
للحظات ال تعوض





لرحابة ال تعوض





استمتع برحلة رحبة وم��حة مع التصميم الداخلي الذكي الذي يجعل كل رحلة ف��دة
7 مقاعد فردي و مسافة 1 متر للساقين (الصف الثاني)

7 مقاعد مستقلة كمقاعد كبار الشخصيات



�تميز أوكافانجو بمساحة تحميل واسعة وك�يرة بما يكفي لحمل ستة وعش�ون حق�بة سفر مقاس 20 بوصة، مرتبة س��ر  مقاس 2.2 متر، غسالة، 
تلف��ون إل سي دي وأجهزة من�لية ك�يرة أخرى

مساحة تحميل ضخمة بسعة 2050 لتر، مساحة مستوية طويلة  مقاس 2.2 متر
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تو��ع  ذكي للهواء والتهوية مع 
اإل�احة المتغيرة لتحقيق الكفاءة في 
استهالك الوقود والوصول إلى تب��د 

قوي خالل 3 دقائق

مكيف ذكي ثالثي المناطق



لتصميم ال يعوض



تجربة ووحي جديد كليًا. تصميم عصري مدمج مع 
إحساس عالي بالمساحة، هيكل ك�ير، تمدد واسع، 

ومساحات ك�يرة وامتداد كامل

أسلوب مصقول وجودة  تخلوا من العيوب



يتميز الشبك األمامي في أوكافانجو بمظهر 
جمالي أملس، مبّطن بشكل مستقيم، 

منحني إيقاعي مستوحى من نظام الكون

الشبك األمامي



يقلل التصميم االنسيابي األي�وديناميكي من مقاومة ال��اح ويتميز بقدرة تحمل قوية.
 Skyline حمالة سقف مزدوجة المسار



م�آة ال�ؤية الخلفية الخارجية القابلة للضبط والطي إلكت�ونيًا م�ودة 
�إشارة االنعطاف وتدعم التسخين التلقائي وإ�الة الصقيع

م�آة ال�ؤية الخلفية الخارجية الذكية متعددة األبعاد



لوحة القيادة المصممة بمنفذ هواء الجاذ�ية المستوحاة من الالنهاية
•  مواد جلدية عالية الجودة

• عناصر تصميم داخلية  ب�ؤية غير محدودة
• نمط تكنولوجي ثالثي األبعاد على شكل الماس

قمرة القيادة المثالية



تدمج الطبقة العلوية المسطحة والمستقيمة ذ�اع 
الت�وس اإللكت�وني ووضع القيادة ووظائف التحكم 

األخرى لتحقيق أقصى قدر من استخدام المساحة

تصميم  مركز التحكم الوسطي بطبقتين



شاشة أفقية،  شاملة،  ارتفاع مثالي، مضادة لالنعكاس، مقاومة لالنفجار، 
م�ودة بتقنية الطالء المضاد لالنعكاس و��ادة نفاذية الضوء

لوحة تحكم مرك��ة معلقة 10.25 بوصة
فتحة سقف تعادل حجم  شاشة مقاس 60 بوصة

فتحة سقف بانو�اميه مقاس 60 بوصة



لتكنولوجيا ال تعوض



• مخ�ج طاقة  بقوة 1000 دورة في الدقيقة
6.6 لتر / 100 كيلومتر استهالك الوقود الشامل   •

• تم إ�تاجها في  مركز البحث والتطو�ر بالش�اكة مع شركة فولفو

محرك حقن مباشر مشحون بسعة 1.5 لتر
• تغ�ير عالي السرعة بمقدار 0.2 ثانية

• كفاءة النقل % 97
• استهالك الوقود األمثل

ناقل حركة ل�ج ذو 7  سرعات مزدوج القابض



EMS48V

محرك أكثر هدوًء وأس�ع وأكثر سالسة
• وقت تشغيل أس�ع، يعمل التسا�ع القوي وشحن البطا��ة من مصدر المحرك على تحسين كفاءة المحرك

• يتم استرداد الطاقة من خالل  التشغيل التلقائي وتشغيل وإيقاف مع الضغط على الدواسة  أو تح��رها
• يدعم المحرك الكهربائي  اإلبحار الذكي مما �ؤدي إلى إيقاف وتشغيل المحرك عند السرعات العالية

48V محرك كهربائي  مساعد بقوة



تبد�ل ذكي وتجربة قيادة ممتعة

ثالث وضعيات للقيادة، الم��حة / ال��اضية /  االقتصادية
اقتصادية 

م��حة

��اضة



• توجيه متابعة ذكي وتعد�ل إضاءة دو�ان المصباح المتكيف وفقًا لظ�وف الط��ق، ضمان مجال �ؤية ثابت ومناسب للقيادة وفًقا الرتفاع السائق.
• تقوم الكامي�ا الرباعية الوضع بالتنسيق مع مصدر ضوء LED بمسح  أوضاع الط��ق وحركة م�ور المركبات  القادمة للتحكم في تردد الشعاع العالي

مصفوفة شعاع القيادة المتكيف (ADB) لمصا�يح LED األمامية



باب خلفي ذكي، سهل وآمن مع مستشعر الحركة لمنع االنحشار
باب خلفي كهربائي ذكي  مع مستشعر الحركة لمنع االنحشار

تم اعتماد وضع التحكم في اإلشارة اإللكت�ونية بتكو�ن متطور تقنيًا
ذ�اع ناقل الحركة اإللكت�وني

• يقلل التعليق التلقائي من خطوات التشغيل ويمنع السيارة من االن�الق
• ينشط ف�امل اال�تظار الكهربائية  الثبات اإللكت�وني (ESP) في حالة الفرملة الطارئة

استنادًا إلى ثالث تقنيات متقدمة لتقليل الضوضاء األساسية: التركيب الهيد�وليكي لمحور عزم الدو�ان، الف�امل اإللكت�ونية (EPB) والتعليق التلقائي
وقسم تجويف الجسم وتصميم منخفض الضوضاء للنظام الفرعي، كل ذلك يساهم في تقليل االهت�ا�ات 

والتحكم في نقل الضوضاء والتضخيم لع�ل أفضل للصوت بشكل عام..

تقنية فائقة الصمت



ينبه المركبات والمشاة ويساعد على تجنب المخاطر ويقلل من الحوادث.   •
تعمل الكتل البص��ة ذات القطع الماسي على تحسين ال�ؤية، و�تالئم بشكل فعال مع المطر والثلج والضباب، وتساعد في إضاءة المناطق المنحنية، و  توسيع مجال ال�ؤية.   •

أنوار نها��ة LED ذو حافة حادة    وأضواء ضباب  ذات قطع ماسي



5.3m

كامي�ا عرض 360 درجة عالية الدقة متعددة االتجاهات مع شاشة بحجم 12.3 بوصة  فائقة الدقة
صورة بانو�اميه  360 درجة فائقة الدقة 

يدعم فتح القفل عن بعد وبدون مفتاح،  تشغيل المحرك،  تشغيل اإلنذار الصوتي والمرئي، فتح 
النوافذ وإغالقها وإغالق فتحة السقف

الفتح والتشغيل عن بعد

الشعور السلس والمحاذاة الذا�ية التلقائية يمنعان الضوضاء غير الض�و��ة والسخونة ال�ائدة واألض�ار 
التي تلحق باألج�اء الميكانيكية والسماح للسائق باالستدارة بسهولة في ط��ق ضيق

5.3m نصف قطر دو�ان م�ن



ألمان ال يعوض



يعتمد جسم السيارة على هيكل مغلق  
على نظام "القفص" باستخدام الفوالذ 

عالي القوة. يمكن للجسم أن �و�ع قوة 
االصطدام األمامية والجان�ية والخلفية 
بشكل فعال من خالل مسار نقل قوة 

التصادم المصمم خصيصًا، وذلك لتقليل 
أي إصابة محتملة للركاب

MPa+1500 فوالذ عالي القوة

ال �وجد ان�الق عرضي صعودًا، وال سرعة غير مقصودة هبوطًا

HDC (نظام التحكم في هبوط المنحد�ات)
و HHC (نظام المساعدة في صعود المنحد�ات)



يسمح بالفرملة بشكل أس�ع ومسافة أقصر 
للفرملة وحماية شاملة

(ESP) الثبات اإللكت�وني
BOSCH 9.3ذو العالمة التجا��ة الجديدة 



4 وسائد هوائية  من الجيل 5.0 ووسادتان هوائيتان ستا��ه 
مع أربع مستشع�ات تصادم تغطي جميع الركاب في السيارة 

وتوفر حماية شاملة.

6 وسائد هوائية: 4 وسائد هوائية  + وسادتان هوائيتان ستا��ه

يع�ل بشكل فعال البكتي��ا، الضباب الدخاني، الرمل الناعم، 
غبار الط��ق،  انبعا�ات العادم، ج�ا�يم حبوب الطلع، وال�ائحة 

وغيرها من األخطار الخفية التي تضر بصحة الركاب

فلتر هواء المقصورة CN95 ذو المستوى القياسي

6 وسائد هوائية



تم اعتماد مواد  وإج�اءات صديقة لل�يئة للحفاظ 
على صحة الركاب

البنية الداخلية صديقة لل�يئة  وعديمة ال�ائحة
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الطول * العرض * االرتفاع (مم)

قاعدة العجالت (مم)

(L) إ�احة المحرك

[kW / rpm] القوة القصوى للمحرك 

 العزم األقصى للمحرك [نيوتن متر / دورة في الدقيقة]

[٤٨V EMS [kW/rpm+ أقصى قوة متكاملة

[٤٨V EMS [Nm/rpm+ أقصى عزم مدمج

مواصفات االطا�ات

 السرعة القصوى [كم / ساعة]

 سطح العجالت األمامية / الخلفية [مم]

التعليق األمامي / الخلفي [مم]

أقل ارتفاع عن األرض [مم]

الو�ن الفا�غ للسيارة (كجم)

شكل المقعد

وضع القيادة

وضع الكبح

[L] سعة خ�ان الوقود

استهالك الوقود في ظ�وف العمل المتكاملة [لتر / ١٠٠ كم]

التعليق األمامي

التعليق الخلفي

لون  الهيكل  الخارجي

اللون الداخلي

 المواصفات األساسية

المواصفات

القرص الجبهة التهوية / القرص الصلب الخلفي 

مكفرسون تعليق مستقل 

المحرك األمامي 

التعليق المعتمد المركب متعدد االرتباط الخلفي

أسود، أ�يض، رمادي، فضي

أسود

أ�يض أسودرمادي  فضي
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