
 شيڤروليه أوبتــرا   



EXTERIOR COLORS األلوان الخارجية

Casablanca White Stormy Brown  Ocean Blue Autumn Brown Persian Blue Pearl Black Poly Silver Urban Gray Dark Denim Gray

●  STANDARD -  NOT AVAILABLE -  غير متاح   اساسي●
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المواصفات الفنية
كامة علوية مزدوجه - 4 سلندرالمحرك

1485سعة المحرك بالـ سم3

58٠٠@11٠القدرة القصوى )حصان @ د.د(

4٠٠٠ - 3٦٠٠@14٦٫5العزم األقصى )نيوتن متر @ د.د(

حقن متعدد النقاطنظام الوقود

أوتوماتيك ٦ سرعاتأوتوماتيك ٦ سرعاتالفتيس

السعات واألوزان
54سعة خزان الوقود )لتر(

5٫3نصف قطر الدوران )متر(

122٠وزن السيارة )كجم(

األداء
17٠السرعة القصوى )كم / ساعة(

التسارع من صفر إلى 1٠٠ كم / 
13٫2ساعة )ثانيه(

متوسط استهالك الوقود )لتر 
7٫3/ 1٠٠ كم(

اإلطارات والچنوط

 15 بوصة چنوط معدن                15 بوصة الچنوط
چنوط سبور              

R 15 ٦٠ / 195اإلطارات

التجهيزات
 ● ● پاور ستيرنج

عاديعاديتكييف هواء

 راديو USB + CD + مخرج 
AUX للصوت● ● 

 ● ●4 سماعات

 ● ●زجاج كهربي

 ● ●مرايا كهرباء بإشارات جانبية

 ● ●قفل مركزي لألبواب

ريموت كنترول ومفتاح قابل 
 ● ●للطي

 ريموت كنترول مزود بفتح 
 ● ●الحقيبة

 ● ●مانع إدارة المحرك

مساحات للزجاج األمامى 
 ● ●بسرعات

CO
MF

OR
T

LU
XU

RY

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Engine type DOHC 4 CYL VVT

Engine capacity (cc) 1485

Max. power (hp@rpm) 110@5800

Max. torque (N.m@rpm) 146.5@3600 - 4000

Fuel system Multipoint Fuel Injection

Transmission
Automatic 6 

Speed
Automatic 6 

Speed

CAPACITIES & WEIGHTS
Fuel tank (L) 54

Turning radius (M) 5.3

Curb weight (Kg) 1220

PERFORMANCE
Max. speed (km/h) 170

Acceleration 0-100km (Sec.) 13.2

Combined fuel consumption 
(L/100km)

7.3

WHEELS & TIRES
Wheels       6 Jx15  Steel                    6 Jx15  Alloy                                    

Tires 195/60R15

EQUIPMENT
Power steering ● ● 

Air conditioning Manual Manual

Radio CD + USB with AUX-in 
connection ● ● 

4 Speakers ● ● 

Electric power windows ● ● 

Power mirrors with turn signal 
indicator

● ● 

Central door lock ● ● 

Folding remote control key ● ● 

Remote keyless entry with trunk 
opening

● ● 

Engine immobilizer ● ● 

SPECIFICATIONS المواصفات

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Intermittent wiper w/variable speed delay ● ● 

Board computer ● ● 

Outside body color door handles ● ● 

Driver seat belt warning indicator ● ● 

Seat clothing Cloth Leather

Front and rear fog lights ● ● 

Steering wheel audio controls - ● 

2 Front airbags ● ● 

ABS + EBD ● ● 

Rear parking assist - ● 

ISOFIX ● ● 

Rear door cild proof system ● ● 

Rear heating duct (LH/RH) ● ● 

Rear window defogger ● ● 

Inside door handles Chrome Chrome

Front central armrest ● ● 

Height adjustable driver seats ● ● 

Rear arm rest with cup holder ● ● 

Rear seat split folding 60:40 w/2 
head rests

● ● 

High mount stop lamp ● ● 

Slide and tilt power sunroof - ● 

3 Sporty tiltable sporty steering 
wheel

● ● 

Rear privacy glass - ● 

Bluetooth mobile pairing ● ● 

DIMENSIONS
Overall length (mm) 4597

Overall width (mm) 1736

Overall height (mm) 1462

Wheel base (mm) 2640

المواصفات الفنية
 ● ●كمبيوتر بلوحة القيادة

مقابض األبواب الخارجية بلون 
 ● ●السيارة

 ● ●جهاز إنذار لحزام األمان للسائق

جلدقماشتنجيد المقاعد

 ● ●مصابيح ضباب امامية وخلفية

التحكم فى الراديو من عجلة 
 ●-القيادة 

 ● ●2 وسادة هوائية أمامية

نظام مانع انغالق الفرامل 
EBD +● ● 

 ●-حساسات خلفية

 ● ●أماكن تثبيت لمقعد األطفال

نظام آمان لألطفال باألبواب 
 ● ●الخلفية

 ● ●فتحة تهوية خلفية

 ● ●مزيل ضباب للزجاج الخلفي

كرومكروممقابض األبواب الداخلية

 ● ●مسند ذراع أمامي بالمنتصف

 ● ●قابلية إرتفاع مقعد السائق

 ● ●مسند يد خلفى بحامل أكواب

الكنبة الخلفية قابلة للطى 4٠:٦٠ 
 ● ●بمساند رأس

 ● ●مصباح فرامل مثبت علويًا

فتحة سقف تتحرك وتنزلق 
 ●-كهربائيًا

عجلة قيادة رياضية ثالثية األذرع 
 ● ●قابلة لإلمالة

 ●-زجاج تعتيم خلفى

 ● ●توصيل المحمول بالبلوتوث

األبعاد
4597الطول الكلي )مم(

173٦العرض الكلي )مم(

14٦2االرتفاع الكلي )مم(

2٦4٠قاعدة العجالت )مم(
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ككل التصميمــات الرائعــة، ســتجد الشــكل والمضمــون متالزمــان، فــال يوجد 
خــط جمالــي ليــس لــه وظيفــة، وليس هنــاك أيــة خاصية بــدون لمســة فنية.
أمــا الصالــون فأســلوب تصميمــه مبتكــر بشــكل كامــل، إضافة إلــى أن محور 
ارتــكازه هو راحة جســم اإلنســان، بكل مــا تحمله تلك الكلمة مــن معنى، األمر 
الــذي ســيجعلك تتمنــى أن تطــول بــك الســاعات داخــل هــذا الصالــون الرائع.

ال ترضى باألشياء المعتادة، اقتني أوبترا وتميز عن اآلخرين.

Functions and form like with all great designs, they go hand in 
hand. As cars become ever similar, you will find the interior of 
the Optra refreshingly different. Proactive styling, thoughtful 
ergonomics and plenty of features make this a place you’ll want 
to spend time in. Don’t settle for the mundane, choose Optra and 
break free from the crowd.  
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لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب شاماًل 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.


