
CS75 Specifications (Middle East)

Dimensions &
Weight

Engine

Exterior &
Interior

Performance
parameters

Technology

Equipment

Code Model

1.8T 6AT

Fashion

1.8T  6AT

Elite

S11A
4650
1850
1705
2700
1565/1565

225/65 R17
GITI 225/65 R17
High performance tire

Model
Overall Length (mm)
Overall Width (mm)
Overall Height (mm)
Wheelbase (mm)
Track (front/rear) (mm)

Tire

Aluminum alloy wheel hub
Spare wheel
Tank volume (L)
Curb weight (L)

Fuel consumption (L/100Km)
Steering system
Suspension system

Light blue crystal diamond
headlamps
Automatic induction headlamps
High brightness front and rear
fog lights
LED combination tail lights
Ultra-violet ray intercepting glass
Aluminum alloy rack
Sports interior
The self-luminous dashboard
(adjustable brightness)
Adjustable background brightness
Multifunction steering wheel
Front door honorable welcome lamp
Front visor (with cosmetic mirror,
makeup light)
Rear reading light
Glass box
Leatherette seat
Seat material

Brake system
Min. ground clearance-unloaded (mm)
STT

Electronic power steering
Front: McPherson independent
suspension
Rear: Multi-link independent
suspension
Ventilated disc/ Solid disc
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BlueCore 1.8T Turbo Engine

58L
1665

Cloth cover

Safety

Performance
parameters

Equipment

Code Model SC6469B4

1.8T 6AT

Fashion

1.8T  6AT

Elite

HEEAB high-rigidity energy-absorbing
Structured body 
Dual front airbags 
Front side airbags 
Side curtain airbags 
ABS + EBD + BA 
EPS 
TSC 
HBB 
HHC 
ECD 
DBF 
TPMS 
Energy-absorbing steering column 
Front seatbelt sound reminder 
Rear 3-point adjustable seatbelt 
Child safety lock in rear door 
Child seat fixtures (ISO-FIX) 
Escape unlocking function in the back door 
Engine electric antitheft system 
Armor type door 

6-way manual adjustable driver seat
6-way electric adjustable driver seat
Driver seat with lumbar support
4-way manual adjustable front
passenger seat
Front heating seats
Rear central armrest with 2 cup holders
4/6 fission foldable back of rear seats
4 electric windows
One-touch feature for driver window
Remote trunk release
Front seat backrest storage bag
Comfort electric air-conditioning
Automatic constant air-conditioning
Rear central A/C vent
Multifunction trip computer with 3.5
inch colour screen
12V socket
Trunk soft curtain
Hidden luggage hanger hook
Luggage fixing hook
Electric sunroof
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Note: with the product development and changes, Changan has the rights to improve the model,
technical parameters, and configuration.

Leather cover

مواصفات CS75 (٢٠١٦) (الشرق ا�وسط) السعودية

R17 225/65
GITI 225/65 R17
كفرات عالية ا�داء

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

المسافة بين العجالت (أمامية/ خلفية) (ملم)
العجالت

مقاس عجالت ا�لمنيوم

سعة خزان الوقود (لتر)

التجهيزات

كود الموديل

التجهيزات

كود الموديل

ا�بعاد والوزن

المحرك
أقصى قدرة للمحرك (كيلو واط)

أقصى عزم للمحرك (نيوتن . متر)
ناقل الحركة
نظام الدفع

المحرك

معدل استهالك الوقود (لتر/ ١٠٠ كلم)
مقود القيادة

نظام التعليق
نظام المكابح

إرتفاع المركبة (ملم)
نظام المكابح

إرتفاع المركبة (ملم)
STT

مقاييس ا�داء

S21A
4650
1850
1705
2700

1565/1565

8.8 8.8

محرك بلو كور 1.8T توربو
174
230

إلكتروني
أمامي: مستقل طراز مكفرسون
خلفي: مستقل متعدد الوصالت

أقراص مهواة/ أقراص صلبة

أنوار أمامية بشعاع أزرق فاتح كريستال

أنوار أمامية بإشعال أوتوماتيكي
كشافات ضباب أمامية وخلفية

عالية السطوع
LED أضواء خلفية

زجاج عاكس ل®شعة ما فوق البنفسجية
رف ألومنيوم معدني

تصميم داخلي رياضي
لوحة قيادة بإضاءة ذاتية
(سطوع قابل للتعديل)

خلفية بسطوع قابل للتعديل
أزرار تحكم بالنظام الصوتي عبر المقود

لمبة دخول للباب ا�مامي
حاجب شمس أمامي

(مع مرآة وضوء)
ضوء قراءة أمامي

حافظة نظارات
مقاعد جلد

مواد المقاعد

التصميم
الخارجي

والداخلي

شاشة لمس ٧ بوصة عالية الوضوح
مشغل إسطوانات

DVD مشغل
USB/AUX فتحة

GPS نظام مالحة تحديد مواقع صوتي
٦ سماعات

Hi-Fi ٨ سماعات
نظام فتح ا�بواب عن بعد

نظام تشغيل باللمس
EPB

Auto-Hold نظام
مثبت السرعة

حساسات خلفية ٤ مجسات
حساسات خلفية ٦ مجسات

نظام ركن مرئي مع مساعد ذكي

نظام رؤية للجانب ا�يمن
خاصية إقفال النوافذ الكهربائية

عند إطفاء المحرك
تنبيه تذكيري عند فتح/ غلق ا�بواب

مرايا خارجية للرؤية الخلفية
(ضبط/ تسخين كهربائي)

LED مع إشارات انعطاف
مرايا خارجية للرؤية الخلفية

قابلة للطي كهربائًيا
مقود قياد جلد مع أزرار تحكم

المواصفات
التقنية

6 سرعات أوتوماتيكية

HEEAB هيكل عالي الصالبة ممتص للصدمات
وسائد هوائية أمامية مزدوجة 

وسائد هوائية أمامية جانبية
وسائد هوائية جانبية

فرامل مانعة لÈنغالق ABS مع توزيع الفرملة إلكترونًيا 
BAS ونظام مساعد للفرامل EBD

EPS لكتروني	نظام الثبات ا
TSC
HBB
HHC
ECD
DBF

TPMS
مقود ممتص للصدمات

صوت تذكيري لحزام ا�مان ا�مامي
أحزمة أمان خلفية بثالث نقاط

قفل أمان ل®طفال في الباب الخلفي
(ISO-FIX) طفال�مثبت لكرسي ا

وظيفة فتح القفل للخروج في الباب الخلفي
نظام كهربائي للمحرك ضد السرقة 

زوائد جانبية خارجية

تجهيزات ا�مان

تعديل مقعد السائق بست وضعيات يدوية
تعديل مقعد السائق باربع وضعيات كهربائية

مقعد السائق مع مسند �سفل الظهر 
تعديل مقعد الراكب ا�مامي

باريع وضعيات يدوية
تدفئة المقاعد ا�مامية

مسند ذراع خلفي وسطي مع حامل أكواب
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة ٦/٤

نوافذ بتحكم كهربائي
خاصية اللمسة الواحدة لنافذة السائق

فتح صندوق ا�متعة عن بعد
جيوب تخزين وراء المقعد ا�مامي

مكيف هواء
مكيف هواء أوتوماتيكي

فتحة تكييف خلفية
كمبيوتر متعدد الوظائف لمعلومات الرحلة

مع شاشة ملونة ٣,٥ بوصة
مقبس ١٢ فولت

ستارة لصندوق ا�متعة
حامل أمتعة خلفي

حامل تثبيت ا�متعة
فتحة سقف كهربائية

وسائل الراحة

قياسي | اختياري | غير متوّفر

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

مقاعد جلد

58L
1665

190

مقاعد قماش

SC6469B4

17 inch
Full-scale

CS75
SPECIFICATIONS ت صـــفا ا لــمــو ا

Engine
Max. power (hp)
Max. torque (Nm)
Transmission

174
230
6AT

7 inch high definition touch screen
CD
DVD
USB/AUX
GPS voice navigation system
6 speakers
8 Hi-Fi speakers
Smart Entry system
I-touch start system
EPB
Auto-hold
Cruise control
4-Radars parking assist system
6-Radars parking assist system
Visible parking system with
intelligent assistant
Right blind visual system
Windows power delay when engine
shut off
Door open/close alarm reminder
Outside rearview mirrors
(electric adjustment/ electric heating)
with LED turn signals
Electrically folding outside
rearview mirrors (Key control & Button control)
leather-wrapped steering wheel with multifunction

CS75

Drivetrain Front Engine
Front Wheel Drive

محرك أمامي
دفع أمامي



 Õقوي Õبســـعة ١٫٨ مع ناقـــل حركة 6 ســـرعات أوتوماتيكيـــة مما يوّفـــر عزم Blue Coreمجهـــزة بمحـــّرك CS75 ســـيارة 
للوقود. منخفًضا   Õواســـتهالك

محـرك قــوي

Highlights
CS75, which is positioned in mid and large-size SUV and developed by the global research and development team of Changan Automobile, is a modern and dynamic car model for 
both public and private use. It is designed in Changan (Italy) modeling center and is tested in various labs such as collision lab, NVH lab and fatigue test lab. What we have been 
trying to achieve is to provide you with a good-looking, reliable and safe mid-size premium SUV.

360° Safety
According to the new five-star C-NCAP safety design concept, CS75 is equipped with six airbags, Electronic 
Stability Program (ESP), Blind Spot Information System (BLIS), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), 
Electrical Park Brake (EPB) and Auto-Hold system, which all together make your driving much safer.

Comfortable Driving Experience
Large space, excellent NVH performance, EPS electric power precision control, automatic air conditioning, 6-way adjustable 
seat, smart keyless start, EPB electronic hand brake, etc., the configurations make you feel the convenience of humanity, science 
and technology anytime and anywhere.

Leading Fashion
CS75, originated from Changan global research and development platform is a mid-premium SUV with strong 
European style and popular international element.

Powerful Engine
CS75, takes Changan BlueCore 1.8T engine with a 6 AT transmission, providing a high power and low fuel 
consumption.

 Changan ســـيارة CS75 التـــي تنتمـــي إلـــى فئـــة المركبات رباعيـــة الدفع المتوســـطة إلى كبيـــرة الحجم، والتي قـــام بتطويرهـــا فريق البحـــث والتطوير العالمـــي في "شـــانجان أوتوموبيل" (
Automobile)، هـــي ســـيارة عصريـــة وديناميكية لÈســـتخدام الخاص والعام على الســـواء. لقد تم تصميمهـــا في مركز "شـــانجان" للتصميم بإيطاليا، وجـــرى اختبارها في مختبـــرات مختلفة 
NVH)، ومختبـــر فحـــص ا	جهـــاد. وقـــد ســـعينا من خالل ذلـــك لتقديـــم ســـيارة رباعية الدفـــع من الحجـــم الوســـط تتمّيـــز بالجاذبية  مثـــل مختبـــر الصدمـــات، ومختبـــر الضوضـــاء واالهتـــزازات (

وا�مان. واالعتمادية 

اضــــاءات

 (EPS NVH)، نظام ( تتميـــز ســـيارة CS75 بتجربـــة قيـــادة رائعة من خالل المســـاحة الرحبـــة، وأداء ممتاز خافض للضوضـــاء واالهتزازات (
للثبـــات ا	لكترونـــي والتحّكـــم بالســـحب، تكييف هواء أوتوماتيكـــي، مقعد قابل للضبط بســـت وضعيـــات مختلفة، تشـــغيل بالمفتاح 
EPB إلكترونـــي لمكابح اليد، وغيرهامـــن تجهيزات تجعلـــك تدرك أهمية البعد ا	نســـاني والعلمـــي والتكنولوجي في  الذكـــي، نظـــام 

ومكان. وقت  كل 

تجـربة قيـادة مريحة

هـــي ســـيارة رياضيـــة متعـــددة االســـتخدامات  العالمـــي  والتطويـــر  البحـــث  برنامـــج  مـــن  المســـتمّدة   CS75 ســـيارة 
متوســـطة إلى كبيـــرة الحجم ذوي طابع أوروبـــي وتصميم عالمي.

تصميـم ريادي

CS75 مجهزة بســـت  C-NCAP ذو النجوم الخمســـة، فإن ســـيارة  اســـتنادÞ إلـــى مفهـــوم التصميـــم اÝمـــن الجديـــد 
BLIS)، ونظـــام مراقبة ضغط  EPS)، ونظام معلومـــات للمناطق العمياء ( وســـائد هوائيـــة، ونظام ثبـــات إلكتروني (
 Õمع Õالتـــي تتضافـــر جميعهـــ ،Auto-Hold EPB)، ونظـــام  TPMS)، ونظـــام كهربائـــي لتوزيـــع الفرملـــة ( ا	طـــارات (

.Õلتجعـــل رحلتكـــم أكثر أمان

أمـان شـامل (360 درجة)

CS75
SPECIFICATIONS الــمـــــواصفـــــات


