
4X4 ريـنــــو داســــتـــر



يمكنــك اآلن إضفــاء نكهــة المغامــرة للحيــاة الحديثــة. رينــو داســتر 4×4 
ــث يمكنهــا الســير  ــات: حي ــع التحدي ــى تخطــي جمي ــادرة عل ــدة ق الجدي
فــي المدينــة بفضــل تصميمهــا القــوي أو االنطــاق علــى التضاريــس 
الوعــرة والطــرق النائيــة مهمــا كانــت العقبــات. يعــود الفضــل فــي ذلــك 
إلــى بدنهــا الســفلي المعــزز وارتفاعهــا الكبيــر عــن األرض وخفــة وزنهــا. 
ــة الفائقــة وتحســين األداء علــى الطــرق  إنهــا تجســيد حقيقــي للمرون
الوعــرة عنــد التعامــل مــع مختلــف التضاريــس. رينــو داســتر 4×4 الجديــدة 

هــي ســيارة الطــرق الوعــرة المصنعــة لتــاءم نمــط حياتــك النشــط.

اجـعــل مــن حــيـاتــك الـيــومـيـــة
أعـظــــم مــغــامــرة



تتوفــر ســيارة داســتر 4×4 الجديــدة بلوحــة أجهــزة قيــاس جديــدة كليــا ومقاعــد معــاد تصميمها 
مــع تنجيــد بيــج والعديــد مــن المميــزات األخــرى المبهــرة. لقــد تمــت ترقيــة الســيارة لتوفيــر مزيد 

مــن الراحــة وعكــس تصميمهــا الخارجي.

حـديـثــــة ومـــريـــحـــــة

تتميــز داســتر 4×4 الجديــدة بشــبكة أماميــة جديــدة معــاد تصميمهــا وشــريطين مطلييــن 
بالكــروم ومأخــذ هــواء جديــد. كمــا تعــزز المصابيــح األماميــة المزدوجــة الشــخصية الفريــدة 
ــوط الســوداء ماســية  ــزز الجن ــل فــي وضــع النهــار وتع ــى أضــواء تعم للســيارة باحتوائهــا عل
ــاس 16 بوصــة مــن المظهــر القــوي للســيارة. ــط مــن المعــادن قي الشــكل المصنعــة مــن خلي

المسـتـكشـــف األنــيــــــق



توفــر داســتر 4×4 الجديــدة عنــد وضــع الجلــوس المرتفــع رؤيــة ممتــازة للســائق. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تتوفــر بالســيارة العديــد مــن مميــزات الســامة وفقــا للمعاييــر: برنامــج الثبــات اإللكترونــي 
ونظــام منــع انغــاق المكابــح ونظــام مراقبــة ضغــط الهــواء فــي اإلطــارات ونظــام ISOFIX لتثبيــت 

مقاعــد األطفــال ووســائد هوائيــة أماميــة للســائق والراكــب.

التحكم األمثل والسالمة القصوى

توفــر لــك داســتر 4×4 الجديــدة الجديــد فــي التكنولوجيــا المتقدمــة. تتيــح لــك الكاميــرا الخلفيــة 
اكتشــاف العقبــات المحتملــة وتجنبهــا. كمــا يســهل عليــك نظــام تثبيــت الســرعة ومحدد الســرعة 
قيــاس وضبــط ســرعة ســيارتك. كمــا يوفــر لــك نظــام الوســائط المتعــددة Media Nav 2.0 الجديــد 
وصــوال ســها إلــى مميــزات عمليــة للغايــة بفضــل شاشــته التــي تعمــل باللمــس قيــاس 7 
بوصــة. ماحــة ثنائيــة األبعــاد أو ثاثيــة األبعــاد، ونقــل الملفــات الصوتيــة وبلوتــوث يعمــل بــدون 

اســتخدام اليديــن.

أحــدث مــا وصــلت إليــه التـكـنـولـوجـيــا



4X2

التشغيل: عند اختيار وضع 2WD، يكون الدفع من العجلتين األماميتين فقط.   -
ظروف االستخدام: الطرق ذات األسطح المستوية والطرق السريعة.   -

الميزة: تحسين االقتصاد في استهاك الوقود.   -

AUTO

التشــغيل: عنــد اختيــار الوضــع AUTO، يقــوم النظــام تلقائيــا بتعديــل توزيــع عــزم    -
ــة والخلفيــة. ــن العجــات األمامي ــر نقــل القــوة بي ــدوران ويغي ال

ظروف التشغيل: جميع أنواع الطرق وظروف الثبات والطرق الزلقة.   -
المميزات: الجر األمثل وأقصى درجات السامة.   -

4X4 / LOCK

التشــغيل: عنــد اختيــار وضــع LOCK [4WD] يتــم توزيــع القــوة بنســبة 50/50 بيــن    -
ــة. ــة والخلفي ــات األمامي العج

ظــروف التشــغيل: ظــروف انخفــاض الثبــات )وحــل، تــراب، رمــال( عنــد الســرعات    -
لمنخفضــة. ا

المميزات: رفع قدرة السير على الطرق الوعرة وتخطي جميع الظروف.   -

داســتر 4×4 الجديــدة هــي أفضــل رفيــق للســفر فقــد تــم تجهيزهــا لاســتخدامات اليوميــة تمامــا مثــل تجهيــزات الرحــات والمغامــرات. لقــد 
جعلتهــا قدراتهــا علــى الطــرق الوعــرة واحــدة مــن أكثــر الســيارات متعــة فــي هــذه الفئــة. يعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى تكنولوجيــا الدفــع 

الرباعــي 4WD وخفــة وزنهــا وارتفاعهــا عــن األرض ممــا يمكنهــا مــن التكيــف مــع جميــع المواقــف بأمــان تــام.

استـكـشــف
4x4 العالم في





PE

ورشة عمل إبداعية
SE

ورشة عمل إبداعية

ثاثة مساند رأس في الخلف 
أحزمة األمان األمامية قابلة لتعديل االرتفاع 

أضواء تعمل في وضع النهار 
مرايا األبواب تعمل بالكهرباء 

كمبيوتر الرحلة 
النوافذ الخلفية كهربائية
النوافذ األمامية كهربائية

مع تحكم بلمسة واحدة من السائق
عجلة قيادة جلد

عجلة القيادة قابلة لتعديل االرتفاع

مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 3/1 - 3/2

مصدات بلون الهيكل
حلية كروم في نهاية أنبوب العادم

قضبان سقف كروم
مرايا األبواب كروم

زوائد جانبية أمامية وخلفية كروم 
وألواح حماية سفلية

المعدنيــة  الســبائك  مــن  خليــط  مــن  مصنعــة  جنــوط 
بوصــة  16 قيــاس  الشــكل  ماســية  ســوداء 

مستشعرات للمساعدة على صف السيارة
فــي  مطــاط  دواســة   + األمــام  فــي  أرضيــة  ســجاد 

لخلــف ا
مقاعد جلد داكن

PE + تجهيزات = SE الخياراتتجهيزات

+ راديو مع شاشة مدمجة
+ كاميرا الرؤية الخلفية

Media Nav 2.0 :LE مجموعة

مسندين رأس في الخلف
وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

نظام منع انغاق المكابح
نظام مساعدة في حاالت الفرملة الطارئة

إنذار عند عدم غلق حزام أمان السائق
برنامج الثبات اإللكتروني

أحزمة المقاعد الخلفية مجهزة بـ 3 نقاط
نظام غلق الباب حساس للسرعة

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
ISOFIX نقاط تثبيت بنظام

إنذار بصري لزيادة السرعة
إزالة الجليد عن النافذة الخلفية

مصابيح ضباب
اكسسوارات للمدخنين

ملصق خلفي يدل على الدفع الرباعي
تكييف هواء

CD/MP3/USB + راديو أركامي ذو صوت ثاثي األبعاد
+ بلوتوث وأزرار التحكم مثبتة في عجلة القيادة

نظام توجيه معزز
النوافذ األمامية كهربائية

نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة
سجادة في أرضية حقيبة األمتعة
فتح باب خزان الوقود من الداخل

قضبان سقف طولية
إطار احتياطي بالقياس العادي

جنوط صلب قياس 16 بوصة
تنجيد بيج

3 مساند رأس في المقعد الخلفي قابلة لتعديل 
االرتفاع

سجاد أرضية في األمام + دواسة مطاط في الخلف

حزام أمان السائق + مقعد السائق قابل لتعديل 
االرتفاع +

المقعد الخلفي قابل للطي بنسبة 1/3 - 2/3
+ عجلة القيادة قابلة لتعديل االرتفاع

PE الخياراتتجهيزات

مجموعة التجهيزات القابلة للتعديل:



األلــــوانالطاقة الحركية للسيارة دون الضغط على دواسة الوقود

كحلي بني فاتحرصاصيأبيض ناصع 

أخضر زيتونيأزرقأسود براقفضي

2.0 16V 4x4
speed automatic-4نوع علبة التروس

Euro 5مستوى التحكم في االنبعاثات
.5عدد المقاعد

المحرك
F4R 410نوع المحرك

1,998القدرة )سم3(
x 93 82.7القطر × الشوط )مم(

in-line/16 4عدد االسطوانات / الصمامات
11.05قوة الضغط

135أقصى طاقة للمحرك )حصان(
5,750أقصى طاقة للمحرك )دورة في الدقيقة(

195أقصى عزم للمحرك نيوتن متر CEE )نيوتن متر(
4000سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران )لفة في الدقيقة(

متتابع متعدد النقاط نوع حقن الوقود
بنزينالوقود 

سحب طبيعيتزويد المحرك بالهواء
علبة التروس 

DP8نوع علبة التروس/ اندكس
4عدد نقات السرعة لألمام

9.79/17.79/26.67/37.52السرعة عند 1000 لفة في الثانية عند النقلة رقم 1/ رقم 2/ رقم 3/ رقم 4
التوجيه

توجيه معزز )هيدروليك(يدوي/ توجيه معزز )النوع(
10.76 / 10.44قطر الدائرة الازمة لدوران السيارة بين األرصفة/ الجدران )م(

3.3عدد دورات عجلة القيادة
المحاور 

ماكفيرسون مع ذراع سفلي متعامد وعمود مانع للتمايلنوع المحور األمامي
ماكفيرسون تعليق منفصلنوع المحور الخلفي
الجنوط واإلطارات
J 16 6.5 الجنوط األساسية

R 16 M+S 215/65اإلطارات األساسية
المكابح

Xنوع دائرة المكابح
Bosch 8.1 تجهيز أساسينظام منع انغاق المكابح

متصل بنظام منع انغاق المكابحنظام مساعدة في حاالت الفرملة الطارئة
متصل بنظام منع انغاق المكابحتوزيع إلكتروني للمكابح

S - 10 inchesالمؤازر: منفرد )S(، مزدوج )D( - قطر )»(
VD 280/24األمام: مكابح قرصية مهواه )VD(، قطر )مم( / سمك )مم(

D - 9 inchesالخلف: اسطوانة )D( قطر )بوصة(
األداء

176أقصى سرعة )كلم/ ساعة(
011.4-100 كلم / ساعة )ثانية(

17.9مسافة التوقف على بعد 400 متر )ثانية(
33.1مسافة التوقف على بعد 1000 متر )ثانية(

االستهالك واالنبعاثات )لتر/ 100 كلم وجم/ كلم(
206ثاني أكسيد الكربون )جم/ كلم( 

11.7دورة داخل المدينة )تشغيل على البارد - لتر/ 100 كلم( 
7.3دورة خارج المدينة )لتر/ 100 كلم(

8.9دورة كاملة )لتر/ 100 كلم(
السعة

50خزان الوقود )لتر(

الوزن )كلج(
1,359وزن السيارة فارغة )كلج(

533 / 826وزن السيارة فارغة من األمام/ الخلف )كلج(
1,865إجمالي وزن السيارة )كلج(

506الحمولة القصوى )كلج(
2,865إجمالي وزن القطر )الجر(

700 / 1,000أقصى وزن للمقطورة المجهزة بمكابح )في حدود إجمالي وزن القطر(/ للمقطورة غير المجهزة بمكابح )كلج(



األبــعـــــاد األبــعـــــاد
سعة حقيبة األمتعة )ديسمتر مكعب(

475حتى قمة ظهر المقعد الخلفي 

1,636المقاعد الخلفية مطوية، حتى السقف

األبعاد )مم(
A2,674قاعدة العجات

B4,315 الطول الكلي

C816ارتفاع الجزء األمامي

D825ارتفاع الجزء الخلفي

E1559المسافة بين العجات األمامية

F1560المسافة بين العجات الخلفية

G2,000 / 1,821 العرض اإلجمالي بدون/ مع المرايا

H 1,695 / 1,625االرتفاع بدون تحميل/ مع قضبان السقف

K)210ارتفاع السيارة عن األرض )بدون تحميل

L183المساحة الخلفية المخصصة للركب

M1,411المساحة األمامية المخصصة للكوع

M11440المساحة الخلفية المخصصة للكوع

N1,387المساحة األمامية المخصصة للكتف

N11,400المساحة الخلفية المخصصة للكتف

P1905المسافة بين مفصل الورك والسقف في المقعدين األماميين

P2894المسافة بين مفصل الورك والسقف في المقعدين الخلفيين

Y21002العرض الداخلي بين رفارف العجات

Z1992طول التحميل، المقعد الخلفي في مكانه

Z21,760طول التحميل، المقعد الخلفي مطوي

°29.3زاوية المقدمة عند تخطي المطبات1

°23زاوية تخطي المطبات2

°34.9زاوية الجزء الخلفي عند هبوط المطبات3



4X4 ريـنــــو داســــتـــر
سيارة الطرق الوعرة المصنعة لتائم نمط حياتك النشط.



تــم اتخــاذ جميــع االحتياطــات لضمــان أن هــذا المنشــور دقيــق ومحــدث فــي تاريــخ الطبــع. طبعــت هــذه الوثيقــة علــى أســاس العديــد مــن االســتطاعات والنمــاذج األوليــة. كجــزء مــن سياســة رينــو للتحســين المســتمر للمنتجــات، تحتفــظ رينــو بحقهــا فــي تعديــل المواصفــات والســيارات واالكسســوارات المبينــة 
فــي أي وقــت. سترســل تلــك التعديــات إلــى تجــار رينــو فــي أســرع وقــت ممكــن. قــد تختلــف اإلصــدارات وفقــا لبلــد البيــع وقــد تكــون بعــض المعــدات غيــر متوفــرة )كتجهيــز أساســي أو اختيــاري أو اكسســوارات(. يرجــى االتصــال بأقــرب مــوزع للحصــول علــى أحــدث المعلومــات. ألغــراض الطباعــة، قــد تختلــف األلــوان 

Renault recommendsالــواردة فــي هــذه الوثيقــة اختافــا طفيفــا عــن ألــوان الطــاء الواقعــي وألــوان التنجيــد. 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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