of a superior driving 
experience. It defines how your car can add value to your 
daily life, by presenting you with a world of comfort on the 
move. With more than five decades of expertise in bringing 
excellence closer to those who appreciate value, JAC brings 
you a well-equipped crossover with an impressive 
personality. Meet the S4.

JAC Motors is now in Oman, with a handpicked 
choice of vehicles from feature-rich crossovers 
to highly versatile commercial carriers. 

كيف  تحدد  فهي  فائقة.  قيادة  لتجربة  وجهان  هما  والقوة  الذكاء 
يمكن لسيارتك أن تضيف قيمة إلى حياتك اليومية، من خالل تقديم 
الخبرة  أكثر من خمسة عقود من  التنقل. ومع  أثناء  الراحة  عالم من 
 JAC في جعل التميز أقرب إلى أولئك الذين يقدرون القيمة، تقدم لك
تعرف  المدهشة.  الشخصية  مع  رائع  بشكل  المجهزة  النقل  سيارة 

.S4 على سيارة

تتواجد شركة جاك للسيارات  JAC Motors  ا�ن في سلطنة 
النقل  سيارات  من  بعناية  اختيارها  تم  مجموعة  مع  عمان، 
متعددة  التجارية  المركبات  إلى  بالمميزات  الغنية 

االستخدامات.

    السهولة و المتعة
تعمل سيارة S4 بمحرك سعة ١٫٥ لتر i-VVT بشاحن توربيني بقوة ١٤٧ حصاًنا وعزم دوران كبير ٢١٠ 
نيوتن متر، مع االلتزام بمعايير االنبعاثات ا�وروبية Euro V. ُصنعت S4 وفًقا للمعايير العالمية، 
التوجيه  ميزات  تضيف  متعة.  اكثر  القيادة  لجعل  حصانية  قوة  مجرد  من  أكثر  تمتلك  وهي 
الكتروني  والتحكم   (EBD) للفرامل  الكتروني  التوزيع  مثل  السائق  ومساعدة  الكهربائي 

بالثبات (ESC) إلى تجربة قيادة سهلة وممتعة، حيث تمنحك القدرة على التحكم والسيطرة. 

    تكنولوجيا للراحة اليومية

عصرية في مظهرها، JAC S4 استبدلت ا�زرار التقليدية لتكييف الهواء 
أسفل  باللمس  تعمل  شاشة  بلوحة  الصوت  مستوى  في  والتحكم 
بوصات   ٨ مقاس  مركزًيا  الموضوعة  ا�لوان  متعددة  اللمس  شاشة 
للتحكم في الوسائط المتعددة. تم تجهيز المقصورة بجميع وسائل 
 USB ومنافذ  الذكي  الهاتف  اتصال  ذلك  في  بما  الحديثة  الراحة 

المزدوجة للركاب الخلفيين.

الطراز  على  قرب  عن  نظرة  لقاء  للسيارات  تاول  معرض  بزيارة  تفضل 
احجز  اطالق.  على  أناقة   JAC جاك  نقل  سيارات  أكثر  بأنه  الموصوف 

تجربة قيادة JAC S4 واستمتع بتجربة جديدة. 

    االهتمام بالسالمة و االمان 

ُتولي السيارة العائلية ا�نيقة من جاك JAC اهتماًما كبيًرا بالسالمة وا�مان، ابتداًءا من ُبنيتها 
والخلف  ا�مام  في  عازلة  عوارض  مع  بالكامل  السيارة  تحسين  تم  كما  الجودة.  العالية 
المقصورة،  في  هوائية  وسائد  أربع  ويوجد   - بالسالمة   S4 تحيطك  ا�ربعة.  ا�بواب  وحماية 
وعجلة قيادة متعددة الوظائف تقلل من فرصة التشتت والصور بزاوية ٣٦٠ درجة من الكاميرا 

الخلفية التي تكمل مستشعرات ركن السيارة.


