ريـنــــو داســــتـــر
الجديدة

تصميم قوي

تصميم مميز
إنهــا ســيارة مصممــة للمغامرات ،تتمتع ســيارة
رينــو داســتر الجديــدة كليــا بتصميــم مميــز
تتناســق فيــه األلــوان مــع خطــوط الهيــكل ـ
التــي تضفــي علــى الســيارة طابعــا هجوميــا
ـ وشــريط الكــروم علــى الشــبكة األماميــة
باإلضافــة إلــى خــط الوســط البــارز والبصمــة
الضوئيــة القويــة علــى شــكل حــرف  .Cعــززت

خطــوط الهيــكل القويــة بجنــوط مصنعــة مــن
خليــط مــن المعــادن قيــاس  17بوصــة إلبــراز
قــوة الســيارة .إنهــا ســيارة لفتــح آفــاق جديدة.

مقصورة مصممة
خصيصا من أجلك
يعكــس التصميــم الداخلــي لســيارة رينــو
داســتر الجديــدة كليــا طابعهــا األنيــق الباحــث
عــن المغامــرة .حيــث تمتــاز المقصــورة بمســاحة
فســيحة ومشــرقة تمنــح النفــس الطمأنينــة
ويوفــر مقعــدي الســائق والراكــب العديــد مــن
المزايــا الداعمــة لضمــان راحتــك أينمــا ذهبــت.
كمــا يتميــز تشــطيب تنجيــد المقصــورة بجــودة
عاليــة كمــا هــو الحــال أيضــا مــع لوحــة أجهــزة
القيــادة حيــث تــم التركيــز بشــكل خــاص علــى
توفيــر الراحــة .خلــف عجلــة القيــادة ،القابلــة
لتعديــل االرتفــاع والعمــق ،تدعــوك أجهــزة
القيــاس الرقميــة بتقنيــة  TFTألخــذ جولــة
استكشــافية ملهمــة ومضيئــة.

جهزت لتصل إلى أبعد مدى

القيادة على الطرق
الوعرة للجميع
ال شــيء يقف في طريق رينو داســتر الجديدة
كليــا ،ال المنحــدرات الحــادة وال المســارات
الوعــرة .بإمكانــك القيــادة بســهولة فــي أي
مــكان بفضــل نظــام التحكــم فــي الســرعة عنــد
الهبــوط مــن المنحــدرات كمــا ســتكون كاميــرا
الرؤيــة متعــددة المشــاهد بمثابــة عينــك
الثالثــة حيــث ستكشــف لــك أي فجــوات أو
صخــور أو عقبــات محتملــة فــي طريقــك .ومــع
شاشــة  4x4بإمكانــك التحقــق مــن كل شــيء

حتــى زوايــا ميــل وانحــدار ســيارتك الرياضيــة
متعــددة األغــراض فــي أي وقــت .استكشــف
بــا حــدود مــع رينــو داســتر الجديــدة كليــا.

روح المغامرة
والقيادة في المناطق
المفتوحة
مــا الــذي يمكــن أن يكــون أكثــر إثــارة مــن
االنطــاق فــي مغامــرة مــع عائلــك أو
أصدقائــك؟ كل مــا تحتــاج إليــه هــو بضــع ثــوان
لتعديــل التصميــم الداخلــي العــادي لســيارة
رينــو داســتر الجديــدة كليــا وفقــا لمتطلباتــك:
حيــث يمتــاز المقعــد الخلفــي بخاصيــة االنقســام
والطــي بنســبة  3/2-3/1بينمــا تمتــاز حقيبــة
األمتعــة بســعة تحميــل قياســية .كمــا تتميــز
داســتر أيضــا بمجموعــة متنوعــة مــن حجيــرات
التخزيــن فــي جميــع أنحــاء المقصــورة ســواء
فــي األبــواب أو ظهــر المقاعــد أو الكونســول
األوســط.

مواصفات ذكية
تمتــع براحــة البــال أثنــاء القيــادة فــي المدينــة.
اســتخدم البطاقــة التــي تعمــل بــدون اســتخدام
اليديــن لغلــق األبــواب وفتحهــا عــن بعــد
كمــا يمكنــك أيضــا تشــغيل مكيــف الهــواء
األوتوماتيــك قبــل الدخــول إلــى الســيارة
عــن طريــق نظــام تشــغيل المحــرك عــن بعــد.
صممــت رينــو داســتر الجديــدة كليــا لتعتنــي بــك،
فعندمــا تكــون علــى الطريــق ينبهــك نظــام
إنــذار المناطــق العميــاء عنــد وجــود أي مركبــات
مخفيــة عــن محيــط بصــرك بينمــا يســاعدك نظــام
تحديــد الســرعة والتحكــم فــي الســرعة علــى
التركيــز علــى قيادتــك .تقــدم لــك رينــو داســتر
الجديــدة كليــا دعمــا حقيقيــا فــي المدينــة وأي
مــكان آخــر.

األلــــوان
برتقالي محمر

بني المنك

فضي

رصاصي

كحلي

أبيض ناصع

أسود لؤلؤي

بنفسجي مزرق

بيج مخضر

*وفقا للمخزون المتوفر

*

ورشة عمل إبداعية

PE

SE

تجهيزات PE

تجهيزات .…+PE=SE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ضوء عند العودة للخلف
نظام منع انغالق المكابح
كمبيوتر للرحلة
نظام مساعدة الكبح في حاالت الطوارئ
وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب
إمكانية تعطيل وسادة الراكب الهوائية
إنذار في حالة عدم غلق حزام أمان السائق
والراكب األمامي
ثالثة مساند رأس في الخلف قابلة للتعديل
اكسسوارات للمدخنين
مؤشر تغيير التروس
إشارات جانبية على مرايا األبواب
أشرطة طولية سوداء مكتوب عليها "داستر"
مكيف هواء
حزام أمان للمقاعد الخلفية مجهز بثالث نقاط
للتثبيت في المنتصف
قفل مركزي لألبواب
الوضع االقتصادي
برنامج الثبات اإللكتروني  +نظام المساعدة عند
صعود /هبوط المنحدرات بعد التوقف لموديل 2×4
برنامج الثبات اإللكتروني  +نظام التحكم في

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السرعة عند الهبوط من المنحدرات لموديل 4×4
مصابيح تعمل في وضع النهار بتقنية LED
ضوء ثالث للمكابح بتقنية LED
تثبيت مقاعد األطفال بنظام Isofix
إزالة الصقيع من على النافذة الخلفية
نوافذ أمامية تعمل بالكهرباء
مرايا األبواب بأغطية سوداء
مصابيح ضباب
راديو  ،MP3مقبس  /USBجاك ،بلوتوث
جنوط  FIDJIفوالذ قياس  16بوصة
ضبط يدوي لمرايا األبواب
إطار احتياطي بالقياس العادي
نظام التحكم في السرعة وتثبيت السرعة
مفتاح يحتوي  2زر
مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
مقعد قابل للطي بنسبة 3/2-3/1
مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع
عجلة القيادة قابلة لتعديل االرتفاع

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وسائد هوائية أمامية جانبية
قضبان سقف كروم براق مكتوب عليها "داستر"
أجهزة استشعار لصف السيارة للخلف
النوافذ الخلفية كهربائية
نافذة السائق تعمل بلمسة واحدة
أغطية مرايا األبواب من الكروم البراق
جنوط  CYCLADEمصنعة من خليط من السبائك
المعدنية قياس  16بوصة
تحكم كهربائي في مرايا األبواب مع خاصية إزالة
الصقيع
عجلة قيادة جلد
مكيف هواء أوتوماتيك

•
•
•
•
•
•

بطاقة رينو الذكية مع نظام الدخول بدون مفتاح
قابلية تعديل ارتفاع مقعد السائق ومنطقة أسفل
الظهر
مسند ذراع قابل للسحب
منطقة تخزين أسفل مقعد الراكب
لوح انزالق أمامي وخلفي من الكروم بالكامل
شريط خلفي براق وعاكس مثل المرآة الكروم

LE

تجهيزات ..…+SE= LE
•
•
•
•

تشغيل المحرك عن بعد
نظام Media Nav. 3.0
راديو مجهز بشاشة تعمل باللمس قياس  7بوصة
جنوط  MALDIVEمصنعة من خليط من السبائك
المعدنية سوداء اللون ماسية الشكل قياس 17
بوصة

•
•
•
•

خياطة بالداخل بلون الكربون
شريط كروم براق على لوحة أجهزة القياس
نظام اإلنذار بالمناطق العمياء
كاميرا متعددة العرض

الخيار

• مقاعد جلد بيج

الجنوط

 16 FIDJIبوصة ()PE

 16 CYCLADEبوصة ()SE

 17 MALDIVESبوصة ()LE

تفاصيل المحركات
1.6L 4x2

2.0L 4x4

بنزين

بنزين

84 (115) at 5500

105 (135) at 5500

المحركات
الوقود
أقصى قوة كيلو وات ( EECحصان) عند سرعة المحرك (لفة في الدقيقة)
أقصى قوة نيوتن متر ( EECنيوتن متر) عند سرعة المحرك (لفة في الدقيقة)
نوع الحقن
السعة (سي سي)

156 at 4000

195 at 4000

متعدد متتابع

متعدد متتابع

1598

1998

4/16

4/16

Euro 5

Euro 5

أقصى سرعة (كلم /ساعة)  100-0 /كلم /ساعة (ثانية)

161/13.2

178/11.5

مسافة التوقف 400م 1000 /م (ثانية)

19.2/35.1

17.9/33.1

4x2

4x4

CVT/6

AT/4

توجيه كهربائي

توجيه كهربائي

عدد االسطوانات /الصمامات
نوع معيار التحكم في انبعاثات الوقود

األداء

ناقل الحركة وعلبة التروس
جهاز نقل الحركة
نوع علبة التروس /عدد النقالت

التوجيه
التوجيه
دائرة الدوران من الرصيف إلى الرصيف

المكابح

10.14

10.15

(VD) 269

(VD) 280

(D)/9

(D)/9

215/65 R16

215/65 R16

الوضع االقتصادي

نعم

نعم

سعة خزان الوقود (لتر)

50

50

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (جم/كلم)

160

197

استهالك الوقود  -دورة خارج المدينة (لتر 100 /كلم)

5.8

6.9

األمامية :أقراص مهواه قطر (مم)
الخلفية :اسطوانة /قطر (بوصة)

الجنوط واإلطارات
قياس اإلطار العادي

استهالك الوقود واالنبعاثات

استهالك الوقود  -دورة كاملة (لتر 100 /كلم)

6.9

8.5

استهالك الوقود  -دورة داخل المدينة (لتر 100 /كلم)

8.8

11.3

1235/1294

1393/1426

1785
491/550

1900
474/507

1200

1000

الوزن (كلج)
أقصى /أدنى وزن للسيارة
إجمالي وزن السيارة
أدنى /أقصى حمولة
أقصى وزن لمقطورة مجهزة بمكابح
أقصى وزن لمقطورة غير مجهزة بمكابح
سعة حقيبة األمتعة (لتر)
أقصى سعة لحقيبة األمتعة مع طي المقعد الخلفي (لتر)

655

730

478

414

1623

1559

تفاصيل األبعاد

األبعاد (مم) 4x2 / 4x4

رينو داستر الجديدة كليا

ال شيء يقف في طريقها

اكتشف المزيد عن ريـنـو داسـتر على

www.renault-me.com

انضم إلينا على

RenaultME /

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 المنتــج ,تحتفــظ رينــو بالحــق فــي تعديــل المواصفــات والســيارات والملحقــات المذكــورة والمعروضــة فــي أي وقــت .يجــب التواصــل مــع عمــاء رينــو بشــأن تلــك التعديــات بســرعة قــدر

ـاء االتصــال بأقــرب مــوزع لــك لمعرفــة آخــر المعلومــات .ألســباب
اإلمــكان .ووفقــاً لبلــد البيــع ,قــد تختلــف نســخ معينــة وقــد ال تتوافــر معــدات معينــة (بالشــكل القياســي أو عنــد الخيــار أو كملحقــات) رجـ ً

الطباعــة ,قــد تختلــف األلــوان التــي تظهــر فــي هــذه الوثيقــة بدرجــة 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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