
Renault KANGOO
Continue the Renault Kangoo Experience
on renault-palestine.ps

تنبي��ه: لق��د مت العم��ل لك��ي يك��ون حمت��وى ه��ذا املن�ش��ور �شحيح��ًا وكام��ًا بتاري��خ الطب��ع. مت اإجن��از ه��ذا املن�ش��ور اإ�ش��تنادًا اإىل النم��اذج املح��ددة اأو الأ�شلي��ة. يف اإط��ار �شيا�ش��ة ال�ش��ركة الت��ي تقت�شي بتح�ش��ن منتجاتها ب�ش��كل 
م�ش��تمر، حتتف��ظ ال�ش��ركة بحقه��ا يف كل الأوق��ات باإدخ��ال اأي تغي��رات عل��ى املوا�شف��ات واملركب��ات املذك��ورة واملبينة. بع�ض ال�شور املعرو�شة داخل املن�ش��ور قد حتتوي على بع�ض الإ�شافات الغ��ر متاحة لبع�ض املوديات. 

جميع احلقوق حمفوظة. مينع منعًا باتًا اإعادة ن�ش��ر هذا املن�ش��ور جزئيًا اأو بالكامل حتت اأي �ش��كل او عرب اأية و�ش��يلة، اإل باإذن خطي م�ش��بق من ال�ش��ركة. 

Renault Palestine

األبعاد 
اإلرتفاع، العرض، ســعة صندوق األمتعة، ســيارة مصممة لتلبية جميع احتياجاتك.
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مركز الصيانة



المواصفات التقنية 

1.5 تيربو ديزل الطراز

1,461 حجم املحرك )�شم3)
Turbo  حقن الوقود

4/8 عدد ال�شلندرات )عدد ال�شمامات)
 66 (90( @ 4,000 القوة الق�شوى )ح�شان / دورة يف الدقيقة)

200 @ 1,750 عزم الدوران )م.كغم / دورة يف الدقيقة)
ديزل نوع الوقود

EURO 6 مقيا�ض تلوث الهواء الأوروبي
الغيارات 

جر يدوي 5 غيارات نوع ناقل احلركة )عدد الغيارات)
األداء

160 ال�شرعة الق�شوى )كم / �شاعة)
13.3 النطاق من 0 ل 100 كم / �شاعة بالثواين

استهالك الوقود
23.8 متو�شط ال�شر بن املدن )كم / لرت) *
19.2 متو�شط ال�شر داخل املدن )كم / لرت) *
21.7 متو�شط ال�شر املختلط )كم / لرت) *

جهاز القيادة
النوع  مقود قوة ذو ا�شناد كهربائي متغر

مقاسات العجالت
15’’ , 16’’ املقا�شات

البريكات 
دي�شك  الأمامية

اإ�شطوانية اخللفية
الوزن

1,535/1,320 الوزن الذاتي )كغم)
1950 الوزن الكلي )كغم)

56 �شعة خزان الوقود )لرت)

األلوان

الجنطات

جنط مغني�شيوم
16 بو�شة 

جنط 15 بو�شة جنط 15 بو�شة 

Intens Life الكماليات - مستوى التشطيب / القطع

كماليات الراحة والتشغيل
√ √ لوحة موؤ�شرات رقمية مع عداد الدورات 
√ √ مكيف هواء اأ�شلي 
√ √ حتكم بال�شرعة من املقود وت�شمل مقيد لل�شرعة
√ √ م�شند مركزي لليد بن املقاعد الأمامية مع مكان تخزين

- √ �شبابيك اأمامية كهربائية
o o جهاز مولتيميديا MEDIA NAV اأ�شلي من رنيو وحتكم كامل بال�شوت 
√ √ BASS REFLEX اأربع �شماعات مع افكت
√ √ بلوتوث لتو�شيل اأجهزة �شمع خارجية ولتو�شيل تلفون نقال)*)
√ √ تو�شيات AUX و USB يف وحدة حتكم مركزية 
o o جم�شات لل�شوء واملطر
√ √ مقعد ال�شائق متحرك لاأمام وللخلف
√ √ ثنى املقعد اخللفي 2/3-1/3
√ √ م�شند للراأ�ض متحرك لاأعلى 
o o قطع داخلية ملونة مبائمة �شخ�شية

القطع الخاريجة
o o حمالت �شقف 
√ - مرايا خارجية بلون ال�شيارة 
√ √ اأ�شواء �شباب اأمامية
√ √ ا�شائة اأمامية للنهار 
√ - واقي بلون ال�شيارة 
√ √ عجل احتياط

Zen Life الكماليات - مستوى التشطيب / القطع

قطع السالمة 
√ √ EURO NCAP (2017( خم�ض جنوم يف اختبار التحطيم
√ √ و�شائد هواء جلميع الركاب مع نظام ميكنك من ايقاف عملها 
o o و�شائد هواء امامية وجانبية على م�شتوى ال�شدر
√ √ م�شاند راأ�ض يف املقاعد اخللفية 
√ √ زر لف�شل و�شادة الهواء الأمامية يف املقعد الأمين 
√ √ حزام اأمان خلفي مع 3 اأو�شاع 
√ √ حزام اأمان امامي مع 3 اأو�شاع 
√ √ ABS - نظام ملنع انغاق العجات اأثناء الكبح
√ √ EBA - (جهاز لتوزيع جهد الكبح )الربيك
√ √ ESC- جهاز حتكم بال�شتقرار
√ √ ASR - جهاز حتكم ملنع التزحلق

√ √ لمبة تاأ�شر لتذكر و�شع حزام الأمان جلميع ركاب ال�شيارة 
√ √ HILL START ASIST - م�شاعد لل�شر يف ممر �شعود 

                             

رماديف�شي

ازرق جنميرمادي كاثيوبياحمر

ابي�ض معدين  ا�شود جنميبني موكا

ازرق كوين

 * ا�شتهاك الوقود ومعدل انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون معتمدة وفقا لطريقة معيارية ومنظمة. وتعترب طريقة مثالية جلميع ال�شركات امل�شنعة تتيج مقارنة ال�شيارات املختلفة.  
    مع ماحظة اأن ال�شتهاك الفعلي للوقود يعتمد على ا�شتخدام ال�شيارة


