رينـو كوليوس الجديدة

تمسك بمطالبك
ستوســع رينــو كوليــوس الجديــدة مــن نظرتــك للحيــاة .لقــد
تجــاوز المظهــر الحــازم لتصميمهــا كل التوقعــات بفضــل الدمــج
غيــر المســبوق بيــن القــوة واألناقــة ممــا جعــل مظهرهــا القــوي
يوحــي بالفخامــة والرقــي .فهــي ســيارة رياضيــة متعــددة األغراض
بجوانــب عريضــة وألــواح جانبيــة بخطــوط بــارزة ومظهــر أمامــي
وخلفــي قــوي وإطــارات عريضــة وقاعــدة عجــات كبيــرة تمنحهــا
مظهــر الشــريك الــذي يمكنــه تخطــي جميــع التحديــات .تأخــذك
رينــو كوليــوس إلــى أبعــد ممــا تتخيــل ،مهمــا كان نــوع الطريــق أو
المغامــرة التــي ســتخوضها.

فن جذب االنتباه
رينــو كوليــوس تجســد تطلعــات جديــدة .يبــرز المظهــر األنيــق والمنحنيــات
الرياضيــة شــخصية الســيارة وتفاصيلهــا الملفتــة لالنتبــاه ،حيــث تؤكــد
زينــة الكــروم المضافــة للمصابيــح األماميــة ديناميكيــة الســيارة وقــوة
شــخصيتها بطريقــة أنيقــة وفريــدة .باإلضافــة إلــى التصميــم المبهــر
للمصابيــح األماميــة التــي تعمــل بتقنيــة  LEDبالكامــل الــذي يجــذب
ـوال إلــى أســفل الســيارة والمظهــر
االنتبــاه ويعطــي انطباعــاً بالجــرأة وصـ ً
القــوي الــذي تبــرزه الجنــوط المصنعــة مــن خليــط مــن المعــادن مــن لونيــن
قيــاس  18بوصــة .تعكــس كوليــوس رغبتــك فــي االنطــاق والمغامــرة.

تخط جميع التحديات
ّ
يكمــن أســفل هــذا التصميــم الحضــري األنيــق ســيارة تحمــل جينــات
الـــ  4×4الحقيقيــة .عــش كل يــوم كأنــه مغامــرة جديــدة وانطلــق
بعيــداً عــن الزحــام بفضــل تكنولوجيــا  .ALL MODE 4x4-iأدر ببســاطة
المفتــاح الواقــع بجــوار عجلــة القيــادة للتغييــر مــن القيــادة فــي وضع
 2WDإلــى الوضــع  LOCKلالســتفادة مــن الدفــع الكامــل الدائــم
ـط الحــدود!
لـمــســـاعدتك علــى الـتعامـــل مــع جمـــيع الـعقـبـــات .تخـ ّ
ســهال تمامــاً وأصبحــت بصمتــك
مــع كوليــوس ،أصبــح عبــور العالــم
ً
األنيقــة فــي كل مــكان.

تبدأ الرحلة من المقصورة الداخلية

بمجــرد صعــودك للســيارة ،ستشــعر أنــك فــي مــكان آخــر ،لــم يتــرك شــيء هنــا للصدفــة .كل شــيء هنــا مخطــط لــه :المــواد والزخــارف البراقــة وزخــارف الكــروم والجلــد المخــاط بدقــة .كمــا تقــدم لــك
فتحــة الســقف البانوراميــة مظهــراً فريــداً مــن نوعــه فــي حيــن يحيطــك مقعــد الســائق براحــة مطمئنــة .قــد ســيارة رياضيــة متعــددة األغــراض توفــر لــك جميــع مزايــا ســيارات الســيدان الفارهــة .يتيــح
لــك وضــع الجلــوس المرتفــع الســيطرة الكاملــة علــى الطريــق ويــزداد شــعورك بالحمايــة بفضــل التصميــم الفريــد لوضــع القيــادة المحــاط بالكونســول األوســط بينمــا يظــل مقبــض ناقــل الحركــة بمثابــة
تذكيــر لــك بأنــك تقــود ســيارة  4×4حقيقيــة .اشــعر بالراحــة علــى الفــور.

تكنولوجيا سهلة
متعة فورية
تتوفــر فــي الســيارة أحــدث مــا وصلــت إليــه خبــرات رينــو فــي
مجــال تكنولوجيــا الســيارات .حيــث تجــد فــي انتظــارك بيئــة
كاملــة ومتنوعــة مــن المتعــة ســهلة االســتخدام عنــد صعــودك
لســيارة كوليــوس .متــع نفســك بتجربــة صوتيــة غنيــة كمــا لــو كنــت
فــي حفــل حقيقــي بفضــل نظــام الصــوت ® .Boseوقــم بتعديــل
العــرض علــى شاشــات « »TFTعلــى لوحــة أجهــزة القيــاس واختــر
معلوماتــك الخاصــة باســتخدام الـــ  5صــور المعروضــة وستتناســق
اإلضــاءة فــي المقصــورة بالكامــل.
تعمــق واكتشــف العالــم الســهل لنظــام  R-LINK 2المتصــل
بتابلــت مجهــز بشاشــة  8.7بوصــة للتحكــم الكامــل فــي جميــع
وظائــف الســيارة بمــا فــي ذلــك الوســائط المتعــددة والمالحــة
والبلوتــوث وأنظمــة الراديــو وأنظمــة المســاعدة علــى القيــادة.
وعنــد وصولــك إلــى وجهتــك ،يمكنــك بضغطــة زر بســيطة تفعيــل
نظــام المســاعدة علــى صــف الســيارة وســتقوم الســيارة بصــف
نفســها .رينــو كوليــوس مســتعدة لخــوض التحديــات :فهــي تقــدم
لــك أفضــل تكنولوجيــا وتجعلهــا ســهلة االســتخدام.

جميع جوانب الراحة
رينــو كوليــوس طموحــة تمامــاً مثلــك ،وتأخــذ كل جانــب مــن جوانــب
راحتــك وراحــة الــركاب فــي االعتبــار مقدمــة لهــم مســاحة أكبــر
للقدميــن .كمــا يمكــن العثــور علــى حجيــرات إلبقــاء مشــروباتكم
بــاردة فــي األمــام والخلــف .ســتجد الرفاهيــة فــي كل مــكان فــي
الســيارة وهــي لــكل مــن فــي داخــل الســيارة .تتميــز خصائــص
الترحــاب وراحــة الــركاب بأنهــا األفضــل فــي فئتهــا .مرحبــاً بالراحــة
التــي تمتعنــا ألقصــى حــد.

حرية الحركة
فقــط أصــدر أوامــرك والســيارة ســتتفاعل معــك ،ســتقوم الســيارة
تلقائيــاً بتشــغيل األضــواء التــي تعمــل فــي وضــح النهــار وفتــح
أقفــال األبــواب وتمديــد المرايــا .هــل تحتــاج لتحميــل أمتعتــك؟
اســتخدم مفتاحــك عــن بعــد أو ضــع قدمــك أســفل المصــد الخلفــي
لتنفتــح حقيبــة األمتعــة المجهــزة بمحــرك تلقائيــاً وتقــدم لــك
خــال  5ثــوان مســاحة تخزيــن تتســع لـــ  550لتــراً  .نظــم المســاحة
بالطريقــة التــي تالئــم معداتــك بحركــة واحــدة بفضــل نظــام طــي
المقاعــد الســهل حيــث يمكنــك طــي المقاعــد الخلفيــة لتحصــل
علــى أرضيــة مســطحة وستســهل عليــك عتبــة التحميــل المنخفضــة
وضــع األغــراض الثقيلــة داخــل الســيارة .كوليوس الجديــدة ،صممت
لتعيــش حيــاة المغامــرة.

األلوان

أبيض داكن

فضي المع

أسود براق

أزرق قرمزي

رمادي المع

بيج المع

أحمر كستنائي

األبعاد
سعة حقيبة األمتعة (ديسمتر مكعب)
حتى قمة ظهر المقعد الخلفي

المقاعد الخلفية مطوية ،حتى السقف

550
1,690

األبعاد (مم)
A

الطول الكلي

4,673

B

قاعدة العجالت

2,705

C

ارتفاع الجزء األمامي

930

D

ارتفاع الجزء الخلفي

1,038

E

المسافة بين العجالت األمامية

1,591

F

المسافة بين العجالت الخلفية

1,586

G/G1

العرض اإلجمالي بدون /مع المرايا

1,843 / 2,063

H/H1

االرتفاع بدون تحميل /مع فتح حقيقة األمتعة

1,678 / 2,118

K

ارتفاع السيارة عن األرض (بدون تحميل)

210

L

المساحة الخلفية المخصصة للركب

289

M

المساحة األمامية المخصصة للكوع

1,483

M1

المساحة الخلفية المخصصة للكوع

1,456

N

المساحة األمامية المخصصة للكتف

1,449

N1

المساحة الخلفية المخصصة للكتف

P

المسافة بين مفصل الورك والسقف في المقعدين األماميين

953

Q

المسافة بين مفصل الورك والسقف في المقعدين الخلفيين

911

Y

عرض مدخل أعلى حقيبة األمتعة

Y1

عرض مدخل أسفل حقيبة األمتعة

1,034

Y2

العرض الداخلي بين رفارف العجالت

1,066

Z1

طول التحميل ،المقعد الخلفي مطوي

1,889

Z2

طول التحميل ،المقعد الخلفي في مكانه

973

Z3

االرتفاع حتى منطقة الرف الخلفي

365

1,419

1,091

ورشة عمل إبداعية
PE

جنوط  ESQISمصنعة من خليط
من السبائك المعدنية قياس  17بوصة

تجهيزات PE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام منع انغالق المكابح  +نظام مساعدة في حاالت الفرملة الطارئة
وسائد هوائية للسائق والراكب
غطاء لحقيبة األمتعة وخطاطيف لشبكة الحقائب
مساند راس أمامية وخلفية قابلة للتعديل
قفل مركزي لألبواب
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
برنامج الثبات اإللكتروني مع نظام المساعدة عند صعود /هبوط
المنحدرات بعد التوقف
أحزمة أمان جانبية في الخلف لتثبيت األطفال بنظام ISOFIX
إشارات  LEDعلى مرايا األبواب عند االنعطاف
أضواء  LEDعلى شكل حرف  Cتعمل في وضع النهار
مصابيح خلفية  LEDمع مصباح إشارة
مصابيح أمامية هالوجين بيضاوية الشكل
مصابيح ضباب أمامية مع خاصية الوميض عند المنعطفات
مرايا األبواب تعمل بالكهرباء وبها خاصية إزالة السديم
إضاءة تلقائية ومستشعرات للمطر
الوضع االقتصادي  /مؤشر غيارات نقل الحركة االقتصادية
تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المنطقة مع فتحات تهوية في الخلف
اكسسوارات للمدخنين

الخيارات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الضغط للتحدث /التعرف على الصوت
كونسول المنتصف مع مسند ذراع منزلق
حوامل أكواب مبردة
مستشعرات للمساعدة على صف السيارة
نافذة السائق تعمل بلمسة واحدة بالكهرباء
النوافذ الخلفية كهربائية
مخرج  12فولت في الخلف في الكونسول األوسط وصندوق السيارة
حاجب شمس للسائق والراكب مع مرآة
راديو  AM/FM/USB/AUXوتدفق صوتي وبلوتوث
نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة
قفل مركزي عن بعد مع مفتاح قابل للطي
عجلة قيادة جلد
تنجيد قماش رمادي فاتح
مقاعد خلفية تطوى بنسبة  1/3 - 2/3مع مسند الذراع الخلفي
قضبان سقف مصنعة من خليط من المعادن
جنوط إسكويس مصنعة من خليط من المعادن قياس  17بوصة

• وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب
 +ستائر هوائية أمامية وخلفية
• تنجيد قماش أسود

ورشة عمل إبداعية
LE

مقاعد مكسوة بالجلد باللون األسود

جنوط  ARGONAUTEمصنعة من خليط
من السبائك المعدنية قياس  18بوصة

تجهيزات LE = SE + ......
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مساند رأس أمامية قابلة لتعديل الميل
تحذير من النقاط العمياء
إنذار لحماية الجوانب
مكابح يد إلكترونية
إضاءة محيطية لمنطقة التخزين األمامية في المنتصف
إضاءة محيطية على ألواح األبواب األمامية والخلفية
مصابيح أمامية  LEDبالكامل (مصابيح للضوء المنخفض  +المرتفع)
فتح سهل لحقيبة األمتعة بالكهرباء
بدون استخدام اليدين
صف السيارة بدون استخدام اليدين  /المساندة على الركن بسهولة
مع كاميرا للرؤية الخلفية
كمبيوتر لوحي يعمل باللمس قياس  8.7بوصة
مع نظام الوسائط المتعددة والمالحة Renault R-Link 2
نظام صوت Bose
لوحة أجهزة القياس مزودة بضوء محيطي
مقاعد جلد رمادية
خاصية طي المقاعد الخلفية بسهولة بضغطة واحدة

الخيارات
•
•
•
•
•

مقعد السائق والراكب مجهزين بخاصية التهوية بالكهرباء
جنوط أجوناوت مصنعة من خليط من المعادن قياس  18بوصة بلونين
كروم على واقي الباب السفلي
مقعد سائق كهربائي بخاصية تعديل منطقة أسفل الظهر
القط هوائي على شكل زعنفة القرش

• مقاعد جلد أسود
• مقاعد جلد بني

مقاعد مكسوة بالجلد باللون البني

الطاقة الحركية
نوع علبة التروس

مستوى التحكم في االنبعاثات

عدد المقاعد

المحرك

نوع المحرك

القدرة (سم)3

القطر × الشوط (مم)

عدد األسطوانات  /الصمامات
قوة الضغط

القدرة القصوى كيلو واط ( CEEحصان)

أقصى طاقة للمحرك (دورة في الدقيقة)

أقصى عزم للمحرك نيوتن متر ( CEEنيوتن متر)

سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران (لفة في الدقيقة)
نوع حقن الوقود
الوقود

تزويد المحرك بالهواء

علبة التروس

نوع علبة التروس /اندكس

السرعة عند  1000لفة في الثانية عند النقلة رقم  1/رقم  2/رقم  3/رقم  4/رقم  5/رقم 6

التوجيه
التوجيه

قطر الدائرة الالزمة لدوران السيارة بين األرصفة /الجدران (م)

المحاور

نوع المحور األمامي

نوع المحور الخلفي

المكابح

نوع دائرة المكابح

نظام منع انغالق المكابح

األمام :مكابح قرصية قابلة للتهوية ( ،)VDقطر (مم)  /سمك (مم)
الخلف :مكابح قرصية مصمتة ( ،)SDقطر (مم)  /سمك (مم)

األداء

أقصى سرعة (كلم /ساعة)

 100-0كلم  /ساعة (ثانية)

مسافة التوقف على بعد  400متر (ثانية)

مسافة التوقف على بعد  1000متر (ثانية)

االستهالك واالنبعاثات (لتر 100 /كلم وجم /كلم)
دورة خارج المدينة (لتر 100 /كلم)
دورة كاملة (لتر 100 /كلم)

دورة داخل المدينة (تشغيل على البارد  -لتر 100 /كلم)

ثاني أكسيد الكربون (جم /كلم)

السعة

خزان الوقود (لتر)

الوزن (كلج)

وزن السيارة فارغة (كلج)

إجمالي وزن السيارة (كلج)
الحمولة القصوى (كلج)

إجمالي وزن القطر (الجر)

أقصى وزن للمقطورة المجهزة بمكابح (في حدود إجمالي وزن القطر) /للمقطورة غير المجهزة بمكابح (كلج)

2.5L SCe 16v 4x2

2.5L SCe 16v 4x4

ناقل حركة ذو تعشيق مستمر إكس ترونيك الجديد

ناقل حركة ذو تعشيق مستمر إكس ترونيك الجديد

Euro 5
5

Euro 5
5

QR25DEg3
2,488
89 x 100
4/16
10:1
)126 (170
6,000
233
4,000

QR25DEg3
2,488
89 x 100
4/16
10:1
)126 (170
6,000
233
4,000

حقن متعدد النقاط

حقن متعدد النقاط

سحب طبيعي

سحب طبيعي

FK25 CVF g3
8.84/19.38/29.92/40.46/51.01/61.55

FK25 CV4 g3
8.84/19.38/29.92/40.46/51.01/61.55

عمود توجيه كهربائي

عمود توجيه كهربائي

ماكفرسون سترت

ماكفرسون سترت

X

X

تجهيز أساسي

تجهيز أساسي

بنزين

11.4/12.1

نوع منفصل

VD 296/26
VD 292/16
185
9.5
17.1
31.6

بنزين

11.4/12.1

نوع منفصل

VD 296/26
VD 292/16
199
9.8
17.3
31.9

6.7
8.1
10.4
188

6.9
8.3
10.7
192

60

60

1,540
2,101
561
3,751
1,650/750

1,607
2,157
550
3,807
1,650/750

رينو كوليوس الجديدة

العــالم بـيـن يـديــك

واصل التجربة على

على الموقع اإللكتروني www.renault-me.com
RenaultME /
انضم إلينا على

تتــم اتخــاذ كافــة االحتياطــات لضمــان دقــة وتحديــث هــذا المنشــور وقــت طباعتــه .تــم تحريــر هــذه الوثيقــة علــى أســاس كونهــا نمــاذج تجريبيــة ومبدئيــة .وبالتماشــي مــع سياســتها الخاصــة باالســتمرار فــي تحســين المنتج,تحتفــظ رينــو بالحــق فــي تعديــل المواصفــات والســيارات والملحقــات المذكــورة والمعروضــة

ـاء االتصــال بأقــرب مــوزع لــك لمعرفــة آخــر المعلومــات .ألســباب الطباعــة ,قــد تختلــف األلــوان
فــي أي وقــت .يجــب التواصــل مــع عمــاء رينــو بشــأن تلــك التعديــات بســرعة قــدر اإلمــكان .ووفقــاً لبلــد البيــع ,قــد تختلــف نســخ معينــة وقــد ال تتوافــر معــدات معينــة (بالشــكل القياســي أو عنــد الخيــار أو كملحقــات) رجـ ً

التــي تظهــر فــي هــذه الوثيقةبدرجــة بســيطة عــن الدهــان الفعلــي وألــوان التنجيــد .كافــة الحقــوق محفوظــة .يحظــر إعــادة إصــدار هــذا المنشــور بالكامــل أو جــزء منــه بــأي صيغــة أو وســيلة ,دون الحصــول علــى إذن كتابــي مســبق مــن رينــو.
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