
CS35
SPECIFICATIONS الــمــواصــفــــات

Dimensions &
Weight

Performance
parameters

Exterior &
Interior

Technology

Copilot storage box
Mobile phone storage tank
Front center armrest box
Four doors with storage boxes
Ashtray
3 safety interior handles
Central cup tank
Carpet
Panel upper part storage box
Trunk object holder (foldable)
Luggage compartment shelf
White glass
External Antenna
Two-tone bumper
Body-color of outside door handle
Chrome door handle
Overhead luggage rack
Side body-color decoration strip
Chrome door strips
Monochromatic LED dashboard display
Information display
Driving computer
AT gear position display
Fuel shortage warning light
Door open with alarm reminder
Light reminder
Driver seat belt sound reminder
Key hole indicating light
Cigarette lighter
Independent five-door open/ close display
Rear independent 12V jack
Wheel cover with black plastic trim

Equipment

Model

Code

Engine BlueCore 1598ml DVVT DOHC 
 all aluminum alloy engine, JL478QEE

Transmission 4AT
Gear ratio 2.875/1.568/1/0.
 697/R2. 3
Max. rated power (hp) 92
Max. torque (N . m) 160
Combined fuel consumption (L/100Km) 7.2
Drivetrain Front Engine
 Front Wheel Drive
 
Front suspension L arm McPherson suspension
 Trailing arm suspension

Rear suspension Trailing arm suspension
Front brake Ventilated disc
Rear brake Solid disc

6 speaker stereo
Radio
CD
GPS
Central-controlled color big screen
Reversing visual screen
AUX, IN, USB socket
Power windows with driver one- touch function
Common front windows wiper
With the speed of wiper
Power sunroof
Rear window defroster
Rear wiper
Steering wheel-mounted audio controls
Leather steering wheel
Cruise control

Overall Length (mm) 4160
Overall Width (mm) 1810
Overall Height (mm) 1670
Wheelbase (mm) 2560
Wheel & Tyre 16” wheel
 205/60 R16
Trunk volume (L) 348/1058
 (put seat level)

Store box volume (L) 43
Fuel tank capacity (L) 52
Curb weight (kg) 1290

CS35 SPECIFICATIONS (2016) (Middle East) Saudi مواصفات CS35 (٢٠١٦) (الشرق ا�وسط) السعودية

بلو كور ١٥٩٨ مل كامات علوية مزدوجة 
 DVVTبنظام حقن

JL478QEE ،محرك مصنوع من المينيوم

٤ سرعات أوتوماتيكية
2.875/1.568/1/0.

697/R2. 3
92

160
7.2

محرك أمامي 
دفع أمامي

L تعليق ماكفرسون على شكل ذراع
تعليق ذراع سحب

تعليق ذراع سحب
أقراص مهواة
أقراص صلبة

المحرك

ناقل الحركة
نسبة التعشيق

القوة ا�جمالية (كيلو واط)
أقصى عزم للمحرك (نيوتن . متر)

معدل استهالك الوقود (لتر/ ١٠٠ كلم)

نظام الدفع

التعليق ا¥مامي

التعليق الخلفي
المكابح ا¥مامية
المكابح الخلفية

صندوق التخزين للراكب ا¥مامي 
صندوق تخزين الجّوال 
الكونسول الوسطي 

أماكن تخزين جانبية على ا¥بواب 
طفاية سجائر 

٣ مقابض يدوية علوية 
حامل أكواب وسطي 

دعاسات 
صندوق تخزين علوي في لوحة القيادة 

حامل في صندوق ا¥متعة (قابلة للطي) 
رف في صندوق ا¥متعة 

زجاج شفاف 
هوائي 

مصد بقدرة تحمل ٢ طن 
مقابض أبواب خارجية ملونة 

مقابض أبواب كروم 
رف أمتعة علوي 

خط زينة جانبي لجسم السيارة 
حواف ا¥بواب الخارجية مطعمة بالكروم  

شاشة LED أحادية اللون في لوحة القيادة 
شاشة معلومات متعددة 

شاشة معلومات الرحلة 
عرض وضعية السرعات ا¥وتوماتيكية 

ضوء تحذيري لمستوى الوقود 
فتح ا¥بواب مع منّبه تذكيري 

ضوء تذكيري لÀنوار 
صوت تذكيري لحزام مقعد السائق 

إنارة منطقة مفتاح التشغيل 
والعة سجائر 

عرض فتح/ غلق ا¥بواب الخمسة بشكل مستقل 
مقبس خلفي مستقل ١٢ فولت 

أغطية عجالت مع تقليم بالستيكي أسود

الطول ا�جمالي (ملم)
العرض ا�جمالي (ملم)
االرتفاع ا�جمالي (ملم)
قاعدة العجالت (ملم)

مقاس العجالت وا�طارات

سعة صندوق ا�متعة (لتر)

سعة صندوق التخزين (لتر)
سعة خزان الوقود (لتر)

الوزن (فارغ)

4160
1810
1670
2560

17” wheel
215/50 R17

348/1058
(مع طي المقعد)

43
52

1290

التجهيزات

الموديل
الكود

التصميم الداخلي
والخارجي

٦ سماعات
راديو

مشغل إسطوانات 
نظام المالحة

شاشة ملونة بتحكم وسطي 
شاشة للرجوع إلى الخلف

AUX, IN, USB مداخل
نوافذ كهربائية مع وظيفة لمسة واحدة للسائق

مّساحة أمامية عادية
مّساحة أمامية بسرعات

فتحة سقف كهربائية
مزيل صقيع للزجاج الخلفي

مّساحة خلفية
أزرار تحكم في النظام الصوتي عبر المقود

مقود جلد
مثبت سرعة

المواصفات التقنية

ا¥بعاد والوزن

مقاييس ا¥داء

1.6AT

Comfortable

SC7164B

E32AG1

1.6AT

Luxurious

SC7164B

 E32AG2

Safety

Comfort &
Convenience

Standard  |  Op t iona l  |  No t  ava i lab le

Note: with the product development and changes, Changan has the rights to improve the model,
technical parameters, and configuration.

Front dual-SRS
Front side airbags
Front force limited seatbelts with pretensioner
Front adjustable seatbelts with pretensioner
Rear 3-point seatbelts
Child safety lock in rear door
Remote control key
Central locking system
Anti-error locking
Automatic unlocking system to sensitive door
Oil filler cap lock
Parking locks automatically
BCM anti-theft
Energy-absorbing steering column
Steering wheel with lockup feature
Reversing radar
ABS/EBD
BAS
EPS
Height-adjustable steering wheel
Energy-absorbing steering column

Equipment 1.6AT 1.6AT
 Comfortable Luxurious
Model SC7164B SC7164B
Code E32AG1 E32AG2
 

Seat material
Front height-adjustable headrest
Front headrests chute with hook
Handle clothes hook
Adjustable rear headrest
60/40 fission foldable back of rear seats
6-way manual adjustable driver seat
4-way manual adjustable co-pilot seat

Manual air-conditioning
Front A/C vents
Front passenger sunvisor with
cosmetic mirror
Driver sunvisor with bill holder
Electric outside mirrors
Manual folding outside mirror
Power folding outside mirror
Body-color outside mirror
Power heated outside mirrors
Anti-glare inside rear-view mirror
4-door power windows

Front reading light 
Side lighting 
Rear indoor lamp 
Ambient light 
Trunk light  

Headlamp with adjustable
irradiation angle 
Halogen headlight 
Front fog light 
Rear fog light 
Front steering lamp 
Rear steering lamp 
Height-mounted brake light 
Reversing light 
Number-plate light 
Rear position lamp 
Follow me home 
Exterior mirrors with turning light 
Car search light

Room
lamp

External
lamp

Child seat fixtures

Equipment

Model

Code

1.6AT

Luxurious

SC7164B

E32AG2 

مواد المقاعد
مسند رأس أمامي قابل لتعديل

سكك لمساند رأس أمامية مع مشبك
عالقة مالبس

مسند رأس خلفي قابل للتعديل
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة ٤٠/٦٠

تعديل مقعد السائق بست وضعيات يدوية
تعديل مقعد الراكب ا¥مامي بأربع وضعيات يدوية

مثبت لكرسي ا¥طفال
إنارة أمامي للقراءة  

إنارة جانبية  
أنارة داخلية خلفية  

أنوار المقصورة  
إنارة صندوق ا¥متعة   

أنوار أمامية مع زاوية إشعاع  
قابلة للتعديل  

أنوار أمامية هالوجين  
كشافات ضباب أمامية  
كشافات ضباب خلفية  

أنوار توجيه أمامية  
أنوار توجيه خلفية  

أنوار توقف علوية خلفية  
أنوار الرجوع للخلف  
ضوء لوحة المركبة  

أنوار الوضعية الخلفية  
Follow me home  

إشارة إنعطاف جانبية  
ضوء البحث عن السيارة  

مكيف هواء يدوي
فتحات لمكيف الهواء ا¥مامي

حاجب شمس مع مرآة للراكب ا¥مامي

حاجب شمس مع حامل كروت للسائق
مرايا خارجية بتحكم كهربائي
مرآة خارجية قابلة للطي يدوًيا

مرآة خارجية قابلة للطي كهربائًيا
مرآة خارجية ملونة

مرايا خارجية بتسخين كهربائي
مرآة داخلية ذاتية التعتيم

نوافذ بتحكم كهربائي

SRS وسائد هواء أمامية مزدوجة
وسائد هوائية أمامية جانبية

أحزمة أمان أمامية مع خاصية الشد ا�ستباقي
أحزمة أمان أمامية قابلة للتعديل مع خاصية الشد ا�ستباقي

أحزمة أمان خلفية بثالث نقاط
قفل أمان لÀطفال في الباب الخلفي

مفتاح تحكم عن بعد
قفل مركزي

نظام مانع ¥خطاء ا�قفال
نظام فتح أوتوماتيكي للباب الحّساس

قفل لغطاء خزان الزيت
أقفال أوتوماتيكية لركن السيارة 

نظام BCM ضد السرقة
عمود قيادة ممتص للصدمات

مقود قابل للغلق
حساسات خلفية

EBD مع توزيع الفرملة إلكترونًيا ABS نغالقÔفرامل مانعة ل
BAS مساعد الفرامل

EPS نظام الثبات ا�لكتروني
مقود قيادة قابل للتعديل

عمود قيادة ممتص للصدمات

1.6AT

Comfortable

SC7164B

E32AG1

التجهيزات

الموديل
الكود

قماشوسائل الراحة

ا¥نوار
الداخلية

ا¥نوار
الخارجية

قياسي | اختياري | غير متوّفر

مالحظة: مع التطوير والتعديالت التي تطرأ على الموديل، تحتفظ "شنجان" بحّقها في تحسين الموديل والمقاييس التقنية والتجهيزات.

تجهيزات ا¥مان

Cloth cover Leatherجلد

CS35



Fashionable Design

Complete and hearty caring gives you strong feeling of power. Streamline body shows a sporty and stylish appearance.3-5 
years of leading model design makes CS35 a dynamic SUV.

Comfortable Driving Experiencea
Comprehensive acoustic treatment and NVH inspection in the world-class laboratory of Changan give CS35 a 
great feature of quietness. Besides, small steering force makes turning easy. The gear suction feeling is good 
and the shifting is smooth. Good performance of the breaking system creates sensitive reaction. Apart from 
that, the SUV is well equipped with pure black, sporty and comfortable seats.

Highlights
CS35, a small economical city SUV, possesses fashionable appearance, strong power and good entertaining features. It is developed by the global research and development team 
of Changan Automobile. The reasonably-priced SUV integrates all comprehensive functions: high-quality performance, comfortable driving experience, large internal space, broad 
field of view and abundant configurations of entertainment

CS35 ســـيارة رباعيـــة الدفـــع إقتصاديـــة وصغيـــرة مناســـبة للمدن، تتمّتـــع بإطاللة عصرية وعـــزم قوي ومزايـــا ترفيهية رائعة. وقـــد تم تطويرهـــا على يد فريـــق البحث والتطويـــر العالمي في 
"شـــانجان أوتوموبيـــل" (Changan Automobile). هـــذه الســـيارة الرياضيـــة المتعددة ا�ســـتخدامات وســـعرها المـــدروس تحتوي علـــى مختلف المواصفات الشـــاملة: من خـــالل ا¥داء العالي 

النوعيـــة، وتجربـــة قيـــادة مريحة، ومســـاحة داخلية رحبة، ومجال رؤية واســـع، وتجهيـــزات ترفيهية وفيرة.

اضـــــاءات

اهتمـــام تـــام ومتقـــن يترك بداخلك شـــعورÛ قويـــÚ بالعزم والقدر من خالل جســـم انســـيابي يعكس إطاللة رياضيـــة أنيقة. ٣ إلى ٥ 
CS35 ســـيارة ديناميكية رياضية ومتعددة ا�ســـتخدامات. ســـنوات مـــن أعمال التصميـــم النموذجية جعلت مـــن 

عصري تصميم 

NVH) داخـــل مختبر "شـــانجان" المتطّور جدÛ جعل من   المعالجـــة الصوتيـــة الشـــاملة وفحص الضوضاء واالهتزازات (
 ،Úدقيق Úتتمّيـــز بهدوء رائع. وسالســـة في تبديل الســـرعات. وأداء جيـــد لنظام الفرامـــل ليخلـــق تجاوب CS35 ســـيارة 

با�ضافـــة فـــإن هذه الســـيارة الرياضية المتعددة ا�ســـتخدامات مجهـــزة بمقاعد ســـوداء رياضية ومريحة.

مريحة قيادة  تجربة 

High Quality

Through delicate craft process, CS35 stands out among Chinese SUVs. The quality of such key parts as 
steering wheel, doors can even meet Japanese standard. The new-generation BlueCore engine, which is 
quiet, clean and powerful, well reveals the superior performance of CS35. The high safety standard ensures 
you a comfortable and safe drive

CS35 عـــن بقية الســـيارات الصينيـــة  الرياضيـــة المتعـــددة ا�ســـتخدامات بالِحرفية العاليـــة والدقيقة  تتمّيـــز ســـيارة 
مـــن خـــالل جودة ا¥جـــزاء الرئيســـية مثل المقود وا¥بـــواب التي ال تقل مســـتوى عن الســـيارات اليابانية. أمـــا المحّرك 
CS35. وتضمن لكم  Blue Core والـــذي يّتســـم بالهـــدوء والنظافة والقـــوة، فيطلـــق العنان لقـــوة  المـــزود بتقنيـــة 

معاييـــر الســـالمة الفائقة رحلـــة مريحة وآمنة.

عالية جودة 

CS35
SPECIFICATIONS الــمـــــواصفـــــات


