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رنــو کولئــوس جدیــد بــا تلفیــق بی نظیــری از قــدرت و ظرافتــی 
ــردش  ــر بف ــی منحص ــا طراح ــد، و ب ــاهده نکرده ای ــًا مش ــه قب ک
ــما را  ــات ش ــت، تجربی ــلیقه ایس ــوع س ــر ن ــخگوی ه ــه پاس ک

ــود. ــان می ش ــت نمای ــا ابه ــرده و ب ــترده تر ک گس
ــت.  ــین اس ــته تحس ــاص اش شایس ــت خ ــا قام ــوس ب ــو کولئ رن
شاســی بلنــدی بــا بدنــه ای عریــض و عضانــی، جلوبنــدی ســتبر 
ــوری  ــه مح ــن و فاصل ــتیکهای په ــز الس ــان و نی ــل اطمین و قاب
ــه  ــه چالــش کشــیده و شــما را ب ــوع جــاده ای را ب عریــض، هــر ن

ــد. ــوت می کن ــان دع ــی و هیج اوج ماجراجوی

به خواسته های خود برسید



ــا  ــوس ب ــو کولئ ــت. رن ــد اس ــای جدی ــر آرمان ه ــوس مظه ــو کولئ رن
طراحــی بســیار دقیــق و زیبــا و انحناهــای عضانــی کــه در طراحــی بدنه 
بــکار رفتــه، بــه محصولــی کاریزماتیــک تبدیــل شــده اســت. چراغهــای 
ــو محســوب می شــوند، چشــمها را  ــد رن تمــام LED  کــه امضــای جدی

ــوه خاصــی می بخشــند. ــه خــودرو جل ــه خــود خیــره کــرده و ب ب
ظاهــر قدرتمنــد، رینگ هــای آلومینیومــی 18 اینــچ دو رنــگ کولئــوس، 
انعــکاس تمــام خواســته های شــما بــرای حرکــت در مســیر رو بــه جلــو 

خواهــد بــود.

هنرجلب توجه



ــه  ــک 4X4 ب ــوس ی ــر، کولئ ــی نظی ــیک و ب ــی ش ــار طراح در کن
تمــام معناســت. هــر روز یــک ماجراجویــی جدیــد را بــا بهره گیــری 
از سیســتم 4x4 هوشــمند در کولئــوس جدیــد تجربــه کنیــد و در 

ــید. ــد باش ــای جدی ــی جاده ه پ
بــه ســادگی ســوئیچ نزدیــک فرمــان را فعــال کنیــد تــا دیفرانســیل 
از حالــت 2WD  بــه LOCK  تغییــر وضعیــت یابــد و شــما از 
مزایــای انتقــال کامــل سیســتم دو دیفرانســیل هوشــمند بهره منــد 

شــده و از انتقــال کامــل قــدرت لــذت ببریــد.
ــه  ــت ک ــان اس ــدر آس ــا همانق ــدن دنی ــوس درنوردی ــو کولئ ــا رن ب

ــرار دادن آن. ــر ق ــت تاثی تح

به دنبال چالش های جدید باشید



طراحی داخلی، تازه شروع ماجراست

بــه محــض ایــن کــه وارد خــودرو می شــوید، حــس می کنیــد جــای دیگــری هســتید. هیــچ چیــز اتفاقــی نیســت. همــه چیــز یــک گام فراتــر مــی رود. قطعــات کــروم داخــل اتــاق، دوخــت دقیــق صندلی هــا، مــواد بــه کار رفتــه در 
داخــل خــودرو و ســانروف پانورامــا، محیطــی آرام را بــرای سرنشــینان فراهــم می کنــد.

رانندگــی بــا یــک شاســی بلنــد کــه تمــام مزایــای یــک خــودروی مجلــل را در اختیــار شــما قــرار می دهــد. ارتفــاع صندلی هــا بــه شــما اجــازه می دهــد کــه بــه جــاده مســلط باشــید و طراحــی کنســول مرکــزی بــه گونــه ای اســت 
کــه احســاس امنیــت و آســایش کامــل را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد.

در رنو کولئوس احساس خوبی خواهید داشت...



بــا بهره گیــری از آخریــن تکنولــوژی کلیــه امکانــات رفاهــی را کــه 
رنــو بــرای سرنشــینان فراهــم کــرده، در دســترس شــما خواهــد 
ــت.  ــار شماس ــدی در انتظ ــای جدی ــوس دنی ــو کولئ ــود. در رن ب
ــد حضــور  ــط آکوســتیک همانن ــک محی ــه غوطــه وری در ی تجرب
 BOSE در یــک کنســرت زنــده را بــا سیســتم صوتــی پیشــرفته

تجربــه کنیــد.
صفحــه نمایــش TFT روی داشــبورد را تنظیــم و حالــت رانندگــی 

دلخواهتــان را از بیــن 5 سیســتم پیشــنهادی انتخــاب کنیــد.
ــور محیــط در داخــل کابیــن ترکیــب زیبایــی ایجــاد  هارمونــی ن

می کنــد.
ــت  ــه تبل ــه ب ــا R-LINK2 ک ــری را ب ــان بص ــد و جه ــر بروی فرات
8.7 اینــچ متصــل شــده جســتجو کنیــد. کنتــرل کامــل تجهیــزات 
ــتم های  ــو و سیس ــوث، رادی ــا، بلوت ــی مدی ــامل مولت ــودرو ش خ

کمکــی را در دســت داشــته باشــید.
ــد  ــا کلی ــاده، ب ــار س ــک فش ــا ی ــد ب ــه مقص ــیدن ب ــگام رس هن
ــود.  ــارک می ش ــود پ ــه خ ــود ب ــودرو خ ــک، خ پــارک اتوماتی
ــه شــما  ــد، ب ــا پاســخ می ده ــش ه ــه همــه چال ــوس ب ــو کولئ رن
بهتریــن تکنولــوژی را ارائــه داده و اســتفاده از آن را برایتــان آســان 

می ســازد.

کمال لذت
با پیشرفته ترین تکنولوژی



ــار  ــا در اختی ــت و ب ــرواز اس ــما بلندپ ــد ش ــوس همانن ــو کولئ رن
گذاشــتن فضــای بیشــتر، راحتــی شــما و مســافران را از هــر جنبه 
در اولویــت قــرار می دهــد. محفظــه ای بــرای خنــک نگــه داشــتن 
ــب وجــود دارد.  ــم در عق ــو و ه ــم در قســمت جل نوشــیدنی ها ه
رفــاه، همــه جــا و بــرای همــه در کولئــوس جدیــد فراهــم اســت.

به آسایشی فراتر از خواسته هایتان خوش آمدید.

آسایش، فراتر از تصور



شــما بــه کولئــوس خــود نزدیــک می شــوید و کولئــوس شــما را 
می شناســد. چراغهــای »Daylight« روشــن شــده و قفــل درهــا 

ــوند.  ــاز می ش ــی ب ــای جانب و آیینه ه
ــد؟ از  ــب بگذاری ــدوق عق ــد ســاک هایتان را داخــل صن می خواهی
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 5 ثانیــه حجــم 550 لیتــری صنــدوق 

ــان گذاشــته می شــود. عقــب در اختیارت
تغییــر  شــما  نیاز هــای  مطابــق  عقــب  هارمونیــک  فضــای 
ــای  ــک فض ــاد ی ــور ایج ــه منظ ــب ب ــای عق ــد. صندلی ه می کن

ــد. ــدن دارن ــا ش ــت ت ــیع، قابلی وس
کولئوس جدید برای زندگی ماجراجویانه طراحی شده است.

آزادی در حرکت





ابعادرنگ بندی

سفید کیهانی

آبی متالیک

بژ متالیک

خاکستری متالیک

قهوه ای کهکشانی

نقره ای روشنمشکی متالیک

(دسی مترمکعب) ظرفیت صندوق عقب 
550 تا باالی صندلی عقب 
1690 صندلی عقب تا شده، تا سقف

ابعاد(میلیمتر)

4673 A طول خودرو

2705 B فاصله محور چرخهای جلو از عقب

930 فاصله مرکز چرخ جلو از سپر جلو  C

1038 فاصله مرکز چرخ عقب از سپر عقب  D

1591 فاصله دوچرخ جلو E

1586 F فاصله دوچرخ عقب 

1843/2063 عرض بدون /با آینه های جانبی G/G1

1678/2118 ارتفاع بدون/با باز شدن در صندوق عقب H/H1

210 فاصله کف ماشین تا زمین K

289 فضای زانوی صندلی عقب L

1483 عرض آرنج جلو M

1456 فضای آرنج عقب M1

1449 عرض شانه جلو N

1419 عرض شانه عقب N1

953 فاصله نشیمنگاه تا سقف درصندلی جلو P

911 فاصله نشیمنگاه تا سقف درصندلی عقب Q

1091 عرض بخش باالی صندوق عقب Y

1034 عرض بخش پایین صندوق عقب Y1

1065 عرض داخلی صندوق عقب بین چرخها Y2

1889 Z1 طول صندوق عقب در حالت صندلی عقب تاشده

973 طول صندوق عقب - صندلی در وضعیت ایستاده Z2

365 ارتفاع طاقچه عقب Z3





جدول مشخصات فنی

ABS, ESP, EBA, HSA سیستم های امنیتی •
• کیسه هوای ایمنی جلو، جانبی و پرده ای عقب )6 عدد(

• پشت سری قابل تنظیم برای صندلی های جلو و عقب
• قفل مرکزی و ایموبیایزر

• سیستم نمایشگر باد تایرها
)Hill Assist( سیستم کنترل پایداری به همراه سیستم کمک به شروع حرکت در سرباالیی •

  ISOFIX امکان اتصال صندلی کودک •
LED آینه های جانبی مجهز به •

• چراغ های دی الیتLED با طراحی Cشکل
• چراغ LED عقب با طراحی نوین

LED PURE VISION چراغ های جلو •
• چراغ مه شکن جلو با قابلیت چرخش با فرمان 

• آینه های 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 ۳60 درجه به همراه دوربین دید عقب

• شیشه باال بر جلو و عقب برقی

• خروجی 12 ولتی درکنسول مرکزی و صندوق  عقب

• بلوتوث و دکمه فرمان صوتی روی غربیلک فرمان
• کروز کنترل و محدود کننده سرعت

امکانات و تجهیزات

• فرمان دور چرمی
• صندلی های تاشوی عقب با قابلیت تفکیک60:40 مجهز به کنسول 

• 2 عدد جا لیوانی صندلی های عقب

• آینه عقب الکتروکرومیک اتوماتیک
• سانروف برقی پانورامیک

• صندلی های 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 رودری های جلو و عقب
• سیستم ناوبری R-Link رنو

• مانیتور لمسی  8.7 اینچ 
• سیستم صوتی BOSE به همراه 1۳ عدد بلندگو

• داشبورد با چراغ روشنایی
• صندلی های ردیف جلو برقی گرم شونده و خنک شونده

• صندلی برقی راننده با تنظیم گودی کمر

رینگ 18 اینچ آلومینیومی

صندلی های چرمی مشکی، قهوه ای و یا خاکستری روشن

QR25DEg3 نوع موتور

2488 حجم موتور (سیسی)

چهارسیلندر 16 سوپاپ تعداد سیلندر سوپاپ

9،8 شتاب صفر تا صد کیلومتر (ثانیه)

199 حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)

RPM 6000 170 اسب بخار در حداکثر قدرت موتور(اسب بخار/دور در دقیقه)

RPM 4000 233 نیوتن متر در ماکزیمم گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه)

MPFI تزریق چند نقطه ای نوع پاشش سوخت

بنزین سوخت

تنفس عادی سیستم تنفس موتور

X-TRONIC CVT ,TIP TRONIC جدید  نوع گیربکس

4x4i/All Mode/2DW/4WD Auto/4WD Lock سیستم انتقال قدرت

6 تعداد دنده

دیسکی خنک شونده ترمز جلو

دیسکی ترمز عقب

متغیر برقی نوع فرمان

8.3 مصرف سوخت ترکیبی(لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)

60 حجم مخزن سوخت (لیتر)

1540 وزن بدون بارگیری (کیلوگرم)

3807 وزن خودرو با حدکثر بار(کیلوگرم)

1690/500 حجم صندوق عقب بدون ردیف دوم (لیتر)
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