
رينج روڤر إيڤوك الجديدة





ارة الند روڤر في عام 1947، ونحن نقوم بتصنيع  منذ إصدار أول سي
ارات تتحدى المعقول. وقد دفع ذلك مالكيها إلى استكشاف  سي

ا قيم المصممين  ن ارات مناطق جديدة وتجاوز أصعب الطرق. تعكس سي
ز كلٌّ منها  والمهندسين الذين عملوا على تصنيعها. حيث يتمّي

ثبات.  ية وال بلمسات تصميمية بريطانية مميزة، وتوفر القدرة العال
تكار، ونتحدى األساليب التقليدية ونشجع  وعلى هذا النحو نقوم باالب

ارة الند روڤر  ا البعض على التقدم إلى أبعد من ذلك. تمّكنك سي بعضن
حقًا من تحقيق أقصى استفادة من عالمك، وتخطي وراء اآلفاق.
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رينج روڤر إيڤوك الجديدة
اتها سهلة االستخدام،  ي ير والواثق والمتطور بشكل تام مع بساطة تقن ينسجم تصميم رينج روڤر إيڤوك الجديدة المث

ز  رحابة بمنتهى الوضوح في تصميمها الداخلي المجّه ومستويات استخدامها العملي الفائقة. كما يتجلى التطور وال
بشكل رائع. في حين تمثل قدرة القيادة على الطرق الوعرة، والتي تعتبر األفضل في فئتها، إضافة كبيرة إلى ثبات القيادة. 

تترك بصمتك. رينج روڤر إيڤوك الجديدة. حان الوقت ل

ارية مقاس 21 بوصة. ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة من الطراز First Edition بلون رمادي نول السي
توافر وفقًا لألسواق،  ارات وال خي ارات الند روڤر العالمية. قد تختلف المواصفات وال ارات المعروضة من مجموعة سي السي

كربون واالقتصاد  د ال ائي أكسي ن انبعاث ث قة ب تواصل مع وكيل الند روڤر المحلي لديك. قد تختلف األرقام المتعّل ذا ينبغي ال ل
ارية األخرى. ي في استهالك الوقود بحسب العجالت المستخدمة واإلضافات االخت
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ارية مقاس 21 بوصة.6 ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة من الطراز First Edition بلون رمادي نول السي

مقدمة

نقّدم لكم سيارة رينج روڤر إيڤوك الجديدة

رياضية متعددة االستعماالت صغيرة الحجم عندما ظهرت ألول مرة في عام 2011.  ارات ال "لقد غيرت رينج روڤر إيڤوك وجه عالم السي
وقد تم تصميم رينج روڤر إيڤوك الجديدة لتواصل هذه الرحلة المميزة. إنَّ تصميمها الخارجي البسيط الواثق وتصميمها الداخلي 

ائية حقًا، تنال نظرات اإلعجاب دائمًا". ن ث ارة است األنيق العصري يتحدان بسالسة لتقديم سي

 جيري ماكغفرن
مسؤول التصميم في الند روڤر
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   .D150 ر متوفرة في محرك ًا.   3غي ي لقائ يح األمامية ت ر متوفرة في محرك D150.   2متوفرة فقط مع ضبط مستوى المصاب تكيفية. غي اميكيات ال ن دي  1متوفرة فقط مع ال

راب.   5محركات  يح االقت ًا والمدفأة مع مصاب ي ائ لة للطي كهرب قاب تلقائي ال تعتيم ال ا األبواب بوظيفة ال ة 360 درجة. متوفر فقط مع مراي را المحيطي كامي 4متوفر كجزء من ال

D240 و P300 فقط.   6متوفرة فقط كجزء من نظام Connect Pro. متوفر فقط مع نظام Navigation Pro.   7متوفر فقط مع مجموعة مقابس الطاقة 2.   8قد يواجه العمالء 
أقلم مع وضع المرآة الرقمي. ولكن يمكن استخدام وضع المرآة العادي في أي وقت. ت بؤرة مشاكل في ال ة ال ي ائ ن رتدون عدسات متعددة أو ث الذين ي

ارة في جميع األوقات. كامل في السي ًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم ال ام بذلك آمن ارة إال عندما يكون القي زات المتوفرة في السي  يجب أال يستخدم السائقون المي
 .Meridian Audio Ltd جارية مسجلة لشركة إن Meridian هي عالمة ت

ارة  ُمرفق أو زي يل المواصفات واألسعار ال ارات، يرجى مراجعة دل خي ا وال لمزاي كامل ل توافر ال ارة والسوق. لالّطالع على ال زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي
وكيل الند روڤر المحلي لديك.

البيئة الداخلية
تتواصل فلسفتنا في التصميم العصري في كافة نواحي هذا التصميم الداخلي 
ابية والمواد المتميزة  الرحب والفاخر. حيث تمتزج األسطح األنيقة والخطوط االنسي

اية فائقة معًا لتقديم مقصورة متطورة وجّذابة للغاية. تحقق مجموعة  المصنعة بعن
راحة  ية توفر مزيدًا من ال ال التصاميم الداخلية المحّسنة مستويات هندسية مث

اري والمفاتيح السعوية على  ي والتحكم، في حين يساعد نظام Touch Pro Duo االخت
ز رينج روڤر إيڤوك بتقنيات مبتكرة مثل اإلعدادات الذكية6،  بيئة. تتمي تحسين هذه ال
ارة وتقوم بتهيئة رينج روڤر إيڤوك  التي تستدعي تفضيالتك الشخصية في السي

اري  ي أين هواء المقصورة االخت ًا بمجرد أن تغادرها. تتضمن الميزات األخرى ت ي تلقائ
لتحسين جودة الهواء وإزالة المواد المسببة للحساسية. راجع الصفحة 10 لالّطالع 

على مزيٍد من التفاصيل.

التقنية
تكارًا حتى اآلن.  ا األكثر سهولة واب ن ات ي تستخدم رينج روڤر إيڤوك الجديدة بعض تقن

ارية، مثل نظام Touch Pro Duo وشاشة العرض التفاعلية  ي تشكل الميزات االخت
للسائق مقاس 12,3 بوصة وشاشة العرض األمامية ونظام الصوت المحيطي من 

ترفيه في المقاعد الخلفية7   ™Meridian ونظام Click and Go المدمج بنظام ال
ارة. توفر المرآة  ومجموعة الهاتف الذكي جميعًا إضافة كبيرة إلى المتعة في السي

ارية8 رؤية خلفية من دون عوائق بغض النظر  ي لرؤية الخلفية ClearSight االخت الداخلية ل
اء التي تعيقها عادًة. إنَّ كل ميزة واحدة من مجموعة ميزات مساعدة السائق  عن األشي

ًا وراحة. راجع الصفحة 22 لالّطالع على مزيٍد من التفاصيل.  ر أمان تجعل كل رحلة أكث

التصميم
تتبنى رينج روڤر إيڤوك الجديدة مواصلة فلسفتنا في التصميم العصري الذي يقدم 

ز المشابه للكوبيه وخط المنتصف  ًا. فمن خالل الشكل الخارجي الممي ئ تطورًا جري
ارة  تالي الجذاب للسي ز والطابع الفريد، تمثل رينج روڤر إيڤوك الطراز ال المرتفع الممّي
رز تفاصيل التصميم مقابض  التي أسرت القلوب في جميع أنحاء العالم. وتشمل أب

ارية مقاس 21 بوصة1 ومجموعة  ي األبواب المتساطحة القابلة للبسط والعجالت االخت
المصابيح األمامية من نوع LED المزودة بمؤشرات االتجاه المتحركة²، مما يوفر 

مستوى فائقًا من التطور والحداثة. راجع الصفحة 8 لالّطالع على مزيٍد من التفاصيل.

األناقة
راز رينج روڤر إيڤوك الجديدة. تضمن  ائية على إب ن ث تساعد مستويات األناقة االست

ارية التحكم فيها بثقة وثبات. توفر  ي لتهيئة1 االخت تكيفية3 والقابلة ل الديناميكيات ال
ارات مجموعة نقل الحركة وناقل الحركة األوتوماتيكي ذو 9  مجموعة كبيرة من خي

ال للقدرة مهما كانت طبيعة التضاريس أو ظروف الطقس.  سرعات التوصيل الفّع
ارة  يجعل التوازن المثالي بين القدرات السلسة والدقة على الطرق الممهدة قيادة سي

رينج روڤر إيڤوك ممتعة. راجع الصفحتين 12 و20 لالّطالع على مزيٍد من التفاصيل.

القدرات
ارة على الطرق الممهدة والطرق الوعرة، إلى جانب قدراتها  يضمن التحكم في السي
ابتة مهما كانت الظروف. تعزز هذه  التي تناسب كل ظروف الطقس، قيادة واثقة وث

زاُت األفضل في فئتها التي تتضمن زاوية المغادرة وعمق الخوض في  القدرات المي
اه ونظام االستجابة للتضاريس 2 وعرض األرض ClearSight 4 االختياري ووضعية  المي

ارة باإلضافة  رباعي الدائم في السي رياضية المهيمنة. يساعد نظام الدفع ال ادة ال القي
ادة النشطة5 الُمحّسنة على تعزيز السحب والقدرات على  إلى ميزة مجموعة القي

الطرق الوعرة. راجع الصفحة 14 لالّطالع على مزيٍد من التفاصيل.

مقدمة
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ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

ارية مقاس 21 بوصة. ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة من الطراز First Edition بلون رمادي نول السي

ر  ي تعزز قلة الخطوط وأناقة األسطح ومستوى الدقة العالي من حداثة وتطور هذا التصميم المث
والجّذاب. كما تضيف التفاصيل الدقيقة في الرسومات األمامية والخلفية باإلضافة إلى مصابيح 
ر نحافة إلى المظهر األنيق والمعاصر. تقدم رينج روڤر إيڤوك الجديدة  LED األمامية المميزة األكث
رياضية متعددة االستعماالت الفاخرة  ارة ال رائعة والمثيرة والجذابة مفهومًا جديدًا للسي الجريئة وال

صغيرة الحجم.

اه على الفور. تقدم  ب ت ارة تلفت االن تقدم رينج روڤر إيڤوك مستوى جديدًا من األناقة في سي
ارة رينج روڤر  ز لسي ًا ومظهرًا مثيرين، مما يعزز الحضور الممّي ائية شكاًل خارجي ن ث األبعاد االست
ارز من الطابع الديناميكي القوي، باإلضافة  ب ز وخط الوسط ال إيڤوك. يعزز خط السقف الممّي

ارز وأقواس العجالت القوية. ب إلى الكتف ال

التصميم

التصميم الخارجي



9 التصميم
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التصميم الداخلي
ًا ومريحًا.  ًا رياضي ي يقدم االنعكاس الديناميكي لسمات رينج روڤر األساسية تصميمًا داخل

تعزز فلسفة البساطة التي نتبعها التخلص من الفوضى المرئية ومواكبة أحدث 
تالي األصالة في حين  التقنيات. يحيي تصميم رينج روڤر إيڤوك الداخلي من الجيل ال
تناغم الخطوط البسيطة األنيقة واألسطح  ع إلى المستقبل بثبات؛ كما ت يواصل التطّل

ر بيئة مخصصة وجذابة.  المتطورة مع المواد المعاصرة لضمان توفي

يبتوس. هذه  جلد وندسور. مزيج أصواف قماش Kvadrat الفاخرة. قماش ألياف إكال
ا الداخلية. ونظرًا ألنها مواد مستدامة  مجرد بعض المواد التي تذخر بها تصاميمن

ر المساحات راحًة وتطورًا.  ر أكث اية، فإنها تساعد على توفي وجيدة التهوية ومنتقاة بعن
تضيف التفاصيل التي تتضمن الدرزات الدقيقة على الواجهة إلى تطور األسطح، 
في حين تضمن التقنيات البسيطة خلو التصميم الداخلي من الفوضى واإلزعاج.

ار نظام Touch Pro Duo االختياري مع شاشتي اللمس العلوية والسفلية  ي يعزز اخت
انورامي المنزلق* غمر المقصورة  ب المظهر األنيق للمقصورة. يتيح لك السقف ال

باإلضاءة والهواء النقي بلمسة زر. تعمل اإلضاءة الداخلية المحيطة القابلة للضبط على 
تحسين األجواء، وباإلضافة إلى ذلك، تم تحسين مساحة التصميم الداخلي لتخزين 

اه. ر اللوحي أو زجاجة المي اء الصغيرة مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوت األشي

رأس األمامية والخلفية. زلق مساحة ال انورامي المن ب ار السقف ال يو 2019. سيقلل تحديد خي ر متوفر قبل يون *غي
يل المواصفات واألسعار المرفق  رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي للحصول على ال
ارية مكسوة بنسيج  ي ة المعروضة من الطرازين First Edition وR-Dynamic HSE المزودين بمقاعد اخت ي داخل التصاميم ال

لون السحابي/األبنوسي. ال لون السحابي مع تصميم داخلي ب ال ر  ®Dinamica ب Kvadrat الفاخر والقماش المزأب

ًا. يجب أن يضمن السائقون  ام بذلك آمن ارة إال عندما يكون القي زات المتوفرة في السي يجب أال يستخدم السائقون المي
ارة في جميع األوقات. كامل في السي تحكمهم ال



11 التصميم
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األداء والقدرات

المحركات
ر الوقود مع األداء المّحسن،  القوة ومتعة القيادة، وتوفي ز ب ارة رينج روڤر إيڤوك بمجموعة من محركات Ingenium التي تتمّي تتوّفر سي

ر السمات الخاصة التي تالئم كافة االحتياجات. تم تزويد جميع المحركات بتقنية  حيث تم تطوير كل محرك من تلك المحركات لتوفي
اتجة عن خفض السرعة لشحن  ن اإليقاف/التشغيل والشحن المتجدد الذكي؛ حيث تعمل هذه الميزة على استغالل الطاقة الحركية ال

اء القيادة وسط المدينة. للتعرف على توفر المحرك، راجع الصفحتين 56-57. ن البطارية لتوفير استهالك الوقود بدرجة كبيرة، خاصًة أث

يو 2019. ر متوفر قبل يون *محركات P300 ، D240 ، D180 ، D150 فقط. حسب السوق. غي
ارية مقاس 21 بوصة. ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة من الطراز First Edition بلون رمادي نول السي



13 األداء والقدرات

ناقل الحركة
ر ناقل الحركة األوتوماتيكي ذو السرعات التسع في رينج روڤر إيڤوك، تسع نسب سرعة  يوّف

متقاربة، وذلك لضمان حصولك دومًا على نسبة السرعة المثلى، ورفع كفاءة الوقود والتسارع 
الكاد ستشعر بنقل التروس، وستتكيف أوضاع النقل بذكاء مع نمط قيادتك. ألقصى حد. ب

)MHEV( السيارة الكهربائية شبه الهجينة
ارة عن نظام شبه هجين يحصل على الطاقة التي  ائية شبه الهجينة )MHEV(* عب ارة الكهرب السي

ارة ويخزنها ويعيد توزيعها بذكاء لمساعدة المحرك على  ناء خفض سرعة السي يتم فقدانها عادًة أث
زيادة كفاءته إلى أقصى حد. وهي تتضمن نظام اإليقاف/التشغيل المحّسن الذي يتيح إيقاف 

ارة. ناء خفض سرعة السي تشغيل المحرك أث
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القدرات اليومية
اء القيادة وسط  ن ارة رينج روڤر إيڤوك بشكل حقيقي. كما هو الحال في هذا الموقف اآلن. أث برز فيها أهمية القدرات الكامنة لسي هناك أوقات ت

ثلوج، يقع اختيارك على  ال ر تمامًا. وبسبب تغطية الطرق ب ثلوج شوارع المدينة ما أدى إلى توقف حالة السي المدينة، غطت طبقة كثيفة من ال
تناول الفطور سهلة للغاية. تستحق القهوة  نظام مراقبة التقدم على كل التضاريس )ATPC(. األمر الذي يجعل رحلتك إلى المكان المفضل ل

وحدها خوض هذه الرحلة.
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ًا ولكنك سمعت أنَّ الطعام الذي يقدمه مذهل.  ب تم افتتاح مطعم رائع جديد في ضواحي المدينة. وهو على ُبعد ساعة من القيادة تقري
رغم سوء حالة الطريق، إال أنك ال تكاد تالحظ ذلك مع استخدام نظام االستجابة للتضاريس 2. ستكون الوجبة في حد ذاتها ذكرى.

األداء والقدرات
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ارات  تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي
الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

تة. ب ارية مث ي زات اخت نغ مع مي ارة المعروضة من طراز HSE بلون أبيض يول السي

قدرات استثنائية
يا ووصواًل إلى أكاديمية الجليد في السويد، ستنقلك قدرات رينج روڤر إيڤوك إلى أي مكان.  من لون باين في كاليفورن

رباعي الدائم2 التعامل مع ظروف الطرق الوعرة بثقة تامة.  رائدة مثل عرض األرض ClearSight 1 والدفع ال تضمن التقنيات ال

ابع القراءة الكتشاف المجموعة الكاملة التي نقدمها من الميزات. ت
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لة للطي  قاب تلقائي ال تعتيم ال ا األبواب بوظيفة ال ة 360 درجة. متوفر فقط مع مراي را المحيطي كامي 1متوفر كجزء من ال

اقل الحركة األوتوماتيكي فقط. راب.   2ن يح االقت ًا والمدفأة مع مصاب ي ائ كهرب

نظام الدفع الرباعي الدائم2
رباعي الدائم لضمان استمتاعك دائمًا بقيادة واثقة على  ز رينج روڤر إيڤوك بنظام الدفع ال تتمي

كل من الطرق الممهدة والوعرة. يتحكم النظام بذكاء في توزيع العزم بين المحورين األمامي 
ًا. يتم توزيع عزم الدوران  ي ر القابض متعدد األقراص التي يتم التحكم فيه إلكترون والخلفي عب

ر المحورين األمامي والخلفي لتحقيق االستفادة الكاملة من السحب المتوفر من اإلطارات  عب
ثلج، يمكن موازنة عزم الدوران بين العجالت األمامية  زلقة مثل العشب وال األربعة. على األسطح ال

والخلفية لتحقيق أقصى مستوى من السحب. وفي الظروف القاسية التي تفقد فيها 
العجالت األمامية أو الخلفية السحب، يمكن توزيع ما يصل إلى 100 في المئة من عزم دوران 
رباعي الدائم مع  ثبات. يعمل نظام الدفع ال المحرك على المحور المقابل لتحسين مستوى ال

ابتة حتى في أصعب الظروف. ادة ث ر تجربة قي نظام التحكم اإللكتروني بالسحب )ETC( على توفي

نظام االستجابة للتضاريس 22
ز بقدراته إلى مستوى جديد. يشتمل  يرتقي نظام االستجابة للتضاريس 2 الحائز على الجوائ

ية ويحدد إعداد التضاريس األنسب  ادة الحال هذا النظام على إعداد أوتوماتيكي يراقب ظروف القي
ا إذا رغبت في ذلك. بصورة منتظمة. يمكنك تجاوز النظام يدوًي

1 CLEARSIGHT عرض األرض
يمنح عرض األرض ClearSight االختياري مستويات أعلى من الثقة عند القيادة على الطرق الوعرة 

را للجانب السفلي  أو حتى في المواقف الصعبة داخل المدن. تعرض هذه الميزة عرض الكامي
ارة على شاشة اللمس المركزية الكبيرة - في الظروف العادية، ستكون هذه  األمامي للسي

المنطقة غير مرئية للسائق ولكن نظام عرض األرض ClearSight يتيح "الرؤية عبر" غطاء المحرك 
اه إلى أي عوائق مثل الصخور أو الجدران المنخفضة  ب ت ية. األمر الذي يساعدك على االن بفعال

زاوية 360 درجة  را المحيطية ب والمناورة حولها بأمان. يتوفر عرض األرض ClearSight مع الكامي
ر روعة. ادة رينج روڤر إيڤوك على الطرق الممهدة أو الوعرة أكث ويجعل قي

ادة العامة الوحل، األخاديدالقي

ثلج الرمالالعشب، الحصى، ال
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ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

تة. ب ارية مث ي زات اخت ارة المعروضة من طراز R-Dynamic HSE بلون فضي لؤلؤي سيول مع مي السي
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ة  ل قاب تلقائي ال تعتيم ال ا األبواب بوظيفة ال زاوية 360 درجة أو مراي ة ب را المحيطي كامي اقل الحركة األوتوماتيكي فقط. متوفر فقط مع ال 1ن

اقل الحركة األوتوماتيكي فقط. ادة أو مجموعة مساعدة السائق.   2ن راب أو مجموعة القي يح االقت ًا والمدفأة مع مصاب ي ائ للطي كهرب
ادة أو مجموعة مساعدة السائق. حسب السوق. مجموعة القي

استشعار عمق الخوض في الماء1
رائد واالختياري من الند روڤر الستشعار عمق الخوض في الماء،  يستخدم هذا النظام ال

ًا  نبه السائق بصري الموجات فوق الصوتية، وت ا الباب، تعمل ب مستشعرات مثبتة  في مراي
الغ 600  ب ارة وال ًا في حالة اقتراب الماء من حّد عمق الخوض في الماء في هذه السي ي وصوت

مم. وهو يقوم بذلك من خالل توفير معلومات مصّورة آنية عبر شاشة اللمس عن عمق 
ارة وعن الحد األقصى إلمكانية الخوض في الماء. النسبة إلى السي الماء ب

2 )ATPC( نظام مراقبة التقدم على كل التضاريس
ابتة  إن نظام مراقبة التقدم على كل التضاريس )ATPC( هو نظام متطور يتيح لك تعيين سرعة ث

زلقة، ومنها الوحل، والعشب الرطب والجليد  والحفاظ عليها في الظروف الصعبة مثل األسطح ال
ثلج والطرق المتسخة. وألن تشغيله مشابه لنظام مثبت السرعة التقليدي، فإنه يعمل على  وال

تركيز بشكل كامل على  ال تراوح بين 1,8 كم/الساعة و30 كم/الساعة، مما يسمح لك ب سرعات ت
الطريق أمامك.

نظام التحكم بهبوط المنحدرات2
راءة االختراع من الند روڤر السائق  يساعد نظام التحكم بهبوط المنحدرات )HDC( الحاصل على ب
ابتة  على التحكم في الهبوط على المنحدرات الصعبة. يتم ذلك من خالل الحفاظ على سرعة ث

واستعمال المكابح بصورة منفصلة على كل عجلة. كما يضمن نظام مساعد االنطالق على 
ارة أيضًا  ارة إلى الخلف عند تحركها على منحدر. كما تستخدم السي المرتفعات عدم رجوع السي
ارة بسرعة  نظام التحكم في تحرير ضغط المكابح على المنحدرات الُمصمم لمنع تسارع السي

كبيرة على المنحدرات الشديدة عندما يحرر السائق المكبح.

التشغيل بالسحب المنخفض2
زلقة مثل  يعمل نظام التشغيل بسحب منخفض على تحسين قدرات القيادة في الظروف ال

ثلج والجليد، ما يوفر لك التحكم األمثل في عزم الدوران عند التحرك من وضع  العشب الرطب وال
ارة إلى سرعة 30 كم/الساعة - ثم تعود رينج روڤر  التوقف. يظل النظام نشطًا حتى تصل السي

إيڤوك بسالسة إلى وضع السائق المحدد.



ارية مقاس 21 بوصة.20 ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة من الطراز First Edition بلون رمادي نول السي

ن األداء الُمحسَّ
نظام توجيه عزم الدوران بالكبح

ر انعطاف عالي االستجابة بتقليل التوجيه الناقص المحدد،  الكبح على توفي يعمل نظام توجيه عزم الدوران ب
ر كبح العجالت الجانبية الداخلية للمنعطف بشكل محدود. وذلك عب

اكتشاف توجيه ناقص

لمنعطف خارجية ل عزم دوران كامل على العجالت ال

اكتشاف توجيه ناقص

لمنعطف خارجية ل عزم دوران كامل على العجالت ال
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فصل مجموعة القيادة
ادة.  رباعي الدائم في رينج روڤر إيڤوك على تقنية فصل مجموعة القي يشتمل نظام الدفع ال

العجالت األمامية عند تثبيت  األمر الذي يسمح بتشغيل مجموعة القيادة في وضع الدفع ب
السرعة لتقليل هدر السحب وتوفير استهالك الوقود إلى أقصى حد. تتم إعادة توصيل 
ًا  رباعي الدائم ضروري مجموعة القيادة بوقت استجابة سريع للغاية عندما يكون الدفع ال

ارة رينج روڤر إيڤوك والتحكم فيها. أثر سحب سي لضمان عدم ت

مجموعة القيادة النشطة1
ًا بتقنية  باإلضافة إلى فصل مجموعة القيادة، يأتي المحركان D240 وP300 مزودين قياسي

ثبات  ادة النشطة التي توفر مستويات أكبر من القدرة على السحب واالستقرار وال مجموعة القي
ارة أيضًا في ظل ظروف الطرق الممهدة  في الظروف الصعبة. كما تتم زيادة رشاقة السي

ادة النشطة توفيرها. وحيثما تتطلب  بفضل إمكانية التوجيه التي يستطيع نظام مجموعة القي
ير نفسه الذي يحدثه  أث ت ر ال الكامل لتوفي ظروف القيادة ذلك، يتم قفل كال القابضين الخلفيين ب

ارة  لتروس التفاضلية الخلفية، مما يحقق أقصى قدر ممكن من ثبات السي القفل التقليدي ل
لتعزيز قدراتها.

الديناميكيات التكيفية2
ادة الهادئة وذلك  اري كاًل من الديناميكيات الدقيقة والقي ي تكيفية االخت ر نظام الديناميكيات ال يوّف
بمراقبة موضع العجالت وحركات الهيكل. وللقيام بهذا، يقوم النظام باستمرار بتحليل التسارع، 

والتوجيه، والخانق، وحركة دواسة المكبح. يتم ضبط المخامد إلكترونية التحكم 100 مرة في 
راحة واألناقة والرشاقة في  ر التوازن األمثل بين ال انية لتحسين إعدادات نظام التعليق وتوفي ث ال

كل األوقات.

الديناميكيات القابلة للتهيئة3
تكيفية، وذلك لتعزيز إما شعور  لتهيئة كإضافة إلى الديناميكيات ال تتوفر الديناميكيات القابلة ل

لتهيئة بضبط إعدادات وضع  ارة. تسمح لك الديناميكيات القابلة ل راحة أو أداء السي الفخامة وال
الخانق، ونقاط التغيير في صندوق التروس، وإعدادات التوجيه باإلضافة إلى نظام التعليق 

ارة رينج روڤر إيڤوك. تتناسب مع احتياجاتك في قيادة سي ل

.D150 ر متوفرة في محرك تكيفية. غي اميكيات ال ن دي ر متوفرة في محرك D150.   3متوفرة فقط مع ال 1محركات D240 وP300 فقط.   2غي

يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على  رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي
ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي األداء والقدراتال
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التقنية

نظام المعلومات والترفيه
ز  ترفيه. يتمي ترفيه InControl من نوع Touch Pro الذي يوفر قدرًا هائاًل من المعلومات وال ارة رينج روڤر إيڤوك بنظام المعلومات وال يتم تزويد كل سي
النظام بتقنيات مدمجة سهلة االستخدام ومتطورة لضمان استمتاع كل شخص برحلته إلى أقصى درجة ممكنة. تتمكن التقنيات مثل نظام التعرف 

تركيز على الطريق أمامك من دون أن يتشتت انتباهك. على الصوت من فهم التعليمات المنطوقة بوضوح، حتى يمكنك ال

شاشة العرض األمامية
للمساعدة على تقليل التشتيت أو الحاجة إلى 
إبعاد نظرك عن الطريق، تعرض شاشة العرض 
رئيسية  ارة ال انات السي ي ارية ب ي األمامية* االخت

مثل سرعتك وموضع الترس واتجاهات 
زجاج األمامي. حيث تتميز  المالحة على ال

برسومات كاملة األلوان فائقة الوضوح بدقة 
ية، مما يتيح لك رؤية كل إدخاالت السائق  عال

والمعلومات بسهولة. كما يمكنها عرض 
المعلومات المهمة من شاشة اللمس، بما 
في ذلك معلومات الهاتف. يمكن تشغيل 

الميزة وإيقاف تشغيلها وفقًا لتفضيل السائق. 

شاشة العرض التفاعلية للسائق
ارة رينج روڤر إيڤوك البقاء دومًا  تضمن لك سي

ر المعلومات  ترفيه مع توفي في حالة من ال
ارة بشاشة  وإمكانية االتصال. تتمتع السي
ية الوضوح  العرض التفاعلية للسائق عال

ارية مقاس 12,3 بوصة والتي يمكنها  ي االخت
تلقي كمية كبيرة من معلومات القيادة 

انات السالمة الفعالة وعرضها،  ي ترفيه وب وال
بما في ذلك معلومات المالحة والهاتف 

والوسائط. إن دقتها العالية تضمن أقصى 
قدر من الوضوح، كما يسمح محرك المعالجة 

ن الذي تستخدمه بعرض رسومات  الُمحسَّ
ابية الحركة فائقة الدقة.  انسي

TOUCH PRO DUO
اريتان مقاس 10  ي ا اللمس االخت تسمح شاشت
ية للمستخدم  بوصات بجودة وضوحهما العال

بعرض المعلومات المطلوبة وبقدرتهما 
في الوقت نفسه على التفاعل مع الميزات 

زيادة مرونة االستخدام  اإلضافية، وذلك ل
يته. على سبيل المثال، يمكنك استخدام  وفعال

نظام المالحة على الشاشة العلوية، 
مع تشغيل الوسائط على الشاشة السفلية. 

يمكن الوصول مباشرًة إلى مفاتيح التحكم في 
درجة حرارة المقصورة والمقاعد عبر األقراص 

الديناميكية متعددة الوظائف.

TOUCH PRO نظام
تدعم شاشة اللمس القياسية مقاس 10 

بوصات الموجودة في قلب الكونسول 
المركزي إشارات النقر والتمرير واستخدام 

ر/التصغير وتوفر مستوى  ي لتكب يد ل أصابع ال
ترفيه الصوتي والمرئي األفضل من أي  ال

ارة،  راء تجربتك داخل السي وقت مضى. وإلث
يوفر نظام Touch Pro شاشات رئيسية قابلة 

للتخصيص وأوقات استجابة سريعة باإلضافة 
إلى إمكانية التحكم الصوتي. ستتيح اللوحة 

الجانبية التفاعلية للسائق إنجاز المهام 
المتعددة بكل سهولة. ويمكن تحسين تجربة 

نظام Touch Pro عن طريق إضافة مجموعة 
.Connect Pro االتصال

زجاج األمامي المخفف ألشعة الشمس. حسب السوق. *تتوفر فقط مع ال
ارة في جميع األوقات. كامل في السي ًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم ال ام بذلك آمن ارة فقط عندما يكون القي زات المتوفرة في السي يجب استخدام المي

ارات الند  تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي
روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

لون السحابي مع تصميم  ال ر  ®Dinamica ب ارية مكسوة بنسيج Kvadrat الفاخر والقماش المزأب ي داخلي المعروض من الطراز R-Dynamic HSE المزود بمقاعد اخت التصميم ال
لون السحابي/األبنوسي. ال داخلي ب
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ارة من خالئط األلومنيوم،  ليكون. فهي مستوحاة من عجالت السي انيوم مقاس 41 مم ومحّرك فاخر ومنصات وذراع من  السي ت ي ت ز ساعة DEFY CLASSIC بغالف خارجي من ال تمّي ا بتصنيع ساعة بإصدار حصري مع  ®Zenith. ت احتفااًل بإطالق رينج روڤر إيڤوك الجديدة، قمن

www.zenith-watches.com ارة رجى زي اج 200 ساعة فقط من هذه الساعة الفريدة من نوعها. لمعرفة المزيد، ُي ت زيين السوار بنقش األلماس. سيتم إن معت
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االتصال
ارتك  ارية من الند روڤر اتصالك أنت وسي ي تضمن مجموعة ميزات االتصال القياسية واالخت

ز بتطبيقات  ارية، التي تتمي ي العالم الخارجي بسالسة وأمان. تتيح مجموعة الهاتف الذكي1 االخت ب
ارة على هاتف  ®Apple أو  InControl و ®Apple CarPlay التحكم في التطبيقات المحّسنة للسي

 ™Android الذكي من خالل شاشة اللمس، بما في ذلك جهات االتصال والتقويم ومشّغل 
اريان االستمتاع  ي الموسيقى. يضمن نظام Navigation Pro 2 ونظام Connect Pro 3 االخت

ارات الند روڤر أكثر من ذي قبل. بسي

.Navigation Pro متوفر فقط مع نظامConnect Pro3   .تكيفي فقط مع نظام تعرف على إشارات المرور ومحدد السرعة ال ر ال 1وفقًا للسوق.   2 يتوّف

ة  كامل بات ال توفر في السوق المحلي والمتطل اراته وتوافره على السوق – راجع وكيل الند روڤر لديك لمعرفة ال زات نظام InControl وخي تعتمد مي
رامج  ب ثات ال تحدي ة InControl، بما في ذلك الشاشات أو التسلسالت، ل ي تقن الستخدامه. تخضع المعلومات والصور المعروضة في ما يتعلق ب

ارات المحددة. ال يمكن ضمان توفر اتصال شبكة  لخي ا ل ية وفًق رات المرئ ي تغي رات التي تطرأ على النظام/ال ي تغي تحكم في اإلصدار وغيرها من ال وال
زات المتوفرة  زيل تطبيقات InControl وتطبيق Remote من Apple/Play Store. يجب أال يستخدم السائقون المي ن جّوال في كل المواقع. يجب ت ال

ارة في جميع األوقات. كامل في السي ًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم ال ام بذلك آمن ارة إال عندما يكون القي في السي
جارية مسجلة لشركة  .Apple Inc، مسجلة في الواليات  جارية لشركة  .Google Inc. إن  ®Apple Watch هي عالمة ت  ™Android هي عالمة ت

لدان أخرى. المتحدة وب



25 ارية مقاس 21 بوصة. ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة من الطراز First Edition بلون رمادي نول السي
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الميزات االختيارية

SMARTPHONE PACK مجموعة الهاتف الذكي
ارة، وذلك بفضل مشاركة الشاشة مع نظام  تساعدك مجموعة الهاتف الذكي1 على البقاء متصاًل بهاتفك الذكي حتى وأنت في السي

التحكم في  ز بتقنية تطبيقات InControl، ب ترفيه InControl في رينج روڤر إيڤوك. تسمح لك هذه المجموعة، التي تتمي المعلومات وال
ارة على هاتف  AndroidTM أو  ®Apple الذكي من خالل شاشة اللمس، بما في ذلك جهات االتصال والتقويم  التطبيقات المحّسنة للسي
ر كابل USB. يمكنك أيضًا تنزيل تطبيقات الجهات األخرى التي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات بما في ذلك  ومشّغل الموسيقى عب

.Tile²و Spotify¹ تطبيق
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تيح  ارة التي ت تقدم تطبيقات InControl مجموعة من التطبيقات التفاعلية المحّسنة للسي
ير – عبر  تشغيل الوسائط والخدمات القائمة على الموقع والنظام السحابي وغيرها الكث

.USB منفذ

تم تصميم  ®Apple CarPlay لتعزيز السالمة، وتمكين استخدام التطبيقات مع السماح 
ارة الستخدام التطبيقات  تركيز على الطريق أمامه. ِصل هاتف Apple الذكي بالسي ال للسائق ب

المتوافقة مثل الخرائط والرسائل والموسيقى من خالل شاشة اللمس. 

Spotify² – يمكنك الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30 مليون أغنية عبر هذا التطبيق الذي 
 Spotify يتكامل بسالسة. نظرًا الشتماله على الوظائف البسيطة ذاتها المتوفرة في تطبيق

للهواتف الذكية، يمكنك البحث عن األغاني والمحطات والتوصيات وإنشاء قوائم التشغيل 
والوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في وضع عدم االتصال باإلنترنت. ما عليك سوى 

ز. تسجيل الدخول باستخدام حساب Spotify المجاني أو حساب Spotify الممّي

ر الموضوعة في أماكنها خالل ثواٍن.  اء المفقودة أو غي Tile³ – يساعدك في العثور على األشي
قم بتوصيل جهاز Tile صغير يعمل بتقنية Bluetooth بمفاتيحك، أو محفظتك أو حقيبتك. 

اء إن لم تكن  يستطيع تطبيق Tile سهل االستخدام مساعدتك في العثور على هذه األشي
موضوعة في أماكنها. يمكن الوصول إلى التطبيق في أي وقت من خالل شاشة اللمس 

يه، قبل االنطالق في رحلتك. اج إل تأكد من حمل كل شيء تحت ارة، مما يتيح لك ال فيالسي

التقنية

رجى مراجعة متجر App Store وGoogle Play لمعرفة مدى توفره.   3يتطلب تطبيقات InControl حقوق النشر  1وفقًا للسوق.   2ُي

بع Tile التي تعمل  ت ان لشركة  .Tile, Inc يجب شراء أنظمة ت ت جاري ان ت © لعام 2016 لشركة  .Tile Inc إنَّ Tile وتصميم Tile هما عالمت
ة Bluetooth بشكل منفصل.  ي تقن ب

إن عالمة كلمة ®Bluetooth وشعاراتها مملوكة من قبل شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العالمات من جانب الند روڤر 
يكون بموجب ترخيص. 

توفر في السوق المحلي  اراته وتوافره على السوق - راجع وكيل الند روڤر لديك لمعرفة ال زات نظام InControl وخي تعتمد مي
ة InControl، بما في ذلك الشاشات  ي تقن كاملة الستخدامه. تخضع المعلومات والصور المعروضة في ما يتعلق ب بات ال والمتطل

ا  ية وفًق رات المرئ ي تغي رات التي تطرأ على النظام/ال ي تغي تحكم في اإلصدار وغيرها من ال رامج وال ب ثات ال تحدي أو التسلسالت، ل
 Remote وتطبيق InControl زيل تطبيقات ن جّوال في كل المواقع. يجب ت ارات المحددة. ال يمكن ضمان توفر اتصال شبكة ال لخي ل

ًا. يجب أن  ام بذلك آمن ارة إال عندما يكون القي زات المتوفرة في السي من Apple/Play Store. يجب أال يستخدم السائقون المي
ارة في جميع األوقات. كامل في السي يضمن السائقون تحكمهم ال
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الميزات االختيارية

1 NAVIGATION PRO نظام
اري Navigation Pro في رينج روڤر إيڤوك بحفظ أماكنك المفضلة  ي يسمح لك نظام المالحة االخت
ر/التصغير الستكشاف الخرائط  ي لتكب واستخدام إشارات النقر والتمرير وتقريب األصابع ومباعدتها ل

ائية األبعاد أو ثالثية األبعاد.  ن ارة من رسومات الخرائط فائقة الوضوح ث ببساطة وعرض مجموعة مخت
يمكنك أيضًا الحفاظ على تحديث الخرائط باستخدام أحدث إصدار من Map Care. يقوم نظام 

التعرف على إشارات المرور المضمن بنظام Navigation Pro بإطالعك على حالة الطريق وإعالمك 
بها من خالل عرض حدود السرعة وإشارات "منع التجاوز" في مجموعة أجهزة القياس حيث يمكن 

رؤيتها بسهولة. يستخدم محدد السرعة التكيفي معلومات نظام التعرف على إشارات المرور 
 Navigation Pro ارتك وفقًا لذلك باستخدام نظام مثبت السرعة. يجب طلب نظام لضبط سرعة سي

.Connect Pro مع

2 CONNECT PRO مجموعة
رابع وPro Services واإلعدادات  تتكون مجموعة Connect Pro من نقطة اتصال Wi-Fi من الجيل ال

لركاب  ارة وخارجها، حيث تضمن لك ول الذكية. لقد تم تصميمها لتحسين تجربتك داخل السي
العالم. الرحلة مع البقاء على اتصال ب اع ب االستمت

رابع نقطة اتصال Wi-Fi من الجيل ال
ارة، حيث تتيح استخدام حتى ثمانية أجهزة  توفر إمكانية الوصول إلى اإلنترنت من داخل السي

ركاب االتصال عن طريق الشبكة الالسلكية  ارة. ويستطيع ال السلكية في الوقت نفسه داخل السي
ارة لتصفح اإلنترنت والعمل والنشر على شبكات التواصل االجتماعي واالستمتاع  في السي

ترفيه طوال الرحلة. ال ب

³ Pro Services نظام
 معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي: تستخدم موجزات حركة المرور الفعلية لتقدم لك  –

صورة دقيقة للغاية لحركة المرور على الطريق إلى وجهتك.
 البحث في مربع واحد: أينما كنت، يمكنك البحث في المنطقة المحيطة عن األماكن التي تهّمك.  –

يستطيع النظام الوصول إلى معلومات الوجهات الخبيرة، ونصائح السفر إلى جانب معاينات 
ر اإلنترنت. السفر للمناطق المحلية عب

 التوجيه عبر اإلنترنت: وأنت في طريقك إلى وجهتك، يراقب النظام ظروف حركة المرور الفعلية  –
ر  ار أنماط حركة المرور النموذجية في ذلك الوقت من اليوم، ومن ثم يرشدك عب ب ويأخذ في االعت

المسار األمثل.
 تخطيط المسارات والتوجيه من نقطة االنطالق إلى نقطة النهاية: قبل االنطالق،  –

ر اإلنترنت للبحث عن المواقع أو حفظها أو  استخدم تطبيق Route Planner أو البوابة عب
ًا إلى شاشة المالحة  ي تعيين وجهتك. يستخدم التطبيق السحابة إلرسال وجهتك تلقائ

ارات، ال يكون من الواضح دائمًا كيفية الوصول إلى  ارة. عند الوصول إلى موقف السي بالسي
ًا إلى تطبيق  ي ارة، سينتقل نظام Navigation Pro تلقائ وجهتك النهائية. عندما تخرج من السي

Route Planner على هاتفك الذكي. يمكنك بعدئذ الوصول إلى االتجاهات الخاصة بكيفية 
رًا على األقدام. ستظل على اتصال  الوصول إلى وجهتك عبر وسائل المواصالت العامة أو سي

دائمًا – في كل خطوة من الطريق، حتى تبلغ وجهتك.
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تكيفي مع نظام Connect Pro فقط. حسب السوق.   تعرف على إشارات المرور ومحدد السرعة ال زة ال ر مي توّف  1ت

رة  ركيب بطاقة SIM صغي ترنت واتصال Wi-Fi إلى ت ر اإلن ند الوظائف عب 2متوفر فقط مع نظام Navigation Pro. حسب السوق.   ³تست

راك يمكن تمديدها بعد مرور المدة  رابع وPro Services خدمات اشت انات مناسب. تتضمن نقطة اتصال Wi-Fi من الجيل ال ي مع عقد ب
ة التي يبلغك بها وكيل الند روڤر المحلي. حسب السوق.  ي األول

توفر في السوق المحلي  اراته وتوافره على السوق - راجع وكيل الند روڤر لديك لمعرفة ال زات نظام InControl وخي تعتمد مي
ة InControl، بما في ذلك الشاشات  ي تقن كاملة الستخدامه. تخضع المعلومات والصور المعروضة في ما يتعلق ب بات ال والمتطل

ارات  لخي ا ل ية وفًق رات المرئ ي تغي رات التي تطرأ على النظام/ال ي تغي تحكم في اإلصدار وغيرها من ال رامج وال ب ثات ال تحدي أو التسلسالت، ل
زيل تطبيقات InControl وتطبيق Remote من ن جّوال في كل المواقع. يجب ت  المحددة. ال يمكن ضمان توفر اتصال شبكة ال

ًا. يجب أن يضمن  ام بذلك آمن ارة إال عندما يكون القي زات المتوفرة في السي Apple/Play Store. يجب أال يستخدم السائقون المي
ارة في جميع األوقات. كامل في السي السائقون تحكمهم ال

التقنية

اًء على  – ن ًا بوقت الرحلة المتوقع ب ي وضع الرحلة: يتيح للنظام معرفة رحالتك وإخطارك تلقائ
حركات المرور المباشرة والقديمة من دون أن تضطر إلى إدخال وجهة. يتعرف النظام على 

الطريق األسرع. يمكن تشغيل  الطرق التي تسلكها للوصول إلى وجهة معينة، ثم ُيعلمك ب
الميزة وإيقاف تشغيلها وفقًا لتفضيل السائق.

خدمة الرك: عندما تقترب من وجهتك، يمكنك رؤية أماكن الركن المتاحة. كل ما عليك هو  –
يه. ارات الذي تفضله وسيقوم نظام المالحة بتوجيهك إل الضغط على مكان ركن السي

اإلعدادات الذكية
ر تجربة ذات طابع شخصي تمامًا فضاًل عن  تضم اإلعدادات الذكية التي تم تصميمها لتوفي

اه السائق عددًا من الميزات.  ب ت الحد من تشتت ان

ًا باستخدام مفتاحه وهاتفه ويمكنه تذكر  – ي ملف التعريف: يتعرف النظام على كل سائق تلقائ
عدد من اإلعدادات المحفوظة في ملف التعريف الخاص به. كما يمكنه تحديد أوضاع المقعد 

والمرآة المفضلة لديك، باإلضافة إلى نوع الوسائط المطلوب تشغيلها عند بداية رحلتك.
المعرفة: باستخدام وظيفة "المعرفة"، يمكن لإلعدادات الذكية أيضًا معرفة تفضيالتك  –

ية – بما في ذلك  ادًا إلى عاداتك وروتينك السابق ودرجة الحرارة الحال ن ًا است ي وتشغيلها تلقائ
ما إذا كنت ترغب في المقود المدفأ أو المقاعد المدفأة3 في رحلتك الصباحية.
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Meridian نظام الصوت المعروض أعاله هو نظام الصوت المحيطي من

MERIDIAN نظام الصوت المحيطي من
رًا من مكبرات الصوت األمامية والجانبية  ر ترتيب 14 مكب يتجسد كمال األداء الحي ووضوحه عب

 .Trifield™  اة، حيث يتم دمجها معًا بسالسة باستخدام تقنية نائي القن والخلفية ومضخم صوت ث
وتمزج تقنية Trifield، الحصرية من Meridian بشكل تام، القنوات المركزية والمحيطية مع 

الية ومتناسقة لكل راكب. القنوات اليسرى واليمنى لضمان تقديم تجربة صوتية مث

DAB راديو
نة، فضاًل عن مجموعة كبيرة  ار تقنية راديو DAB )بث الصوت الرقمي(* جودة صوت محسَّ يوفر خي

برنامج واألغنية التي تستمع إليها.  من المحطات والمعلومات النصية المباشرة عن المحطة وال

نظام الصوت
نطاق صوتي متميز عبر ستة مكبرات صوت.

MERIDIAN™  نظام الصوت من
الغ عددها 10 مكبرات صوت فضاًل عن  ب ترتيب الدقيق لمكبرات الصوت المثبتة باألبواب ال يوفر ال
ر كاماًل وعميقًا. اة دقة رائعة ومستوى فائقًا من الوضوح وصوت جهي نائي القن مضخم الصوت ث

الصوت
ارة رينج روڤر إيڤوك بثالثة أنظمة صوتية  اراتك الموسيقية الشخصية، وتتميز سي ي اخت اع ب ارة هي المكان المثالي لالستمت مقصورة السي

الحياة: ار من بينها لتجعل الموسيقى التي تفضلها نابضة ب ي مختلفة يمكنك االخت
14 مكبر صوت

مضخم صوت
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معالجة اإلشارات الرقمية
جمع كل عناصر النظام الصوتي معًا في وحدة واحدة لتقديم األداء الذي عادًة ما يتطلب 

ر بكثير. سماعات أكب

MERIDIAN تصحيح الصوت داخل المقصورة من
تعمل الخوارزمية المتقدمة لتصحيح الصوت داخل المقصورة من Meridian على تحسين 

ارة رينج روڤر إيڤوك. الصوت وفق الخصائص الصوتية الدقيقة للتصميم الداخلي لسي

MERIDIAN تشكيل التشويش اإلضافي الرقمي من
للحفاظ على جودة التسجيالت الموسيقية، يتم تحويلها إلى تنسيق رقمي شائع. 
ييضمن تشكيل التشويش اإلضافي من Meridian أن يتم تحويل اإلشارات الرقمية 
نتيجة تحويل  بتجانس وسالسة للحفاظ على أدق تفاصيل األداء الصوتي. وتكون ال

الموسيقى بنفس جودة الموسٍيقى األصيلة ألقصى درجات التفاعل معها.

TRIFIELD™ 
تمزج تقنية Trifield، الحصرية من Meridian، القنوات المركزية والمحيطية 

بسالسة مع القنوات اليسرى واليمنى، ما يؤدي إلى تقديم تجربة متناسقة تضاهي 
الحفالت الموسيقية.

MERIDIAN™ 
ترا وشريك  تتميز شركة Meridian، التي تأسست عام 1977 في كامبريدجشير في إنجل
أنها رائدة في تقديم الكثير من النماذج األولى بما  التقنية الصوتية لشركة الند روڤر، ب

في ذلك السماعات النشطة وأول معالج صوت محيطي رقمي في العالم. لقد ساعدت 
ارة رينج روڤر إيڤوك المساحة األفضل  تقنية الصوت من Meridian في ضمان أن تكون سي

الموسيقى. اسُتخدمت تقنية Meridian لتصحيح الصوت داخل المقصورة  اع ب لالستمت
لتحليل شكل المقصورة، والخصائص الصوتية وانعكاسات الصوت، وذلك للمساعدة في 

ر المرغوب فيها. تضمن الخوارزمية المتقدمة سماع النغمات  التخلص من األصوات غي
الدقة التي أرادها الفنان، حيث أنها توفر تجربة  واإليقاع والتوقيت ألي مقطوعة موسيقية ب

ارة. اب السي ائية متسقة لكافة رّك ن ث صوت بجودة است

 .Trifield Productions Ltd.  ان لشركة ت جاري ان ت جارية مسجلة لشركة Meridian Audio Ltd.  Trifield وجهاز "three fields" هما عالمت إنَّ Meridian هي عالمة ت
ارة والسوق. زات وتوفرها حسب مواصفات السي قد تختلف المي

واطمضخم صوتمكبرات صوت تقنية MERIDIAN الفريدة

ر متوفرنظام الصوت ر متوفر6غي 180غي

Meridian™  101380نظام الصوت من

Meridian™  141825نظام الصوت المحيطي من

التقنية
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الميزات القياسية
النعاس ويقدم  نظام مراقبة حالة السائق الذي يتعرف على حالتك إذا بدأت في الشعور ب

راحة. كًرا عندما تكون بحاجة إلى ال ًرا مب لك تحذي

ارة عن مسارها بغير  يكتشف نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير انحراف السي
ارتك إلى المسار  ًا على المقود لمساعدتك في توجيه سي قصد، ويطبق عزم دوران تصحيحي

الصحيح من جديد.

مساعد الركن الخلفي واألمامي يساعد على جعل المناورات أكثر سهولة. يمكن تنشيط 
ار وضع الرجوع إلى الخلف.  ي ًا أو عند اخت المستشعرات في المصدات الخلفية واألمامية يدوي

وعند الركن، يوضح عرض شاشة اللمس والتعقيبات الصوتية مدى اقترابك من العوائق. 

ابتة تمثل المحيط  توفر الكاميرا الخلفية رؤية محّسنة عند الرجوع إلى الخلف. يتم رسم خطوط ث
ارة على صورة الرؤية الخلفية المعروضة على شاشة اللمس. الخارجي والمسار المتوقع للسي

ارة  ية للسي الحفاظ على السرعة الحال يسمح نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة للسائق ب
من دون الحاجة إلى مواصلة استخدام دواسة الوقود، مما يساعد على تقليل إجهاد السائق. 

التعيين المسبق ألقصى سرعة محددة لن تتجاوزها  سيسمح نظام تحديد السرعة للسائق أيًضا ب
ا الوظيفتين بسهولة حسبما يرغب. ت ارة. يمكن للسائق تشغيل أو إيقاف تشغيل كل السي

مساعدة السائق

أكثر أمانًا وسهولة
لركاب، تتوفر مجموعة كبيرة من  انات حركة المرور في المدن أو الطرق السريعة، إلى توفر أمان إضافي لك ول ي ب من االسترشاد ب

ارية. مهما يكن اختيارك، ستجد أن كل ميزة تم تصميمها  ي ارية أو جزءًا من مجموعة اخت ي التقنيات المبتكرة – سواء كانت قياسية أو اخت
ارة. وهندستها بشكل يعزز من استمتاعك بالسي
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ركن األمامي والخلفي  مساعد ال  نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير

التقنية
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الميزات االختيارية

CLEARSIGHT مرآة داخلية للرؤية الخلفية
ارة الند روڤر، رؤية واضحة بدون عوائق للطريق من خلفك بغض النظر عن  توفر هذه التقنية الجديدة المبتكرة، التي تظهر ألول مرة في سي
را  ز بكامي ركاب أو األحمال الخلفية الكبيرة على سبيل المثال. إنها تتمي اء التي عادًة ما تعيق الرؤية بمرآة الرؤية الخلفية القياسية - كال األشي
را على شاشة رقمية1 في المرآة،  ارة، ويظهر ڤيديو هذه الكامي الهوائي في الجزء الخلفي من السي نتوء الخاص ب إضافية موضوعة في ال

ير. يمكنك استخدام هذه الميزة في الوضع العادي أو وضع العرض، حيث يعرض األخير بث الكاميرة.  وهو يوفر مجال رؤية أوسع وأفضل بكث
ر بين األوضاع. ي اح الموجود تحت وحدة المرآة عملية التغي ط المفت يبسِّ

أقلم مع وضع المرآة الرقمي. ولكن يمكن استخدام وضع المرآة العادي في أي وقت. حسب السوق.   ت بؤرة مشاكل في ال ة ال ي ائ ن رتدون عدسات متعددة أو ث  1قد يواجه العمالء الذين ي

راب. يح االقت ًا والمدفأة والمزودة بمصاب ي ائ لة للطي كهرب قاب تلقائي ال تعتيم ال ا األبواب بوظيفة ال 2متوفرة فقط مع مراي

أقرب وكيل الند روڤر للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال ب يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي
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الكاميرا المحيطية بزاوية 360 درجة2
ارة،  تستخدم الكاميرا المحيطية بزاوية 360 درجة أربع كاميرات رقمية موزعة بدقة حول السي

زاوية 360 درجة على شاشة اللمس. بقدرته على عرض عدة زوايا مختلفة  ر رؤية علوية ب لتوفي
في الوقت نفسه، يساعد هذا النظام في العديد من المناورات مثل الركن بجانب الرصيف، 

والدخول إلى األماكن الضيقة والتقاطعات والخروج منها. تتضمن أيضًا عرض األرض 
ClearSight )راجع الصفحة 17(.

طة )في األسفل( طة )في األعلى( وُمنشَّ ر ُمنشَّ ة ClearSight غي رؤية الخلفي ل ة ل ي داخل المرآة ال
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ركن مساعد ال

مجموعة الركن1
تامة عند المناورة في  نظام المساعدة على الركن بزاوية 360 درجة الذي يمنحك الثقة ال

ارة بصورة أوتوماتيكية عند  األماكن الضيقة. يتم تشغيل المستشعرات الموجودة حول السي
ًا مع عرض رسم على شاشة اللمس يوضح  تحديد الرجوع إلى الخلف، أو يمكن تنشيطها يدوي

ارة. عند الركن، يوّضح عرض شاشة اللمس والتعقيبات الصوتية مدى  ًا للسي منظرًا علوي
اقترابك من العوائق.

ر تحذير من  ارة بأمان من خالل توفي ركاب في الخروج من السي يساعد مراقب الخروج اآلمن1 ال
ركاب برفع  ارات وراكبي الدراجات المارين. عندما يبدأ أحد ال المخاطر التي تقترب مثل السي

مزالج الباب، يضيء مصباح تحذير صغير في حالة اكتشاف خطر قادم. 

أصبحت عملية الركن العمودي والمتوازي أسهل من أي وقت مضى بفضل مساعد الركن، 
ارتك إلى المكان المناسب. ما عليك سوى تحديد الترس المناسب  وذلك من خالل توجيه سي

اء المناورات. كما يمكن أيضًا  ن تنبيهات أث ارة بينما ترشدك الرسومات وال والتحكم بسرعة السي
أن يوّجهك مساعد الركن للخروج من مكان الركن المتوازي، ليسّهل عليك هذه العملية.

عد مراقب حركة المرور عند الرجوع للخلف1 مفيدًا بشكل خاص عند الرجوع للخروج من  ُي
ارات أو المشاة أو المخاطر األخرى، التي تقترب من أحد  أماكن الركن. يحذرك النظام من السي

ارة. وسينّبهك من خالل التحذيرات الصوتية والمرئية لتعرف ماذا يوجد خلفك  جانَبي السي
حتى عندما تكون الرؤية محجوبة.

راب. حسب السوق. يح االقت ًا والمدفأة والمزودة بمصاب ي ائ لة للطي كهرب قاب تلقائي ال تعتيم ال ا األبواب بوظيفة ال ر متوفر مع مجموعة مساعدة السائق.   2متوفرة فقط مع مراي 1غي

المجموعات االختيارية
ادة. تساعدك مجموعة الركن على الركن  ارية، التي تتميز بمجموعة من التقنيات الالزمة لتحسين تجربة القي ي تتوفر المجموعات االخت

ر للدخول في األماكن الضيقة والخروج منها ووسط حركة المرور التي تكون محجوبة بسبب المباني أو  والمناورة بأمان وسهولة أكب
لراحة، كما تحتوي مجموعة مساعدة السائق  رًا ل ًا وتوفي ر أمان ارات األخرى. في حين تساعد مجموعة القيادة على جعل كل رحلة أكث السي

على المجموعة األكثر شمواًل من تقنيات القيادة والركن.

رجوع للخلف مراقب حركة المرور عند ال
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مجموعة القيادة1 2
يمكن أن يساعدك نظام المساعدة على اكتشاف النقاط العمياء في منع التصادمات. 
ير حارات السير،  اء عند بدئك في تغي ارة أخرى في النقطة العمي ارتك سي إذا اكتشفت سي

باب المناسبة. يتم تطبيق عزم تصحيحي على  فسيضيء مصباح تحذير صغير في مرآة ال
ارة التي تقترب منك.  ارتك بعيدًا عن السي المقود أيضًا لتشجيعك على توجيه سي

ارة  ارة على مسافة آمنة من السي يعمل النظام التكّيفي لتثبيت السرعة على إبقاء السي
الموجودة أمامها إذا أبطأت سرعتها أو توقفت، وذلك عند تثبيت السرعة على الطريق السريع 
ر أمامك بشكل تام، فسوف  ارة التي تسي اء السير في حركة مرور بطيئة. إذا توقفت السي ن أو أث
تكّيفي  ارتك بشكل سلس. في حالة بطء حركة المرور أمامك، يستأنف النظام ال يتم إيقاف سي

ًا.  ي ارة أمامك تلقائ تثبيت السرعة تتبع السي ل

يكتشف نظام الكبح في حاالت الطوارئ العالية السرعة احتمال وقوع اصطدام أمامي مع 
ًا لتحذير السائق بضرورة الضغط على المكابح. إذا لم يتخذ السائق  ارة أخرى ويعرض إنذارًا أمامي سي

ارة المكابح لتخفيف حدة التصادم المحتمل. يكون نظام الكبح في  أي إجراء، فستستخدم السي
ية السرعة جاهزًا ونشطًا بدءًا من سرعة 10 كيلومترات في الساعة إلى 160  حاالت الطوارئ العال

رًا في الساعة. كيلومت

ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

ثبيت السرعة ت كّيفي ل اءنظام ت نقاط العمي نظام المساعدة على اكتشاف ال

التقنية
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مجموعة مساعدة السائق*
تحتوي مجموعة مساعدة السائق على المجموعة األكثر شمواًل من تقنيات القيادة والركن. تم تطوير مجموعة 
تثبيت السرعة  اد إلى مجموعتي القيادة والركن، وهي تزّودك بنظام تكّيفي إضافي ل ن مساعدة السائق باالست

زاوية 360 درجة. را المحيطية ب مع نظام المساعدة في التوجيه والكامي

المجموعات االختيارية

اقل الحركة األوتوماتيكي فقط.  راب. ن يح االقت ًا والمدفأة والمزودة مع مصاب ي ائ لة للطي كهرب قاب تلقائي ال تعتيم ال ا األبواب بوظيفة ال *متوفرة فقط مع مراي
تفاصيل أو االتصال  يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. بوكيل سي

را األمامية كامي ال رادار األمامي ال
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ارة التي أمامك سرعتها، حتى إلى وضع الوقوف، تبطئ الميزة سرعة  في حال أبطأت السي
راحة وهدوء.  ادة ب الكامل عند الضرورة للحفاظ على إمكانية القي ًا، فتوقفها ب ي ارتك تلقائ سي
لتحذير، فسيتم  رًا. إذا لم تتم االستجابة ل ارة تحذي وعند رفع يدك عن المقود، ستصدر السي

تثبيت السرعة نشطًا.  تكّيفي ل تعطيل نظام المساعدة في التوجيه ولكن سيظل النظام ال

تثبيت السرعة مع نظام المساعدة في التوجيه على مساعدتك  تكّيفي ل يعمل النظام ال
المقود ومنتبهًا للطريق أمامك.  ًا ب في التوجيه والكبح وزيادة السرعة عندما تكون ممسك

ارتك، ولمراقبة سرعتها  را ورادار النظام معًا للحفاظ على الوضع المركزي لسي ثمَّ تعمل كامي
لحالة حركة المرور أمامك. 

التقنية
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تقنيات فعالة
تصميم يضمن االستدامة

لنفايات وتقليل استخدام الموارد الطبيعية كجزء من  الحّد من إنتاجها ل ارات تستخدم مواد أكثر استدامة، وب إنتاج سي تلتزم الند روڤر ب
مت  اتها والتي ُصمِّ ارة رينج روڤر ڤيالر على تقييم كامل لدورة حي لتميز على مستوى االستدامة. اشتملت عملية تطوير سي ا ل ن ت منهجي

ارة. اة السي المائة في نهاية دورة حي المائة وقابلة لالسترجاع بنسبة 95 ب لتكون قابلة إلعادة التدوير/إعادة االستخدام بنسبة 85 ب

ارية مقاس 21 بوصة. ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة من الطراز First Edition بلون رمادي نول السي
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تفاصيل  يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. أو االتصال بوكيل سي

الديناميكيات الهوائية المتقدمة
ارة  ارة لدينا خصيصًا ليجعل من رينج روڤر إيڤوك السي تم تحديث التصميم االنسيابي ألحدث سي

ر ايروديناميكية على اإلطالق. األكث

مركز تصنيع المحركات
ر  ا – وفقًا ألعلى المعايي ن اء مركز الند روڤر لتصنيع المحركات-حيث نقوم بتطوير محركات ن تم ب

أكبر سقف من ألواح الطاقة الشمسية في المملكة  ز ب بيئية )BREEAM Excellent( وهو يتمي ال
المتحدة. يضم هذا السقف ما ال يقل عن 22600 لوح فردي والتي توفر ما يصل إلى 6,2 

المائة من  د أكثر من 30 ب ميجاواط )وهي طاقة تكفي لخدمة ما يصل إلى 1,600 منزل(، وهي توّل
اتجة من المصنع  ن نائي أكسيد الكربون ال طاقة التي يحتاجها الموقع، مما يقلل من انبعاثات ث

أكثر من 2,400 طن كل عام. ب

ULTRAFABRICS™ و EUCALYPTUS مقاعد مكسوة بنسيج
 ،)FSC( من مادة اإليوسل المعتمدة من مجلس رعاية الغابات Eucalyptus ع نسيج ُيصنَّ

يه مادة  ™Ultrafabrics المستدامة، جيدة التهوية، فائقة األداء التي يتم تصنيعها  وُيضاف إل
باستخدام عمليات تحافظ على المواد الخام.

DINAMICA®  الفاخر والقماش المزأبر KVADRAT مقاعد مكسوة بنسيج
الخصائص  انة. نظرًا لتميزه ب نسيج Kvadrat الفاخر هو قماش من مزيج أصواف فائق المت

ًا  اردًا في الحر ودافئ لتآكل ومريح في جميع األجواء، حيث يظل ب الطبيعية للصوف، فإنه مقاوم ل
ر المعاد تدويرها والبالستيك  ر  ®Dinamica من ألياف البوليست اج القماش المزأب ت برد. يتم إن في ال

ائية ضارة. في عملية ال ُيستخدم فيها أي مواد كيمي



تة.42 ب ارية مث ي زات اخت ارة المعروضة من طراز R-Dynamic HSE بلون فضي لؤلؤي سيول مع مي السي

السالمة

السالمة واألمان
ارة رينج روڤر إيڤوك لتوفير أقصى درجات السالمة، بحيث تتضمن مجموعة هائلة من الميزات األمان، والتي ستساعد على  تمت هندسة سي

ركاب على تجّنب الحوادث بشكل مستمر. حمايتك وحماية ال

ز الرؤية في كل الظروف. يمكنك رؤية مساحة أكبر من  ارة رينج روڤر إيڤوك على تعزي رياضية المهيمنة المرتفعة لسي ادة ال تساعد وضعية القي
رباعي الدائم في حالة توفره  ر باألمان والثقة. يساعد الدفع ال ارتك؛ وهذا ما يوفر شعورًا أكب الطريق ويمكن لمستخدمي الطريق اآلخرين رؤية سي

بيئية. ارة على الطريق، مهما كانت ظروف الطقس أو الظروف ال ثبات القوي للسي على ال

ISOFIX نقاط تثبيت

الوسائد الهوائية
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 ،InControl ة ي تقن كاملة الستخدامه. تخضع المعلومات والصور المعروضة في ما يتعلق ب بات ال توفر في السوق المحلي والمتطل اراته وتوافره على السوق - راجع وكيل الند روڤر لديك لمعرفة ال زات نظام InControl وخي تعتمد مي
جّوال في كل المواقع.  ارات المحددة. ال يمكن ضمان توفر اتصال شبكة ال لخي ا ل ية وفًق رات المرئ ي تغي رات التي تطرأ على النظام/ال ي تغي تحكم في اإلصدار وغيرها من ال رامج وال ب ثات ال تحدي بما في ذلك الشاشات أو التسلسالت، ل

ارة في جميع األوقات. كامل في السي ًا. يجب أن يضمن السائقون تحكمهم ال ام بذلك آمن ارة إال عندما يكون القي زات المتوفرة في السي زيل تطبيقات InControl وتطبيق Remote من Apple/Play Store. يجب أال يستخدم السائقون المي ن يجب ت
ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

مساعد الكبح في حاالت الطوارئ يفهم عندما تضغط على المكابح بسرعة بدون القوة الالزمة 
تالي يعزز من ضغط الكبح عبر مضخة نظام مانع غلق المكابح  ال لتعزيز أداء التوقف. وهو ب

)ABS( لضمان توقفك في الوقت المناسب. للمساعدة في الحّد من خطر التصادم، يقوم نظام 
اء الكبح في  ن ا أث ًي إشارة التوقف في حالة الطوارئ بتنشيط مصابيح التحذير من الخطر تلقائ

حالة الطوارئ.

يعمل نظام تثبيت ISOFIX والوسائد الهوائية على تحسين مستوى األمان بشكل أكبر. تمت 
تثبيت مقاعد األطفال على كل جانب من المقاعد الخلفية،  إضافة نقطتي تثبيت ISOFIX ل

ارة بصورة قياسية بنظام شامل من ست وسائد هوائية تشمل الوسائد الهوائية  ز السي كما تتمي
رية الجانبية، والوسائد الهوائية لمنطقة القفص  ائ راكب، والوسائد الهوائية الست للسائق وال

ركاب.  الصدري لحماية ال

ارة رينج روڤر إيڤوك أكثر من خالل أحدث التقنيات التي تتمتع بها  لقد تم تعزيز األمان بسي
ارة كميزات قياسية: السي

ارة رينج روڤر إيڤوك،  الثبات )DSC( السلوك الديناميكي لسي يراقب نظام التحكم الديناميكي ب
ارة إلى أقصى حد ممكن. يقوم نظام التحكم  زيادة ثبات السي ويتدخل في الوقت المناسب ل

ثبات )DSC( بتقليل عزم دوران المحرك وتعشيق المكابح في العجالت المناسبة  ال الديناميكي ب
زائد. ارة من خالل معادلة التوجيه الناقص أو ال ر السي لتصحيح اتجاه سي

اء  ن الحفاظ على قوة السحب مع سطح الطريق أث ارة ب يسمح نظام منع غلق المكابح )ABS( للسي
ارة على التوجيه. يساعد النظام في  ّم يحفظ قدرة السي الكبح ويمنع العجالت من االنغالق؛ ومن َث

تقصير مسافة الكبح.

ا بتغيير قوة الكبح الموّزعة لكل محور  ًي يقوم النظام اإللكتروني لتوزيع قوة المكابح )EBD(  تلقائ
ارة وقدرتها على التوجيه. لحّد من مسافة التوقف، ويحافظ في الوقت نفسه على ثبات السي ل

ر  اتها عب ب ارة وث يعمل نظام التحكم اإللكتروني بالسحب )ETC( على تحسين قوة سحب السي
التحكم في دوران العجالت. يقلل نظام التحكم اإللكتروني بالسحب )ETC( من عزم الدوران في 

ّم يقوم بتعشيق مكبح العجلة، إذا لزم األمر. العجلة التي تدور دون قوة سحب، ث

ا بتغيير قوة الكبح الموّزعة  ًي يقوم نظام التحكم في المكابح عند المنعطفات )CBC( تلقائ
ثبات المطلوبة.  ارة في المنعطفات، وهكذا تتحقق قوة ال لكل عجلة عند استخدام مكابح السي

ارة وانزالقها في هذه الحالة من خالل تغيير قوة الكبح  سيمنع النظام انغالق عجالت السي
الموّزعة لكل عجلة.

ثبات )DSC( لتقليل  ال انحناء السيارة )RSC( مدمج مع نظام التحكم الديناميكي ب نظام التحكم ب
ارة رشاقة الحركة والقدرة على التوجيه لتفادي العقبات.  إمكانية االنقالب، كما يمنح السي

ارة وقوى االنعطاف الكتشاف أي خطر انقالب محتمل.  كذلك، يقوم بمراقبة حركة السي
وعند اكتشاف أي خطر، يتم تعشيق المكابح في العجلة الخارجية األمامية لتقليل القوى 

التي تساعد على االنقالب.
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ر متوفر. اري   – غي ي 4 قياسي   8 اخت

ًا. ي لقائ يح األمامية ت *متوفرة فقط مع ضبط مستوى المصاب
ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

ًا مصابيح أقوى، قيادة ليلية أكثر أمان
ارة رينج روڤر إيڤوك بمصابيح LED خارجية شاملة بصورة قياسية. لقد تم تصميم  تتميز سي

رًا في الوقود حيث تستخدم طاقة  ارة وهي أكثر توفي مصابيح LED حتى تدوم طوال عمر السي
خرج المصابيح إضاءة تقترب جودتها من جودة ضوء النهار، وبهذا ُتصبح القيادة في  أقل. ُت

ليل أقل إجهادًا. ال

ارية بمؤشرات االتجاه المتحركة األمامية والخلفية  ي تتميز مصابيح LED األمامية المتميزة االخت
نهار )DRL( المميزة. اء ال ن ادة أث ائية لمصابيح القي ن ث وبرسوم خارجية است

LED مجموعة المصابيح األمامية من نوع
اء  ن ادة أث ارية من نوع LED مع المصابيح المميزة للقي ي تعمل مصفوفة المصابيح األمامية االخت

ادة التكيفي. من خالل فصل الضوء الرئيسي إلى شرائط عمودية،  النهار* على تمكين ضوء القي
فية عدد أجزاء الضوء العالي لتوفير أقصى درجات الرؤية، في حين  تكّي ادة ال تزيد حزمة أشعة القي
ارات القادمة لمنع إبهار عيني السائق القادم. كذلك يمكن لحزمة أشعة  تلقي الظالل أمام السي
فية تحسين توزيع الضوء بما يالئم ظروف القيادة في المدينة أو الريف أو الطرق  تكّي ادة ال القي
السريعة أو في الطقس السيئ. تتضمن مصفوفة المصابيح األمامية LED مؤشرات االتجاه 

األمامية والخلفية المتحركة، التي تقلل الوقت الذي يستغرقه مستخدمو الطريق اآلخرون 
ر المقصود. لتعّرف على اتجاه السي ل

LED يح أمامية مجموعة المصابيح األمامية من نوع LEDالمصابيح األمامية المميزة من نوع LEDمصاب
خارجية الشاملة 444إضاءة LED ال

نهار اء ال ن ادة أث لقي زة ل يح الممي 44–المصاب

––4مصابيح LED خلفية
زة 44–مصابيح خلفية مرتفعة ممي

ا ––4ضبط مستوى المصابيح األمامية يدوًي
ا ًي لقائ يح األمامية ت 44–ضبط مستوى المصاب

يح األمامية ائي للمصاب 888غسل كهرب

جاه المتحركة األمامية والخلفية 44–مؤشرات االت

)AHBA( 84مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي–
)AFS( تكيفية ة ال 4––نظام اإلضاءة األمامي

تكيفي ادة ال 4––ضوء القي

تة اب ث يح االنعطاف ال 4––مصاب



45 ارية مقاس 21 بوصة. ي ارة المعروضة من الطراز First Edition بلون فضي لؤلؤي سيول مزودة بعجالت اخت السي
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تعدد االستخدامات

مرونة حقيقية
باب الخلفي  اة العصرية بكل مظاهرها. على سبيل المثال، يتيح لك ال تم تصنيع رينج روڤر إيڤوك وهندستها وتصميمها لمواكبة الحي

ارة.  باب الخلفي وإغالقه من الرصيف بدون استخدام سلسلة المفاتيح أو لمس السي اري الذي يعمل باإلشارة* فتح ال ي الكهربائي االخت
اء كبيرة ومرهقة.  حتى يمكنك القيام بذلك دائمًا بأقل قدر ممكن من اإلزعاج، سواء كنت تحّمل مستلزمات البقالة األسبوعية أو أشي

ارة، بداًل من الوسط، إمكانية فرد النظام بأمان من الرصيف: حيث يمكنك  تضمن لك المستشعرات الموجودة على جانبي السي
القدم ألعلى أسفل المستشعر حتى يعمل النظام. ببساطة إجراء حركة لطيفة ب

اح. *متوفرة فقط مع الدخول بدون مفت
ة الجلدية من  بة العطالت األسبوعي تة. توضح الصورة أعاله حقي ب ارية مث ي زات اخت ارة المعروضة من طراز R-Dynamic HSE بلون فضي لؤلؤي سيول مع مي السي

ارة موقع landrover-me.com/collection أو اتصل بوكيل الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. زي الند روڤر. تفضل ب
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ر  رًا، حيث أن كل ملليمت ت ز األمتعة الذي يصل إلى 1,383 ل يمكن للمسافرين اآلن االستفادة من حّي
م  ر الُمقسَّ ي كب ًا للغاية مع المقعد الخلفي ال ي ارة رينج روڤر إيڤوك متعدد االستخدامات وعمل من سي

الكامل، يمكن أن تستوعب  بنسبة 40:20:40 بصورة قياسية. عند طّي المقاعد إلى األسفل ب
اع بالمساحة المتوفرة لديك عندما  العديد من الحقائب بسهولة حتى ال يمنعك شيء من االستمت

الية في عطلة نهاية األسبوع. تخطط لالنطالق في رحلة مث

رجوع  رجى ال السائل. ُي ة ب ئ ي تحميل المل توافق مع VDA  )200 مم × 50 مم × 100 مم(. رطب: المساحة كما تم قياسها من خالل محاكاة مساحة ال بة ت جاف: تم قياس الحجم مع كتل صل
كاملة. تفاصيل ال ة المرفقة للحصول على ال ي إلى المواصفات الفن

مقاعد 5
الحمولة الجافة

رًا 472 ت ل
الحمولة الرطبة

ترات 591 ل

مقاعد 4
الحمولة الجافة

رًا 746 ت ل
الحمولة الرطبة

ترات 908 ل

مقعدان
الحمولة الجافة

رًا 1,156 ت ل
الحمولة الرطبة

رًا 1,838 ت ل

مقاعد 3
الحمولة الجافة

رًا 882 ت ل
الحمولة الرطبة

رًا 1,066 ت ل
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مساحة التخزين بالمقصورة
ارة رينج روڤر إيڤوك. يمكن تهيئة مساحة رائعة  ارات التخزين المتعددة في سي راكب االستفادة من خي يمكن لكل من السائق وال

رًا لتخزين  ت بلغ 13,6 ل ية ت ياجاتك. تتميز صناديق األبواب بسعة إجمال رًا مخصصة لألغراض الصغيرة حتى تناسب جميع احت ت بلغ 26 ل ت
ًا  عد مكان ترات. كما توجد مساحة إضافية أسفل شاشة اللمس ُت ر 4,5 ل اه بسهولة، في حين يبلغ حجم الصندوق الصغي زجاجات المي

تر. بلغ 1,7 ل ًا للحفاظ على هاتفك الذكي ت ي ال مث

لون السحابي/األبنوسي. ال لون السحابي مع تصميم داخلي ب ال ر  ®Dinamica ب ارية مكسوة بنسيج Kvadrat الفاخر والقماش المزأب ي التصميم الداخلي المعروض من الطراز R-Dynamic HSE المزود بمقاعد اخت
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تأين هواء الكابينة
ارية هذه على  ي تساعد تقنية  ™Nanoe االخت

راكب على حٍد سواء.  تحسين رفاهية السائق وال
حّسن جودة الهواء داخل مقصورة  فهي ُت

ارة من خالل إزالة المواد المسببة  السي
ا المنقولة  ري ي بكت للحساسية والفيروسات وال
أيين  روائح. ويحدث ذلك عن طريق ت الهواء وال ب
جسيمات الهواء، مما يجعلها تنجذب نحوها 

وتقضي على ملوثات الهواء. يمكن تشغيلها 
أو إيقاف تشغيلها 

مقابس الطاقة
يوجد منفذا USB ومقبس بجهد 12 فولت داخل 

النسبة إلى ركاب الصف  ر. ب الصندوق الصغي
ثاني، تم تزويد الكونسول المركزي الخلفي  ال

بمقبس طاقة بجهد 12 فولت كما يوجد 
مقبس طاقة إضافي بجهد 12 فولت في 

ار  منطقة مساحة التحميل الخلفية. يعني خي
إضافة منفذي USB آخرين إمكانية شحن أجهزة 

اء التنقل. ن إلكترونية متعددة أو توصيلها أث

 CLICK AND GO قاعدة
المتكاملة االختيارية*

ركاب المقاعد الخلفية استخدام أجهزة  يمكن ل
ر اللوحية في أي رحلة، بفضل وحدة  الكمبيوت

ارية.  ي قاعدة Click and Go المتكاملة االخت
تثبيت وشاحن USB الخلفي،  ية ال ومع آل

يمكن أن يبقى الجميع على اتصال في أي 
ارة.  مكان بالسي

مفتاح اليد لألنشطة
اري،  ي باستخدام مفتاح األنشطة االخت

اع باألنشطة المفضلة لديك،  يمكنك االستمت
ارة.  ًا داخل السي ارتك آمن وإبقاء مفتاح سي

راحة، يمكنك ربط مفتاح  ر المزيد من ال لتوفي
اليد لألنشطة حول معصمك. يتميز سوار 

اه،  انته ومقاومته الكاملة للمي المعصم بمت
مما يسمح لك بالمشاركة في مجموعة 

متنوعة من األنشطة من ركوب الدراجات وحتى 
اح اليد  السباحة. ما عليك سوى وضع مفت

باب  لألنشطة أمام المستشعر الموجود في ال
ارة أو إلغاء قفلها وإلغاء  الخلفي لقفل السي
اح التقليدي أو إعادة تنشيطه.  تنشيط المفت

*متوفرة فقط مع مجموعة مقابس الطاقة 2.
تفاصيل  يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. أو االتصال بوكيل سي
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ية عبر تسلسل منطقي من الخطوات لجعل  ال ت تنتقل بك الصفحات ال
ارات: بداية من تحديد  ا. أمامك العديد من الخي ًي ارتك تعبر عن شخصيتك فعل سي

المحرك والطراز، وصواًل إلى ألوان التصميم الخارجي والداخلي، والعجالت، 
والطالء الخارجي، وحتى اللمسات التفصيلية التي ُتظهر شخصيتك.

ر اإلنترنت على الموقع  ا عب ن يمكنك البدء مع أداة التهيئة الخاصة ب
landrover-me.com

توفر لك رينج روڤر إيڤوك الجديدة مستوى رائعًا 
من الخيارات والمرونة إلضفاء الطابع الشخصي 

على سيارتك.

 الخطوة 2
اختيار المحرك

ار من بين مجموعة من محركات  ي يمكنك االخت
ترين. بنزين سعة ل الديزل أو ال

 الخطوة 1
اختيار طراز سيارتك

إذا كنت ترغب في قيام مصممي الند روڤر 
ار ميزات رينج روڤر إيڤوك بداًل عنك،  ي اخت ب

فاذهب إلى الصفحة 52 لرؤية اإلصدار 
.First Edition

ارة  وإذا كنت ترغب في تحديد مواصفات السي
التي تروق لك، فاذهب إلى الصفحة 55 حيث 
ارة  يمكنك مقارنة الميزات القياسية بين سي

رينج روڤر إيڤوك والطراز R-Dynamic منها.

56-57 52-55
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 الخطوة 6
اختيار خياراتك وعدة الند روڤر

ار من مجموعة وفيرة من  ي يمكنك االخت
ارة  ارات المتناسقة لتحصل على السي الخي

التي تحتاجها بالضبط. تتوفر أيضًا مجموعة 
من اإلكسسوارات التي يستطيع الوكيل 

ارة بها.  لديك تزويد السي

 الخطوة 5
اختيار التصميم الداخلي

ار الطراز الخاص بك،  ي اخت لقد قمت اآلن ب
الية من ألوان  ار المجموعة المث ي يمكنك اخت

التصميم الداخلي.

 الخطوة 4
اختيار التصميم الخارجي

ارات التصميم  توجد مجموعة كبيرة من خي
الخارجي التي يمكنك االنتقاء من بينها، بما 

في ذلك تصميمات السقف وألوان الطالء 
ارات التعبير  والعجالت. تتيح لك كل هذه الخي

عن نفسك حقًا.

 الخطوة 3
اختيار مجموعة المواصفات

ارة رينج روڤر إيڤوك  يمكنك تخصيص سي
إلى مدى أبعد من خالل باقة من المواصفات 

المتميزة المصممة والمصنوعة بفخامة. 

58-5970-75 66-69 60-65
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اختيار طراز سيارتك

FIRST EDITION تحديد الطراز
اريخ إطالقه،  الفعل. كما أنه متوفر لسنة واحدة فقط من ت إن الطراز رينج روڤر إيڤوك First Edition متطور ومثير لإلعجاب ب

ًا بلون أسود  ت اب ًا ث انورامي ز بلمسات حصرية ال تحصى تعزز لمسات التصميم التي تشتهر بها رينج روڤر إيڤوك. ويتضمن سقفًا ب ويتمّي
ًا للحلية من األلومنيوم الداكن الخطي المتدرج مع شعار First Edition، وفرش سجاد First Edition ومقاعد مكسوة  متباين وسطحًا خارجي

اللون السحابي/األبنوسي. يشتمل الطراز  First Edition على كل  اللون السحابي/األبنوسي مع تصميم داخلي ب الجلد المحبب ب ب
الميزات المتوفرة في الطراز R-Dynamic SE )راجع الصفحة 55( باإلضافة إلى ما يلي بصورة قياسية1:

ارات في سنوات الطراز القادمة. لطراز رينج روڤر إيڤوك First Edition متوفرة كخي زات حصرية ل زات الموضحة كمي ًا. قد تصبح جميع المي لطراز First Edition حصري 1وفقًا للسوق.   2ل

نغ فضي لؤلؤي سيول أبيض يول



53 تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.

 الخطوة 1
اختيار طراز سيارتك

2 First Edition ئة تحمل شعار أغطية معدنية مضي ان منقسمة بتصميم 5079 ومقاس 20 بوصة مع  عجالت ذات خمسة قضب
اين ب داكن الالمع ومصقول مثل الماس بلون مت رمادي ال لون ال ال طالء خارجي ب

ادة  لقي زة ل يح ممي ة LED مع مصاب يح أمامي مصفوفة مصاب
نهار اء ال ن أث

ا2 ت ي رمادي نول

 توفر المحرك:
المحركان D180 وP250 )راجع الصفحتين 56-57(

 تتضمن الميزات:
ادة   –   مصابيح ضباب أمامية   –   زجاج الخصوصية  مجموعة القي

اح   –   شاشة العرض األمامية  –   غسل كهربائي للمصابيح األمامية   –   الدخول بدون مفت
لرؤية الخلفية ClearSight   –   مقود مدفأ  –   نظام الصوت من  ™Meridian   –   المرآة الداخلية ل

2 First Edition مقاعد أمامية مدفأة   –   إضاءة داخلية محيطة قابلة للضبط   –   فرش سجاد للطراز   –

داكن الخطي المتدرج مع شعار  ية من األلومنيوم ال لحل سطح خارجي ل
2 First Edition
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R-DYNAMIC اختر رينج روڤر إيڤوك أو رينج روڤر إيڤوك
ارة رينج روڤر  ار بين أنواع المحركات والعديد من الميزات المميزة. سيساعدك هذا الدليل على تحديد السي ي ُيوفر كل طراز إمكانية االخت

ية الميزات القياسية لكل طراز. ال ت النسبة إليك. سوف تشاهد في الصفحات ال ية ب ال إيڤوك المث

landrover-me.com ارة رينج روڤر إيڤوك على يمكنك تشكيل سي

ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي

R-DYNAMIC رينج روڤر إيڤوك

رينج روڤر إيڤوك
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الميزات القياسية

.P300و P250و D240 لون الفضي الالمع قياسية مع المحركات ال ان منقسمة بتصميم 5075 ومقاس 18 بوصة ب  1العجالت ذات خمسة قضب
اقل الحركة األوتوماتيكي فقط. اقل الحركة األوتوماتيكي فقط.   3قياسية مع المحركين D240 وP300.   4ن  2قياسية مع المحركات D150 وD180 وP200 وP250. ن

.P300و P250و D240 لون الفضي الالمع قياسية مع المحركات ال ان منقسمة بتصميم 5074 ومقاس 18 بوصة ب 5وفقًا للسوق.   6العجالت ذات خمسة قضب

إن عالمة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة  .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لهذه العالمات من جانب الند روڤر يكون بموجب ترخيص.

 الخطوة 1
اختيار طراز سيارتك

السالمة
تحكم الصوتي – ال
مؤشر تآكل وسادة الفرامل –
كبح في حاالت الطوارئ – مساعد ال
– )ABS( نظام منع غلق المكابح
– )EBD( توزيع قوة المكابح كتروني ل النظام اإلل
ربط حزام األمان – ر ب تذكي ال
نظام ISOFIX في الخلف –
ية لحماية األطفال – ائ أقفال أمان كهرب
ة – ي ست وسادات هوائ
ية للمشاة5 – نظام الوسادة الهوائ
لتهيئة من قبل العميل – نظام قفل أوتوماتيكي قابل ل
ر نشطة. – مساند رأس أمامية غي

وسائل الراحة
مجموعة مقابس الطاقة 1  –
افذة خلفية مدفأة مع جهاز توقيت – ن
ية الفتح/الغلق بلمسة واحدة  – ية مع إمكان ائ نوافذ كهرب

وخاصية منع االنحشار
يدوي  – باب الخلفي ال ال
ًا.  – ية يدوي داخل رؤية الخلفية ال خفض مرآة ال

التشغيل بضغطة زر

– )EPAS( ا ًي ائ كتروني المعزز كهرب توجيه اإلل ال
– )DSC( بات ث ال اميكي ب ن تحكم الدي نظام ال
– )ETC( السحب كتروني ب تحكم اإلل نظام ال
– )RSC( ارة اء السي انحن تحكم ب نظام ال
– .)EPB( ائي ركن الكهرب مكبح ال

نظام المعلومات والترفيه
Touch Pro بشاشة مقاس 10 بوصات –
ناظرية مع شاشة عرض TFT مركزية – أقراص ت
نظام الصوت –
– .Bluetooth®  اتصال

مساعدة السائق
ة – را الخلفي كامي ال
ركن األمامي والخلفي – مساعد ال
ر – نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السي
ثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة – نظام ت
ة السائق. – مراقبة حال

كونسول اإلضاءة العلوي –
لنظارات. – مكان تخزين علوي ل

درجة المقاعد والتصميم الداخلي
مقاعد مكسوة باألقمشة –
ًا في 8 أوضاع – مقاعد أمامية يمكن ضبطها يدوي
طي المقعد الخلفي بنسبة 40:20:40 –
مسند رأس خلفي في الوسط –
لحلية من األلومنيوم الالمع الخطي  – سطح خارجي ل

المتدرج
مقود من الجلد –
لون المحاري المورزين. – ال بطانة سقف ب

الديناميكيات
ادة الفعالة3 – مجموعة القي
ادة النشطة4 – مجموعة القي
لتضاريس 2 – ة ل نظام االستجاب
– )ATPC( نظام مراقبة التقدم على كل التضاريس
السحب المنخفض – التشغيل ب
– )HDC( تحكم بهبوط المنحدرات نظام ال
كبح – ال نظام توجيه عزم الدوران ب
ر نشط – تعليق غي
مساعد االنطالق على المرتفعات –

مزايا التصميم الخارجي
لة للبسط – مقابض أبواب متساطحة قاب
–  LED ة يح أمامي مصاب
ة – يكي يح أمامية أوتومات مصاب
ة – مصابيح ضباب خلفي
مّساحات زجاج أمامي مستشعرة للمطر –
باب الخلفي – اح ال جن
ا أبواب مدفأة – مراي
راب – إضاءة االقت
– .Evoque شارة

العجالت واإلطارات
ان بتصميم 1005 ومقاس 17  – عجالت ذات عشرة قضب

رمادي الداكن الالمع1 لون ال ال بوصة ب
إطارات كل المواسم –
– 2 )TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات
رة الحجم. – ياطية مصنوعة من الفوالذ صغي عجلة احت

التجهيزات الداخلية
زلق مزدوج – مسند ذراع أوسط أمامي من
ية المحيطة – داخل اإلضاءة ال
ان بغطاء – ت ا أكواب أمامي ت حامل
ائي المناطق – ن حرارة ث نظام تحكم بدرجة ال
ة – فتحات الهواء الخلفي
ة – ئ ا زينة مضي حاجبات للشمس مع مراي
ة  – دواسات عتبات قياسي
التشغيل بضغطة زر –

ميزات R-DYNAMIC باإلضافة إلى الميزات القياسية
اللون األبنوسي – بطانة سقف بقماش المورزين ب
كروم – دواسات عتبات من ال
دواسات معدنية المعة –
– .R-Dynamicو Evoque شارة

ار  – مصد خلفي بلون رمادي داكن المع مع ست
بلون الهيكل

ة – طالءات خارجية ألنبوب العادم نحاسية مصقول
داكن  – لحلية من األلومنيوم ال سطح خارجي ل

الخطي المتدرج
اللون األسود – تروس ب بديل ال مقابض ت
ادة من الجلد المثقب – عجلة قي

ة – فتحات بغطاء المحرك نحاسية مصقول
ة – ية نحاسية مصقول ب فتحات تهوية جان
اللون األسود الالمع – ا األبواب ب أغطية مراي
شعار RANGE ROVER بلون أطلسي داكن على  –

باب الخلفي ال

عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5073  –
رمادي الداكن الالمع6 لون ال ال ومقاس 17 بوصة ب

شعار RANGE ROVER بلون أطلسي داكن على  –
غطاء المحرك

لون  – ال شبكة أمامية بلون أطلسي داكن مع إطار ب
األسود الالمع

رمادي  – لون ال ال ار ب مصد أمامي بلون الهيكل مع ست
الداكن الالمع

تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.
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اختيار المحرك

ما المحرك الذي يناسبك؟
ادة التي تقوم بها.  الفعل على أولوياتك ونوع القي بنزين أم الديزل؟ تختلف وجهات نظر الكثيرين حول هذه المسألة. لكن الحقيقة أنه ال توجد إجابة واحدة صحيحة. يعتمد األمر ب ال

بنزين، ال سيما  رًا في استهالك الوقود من محركات ال ادة أكثر سالسة. وهي أكثر توفي مَّ توفر قي بنزين. حيث تتميز بعزم دوران أعلى ومن َث محركات الديزل أقوى من محركات ال
ارات التي تعمل بمحرك  ارات التي تعمل بمحرك الديزل أعلى من السي زازات في السي خارج المدينة في الرحالت الطويلة. من ناحية أخرى، فإن الخشونة ومستوى الضوضاء واالهت

الرحالت القصيرة. بنزين أكثر هدوءًا وأرخص في التشغيل ب ارات ال ارات الديزل أعلى أيضًا. عادًة ما تكون سي انة سي بنزين. كما أنَّ تكلفة صي ال

رًا أو أنك ال تقود لمسافات طويلة جدًا،  ي ارتك كث ارة بمحرك ديزل. ولكن إذا كنت ترى أنك ال تستخدم سي ناء سي باختصار، إذا كنت تعتزم القيادة ألميال طويلة، فإن األمر يستحق اقت
ارة بمحرك بنزين. ناء سي فربما يكون من األفضل لك اقت

landrover-me.com ارة رينج روڤر إيڤوك على يمكنك تشكيل سي

D240
رباعي الدائم األوتوماتيكي الدفع ال

ترين  إنَّ محرك الديزل Ingenium رباعي األسطوانات سعة ل
ًا يوفر عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر يعمل  بقدرة 240 حصان

على تحسين األداء والمحافظة على االقتصاد في استهالك 
ن.  الوقود بشكل ُمحسَّ

األداء  – ية تتجسد ب ال يفة مث ية تول ية المزدوجة التسلسل ن ي تورب توفر الشواحن ال
ادة بسرعة منخفضة.  تحكم الفائق في القي العالي وال

ية الضغط، حيث تمت  – ر تجميع عال تحديثات نظام وقود بمواسي تتضمن ال
ادة في معدل تدفق حقن الوقود.  ار، وزي ار إلى 2,200 ب ادته من 1,800 ب زي

توفير في استهالك الوقود،  ا لتحسين معدل ال تعمل هذه الميزات مًع
ز القوة. واالنبعاثات وتعزي

ر باستمرار على تنشيط تدفق الهواء  – ر المتغي تدوي تحكم في ال يعمل نظام ال
عند سرعات ومستويات عزم دوران المحرك المنخفضة لتحسين خلط وقود 

راق مع تقليل االنبعاثات واإلحماء بصورة أسرع.  الهواء لتحسين االحت الديزل ب

D180
رباعي الدائم األوتوماتيكي الدفع ال

يوفر محرك الديزل Ingenium تربوتشارجد رباعي األسطوانات 
ًا عزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر وقد  ترين بقدرة 180 حصان سعة ل

تم تحسينه لتوفير دقة وقدرة محسنتين على القيادة.
كامات  – ية الضغط، وتوقيت ال تجميع عال ر ال ويعمل حقن الوقود المباشر لمواسي

اه بعضها مع بعض  المي ّرد ب بيني عالي الكفاءة المب ّرد ال لعادم، والمب ر ل المتغي
ال. راق وقود نظيف وفّع ر احت توفي ل

رة من سرعات المحرك  – ي ر مجموعة كب ر من عزم الدوران عب يتم تقديم 430 نيوتن مت
يه  راوح بين 1,750 إلى 2,500 دورة في الدقيقة، ما يوفر أداًء يمكن الوصول إل ت ت

ًا. وتسارعًا قوي
ر  – تدفق المتغي ر األبعاد يتكيف مع ال يشتمل المحرك على شاحن توربيني متغي

ر نطاق سرعة  لغازات العادم من أجل الحصول على مستوى عاٍل من العزم عب
ر.  أخي ت األداء المتسق والتصاعد وتقليل ال ز ب ة التي تتمي كامل واالستجاب ال الدوران ب

D150
رباعي الدائم األوتوماتيكي الدفع ال

تم تحسين محرك الديزل Ingenium تربوتشارجد رباعي 
ًا ليوفر أفضل اقتصاد  ترين بقدرة 150 حصان األسطوانات سعة ل

المجموعة.  في استهالك الوقود ب
أعمدة موازنة مزدوجة  – بة خفيفة الوزن المزودة ب لة المحرك الصل تضمن كت

زاز بطبيعتها. انخفاض مستويات الضوضاء واالهت
ا إال  – ًي رون كت تحكم فيه إل تكيفي الذكي، الذي يتم ال ريد المحرك ال ب ال يتم تشغيل ت

كربون.  ائي أكسيد ال ن عند الضرورة فقط، مما يقلل استهالك الوقود وانبعاثات ث

محركات الديزل

تفاصيل. رجى استشارة وكيل الند روڤر المحلي للحصول على ال يعتمد توفر المحرك على السوق. ُي
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 الخطوة 2
اختيار المحرك

محركات البنزين
P300

رباعي الدائم األوتوماتيكي الدفع ال

بنزين Ingenium تربوتشارجد، عالي األداء رباعي  يتميز محرك ال
إدخال ترقيات على  ترين بقدرة 300 حصان، ب األسطوانات سعة ل

نظام تعزيز القدرة.
ر بين 1,500 و4,500 لفة  – لغ 400 نيوتن مت ب مما يوفر أقصى عزم دوران ي

في الدقيقة.
ة  – ر كمي ية التدفق بتوفي ن بعجلة ضاغط عال توربيني الُمحسَّ ز الشاحن ال يتمي

الحصول على ذروة قدرة تصل إلى  ة 26 في المائة، ما يسمح ب ر بنسب هواء أكب
300 حصان.

توربيني الحلزوني المزدوج بمحامل كريات مصنوعة من  – ز الشاحن ال يتمي
رة.  ة العاب لتقليل من االحتكاك وتحسين االستجاب راميك ل السي

P250
رباعي الدائم األوتوماتيكي الدفع ال

ترين رباعي  بنزين Ingenium تربوتشارجد، سعة ل ُيصدر محرك ال
ًا عزم دوران يبلغ 365 نيوتن متر  األسطوانات بقدرة 249 حصان

ويوفر مستوى مذهاًل من االقتصاد في استهالك الوقود 
والقدرة على القيادة.

ر مدى فتح  – ي ر باستمرار )CVVL( الذكي على تغي يعمل نظام الصمام المتغي
تنفس"  تيح ذلك للمحرك "ال تقليل من فقدان ضخ المحرك. ي صمامات الدخول وال

بأقصى مستوى من الكفاءة وتحسين مستوى الطاقة والعزم. 
ر  – كامات المتغي ر باستمرار )CVVL( مع توقيت ال يعمل نظام الصمام المتغي

المستقل المزدوج من أجل الحصول على أفضل مستوى من مرونة التشغيل، 
ز من االقتصاد في الوقود والطاقة  وذلك يؤدي إلى الحصول على مستوى متمي

ر نطاق سرعة الدوران.  عب
راوح بين 1,200 و4,500 لفة في الدقيقة، وذلك  – ت يتوفر حد أقصى لعزم الدوران ي

اء. از وتجاوز بال عن للحصول على تسارع ممت
توربيني الحلزوني المزدوج بواسطة مشعب عادم متكامل  – تتم تغذية الشاحن ال

أخر  ت توربيني، األمر الذي يقلل ال ادة نقل الطاقة إلى الشاحن ال زي يقوم ب
ر.  ي ة المحرك بشكل كب حّسن استجاب توربيني وُي ال

P200
رباعي الدائم األوتوماتيكي الدفع ال

بنزين Ingenium تربوتشارجد رباعي األسطوانات  يوفر محرك ال
ًا في استهالك  ترين بقدرة 200 حصان اقتصادًا ُمحّسن سعة ل

القدرة على القيادة.  الوقود دون المساس ب
ة  – ت ب لولبي المث ويضمن الحقن المباشر للوقود من الحواقن ذات الملف ال

راق فائق الكفاءة ونظيف مع  ر احت توفي توزيع الدقيق للوقود ل بشكل مركزي ال
تقليل االنبعاثات. 

ر باستمرار )CVVL( حركة صمام المدخل  – تحكم الذكي برفع الصمام المتغي ر ال يدي
ادة.  تحقيق التشغيل األمثل للمحرك في جميع مواقف القي ل

ر  – ر المستقل المزدوج مع نظام رفع الصمام المتغي كامات المتغي يعمل توقيت ال
ر على وحدة تحريك الصمام، ما يؤدي إلى الحصول  ي أث ت تجنب ال باستمرار )CVVL( ل

ر نطاق  ز من القدرة واالقتصاد في استهالك الوقود عب على مستوى متمي
سرعة الدوران. 

تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.
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اختيار مجموعة المواصفات
landrover-me.com ارة رينج روڤر إيڤوك على يمكنك تشكيل سي

ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي *قد تختلف المي

R-DYNAMIC SR-DYNAMIC SER-DYNAMIC HSE

SSE طرازHSE الطراز
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S الطرازSE الطرازHSE الطراز

عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5075 ومقاس 18  –العجالت
لون الفضي الالمع ال بوصة ب

:R-Dynamic عند تحديد مواصفات الطراز
عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5074 ومقاس 18  –

لون الفضي الالمع. ال بوصة ب

عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5076 ومقاس 20  –
لون الفضي الالمع ال بوصة ب

:R-Dynamic عند تحديد مواصفات الطراز
عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5079 ومقاس 20  –

لون الفضي الالمع. ال بوصة ب

عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5076 ومقاس 20  –
لون الفضي المعتدل مع طالء خارجي مصقول مثل  ال بوصة ب

اين ب الماس بلون مت
:R-Dynamic عند تحديد مواصفات الطراز

عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة بتصميم 5079 ومقاس 20  –
رمادي الداكن الالمع ومصقول مثل  لون ال ال بوصة مع طالء خارجي ب

اين. ب الماس بلون مت

يح الخارجية ة LED. –المصاب يح أمامي نهار –مصاب اء ال ن ادة أث لقي زة ل زة مع مصابيح ممي يح LED أمامية متمّي مصاب
– )AHBA( مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي
مؤشرات االتجاه المتحركة األمامية والخلفية. –

نهار – اء ال ن ادة أث لقي زة ل زة مع مصابيح ممي يح LED أمامية متمّي مصاب
– )AHBA( مساعد الضوء العالي األوتوماتيكي
مؤشرات االتجاه المتحركة األمامية والخلفية. –

راحة ًا  –وسائل ال ي ائ لة للطي كهرب تلقائي قاب تعتيم ال ا أبواب بوظيفة ال مراي
يح اقتراب ومدفأة مع مصاب

تلقائي – تعتيم ال ية بوظيفة ال مرآة رؤية خلفية داخل
يدوي. – باب الخلفي ال ال

ًا  – ي ائ لة للطي كهرب تعتيم األوتوماتيكي قاب ا أبواب بوظيفة ال مراي
يح اقتراب ومدفأة ومزّودة بذاكرة مع مصاب

تلقائي – تعتيم ال ية بوظيفة ال مرآة رؤية خلفية داخل
ائي. – باب خلفي كهرب

ًا  – ي ائ لة للطي كهرب تعتيم األوتوماتيكي قاب ا أبواب بوظيفة ال مراي
يح اقتراب ومدفأة ومزّودة بذاكرة مع مصاب

– ClearSight ة لرؤية الخلفي ية ل مرآة داخل
ائي يعمل باإلشارة – باب خلفي كهرب
اح. – نظام الدخول بدون مفت

ُمثقب –المقاعد الجلد المحبب ال مقاعد مكسوة ب
ًا في 10 أوضاع – ي ائ مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهرب

:R-Dynamic عند تحديد مواصفات الطراز
ية الدرجة. – ائ ن ألوان ث ُمثقب ب الجلد المحبب ال مقاعد مكسوة ب

ُمثقب – الجلد المحبب ال مقاعد مكسوة ب
ًا في 14 أوضاع مع ذاكرة – ي ائ مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهرب

:R-Dynamic عند تحديد مواصفات الطراز
ية الدرجة. – ائ ن ألوان ث ُمثقب ب الجلد المحبب ال مقاعد مكسوة ب

ُمثقب  – مقاعد مكسوة بجلد وندسور ال
ًا في 16 وضعًا بذاكرة مع إطار  – ي ائ مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهرب

نات الجلد الممتد بلون أطلسي وتحسي
:R-Dynamic عند تحديد مواصفات الطراز

ية الدرجة – ائ ن ألوان ث ُمثقب ب مقاعد مكسوة بجلد وندسور ال
مقود من الجلد المثقب مع إطار بلون أطلسي. –

ترفيه Touch Pro بشاشة مقاس 10 بوصات –نظام المعلومات وال
ناظرية مع شاشة عرض TFT مركزية – أقراص ت
نظام الصوت –
– *Navigation Pro نظام
–  Wi-Fi ونقطة اتصال Pro Services من *Connect Pro ألف ت ي

واإلعدادات الذكية
ألف مجموعة الهاتف الذكي* من تطبيقات InControl و – ت ت

.Apple CarPlay® 

– Touch Pro Duo
ية للسائق – تفاعل شاشة العرض ال
نظام الصوت –
– *Navigation Pro نظام
–  Wi-Fi ونقطة اتصال Pro Services من *Connect Pro ألف ت ي

واإلعدادات الذكية
ألف مجموعة الهاتف الذكي* من تطبيقات InControl و – ت ت

.Apple CarPlay® 

– Touch Pro Duo
ية للسائق – تفاعل شاشة العرض ال
– Meridian™  نظام الصوت من
– *Navigation Pro نظام
–  Wi-Fi ونقطة اتصال Pro Services من *Connect Pro ألف ت ي

واإلعدادات الذكية
ألف مجموعة الهاتف الذكي* من تطبيقات InControl و – ت ت

.Apple CarPlay® 

را الخلفية. –مساعدة السائق كامي ة –ال را الخلفي كامي ال
ركن  – ركن* من مراقب الخروج اآلمن ومساعد ال ألف مجموعة ال ت ت

زاوية 360 درجة ومراقب حركة المرور  ركن ب ونظام المساعدة على ال
لخلف. رجوع ل عند ال

ة – را الخلفي كامي ال
ركن  – ركن* من مراقب الخروج اآلمن ومساعد ال ألف مجموعة ال ت ت

زاوية 360 درجة ومراقب حركة المرور  ركن ب ونظام المساعدة على ال
رجوع للخلف عند ال

نقاط  – ادة* من نظام المساعدة على اكتشاف ال ألف مجموعة القي ت ت
كبح في حاالت  ثبيت السرعة ونظام ال ت تكّيفي ل اء والنظام ال العمي

ية السرعة. الطوارئ العال

 الخطوة 3
اختيار مجموعة المواصفات

تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.
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اختيار التصميم الخارجي

اختيار السقف
انورامي المنزلق، التي تعزز كلها  ب ثابت أو السقف ال انورامي ال ب ار من بين السقف المعدني أو السقف ال ي يمكنك االخت

لبيئة المحيطة.  ثابت مشاهدة متواصلة ل انورامي ال ب ارة وتغمرها بضوء الشمس. يوفر السقف ال رحابة داخل السي ال الشعور ب
ار إما سقف بلون الهيكل  ي لركاب مشاهدة المحيط الخارجي. كما يمكنك اخت يتيح ل الكامل ل انورامي المنزلق ب ب ويفتح السقف ال
ارة بشكل أكبر. يمكن طلب أي مجموعة من  اللون األسود أو الفضي لتحسين التصميم الخارجي للسي باين ب أو سقف بلون مت

انورامية وذات اللون المتباين. ب األسقف المعدنية وال

landrover-me.com ارة رينج روڤر إيڤوك على يمكنك تشكيل سي

ارفيك.  خارجي، أسود سنتوريني أو أسود ن ر متوفر بلوني التصميم ال ة.   ²غي رأس األمامية والخلفي زلق مساحة ال انورامي المن ب ار السقف ال يو 2019. سيقلل تحديد خي ر متوفر قبل يون 1غي

ارفيك دائمًا. ا األبواب بلون أسود ن اين، تكون مراي ب خارجي فضي لؤلؤي سيول. عند تحديد لون سقف مت ر متوفر بلون التصميم ال 3غي

ر الموقع landrover-me.com أو مراجعة وكيل الند روڤر المحلي. ارة عب رجى تشكيل السي ة. ُي ي ة المحل ي ب تيجة للسياسات الضري ارة وسعرها ن ارات المحددة على كفاءة السي خي ر ال يمكن أن تؤث

سقف بلون متباين أسود²
ياري اخت

ابت انورامي ث سقف ب
ياري اخت

انورامي منزلق¹ سقف ب
ياري اخت

سقف معدني بلون الهيكل
قياسي

سقف بلون متباين فضي³
ياري اخت
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اختيار لون الطالء
اآلن بعد أن اخترت نمط فتحة السقف المفضل لديك، يمكنك تحديد لون الطالء الخارجي الذي تريده. 

ّراقة الغنية  ب ا على أحدث تقنيات الصبغات، بداية من الطالءات ال ن تشتمل مجموعة الطالءات الخاصة ب
ا أكثر عمقًا. توفر األلوان  ا مسطًح والعميقة، وحتى الطالءات الالمعة المعدنية. توفر الطالءات المصمتة لوًن
أكيد. وتحّسن الطالءات المعدنية المتميزة  ت ال ًا المعًا يجذب األنظار ب نا طالًء خارجي ارية الخاصة ب ي المعدنية االخت

ارتك. ا درجة اللون وشدة لمعان الطالء الخارجي إلضفاء لمسة مميزة على مظهر سي ن ارية الخاصة ب ي االخت

 الخطوة 4
اختيار التصميم الخارجي

خالص

معدني

معدني متميز

أبيض فوجي

اسود سنتوريني

كيكورا حجري

كاربات رمادي ال

أبيض يولنغ

ارفيك أسود ن

فضي لؤلؤي سيول

فضي إندوس رمادي كوريس

أحمر فيرنزي

فضي سيليكون

تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.
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مجموعة التصميم الخارجي باللون األسود
ارة رينج روڤر إيڤوك بشكل أكبر من خالل مجموعة التصميم  يمكن تحسين المظهر المميز لسي

باب الخلفي، والشبكة،  ز الشعار على غطاء المحرك وال اللون األسود. حيث يتمي ارية ب ي الخارجي االخت
ارة السفلية وأغطية المرايا جميعًا بطالء خارجي  والرفرف الجانبي، والمصد األمامي والخلفي، والست

ارة مظهرًا أكثر جرأة. اللون األسود الالمع لمنح السي ب

مجموعة التصميم الخارجي R-Dynamic باللون األسود
ارية  ي اللون األسود االخت لتوفير مظهر مذهل بصورة أكبر، تعتمد مجموعة التصميم الخارجي R-Dynamic ب

اللون  ارة رينج روڤر إيڤوك مع إضافة طالء خارجي ب اللون األسود لسي على مجموعة التصميم الخارجي ب
التصميم  األسود الالمع إلى الفتحات بغطاء المحرك وطبقات طالء خارجية ألنبوب العادم - لالرتقاء ب

ارة إلى آفاق جديدة. ز للسي الخارجي الممي

ارات الند  تفاصيل أو االتصال بوكيل سي يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي
روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

لون األسود الالمع ال لون األسود الالمع مع إطار ب ال لون األسودشبكة ب ال طبقات طالء خارجية ألنبوب العادم ب لون األسود الالمع ال ة ب ي ب فتحات تهوية جان ار بلون أسود المع مصد أمامي بلون الهيكل مع ست



63 لون األسود. ال خارجي R-Dynamic ب رنزي مع مجموعة التصميم ال ارة المعروضة من طراز R-Dynamic HSE بلون أحمر في السي

 الخطوة 4
اختيار التصميم الخارجي
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اختيار العجالت
تراوح المقاسات بين 17 بوصة إلى العجالت المرغوبة بشدة مقاس 21 بوصة.  ار من بين 12 نمطًا من العجالت. ت ي يمكنك االخت

ارة. ومع لمسات التصميم المميزة، يضفي كل مقاس سماته المميزة على المظهر اإلجمالي للسي

landrover-me.com ارة رينج روڤر إيڤوك على يمكنك تشكيل سي

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5076 ومقاس 20 بوصة

اللون الفضي الالمع ب
SE ارة رينج روڤر إيڤوك قياسية في سي

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5073 ومقاس 17 بوصة

اللون الرمادي الداكن الالمع1 ب
R-Dynamic ارة رينج روڤر إيڤوك قياسية في سي

  .D150 ر متوفرة في محرك تكيفية. غي اميكيات ال ن دي  1قياسية مع المحركات D150 وD180 وP200.   2قياسية مع المحركات D240 وP250 وP300.   3متوفرة فقط مع ال

توفر. رجى مراجعة وكيل الند روڤر المحلي لمعرفة مدى ال ر متوفرة في محرك D150. ُي تكيفية. غي اميكيات ال ن دي 4متوفرة فقط في الطراز First Edition مع ال

ر الموقع landrover-me.com أو مراجعة وكيل الند روڤر المحلي. ارة عب رجى تشكيل السي ة. ُي ي ة المحل ي ب تيجة للسياسات الضري ارة وسعرها ن ارات المحددة على كفاءة السي خي ر ال يمكن أن تؤث

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5075 ومقاس 18 بوصة

اللون الفضي الالمع ب
 قياسية في رينج روڤر إيڤوك2 

S ورينج روڤر إيڤوك

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5076 ومقاس 20 بوصة
اللون الفضي المعتدل الالمع  ب

اين ب مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون مت
HSE ارة رينج روڤر إيڤوك قياسية في سي

 عجالت ذات عشرة قضبان
 بتصميم 1005 ومقاس 17 بوصة

اللون الرمادي الداكن الالمع  ب
ارة رينج روڤر إيڤوك1 قياسية في سي

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5074 ومقاس 18 بوصة

اللون الفضي الالمع  ب
2 R-Dynamic قياسية في رينج روڤر إيڤوك 

R-Dynamic S ورينج روڤر إيڤوك
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 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5078 ومقاس 21 بوصة

اللون األسود الالمع³ ب

تصميم 5079 ومقاس 20 بوصة
ذات خمسة قضبان منقسمة
اللون الرمادي الداكن الالمع  ب

اين ب مع طالء خارجي مصقول مثل الماس بلون مت
First Editionو R-Dynamic1 HSE قياسية في رينج روڤر إيڤوك

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5079 ومقاس 20 بوصة

اللون الفضي الالمع  ب
R-Dynamic SE قياسية في رينج روڤر إيڤوك

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5078 ومقاس 21 بوصة

اللون الفضي الالمع³ ب

 الخطوة 4
اختيار التصميم الخارجي

يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على  رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي
ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. تفاصيل أو االتصال بوكيل سي ال

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5079 ومقاس 20 بوصة

اللون األسود الالمع ب

 عجالت ذات خمسة قضبان منقسمة
 بتصميم 5077 ومقاس 21 بوصة مع

اللون الفضي الفاتح الالمع   طالء خارجي ب
المصقول مثل الماس بلون متباين4

تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.
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سحابي

إكليبس

غارنت داكن

سحابي/أبنوسي

إكليبس/أبنوسي

غارنت داكن/أبنوسي

اختيار التصميم الداخلي
الية من ألوان التصميم الداخلي. ار المجموعة المث ي ار الطراز الخاص بك، يمكنك اخت ي اخت لقد قمت اآلن ب

landrover-me.com ارة رينج روڤر إيڤوك على يمكنك تشكيل سي

اختيار توليفة األلوان

رينج روڤر إيڤوك R-DYNAMICرينج روڤر إيڤوك

اري في رينج روڤر إيڤوك. ي اري في رينج روڤر إيڤوك R-Dynamic.   2قياسي في رينج روڤر إيڤوك R-Dynamic واخت ي 1قياسي في رينج روڤر إيڤوك واخت

أبنوسيأبنوسي



67

سطح خارجي للحلية من األلومنيوم الالمع الخطي المتدرج1 قماش

اختيار اللمسات النهائية للتصميم الداخلياختيار مواد المقاعد

سطح خارجي للحلية من األلومنيوم الداكن الخطي المتدرج2 جلد محبب ُمثقب

ارية( ي قشرة زينة من خشب الدردار بلون عنبر طبيعي )اخت Ultrafabrics™ و Eucalyptus منسوجات

Dinamica®  ر منسوجات Kvadrat الفاخرة والقماش المزأب

ارية( ي قشرة زينة من خشب الدردار بلون رمادي طبيعي )اخت جلد وندسور ُمثقب

 الخطوة 5
اختيار التصميم الداخلي

ُمرفق. يل المواصفات واألسعار ال رجوع إلى دل رجى ال تفاصيل، ُي تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.ال تتوفر جميع المواد المستخدمة في كسوة المقاعد بكل األلوان. للحصول على مزيد من ال
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اختيار مجموعة التصميم الداخلي
ار من بين أربع مجموعات للتصميم الداخلي. ي ارة، يمكنك االخت رحابة التي تتمتع بها مقصورة السي راحة إلى ال ز والتفّرد والتطّور وال تمّي إلضافة لمسات ال

المقاعد المكسوة بجلد وندسور أو المكسوة بنسيج Kvadrat الفاخر والقماش  قياسية ب
ر  ®Dinamica، وتتضمن هذه المجموعة: المزأب

جلد وندسور على لوحة العدادات الوسطى والبطانات السفلية لألبواب –
مقود من الجلد مع إطار بلون أطلسي –

المقاعد المكسوة بجلد وندسور أو المكسوة بنسيج Kvadrat الفاخر والقماش  ارية ب ي اخت
ر  ®Dinamica، وتتضمن هذه المجموعة: المزأب

جلد وندسور على لوحة العدادات الوسطى وغطاء لوحة العدادات والبطانات العلوية  –
والسفلية لألبواب

مقود من الجلد مع إطار بلون أطلسي –

المجموعة الفاخرة اإلضافية للتصميم الداخليالمجموعة الفاخرة للتصميم الداخلي

ارة وكيل الند روڤر المحلي لديك. ُمرفق أو زي يل المواصفات واألسعار ال ارات، يرجى مراجعة دل خي ا وال لمزاي كامل ل توافر ال لالّطالع على ال
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 الخطوة 5
اختيار التصميم الداخلي

ر متوفر مع المقود المدفأ.  *غي

EUCALYPTUS مجموعة المنسوجات المتميزةمجموعة منسوجات

المقاعد المكسوة بنسيج Eucalyptus و ™Ultrafabrics، وتتضمن هذه المجموعة: ارية ب ي اخت

نسيج Luxtec على لوحة العدادات الوسطى والبطانات السفلية لألبواب –
مقودًا من القماش المزأبر*  –
–  SportShift جلد مزأبر على ذراع تحديد السرعات

 ،Dinamica®  ر المقاعد المكسوة بنسيج Kvadrat الفاخر والقماش المزأب ارية ب ي اخت
وتتضمن هذه المجموعة:

نسيج Luxtec على لوحة العدادات الوسطى والبطانات السفلية لألبواب –
مقودًا من القماش المزأبر مع إطار بلون أطلسي* –
– SportShift جلد مزأبر على ذراع تحديد السرعات

تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.
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تحديد خياراتك وعدة الند روڤر

تحديد الخيارات
ارتك الجديدة، وذلك لتساعدك على التعبير عن شخصيتك  ار من بينها عند طلب سي ي ارات المتناسقة التي يمكنك االخت تتوفر مجموعة وفيرة من الخي
ارة والسوق. لالّطالع على  ائية التي تطلبها. قد تختلف الميزات وتوفرها بحسب مواصفات السي ن ث الميزات االست ارة رينج روڤر إيڤوك ب وتخصيص سي

ارة وكيل الند روڤر المحلي لديك. ُمرفق أو زي ارات، يرجى مراجعة دليل المواصفات واألسعار ال ا والخي التوافر الكامل للمزاي

landrover-me.com ارة رينج روڤر إيڤوك على يمكنك تشكيل سي

تة. ب ارية مث ي زات اخت ارة المعروضة من طراز R-Dynamic HSE بلون فضي لؤلؤي سيول مع مي السي
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تفاصيل أو االتصال بوكيل  يل المواصفات واألسعار المرفق للحصول على ال رجوع إلى دل رجى ال ارة والسوق. ُي زات وتوفرها بحسب مواصفات السي قد تختلف المي
ارات الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. سي

ر الموقع landrover-me.com أو مراجعة  ارة عب رجى تشكيل السي ة. ُي ي ة المحل ي ب تيجة للسياسات الضري ارة وسعرها ن ارات المحددة على كفاءة السي خي ر ال يمكن أن تؤث
وكيل الند روڤر المحلي.

.Gentex Corporation جارية مسجلة لصالح شركة  ®HomeLink هي عالمة ت

تلقائي  تعتيم ال ا األبواب بوظيفة ال الجلد المحبب أو المقاعد المكسوة بمنسوجات Eucalyptus و ™Ultrafabrics.   5متوفرة فقط مع مراي جلد.   3متوفرة فقط مع المقاعد المكسوة باألقمشة.   4متوفرة فقط مع المقاعد المكسوة ب 1وفقًا للسوق.   2متوفرة فقط مع المقود من ال

ًا والمدفأة والمزّودة  ي ائ لة للطي كهرب قاب تلقائي ال تعتيم ال ا األبواب بوظيفة ال ر  ®Dinamica، ومراي راب.   6متوفرة فقط مع المقاعد المكسوة بجلد وندسور أو المقاعد المكسوة بنسيج Kvadrat الفاخر والقماش المزأب يح اقت ًا والمدفأة والمزّودة بذاكرة مع مصاب ي ائ لة للطي كهرب قاب ال
ة ClearSight. حسب السوق. رؤية الخلفي ل ة ل ي داخل تلقائي أو المرآة ال تعتيم ال ية بوظيفة ال داخل ة ال رؤية الخلفي راب.   7متوفرة فقط مع المقاعد التي يمكن ضبطها في 16 وضعًا.   8متوفر فقط مع مرآة ال يح اقت بذاكرة مع مصاب

وسائل الراحة
ائي  باب خلفي كهرب

ائي - راجع الصفحة 46 ز الكهرب باب الخلفي الممي ال
8 )HomeLink® ( جهاز فتح باب المرأب

ة ClearSight - راجع الصفحة 34 رؤية الخلفي ل ة ل ي داخل المرآة ال
مجموعة مقابس الطاقة 2

تحميل شبكة تقسيم مساحة ال
تحميل تخزين بمساحة ال ان ال قضب

ة المزّودة بنظام Click and Go - راجع  القاعدة المضمن
الصفحة 49.

نظام المعلومات والترفيه
ه - راجع الصفحة 22 ترفي نظام المعلومات وال

االتصال - راجع الصفحات 24-29
الصوت - راجع الصفحتين 30-31

ليفزيون الرقمي1. ت ال

التقنية
استشعار عمق الخوض في الماء - راجع الصفحة 19

ة - راجع الصفحة 21 ئ تهي ل ة ل ل قاب تكيفية وال اميكيات ال ن دي ال
زاوية 360 درجة - راجع الصفحة 35 ة ب را المحيطي كامي ال
ركن ومجموعة مساعدة  ادة ومجموعة ال مجموعة القي

السائق - راجع الصفحات 36-38
اح نظام الدخول بدون مفت

يد لألنشطة - راجع الصفحة 49 اح ال مفت
مستشعر االقتحام.

التجهيزات الداخلية
لة للضبط  ية محيطة قاب إضاءة داخل

زجاج  ارد من ال ب اخ ال راحة في المن ألف مجموعة وسائل ال ت ت
األمامي المدفأ ورشاشات الغاسالت المدفأة والمقود المدفأ2

ًا ي ائ عمود توجيه قابل للضبط كهرب
بطانة سقف بقماش المورزين )لون محاري فاتح أو 

لون أبنوسي(
ر )لون محاري فاتح أو  القماش المزأب بطانة سقف ب

لون أبنوسي(
مستشعر جودة الهواء

ة - راجع الصفحة 49 ن ي اب ك أين هواء ال ت
نة مع جهاز تحكم عن بعد1 ي كاب ل تكييف مسبق ل

اد فرش سّج
فرش سجاد متميز

ئة تحمل شعار رينج روڤر  ية مضي بات معدن دواسات عت
)R-Dynamic ارات )شعار R-Dynamic على سي

كروم بات من ال دواسات عت
ًا في 8 أوضاع3 مقاعد أمامية يمكن ضبطها يدوي

ًا في 10 أوضاع4 ي ائ مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهرب
ًا في 14 وضعًا مع ذاكرة4 5 ي ائ مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهرب

ًا في 16 وضعًا مع ذاكرة6 ي ائ مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهرب
مقاعد أمامية مدفأة

مقاعد أمامية وخلفية مدفأة
ردة مع مقاعد خلفية مدفأة6 7 مقاعد أمامية مدفأة ومب

تدليك6 7. ة ال مقاعد أمامية مزودة بخاصي

مزايا التصميم الخارجي
يح األمامية واإلضاءة - راجع الصفحة 44 المصاب

زجاج الخصوصية1
زجاج أمامي مخفف ألشعة الشمس.

العجالت واإلطارات
إطارات فصل الصيف 

صواميل غلق العجالت.

تفضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت.
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اختيار عدة الند روڤر - اإلكسسوارات
ارة رينج روڤر إيڤوك. يمكن شراء هذه  تتوفر مجموعة من اإلكسسوارات األنيقة والقوية والعملية والتي تمنحك الفرصة إلضافة المزيد من الميزات إلى سي
ارة جديدة فحسب. وبصورة طبيعية، تم تصميم  ارة - وليس عند شرائها كسي اإلكسسوارات من وكيل الند روڤر المحلي وإضافتها في أي مرحلة من عمر السي

ارتك. ر الصارمة ذاتها المتبعة في تصنيع المعدات األصلية الموجودة في سي ارها وتصنيعها وفقًا للمعايي ب اإلكسسوارات المعتمدة من الند روڤر واخت

gear.landrover.comو landrover-me.com الخيارات وعدة الند روڤر، قم بتهيئة رينج روڤر إيڤوك على للحصول على مزيد من المعلومات وقائمة كاملة ب

د HUE من  جل واردة أعاله طوق كلب من ال تحميل المبطنة ومقّسم األمتعة - كامل االرتفاع توضح الصورة ال يفة، بما في ذلك مساحة ال ارة المعروضة من طراز R-Dynamic HSE بلون فضي لؤلؤي سيول، مزودة بإكسسوارات الحيوانات األل السي
ارة موقع landrover-me.com/collection أو اتصل بوكيل الند روڤر المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. زي ادة حيوانات تحمل عالمة HUE. تفضل ب الند روڤر ومجموعة قي
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رّكب على قضيب القطر – 3 دراجات حامل دراجات ُم

Click and Hang يتضمن القاعدة ونظام – Click and Go نظام

رّكب على السقف في  ُم اء الموضوعة فوق هوائي القمر االصطناعي ال بة على السقف من الند روڤر. قد تتسبب األشي ان المتعارضة لكل اإلكسسوارات المرّك ركيب القضب ¹يجب ت
زلق.    انورامي المن ب ر ضار على نظام المالحة ونظام راديو القمر االصطناعي، إن ُوجدا.   ²ال يتوفر مع السقف ال ي أث ها ت ارة وقد يكون ل  تقليل جودة اإلشارة الُمستلمة بواسطة السي

ت على السقف. بَّ ث ُم ة يساوي قدرة تحميل اإلكسسوار ال لحمول 3الحد األقصى ل

الرحالت
تخزين في ظهر المقعد – جلد فاخر  ال

اعمة  ية ن ارة، باإلضافة إلى بطانة داخل ه المستخدم في السي جلد الفاخر ذات ع من ال ُمصّن
جزء الخلفي من المقاعد  ومشابك أزرار مغناطيسية. يوفر حل تخزين مالئمًا في ال

رة.  تخزين العناصر الصغي ر من األماكن ل ي كث األمامية في وجود ال
 نظام Click and Go – المجموعة

ارة عن نظام متعدد األغراض ملحق بظهور المقاعد  مجموعة Click and Go عب
 Click and Go ثبيت قاعدة نظام اني. ويتم ت ث لالستخدام بواسطة ركاب مقعد الصف ال
رأس، كما يمكن إضافة المزيد من الملحقات  متعدد االستعماالت بين حوامل مسند ال

يع كل  رات. يتم ب ر اللوحي أو الحقائب أو القمصان أو الست يوت لحمل أجهزة الكمب
يها.  إكسسوار بصورة منفصلة. يمكن إزالة هذه القاعدة عندما ال تكون هناك حاجة إل

 القضبان المتعارضة )من دون سكك السقف(
زداد االرتفاع  اح. وي ري اميكي من مستوى اإلعاقة وضوضاء ال ن يقلل التصميم اإليرودي

بها بمقدار 93 ملم. ركي عند ت
 صندوق تحميل األمتعة على السقف1 ²

ة  ركيب بسهول ت ائي مع مؤشر عزم مدمج من أجل ال ركيب السريع الكهرب ت نظام ال
بين باستخدام المقابض الموجودة على الغطاء وداخل  جان يد واحدة. يفتح من ال وأمان ب

تفريغ. توفر سجادة القاعدة  تحميل وال ركيب وال ت د ال ة عن ر السهول توفي الصندوق، ل
تحميل ثماني زالجات/من خمسة إلى ستة  بلغ سعة ال ة. ت لحمول ا أفضل ل اًت ب المدمجة ث
يد، على أن يبلغ طول الزالجات 205 سم كحد أقصى. الحجم 410  جل زحلق على ال ألواح ت

ة 75 كجم3. لحمول رات. الحد األقصى ل ت ل
ب على قضيب القطر – ثالث دراجات ركَّ ُم  حامل الدراجات ال

ية إقران قضيب قطر  دراجات المركب على قضيب القطر على آل يشتمل حامل ال
ارة باستخدام دواسة  دًا عن السي تها بعي يد واحدة ويمكن إمال ر السريع ب تحري ركيب/ال ت ل ل

باب الخلفي. يمكن فتح  جزء الخلفي من ال ة الوصول إلى ال القدم للسماح بسهول
دراجات،  باب الخلفي عند وجود الحامل في وضع الفرد/الطي. كما يشتمل حامل ال ال
المصنوع من األلومنيوم ومواد أخرى خفيفة الوزن، على إضاءة خلفية وحامل لوحة 
ية طي/انزالق للسماح  ر األمان. يشتمل الحامل على آل توفي ترخيص وقابل للقفل ل

ثبيت  اء عدم االستخدام. يضمن الحامل ووظيفة السقاطة ت ن تخزين أث ة ال بسهول
ة 51 كجم.  لغ الحد األقصى لسعة الحمول ب أمان. ي دراجات ب ال

 الخطوة 6
حدد خياراتك وعدة الند روڤر

ة.  ي ة المحل ي ب تيجة للسياسات الضري ارة وسعرها ن ارات المحددة على كفاءة السي خي ر ال يمكن أن تؤث
ر الموقع landrover-me.com أو مراجعة وكيل الند روڤر المحلي. ارة عب رجى تشكيل السي ُي
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اقل الحركة األوتوماتيكي فقط. ارات R-Dynamic.   2ن ر متوفر في سي 1غي

لدان أخرى. ان في الواليات المتحدة وب ت ان لشركة  .Apple Inc، مسجل ت تان مسجل جاري ان ت iPhone و ®iPad هما عالمت

يفة القابل للطي حامل الحيوانات األل

واٍق سفلي من الفوالذ المقاوم للصدأ – أمامي

التصميم
ا – ألياف الكربون  أغطية المراي

خارجي  ة الجودة، مع السطح ال ي كربون عال ياف ال ا الالمعة من أل ة المراي تساهم أغطي
لَهم من األداء.  لتصميم الفائق الُمست ر لمسة جديدة ل لمعان، في توفي شديد ال

رياضية  أغطية الدواسات ال
خارجي من الفوالذ المقاوم  رياضية ذات السطح ال ة الدواسات ال ز أغطي تمي ت

ر  توفي ثبيت مخفية ل ركيب كما تشتمل على نقاط ت ت ة ال للصدأ الالمع بسهول
سطح خارجي أنيق.

 مقابض تبديل التروس – ألومنيوم²
عزز من مظهر وملمس المقود مع المقابض فائقة الجودة المصنوعة من األلومنيوم. 
ائي  ن ث ر مستوى است توفي ًا ل ًا ومؤينة وممشطة يدوي ي ة آل بديل تروس مصقول مقابض ت

بَلى مع سطح خارجي فاخر. من مقاومة ال
 دواسات العتبات – مضيئة، أمامية

اقة على  راكب األمامي على إضفاء األن بات األمامية للسائق وال تعمل دواسات العت
تناسق مع التصميم الداخلي  بَلى والخدوش. ت بات من ال ة العت ي ارة وحماية حل السي

ارة وتضيء شعار رينج روڤر بصورة أنيقة عند فتح األبواب األمامية.  للسي

 واٍق سفلي من الفوالذ المقاوم للصدأ – أمامي1
ز الواقي السفلي، المصمم للطرق الوعرة والمصنوع من الفوالذ  يتمي

ارة.  لجزء األمامي للسي المقاوم للصدأ، بطالء خارجي فاخر مصقول والمع ل
اللون الفضي  الغطاء األوسط – طالء خارجي ب

اقة.  يها األن ن العجالت المصنوعة من خالئط األلومنيوم ويضفي عل يحسِّ
يشتمل على شعار الند روڤر.

 الطالء الخارجي لدواسة عتبة مساحة التحميل – مضاء
خارجي للصندوق، المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ مع طالء  يوفر السطح ال

تفريغ،  تحميل وال ة ال ي اء عمل ن تحميل أث خارجي المع، الحماية لكسوة مساحة ال
تحميل مع اإلضاءة األنيقة. ة رائعة لمساحة ال ي ويوفر لمسة جمال

ارفيك جانبية – أسود ن  فتحات التهوية ال
خارجي. لتصميم ال عًا ل ارفيك مظهرًا رائ ن لون األسود ال ال ة ب ي ب جان تهوية ال توفر فتحات ال

منتجات الحيوانات األليفة
يفة القابل للطي  حامل الحيوانات األل

يفة.  نقل الحيوانات األل ئة آمنة ومريحة ل ي يفة القابل للطي ب يوفر حامل الحيوانات األل
نة وهو  ي ايلون 600D  المت ن يفة القابل للطي مصنوع من مادة ال إن حامل الحيوانات األل

ية  ّطنة ونوافذ شبكية وآل إطار معدني خفيف الوزن ويشتمل على وسادة مب ز ب يتمّي
ا المصنوعة  زواي حاجة. وتوفر مقابض الحمل وال تثبت في مكانها عند ال قفل مع نابض ل

تخزين  ًا ل ارًا مناسب ًزا، مع جيب جانبي يوفر خي ا متمي ا خارجًي من جلد وندسور سطًح
يفة. الحيوانات األل رة الخاصة ب اإلكسسوارات أو األغراض األخرى الصغي

 مساحة التحميل المبطنة 
السجاد في منطقة مساحة  تحمي هذه الكسوة المخصصة كل المساحات المغطاة ب
ية.  ب جان اني والجدران ال ث تحميل، بما في ذلك األرضية ومساند ظهر مقاعد الصف ال ال

نة مع سجاد مطاطي وواقي مصد قابل للفصل  ي ة ل تم تصنيعها من أقمشة ذات بطان
كين الذين يحملون معهم الحيوانات  لمال ة ل ي ال ة تنظيفها، مما يجعلها مث لسهول

ارة.  يفة بصورة منتظمة في مساحة تحميل السي األل

م صندوق األمتعة كامل االرتفاع   درج بطانة مساحة التحميل وُمقسِّ
كامل االرتفاع لحماية  تحميل والمقّسم ال يشتمالن على السجاد المطاطي لمساحة ال

اه، ما يحمي سجاد أرضية  لمي ارتك وحيوانك األليف. السجاد المطاطي مقاوم ل سي
كامل االرتفاع الوصول إلى مقصورة  ارة. يمنع المقّسم ال تحميل في السي مساحة ال

أمان. ينما يستوعب ويحمي حيوانك األليف ب ركاب، ب ال
يفة المقاوم لالنسكاب  وعاء الحيوانات األل

ة  ارة. مع قاعدة مطاطي تنقل أو خارج السي اء ال ن ًا لالستخدام أث يشّكل حاًل مناسب
تحميل،  الحلقة على شكل "D" في مساحة ال بيت ب ث ت ل بيت ل ث مقاومة لالنزالق وحزام ت

لغ 350 ملل. ب يوفر الوعاء المقاوم لالنسكاب سعة ت
 نظام الغسل المحمول 

ًا  ارة، وهو يشّكل حاًل مناسب تم تصميم نظام الغسل المحمول الستخدامه خارج السي
دراجات  يفة قبل تحميل أي معّدات أخرى أو غسلها، بدءًا من ال لغسل الحيوانات األل
زات الغطس. وفقًا لإلعداد المحدد، سيوفر نظام الغسل المحمول  ووصواًل إلى ب
ر ملحق على شكل خرطوم  اه المستمر عب هذا دقيقتين على األقل من دفق المي

يدوية  ة ال ئه من الحنفية، أما المضّخ اتج من مل ن االستحمام. يستخدم النظام الضغط ال
دًا عن المنزل،  اه بعي المدمجة فتسمح للمستخدم بضبط الضغط عند ملء خزان المي

حاجة إلى استخدام بطاريات أو طاقة خارجية. يشتمل على مقبض وغطاء يحمل  بدون ال
ته بحلقات على  ي ب ث بة تخزين إضافية يمكن ت تجارية، وباستخدام حقي عالمة الند روڤر ال

اء النقل. ن تحميل أث شكل "D" في مساحة ال
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وحدة توصيل هاتف iPhone وشحنه

ًا ي ائ لفرد كهرب قضيب القطر القابل ل

الرحالت
 سجاد مطاطي لحماية مساحة التحميل

جاز.  لون األسود مع شفة احت ال اه ب لمي تحميل مقاوم ل سجاد مطاطي لمساحة ال
تحميل.  يوفر الحماية ألرضية مساحة ال

 غطاء حماية المقعد الخلفي
بلل واألوساخ.  ابين من ال ب يحمي كاًل من المقعد الخلفي وبطانتي ال

 سجاد أرضية من المطاط
تجارية مع شفة احتجاز، يساعد على  اه يحمل عالمة الند روڤر ال لمي سجاد مطاطي مقاوم ل
تحميل الخلفية من األوساخ بصورة عامة. تغطي وصلة السجاد  حماية سجاد مساحة ال

اه هذه ظهور المقاعد الخلفية عندما تكون مطوية نحو األسفل. لمي المقاومة ل
 طقم تثبيت مساحة التحميل

ان  ثّبت بقضب تحميل من مجموعة من الملحقات التي ُت ثبيت مساحة ال يتكّون طقم ت
ر  ر السريع للمساعدة في توفي تحري تحميل من خالل نظام القفل السريع/ال بمساحة ال
تحميل. تتضمن مجموعة  ثبيت األمتعة وعناصر أخرى في مساحة ال ت حل شامل ومرن ل

اًل للضم مع بكرة قصور ذاتي وقضيب متداخل.  الملحقات شريطًا قاب

ًا ي ائ لفرد كهرب  قضيب القطر القابل ل
ر ظاهر خلف المصد الخلفي  ًا بشكل غي ي ائ لفرد كهرب يتم تخزين قضيب القطر القابل ل

توفير شكل خارجي أنيق وجذاب. لقد تم تصميمه بحيث  ة عدم استخدامه، ل في حال
تحميل  اح في مساحة ال له من خالل مفت ية ويتم تشغي ان يتم فرده أو تخزينه في 12 ث

ترفيه في المقصورة. كما يعود إلى وضعه  الخلفية أو بواسطة نظام المعلومات وال
ة  ي ائ تخزين. يتضمن أجهزة قطر كهرب اء الفرد/ال ن ة وجود عوائق أث األصلي في حال

لها أيضًا(. كما أنه معتمد لقطر  ًا )تكون مخفية حتى يتم تشغي متكاملة ذات 13 سن
زّود  يح المقطورة التي ت ار مصاب ب حمل يصل إلى 3,500 كجم. تشتمل على أداة اخت

رجوع  يح ال يح المقطورة بما فيها مصاب تحقق مما إذا كانت مصاب القدرة على ال السائق ب
يح الفرامل تعمل بطريقة صحيحة، وذلك بدون مساعدة. يتم تنشيط  لخلف ومصاب ل

تحميل أو من خالل شاشة  اح موجود في مساحة ال يح من خالل مفت ار المصاب ب اخت
ارة.  اللمس، وفقًا لمواصفات السي

 واقيات الطين
 - األمامية
 - الخلفية

رذاذ وتضمن  تعد واقيات الطين من اإلكسسوارات اإلضافية الشائعة والتي تقلل من ال
ارة.  خارجي للسي ز التصميم ال تعزي حماية الطالء من المخلفات واألوساخ. ُمصممة ل

 

أسلوب الحياة
 غطاء حماية المصد الخلفي

كّون  يوفر الحماية للمصد الخلفي من الخدوش والكشوط، ويساعد على منع ت
تفريغ.  تحميل وال اء ال ن األوساخ على األجزاء القماشية من المصد أث

ثاني بريد/تسخين األطعمة بمسند الذراع في الصف ال  وحدة ت
ريد وتسخين لألطعمة والمشروبات تعمل كمسند ذراع خلفي أوسط. ومع  ب وحدة ت

يته في مكانه عن طريق حزام أمان المقعد األوسط،  ب ث الجلد، يتم ت سطحه المغطى ب
لرحالت الطويلة  الي ل ائي اإلضافي الخلفي. مث له من المقبس الكهرب ويتم تشغي

مع األسرة.
لزجاج األمامي  واقي الشمس ل

زجاج األمامي أشعة الشمس ويساعد على إبقاء  ال يعكس واقي الشمس الخاص ب
حار. اردة في الطقس ال ارة ب مقصورة السي

ائية تبريد الكهرب  حقيبة ال
لها  ريد هذه من خالل ترموستات، ويتم تشغي ب ت ة ال ب تحكم في درجة حرارة حقي يتم ال

تنظيف.  ز بسطح داخلي سهل ال تمي ائي إضافي بجهد 12 فولت، وت من مقبس كهرب
رات.  ت االرتفاع 380 ملم، الطول 380 ملم، العرض 220 ملم. الحجم 14 ل

 وحدة توصيل هاتف iPhone وشحنه
اء الشحن،  ن رؤية الهاتف أث تم تصميم وحدة توصيل هاتف iPhone وشحنه للسماح ب

 ،iPhone واستخدام مساحة حامل األكواب في الكونسول المركزي. عند توصيل هاتف
ترفيه/ تحكم بها عن طريق نظام المعلومات وال يمكن الوصول إلى الوسائط وال

الوصول إلى زر الشاشة  لحامل ب ُمفّرغ" ل نظام الصوت المدمج. ويسمح التصميم "ال
 iPhone لهاتف USB اء وضعه فيه. ويمكن فصل شاحن ن ة أيًضا الستخدامه أث رئيسي ال

حاجة إلى توصيل USB الستخدام آخر.  بسهولة في حال ال
ISOFIX تجارية – قاعدة  مقعد أطفال يحمل عالمة الند روڤر ال

قاعدة ISOFIX لالستخدام مع مقعد األطفال – المجموعة  +0  )منذ الوالدة حتى 13 كجم( 
.VPLRS0397 حامل الرضيع –

تجارية – المجموعة  +0   مقعد أطفال يحمل عالمة الند روڤر ال
ًا(. يحمل عالمة  ب لُرضع منذ الوالدة حتى 13 كجم )منذ الوالدة حتى 15-12 شهرًا تقري ل

ة  اح/مظل تجارية. متجه إلى الخلف على المقعد الخلفي. تتضمن مصد ري الند روڤر ال
ية. مسند رأس سهل  ائ كهرب اًل للغسل في الغساالت ال ًا، قاب شمس وغطاًء مبطن

ية الضبط  ثبيت مع إمكان االستخدام ذو ارتفاع قابل للضبط وحزام مزود بخمس نقاط ت
ارة أو قاعدة  نقاط في السي ته باستخدام حزام األمان ثالثي ال ي ب ث بسحبة واحدة. ويمكن ت

.ECE R44-04 ار األوروبي ب ار االخت ISOFIX في مقعد األطفال. معتمد وفق معي

 الخطوة 6
حدد خياراتك وعدة الند روڤر

ر الموقع  ارة عب رجى تشكيل السي ة. ُي ي ة المحل ي ب تيجة للسياسات الضري ارة وسعرها ن ارات المحددة على كفاءة السي خي ر ال يمكن أن تؤث
landrover-me.com أو مراجعة وكيل الند روڤر المحلي.
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عالم الند روڤر
ارة أن تنطلق بك إلى أماكن  ارة الند روڤر لتساعدك على اكتشاف المزيد من عالمك. تستطيع السي لقد تم تصميم وهندسة سي
ا بتجميع باقة  اة الند روڤر، قمن يها، وبأسلوب فريد من األناقة ال مثيل له. ولتمجيد نمط حي ارات األخرى عن الوصول إل تعجز السي

اة الند روڤر. عالم يدعوك الستكشافه. انطلق واستمتع. من الخبرات والمنشورات ومجموعة نمط حي

رحالت المغامراتجوالت تجارب القيادة

ه إلى  إمكانات الند روڤر األسطورية بنفسك. توّج أطلق العنان لروح المغامرة لديك واستمتع ب
ارة وصعوبة مع التوجيهات الخبيرة ألفضل المدربين في العالم،  ر إث تضاريس الطرق الوعرة األكث

ارة إلى أقصى قدراتها. السي وانطلق ب

landrover-me.com/experiences

ا،  ي ب امي بان الرملية المذهلة في ن كث لة التي يوفرها جليد القطب الشمالي ووصواًل إلى ال ارة الهائ من اإلث
المغامرة من الند روڤر تجارب لن تشهدها إال مرة واحدة في العمر تجعل روح  يئة ب رحلة المل توفر لك ال

اة. الحي أثيرها ينبض ب ا وت ن ارات سي

landrover-me.com/experiences/adventure-travel



77 عالم الند روڤر

قسم عمليات السيارات الخاصةجوالت التصنيع

اج أحدث  ت ا ورؤية المكان الذي يتم إن ن هذه فرصة فريدة للدخول إلى مرافق التصنيع المتطورة لدي
راء كيف تجمع الند روڤر بين  ا من الخب ارات فيه. نأخذك خلف الكواليس، ليوضح لك مرشدون السي

اعة التي ال ُتضاهى والروبوتات المتطورة. راعة الصن ب

landrover.com/tours

ر أو القدرات الفائقة على كل التضاريس،  ي سواء كنت تبحث عن الفخامة الفريدة من نوعها أو األداء المث
ارات الخاصة ينتقل إلى مستويات أعلى بكل  فإن الند روڤر تفوق توقعاتك. إال أن قسم عمليات السي

ر، بتقديم ذروة  ارة بين األناقة والقدرات والتقنيات المتطورة منقطعة النظي ذلك. حيث تجمع كل سي
الهندسة والتصميم من الند روڤر، وهذا هو السبب في أن عالمة SV تمثل قمة كل ذلك.

landrover-me.com/special-vehicle-operations/special-vehicles

ا على: ابعن ت



78

ز  اة بمستوى التمي ا من مالبس وإكسسوارات نمط الحي اعة أحدث مجموعة لدين تتم صن
أكملها،  لة ب لعائ ًا ل ئ ا. ستجد شي ن ارات التفاصيل المعهود في سي في التصميم واالهتمام ب

ا الفريد. ن راث مستوحى من ت

landrover-me.com/branded-goods

مجموعة أسلوب حياة الند روڤر

ا مرتين كل عام خالل السنوات الثالثة األولى التي تكون فيها مالك  ستحصل على هذه المجلة مجاًن
ز بأفضل مستوى من حيث الصور،  ز تتمي ارة الند روڤر، والواقع أن هذه المجلة الحائزة على جوائ لسي

تجارب الحصرية والمغامرات  راء. ستأخذك مجلة Onelife إلى قلب ال والصحافة الموثوقة وآراء الخب
اة. ارات أنماط الحي تكارات والتصاميم وخي ا بأحدث االب ر العادية، وستعلمك دوًم غي

landrover.com/onelife

 ONELIFE مجلة
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نزاهة. الشجاعة. الفخر. تلك هي القيم التي تشاركها الند روڤر مع شركائها. سواء كانت  ال
بريطانية  لرجبي  ™2019  أو فريق األسود ال ألعاب إنفكتوس أو ڤيرجين جاالكتيك أو كأس العالم ل

ائيون. أولئك الذين يرتقون بقدراتهم إلى  ن ث لرجبي، فإن كاًل منهم يقوده أشخاص است ندية ل واأليرل
تجاوز كل الحدود. العزيمة ل أقصى الحدود ويتسلحون ب

landrover-me.com/experiences/sponsorship

شراكات العالمة التجارية

تفخر الند روڤر منذ عام 1954 بدعمها العمل اإلنساني المذهل لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
ارات والتمويل  السي تزويد ب والهالل األحمر )IFRC(. لقد ساعدت هذه الشراكة العالمية الطموحة من خالل ال

اة أكثر من مليون شخص في أربع قارات. ر حي ي والخبرات المشتركة على تغي

landrover-me.com/explore-land-rover/responsibility

الشراكات اإلنسانية 

ا على: ابعن ت
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ة InControl، بما في ذلك شاشة اللمس أو شاشات التطبيقات أو  ي تقن تخضع المعلومات والصور المعروضة فيما يتعلق ب
ية وفقًا  رات المرئ ي تغي رات التي تطرأ على النظام/ ال ي تغي تحكم في اإلصدار وغيرها من ال رامج الدورية وال ب تحديثات ال التسلسالت، ل

ارات المحددة.  لخي ل
توصي شركة الند روڤر باستخدام Castrol EDGE Professional بصورٍة حصرية. 

ارية مقاس 21 بوصة. ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة على اليسار من الطراز First Edition بلون رمادي نول  السي
ارية مقاس 21 بوصة. ي ا مزودة بعجالت اخت ت ي ارة المعروضة على الغالف األمامي والخلفي من الطراز First Edition بلون رمادي نول السي

ارات والقطع  لعثور على السبل الممكنة لتحسين مواصفات السي مًا ل إخطار مهم: تسعى شركة جاكوار الند روڤر المحدودة دائ
ا إلصدار  ا نبذل قصارى جهدن ن يها باستمرار. ومع أن إجراء تعديالت عل تجاتها، وتقوم ب واإلكسسوارات التي تقّدمها وتصاميمها ومن

ية، كما أن هذه  حال المواصفات ال يل خاٍل من األخطاء فيما يتعلق ب ابة دل ّيب بمث كت ار هذا ال ب ثة، إال أنه يجب عدم اعت منشورات حدي
لين لشركة جاكوار الند  ارة أو قطع أو إكسسوارات محددة. إن الموزعين والوكالء ليسوا ممّث يع أي سي ب المنشورات ال تمثل عرًضا ل

روڤر المحدودة بموجب أي تعهد أو إقرار صريح أو ضمني.
الحق في  ارة. وتحتفظ الشركة ب لون الفعلي للسي اًل عن ال ي اعة وقد تختلف قل ة الطب ي ا إلى قيود عمل تخضع األلوان المعروضة هن
تحقق من  رجى ال لون أو سحبه بدون إخطار. وقد يتعّذر عليك الحصول على بعض هذه األلوان في بلدك. ُي خارجي ل ر السطح ال ي تغي

لين لشركة جاكوار  تعامل معه. إن الموزعين والوكالء ليسوا ممث ارات الند روڤر الذي ت ية مع وكيل سي حال توفر األلوان والمواصفات ال
أي تعهد أو إقرار صريح أو ضمني.  زام شركة جاكوار الند روڤر المحدودة ب الند روڤرالمحدودة، وليس لديهم أي سلطة إلل

راحة بالك
خدمات الند روڤر المالية

أصبح الحصول على الند روڤر خاصة بك أكثر سهولة من ذي قبل. إنها في متناولك لدرجة 
ارة جديدة أو مستعملة، لالستخدام الشخصي أو لغرض  لم تتخيلها. سواء كنت تبحث عن سي

ار الذي يوفر لك القدرة الكاملة على التحكم. ا الخي ن تجاري، فلدي

رجى االتصال بوكيل الند روڤر المحلي لديك أو البحث عن  للحصول على مزيد من التفاصيل، ُي
"خدمات الند روڤر المالية".

أساطيل السيارات والشركات
ارات الفاخرة المفضل لدى الشركات عند شراء  ع السي تكّرس الند روڤر جهودها لتصبح مصّن

ارات، وتقديم خدمة عمالء  ارات، وذلك بتوفير مجموعة جذابة للغاية من السي أساطيل السي
ية وتنوع استخداماتها في  ارات الند روڤر المتميزة بقدراتها العال متميزة. وتسهم كل سي

تنافسية  تكاليف ال ر الزمن، وال ية غب ازل ن ر الحفاظ على أعلى قيمة ت خفض تكلفة الملكية عب
انة واإلصالح، إلى جانب المستوى المذهل من االقتصاد في استهالك الوقود  للخدمة والصي

نائي أكسيد الكربون. وانخفاض انبعاثات ث

الكامل، والتي ستضمن استمرار استعمال  كما نلتزم بتوفير خدمة مبيعات تركز على العمالء ب
ارة الند روڤر وبقاءها في أفضل حالة بأسهل طريقة وأقلها تكلفة للشركات. سي

ابحث عن "األسطول واألعمال من الند روڤر" للحصول على التفاصيل الكاملة. 

خدمة العمالء
ا نعتمد على معدات تشخيص متطورة لتقييم جميع  ن ارتك الالند روڤر، فإن نا سي عندما ُتحضر ل

ا األكفاء أدوات مصممة  ارة. يستخدم مهندسون األنظمة الميكانيكية واإللكترونية في السي
ار وإكسسوارات المعدات األصلية من الند روڤر.  ا وال يستخدمون إال قطع الغي ن ارات خصوصًا لسي

بال الكاملة مع خدمة المساعدة على الطريق. وتتوفر باقة من خطط الخدمة تضمن لك راحة ال

رجى االتصال بوكيل الند روڤر المحلي لديك أو البحث عن  للحصول على مزيد من التفاصيل، ُي
"ملكية الند روڤر".

المساعدة على الطريق من الند روڤر
نظام المساعدة من الند روڤر يمد لك يد العون في حاالت الطوارئ، بدءًا من التوقف عن الحركة 

بسبب عطٍل أو حادث، ووصواًل إلى المشاكل الصغيرة مثل ثقب اإلطارات. يمكنك االعتماد على 
خدمة المساعدة على الطريق مهما كان الوضع وأينما كنت.

رجى الرجوع إلى كتيب ميزات الضمان، أو االتصال بأقرب  للحصول على مزيد من التفاصيل، ُي
مركز خدمة معتمد من الند روڤر، أو البحث عن "المساعدة على الطريق من الند روڤر".

1L5512000000BXMAR01P

المواصفات الفنية
رجى االتصال بوكيل الند روڤر المحلي. إذا لم تكن مرفقة، فُي





رينج روڤر إيڤوك الجديدة
المواصفات الفنية

نوفمبر 2018



المحركات
يمكنك االختيار من بين محركات Ingenium سعة ليترين* التي تعمل إما على الديزل أو على البنزين. تم تصميم هذه المحركات 

لضمان االحتراق النظيف والفعال، باإلضافة إلى أن كلها مزودة بتقنية اإليقاف/التشغيل.

landrover-me.com صّمم سيارة رينج روڤر إيڤوك الخاصة بك على

المواصفات الفنية
البنزينالديزل

D150D180D240P200P250P300مجموعة نقل الحركة

*)MHEV( 4––444السيارة الكهربائية شبه الهجينة

أوتوماتيكيأوتوماتيكيأوتوماتيكيأوتوماتيكيأوتوماتيكيأوتوماتيكيناقل الحركة 
دفع رباعي دائمدفع رباعي دائمدفع رباعي دائمدفع رباعي دائمدفع رباعي دائمدفع رباعي دائممجموعة القيادة

2,400/1502,400/1802,400/2405,500/2005,500/2495,500/300القوة القصوى )حصان/لفة في الدقيقة(

1,500/400 - 1,300/3654,500 - 1,300/3204,500 - 1,500/5004,500 - 1,750/4302,500 - 1,750/3802,500 - 2,500الحد األقصى للعزم )نيوتن متر/لفة في الدقيقة(

1,9991,9991,9991,9971,9971,997السعة )سم مكعب(

4/44/44/44/44/44/4عدد األسطوانات/ الصمامات في كل أسطوانة

عرضيعرضيعرضيعرضيعرضيعرضيتخطيط األسطوانة
92.4/8392.4/8392.4/8392.3/8392.3/8392.3/83القطر/الشوط )ملم(

15.515.515.510.510.59.5نسبة االنضغاط ):1(

االقتصاد في استهالك الوقود – ما يعادل دورة 
**)NEDC2( الفئة بالفئة أالفئة بالفئة أالفئة بالفئة أالفئة بالفئة أالفئة بالفئة أالفئة بالفئة أالقيادة األوروبية الجديدة

االستهالك بحسب 
دورة القيادة األوروبية 

)NEDC2( الجديدة

9.9 )28.5(10.1 )28.0(–––– 7.5 )37.7( 7.3 )38.7(6.7 )42.2(6.7 )42.2(–6.3 )44.8(لتر/100كمداخل المدينة

7.2 )39.2(7.0 )40.4(––––5.5 )51.4(5.5 )51.4(5.2 )54.3( 5.1 )55.4(–4.9 )57.6(لتر/100كمخارج المدينة

8.2 )34.4(8.1 )34.9(–7.4 )38.4(†–7.4 )38.6(†6.3 )44.8(6.2 )45.6( 5.8 )48.7(5.7 )49.6(–5.4 )52.3(لتر/100كم قيادة مختلطة

انبعاثات ثنائي أكسيد 
الكربون بما يعادل 

دورة القيادة األوروبية 
)NEDC2( الجديدة

231228––––199 176193 176–167)غ/كم(داخل المدينة

160165––––146 138146 135–129)غ/كم(خارج المدينة

186188–169†–168†150152163165–143 )غ/كم(قيادة مختلطة

االقتصاد في استهالك الوقود
656565676767خزان كبيرسعة خزان الوقود - اللترات الصالحة لالستخدام

سائل عادم الديزل )DEF(* – اللترات الصالحة 
–––171717خزان كبيرلالستخدام

مرشح التخفيض التحفيزي االنتقائي / مرشح جسيمات 
)GPF /SCRF( 444444الديزل

*حسب السوق.   **األرقام المبينة هي بحسب دورة القيادة األوروبية الجديدة )NEDC2( المحتسبة من اختبارات WLTP التي تجريها الجهة المصّنعة الرسمية بموجب قوانين االتحاد األوروبي. ألغراض المقارنة فقط. وقد تختلف األرقام في االستعمال الفعلي. قد تختلف األرقام المتعّلقة بانبعاث 
ثنائي أكسيد الكربون واالقتصاد في استهالك الوقود بحسب العجالت المستخدمة واإلضافات االختيارية األخرى. يتم احتساب أرقام دورة القيادة األوروبية الجديدة )NEDC2( باستخدام صيغة حكومية من أرقام WLTP التي تعادل ما كانت عليه في اختبار NEDC القديم. يمكن بعد ذلك تطبيق نسبة 

الضريبة الصحيحة.   †كل األرقام عبارة عن أهداف الشركة المصّنعة وتخضع للتأكيد النهائي قبل اإلنتاج. تجدر اإلشارة إلى أن أرقام ثنائي أكسيد الكربون وتوفير استهالك الوقود قد تختلف بحسب العجالت المستخدمة، وقد يتعّذر تحقيق أدنى األرقام مع العجالت القياسية. 

4 قياسي   – غير متاح.  
الفئة أ )عجلة مقاس 17 -  20 بوصة( الفئة ب )عجلة مقاس 21 بوصة(



‡األوزان تخص السيارات ذات المواصفات القياسية. أما اإلضافات االختيارية فتزيد الوزن.   ∆مع سائق بوزن 75 كجم وكمية سوائل كاملة وخزان وقود مليء بنسبة 90%.   ◊مع كمية سوائل كاملة وخزان وقود مليء بنسبة %90.

المواصفات الفنية
البنزينالديزل

D150D180D240P200P250P300األداء

6.6 7.5 8.5 7.7 9.3 11.2 التسارع )بالثواني( 0-100 كم/ساعة

242 216230 225 205 196 السرعة القصوى كم/ساعة

مكابح

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. النوع األمامي
أقراص خفيفة الوزن 

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن 

ماسكة كّباس معكوسة. أقراص 
خفيفة الوزن 

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن 

ماسكة كّباس معكوسة. أقراص 
خفيفة الوزن 

ماسكة كّباس معكوسة. أقراص 
خفيفة الوزن 

325 )عجالت مقاس 17 بوصة( القطر األمامي )ملم(
349 )عجالت مقاس 18- 20 بوصة( 

325 )عجالت مقاس 17 بوصة( 
325 )عجالت مقاس 17 بوصة( 349349 )عجالت مقاس 18- 21 بوصة( 

349349349 )عجالت مقاس 18- 21 بوصة( 

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. النوع الخلفي
أقراص خفيفة الوزن 

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن 

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن 

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن 

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن 

كّباس واحد، ماسكة منزلقة. 
أقراص خفيفة الوزن 

300300325300300325القطر الخلفي )ملم(

300300325300300325قطر مكبح الركن )ملم(

األوزان )كجم(‡
1,8911,8911,9551,8131,8621,925الوزن بدون حمولة )االتحاد األوروبي(∆

1,8161,8161,8801,7381,7871,850الوزن بدون حمولة )المواصفة القياسية األلمانية(◊

)GVW( 2,4902,4902,5102,4302,4302,450الوزن اإلجمالي للسيارة

القطر )كجم(
750750750750750750مقطورة بدون مكابح

ما يصل إلى 1,800ما يصل إلى 1,800ما يصل إلى 1,800ما يصل إلى 2,000ما يصل إلى 2,000ما يصل إلى 2,000أقصى وزن يمكن قطره
100100100100100100الحد األقصى لنقطة اإلقران )قوة الدفع(

4,4904,4904,5104,2304,2304,250الحد األقصى لمجموعة السيارة والمقطورة 

حمولة السقف )كجم(
757575757575أقصى حمولة للسقف )بما في ذلك القضبان المتعارضة(

تفّضل بزيارة موقع landrover-me.com لتشكيل سيارتك عبر اإلنترنت



األبعاد والقدرات

الطول اإلجمالي 4,371 ملم

 الطول خلف الصف الثاني
798 ملم

 الطول خلف الصف األول
1,576 ملم

 قاعدة العجالت
2,681 ملم

عرض مساحة 
التحميل1,301 ملم

*جاف: المساحة كما هي مقاسة مع كتل صلبة متوافقة مع VDA ) 200 ملم x  50 ملم x  100 ملم(.   **رطب: المساحة كما هي مقاسة من خالل محاكاة مساحة التحميل المليئة بالسائل.   †عند تركيب إطارات فصل الصيف مقاس 17 بوصة.   ‡طرازات R-Dynamic فقط.

المساحة المخصصة للرأس
الحد األقصى للمساحة المخصصة للرأس من األمام / الخلف 

مع سقف قياسي 989 ملم / 973 ملم
الحد األقصى للمساحة المخصصة للرأس من األمام / الخلف 

مع فتحة سقف بانورامية 1,013 ملم / 997 ملم 

مساحة األقدام
الحد األقصى لمساحة األقدام األمامية 1,016 ملم الحد 

األقصى لمساحة األقدام الخلفية 859 ملم

سعة مساحة التحميل
 االرتفاع 691 ملم، العرض 1,301 ملم

عرض مساحة التحميل بين القوسين 1,053 ملم
 أقصى سعة لمساحة التحميل خلف الصف األول 

جاف* 1,156 لتًرا، رطب** 1,383 لتًرا
 أقصى سعة لمساحة التحميل خلف الصف الثاني 

جاف* 472 لتًرا، رطب** 591 لتًرا

دائرة االنعطاف
 من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 11.6 م
 من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 11.9 م

التوجيه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 2.3

عمق الخوض في المياه
الحد األقصى لعمق الخوض في المياه 600 ملم

ABC

زاوية المغادرةزاوية االنحدارزاوية االقتراباالرتفاع عن األرض
30.6°20.7°22.2°/19.5°‡ 212 ملم

 المسافة بين العجالت الخلفية
1,632 ملم/1,631 ملم†

االرتفاع 1,649 
ملم

 العرض 1,996 ملم والمرايا مطوية
العرض 2,100 ملم مع فرد المرايا

 المسافة بين العجالت األمامية
1,626 ملم†




