COOLRAY
Coolray – atletik gözəllik və çılğın
xarakterin təcəssümüdür. Güclü, dinamik və özünə əmin – sizin Coolray
istənilən macəralara hazırdır. Coolray –
Geely ailəsində bir yenilikdir. Unikal
BMA* modul platformasında yaradılmış
bu avtomobil, nəzərə çarpan gücü,
mükəmməl rahatlığı və yüksək səviyyəli
təhlükəsizliyi ilə seçilir. Yeni, birbaşa
püskürməli 1,5-litrlik turbomühərrik
Coolray-in idmansayağı xarakterini
100 faiz əks etdirməyə imkan verir.

*B-segment Modular Architecture - ”B” sinif avtomobillər
üçün modul tipli platforma.

ÇILĞIN XASİYYƏT,
İDMANSAYAĞI
XARAKTER
Coolray-in dinamik zahiri görünüşü beynəlxalq
dizaynerlər komandası tərəfindən işlənib.
Dizaynın əsas ana xətti kimi insan bədəninin
əzələləri, güc və cavanlıq cazibəsi çıxış edirlər.
Kuzovun qabarıq və iti xəttləri krossoverin çılğın
xasiyyətini vurğulayırlar. Coolray sanki elə indicə
reallığı yarıb gözdən yox olaсaq.

Fərdiləşdirmə imkan-

Radiator barmaqlığının

ları: qara idmansayağı

yeni elementləri və

işləmələrə malik

Geely-nin yeni loqotipi.

ikirəngli dizayn*.

Baqaj qapısının spoyleri*. Spoylerin dizaynı

Ön LED

elə işlənib ki, arxa

optika*.

pəncərənin çirklənməsini minimuma
endirsin.

İkirəngli yüngül xəlitəli
18 düymlük təkər diskləri
və qırmızı əyləc supportları.
*Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.

Arxa LED
optika.

İDMANSAYAĞI ÜSLUBDA
İŞLƏNMİŞ PREMİUM SALON*

Coolray-in premium salonundakı genişlikdən və sakitlikdən zövq alın. Salondakı
materialların yüksək keyfiyyəti, dizayn həlləri və gözoxşayan işləmələr hətta ən
tələbkar alıcıya yüksək estetik həss bəxş edəcək. Geely Coolray-də özünü
premium sinif avtomobildəki kimi hiss edirsən.
* Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.

Tutqunlaşdırılmış alüminium elementlərə* malik kontrastlı ikirəngli idmansayağı

Lyuklu panorama tipli şüşə dam səyahətləri daha təəssüratlı etməyə imkan yaradır. 36 dB-dən*

interyer fərdilik axtaran ən tələbkar alıcıları belə sevindirəcək.

yüksək olmayan səs-küy səviyyəsi sizə və sizin sərnişinlərə yeni komfort səviyyəsi bəxş edir.

* Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.

* Mühərrik “neytralda” işlədikdə.

ADRENALİN
BƏXŞ EDƏN
Coolray sürücülərə idmansayağı idarəetmə
təcrübəsi bəxş edir. Maksimal 225 Nm fırlama anı
hasil edən 1,5-litrlik turbomühərrik avtomobili
sözün əsl mənasında dinamik edir.
İkili muftalı və yağla soyudulan yeddipilləli preselektiv sürətlər qutusu (DCT*) pillələri tez və
dəqiqliklə dəyişərək sürətin rəvan artımını və
azalmasını təmin edir.

* Dual-clutch transmission – ikili muftalı sürətlər qutusu.

Seçilmiş hərəkət rejiminə uyğun
dizaynını dəyişən 7 düymlük rəqəmsal
cihazlar paneli*.

Sürətlər qutusunun elektron selektoru.
Yol şəraitindən asılı olaraq hərəkət rejimi
seçimi opsiyası mövcuddur (“eco”,
“normal” və ya “sport”)**. Sükanın elektrik
gücləndiricisi isə idarəetmədən daha çox
zövq almağa imkan verir.

Yeni 1,5-litrlik turbomühərrik.
* Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.
** “Qənaətcil”, “adi”, “idmansayağı”.

İSTƏNİLƏN YOL ŞƏRAİTİNƏ
HAZIRDIR
Coolray bir neçə kontinentdə və Səudiyyə Ərəbistanı, Avstraliya, Çin və İsveç kimi
ölkələrdə -40 °C-dən +40 °C-dək temperaturlarda müxtəlif ekstremal şəraitlərdə
sınaqlardan keçmişdir. Bunların sayəsində o, istənilən yollara hazırdır. Palçıq və
nəmişliklə daim təmasda olan və buna görə də korroziyaya uğramaq ehtimalı daha
yüksək olan kuzovun bütün xarici detalları sinkləşdirilmiş polad təbəqələrdən
hazırlanır, avtomatlaşdırılmış qaynaq xətti isə qaynağın yüksək keyfiyyətinə zəmanət
verir. Kataforez qruntlama və astar qat daxili boşluqları germetikləşdirir, qalın PVX*
örtüyü qatı isə sizin Coolray-in alt hissəsini qum və çınqıl təsirindən müdafiə edir.

196 mm

Klirens: 196 mm
* Polivinilxlorid

KOMFORTUN YENİ
SƏVİYYƏSİ
Coolray öz sinfinin yeni komfort standartlarını təyin edir. Coolray-in modul tipli BMA*
platforması üzərində qurulmuş kuzovu genişliyi ilə seçilir. Sizin yeni avtomobilinizin
salonundakı genişliyi hamı yüksək qiymətləndirəcək. Salonun dekorativ
işıqlandırılmasının üç rəng seçimi** hər səyahətə fərqli ab-hava bəxş edəcək.
* B-segment Modular Architecture - ”B” sinif avtomobillər üçün modul tipli platforma.
** Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.

Geniş baqaj bölməsi:
əşyalar üçün bölmələr;
orqanayzer;
optimal yükləmə hündürlüyü
və düz döşəmə.

Arxa oturacaqların rahatlığı və genişliyi

10,25 düymlük yüksək keyfiyyətli təsvirə
malik sensorlu multimedia monitoru.
Sistem, Bluetooth** vasitəsilə əsas mobil
platformalarla uyğunlaşır.
Arxa cərgədə
USB*

* Elektron qurğuların qoşulması üçün interfeys.
** Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.

“İsti opsiyalar paketi”:
sükanın, ön və arxa oturacaqların
isidilməsi**

** Cihazlar arasında verilənlərin naqilsiz ötürmə
texnologiyası.

Coolray özü
parklana bilir

Hərəkət zolağını dəyişdikdə
gizli zonalara nəzarət sistemi*

Parklama assistenti funksiyası* 3 növ
parklamanı (parallel, sağ və sol tərəfə

Sizin Coolray avtomobilin hər iki tərəfinin

köndələn) sadəcə bir düyməyə basmaqla

18 m2 ərazisini daim nəzarətdə saxlayır.

həyata keçirmək imkanı verir. Arxa

Toqquşma təhlükəsini izləyən nəzarət

kameradan alınan təsvirin keyfiyyəti

sistemi yan güzgülərə quraşdırılmış işıq

(1920 x 720 piksel) bordyurların

indikatoruna xəbərdaredici siqnal ötürür.

hündürlüyünü qiymətləndirmək və şəhər

Kruiz-kontrol sistemi uzaq səfərləri xoş və

şəraitində təhlükəsiz manevr etmək

rahat səyahətə çevirir, daxili

imkanı verir.

videoregistrator* isə özünü yolda daha
güvənli hiss etməyə imkan verir.

69 km/s
* Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.

* Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.

Təhlükəsizlik
məsələlərində ekspert
Sizin Coolray ən son aktiv və passiv təhlükəsizlik sistemləri ilə təchiz olunub. Avropa
standartlarına uyğun olaraq, kuzovun 70% yüksək möhkəmliyə malik poladdan, 20% isə
qaynar ştamplamalı möhkəm poladdan hazırlanıb. Bu da avtomobili daha uzunömürlü edir.

Yoxuşda starta yardımçı

Enişdə hərəkətə yardımçı sistem
ABS + ESC ilə

ABS və ESC olmadıqda
Elektron sabitləşdirmə sistemi ESC

Müxtəlif növ poladlardan hazırlanmış kuzov HBA+ESS

ISOFIX*** sistemli uşaq oturacağı**
quraşdırmaq imkanı

Geely Coolray 6 təhlükəsizlik yastığı*,
təhlükəsizlik kəmərlərinin öncədən dartma
mexanizmləri və həmçinin zədələmə
təhlükəsi olmayan sükan sütünü* və əyləc
pedalı ilə təchiz olunur.

Təchizatından asılı olmayaraq istənilən Coolray avtomobilində 10 qabaqcıl aktiv
təhlükəsizlik sistemləri mövcuddur:
EBD - əyləc qüvvəsinin elektron
HHC – yoxuşda starta yardımçı sistem;
tənzimləmə funksiyalı əyləclərin
HDC – enişdə hərəkətə yardımçı sistem;
antiblok sistemi (ABS);
EBP – elektromexaniki parklama əyləci;
HBA – tormozlamaya yardımçı hidravlik
Auto Hold – əyləcdən ayaq götürüldükdə
sistem;
belə avtomobilin avtomatik yerində
TCS – təkərin yerində fırlanmasının
dayanması;
qarşısını alan sistem;
ESS – fövqəladə tormozlama barədə
ESC - elektron sabitləşdirmə sistemi;
xəbərdarlıq sistemi.

Qəza zamanı yanacaq ötürülməsinin
fövqəladə dayandırılması və qapı qıfıl
larının avtomatik açılması yol-nəqliyyat
hadisələri zamanı riskləri azaldırlar.
* Opsiyanın mövcudluğu təchizatdan asılıdır.
** Uşaq oturacağı təchizata daxil deyil.

*** International Standards Organisation FIX – Beynəlxalq standartizasiya təşkilatı (ISO) tərəfindən
yaradılmış bərkitmə sistemi.

Qənaətcil
Mühərrik və transmissiya sahəsindəki
innovativ texnologiyalarımız yanacaq
sərfiyyatında mükəmməl göstəriciyə
nail olmaq imkanı yaradıb – 100 km
yola cəmi 6,4 litr.

ÖLÇÜLƏR

ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR

Model
Ölçülər (mm)

1560 mm

2600 mm

1800 mm

4330 mm

1550 mm

Ağ

Gümüşü

Qırmızı

Narıncı

Göy

4330 x 1800 x1609

Təkərlərarası baza (mm)

2600

Mühərrik

1.5T

Transmissiya

7DCT

Ötürmə

Ön təkərlərə

Maksimal güc, a.g. (dövr/dəq.)

177 (5500)

Maksimal fırlama anı, Nm (dövr/dəq.)

RƏNG SEÇİMİ

Coolray

255 (1500...4000)

Maksimal sürət (km/s)

190

0 – 100 km/s sürət yığma (san)

7,9

Qarışıq rejimdə yanacaq sərfiyyatı (litr/100 km)

6,4

Klirens (mm)

196

NƏ ÜÇÜN GEELY?
Avtomobil istehsalında 20 ildən artıq təcrübə;
Çin, İsveç, Böyük Britaniya və Almaniyada elmi-tədqiqat mərkəzləri;
Şanxay, Götebörq, Barselona, Kaliforniya və Koventridə dizayn mərkəzləri;
dünya avtoistehsalçılarının təchizatçıları və beynəlxalq müəssisələrlə
əməkdaşlıq;
Geely Auto Group, Volvo Car Group, Lotus Cars Ltd., Lync&Co, Proton Holdings
Berhad, Terrafugia Inc və digər şirkət və brendlərin daxil olduğu beynəlxalq
holdinq;
Piter Hörberi – Volvo Car Corporation-ın sabiq şef-dizayneri, hal-hazırda Geely
Auto Group-un dizayn üzrə icraçı vitse-prezidenti.

Şirkət barədə
Geely – Çinin iri şəxsi avtoistehsalçısı olan, 1986-cı ildə yaradılmış Geely Holding
Group qlobal şirkətin brendidir.
Hal-hazırda Geely Holding Group konserni istehsalı inkişaf etməyə, avtomobillərinin
model sırasını genişləndirməyə və məhsulunun keyfiyyətini təkmilləşdirməyə davam
edir. Qeyd olunanlar həmçinin qərb şirkətlərinin satın alınması və texnologiya və
innovasiyalar sahəsində xarici müəssisələrlə əməkdaşlıq etməklə həyata keçirilir.

Bu kimi əməkdaşlıqların bariz nümunəsi kimi alman avtoistehsalçısı Daimler AG ilə
premium elektromobil və hibridlərin yaradılması və 2010-cu ildən Geely Holding
Group-un tərkibinə daxil olmuş Volvo Car Group şirkəti ilə birgə daxili yanma
mühərriklərinin layihələndirilməsini göstərmək mümkündür.
Geely Holding Group-un önəmli satın almalarından 2017-ci ildə ABŞ-in uçan
avtomobillərin yaradıcısı Terrafugia Inc., Britaniyanın Lotus Cars Ltd şirkətinin
səhmlərinin nəzarət paketinin və Malayziya şirkəti Proton Holdings Berhad-ın 49,9%
səhmlərinin əldə olunmasını qeyd etmək olar. Bundan savayı, 2016-cı ildə

Geely Holding Group və Volvo Car Group
gənc auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş
Lync&Co birgə müəssisəsini təsis
etmişdilər. 2019-cu il isə Geely Holding
Group üçün yeni, premium sinif elektromobillər brendinin Sinqapurda baş
tutmuş təqdimatı ilə əlamətdar olmuşdur.
Şirkətin sürətli inkişafının rəhni onun

Şirkətin beynəlxalq mühəndislər komandasının texnoloji nailiyyətlərindən biri
kompakt avtomobillər üçün nəzərdə
tutulmuş CMA (Compact-segment Modular Architecture), “B” sinif avtomobillər
üçün olan BMA (B-segment Modular
Architecture) və elektromobillər üçün
PMA (Pure Electric Modular Architecture)

sanballı istehsal imkanlarının olmasıdır.
Geely Auto Group-a Çin ərazisində və
onun xaricində 15 avtomobil zavodu və
transmissiya və mühərrik istehsalı üzrə 8
zavod məxsusdur. Bundan savayı, şirkət
Çin, İsveç, İngiltərə və Almaniyada
elmi-tədqiqat mərkəzləri, Şanxay, Götebörq, Barselona, Kaliforniya və Koventridə isə dizayn mərkəzlərinə malikdir.

platformaları da daxil olmaqla yeni avtomobillərin istehsalı üçün bir neçə növ
modul tipli platformaların yaradılmasıdır.
Bu kimi texnoloji həllər Geely-yə istehsalatın səmərəliliyini artıraraq və xərclərin optimallaşdırılmasına nail olaraq
şirkəti yeni səviyyəyə çıxarmağa imkan
verir.

Zəmanət və servis
Müasir texnologiyalar, təkmilləşdirilmiş istehsalat prosesləri və yüksək keyfiyyətli
avtokomponentlər Geely avtomobillərinin rahat istismarına zəmanət verir. Avtomobildə
istehsal ilə bağlı yarana biləcək qüsurlar Geely-nin rəsmi servis mərkəzində 4 il və ya
100 000 km yürüş ərzində* zəmanət şərtləri çərçivəsində aradan qaldırılırlar.

Avtomobilinizə “İstismara dair təlimat” və “Servis kitabçası”nda qeyd olunan tövsiyələrə uyğun xidmət göstərin. Rəsmi servis mərkəzinin müştəri məmnuniyyətinin
keşiyində dayanan əməkdaşları xüsusi müayinə avadanlığı və alətlər və həmçinin
orijinal ehtiyat hissələri istifadə edərək avtomobilinizin mükəmməl vəziyyətdə
qalmasını təmin edəcəklər.

4 il

zəmanət

* Avtomobilə şamil olunan zəmanət müddəti hansının tez bitdiyindən asılı olaraq 4 il və ya 100 000 km təşkil edir.
Zəmanət şərtləri barədə daha ətraflı məlumatı “Zəmanət kitabçası”ndan əldə edə bilərsiniz.

Geely Azerbaijan
Bakı, Babək pr., 35A
Telefon: (012) 514 55 03
Mobil: (050) 838 58 58
Rəsmi sayt: www.geely.az

facebook.com/
Geely-Azerbaijan-106676064208211

instagram.com/
geely_azerbaijan

