
Engine

Dimensions & 
weight

Brake ABS + EBD

Gearbox

Wheel

Steering Steering wheel Common
Leather
Multifunctional audio
control key
Mechanical
Electric
Adjustable steering column
Energy-absorbing
steering column
HPS
EPS

Front 3-point seatbelts

Driver

Front passenger

Rear seat

Key

Driver airbag
Front passenger airbag
Dual-front side-airbags
Front & rear side
integrated air curtain
Child safety lock

Safety

5MT
4AT
6AT

ESP (with ABS+EBD+TCS+ESP+HBA features)

Slope parking device (brake)
Front disc brakes
Rear disc brakes
Mechanical accelerator
Electric accelerator

Steel wheel with trim cover
Alloy wheel

Spare wheel

195/65 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
185/65 R15
195/65 R15

C201

Parameter and Equipment

Model Number

Version Number Code OCN

Base

1.6AT

C33AG1

Full/Opt

1.6AT

C42AG1

SC7169C

Seat

Suspension

Height adjustable
Angle adjustable
Front & rear adjustable
Headrest height adjustable
Fabric cover
Leather cover
Height adjustable
Angle adjustable
Front & rear adjustable
Headrest height adjustable
Fabric cover
Leather cover
Rear central armrest (with cup
holder, connectable to trunk)
Fabric cover
Leather cover
Stationary seatbacks
ISO-FIX child seat fixtures

Force limited seatbelts
with pretensioner
Ultimate stress function
Safety belt fixing point
adjustable
Driver seat with seatbelt
reminder
Front passenger seat
with seatbelt reminder
Rear 3-point seatbelts
Central locking system
Anti-error locking

4 door remote control switch
Foldable remote control key
Remote boot lock switch
Remote control four door
window up
Remote control four door
window down
Reversing radar (3 probes)

Interior

Lamp

Front central armrest

Interior

Exterior

Mirrors

Speaks

Miscellaneous

C201

Parameter and Equipment

Model Number

Version Number Code OCN

Base

1.6AT

C33AG1

Full/Opt

1.6AT

C42AG1

SC7169C

Windows

Radio (with MP3 port)
CD player with MP3,
WMA functions
4 speakers
6 speakers

Decorative engine cover
Window clamp chrome
plating decoration
Antenna
Jack
Tool box
120km/h speed warning
Warning triangle

Multimedia

Storage box
With cup holder
PVC leather fabric
Embroidery roof lining
3 safety interior handle
Drive side folder
Front passenger side vanity
mirror
Left foot rest pedal
Sun glasses box
Door trim panel storage space
Cigar lighter
12V power port

Front reading light
Rear reading light
Front threshold light
Cigarette lighter indicating light
Ignition switch light
Trunk light
Window glass adjust control light
Halogen headlight
(with “follow me home” features)
Height adjustable headlamp
Front steering light
Rear steering light
Front position light
Front fog light
Side steering light
High-mounted brake light
Reflector
Rear position light
Brake light
Emergency stop signal
Reversing light
Rear fog light
License-plate light
Manual electronic A/C

Wipers
Cleaning device
Front electric windows
Rear electric windows
Power sunroof
Rear windshield
Rear window defroster
Electrical control rearview mirror
Manual folding
Anti-dazzling inside
rearview mirror

C201

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

  DOHC ١.٦ لتر بلو كور في ڤي١٦
القوة القصوى (حصان)

عزم الدوران (نيوتن متر)
نظام الدفع

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

سعة خزان الوقود (لتر)
الوزن (كج)

المحرك

ناقل الحركة

العجالت

المحرك

المواصفات والتجهيزات
رقم الموديل

الكود الموديل

المواصفات والتجهيزات
رقم الموديل

الكود الموديل

195/65 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
185/65 R15
195/65 R15

إستنادرد
جلد

أزرار تحكم بالنظام السمعي عبر
المقود

ميكانيكية
كهربائية

مقود القيادة قابل للتعديل
عمود مقود ممتص للصدمات

HPS يديوي
EPS نظام الثبات ا�لكتروني

عجلة القيادة

أحزمة مقاعد أمامية بثالث نقاط

المفتاح

السائق

الراكب ا¨مامي

المقعد الخلفي

المقود

تجهيزات ا¨مان

المسند الوسطي ا¨ماميالداخل

داخليةا�ضاءة

خارجية

النوافذ

المرايا

النظام السمعي

السمعات

ا¨خرى

المقاعد

نظام التعليق

صندوق تخزين
حامل أكواب

PVC جلد
بطانة سقف مطرزة

ثالث مقابض داخلية ل²مان
أماكن تخزين جانبية للسائق

مرآة للراكب ا¨مامي

دواسة �راحة القدم اليسرى
حافظة للنظارة علوية

أماكن تخزين جانبية على ا¨بواب
والعة سجائر

مدخل طاقة ١٢ فولت

C201

عزم الدوران (نيوتن متر)

EADO
SPECIFICATIONS ت صـــفا ا لــمــو ا

EADO

1.6L Blue Core 16V DOHC
Max. Rated Power(hp)
Max. Torque(NM)

Drivetrain Front Engine
Front Wheel Drive

123
160

123
160

٥ سرعات يديوية
٤ سرعات أوتوماتيكية
٦ سرعات أوتوماتيكية

عجالت معدنية
جميع العجالت

عجالت احتياطية

EBD توزيع الفرامل إلكترونًيا + ABS نغالقÀنظام مانع ل

(ABS+EBD+TCS+ESP+HBAمع مزايا) EPS نظام الثبات ا�لكتروني
فرامل مانعة للتدحرج
فرامل أمامية قرصية
فرامل خلفية قرصية

جهاز تسارع ميكانيكي
جهاز تسارع كهربائي

وسادة هوائية للسائق 
وسادة هوائية للراكب ا¨مامي 

وسائد هوائية أمامية جانبية مزدوجة 
ستائر جانبية هوائية أمامية

وخلفية مدمجة
قفل أمان ل²طفال

أحزمة مقاعد أمامية مع
خاصية الشد المسبق

خاصية الضغط ا¨قصى
نقاط تثبيت حزام ا¨مان

قابلة للتعديل
حزام مقعد السائق

مع إشارة تنبيه
حزام مقعد الراكب ا¨مامي

مع إشارة تنبيه
حزام ا¨مان للصف الثاني بثالث نقاط

نظام قفل مركزي
نظام مانع ¨خطاء ا�قفال

فتح وقفل صندوق ا¨متعة عن بعد
نظام غلق أوتوماتيكي أثناء القيادة

نظام BCM ضد السرقة
مفتاح تحكم عن بعد

مفتاح تحكم عن بعد قابل للطي
مفتاح قفل صندوق ا¨متعة عن بعد

إغالق النوافذ عن بعد
حساسات خلفية ثالث نقاط

قابل للتعديل ل²على
ظهر الكرسي قابلة للتعديل 
قابلة للتعديل ل²مام والخلف

ارتفاع مسند الرأس قابل للتعديل
قماش

جلد
قابل للتعديل ل²على

ظهر الكرسي قابلة للتعديل 
قابلة للتعديل ل²مام والخلف

ارتفاع مسند الرأس قابل للتعديل
قماش

جلد
مسند ذراع خلفي وسطي

(مع حامل أكواب، متصل بصندوق ا¨متعة)
قماش

جلد
مقاعد ثابتة

ISOFIX مثبت كرسي أطفال

MacPherson
Trailing Arm Torsion Beam

MacPherson
Trailing Arm Torsion Beam

Front Suspension
Rear Suspension

Overall Length(mm)
Overall Width(mm)
Overall Height(mm
Wheelbase (mm)
Fuel Tank Capacity (L)
Curb Weight(kg)

4,620
1,820
1,490
2,660

52 
1,325.

4,620
1,820
1,490
2,660

52 
1,325.

محرك أمامي
دفع أمامي

التعليق ا¨مامي
التعليق الخلفي

Trip computer

Dashboard Self-luminous dashboard
Tachometer
Speedometer
AT gear displayed on the
instrument cluster
Time
With fuel consumption &
distance display
Fuel shortage warning light
Forget to turn off the lights
reminder buzzer
Door open with alarm reminder
(including trunk door)

شاشة معلومات

وحة قيادة إضاءة ذاتيةلوحة القيادة
عداد لفات المحرك

عداد السرعة
عرض السرعات ا¨وتوماتيكية

في لوحة العدادات
الوقت

عرض استهالك الوقود
والمسافة المقطوعة
إنارة لمستوى الوقود

تنبيه في حال نسيان
إطفاء ا¨ضواء

فتح ا¨بواب مع منبه تذكيري
(يشمل صندوق ا¨متعة)

ضوء أمامي للقراءة
ضوء خلفي للقراءة

ضوء عتبات الباب ا¨مامي
ضوء والعة السجائر

ضوء لمفتاح التشغيل
ضوء صندوق ا¨متعة

ضوء أزرار النوافذ
أنوار أمامية هالوجين

أنوار أمامية قابلة لتعديل يدويا
أنوار توجيه أمامي
أنوار توجيه خلفي

أنوار وضعية أمامي
كشافات ضباب أمامي

ضوء توجيه جانبي
أنوار توقف خلفية علوية

عاكس ضوء
أنوار وضعية خلفي

أنوار فرامل
إشارة توقف طارئ
أنوار رجوع للخلف

كشافات ضباب خلفي
أنوار لوحة المركبة

مكيف بتحكم يدوي
مساحات

جهاز تنظيف
نوافذ أمامية كهربائية
نوافذ خلفية كهربائية
فتحة سقف كهربائية

الزجاج الخلفي
مزيل صقيع للزجاج الخلفي

مرآة خارجية بتحكم كهربائي
طي يدوي

مرآة داخلية ذاتية التعتيم

(MPمع مدخل ٣) راديو
مشغل إسطوانات

WMA ،MP٣
٤ سماعات
٦ سماعات

غطاء محرك

حلية كروم للنوافذ

هوائي
مقبس

صندوق أدوات
صوت تحذيري على سرعة ١٢٠ كلم/ ساعة

مثلث تحذير



Highlights

EADO, which is positioned in mid-size sedan segment and developed by Changan global research and development team, is a strategic model of Changan that meets the international 
standard. Designed by Italian mastr Carminati Stephano, it is full European style. Leading fashion, superior driving experience and all round safety are the main three selling points 
of EADO.

360° Safety
EADO’s design follows five-star safety protection standard. Its HEEAB energy absorption car-body design 
with high rigidity excellently meets the idea of people-oriented. Its GTR high safety standard which is used in 
Northern Europe to protect pedestrians, Electronic Stability Program (ESP) which can actively avoid dangers, 
and 2 airbags are all worthy of your trust.

EADO التي تنتمي إلى فئة ســـيارات الســـيدان المتوســـطة الحجم والتي قام فريق البحث والتطوير العالمي في "شـــانجان" بتطويرها، هي موديل إســـتراتيجي لـ"شـــانجان" والتي  ســـيارة 
والـــذي يتبـــع جميـــع المعايير الدولية. وقـــد صّممها الفنـــان ا�يطالي البارع كارميناتي ســـتيفانو، لتعكـــس طابعÖ أوروبيÖ بالكامل. ا�طاللـــة العصرية وتجربة القيـــادة المتفّوقة وا¨مان التام 

.EADO هي أبرز ما يمّيز ســـيارة 

Superior Driving Experience
EADO comes from a background of strong research and development strength and world-class suppliers, which is why its brand new qualities are 
found in design, material use and production procedures and so on. Equipped with the new generation of high efficient BlueCore engine and 
DVVT/IVVT technology, EADO has three main advantages: powerful, clean, and quiet. What make EADO stand out among competitors are its 
superior wheelbase, high ground clearance, accurate suspension, auxiliary frame design and strong chassis with high rigidity. With perfectly 
matching power and maneuverability, EADO offers you superior driving experience no matter if you are on a smooth or rough road.

Leading Fashion
EADO is a perfect combination of fashionable European style and meticulous craftwork. With popular interna-
tional elements integrated into precise manufacturing technique detail, EADO becomes a global dynamic 
mid-size car.

اضـــــاءات

تجمـــع EADO بشـــكل مثالـــي بين ا¨ســـلوب ا¨وروبـــي العصـــري والحرفيـــة المتقنة. وبوجـــود العناصـــر الدولية 
المعروفـــة والتـــي تتكامل مـــع تفاصيل تقنيـــات التصنيع، يمكن وصـــف EADO بأنها ســـيارة ديناميكية عالمية 

متوســـطة الحجم.

تصمـيم ريـادي

تنطلـــق ســـيارة EADO مـــن ا¨ســـس القويـــة للبحـــث والتطويـــر للشـــركات المصنعـــة ذات المســـتوى العالمـــي، ليعكـــس جـــودة عاليـــة فـــي خطـــوات 
التصميـــم واســـتخدام المـــواد ا¨وليـــة وا�نتـــاج وغيرها. ســـيارة EADO المجّهـــزة بمحّرك فعـــال جـــدØ بتقنيـــة Blue Core وDVVT/IVVT، تتمّتع بثالث 
مميـــزات رئيســـية: قويـــة، نظيفة، هادئة. أّما ما يجعل هذه الســـيارة تبرز بين منافســـاتها، فهـــي قاعدة عجالتها المتفّوقـــة، والخلوص ا¨رضي المرتفع، 
 EADO والتعليـــق المتقـــن، وتصميم ا�طار المســـاعد، والشاســـيه القوي ذو الصالبة العالية. مـــع التناغم التام بين القـــوة والقدرة على المناورة، توّفر

لكـــم تجربـــة قيادة مميزة علـــى جميع أنواع الطـــرق المعبدة أو الوعرة.

تجـربة قيـادة مريحة

صممـــت EADO بإتبـــاع معايير الحماية اÛمنة ذات النجوم الخمســـة. فتصميم جســـم الســـيارة الممتص للطاقة 
(HEEAB) ذو الصالبـــة العاليـــة يســـتوفي بامتياز فكرة أن الناس هم محور االهتمـــام. معيار GTR ل²مان الفائق 
المعتمـــد فـــي شـــمال أوروبـــا لحمايـــة المشـــاة، وبرنامـــج الثبـــات ا�لكترونـــي (ESP) الـــذي يمكنهـــا مـــن تجّنـــب 

المخاطـــر بفاعليـــة، والوســـائد الهوائية الســـت، كلها أمور جديـــرة بثقتكم.

أمـان شـامل (360 درجـة)

EADO
SPECIFICATIONS الــمـــــواصفـــــات


