
CHEVROLET EQUINOX



THE ALL NEW EQUINOX.

Chevrolet proudly presents the all-new Equinox, a versatile SUV 
with the perfect balance between impeccable design and state-
of-the-art technology. The monumental launch of the all-new 
Equinox will surely satisfy all your needs. Chevrolet’s dedication to 
creating the perfect package led to a multipurpose crossover that 
has everything you need to do everything you want.  

يســعد شــيڤروليه أن تقــدم الســيارة إكوينوكــس الجديــدة كليــًا، وهــي ســيارة 
رياضيــة تتميــز باالتــزان بين التصميم المحتــرف الرائع وأحدث التقنيات الحديثة، 
فمــع انطــاق الفئــة الجديــدة كليــًا مــن الســيارة إكوينوكــس ســترى أنهــا ســيارة 
أحامــك التــى ســترضي ذوقــك، فقــد كرســت شــيڤروليه كل مجهوداتهــا لتقــوم 
بابتــكار ســيارة بهــا مجموعــة كبيــرة مــن المميــزات التــى تلبــي جميــع احتياجاتــك. 



SURROUND YOURSELF IN RICH, 
                    REFINED INTELLIGENCE.

 استمتع بالرفاهية و التكنولوچيا.



● STANDARD — NOT AVAILABLE

TECHNICAL SPECIFICATIONS LS LT

Engine 1.5 L Turbo

Engine Capacity (cc) 1500

Transmission 6-Speed Automatic

Number of Cylinders 4 in-line 

Max. Output hp / rpm 170 / 5600

Max. Torque Nm / rpm 275 /  2500 - 4500 

Combined Fuel Consumption (L/100km) 8.11

Boot Capacity without Rear Seats (Litres) 847

Boot Capacity with Rear Seats (Litres) 1798

CAPACITIES & WEIGHTS 

Fuel Capacity (Litres) 56 L

Curb Weight (kg) 1509

WHEELS & TIRES  

Wheels 17” Alloy 18” Alloy

Tires 225/65 R17 225/65 R18

DIMENSIONS

Overall Length (mm) 4651

Overall Width (mm) 1844

Overall Height (mm) 1661

Wheel Base (mm) 2725

SAFETY

4 Airbags ● ●

Seat Belt Pretensioner & Load Limiter ● ●

LS LT

3 Points Seat Belt At All Positions ● ●

ABS ● ●

ESP ● ●

Hill Start Assist ● ●

Rear Park Assist ● ●

Front  Park Assist — ●

Rear Vision Camera — ●

Child Restraints (ISOFIX) ● ●

EQUIPMENT

Air Conditioning Manual ● —

Air Conditioning Automatic + Dual Zone — ●

Electric Power Steering ● ●

Power Windows ● ●

Central Door Lock ● ●

Cruise Control ● ●

Remote Keyless Entry ● ●

Start/Stop Button ● ●

Remote Start — ●

Inside Rearview Auto-dimming Mirror — ●

Heated Power-adjustable, Power Folding Mirrors With Turning Signals ● ●

12 Volt Power Outlet (Behind Center Console & Cargo Area) ● ●

Cloth Seats ● ●

Height Adjustable Driver Seat ● ●

LS LT

Rear Seat Split-folding with Center Armrest ● ●

Front Arm Rest ● ●

Ashtray & Lighter ● ●

Leather Shift Knob — ●

Tilt And Telescopic Steering Wheel ● ●

Leather Steering Wheel — ●

Steering Wheel Controls ● ●

LED Daytime Running Lamps ● ●

Front & Rear Fog Lamps ● ●

Halogen Headlamps ● —

High Intensity Discharge (HID) Headlamps (Xenon) — ●

Automatic Control Headlamps (On/Off) ● —

Automatic Control Headlamps with Tunnel Detection — ●

Headlamp Manual Leveling Control ● ●

LED Tail Lamp ● ●

Audio System

Bluetooth ● ●

USB ● ●

Apple Carplay / Android Auto ● ●

7" Touch-Screen (MyLink) ● ●

6 Speakers ● ●

SPECIFICATIONS
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● أساسي — غير متوّفرالمواصفات 

LSLTالمواصفات الفنية

سعة 1.5 لتر تربوالمحرك

1500السعة )سم3(

6سرعات أوتوماتكناقل الحركة 

4 صف واحدعدد  االسطوانات 

170 / 5600 القدرة القصوى حصان / لفات

275 /  2500 - 4500العزم االقصى نيوتن متر / لفات

٨.11متوسط استهاك الوقود )لتر / 100كم (

٨47سعة خزان األمتعة بدون طي المقاعد الخلفية  )لتر(

179٨سعة خزان األمتعة بعد طي المقاعد الخلفية )لتر(

السعات و األوزان

56 لترسعة خزان الوقود

1509وزن السيارة فارغة )كج(

العجالت واإلطارات

سبور ''1٨سبور ''17چنوط

R17225/65 R18 225/65اإلطارات 

األبعاد

4651الطول الكلى )مم(

1٨44العرض الكلى )مم( 

1661االرتفاع الكلى )مم(

2725قاعدة العجات )مم(

تجهيزات األمان والسالمة

●●4 وسائد هوائية 

●●أحزمة أمان مزودة بخاصية الشد المسبق و محدد لقوة الشد

LSLT

●●أحزمة أمان ذات ثاث نقاط تثبيت للسائق و جميع الركاب

●●نظام مانع انغاق الفرامل

●●نظام الثبات اإللكتروني

●●مساعد الطرق الصاعدة

●●حساسات ركن خلفي

●—حساسات ركن أمامي

●—كاميرا خلفية للركن

●●نظام ISOFIX لتثبت مقاعد األطفال

التجهيزات

—●تكييف هواء يدوي

●—تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج 

●●پاور ستيرينج

●●زجاج كهرباء

●●نظام غلق مركزي لألبواب

●●مثبت سرعة

●●ريموت كنترول

●●زر تشغيل / ايقاف السيارة

●—تشغيل السيارة عن بعد بريموت كنترول

●—تعتيم أوتوماتيكي للمراية الداخلية

●●مرايات جانبية كهربائية قابلة للطى + تسخين + إشارات

●●2 مخرج كهرباء 12 فولت

●●مقاعد قماش

●●التحكم في ارتفاع كرسي السائق

LSLT

●●المقاعد الخلفية قابلة للطي و مزودة بمسند يد

●●مسند يد أمامي

●●طفاية و والعة

●—مقبض ناقل الحركة جلد

●●التحكم في وضع عجلة القيادة

●—عجلة القيادة جلد

●●تحكم من عجلة القيادة

●●مصابيح LED تعمل عند إدارة السيارة

●●مصابيح ضباب أمامية و خلفية

—●مصابيح أمامية هالوجين

●—مصابيح أمامية زينون

—●تحكم أوتوماتيكي في فتح و غلق المصابيح األمامية

●—تحكم أوتوماتيكي في المصابيح األمامية مع حساس إضائة

●●تحكم يدوي في مستوى اإلضائة

LED مصابيح خلفية●●

نظام الصوت

●●بلوتوث

USB●●

Apple CarPlay / Android Auto●●

●●شاشة تعمل باللمس 7 بوصة ملونة )مايلينك(

●●6 سماعات
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INTERIOR التصميم الداخلي
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COLORS

Cajun Red Tint Coat Pepperdust Metallic Black

Silver Ice MetallicStorm Blue Metallic

Summit White

Night Fall Gray Metallic

FABRICS

JET BLACK/MEDIUM ASH GRAY PREMIUM CLOTH (LT)JET BLACK PREMIUM CLOTH (LS)

األلوان

األقمشة
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لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب شامًا قدر اإلمكان ولكن قد يطرأ على بعض المعلومات الواردة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طباعتها ولهذا تحتفظ شركة المنصور بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل دون سابق إنذار سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات.
We have tried to make this brochure as accurate as possible. However, since the time of printing, some of the information you find here may have changed. Al Mansour reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specification, option packages and model availability.
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