إصدار .MC
جاهز لجولة جديدة.
ليڤان� وجيبل وكواتروبورتيه أ
مازير تا�  :Corseكلمتان ترمزان أ
للداء والفوز والقيادة الجريئة .تم تصميم سيارات ت
العىل أدا ًء حرصياً إلبراز روحها
ي
ي
ي
ف
ت
ث
لقص ٍة بدأت عند خ ّط البداية لسيارة  Targa Florioمنذ أك� من
عد إ
الجريئة المتجذرة ي� جيناتنا .يُ ّ
الصدار الخاص الجديد من مازير يا�  MCاستمراراً ّ
ت
ٌ
ال� دفعتنا ق ُُدماً عىل الدوام.
 95عاماً.
احتفال بالروح الجريئة ي
قوة ال تُساوم ،ومتعة قيادة ال مثيل لها
أ
ئ
ليڤان� وجيبل وكواتروبورتيه ،حيث ت
هناك محرك  V8رائد ف� قلب كل طراز  MCمن ت
االستثنا� بالهندسة فائقة التقنية والتصميم الفريد
داء
ال
ن
يق�
ي
ي
ّ
ي
ي
ت
المم�.ز
لمنحك متعة القيادة القصوى المصحوبة بصوت مازير يا� ي ّ
تفاصيل قوية الحضور
أ
ف
ن
تتوفر طرازات ت
بلو�  Giallo Corseو  Blu Vittoriaاللذين يُشيدا بمدينة مودينا وهما الصفر
ليڤان�
وجيبل وكواتروبورتيه ي� إصدار  MCال مثيل له ي
ي
ي
أ
والزرق ،وتتجىل الروح الجريئة إلصدار  MCمن خالل التفاصيل ي ز
المم�ة.
الجزاء الخارجية باللون أ
يم� الصدار عىل الرفرف والقائم  .Bكما تتباين أ
ف
السود مع اللمسات النهائية باللون
"كن دائماً ي� المقدمة" هو الشعار الذي ي ز إ
السود الالمع عىل العجالت لبراز شخصيتها الجريئة .وها هي مالقط المكابح الزرقاء تش� مرة ثانية إىل مدينتنا أ
أ
الم.
إ
ُ ي
شخصية السباق
ف
ال� ت
تتجسد الصلة الفريدة ت
الصدار مع مدينة مودينا وعالم رياضة السيارات ي� التصاميم الداخلية للمقصورة أيضاً ،إذ توجد
يش�ك فيها هذا إ
ّ
ي
أ
أ
أ
ف
ز
تتم� الحياكة الزرقاء عىل طول جلد  Pienofioreالسود الطبيعي بتطعيمات من
فاي� ي� تدرجات باللون الزرق والصفر .كما ي
عنارص من الكربون ب
ف
بالضافة إىل ذلكُ ،زيّن مسند الرأس بشعار  ، MCكما توجد شارة مخصصة ي� مقدمة ومركز وحدة التحكّم.
قماش الدنيم .إ

البعاد أ
أ
والوزان
الطول

إصدار
ليڤانت� MC
يي

 5020م.م.

العرض (مع المرايا الجانبية)

 2158م.م.

 2128م.م.

العرض (بدون المرايا الجانبية)

 1981م.م.

 1945م.م.

 1948م.م.

االرتفاع

 1698م.م.

 1461م.م.

 1481م.م.

قاعدة العجالت

 3004م.م.

 2998م.م.

 3171م.م.

قطر االنعطاف

 11800م.م.
 580تل�

 11700م.م.
 500تل�

 11800م.م.
 530تل�

سعة الصندوق الخلفي
سعة خزان الوقود

 80تل�

جيبل MC
إصدار ي

إصدار كواتروبورتيه MC

 4971م.م.

 5262م.م.
 2128م.م.

 80تل�

 80تل�

الوزن المعتمد

 1980كلجم

 1960كلجم

 2000كلجم

متوسط الوزن

 2170كلجم

 2020كلجم

 2060كلجم
نسخة السوق أ
الوروبية

المحرك
الداخل
عدد االسطوانات والتصميم
ي
إالزاحة

V8

V8

V8

 3799كلجم

 3799كلجم

 3799كلجم

قطر االسطوانة

 86.5م.م.

 86.5م.م.

 86.5م.م.

الشوط

 80.8م.م.

 80.8م.م.

 80.8م.م.

نسبة االنضغاط

9.44:1

9.44:1

9.44:1

أقىص طاقة

 427كيلوواط ( 580حصان)

 426كيلوواط ( 580حصان)

 426كيلوواط ( 580حصان)

رسعة المحرك القصوى

 6750دورة/د

 6750دورة/د

 6750دورة/د

أقىص عزم دوران

 730نيوتن/م

 730نيوتن/م

 730نيوتن/م

رسعة المحرك عند أقىص عزم دوران

 5000 - 2500دورة/د

 5250 - 2250دورة/د

 5250 - 2250دورة/د

نظام نقل الحركة
نظام نقل الحركة

 8تروس أوتوماتيكية

 8تروس أوتوماتيكية

 8تروس أوتوماتيكية

أ
الداء
الرسعة القصوى

 302كلم/ساعة

 326كلم/ساعة

 326كلم/ساعة

التسارع ( 100 - 0كم/ساعة)

 4.1ثانية

 4.3ثانية

 4.5ثانية

مسافة الوقوف ( 0 - 100كم/ساعة)
استهالك الوقود (دورة ت
مش�كة) تل� 100/كم

 34.5م

 34م

 34م

استهالك الوقود (دورة منخفضة) تل� 100/كم
استهالك الوقود (دورة متوسطة) تل� 100/كم

 14.6 - 14تل� 100/كم
 22.2 - 21.7تل� 100/كم
 15 - 14.5تل� 100/كم
 12.6 - 12تل� 100/كم

 12.6 - 12.3تل� 100/كم
 20.4 - 20.1تل� 100/كم
 13.4 - 13.4تل� 100/كم
 10.9 - 10.6تل� 100/كم

 12.5 - 12.2تل� 100/كم
 20.5 - 20.1تل� 100/كم
 13.4 - 13.4تل� 100/كم

استهالك الوقود (دورة عالية) تل� 100/كم
استهالك الوقود (دورة فائقة) تل� 100/كم

 13.2 - 12.6تل� 100/كم

 10.7 - 10.3تل� 100/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة مشتركة) غ/كم

 330 - 317غ/كم

 285 - 279غ/كم

 282 - 276غ/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة منخفضة) غ/كم

 503 - 492غ/كم

 461 - 454غ/كم

 465 - 455غ/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة متوسطة) غ/كم

 339 - 327غ/كم

 303 - 302غ/كم

 304 - 302غ/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة عالية) غ/كم

 285 - 272غ/كم

 246 - 240غ/كم

 243 - 238غ/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة فائقة) غ/كم

 299 - 286غ/كم

 241 - 233غ/كم

 233 - 228غ/كم

الالئحة

أحدث معايير االنبعاث أ
الوروبية

أ
ت
ت
وال� تم تحديثها ف ي� يوليو  .2021تحقق من توفر MY22 Maserati Connectف ي� بلدك.
ال� تم إجراؤها وفقًا لالئحة (االتحاد ال ب ي
ورو�)  ،2017/1151ي
تتوافق البيانات مع االختبارات ي

أحدث معايير االنبعاث أ
الوروبية

 10.8 - 10.6تل� 100/كم
 10.3 - 10.1تل� 100/كم

أحدث معايير االنبعاث أ
الوروبية

maserati.com

