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قّوة األداء وجمال المظهر



تصميم انسيابي
بتصميمها االنسيابي ومقّدمتها وجوانبها الالفتة، ستحوز 

’كوليوس‘ على إعجابك دون شك، فهي تزهو بطابع رياضي 

جّذاب يفرض ذاته من النظرة األولى؛ حيث تتسم سيارة الدفع 

الرباعي الرياضية هذه بارتفاعها عن األرض، واللوحات االنسيابية 

على المصّد. وعجالتها البالغ قطرها 19 بوصة، وحركتها 

الرشيقة التي تترك انطباعًا قويًا. إنها خيار رائع وأنيق لمن يهوى 

المغامرات فوق مختلف الطرقات والتضاريس.



دعوة إلى عيش الحياة
بكل رحابتها

بمجرد ركوبك ’كوليوس‘، ستشعر بالفخامة إذ تحيط بك من 

كل جانب؛ بلمساتها النهائية الفاخرة وتفاصيلها المعتنى بها كل 

العناية، بدءًا من استخدام الكروم الساتاني في لمسات فنّية على 

عجلة القيادة ومقبض علبة التروس وفتحات التهوية، ومرورًا 

بالمواد المبّطنة على لوحة القيادة وحواشي األبواب، وحتى 

مقابض األبواب المكسّوة بأسلوب جميل. 

* جميع المقاعد الجلدية المذكورة في هذا المستند مصنوعة من توليفة من الجلد 
الحقيقي والنسيج المغطى. يرجى التواصل مع وكيل المبيعات الذي تتعامل معه لمزيد 

من التفاصيل حول المواد المستخدمة.



تجربة فريدة بكل المعايير



مفهوم جديد للراحة
ترتقي ’كوليوس‘ بالراحة إلى مستويات جديدة لكل راكبيها؛ حيث 

يتيح القسم األمامي للسائق إمكانية تعديل المقعد إلكترونيًا، 

وتدفئته وتهويته مع خيار التدليك. أما القسم الخلفي، فيتسم 

بمساحته الفسيحة وإمكانية فتح المقاعد للتمّدد بكل راحة في 

الرحالت الطويلة، ما يجعله بمثابة دعوة مفتوحة إلى االسترخاء 

واالستمتاع بالحياة.





1.

2.

فّن تبسيط الحياة
تمتاز ’كوليوس‘ بقدرتها على جعل الحياة أسهل بكثير! إن كانت 

يداك مشغولتين، افتح الصندوق وضع قدميك تحت الصّدام 

الخلفي المصّمم كي يتيح مزيدًا من المساحات بأسلوب ذكي؛ 

فبفضل “منظومة الطيات السهلة” )الرسم التوضيحي 1) تتالشى 

المقاعد الخلفية على الفور، واحدًا تلو اآلخر أو دفعة واحدة، 

لتشكل أرضية مسّطحة بحسب احتياجاتك. وعند الحاجة لركن 

السيارة، سيتولى نظام المساعدة في الركن )الشكل التوضيحي 

2( عملية ركن السيارة بكل بساطة دون أن تلمس حّتى عجلة 

القيادة، لتكون أحدث التقنيات في خدمتك وتجعل حياتك أسهل 

يومًا بعد يوم.





األلوان

أبيض داكن

دالالت االختصارات: “ط.ع” )طاء عادي غير شفاف(. “م.ل” )معدني لّماع(. الصور الواردة في المسنتد ليست ملزمة قانونيًا في العقد.

رمادي  المعأزرق قرمزيأسود براق

فضي المعأحمر كستنائي



PESE

ورشة عمل إبداعيةورشة عمل إبداعية

   كونسول المنتصف مع مسند ذراع منزلق
   حوامل أكواب مبردة

   مستشعرات للمساعدة على صف السيارة
   نافذة السائق تعمل بلمسة واحدة بالكهرباء

   النوافذ الخلفية كهربائية
   مخرج 12 فولت في الخلف في الكونسول األوسط

وصندوق السيارة
   حاجب شمس للسائق والراكب مع مرآة

    راديو AM/FM/USB/AUX وتدفق صوتي وبلوتوث
   نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة

   قفل مركزي عن بعد مع مفتاح قابل للطي
   عجلة قيادة جلد

   تنجيد قماش رمادي فاتح
   قضبان سقف مصنعة من خليط من المعادن

   جنوط إسكويس مصنع من خليط من المعادن قياس 17 بوصة
   مقاعد خلفية تطوى بنسبة 3/2 - 3/1 مع مسند الذراع الخلفي

PE تجهيزات

   نظام منع إنغاق المكابح + نظام مساعدة في حاالت الفرملة الطارئة
   وسائد هوائية للسائق والركاب

   غطاء لحقيبة األمتعة وخطاطيف لشبكة الحقائب
   مساند رأس 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  

ISOFIX أحزمة أمان جانبية في الخلف لتثبيت األطفال بنظام   
   إشارات LED على مرايا األبواب عند االنعطاف

 C تعمل في وضح النهار على شكل حرف LED أضواء    
LED مصابيح خلفية مع مصباح إشارة    

   مصابيح أمامية هالوجين بيضاوية الشكل
   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
   الضغط للتحدث/ التعرف على الصوت

SE+PE تجهيزات = تجهيزات

   وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب
   تشغيل المحّرك عن بعد

   مرآة خلفية مع خاصية التعتيم التلقائي
   كاميرا الرؤية الخلفية

   مستشعرات خلفية لركن السيارة
   حاجب شمس للسائق والراكب مع مرآة وضوء

  راديو Arkamys 3D و8 سماعات و2 منفذ USB وكمبيوتر لوحي
 Renault R-Link 2 قياس 7 بوصة مع نظام الوسائط المتعددة الماحة

   بطاقة ذكية تغلق السيارة عند ابتعاد السائق عنها
   فتحة سقفية بانورامية

   جنوط ترانيس مصنعة من خليط من المعادن قياس 18 بوصة

   مرآة للرؤية الخلفية تلقائية الطي مع قفل للباب

الخيارات

   مقعدان خلفيان قابان للتمديد والطي بمستويين
   مصابيح ضباب من الدايودات المضيئة مع ميزة 

إضاءة الزوايا الذكية
   واقي صدمات سفلي محقون رمادي اللون

+ خط بالطول الكامل من الكروم
   وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب

+ ستائر هوائية أمامية وخلفية  
   تنجيد قماش أسود

الخيارات

   تنجيد قماش أسود
   فرامل كهربائية لركن السيارة

   قاعد جلد سوداء أو رمادية
   مساند رأس أمامية قابلة لتعديل الميل

   خاصية طي المقاعد الخلفية بسهولة بضغطة واحدة
   مقعد سائق كهربائي بخاصية تعديل منطقة أسفل الظهر

 عجات معدنية بقياس 17 بوصة
ESQUIS  عجات ثنائية اللون بقطر 18 بوصةمن سبائك 

من سبيكة األرجونوت

مقاعد جلدية سوداء  مقاعد جلدية رمادية 

تنجيد جلد



LE

ورشة عمل إبداعية

........ + SE = LE الخياراتتجهيزات

   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 LED بالكامل )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 قياس 7 بوصة مع نظام الوسائط المتعددة والماحة

 Renault R-Link 2
 Bose  نظام صوتي من   

   لوحة أجهزة القياس مزودة بضوء محيطي

   جنوط أجوناوت مصنعة من خليط من المعادن قياس 18 بوصة بلونين
   كروم على واقي الباب السفلي

   مقعد سائق كهربائي بخاصية تعديل منطقة أسفل الظهر
   القط هوائي على شكل زعنفة القرش

   مقاعد جلدية رمادية
   مقعدان خلفيان بخيارين للطي بكل سهولة

   مقاعد جلد بني
   مساند رأس أمامية مريحة + مقاعد سوداء من جلد النابا

+ خشب رمادي ضمن الديكور الداخلي
   مساند رأس أمامية مريحة + مقاعد سوداء من جلد النابا

+ خشب رمادي ضمن الديكور الداخلي
   مقعد سائق مع مزايا حفظ الوضعيات، والتدليك، وتعديل طول التوسيد

مقاعد سوداء من جلد النابا

عجات بقطر 18 بوصة من سبيكة تايكا

مقاعد من جلد النابا بلون البيج

عجات بقطر 19 بوصة من سبيكة كافيا

مقاعد من جلد الجمل

خشب رمادي

carlab enginesالمحرك واألداء

Sce 170 4x2

Euro5 C
2,488

89.0x100.0
4/16

4x2

CVT
8.84/19.39/29.92
40.46/51.01/61.55

920
187
9.1

16.3/30

11.4

VD 296/26 - VD 292/16

60

10.4
243
6.7
156
8.1
188
188

1,540
3,751
2,101
561

1,650/750

Sce 170 4x4

Euro5 C
2.488

89.0x100.0
4/16

4x4

CVT
8.84/19.39/29.92
40.46/51.01/61.55

925
186
9.4

16.5/30.5

-

296/26 - 292/16

60

10.7
247
6.9
159
8.3
192
192

1.607
3.807
2.157
550

1,650/750

محرك ‘كوليوس’ بمرحلتين

المحرك

علبة التروس

األداء

التوجيه

العجالت واإلطارات

االستهالك واالنبعاثات- لتر/100 كلم وجم/كلم

الوزن (كلج)

المكابح

الوقود
التصنيف المالي

معيار ضبط باالنبعاثات
القدرة (3 سم)

القطر * الشوط (مم)
عدد اإلسطوانات/الصّمامات

أقصى طاقة للمحرك (دورة في الدقيقة)
سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران (لفة في الدقيقة)

نقل السرعات
نوع حقن الوقود

المحّول التحفيزي
التشغيل واإليقاف

نوع التوقيت

بنزين

6000
4000

6000  دورة/دقيقة
4000 دورة/دقيقة

حقن متعدد النقاط
نعم

ال
سلسلة

حقن متعدد النقاط
نعم

ال
سلسلة

225/ 65Rl7 102H :17 بوصة
225/ 65Rl8 100H :18 بوصة

ال معلومات
نعم

ال معلومات

225/ 60Rl8 100H :18 بوصة

ال معلومات
نعم

ال معلومات

ال ينطبق
بنزين

ال ينطبق

نوع علبة التروس اندكس
السرعة عند 1000 لفة في الثانية عند النقلة رقم /1 رقم /2 رقم /رقم 3

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

SCx
أقصى سرعة (كلم/بالساعة)

من 0-100 كم/ساعة (الثانية)
مسافة التوقف على بعد 400 متر/1000 متر (ثانية)

قطر الدائرة الالزمة لدوران السيارة (م)

بروتوكول المصادقة
الوضع الصديق للبيئة

سعة خزان الوقود
سعة خزان ‘آد بلو’* (2) (ل) 

االستهالك داخل المدن ل/100 كلم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون داخل المدن (غ/كلم)

دورة خارج المدينة (لتر/ 100 كلم)
االنبعاثات الكربونية خارج المدن (غ/كلم)

دورة كاملة (لتر/100 كلم)
ثاني أكسيد الكربون (جم/كلم)

NEDC CO2 g/km

وزن السيارة فارغة (كلج)
إجمالي وزن القطر (الجر)

إجمالي وزن السيارة (كلج)
الحمولة

الوزن األقصى للمقطورة (مع المكابح/دون مكابح)

( VD)/(مم) مكابح قرصية مهواه سمك (مم)/قطر
األمام-الخلف

حجم اإلطار المعياري (األمامي والخلفي)



929

160

2,704

4,672

1,456 1,329

953 910

289

1,067

1,309

2,109

1,813

1,586

1,591

1,667

مساحة هيكل السيارة )بالديسمتر المكعّب(
493 مساحة هيكل السيارة- الحد األدنى

1,707 مساحة هيكل السيارة- الحد األقصى

27/36 المساحة تحت األرضية المزّيفة

األبعاد




