!التصميم اإليطالي والقوة اليابانية في متناول يدك
Italian Design and Japanese power, at your fingertips!

سيارة رياضية متعددة
االستخدامات مدمجة
The SUV designed
to turn heads

Panoramic Sunroof

فتحة سقف بانورامية

Sport front grill: Aerodynamic,
with a modernist design

 ديناميكية:شبك أمامي رياضي
 بتصميم عصري،هوائية

LED Daytime Running Lights:
for continuous safety while
driving

: للقيادة النهاريةLED مصابيح
من أجل السالمة المستمرة
أثناء القيادة

Halogens: Low headlights so
you can have better visibility of
the road

 مصابيح أمامية:الهالوجينات
منخفضة حتى تتمكن من رؤية
الطريق بشكل أفضل

 هي سيارة رياضية متعددةSoueast DX3 إن
 تكمن خصوصيتها في،االستخدامات مدمجة

حقيقة أن تصميمها المذهل تم تطويره بواسطة
Pininfarina االستوديو اإليطالي المرموق
.وتستخدم محركات ميتسوبيشي األصلية

The Soueast DX3 is a compact SUV that was
launched in the Ecuadorian market in 2017
and whose peculiarity lies in the fact that its
spectacular design was developed by the
prestigious Italian studio Pininfarina and
uses Mitsubishi origin engines.

R18 Aluminium Rings: It
catches the eye on the street
for its Sporty design

Electronic Tailgate

:R18 إطارات ألومنيوم بقياس
تلفت األنظار في الشارع بتصميمها
الرياضي

ً
كهربائيا
صندوق خلفي يعمل

أناقة في أرقى
طراز إيطالي
Elegance in the purest
Italian style

Leather Seats: guaranteed
comfort on every trip

 راحة مضمونة:مقاعد جلدية
في كل رحلة

التصميم الداخلي له تأثير كبير بسبب

9”smart screen: Total
connectivity with our new
infotainment system

: بوصات9 شاشة ذكية مقاس
اتصال كامل بنظام المعلومات
والترفيه الجديد

األناقة والبساطة والشكل الرياضي مع
.التشطيبات الفاخرة

The interior design causes a high impact
due to its elegance, simplicity and sportiness with luxury finishes.

3D Hi-Fi stereo surround
sound system speaker

Multifunction steering wheel:
Keep full control of the car in
the palm of your hand

مكبر صوت ستيريو ثالثي األبعاد
هاي فاي بنظام الصوت المحيطي

 حافظ:عجلة قيادة متعددة الوظائف
على السيطرة الكاملة على السيارة
بلمسة واحدة

Automatic Air conditioner:
Maintain the perfect
temperature while traveling

On-board computer: All
important information in front
of your eyes

 حافظ على:مكيف هواء أوتوماتيكي
درجة الحرارة المثالية أثناء السفر

 جميع:شاشة عرض ذكية
المعلومات المهمة عن سيارتك
ورحلتك أمام عينيك

ً هيكل السيارة قوي
جدا من جميع الجهات
Ultra-high strength 360° cage body structure

األمان
والميزات
Safety
and Features
 راقب: أنظمة أمان نشطة وجاهزة للعمل10

.بذكاء محيط السيارة دون أن تفقد متعة القيادة
وشاشة لمس ملونة فائقة الوضوح مقاس
 بوصات (مع اتصال بيني للهواتف الذكية9
)وشاشة مزدوجة ووظيفة تحكم متبادل

10 active and passive safety systems:
They intelligently monitor the vehicle’s
surroundings without ever taking away your
driving pleasure.
9-inch ultra-clear color touch screen (with
smart phone dual-screen interconnection,
mutual-control function)

 وسائد هوائية6

6 Airbags

Intelligent follow-up lighting
system, for wider view

نظام إضاءة ذكية تلتف عند
المنعطفات لزاوية رؤية أكبر

HDC intelligent hilldescent
control system

نظام ذكي للتحكم باإلنزالق عند
هبوط المنحدرات

القوة بدعم من
ميتسوبيشي
Power Backed
by Mitsubishi
استمتع بتجربة فريدة عند القيادة وتأكد من أن

 هي وسيلة مناسبة للنقل اآلمنSoueast DX3
لجميع الفئات

Dare to live a unique experience when
driving and check that the Soueast DX3 is
a suitable vehicle for the safe transfer of
young people and families

Mitsubishi Engine: 1.5 liters Turbo and 158 horsepower with
MIVEC Technology that delivers better response,
Less emissions & maximum fuel efficiency

McPherson and Multi-link
suspension: Our new System
translates into excellent
handling and comfort.

McPherson نظام التعليق
 يساعد نظامنا:متعدد الوصالت
الجديد على الحصول على معالجة
ممتازة وراحة تامة

MIVEC  حصان بتقنية156  لتر توربو بقوة1.5 محرك ميتسوبيشي
ليولد طاقة أكبر وإنبعاثات أقل وتوفير وقود أعلى

8 speed transmission helps
give better response, smooth
shifting and quick acceleration

 سرعات8 ناقل حركة أوتوماتيكي
لقيادة سلسة واستجابة أفضل
وتسارع أعلى

Exterior Colors | األلون الخارجية

Orange & Black | برتقالي وأسود

Red & Black | أحمر وأسود

Blue & Black | أزرق وأسود

White | أبيض

Silver | فضي

Black | أسود

Red | أحمر

Blue | أزرق

Specification | المواصفات

High strength engine room bottom guard

DX3

Multi-function steering wheel

1.5T + -8speed CVT

Luxury leather seats

Flagship type
األبعاد

Basic parameter
Length/width/height (mm)

الطول و العرض و االرتفاع

1670/1840/4354

Wheel base (mm)

قاعدة العجالت

2610

Front/rear wheel base (mm)

خلفي/ مداس امامي

1586/1585

Ground clearance (mm)

200

أقل ارتفاع عن االرض

Curb weight (Kg)

1340

وزن السياره فارغه

Tank volume (L)

45

سعه خزان الوقود

55/215R18

مقاس اإلطارات

Tire size

التحكم والقوة

Power control
Mitsubishi all-aluminum 4A91T MIVEC
turbocharged engine

Engine model
Engine type

موديل المحرك

Inline four-cylinder double-overhead camshaft -16valve
high efficiency fuel-saving variable valve timing system
1,499

Transmission type

Belgium PUNCH third generation -8speed CVT
automatic transmission (with sports and snow mode)

Maximum power (Kw/rpm)

أقصى عزم

4500-1800/225

Emission level

مستوى االنبعاث

National V emission standard

Comprehensive fuel consumption
(L/100Km)

)ناقل الحركة (صندوق التروس
 دقيقه/  لفه- القوه

5600/115

Maximum torque (N.m/rpm)

معدل صرف الوقود

7.5

Front passenger seat manual -4direction adjustable seat
Rear seat 6/4 split folding
atmosphere lights
Media entertainment
-9inch ultra-clear color touch screen (with smart phone
dual-screen interconnection, mutual-control function)
GPS dual-mode 3D speech navigation system
car WIFI hotspots/4G network
Real-time road condition display system
MP3/MP4/MP5/USBinterface
Car Bluetooth system
3D Hi-Fi stereo surround sound system speaker
Wisdom and comfortable

نوع المحرك
السعة

Displacement (cc)

Driver seat manual -6direction adjustable seat

3D 360 ° AVM panoramic surround imaging system
SIDE VIEW Image real-time assistance
Electrical Park Brake
AUTO HOLD
Smart PM2.5 fresh air purification system
Intelligent keyless entry and one-key starting system
Start the engine by intelligent remote control/thermostatic
A/C
Cruise control/speed limit system
Automatic thermostatic A/C
Automatic rain-sensor intelligent-controlled wiper

Optimize and adjusted MacPherson independent front
suspension (including front sub frame + front anti-roll
bar)/multi-link independent rear suspension (including
rear sub frame)

الخلفي/نظام التعليق االمامي

Braking system

Front ventilated brake disc brake/rear solid brake disc
brake

نظام الفرامل

ABS electronic anti-lock brake system + EBD electronic
brake force distribution system

Steering system

EPS electronic boosts the steering with speed
intelligently

نظام التوجيه

ROP professional SUV rollover protection system

•
•

وضع رياضي

Suspension system (front/rear)

Carefree sports mode
Speed athletics mode
Fashion appearance
One key to open the panoramic sunroof
(Sliding/tilt dual-mode open, smart anti-pinch function)
Integrated LED daytime running light crystal lens headlamp
(Height adjustable)
Full intelligent automatic sensitive headlamp
Follow me home function smart headlamp
Professional SUV lighting level front/rear highlight fog
lamps
Intelligent follow-up lighting system
Electric adjustable exterior rear-view mirror
Exterior rear-view mirror electric heating instantaneous
function

•
•
•
•
•/•
•
•
•

Security technology
Ultra-high strength 360 ° cage body structure

وضع القيادة السريعة
المظهر الخارجي
وضع مزدوج فتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف
) نهاري متكامل بعدسة كريستال (ارتفاع قابل للتعديلLED نظام
نظام اضاءة ذكي
مستوي اضاءة محترف لكشافات الضباب االمامية و الخلفية
التحكم فى زمن اغالق الكشافات بعد النزول من السياره

مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائيا

مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين الفوري كهربائيا

ESC full-dimensional electronic stability control system
TCS intelligent traction control system
HAC intelligent hill-start assist control system
HDC intelligent hilldescent control system
ESS emergency brake warning system
BOS Brake Override System
HBA intelligent emergency brake auxiliary system
AWS accident warning system
TPMS intelligent tire pressure monitoring system
HD rear view camera system
Chief/front passenger dual airbag
Side airbag
largeside air curtain (covering both the front and rear
passenger seat)
Engine Immobilizer
Front/Rear high-sensitivity parking radar

•
•
•
•
•
•
•

حمايه اسفل المحرك

عجلة قيادة متعددة الوظائف
مقاعد جلدية فاخرة

 حركات لتعديل مقعد السائق يدويا6

 حركات لتعديل مقعد الراكب يدويا4

4/6 المقعد الخلفي يمكن طيه بنسبة
اضاءة دلخلية
الترفيه

•
•
•
•
•
•

 انش ( تواصل الهاتف ذكي9 شاشة تعمل باللمس بألوان واضحة
) بوظيفة التحكم المتبادل- بالشاشة المزدوجة

6

3D نظام سماعات للصوت بتقنية ال

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ونظام محيطي3D نظام سماعات للصوت بتقنية ال

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
•
•
•
•

نظام تحديد المواقع

WIFI نظام اتصال عبر

نظام عرض حالة الطريق في الوقت الحالي
USB مخرج+ MP3 + MP4 + MP5
نظام بلوتوث للسيارة

الراحة
نظام المساعدة على الرؤية عبر المرايا الجانبية
نظام فرامل الركن الكهربائية
مانع الحركة

نظام تنقية الهواء

نظام الدخول بدون مفتاح
 تشغيل المكيف عن بعد/ تشغيل المحرك عن بعد
 نظام الحد األقصى للسرعة- مثبت السرعة
مكيف هواء

حساسات المطر

تكنولوجيا األمان
 درجة360 هيكل عالي القوة بدرجة
ً
إلكترونيا
 نظام توزيع قوة الفرامل+  مانع االنزالقABS نظام فرامل
نظام تحكم كامل االبعاد في الثبات الكترونيا
نظام محترف للحماية من االنقالب
نظام ذكي للتحكم في الجر

نظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعات

نظام تحكم للمساعدة في هبوط المنحدرات
نظام تحذير لفرامل الطوارىء

خاصيه عدم التحرك عند ضغط بدالت الوقود و الفرامل معا
نظام ذكي مساعد لفرامل الطوارىء

نظام ذكي لمراقبة ضغط االطارات
كاميرا للرؤية الخلفية

وسادة هوائية مزدوجة للمقعد الرئيسي و االمامي
وسائد هوائية جانبية
وسائد هوائية جانبية للركاب
مانع نشغيل المحرك ضد السرقه

رادار خلفي عالي الحساسية للركن

 شارع كندادراي قرب دوار األوكسجين،الشويخ الصناعية
Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Street 20, Building No.: 95 Shop No.: 6
Tel.: +965 94984630, 65066116, 99273059

