ريـنــــو ميجان آر إس
الجديدة

سيارات السباق
فى أصولنا
رينــو ميجــان آر إس الجديــدة ســيارة مذهلــة بالفعــل.
صممــت الســيارة لتلهــب مشــاعرك وتدفعــك
لالســتمتاع بالقيــادة بفضــل جناحهاالممتــد ليصــل
إلــى  60ســم ومصــد أمامــي خــاص مســتوحى مــن
ســيارات الفورمــوال  1ومشــتت هــواء عريــض فــي
الخلــف .كمــا تســهم الجنــوط
الســوداء ماســية الشــكل المصنعــة مــن خليــط مــن
الســبائك المعدنيــة قيــاس  60بوصــة فــي إبــراز
الطابــع الرياضــي للســيارة باإلضافــة إلــى المصابيــح
األماميــة المميــزة التــي تعمــل بتقنيــة  LEDمــع
العاكــس المتعــدد اإلضافــي .يتميــز المظهــر
الخارجــي لســيارة آر إس بفتحــة عــادم كبيــرة فــي
المنتصــف وفتحــات هــواء جانبيــة وعاكــس هــواء
(ســبويلر) بشــفرة عريضــة بلــون برتقالــي مماثــل
للــون الهيــكل .لقــد صممــت رينــو ميجــان آر إس
الجديــدة لــأداء الرياضــي.

مقصورة رياضية
رغبــة عارمــة تنتابــك للجلــوس خلــف عجلــة القيــادة
بمجــرد وقــوع عينيــك علــى المقصــورة بتصميمهــا
األنيــق واســتخدام اللونيــن الرمــادي واألحمــر إلبــراز
أناقتهــا .تجذبــك رينــو ميجــان أر إس الجديــدة
لالســتمتاع بالقيــادة بفضــل التصمميــم األنيــق
للمقصــورة واســتخدام جلــد الكانتــرا والمقاعــد
المصممــة لدعــم الجســم وعجلــة القيــادة الجلــد
ولوحــة القيــادة القابلــة للتخصيــص بينمــا تنقلــك
الدواســات األلومنيــوم إلــى عالــم جديــد ،إنــه عالــم
األداء الرياضــي لســيارة آر إس.

شغفنا بتكنولوجيا
رياضة السيارات
لمدة  40عاما
اســتلهمنا تكنولوجيــا رينــو ميجــان آر إس الجديــدة
بعــد ريــادة مجــال رياضــة الســيارات لمــدة  1عامــا
وزودناهــا بتقنيــات جعلتهــا مميــزة علــى المضمــار.
ترتكــز تلــك التقنيــات علــى خبــرة اســتثنائية مكتســبة
عمليــا فــي البطــوالت العالميــة تعتمد علــى الكفاءة
وجــودة المكابــح وتعزيــز الثبــات علــى الطريــق
والقــدرة الهائلــة للمحــرك والمقابــض المثبتــة خلــف
عجلــة القيــادة ونظــام التحكــم فــي االنطــاق.

نيكو هولكينبرغ

سائق فريق رينو في الفورموال 1

1.

4-cylinder engine
)1.8 litre (1,798 cm3
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Power: 280 hp/205 kw at 6,000 rpm/min
Max. torque: 390 Nm at 2,400 rpm

الكفاءة واألداء
تســتفيد رينــو ميجــان آر إس الجديــدة مــن خبــرة رينــو
ســبورت العمليــة فــي اســتخدام تكنولوجيــا ســيارات
الســباق إلنتــاج ســيارات رياضيــة عاليــة األداء وذلــك
بتزويدهــا بتجهيــزات مماثلــة ألفضــل الســيارات
الموجــودة فــي فئتهــا ومجموعــة مــن الوســائل
المســاعدة علــى القيــادة تجعلهــا مالئمــة للســير
علــى جميــع أنــواع الطــرق وفــي جميــع الظــروف.
نظــام تعليــق باســتخدام مخمــدات هيدروليكيــة :زودت
الســيارة بمــاص للصدمــات لتحســين أداء نظــام التعليــق

والحصــول علــى تأثيــر أفضــل باإلضافــة إلــى اســتخدام

المخمــدات الهيدروليكيــة .لقــد وفــرت هــذه التقنيــة نتيجــة
مذهلــة مــن حيــث التحكــم المتــدرج والراحــة واألداء.

أداء رياضي يعتمد عليه
تجمــع رينــو ميجــان آر إس الجديــدة بيــن األداء
الرياضــي والســامة بفضــل العديــد مــن الوســائل
المســاعدة علــى القيــادة كمــا تمتــاز أيضــا باحتوائهــا
علــى أجهــزة استشــعار للمســاعدة علــى ركــن
الســيارة وإنــذار تجــاوز الســرعة ونظــام مســاعدة
المكابــح فــي حــاالت الكبــح الطارئــة ونظــام ركــن
الســيارة بــدون اســتخدام اليديــن مــع كاميــرا للرؤيــة
الخلفيــة .إنهــا حقــا مزايــا مثيــرة لإلعجــاب.
 .1إضــاءة آر إس :زودت الســيارة بمجموعــة إضــاءة
عاليــة األداء تتكــون مــن مصابيــح جانبيــة ومصابيــح
أماميــة بعيــدة المــدى ومصابيــح ضبــاب وأضــواء
االنعطــاف.
 .2إنــذار النقطــة العميــاء :يســتخدم اإلنــذار أجهــزة
استشــعار علــى جانبــي المصديــن األمامــي والخلفي
لتحذيــر الســائق عنــد دخــول الســيارات األخــرى فــي
حيــز النقطــة العميــاء للســائق.

وضع السباق يجعل آر
إس في الصدارة
تقــدم الســيارة مجموعــة مميــزة مــن أوضــاع القيــادة
(عــادي ،رياضــي ،ســباق) مما يتيــح لك تعديل تخطيط
علبــة التــروس وســلوك نظــام الثبــات اإللكترونــي
والتوجيــه وحساســية دواســة الوقــود .كمــا أضفنــا
لــك أيضــا مقابــض مثبتــة فــي عجلــة القيــادة لتبديــل
الســرعات بســرعة فائقــة .اســتمتع بطعــم اإلثــارة
فــي بدايــة ســباق جرانــد بــرى بفضــل نظــام التحكــم
فــي االنطــاق :ضــع القــدم اليســرى علــى المكابــح
واليمنــى علــى دواســة الوقــود ثــم حــرر دواســة
المكابــح ودع األدريناليــن يتدفــق فــي جســمك.

التحكم في االنطالق
الخطوة األولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الرشاقة واالستقرار
تســهم تقنيــة  4CONTROL 4WDفــي تحســين
التوجيــه والحصــول علــى ثبــات مثالــي علــى الطريــق
لقيــادة ثابتــة ومريحــة .حيــث يوجــه النظــام اإلطــارات
الخلفيــة بعكــس اتجــاه اإلطــارات األماميــة عنــد
الســير علــى ســرعات منخفضــة وعنــد تخطــي ســرعة

60كم /ســاعة ( )100كلم /ســاعة في وضع الســباق)
توجــه جميــع اإلطــارت األربعــة بنفــس االتجــاه .مــع
رينــو ميجــان آر إس ،أنــت مــن يتحكــم فــي الطريــق.

عرض األداء وتحليله
ومشاركته
موهبتــك فــي القيــادة تســتحق العــرض والتخزيــن

والتحليــل! يخــزن كمبيوتــر آر إس إعــدادات القيــادة
الخاصــة بــك فــي الوقــت الحقيقــي ويعرضهــا علــى

شاشــة نظــام R-LINK2

كمبيوترآر إس

محــرك  4اســطوانات  1,8لتــر -
 280حصــان 390 /نيوتــن /متــر

نظام مخمدات انضغاطية
مزدوجة في األمام
إضاءة آر إس
 4مخمدات
هيدروليك انضغاطية

4CONTROL

ناقل سرعة
مزدوج القابض

األلــــوان
برتقالي

أصفر

أحمر ناري

فضي

رصاصي نيزكي

أبيض لؤلؤي

أسود براق

ورشة عمل إبداعية
الخيارات:
•
•
•
•
•
•

فتحة سقف بانورامية  +تعتيم تلقائي لمرآة
الرؤية الخلفية
كمبيوتر آر إس
حزمة الرفاهية:
شريط ألكانترا داكن وأحمر
نظام  - R-link 2شاشة تعمل باللمس قياس
 8.7بوصة ونظام مالحة
نظام صوت 8 ،Boseمكبرات صوت،USB 2 ،AUX ،
بلوتوث

مستوى التجهيز األساسي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وسائد هوائية أمامية جانبية  +ستائر هوائية
أمامية وخلفية
نظام منع انغالق المكابح
نظام مساعدة في حاالت الفرملة الطارئة
وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب
إمكانية إيقاف الوسادة الهوائية للراكب
إنذار حزام األمان للسائق  +الراكب األمامي 3 +
ركاب في الخلف
إيموباليزر إلكتروني إليقاف المحرك لمنع سرقة
السيارة
مساند رأس خلفية على شكل حرف  Lقابلة
للتعديل
مساند الرأس األمامية قابلة لتعديل االرتفاع
أحزمة األمان األمامية قابلة لتعديل االرتفاع
 3نقاط لتثبيت أحزمة أمان المقاعد الخلفية
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
برنامج الثبات اإللكتروني مع نظام المساعدة عند
صعود المنحدرات بعد التوقف
مكابح يد كهربائية
نقاط لتثبيت مقاعد األطفال بنظام ISOFIX

• إشارات  LEDثالثية على مرايا األبواب عند
االنعطاف تعمل بلمسة واحدة
• أضواء تعمل في وضع النهار بتقنية  LEDعلى
شكل حرف C
• ضوء توقف يعمل بتقنية  LEDمثبت في أعلى
السيارة من الخلف جميع المصابيح تعمل بتقنية
•
•
•
•
•
•
•
•

LED

إضاءة آر إس :مصابيح ذات إضاءة بعيدة المدى
ذات طابع مميز
مرآة المقصورة يدوية مع خاصية التعتيم نهارا/ليال
تكنولوجيا توجيه رباعي CONTROL4
مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات مجهزة
بمستشعرات للمطر
مرايا أبواب مدفأة تعمل بالكهرباء مع مستشعر
للحرارة وتطوى بالكهرباء
اكسسوارات للمدخنين
إرشادات اقتصادية مع مؤشر غيارات السرعة
تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المنطقة  +قنوات
هواء خلفية (أسفل المقاعد األمامية)  +فتحات
هواء خلفية

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

أذرع تبديل سوداء خلف عجلة القيادة
معلقات خاصة مع ضبط آر إس
قفل مركزي لألبواب
كونسول المنتصف مرتفع مع مسند ذراع منزلق
فتحة تخزين/حامل أكواب يسع كوبين
زجاج خلفي مع خاصية إزالة السديم
النوافذ الخلفية تعمل بالكهرباء بلمسة واحدة
النوافذ األمامية تعمل بالكهرباء بلمسة واحدة
نظام  Multi-senseمع محرك بأداء متغير باإلضافة
إلى صوت وتوجيه وخانق وتخميد متغير
سلسلة الترحيب/التوديع ﴿عند اكتشاف اقتراب
السائق من السيارة تتم إضاءة المصابيح الخارجية
وتفعيل مرايا األبواب وتشغيل مصابيح المقصورة﴾
مخرج كهرباء خلفي  12فولت
حاجب شمس للسائق والراكب مع مرآة  +ضوء
نظام  - R-Link 2شاشة تعمل باللمس قياس
 7بوصة ،نظام مالحة ،صوت ثالثي األبعاد من
أركامي 8 ،مكبرات صوت
 2منفذ  ،USB ،AUXبث صوتي بالبلوتوث
نظام تثبيت السرعة مع محدد السرعة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

بطاقة رينو الذكية مع خاصية الغلق عند االبتعاد
بتصميم رياضي خاص لرينو  +زر للتشغيل
شاشة  TFTملونة  7بوصة مع إمكانية تخصيص
اإلضاءة المحيطة واأللوان
نوافذ فاتحة اللون مضادة للوهج شريط قماش
داكن آر إس
دواخل داكنة متناسقة آر إس
مقاعد خلفية تطوى بنسبة  +3/2 -3/1مسند ذراع
في المنتصف وحامل أكواب يتسع لكوبين
ضبط يدوي للمقاعد األمامية مع خاصية تعديل
ارتفاع مقعد السائق ومنطقة أسفل الظهر
عاكس هواء خلفي بتصميم رياضي
إطار احتياطي مؤقت
إنذار النقطة العمياء
ركن السيارة بدون استخدام اليدين  +كاميرا
للرؤية الخلفية  +مستشعرات أمامية وخلفية لركن
السيارة
جنوط  19بوصة سوداء اللون مصنعة من خليط من
السبائك المعدنية ماسية الشكل
عجلة قيادة نابا آر إس جلد

المواصفات الفنية للسيارة
المحرك

نوع المحرك (الحقن/توربيني)
سعة المحرك (سم)3
قطر االسطوانة  xطول الشوط

عدد الصمامات

الطاقــة القصــوى كيلــو واط ( EECحصــان) عنــد دوران المحــرك
بســرعة (لفــة  /دقيقــة)

الجنوط األساسية

 4اسطوانات مع حقن توربيني مباشر

1.798
79.7 × 90.1
16

 250كيلو واط ( 280حصان) عند  6000لفة
في الدقيقة

أقصــى عــزم نيوتــن  /متــر ( EECم  /كلــج) عنــد دوران المحــرك  390نيوتن /متر من  2400دورة في الدقيقة
(دورة فــي الدقيقــة)
حتى  4800دورة في الدقيقة
توزيع القوة

اإليقاف والتشغيل واسترداد الطاقة من قوة الكبح

علبة التروس
نوع علبة التروس

عدد غيارات السرعة

األداء

الديناميكا الهوائية (م)2
أقصى سرعة (كلم/ساعة)

مسافة التوقف على بعد  400متر (ثانية)
مسافة التوقف على بعد  1,000متر (ثانية)
 100-0كلم  /ساعة (ثانية)

استهالك الوقود واالنبعاثات

دورة خارج المدينة (لتر 100 /كلم)
دورة مختلطة (لتر 100 /كلم)
دورة داخل المدينة (لتر 100 /كلم)

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الــدورة المختلطــة (جــم/
كلم)
سعة خزان الوقود (لتر)

الشاصيه والتوجيه والمحاور
توجيه كهربائي معزز

نظــام توجيــه ميكانيكــي  R-EPSوحامــل توجيــه معــزز
با لكهر بــا ء

سلسلة فوالذ
نعم

أوتوماتيك مزدوجة القابض

6

0.78
250
14
25
5.8
6.1
7
8.5
158
50
نعم
نعم

قطــر الدائــرة الالزمــة لــدوران الســيارة بيــن األرصفــة (متــر
عنــد ســرعة  5كلــم /ســاعة)

10.3

األمام :أقراص مهواه  /قطر (مم)

355
290

المكابح

الخلف :أقراص مصمتة قطر( /مم)

نظام مساعدة الكبح في حاالت الطوارئ
نظام التحكم اإللكتروني في الثبات

الجنوط واإلطارات

الجنوط

قياس اإلطارات العادي
الدفع

الوزن (كلجم)

وزن السيارة فارغة(الحد األدنى)

إجمالي وزن السيارة

إجمالي وزن القطر (الجر)

الحد األقصى لوزن التحميل على السقف (كلجم)

نعم
نعم
 19بوصة

245/35 R19

4
1,430

1,930
1,930
80

جنوط انترالجوس  19بوصة سوداء اللون ماسية
الشكل مصنعة من خليط من السبائك المعدنية

األبعاد

رينو ميجان آر إس الجديدة

تخط جميع العقبات

تابع استكشاف رينو ميجان آر إس على

www.renault-me.com

انضم لنا على

RenaultME /

اتخذنــا جميــع االحتياطــات لضمــان دقــة هــذا المنشــور وتحديــث بياناتــه حتــى تاريــخ الطبــع .وقــد تحــرر هــذا المنشــور وفقــا للنمــاذج األوليــة وموديــات مــا قبــل اإلنتــاج .وكجــزء مــن سياســة رينو للتحســين

المســتمر للمنتجــات ،تحتفــظ رينــو بحقهــا فــي تعديــل المواصفــات والســيارات اإلكسســوارات المبينــة فــي أي وقــت .سترســل تلــك التعديــات إلىــوكالء رينــو فــي أســرع وقــت ممكــن .قــد تختلــف
الموديــات وفقــا لبلــد البيــع وقــد تكــون بعــض المعــدات متوفــرة (كتجهيــز أساســي أو اختيــاري أو اكسســوارات) .يرجــى االتصــال بأقــرب وكيــل للحصــول علــى أحــدث المعلومــات .ألغــراض الطباعــة،
قــد تختلــف األلــوان الــواردة فــي هــذه الوثيقــة اختالفــا طفيفــا عــن ألــوان الطــاء الواقعــي والزخــارف الداخليــة .جميــع الحقــوق محفوظــة .يحظــر إعــادة نســخ كل أو بعــض هــذا المنشــور بــأي شــكل

أو أي وســيلة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن رينــو.
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