New

Renault KOLEOS

به خواستههای خود برسید
رنــو کولئــوس جدیــد بــا تلفیــق بینظیــری از قــدرت و ظرافتــی
کــه قبــ ً
ا مشــاهده نکردهایــد ،و بــا طراحــی منحصــر بفــردش
کــه پاســخگوی هــر نــوع ســلیقه ایســت ،تجربیــات شــما را
گســتردهتر کــرده و بــا ابهــت نمایــان میشــود.
رنــو کولئــوس بــا قامــت خــاصاش شایســته تحســین اســت.
شاســی بلنــدی بــا بدنـهای عریــض و عضالنــی ،جلوبنــدی ســتبر
و قابــل اطمینــان و نیــز الســتیکهای پهــن و فاصلــه محــوری
عریــض ،هــر نــوع جــادهای را بــه چالــش کشــیده و شــما را بــه
اوج ماجراجویــی و هیجــان دعــوت میکنــد.

هنرجلب توجه
رنــو کولئــوس مظهــر آرمانهــای جدیــد اســت .رنــو کولئــوس بــا
طراحــی بســیار دقیــق و زیبــا و انحناهــای عضالنــی کــه در طراحــی بدنه
بــکار رفتــه ،بــه محصولــی کاریزماتیــک تبدیــل شــده اســت .چراغهــای
تمــام  LEDکــه امضــای جدیــد رنــو محســوب میشــوند ،چشــمها را
بــه خــود خیــره کــرده و بــه خــودرو جلــوه خاصــی میبخشــند.
ظاهــر قدرتمنــد ،رینگهــای آلومینیومــی  18اینــچ دو رنــگ کولئــوس،
انعــکاس تمــام خواســتههای شــما بــرای حرکــت در مســیر رو بــه جلــو
خواهــد بــود.

به دنبال چالشهای جدید باشید
در کنــار طراحــی شــیک و بــی نظیــر ،کولئــوس یــک  4X4بــه
تمــام معناســت .هــر روز یــک ماجراجویــی جدیــد را بــا بهرهگیــری
از سیســتم  4x4هوشــمند در کولئــوس جدیــد تجربــه کنیــد و در
پــی جادههــای جدیــد باشــید.
بــه ســادگی ســوئیچ نزدیــک فرمــان را فعــال کنیــد تــا دیفرانســیل
از حالــت  2WDبــه  LOCKتغییــر وضعیــت یابــد و شــما از
مزایــای انتقــال کامــل سیســتم دو دیفرانســیل هوشــمند بهرهمنــد
شــده و از انتقــال کامــل قــدرت لــذت ببریــد.
بــا رنــو کولئــوس درنوردیــدن دنیــا همانقــدر آســان اســت کــه
تحــت تاثیــر قــرار دادن آن.

طراحی داخلی ،تازه شروع ماجراست

بــه محــض ایــن کــه وارد خــودرو میشــوید ،حــس میکنیــد جــای دیگــری هســتید .هیــچ چیــز اتفاقــی نیســت .همــه چیــز یــک گام فراتــر م ـیرود .قطعــات کــروم داخــل اتــاق ،دوخــت دقیــق صندلیهــا ،مــواد بــه کار رفتــه در
داخــل خــودرو و ســانروف پانورامــا ،محیطــی آرام را بــرای سرنشــینان فراهــم میکنــد.
رانندگــی بــا یــک شاســی بلنــد کــه تمــام مزایــای یــک خــودروی مجلــل را در اختیــار شــما قــرار میدهــد .ارتفــاع صندلیهــا بــه شــما اجــازه میدهــد کــه بــه جــاده مســلط باشــید و طراحــی کنســول مرکــزی بــه گون ـهای اســت
کــه احســاس امنیــت و آســایش کامــل را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد.
در رنو کولئوس احساس خوبی خواهید داشت...

کمال لذت
با پیشرفتهترین تکنولوژی
بــا بهرهگیــری از آخریــن تکنولــوژی کلیــه امکانــات رفاهــی را کــه
رنــو بــرای سرنشــینان فراهــم کــرده ،در دســترس شــما خواهــد
بــود .در رنــو کولئــوس دنیــای جدیــدی در انتظــار شماســت.
تجربــه غوط ـهوری در یــک محیــط آکوســتیک هماننــد حضــور
در یــک کنســرت زنــده را بــا سیســتم صوتــی پیشــرفته BOSE
تجربــه کنیــد.
صفحــه نمایــش  TFTروی داشــبورد را تنظیــم و حالــت رانندگــی
دلخواهتــان را از بیــن  5سیســتم پیشــنهادی انتخــاب کنیــد.
هارمونــی نــور محیــط در داخــل کابیــن ترکیــب زیبایــی ایجــاد
میکنــد.
فراتــر برویــد و جهــان بصــری را بــا  R-LINK2کــه بــه تبلــت
 8.7اینــچ متصــل شــده جســتجو کنیــد .کنتــرل کامــل تجهیــزات
خــودرو شــامل مولتــی مدیــا ،بلوتــوث ،رادیــو و سیســتمهای
کمکــی را در دســت داشــته باشــید.
هنــگام رســیدن بــه مقصــد بــا یــک فشــار ســاده ،بــا کلیــد
پــارک اتوماتیــک ،خــودرو خــود بــه خــود پــارک میشــود.
رنــو کولئــوس بــه همــه چالــش هــا پاســخ میدهــد ،بــه شــما
بهتریــن تکنولــوژی را ارائــه داده و اســتفاده از آن را برایتــان آســان
میســازد.

آسایش ،فراتر از تصور
رنــو کولئــوس هماننــد شــما بلندپــرواز اســت و بــا در اختیــار
گذاشــتن فضــای بیشــتر ،راحتــی شــما و مســافران را از هــر جنبه
در اولویــت قــرار میدهــد .محفظـهای بــرای خنــک نگــه داشــتن
نوشــیدنیها هــم در قســمت جلــو و هــم در عقــب وجــود دارد.
رفــاه ،همــه جــا و بــرای همــه در کولئــوس جدیــد فراهــم اســت.
به آسایشی فراتر از خواسته هایتان خوش آمدید.

آزادی در حرکت
شــما بــه کولئــوس خــود نزدیــک میشــوید و کولئــوس شــما را
میشناســد .چراغهــای « »Daylightروشــن شــده و قفــل درهــا
و آیینههــای جانبــی بــاز میشــوند.
میخواهیــد ســاکهایتان را داخــل صنــدوق عقــب بگذاریــد؟ از
کلیــد راه دور اســتفاده کنیــد یــا پــای خــود را زیــر ســپر عقــب
حرکــت دهید(آپشــن) .درب صنــدوق عقــب بــه صــورت اتوماتیک
بــاز شــده و تنهــا در عــرض  5ثانیــه حجــم  550لیتــری صنــدوق
عقــب در اختیارتــان گذاشــته میشــود.
فضــای هارمونیــک عقــب مطابــق نیازهــای شــما تغییــر
میکنــد .صندلیهــای عقــب بــه منظــور ایجــاد یــک فضــای
وســیع ،قابلیــت تــا شــدن دارنــد.
کولئوس جدید برای زندگی ماجراجویانه طراحی شده است.

ابعاد

رنگ بندی

ظرفیت صندوق عقب

تا باالی صندلی عقب

صندلی عقب تا شده ،تا سقف

)دسی مترمکعب(
550
1690

ابعاد)میلیمتر(
A

مشکی متالیک

سفید کیهانی

نقرهای روشن

B
C
D
E
F
G/G1
H/H1
K

آبی متالیک

بژ متالیک

قهوه ای کهکشانی

فاصله محور چرخهای جلو از عقب

فاصله مرکز چرخ جلو از سپر جلو

فاصله مرکز چرخ عقب از سپر عقب
فاصله دوچرخ جلو

فاصله دوچرخ عقب

عرض بدون /با آینه های جانبی

ارتفاع بدون/با باز شدن در صندوق عقب
فاصله کف ماشین تا زمین

L

فضای زانوی صندلی عقب

M1

فضای آرنج عقب

M

خاکستری متالیک

طول خودرو

N
N1
P

عرض آرنج جلو

عرض شانه جلو

عرض شانه عقب

فاصله نشیمنگاه تا سقف درصندلی جلو

Q

فاصله نشیمنگاه تا سقف درصندلی عقب

Y1

عرض بخش پایین صندوق عقب

Y
Y2
Z1
Z2
Z3

عرض بخش باالی صندوق عقب

عرض داخلی صندوق عقب بین چرخها

طول صندوق عقب در حالت صندلی عقب تاشده

طول صندوق عقب  -صندلی در وضعیت ایستاده
ارتفاع طاقچه عقب

4673
2705
930
1038
1591
1586
1843/2063
1678/2118
210
289
1483
1456
1449
1419
953
911
1091
1034
1065
1889
973
365

جدول مشخصات فنی

امکانات و تجهیزات

ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر

صندلیهای چرمی مشکی ،قهوهای و یا خاکستری روشن

ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر )ﺳﯽﺳﯽ(

2488

ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺳﻮﭘﺎپ

ﭼﻬﺎرﺳﯿﻠﻨﺪر  16ﺳﻮﭘﺎپ

ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ )ﺛﺎﻧﯿﻪ(

9،8

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ )ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ(

199

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر)اﺳﺐ ﺑﺨﺎر/دور در دﻗﯿﻘﻪ(

 170اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در RPM 6000

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﮔﺸﺘﺎور )ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ/دور در دﻗﯿﻘﻪ(

 233ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ در RPM 4000

ﻧﻮع ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ
ﺳﻮﺧﺖ
رینگ  ۱۸اینچ آلومینیومی
• سیستم های امنیتی ABS, ESP, EBA, HSA
• کیسه هوای ایمنی جلو ،جانبی و پردهای عقب ( 6عدد)
• پشت سری قابل تنظیم برای صندلیهای جلو و عقب
• قفل مرکزی و ایموبیالیزر
• سیستم نمایشگر باد تایرها
• سیستم کنترل پایداری به همراه سیستم کمک به شروع حرکت در سرباالیی ()Hill Assist
• امکان اتصال صندلی کودک ISOFIX
• آینههای جانبی مجهز به LED
• چراغهای دی الیت LEDبا طراحی Cشکل
• چراغ  LEDعقب با طراحی نوین
• چراغهای جلو LED PURE VISION
• چراغ مه شکن جلو با قابلیت چرخش با فرمان
• آینههای جانبی برقی تاشو همراه با گرمکن
• مجهز به سنسور نور محیط و برف پاک کن اتوماتیک
• حالت رانندگی اکو  /نشانگر تعویض دنده دستی در حالت اکونومی
• تهویه اتوماتیک دوگانه با کانال هوای سرنشینان عقب
• جاسیگاری و فندک
• کنسول مرکزی متحرک به صورت کشویی
• جا لیوانی خنک شونده
• سنسور پارک  ۳۶۰درجه به همراه دوربین دید عقب
• شیشه باال بر جلو و عقب برقی
• خروجی  12ولتی درکنسول مرکزی و صندوق عقب
• بلوتوث و دکمه فرمان صوتی روی غربیلک فرمان
• کروز کنترل و محدود کننده سرعت

• فرمان دور چرمی
• صندلیهای تاشوی عقب با قابلیت تفکیک 60:40مجهز به کنسول
•  2عدد جا لیوانی صندلیهای عقب
• آینه عقب الکتروکرومیک اتوماتیک
• سانروف برقی پانورامیک
• صندلیهای برقی چرمی
• کلید رنو با امکان قفل هوشمند در هنگام دور شدن
• باد شکن جلو نقره ای
• آنتن کوسه ای
• تزیینات داخلی چرم فابریک
• سیستم هشدار دهنده نقاط کور
• ترمز دستی الکترونیکی
• چراغ روشنایی محفظه وسط
• چراغ روشنایی رودریهای جلو و عقب
• سیستم ناوبری  R-Linkرنو
• مانیتور لمسی  8.7اینچ
• سیستم صوتی  BOSEبه همراه  13عدد بلندگو
• داشبورد با چراغ روشنایی
• صندلیهای ردیف جلو برقی گرم شونده و خنک شونده
• صندلی برقی راننده با تنظیم گودی کمر

QR25DEg3

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺗﻮر
ﻧﻮع ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
ﺗﻌﺪاد دﻧﺪه

ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ای MPFI
ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺗﻨﻔﺲ ﻋﺎدی
 X-TRONIC CVT ,TIP TRONICﺟﺪﯾﺪ
4x4i/All Mode/2DW/4WD Auto/4WD Lock
6

ﺗﺮﻣﺰ ﺟﻠﻮ

دﯾﺴﮑﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪه

ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ

دﯾﺴﮑﯽ

ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺎن

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ

ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ)ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(

8.3

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ )ﻟﯿﺘﺮ(

60

وزن ﺑﺪون ﺑﺎرﮔﯿﺮی )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

1540

وزن ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺣﺪﮐﺜﺮ ﺑﺎر)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

3807

ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺑﺪون ردﯾﻒ دوم )ﻟﯿﺘﺮ(

1690/500

www.renault.co.ir
www.neginkhodro.com

renault .ir

