
تمٌلك الط��ق مع اداء وتكنولوجيا ال مثيل لها





سيارة كو�يه ذات التصميم المنحني األنيقة والفاخرة وعالية األداء، تضع توجيال معا�ير جديدة في فئة سيا�ات الدفع الرباعي ذوي السقف 
المنحني، وهي أول ط�از من جيلي يعتمد على (الهندسة التركي�ية المدمجة) CMA المتقدمة للغاية التي طورتها جيلي أوتو وشركة فولفو 

للسيا�ات في المركز الصيني األو�وبي لتكنولوجيا المركبات في جو�نب�ج، السويد.

جيلي توجيال الجديدة كليًا





تم تطو�ر CMA (الهندسة التركي�ية المدمجة) بشكل مشترك من قبل شركة فولفو للسيا�ات وجيلي 
أوتو في CEVT مركز تكنولوجيا السيا�ات األو�و�ية الصينية في جو�نب�ج.

تسعى CMA إلى صياغة منتجات عالية الجودة والقيمة واألداء ذات أمان وم�ونة وذكاء بتصميم 
عالي المستوى. تضم جيًال جديدًا من موديالت السيا�ات المصممة بمهارة مع جاذ�ية واسعة بأبعاد 

متعددة، وستدعم هذه التكنولوجيا تصاميم جيلي في صناعة السيا�ات عالية المستوى لتصبح 
واحدة من أكثر شركات صناعة السيا�ات منافسة في العالم

ما هي CMA؟



األمان

تطورت CMA لتصل إلى مستويات جديدة من المعا�ير العالمية من حيث السالمة والموثوقية والجودة.

تم إنشاء هيكل متطور بشكل وتصميم جديد لتحسين مستوى األمان عند الطوارئ
•  بنية هيكل عالية القوة

•  افضل مقاعد حماية لل�أس والرقبة
•  أعلى درجات السالمة في اختبا�ات السالمة المعتمدة في الصين والواليات المتحدة وأو�وبا

الموثوقية
تأسس CMA معا�ير عالمية جديدة من خالل التكنولوجيا ال�ائدة والمعترف بها عالميًا

تم إطالق حوالي 1000 مركبة لالختبار م�ودة بتكنولوجيا CMA، تجاوز عدد األميال التج���ية 3.8 مليون كيلومتر. تم 
إج�اء ما يصل إلى 9 أنواع من اختبا�ات المركبات باستخدام توجيال، والتي تغطي 57 �يئة اختبار، وقد تجاوزت �تائج 

التحقق لكل جزء مستويات صناعة السيا�ات

الجودة
ُتقدم CMA معيا�ًا أعلى لجودة الرفاهية المطلوبة لتكون ال�ائدة عالميًا

•  اختيار المواد مثل العالمات التجا��ة الفارهة
•  معا�ير إج�اءات التكنولوجيا المّتبعة للعالمات التجا��ة الفاخرة





يأ�ي أداء توجيال بفضل محرك الحقن المباشر رباعي األسطوانات القوي والفعال بسعة 2.0 لتر والذي 
�وفر قوة تبلغ 238 حصان وعزم دو�ان �بلغ 350 نيوتن/متر. يقت�ن ذلك بناقل الحركة األوتوما�يكي 

السلس Aisin المكون من 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي من الجيل الخامس من BorgWarner الذي 
�و�ع القوة بالتساوي �ين المحاور األمامية والخلفية لتحقيق أداء فائق على الط��ق.

يتيح هذا الم��� المتطور من مجموعة نقل الحركة وتقنية الهيكل لسيارة توجيال التسا�ع من 0 إلى 
100كم/ساعة في 6.9 ثانية فقط للحصول على تجربة قيادة مثيرة.

ناقل الحركة األوتوما�يكي السلس 
Aisin المكون من 8 سرعات

نظام الدفع الرباعي من الجيل الخامس 
BorgWarner من

أداء وتكنولوجيا ال مثيل لهما



محرك توربو 2.0T رباعي األسطوانات (CMA) الهندسة التركي�ية المدمجة



تصميم كو�يه "تصميم بسقف منحني ب�اوية 14"



مصا�يح LED بالكامل أمامية وخلفية

باب خلفي كهربائي يعمل بدون
استخدام اليد�ن

عجلة قياس 20 بوصة



�تميز توجيال بالعديد من الم�ايا ال�ائعة التي تهتم ب�احة السائق والركاب لتوفير تجربة قيادة مميزة

�احة فائقة للسائق وال�اكب



لوحة عدادات LCD مقاس 12.3 بوصة

ناقل حركة تصميمه مستوحى من نافث الوقود للطائرة النفا�ة



شاشة ترفيه ومعلومات بخاصية اللمس قياس 12.3 بوصة

عجلة قيادة متعددة الوظائف5 أوضاع للقيادة ناقل حركة خلف عجلة القيادة

مساند �أس للنوم في المقاعد الخلفية



8 ألوان إضاءة محيطية



مقعد السائق ذو التعد�ل الكهربائي مع 16 وضعية
م�ود بنظام التدفئة والتب��د فتحة سقف بانو�امية

نظام �نقية الهواء

شحن السلكي



مقاعد جلد نابا



السالمة هي أول وأهم اهتمامات جيلي. إنها قيمة تكمن في صميم عالمتنا 
التجا��ة وإظهار الت�امنا بها. لقد وضعنا هدفًا ألنفسنا وهو أن نجعل السيارة األكثر 

أمانًا ليس فقط للسائقين والركاب ولكن أيضًا للمشاة.

مهمة السالمة



نظام التحكم في ثبات السيارة  

هيكل عالي القوةكامي�ا محيطية 360 درجة

BOSCH 9.3



�تميز توجيال بالعديد من أنظمة مساعدة السائق المتطورة لضمان �احة 
وسالمة السائق وال�اكب.

(ADAS) أنظمة مساعدة السائق المتقدمة



 (LDW) نظام تحذ�ر الخ�وج عن المسار
(LKA) نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار(SLIF) وظيفة معلومات حدود السرعة

(ACC) نظام �ث�يت السرعة المتكيف مع وضع الط��ق(AEB) مكابح الطوارئ الذا�ية



4605mm1878mm

1643mm

أحمر رمادي رمادي فا�ح أ�يض أسود



(60)
Al-Rai, Intersection of 4  Ring Road and Al Ghazali Road (60)

 Geely_Kuwait


