
BYD F3



عجلة قيادة قابلة للتعديل، هيدروليكي – ستيرنيجباور ،  تكييف هواء،  AUX مزود بمدخل صوت خارجي  CD/ راديو 

بائ، فوانيس شبورة،إيموبليزرنظام  ية مرايات جانبية كه ين مزدوج مخدع يد مزود بصندوق تخ

LEDلوحة عدادات مضيئة  بائية باإلشارة  LEDمرايات جانبية كه

ري شبكة أمامية كروم وفوانيس أمامية ذات تصميم عصواسعة مع إمكانية طي الكراسي الخلفية شنطة خلفية



Dimension & weight األبعاد والوزن 

Length / width/ height 4533/1705/1490 االرتفاع مم/ العرض / الطول 

Wheelbase 2600 قاعدة العجالت مم

Min ground clearance 170 أقل خلوص بين السيارة واألرض مم
Min. turning radius <5.1 أقل نصف قطر للدوران م

Curb weight 1200 وزن السيارة بدون الحمولة كجم

Seats 5 عدد المقاعد

Tires 195/60/R15 اإلطارات

Engine & Transmission المحرك وناقل الحركة

Model BYD473QE الموديل

Type L4/16valve water cooling OHC,VVl,EGR نوع

Displacement 1.5 ية السعة اللت

Max. power Kw/rpm(hp/rpm) 80/5800(108/5800) القدرة القصوى
Max torque 145/4800 أقصى عزم

Compression ratio 10.6:1 معدل االنضغاط

Max speed 180 السرعة القصوى

Fuel supply E-MPI حقن اليكتروني متعدد النقاط نظام تغذية الوقود

Transmission 5 MT سرعات ٥يدوي  ناقل الحركة

Fuel tank capacity L 50 سعة خزان الوقود لتر

Brake & suspension الفرامل والتعليق

Brake system ABS + EBD نظام الفرامل

Suspension front L rear Mcpherson strut type/Torslon beam type محور صلب/ مستقل  ماكفرسون الخلفي/ التعليق األمامي 

Features التجهيزات
Exterior الخارجية

Chrome front grille  شبكة أمامية كروم

Front windshield shade  زجاج أمامي مظلل

Intermittent front windshield wiper  مساحات زجاج متعددة الدرجات

LED rear lamp  LEDفوانيس خلفية 

Power exterior rear-view mirror with led side blinkers  بائية باإلشارة  LEDمرايات جانبية كه

Chrome exterior door handles  مقابض أبواب خارجية بالكروم

Front fog lights  فوانيس شبورة أمامية

Rear fog lamps & reflector blades  فوانيس شبورة خلفية وعاكس لإلضاءة

LED rear illuminated logo  LEDالعالمة الخلفية 

15” alloy wheels  ياضية ألمونيوم مقاس  بوصة  ١٥جنوط 

Interior الداخلية

Air condition  تكييف هواء

Anti-glare interior rear-view mirror  مراية داخلية مضادة لالنعكاس الضو

Digital clock  ساعة رقمية

RRM  عداد لفات محرك

Led self-light dashboard  LEDلوحة عدادات مضيئة 

Rear reading lamp  فانوس قراءة خلفي

Front / rear power windows  باء أمامي  خلفي/ زجاج كه

Duel cup holders (storage box)  ين كواب وصندوق تخ حامل أ

Front seat armrest / dual layer console box  ين مزدوج مخدع يد مزود بصندوق تخ

Chrome interior door handle  مقابض أبواب داخلية بالكروم

Inside fuel tank lid & luggage compartment opening  ين وصندوق األمتعة من الداخل  فتح غطاء تنك البن

LED high mount brake lamp  LEDفانوس فرامل بالزجاج الخلفي 

Seats المقاعد

Luxurious leather seats  مقاعد جلد فاخرة

Storage pockets in the seat back  ين خلف المقاعد األمامية جيوب تخ

Adjustable front seats  مقاعد أمامية قابلة للتعديل

Safety األمان

ABS + EBD  فرامل مانعة لالنغالق

Intelligent SRS dual airbags  كياس هواء ذكية للسائق والراكب األمامي أ

Front 3-point seat belts  أحزمة أمان أمامية ثالثية النقاط

Rear side 3 points seat belts  أحزمة أمان خلفية جانبية ثالثية النقاط

Engine immobilizer electric anti-theft system  إلكترو للحماية من السرقة إيموبليزرنظام 

Remote control central door lock  يموت كنترول نظام غلق مركزي لألبواب بال

Anti-collision side protection  دعامات فوالذية باألبواب

Rear glass electric defroster  مذيب ضباب بالزجاج الخلفي

Luggage compartment security lock  نظام تأمين إضا لصندوق األمتعة

Driver seat belt indication light  لمبة تحذير لحرام أمان السائق 

Child safety lock  نظام أمان لألطفال باألبواب الخلفية

Steering wheel عجلة القيادة
Hydraulic power steering  هيدروليكي – ستيرنيجباور 

Height adjustable steering wheel  عجلة قيادة قابلة للتعديل

Audio نظام الصوت
Radio /AUX input  مزود بمدخل صوت خارجي/ راديو 

Rear glass built in antenna  يال راديو بالزجاج الخلفي إ
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المبيعات والصيانة ص على التفاصيل الحر من تحتفظ الشركة بحقها في كافة األوقات بإدخال أية تغيرات على المواصفات المبينة بهذا المستند دون إخطار مسبق لقد تم مراعاة أكبر قدر
.رض هذا المستنداو الوسيط المستخدم لع/ أو نوعية الطباعة و/ والدقة في الصور المنشورة واأللوان والتي قد ال تطابق الواقع بالكامل أحيانا لتغير ظروف اإلضاءة و 
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ألوان متعددة لتناسب شخصيتك 


