
كل  ما  �تمناه  في سيارة



المعيار الجديد لسيا�ات الدفع األمامي العالمية

األولى من نوعها في عالم سيا�ات الدفع األمامي، بتصميم شبابي �ائع 
وتكنولوجيا متطورة، مظهر ��اضي جذاب يناسب هذا الجيل ويحاكي 

شخصيتهم الوا�قة.



ذكية وجذابة حيث تم استخدام مواد صديقة لل�يئة في صناعة الديكو�ات الداخلية 
PM ذكي يعمل على توفير هواء نظيف ونقي لجميع الركاب. ونظام فلتر 2.5

تصميم مبتكر للشبك األمامي بتموجات مرنة وعص��ة

قمرة القيادة



LED  نظام ال�ؤية المحيطية 360 درجة (4 كامي�ات)مصا�يح أمامية نها��ة
مع نظام ترفيه بشاشة قياس 10,25 بوصة

�ر التشغيلفتحة سقف بانو�امية

التسا�ع من 0-100 كم/ساعة: 7.9 ث
استهالك الوقود لكل 100 كيلومتر: 6.4 لتر

أداء عالي بديناميكيات قيادة ممتازة

 DCT و7 سرعات TD 1.5 محرك

اختيار وضعيات القيادة (�احة، ��اضية، صد�ق 
لل�يئة)

(EPB) مكابح كهربائية

ناقل حركة يمّكنك من التحكم الكامل مع 
الذي تستطيع تشغيله بنقرة واحدة فقط، كي استم�ا��ة بقاء اليد�ن على المقود

�تمكن من االستمتاع بوظائف القيادة الذكية 
والحديثة.

ناقل الحركة الكهربائي 



• نظام المساعدة على الوقوف اآللي 
• بحث تلقائي عن موقف للسيارة

• وقوف آلي بلمسة واحدة

• نظام المكابح اآللي عند اكتشاف المطبات االصطناعية
• ال تحتاج سوى الضغط على �ر واحد فقط مهما كانت مساحة 

   الموقف مخادعة

تعرض مجموعة من المعلومات المهمة وتدعم التفاعل  مع شاشة عرض الوسائط 
المتعددة بكل وضوح

لوحة قيادة 7 بوصة

يعمل النظام على كشف السيا�ات القادمة من 
على  العمياء  النقطة  إلى  وصولها  عند  الخلف 

الم�آة في الوقت المناسب.

نظام كشف النقاط العمياء



• أقوى فوالذ يتحمل ضغط حتى 1500 ميقاباسكال
• % 20 من الفوالذ المستخدم بهيكل السيارة مصنوع بالط�ق الح�اري

• % 70 من الفوالذ العالي المقاومة
•  هندسة امتصتص الصدمات بنقاط التحطم

هيكل السيارة المصنف بفئة الخمس نجوم لمتطلبات 
السالمة، والمصنوع من الفوالذ العالي القساوة مع 

نقاط امتصاص الصدمات 
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األلوان

رمادي

أ��ق البرتقاليالزنجفر

أ�يضفضة



كـول �ايجيلي

1800mm

1609mm

4330mm

تسا�ع من
0 إلى 100 كم/ساعة

بـ 7,9 ثانية

نظام مساعد الركن 
APA اآللي

نظام الكشف عن 
النقاط العمياء

نظام ال�ؤية المحيطية 
360 درجة 

مفتاح السيارة الذكي
نظام التشغيل بدون 

مفتاح (بصمة)

ف�امل اليد اإللكت�ونية
مع نظام مساعد 
التوقف المؤقت

 7DCT �1.5TD كـول �اي المواصفات التقنية

الطولxالعرضxاالرتفاع (مم)

طول قاعدة العجالت (مم)

ارتفاع الخلوص األرضي األدنى (مم)

و�ن السيارة فارغة (كغ)

سعة التخ��ن للشنطة الخلفية (لتر)

سعة خ�ان الوقود (لتر)

سعة المحرك (سى سى)

قوة المحرك القصوى (حصان/دورة بالدقيقة)

العزم األقصى للمحرك (نيوتن م/دورة بالدقيقة)

مقياس كفاءة حماية ال�يئة

نوع ناقل الحركة 

عدد سرعات ناقل الحركة

دفع الحركة

نظام التعليق (أمامي/خلفي)

مساعد المقود

المكابح (أمامي/خلفي)

معدل االستهالك الوسطي (لتر/كم)

السرعة القصوى (كم/سا)
معدل التسا�ع (من ٠ إلى ١٠٠ كم/سا)

4330 / 1800 / 1609

2600

196

1340

330

45

1477

177hp / 5500

255 نيوتن م /4000-1500

EURO V

(DCT قابض نقل حركة مزدوج) آلي

7

أمامي

مكفرسون مستقل /
نصف مستقل مع قضيب التواء

مساعد مقود كهربائي

قرص/قرص

17.8

195

7.9




