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Stir the heart with innovative styling.SWIFT
UPLIFTS

YOU! LET IT UPLIFT YOU!

Staying true to the Swift’s name means excellent handling is 
essential. The new Swift delivers not only a steering sensation that 
brings joy when tackling winding roads, but also road-holding 
straight-line stability and supple riding comfort.

أزرق + فضي
Speedy Blue Metallic x 
Premium Silver (CWC)

رماددي + أسود
Mineral Gray x 

Super Black (CWD)

فضي + أسود
Premium Silver x 
Super Black (CA3)

أسود + فضي
Super Black x 

Premium Silver (CWE)

 أحمر
Burning Red Pearl Metallic (ZWP)

ازرق
Speedy Blue Metallic (ZWG)

ابيض لؤلؤي
Pure White Pearl (ZVR)

فضي
Premium Silver Metallic (ZNC)

رمادي
Mineral Gray Metallic (ZMW)

عنابي
Fervent Red (ZNB)

Swift Innovation Fun & Sporty

The Design of the new Swift centred on 
the concept of “Boldly evolving with 
highly sophisticated styling while 
inheriting the Swift’s DNA”.  

Easy-to-handle compact dimensions and 
exceptional packaging, as demonstrated 
by expanded storage capacity

The new Swift expanded storage capacity 
without sacrificing exterior styling. 

Body Colours Features

Improved interior comfort 
for more enjoyable driving

Bold, white accents and 
sporty chrome against basic 
black create a high-contrast 
interior space.

Specifications

Engine

Transmission
DIMENSIONS
Overall length Front bumper to rear bumper mm
 
Overall width  mm 
Overall height without roof rails mm
Wheelbase  mm
Tread Front mm
 Rear mm
Minimum turning radius m 
Minimum ground clearance mm
CAPACITIES
Seating capacity  persons
Fuel tank capacity  litres
ENGINE
Type
Number of cylinders
Number of valves
Piston displacement cm3
Bore x stroke  mm
Compression ratio
Maximum output  Kw/rpm
Maximum torque  N-m/rpm
Fuel distribution
TRANSMISSION
Type
Gear ratio   1st
 2nd
 3rd
 4th
 5th
 6th
 Reverse
Final gear ratio 
WEIGHTS
Kerb weight (minimum / with full options) kg
Gross vehicle weight  kg

  Petrol  بنزين
   1.2L
   CVT

   3,840
   
   1,735
   1,495
   2,450
   1,530
   1,530
   4.8
   140
  
   5
   37
  
   K12M
   4
   16
   1,197
   73.0 x 71.5
   11
   62/6,000  
   115/4,500  
  Multi point injection     متعددة الحقن
 

CVT
4.006-0.550

Low:
4.006 - 1.001

High:
2.200-0.550

3.771
3.757

900-925
1,360

دلل نفسك باناقة ابداعية
اناقة مبتكرة تأسر ألقلب

The New SWIFT

"سويفت"  السيارات.  عالم  في  االداء  كمال  يعني  اسم  سويفت"... 
على  الممتعة  القيادة  باحاسيس  ترتقي  وانسيابية  سالسة  الجديدة 

الطرقات وفي مختلف ظروف المناخ.

المزايا

من  متطورة  محسنة  مقصورة 
الداخل لمزيد من متعة القيادة

مزيج من االلوان تشمل االبيض 
مع  الرياضي  والكروم  الجريء 
خلفية سوداء تعطينا مساحة  

داخلية استثنائية

االلوان

"سويفت"... متعة رياضية إبداعية

على  الجديدة  "سويفت"  تصميم  يعتمد 
مفهوم الجرأة الملفتة.

معها  التعامل  يسهل  مدمجة  أبعاد 
ومساحة تخزين بقدرات فريدة مع الحفاظ 

على أناقة المقصورة.

مواصفات

• Radio with CD player  + 
USB + AUX

• Cruise Control and 
Bluetooth

• Electronic Stability 
Program (ESP)

• Tire Pressure Monitoring 
System (TPMS)

• Available 6 Airbags

• Keyless Push Start 
Engine

• LED Auto Headlamps

• راديو و CD مشغل اسطوانات 
USB و AUX ومدخل MP3

• بلوتوث ومثبت سرعة

• ESP نظام مانع االنزالق

• TPMS نظام مراقبة ضغط هواء 
االطارات

• متوفر 6 أكياس هوائية

• نظام تشغيل السيارة بدون مفتاح

• اضاءة أمامية LED تعمل 
أوتوماتيكيا

محرك

ناقل الحركة
ا�بعاد

من الدعامية إلى الدعامية الطول الكلي 
 

العرض الكلي
ا®رتفاع الكلي

قاعدة العجالت
أمام مداس  

خلف  
الحد ا°دنى لنصف قطر ا®نعطاف

الحد ا°دنى لخلوص ا°رضي
السعة

عدد ا°شخاص عدد المقاعد  
سعة خزان الوقود

المحرك
نوع 

عدد ا°سطوانات
عدد الصمامات

مكبس التشريد
التحمل x الجهد 

نسبة الضغط
ا®ستطاعة القصوى
عزم الدوران ا°قصى

توزيع الوقود
ناقل الحركة

نوع
ا°ول نسبة التروس 

الثاني  
الثالث  
الرابع  

الخامس  
السادس  

الغيار العكسي  
نهائي نسبة التروس

ا�وزان
الوزن الصافي

الوزن ا®جمالي للسيارة


