رينــو سيـمـبـول الجديدة

خطوط ديناميكية وحديثة

هويــة جديــدة لرينــو تعبــر عنهــا مصابيــح  LEDاألماميــة علــى شــكل حــرف  Cالتــي تعمــل فــي وضــع النهــار والمصابيــح

الخلفيــة المميــزة .تشــترك العديــد مــن مواصفــات الســيارة مــع مواصفــات الســيارات ذات الفئــة األعلــى :شــبكة المعــة
ســوداء وكــروم ومصابيــح ضبــاب مزينــة وزيــق وأشــرطة جانبيــة ودعامــة الســقف الوســطى بيــن البابيــن مــع أشــرطة
ســوداء براقــة وبــاب جديــد لحقيبــة األمتعــة مزيــن بالكــروم.

تصميم داخلي رحب وحديث

يتمتــع الــركاب فــي رحالتهــم بأقصــى درجــات الراحــة :وذلــك بفضــل التشــطيبات المتقنــة والتنجيــد الحديــث وإعــادة تصميــم الواجهــة المركزيــة باإلضافــة إلــى مســاند
الــذراع المصممــة وفقــاً لمعاييــر الهندســة البشــرية لجعــل المســتخدمين يشــعرون بالراحــة .لقــد أدرجــت بالســيارة العديــد مــن المميــزات المريحــة األخــرى :فتــح بــاب
غطــاء الوقــود مــن الداخــل ومؤشــر انعطــاف بلمســة واحــدة ومقبــض جديــد لحقيبــة األمتعــة وخاصيــة تعديــل ارتفــاع مقعــد الســائق وأحزمــة األمــان األماميــة وتثبيــت
أزرار التحكــم فــي الراديــو فــي عجلــة القيــادة وتزويــد األبــواب بمقابــض كــروم مــن الداخــل .كمــا جهــزت عجلــة القيــادة بغطــاء حصــري باللــون األســود والفضــي ذو

ملمــس ناعــم.

كل ما تحتاجه لتستوعب أسرتك
تـقنيـات
مـفـيـدة
لحيـاة أسهل
جهــزت الســيارة بنظــام الوســائط المتعــددة Media
 Nav 2.0وكاميــرا للرؤيــة الخلفيــة وأجهــزة استشــعار

للمســاعدة علــى صــف الســيارة وفتــح النافــذة بجــوار
الســائق بلمســة واحــدة .رينــو ســيمبول الجديــدة تجســيد
للجــودة واألناقــة وانســجام التصميــم الداخلــي الخــاب
مــع الخطــوط الخارجيــة االنســيابية.

تحتــوي رينــو ســيمبول الجديــدة علــى  5مقاعــد رحبــة لتتســع لجميــع الــركاب .اســتمتع بأماكــن التخزيــن الجديــدة الذكيــة التــي تتضمــن مكانــاً لهاتفــك وشــبكة جانبيــة

للراكــب األمامــي ومخــرج جديــد  12فولــط فــي الخلــف لشــحن أجهزتــك .كمــا يمكــن أيضــاً طــي المقعــد الخلفــي بنســبة  1/3-2/3وحقيبــة أمتعــة فســيحة لنقــل جميــع
احتياجاتــك بالطريقــة التــي تناســبك .اجمــع بيــن االســتفادة والمتعــة لالســتمتاع برحالتــك.

الطاقة الحركية

األلــوان

المحرك

1.6L 16V 105

الوقود

نوع علبة التروس

مستوى التحكم في االنبعاثات
القدرة ( 3سم)

القطر ×

الشوط

عدد األسطوانات
قوة الضغط

إجمالي عدد الصمامات

الطاقة القصوى كيلو واط ( EECحصان) عند أقصى سرعة (لفة في الدقيقة)

أبيض ناصع

أزرق سماوي

كحلي

أسود لؤلؤي

فضي

أحمر ناري

رصاصي نيرزكي

بني المنك

بني فاتح

أقصى عزم نيوتن /متر ( EECم/كج) عند أقصى سرعة (لفة في الدقيقة)
نوع الحقن

إمداد المحرك بالهواء
علبة التروس

عدد السرعات إلى األمام
التوجيه
التوجيه

المحاور

نوع المحور األمامي
نوع المحور الخلفي

اإلطارات والجنوط

جنوط اإلطارات العادية

اإلطارات العادية األمامية /الخلفية
المكابح

نوع دائرة المكابح

األمام :أقراص مهواه ( )VDقطر (مم)  /سمك (مم)
الخلف :اسطوانية ( / )Dقطر (بوصة)
استهالك الوقود واالنبعاثات

ثاني أكسيد الكربون (جرام /كلم)

استهالك الوقود* (لتر 100 /كلم)
السعة

خزان الوقود (لتر)
الوزن (كجم)

وزن السيارة فارغة بدون السائق (بدون الخيارات)
وزن السيارة فارغة من األمام /الخلف

أقصى وزن للسيارة

إجمالي وزن القطر
الحمولة

أقصى وزن لمقطورة مجهزة بمكابح (في حدود إجمالي وزن القطر)  /مقطورة غير مجهزة بمكابح
*دورة خارج المدينة

بــنـزيـن

- 4سرعات أوتوماتيك

Euro4
1,598
79.5 x 80.5
4
9.8
16
5,750عند )75 (102
 3,750عند 145
متعدد النقاط

سحب طبيعي

4
توجيه معزز (هيدروليكي)
بسيدو ماكفيرسون مع ذراع تعليق شبه منحرفة

محور حامل عرضي من النوع  Hمع انحراف مبرمج ويايات لولبية

6.0 J 15
185 / 65 R15
X
VD 258 / 22
(D) / 8
189
6.4
50
1,081
684 / 397
1,600
2,400
519
800 / 575

ورشـة عمـل إبـداعيـة
PE

LE

SE

جنوط إطارات Symphonie
مصنعة من خليط من

المعادن قياس 15

أغطية جنوط

أغطية جنوط ماجكيو

قياس 15

وسائد هوائية أمامية للساق والراكب
نظام منع انغالق المكابح  +مساعدة في حاالت الكبح الطارئة
خاصية فصل الوسائد الهوائية للراكب A/B
إنذار في حالة عدم غلق حزام السائق
برنامج الثبات اإللكتروني  +نظام مساعدة عند صعود
 3مساند رأس للمقعد الخلفي
مساند الرأس في المقعد األمامي قابلة لتعديل االرتفاع
قفل الباب حساس للسرعة
مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
نقاط تثبيت بنظام  ISOFIXلمقعد الطفل
إنذار بصري في حالة تخطي السرعة
إشارات جانبية على مرايا األبواب
مصابيح أمامية  LEDعلى شكل حرف سي تعمل في وضع
النهار
إزالة الصقيع من على النافذة الخلفية
مصابيح ضباب أمامية
نوافذ ملونة
ملحقات للمدخنين
تكييف هواء

 Decadeقياس 15

بوصة

تجهيزات PE

بوصة

بوصة

معدات SE = PE + .....
قفل مركزي لألبواب
توجيه معزز
غلق نافذة السائق بلمسة واحدة
راديو أركامي بصوت ثالثي األبعاد
وCD/MP3/USB
أزرار البلوتوث والراديو مثبتة في
عجلة القيادة
دخول السيارة بدون مفتاح
نظام استشعار درجة الحرارة
عجلة القيادة قابلة لتعديل االرتفاع
مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع
تنجيد بيج  +حواف شبيهة بالجلد
مقعد خلفي قابل للطي بنسبة 3/2 - 3/1
أشرطة جانبية سوداء
مصدات بلون الهيكل
أغطية جنوط ماجكيو قياس  15بوصة
مرايا األبواب بلون الهيكل

قفل أحزمة المقاعد األمامية قابلة لتعديل االرتفاع
كمبيوتر للرحلة
تكييف هواء أوتوماتيكي
نوافذ خلفية تعمل بالكهرباء
أجهزة استشعار في الخلف للمساعدة على ركن السيارة
مرايا األبواب تعمل بالكهرباء
نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة
عجلة قيادة جلد
مسند الذراع األمامي مدمج في مقعد السائق
مقابض األبواب الخارجية بلون الهيكل
مقابض األبواب الداخلية من الكروم
أغطية جنوط  Decadeقياس  15بوصة

تجهيزات LE = SE + ....
الخيارات
جنوط إطارات  Symphonieمصنعة من
خليط من المعادن قياس  15بوصة

جنوط ألتيكا ماسية الشكل سوداء مصنعة من خليط من
المعادن قياس  16بوصة
كاميرا للرؤية الخلفية وأجهزة استشعار
نظام الوسائط المتعددة MEDIA NAV 2.0
مع شاشة تعمل باللمس قياس  7بوصة ونظام تحديد
المواقع العالمي
راديو أركامي بصوت ثالثي األبعاد +
 MP3/USBومنفذ بشاشة مدمجة
لنظام  + MEDIA NAV 2.0بلوتوث يعمل بدون استخدام
اليدين
وأزرار للتحكم مثبتة في عجلة القيادة

الخيارات
وسائد هوائية جانبية أمامية
مقاعد جلد أسود

جنوط ألتيكا ماسية الشكل
سوداء مصنعة من خليط من
المعادن قياس  16بوصة

نظام الوسائط المتعددة

MEDIA NAV 2.0

األبعـاد

األبعـاد

سعة حقيبة األمتعة (ديسيمتر مكعب)
حتى قمة المقعد الخلفي
المقاعد الخلفية مطوية ،حتى السقف

510
1,257

األبعاد (مم)
A

قاعدة العجالت

2,635

B

الطول الكلي

4,354

C

ارتفاع الجزء األمامي

825

D

ارتفاع الجزء الخلفي

894

E

المسافة بين العجالت األمامية

1,496

F

المسافة بين العجالت الخلفية

1,486

G

ارتفاع السيارة عن األرض (محملة)

H

ارتفاع السيارة بدون تحميل

H1

ارتفاع عتبة حقيبة األمتعة بدون تحميل

760

H2

ارتفاع مدخل حقيبة األمتعة

406

J1

المساحة األمامية المخصصة للكتفين

1,387

J2

المساحة الخلفية المخصصة للكتفين

1,389

K

المساحة المخصصة للركب في الصف الثاني

L1/L2

العرض اإلجمالي بدون /مع مرايا األبواب

L3

العرض الداخلي بين األقواس.

M1

المساحة المخصصة للرأس عند  14درجة في الصف األول (المقاعد األمامية)

900

M2

المساحة المخصصة للرأس عند  14درجة في الصف األول (المقاعد األمامية)

869

01

المساحة المخصصة للكوع في األمام

1,415

02

المساحة المخصصة للكوع في الخلف

1,434

Z2

طول التحميل خلف مقعد الصف الثاني

1,076

145
1,529

177
1,733 / 1,99
1,013

رينو سيمبول الجديدة

مستوى أعلى من الميزات

واصـل تجـربــة ريــنـو ســيــمــبـول

عـلـى www.renault-me.com
RenaultME /
انضم لنا على

اتخذنــا جميــع االحتياطــات الالزمــة لضمــان دقــة وتحديــث هــذا المنشــور حتــى تاريــخ طباعتــه .حــررت هــذه الوثيقــة بعــد العديــد مــن المســودات والنمــاذج التجريبيــة .وتماشــيا مــع سياســتها للتحســين المســتمر لمنتجاتهــا ،تحتفــظ رينــو بحقهــا فــي تعديــل المواصفــات والســيارات واالكسســوارات الــواردة فــي

هــذه الوثيقــة فــي أي وقــت .ســتبلغ تلــك التعديــات إلــى موزعــي رينــو فــي أســرع وقــت ممكــن .قــد تختلــف بعــض الموديــات والمعــدات وفقــا لبلــد البيــع وقــد تكــون غيــر متوفــرة (كتجهيــز أساســي أو اختيــاري أو اكسســوار) .يرجــى االتصــال بأقــرب مــوزع للحصــول علــى أحــدث المعلومــات .قــد تختلــف األلــوان

الظاهــرة فــي هــذه الوثيقــة قليــا عــن األلــوان ومــواد التنجيــد الفعليــة ألســباب تتعلــق بالطباعــة .جميــع الحقــوق محفوظــة .يحظــر نســخ كل أو بعــض هــذا المنشــور بــأي شــكل مــن األشــكال دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن رينــو.
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