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

اخـتـبـر جديـدنــا
Experience the new94440666

jacoman.com

Stunning appeal doesn’t stop this remarkable design from 
being practical - the tail-gate rises twice as tall as a regular 
boot and provides a class-leading 540L storage space.

The unique aerodynamic profile of the J7 offers an 
exceptional co-efficient  of drag, improving handling 
and efficiency.

DESIRE TO BE DIFFERENT
J7. Power of Design

الرغبة في التميز
J7. قوة التصميم

ال تمنع هذه الجاذبية المذهلة هذا التصميم الرائع من أن يكون عملًيا
ويوفر  العادي  الصندوق  ارتفاع  ضعف  الخلفي  الصندوق  يرتفع   -

مساحة تخزين رائدة في فئتها تبلغ ٥٤٠ لتًرا.

مشترًكا  أداًء   J٧ لسيارة  الفريد  ا�يروديناميكي  البروفايل  يوفر 
استثنائًيا للسحب، مما يحسن المناورة والكفاءة.

الهيكل

لون الهيكل

المقاعد

نظام الدفع

المحرك

الطول ا¯جمالي (بدون 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 بالكامل)

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

وزن المركبة ا¯جمالي

ا�قصى: الوزن الفارغ

ُصنع المحرك في

النوع

االزاحة

 EEC - خراجÁالحد ا�قصى ل

العزم ا�قصى

نوع الوقود الموصى به

سعة خزان الوقود

استهالك الوقود

السرعة القصوى

ناقل الحركة

نوع الناقل

التوجيه

النوع

نوع المقود

نظام التعليق

النوع

الفرامل

النوع

نوع فرامل الوقوف

تعليق تلقائي

االطارات و العجالت

مقاس االطار

االطار  االحتياطي

المواصفات الميكانيكية

اختيار نمط القيادة (نقل حركة يدوي و آلي)

رباعي

لون واحد و لون  مزدوج
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مستقيم، ٤-اسطوانات، تيربو
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(CVT) نقل متغير مستمر

االطار والتروس

عمود كهربائي مدعم

بدعامات ماكفرسون

دعامات متعددة

قرص

قرص

مكبح كهربائي للوقوف

√

 ٢١٥/٥٠R١٧

مؤقت
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ملم

ملم

ملم

ملم

متر

ملم

لتر

كغم

كغم

سم مكعب

حصان/لفة بالدقيقة

نيوتن متر/لفة بالدقيقة

ليتر

كلم/لتر

كلم/ساعة

EEC

EEC

أمامي

خلفي

امامي

خلفي

J7مــواصـفات

برستيج الـفـئـة

المواصفات الخارجية
عجالت المنيوم

مستشعرات المطر
مصابيح أمامية LED قابلة لتعديل االرتفاع

مصابيح أمامية بنظام تشغيل/ايقاف
مصابيح أمامية (نظام اتبعني إلى المنزل) 

تشغيل مصباح النهار
مصابيح ضباب خلفية

دخول بدون مفتاح
طي اوتوماتيكي للمرآة الخارجية

هوائي سقف زعنفة القرش
فتحة سقف

المواصفات الداخلية
عجلة مقود جلدية

مفاتيح تحكم بالصوت على المقود

راديو أيه إم/إف إم
٦ مكبرات صوت

نظام بلوتوث بدون استخدام اليدين
شاشة تعمل باللمس ١٠٫٤ بوصة

رابط الهاتف الذكي
أبل بالي للسيارة/أندرويد اوتو

 مدخل USB أمامي و خلفي 
مكيف هواء اوتوماتيكي

المقاعد
تنجيد المقاعد الجلدية

المقاعد ا�مامية
مساند رأس

المقاعد الخلفية
مساند رأس قابلة للتعديل (لجميع الركاب)

آلية االنقسام والطي ٤٠/٦٠

ا�مان
TPMS نظام رقمي لمراقبة ضغط االطارات

 ISOFIX / مرساة مقعد ا�طفال الخلفي
(ABS) نظام المكابح المانعة لالنغالق
(EBD) توزيع قوة الفرامل االلكترونية

(ESC) نظام التحكم ا¯لكتروني بالثبات
(HBA) مساعد الفرامل الهيدروليكي

(HSA) مساعد صعود المنحدرات
(HDC) نظام التحكم في هبوط المنحدرات

(BOS) نظام تجاوز الفرامل
مثبت السرعة

كاميرا الرؤية الخلفية
(RPS) حساسات ركن السيارة الخلفية

وسائد هوائية أمامية
وسائد هوائية جانبية

مواصفات الخصائص

March2021
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Stunning appeal doesn’t stop this remarkable design from 
being practical - the tail-gate rises twice as tall as a regular 
boot and provides a class-leading 540L storage space.

The unique aerodynamic profile of the J7 offers an 
exceptional co-efficient  of drag, improving handling 
and efficiency.

DESIRE TO BE DIFFERENT
J7. Power of Design

الرغبة في التميز
J7. قوة التصميم

ال تمنع هذه الجاذبية المذهلة هذا التصميم الرائع من أن يكون عملًيا
ويوفر  العادي  الصندوق  ارتفاع  ضعف  الخلفي  الصندوق  يرتفع   -

مساحة تخزين رائدة في فئتها تبلغ ٥٤٠ لتًرا.

مشترًكا  أداًء   J٧ لسيارة  الفريد  ا�يروديناميكي  البروفايل  يوفر 
استثنائًيا للسحب، مما يحسن المناورة والكفاءة.

الهيكل

لون الهيكل

المقاعد

نظام الدفع

المحرك

الطول ا¯جمالي (بدون 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 بالكامل)

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

وزن المركبة ا¯جمالي

ا�قصى: الوزن الفارغ

ُصنع المحرك في

النوع

االزاحة

 EEC - خراجÁالحد ا�قصى ل

العزم ا�قصى

نوع الوقود الموصى به

سعة خزان الوقود

استهالك الوقود

السرعة القصوى

ناقل الحركة

نوع الناقل

التوجيه

النوع

نوع المقود

نظام التعليق

النوع

الفرامل

النوع

نوع فرامل الوقوف

تعليق تلقائي

االطارات و العجالت

مقاس االطار

االطار  االحتياطي

المواصفات الميكانيكية

اختيار نمط القيادة (نقل حركة يدوي و آلي)

رباعي

لون واحد و لون  مزدوج

٥

ثنائي

١٫٥ لتر تيربو

٤٧٧٢

١٨٢٠

١٤٩٢

٢٧٦٠

٥٫٧٥

١٢٥

٥٤٠

١٨٦٥

١٤٤٠

الصين

مستقيم، ٤-اسطوانات، تيربو

١٤٩٩

٥٥٠٠/١٥٢

٤٥٠٠ - ٢١٠/٢٠٠٠ 

٩٠

٥٥

١٥٫٣

١٧٠

(CVT) نقل متغير مستمر

االطار والتروس

عمود كهربائي مدعم

بدعامات ماكفرسون

دعامات متعددة

قرص
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مكبح كهربائي للوقوف
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كلم/ساعة
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J7مــواصـفات

برستيج الـفـئـة

المواصفات الخارجية
عجالت المنيوم

مستشعرات المطر
مصابيح أمامية LED قابلة لتعديل االرتفاع

مصابيح أمامية بنظام تشغيل/ايقاف
مصابيح أمامية (نظام اتبعني إلى المنزل) 

تشغيل مصباح النهار
مصابيح ضباب خلفية

دخول بدون مفتاح
طي اوتوماتيكي للمرآة الخارجية

هوائي سقف زعنفة القرش
فتحة سقف

المواصفات الداخلية
عجلة مقود جلدية

مفاتيح تحكم بالصوت على المقود

راديو أيه إم/إف إم
٦ مكبرات صوت

نظام بلوتوث بدون استخدام اليدين
شاشة تعمل باللمس ١٠٫٤ بوصة

رابط الهاتف الذكي
أبل بالي للسيارة/أندرويد اوتو

 مدخل USB أمامي و خلفي 
مكيف هواء اوتوماتيكي

المقاعد
تنجيد المقاعد الجلدية

المقاعد ا�مامية
مساند رأس

المقاعد الخلفية
مساند رأس قابلة للتعديل (لجميع الركاب)

آلية االنقسام والطي ٤٠/٦٠

ا�مان
TPMS نظام رقمي لمراقبة ضغط االطارات

 ISOFIX / مرساة مقعد ا�طفال الخلفي
(ABS) نظام المكابح المانعة لالنغالق
(EBD) توزيع قوة الفرامل االلكترونية

(ESC) نظام التحكم ا¯لكتروني بالثبات
(HBA) مساعد الفرامل الهيدروليكي

(HSA) مساعد صعود المنحدرات
(HDC) نظام التحكم في هبوط المنحدرات

(BOS) نظام تجاوز الفرامل
مثبت السرعة

كاميرا الرؤية الخلفية
(RPS) حساسات ركن السيارة الخلفية

وسائد هوائية أمامية
وسائد هوائية جانبية

مواصفات الخصائص

March2021



الهيكل

لون الهيكل

المقاعد

نظام الدفع

المحرك

العرض الكلي (من المرآة إلى المرآة)

االرتفاع الكلي

قاعدة العجالت

ُصنع المحرك في

النوع

االزاحة

 EEC

نوع الوقود الموصى به

سعة خزان الوقود

استهالك الوقود

السرعة القصوى

ناقل الحركة

نوع الناقل

التوجيه

النوع

نوع المقود

نظام التعليق

النوع

الفرامل

النوع

نوع فرامل الوقوف

تعليق تلقائي

االطارات و العجالت

مقاس االطار

االطار  االحتياطي

المواصفات الميكانيكية

اختيار نمط القيادة (نقل حركة يدوي و آلي)

رباعي

لون واحد و لون  مزدوج

5

ثنائي

1٫5 لتر تيربو

4772

1820

1492

2760

5٫75

125

540

1865

1440

الصين

مستقيم، 4-اسطوانات، تيربو

1499

5500/152

210/2000 - 4500 

92+

55

15٫3

170

(CVT) نقل متغير مستمر

االطار والتروس

عمود كهربائي مدعم

بدعامات ماكفرسون

دعامات متعددة

قرص

قرص

مكبح كهربائي للوقوف

√

 215/50R17

مؤقت

√

ملم

ملم

ملم

ملم

متر

ملم

لتر

كغم

كغم

سم مكعب

حصان/لفة بالدقيقة

نيوتن متر/لفة بالدقيقة

ليتر

كلم/لتر

كلم/ساعة

EEC

EEC

أمامي

خلفي

امامي

خلفي

J7مــواصـفات

برستيج الـفـئـة

المواصفات الخارجية
عجالت المنيوم

مستشعرات المطر
مصابيح أمامية LED قابلة لتعديل االرتفاع

مصابيح أمامية بنظام تشغيل/ايقاف
مصابيح أمامية (نظام اتبعني إلى المنزل) 

تشغيل مصباح النهار
مصابيح ضباب خلفية

دخول بدون مفتاح
طي اوتوماتيكي للمرآة الخارجية

هوائي سقف زعنفة القرش
فتحة سقف

المواصفات الداخلية
عجلة مقود جلدية

مفاتيح تحكم بالصوت على المقود

راديو أيه إم/إف إم
6 مكبرات صوت

نظام بلوتوث بدون استخدام اليدين
شاشة تعمل باللمس 10٫4 بوصة

رابط الهاتف الذكي
أبل بالي للسيارة/أندرويد اوتو

 مدخل USB أمامي و خلفي 
مكيف هواء اوتوماتيكي

المقاعد
تنجيد المقاعد الجلدية

مساند رأس
المقاعد الخلفية

مساند رأس قابلة للتعديل (لجميع الركاب)
آلية االنقسام والطي 40/60

TPMS نظام رقمي لمراقبة ضغط االطارات
 ISOFIX

(ABS) نظام المكابح المانعة لالنغالق
(EBD) توزيع قوة الفرامل االلكترونية

(ESC

(HBA) مساعد الفرامل الهيدروليكي
(HSA) مساعد صعود المنحدرات

(HDC) نظام التحكم في هبوط المنحدرات
(BOS) نظام تجاوز الفرامل

مثبت السرعة
كاميرا الرؤية الخلفية

(RPS) حساسات ركن السيارة الخلفية
وسائد هوائية أمامية
وسائد هوائية جانبية

مواصفات الخصائص



  Turbo powered for sporty performance

With 210 Nm of useful torque and exceptionally 
streamlined wind resistance, the J7 is designed not only to 
look like a sporty coupe but also for spirited performance.

   New standards in comfort and safety

The elegant interiors of the J7, lit up with ambient colours,   
also lives up to the promise of a new experience. At the centre 
of it is a 10.4” touch screen that is unique by its vertical design. 
A  media system with Apple CarPlay and Android Auto makes 
the drive more enjoyable while driver-friendly features and 
LED headlights make it a safer one. Almost 4.8 m long, the J7 
is not only the most spacious sedan in its segment, but with the 
multi-pillar independent suspensions and luxurious first-class 
seats, the most comfortable too.

10.4" Touch screen 7” driver information cluster

GRADE   PRESTIGE  

Body   4SDN

Body Colour   Single Tone & Dual Tone

Seating   5

Drivetrain   2WD

Engine   1.5Lt Turbo 

Overall length (without number-plate holder)  mm 4772

Overall width (mirror to mirror)  mm 1820

Overall height   mm 1492

Wheelbase  mm 2760

Minimum turning radius (kerb-to-kerb)  m 5.75

Ground Clearance (Laden with Driver)  mm 125

Luggage capacity (all seats up to tonneau cover)  L  540 

Gross vehicle weight  kg 1865

Max: Curb weight  kg 1440

Engine manufatured in    China

Type   In-line, 4-cylinder, TURBO

Displacement  cc 1499

Maximum output EEC PS/rpm 152/5500

Maximum torque EEC Nm/rpm 210/2000 - 4500

Recommended fuel type   90

Fuel tank capacity  L 55

Fuel Consumption  KM/L 15.3

Top Speed  KM/hr 170

TRANSMISSION   

Transmission type   CVT

STEERING   

Type   Rack-and-pnion

Power steering type   Column-Electric Power Assisted 

SUSPENSION   

Type Front  Macpherson strut

 Rear  Multi Link

BRAKES   

Type Front  Disc

 Rear  Disc

Parking brake type   Electric Parking Brake (EPB)

Auto Hold   √

TYRES & WHEELS   

Tyre size   215/50R17

Spare Tyre   Temporary

MECHANICAL   

Drive Selection (Manual & Automatic)   √

J7 SPECIFICATIONS

EXTERIOR   

Alloy Wheels

Rain Sensors

LED Height Adjustable Headlamps

Headlamps Automatic on/off function

Headlamps (Follow me home function)

Daytime running lamp

Rear Fog Lamp

Keyless Entry

Outer Mirror Auto Fold

Shark Fin Antenna

Sunroof

INTERIOR

Leather Steering wheel

Audio Control on the steering

AM/FM radio

6 Speakers

Bluetooth hands-free system

10.4" Touchscreen

Smart Phone Link

Apple Car Play / Android Auto

USB port Front & Rear

Automatic Air conditioner

SEATS

Leather Seat upholstery

Front seats

Head restraints

Rear seat

Adjustable head restraints (for all occupants)

40/60 Split fold-down mechanism

SAFETY

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Rear Child Seat Anchor / ISOFIX

Antilock  Braking System (ABS)

Electronic Brakeforce Distribution (EBD)

Electronic Stability Control (ESC)

Hydraulic Brake Assist (HBA)

Hill Start Assist (HSA)

Hill Decent Control (HDC)

Brake Override System (BOS)

Cruise control

Rear view camera

Rear parking sensors (RPS)

Airbags Front

Airbags Side

FEATURE SPECIFICATION

   معايير جديدة في الراحة وا�مان

با�لوان المحيطة، كما تفي  J7، المضاءة  لـ  الداخلية ا�نيقة  التصميمات  إن 
بوعد التجربة الجديدة. يوجد في وسطها شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠٫٤ 
مع  الوسائط  نظام  يجعل  العمودي.  بتصميمها  نوعها  من  فريدة  بوصة 
الميزات  تجعل  بينما  متعة،  أكثر  القيادة   Android Auto و   Apple CarPlay

 J7 طول  يبلغ  أماًنا.  أكثر  محرًكا   LED ا�مامية  والمصابيح  للسائق  المالئمة 
حوالي ٤٫٨ متر، وهي ليست فقط أكثر سيارات السيدان اتساًعا في فئتها، 
من  فاخرة  ومقاعد  ا�عمدة  متعدد  المستقل  التعليق  نظام  مع  ولكن 

الدرجة ا�ولى، فهي ا�كثر راحة أيًضا.

  محرك توربو �داء رياضي

االنسيابية  الرياح  ومقاومة  المفيد  الدوران  عزم  من  متر  نيوتن   ٢١٠ مع 
كوبيه  كسيارة  لتبدو  فقط  ليس   J7 تصميم  تم  استثنائي،  بشكل 

رياضية ولكن أيًضا ل¸داء المليء بالحيوية والنشاط.

New promises. New priorities. New expectations. In a 
changing world, one automotive company is rising up to the 
challenge of bringing excellence closer to the dreamers. JAC 
Motors is now in Oman, with a range of vehicles from 
feature-rich crossovers to highly versatile commercial 
carriers. With more than five decades of expertise, JAC 
Motors is making a mark by its capability of delivering 
quality for less.

With its stunning sport-back design and sporty drive, 
the J7 is your spontaneous choice in a world of 
look-alike sedans - because you are different.

وعود جديدة. أولويات جديدة. توقعات جديدة. في عالم متغير، ترتقى 
التميز  تقريب  في  المتمثل  التحدي  مستوى  إلى  واحدة  سيارات  شركة 
مع  عمان،  سلطنة  في  ا¾ن  موتورز  جاك  شركة  تتواجد  الحالمين.  من 
إلى  بالمميزات  الغنية  التنقل  سيارات  من  المركبات  من  مجموعة 
عقود  خمسة  من  أكثر  مع  االستخدامات.  متعددة  التجارية  الناقالت 
من الخبرة، فإن جاك موتورز تترك بصمة من خالل قدرتها على تقديم 

الجودة بمقابل أقل.

بفضل تصميمها الخلفي الرياضي المذهل وقيادتها الرياضية، 
فإن J7 هي خيارك التلقائي في عالم سيارات السيدان الشبيهة 

- ذلك �نك مختلف.

شاشة عمودية مقاس ١٠٫٤ بوصةمجموعة معلومات للسائق قياس ٧ بوصة



  Turbo powered for sporty performance

With 210 Nm of useful torque and exceptionally 
streamlined wind resistance, the J7 is designed not only to 
look like a sporty coupe but also for spirited performance.

   New standards in comfort and safety

The elegant interiors of the J7, lit up with ambient colours,   
also lives up to the promise of a new experience. At the centre 
of it is a 10.4” touch screen that is unique by its vertical design. 
A  media system with Apple CarPlay and Android Auto makes 
the drive more enjoyable while driver-friendly features and 
LED headlights make it a safer one. Almost 4.8 m long, the J7 
is not only the most spacious sedan in its segment, but with the 
multi-pillar independent suspensions and luxurious first-class 
seats, the most comfortable too.

10.4" Touch screen 7” driver information cluster

GRADE   PRESTIGE  

Body   4SDN

Body Colour   Single Tone & Dual Tone

Seating   5

Drivetrain   2WD

Engine   1.5Lt Turbo 

Overall length (without number-plate holder)  mm 4772

Overall width (mirror to mirror)  mm 1820

Overall height   mm 1492

Wheelbase  mm 2760

Minimum turning radius (kerb-to-kerb)  m 5.75

Ground Clearance (Laden with Driver)  mm 125

Luggage capacity (all seats up to tonneau cover)  L  540 

Gross vehicle weight  kg 1865

Max: Curb weight  kg 1440

Engine manufatured in    China

Type   In-line, 4-cylinder, TURBO

Displacement  cc 1499

Maximum output EEC PS/rpm 152/5500

Maximum torque EEC Nm/rpm 210/2000 - 4500

Recommended fuel type   90

Fuel tank capacity  L 55

Fuel Consumption  KM/L 15.3

Top Speed  KM/hr 170

TRANSMISSION   

Transmission type   CVT

STEERING   

Type   Rack-and-pnion

Power steering type   Column-Electric Power Assisted 

SUSPENSION   

Type Front  Macpherson strut

 Rear  Multi Link

BRAKES   

Type Front  Disc

 Rear  Disc

Parking brake type   Electric Parking Brake (EPB)

Auto Hold   √

TYRES & WHEELS   

Tyre size   215/50R17

Spare Tyre   Temporary

MECHANICAL   

Drive Selection (Manual & Automatic)   √

J7 SPECIFICATIONS

EXTERIOR   

Alloy Wheels

Rain Sensors

LED Height Adjustable Headlamps

Headlamps Automatic on/off function

Headlamps (Follow me home function)

Daytime running lamp

Rear Fog Lamp

Keyless Entry

Outer Mirror Auto Fold

Shark Fin Antenna

Sunroof

INTERIOR

Leather Steering wheel

Audio Control on the steering

AM/FM radio

6 Speakers

Bluetooth hands-free system

10.4" Touchscreen

Smart Phone Link

Apple Car Play / Android Auto

USB port Front & Rear

Automatic Air conditioner

SEATS

Leather Seat upholstery

Front seats

Head restraints

Rear seat

Adjustable head restraints (for all occupants)

40/60 Split fold-down mechanism

SAFETY

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Rear Child Seat Anchor / ISOFIX

Antilock  Braking System (ABS)

Electronic Brakeforce Distribution (EBD)

Electronic Stability Control (ESC)

Hydraulic Brake Assist (HBA)

Hill Start Assist (HSA)

Hill Decent Control (HDC)

Brake Override System (BOS)

Cruise control

Rear view camera

Rear parking sensors (RPS)

Airbags Front

Airbags Side

FEATURE SPECIFICATION

   معايير جديدة في الراحة وا�مان

با�لوان المحيطة، كما تفي  J7، المضاءة  لـ  الداخلية ا�نيقة  التصميمات  إن 
بوعد التجربة الجديدة. يوجد في وسطها شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠٫٤ 
مع  الوسائط  نظام  يجعل  العمودي.  بتصميمها  نوعها  من  فريدة  بوصة 
الميزات  تجعل  بينما  متعة،  أكثر  القيادة   Android Auto و   Apple CarPlay

 J7 طول  يبلغ  أماًنا.  أكثر  محرًكا   LED ا�مامية  والمصابيح  للسائق  المالئمة 
حوالي ٤٫٨ متر، وهي ليست فقط أكثر سيارات السيدان اتساًعا في فئتها، 
من  فاخرة  ومقاعد  ا�عمدة  متعدد  المستقل  التعليق  نظام  مع  ولكن 

الدرجة ا�ولى، فهي ا�كثر راحة أيًضا.

  محرك توربو �داء رياضي

االنسيابية  الرياح  ومقاومة  المفيد  الدوران  عزم  من  متر  نيوتن   ٢١٠ مع 
كوبيه  كسيارة  لتبدو  فقط  ليس   J7 تصميم  تم  استثنائي،  بشكل 

رياضية ولكن أيًضا ل¸داء المليء بالحيوية والنشاط.

New promises. New priorities. New expectations. In a 
changing world, one automotive company is rising up to the 
challenge of bringing excellence closer to the dreamers. JAC 
Motors is now in Oman, with a range of vehicles from 
feature-rich crossovers to highly versatile commercial 
carriers. With more than five decades of expertise, JAC 
Motors is making a mark by its capability of delivering 
quality for less.

With its stunning sport-back design and sporty drive, 
the J7 is your spontaneous choice in a world of 
look-alike sedans - because you are different.

وعود جديدة. أولويات جديدة. توقعات جديدة. في عالم متغير، ترتقى 
التميز  تقريب  في  المتمثل  التحدي  مستوى  إلى  واحدة  سيارات  شركة 
مع  عمان،  سلطنة  في  ا¾ن  موتورز  جاك  شركة  تتواجد  الحالمين.  من 
إلى  بالمميزات  الغنية  التنقل  سيارات  من  المركبات  من  مجموعة 
عقود  خمسة  من  أكثر  مع  االستخدامات.  متعددة  التجارية  الناقالت 
من الخبرة، فإن جاك موتورز تترك بصمة من خالل قدرتها على تقديم 

الجودة بمقابل أقل.

بفضل تصميمها الخلفي الرياضي المذهل وقيادتها الرياضية، 
فإن J7 هي خيارك التلقائي في عالم سيارات السيدان الشبيهة 

- ذلك �نك مختلف.

شاشة عمودية مقاس ١٠٫٤ بوصةمجموعة معلومات للسائق قياس ٧ بوصة



GRADE   PRESTIGE  

Body   4SDN

Body Colour   Single Tone & Dual Tone

Seating   5

Drivetrain   2WD

Engine   1.5Lt Turbo 

Overall length (without number-plate holder)  mm 4772

Overall width (mirror to mirror)  mm 1820

Overall height   mm 1492

Wheelbase  mm 2760

Minimum turning radius (kerb-to-kerb)  m 5.75

Ground Clearance (Laden with Driver)  mm 125

Luggage capacity (all seats up to tonneau cover)  L  540 

Gross vehicle weight  kg 1865

Max: Curb weight  kg 1440

Engine manufatured in    China

Type   In-line, 4-cylinder, TURBO

Displacement  cc 1499

Maximum output EEC PS/rpm 152/5500

Maximum torque EEC Nm/rpm 210/2000 - 4500

Recommended fuel type   92+

Fuel tank capacity  L 55

Fuel Consumption  KM/L 15.3

Top Speed  KM/hr 170

TRANSMISSION   

Transmission type   CVT

STEERING   

Type   Rack-and-pnion

Power steering type   Column-Electric Power Assisted 

SUSPENSION   

Type Front  Macpherson strut

 Rear  Multi Link

BRAKES   

Type Front  Disc

 Rear  Disc

Parking brake type   Electric Parking Brake (EPB)

Auto Hold   √

TYRES & WHEELS   

Tyre size   215/50R17

Spare Tyre   Temporary

MECHANICAL   

Drive Selection (Manual & Automatic)   √

J7 SPECIFICATIONS

EXTERIOR   

Alloy Wheels

Rain Sensors

LED Height Adjustable Headlamps

Headlamps Automatic on/off function

Headlamps (Follow me home function)

Daytime running lamp

Rear Fog Lamp

Keyless Entry

Outer Mirror Auto Fold

Shark Fin Antenna

Sunroof

INTERIOR

Leather Steering wheel

Audio Control on the steering

AM/FM radio

6 Speakers

Bluetooth hands-free system

10.4" Touchscreen

Smart Phone Link

Apple Car Play / Android Auto

USB port Front & Rear

Automatic Air conditioner

SEATS

Leather Seat upholstery

Front seats

Head restraints

Rear seat

Adjustable head restraints (for all occupants)

40/60 Split fold-down mechanism

SAFETY

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Rear Child Seat Anchor / ISOFIX

Antilock  Braking System (ABS)

Electronic Brakeforce Distribution (EBD)

Electronic Stability Control (ESC)

Hydraulic Brake Assist (HBA)

Hill Start Assist (HSA)

Hill Decent Control (HDC)

Brake Override System (BOS)

Cruise control

Rear view camera

Rear parking sensors (RPS)

Airbags Front

Airbags Side

FEATURE SPECIFICATION


