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. ويستمر هذا التقليد مع السيارة الرياضية ي
ي العالم تقليٌد من تقاليد مازيرا�ت

 إّن تسمية السيارات تيّمناً بأشهر الرياح �ف
قية العاتية للبحر االأبيض المتوسط: جريكاليه . ي أعطيت اسم الرياح الشمالية ال�ش

متعددة االستعماالت وال�ت
ي خطوطها المنحوتة تنصهر

ي جريكاليه الجديدة كلياً. �ف
 عالمية وعرصية. إيطالية ودائمة. من خالل هذا العمل الخالق تأ�ت

 عنارص التصميم االأيقونية مع إطاللة مستقبلية جريئة. تصميم إبداعي بعيد عن المبالغة. استثنائية، ال تتبع االتجاهات
السائدة .

جريئة وتتخطى الحدود

جريكاليه موديناجريكاليه تروفيو

GT  جريكاليه
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إمكانات ال حدود لها

. ي
 جريكاليه الجديدة تدفعها روح المغامرة اليومية مع كل ما تتوقعه من سيارة رياضية متعددة االستعماالت من مازيرا�ت

ي
ف الخفيف ال�ت ف جريكاليه بأحدث قدرات المحركات لدينا. إىل جانب قوة الدفع الهج�ي ي عرض ابتكاري. تتم�ي

ي �ف
 أداء مازيرا�ت

ي المحرك   Nettuno ذو القوة الخارقة عاىلي الكفاءة وسدا�ي االأسطوانات بقوة 530 حصاناً. 
تبلغ 300 أو 330 حصاناً، يأ�ت

محرك رباعي االأسطوانات – جريكاليه  GT، مودينا محرك  V6  - جريكاليه تروفيو  
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ثالث طرازات جديدة لمواجهة فريدة من نوعها  . 

ف الذين يعشقون الرياضة واالأداء الرائع. مظهر رائع يدفعه  تم تصميم طراز تروفيو للسائق�ي
ي االأبعاد، ويمنحك إحساساً بروعة

ف الكربون فاي�ب بمظهر ثال�ش  محرك ذو قوة ال تقاوم. يتم�ي
المواد الخام .

تروفيو

مودينا

ي ما يتعلق باالأناقة، قدمت طرازات  GT و مودينا و تروفيو
 تم تقديم ثالثة طرازات جديدة وحرصية كجزء من مجموعة جريكاليه الجديدة. �ف

ي الجديد عىل غطاء المحرك وشارة خاصة جديدة لكل إصدار يتم وضعها فوق فتحات التهوية الجانبية الثالثة
 الجديدة شعار مازيرا�ت

ي الجديد عىل القائم-ج، بينما تظهر الكتابة الجديدة السم
ي الخلف، تم استبدال شعار شعاع الضوء التقليدي بشعار مازيرا�ت

ة. �ف  الشه�ي
ي عىل الباب الخلفي .

مازيرا�ت

ي المواد         
ي تعيش أسلوب حياة دينامييكي وتجد �ف

ي حول شخصيات عالمية االآفاق ال�ت
 مع  طراز    GT، تدور فكرة مازيرا�ت

، ح�ت عند القيادة لمسافات طويلة. ىلي
ف واالأنسجة ما يذكرها باالإحساس الم�ف

GT

ي
 تم تصميم طراز مودينا لالأشخاص الذين يتمتعون بنمط حياة ريا�ف

ف شغفهم. بالنسبة ي الهواء الطلق متتبع�ي
، ويقضون وقًتا أطول �ف  أك�ش

 إىل طراز مودينا، تركز العالمة التجارية عىل االأشخاص الذين يقطعون
ف ة، ويستخدمون سياراتهم للسفر - االأشخاص المتمتع�ي  االأميال الكب�ي

ي رحالتهم دائماً .
بحيوية ديناميكية عالية والمنطلقون �ف
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مجموعة جريكاليه
ي الصدارة 

ي تجعلك �ف
مكانيات ال�ت خيار واحد، العديد من االإ

   GT         جريكاليه 

HP300     6.5 ثانية       
100-0 كم/ساعة

5.3ثانية
100-0 كم/ساعة

3.8ثانية
100-0 كم/ساعة

4L Nm 450km/h 240 AWD

جريكاليه مودينا

 HP 330    4L Nm 450km/h 240 AWD

HP 530  V6    Nm 620km/h 285 AWD

جريكاليه تروفيو

أقىص قوة معدل التسارع تصميم المحرك ال�عة القصوىأقىص عزم دوران معدل السحب

GT  جريكاليه
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ي 
فتحات هواء جانبية وشعارات جي �ت

تفاصيل مسند الرأس

 ماغليا ميالنو

ي
جريكاليه  GT - كل يوم هو يوم استثنا�أ

HP 300
أقىص قوة معدل التسارع

5.6 ثانية
100-0 كم/ساعة

ال�عة القصوى

240  كم/ساعة
تصميم المحرك

4L  
معدل السحب

AWD
أقىص عزم دوران

Nm 450

ز جمالية ف خفيف رباعي االأسطوانات قادر عىل توف�ي قوة 300 حصاناً، ي�ب  جريكاليه  GT، المدفوعة بمحرك هج�ي
ي وروعة تصميمها االأصيل. تع�ب التفاصيل غ�ي المألوفة لـجريكاليه GT برشاقة عن شغف العالمة التجارية

 مازيرا�ت
ف دائماً . يطاىلي الذي ال تخطئه ع�ي بالتفاصيل الفاخرة واالأسلوب االإ

ر تُعيد تعريف جمالية ماغليا ميالنو االأيقونية والمستوحاة من المجوهرات الفاخرة وصناعة ف  المعالجة بالل�ي
الساعات. يؤكد مبدال ناقل ال�عات القياسيان المصنوعان من االألومنيوم عىل الروح الرياضية لسيارة جريكاليه .

GT  اكتشف المزيد حول جريكاليه

https://www.maserati.com/ae/ar/models/grecale
https://www.maserati.com/ae/ar/models/grecale
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فتحات هواء جانبية وشعارات مودينا

C  ي عىل القائم
شعار مازيرا�ت

فتحات العادم

ي
جريكاليه مودينا - كل يوم هو يوم استثنا�أ

أقىص قوة ال�عة القصوى تصميم المحرك معدل السحب أقىص عزم دوران

ي عرض ابتكاري .
ي �ف

أداء مازيرا�ت

ف تصميمات المقصورة الداخلية، والمستوحاة من الهندسة المعمارية  للروح الرياضية المنطلقة دائماً. تتم�ي
يطالية، بتصميم غرافييكي مطرز إىل جانب مظهر الخشب النادر بلونه الرمادي مع لمسة نهائية بالمسام  االإ

ف الهيكل بجنوط معدنية قياس 20 بوصة )21 بوصة . يتم�ي ف ي يعزز ملمسها االإحساس بالتم�ي
 المفتوح وال�ت

 اختيارياً(، ولمسة نهائية باللون االأسود الالمع للشعارات وقاطع الهواء االأمامي وشبك التهوية وستائر
النوافذ، وتطعيمات عىل الحواف الجانبية وعوادم داكنة اللون .

اكتشف المزيد حول جريكاليه

HP 330 5.3ثانية
0-100  كم/ساعة

240 كم/ساعة 4L AWD Nm 450
معدل التسارع

https://www.maserati.com/ae/ar/models/grecale
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فتحات هواء جانبية وشعارات تروفيو

تفاصيل مسند الرأس

الكربون فاي�ب

جريكاليه تروفيو - فن ال�عة

ف عاليا االأداء، يجعل نبضات القلب ي أي وقت. الهيكل الخفيف الوزن، مع المحرك�ي
 قيادة استثنائية، كل يوم و�ف

، واالستخدام القوي لمواد مثل االألومنيوم،  تتسارع مع القيادة. يساهم عمود الدفع المصنوع من الكربون فاي�ب
ي االأبعاد الظاهرة والجلد المثقوب مع

ي زيادة نسبة القوة إىل الوزن والتسارع وال�عة. الكربون فاي�ب ثال�ش
 �ف

 التصميم بزخرفة شيفرون، جميعها عنارص تعزز ديناميكية السيارة. الهيكل الخفيف الوزن، جنًبا إىل جنب مع
ف عاليا االأداء، يجعل نبضات القلب تتسارع مع القيادة. يساهم عمود الدفع المصنوع من ألياف الكربون  المحرك�ي
ي زيادة نسبة القوة إىل الوزن ذات الدرجة الممتازة والتسارع وال�عة.

 واالستخدام الكثيف لمواد مثل االألومنيوم �ف
ي أي وقت. الهيكل الخفيف الوزن، جنًبا إىل جنب

ي االأبعاد الظاهرة لقيادة استثنائية، كل يوم و�ف
 الكربون فاي�ب ثال�ش

ف عاليا االأداء، يجعل نبضات القلب تتسارع مع القيادة. يساهم عمود الدفع المصنوع من ألياف  مع المحرك�ي
ي زيادة نسبة القوة إىل الوزن ذات الدرجة الممتازة والتسارع

 الكربون واالستخدام الكثيف لمواد مثل االألومنيوم �ف
ي االأبعاد الظاهرة والجلد المثقوب مع التصميم بزخرفة شيفرون، جميعها عنارص تعزز

 وال�عة. الكربون فاي�ب ثال�ش
 ديناميكية السيارة. 

اكتشف المزيد حول جريكاليه تروفيو

أقىص قوة ال�عة القصوى تصميم المحرك معدل السحب أقىص عزم دوران

HP 530 3.8ثانية
0-100 كم/ساعة

285 كم/ساعة 6V AWD Nm 620
معدل التسارع

https://www.maserati.com/ae/ar/models/grecale
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ي
 فولغوريه: التقنية الكهربائية عىل طريقة مازيرا�ت

ي عىل طريق المستقبل .
 طاقة كهربائية كاملة 100% تضع شعر مازيرا�ت
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جريكاليه مودينا

جريكاليه مودينا

جريكاليه مودينا

GT  جريكاليه

جريكاليه تروفيو

جريكاليه تروفيو
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زة دعوة مم�ي

ّ جريكاليه نموذجاً فخماً جديداً قائماً عىل التقاليد واالبتكار والرؤية الملموسة. لكل تفصيل  تتب�ف
ي أدق التفاصيل. 

وظيفة وهدف. كل وظيفة تع�ب عن الشغف ح�ت �ف
ج البساطة الرقمية مع هندسة ف  يشمل التصميم االأنيق الرصف المساحات الداخلية حيث تم�ت
ي التصميم من خالل المعالجة

نا �ف ف بداع اليدوي. هنا حيث يُعاد تصوير تراثنا وإقليمنا وتم�ي  االإ
المبتكرة لالألوان والملمس والمواد الخام واللمسات النهائية. 

GT  جريكاليه
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جريكاليه تروفيو

GT  جريكاليه

جريكاليه مودينا

جريكاليه تروفيو
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فخامة ذات مستوى رفيع جريكاليه موديناجريكاليه تروفيو
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ارجع للوراء :
ي الجزء  

 المصابيح الخلفية المستوحاة من طراز   GT    3200 Giugiaro الرائع تتكامل بسالسة مع خطوط جريكاليه الحادة. �ف
ف . ي المم�ي

السفىلي االأك�ش تقنية، تتحدث العوادم مبتكرة التصميم عن صوت مازيرا�ت

نظرة جريئة إىل اإلأمام :
ي MC20 الرياضية الخارقة. تنسجم المصابيح

ف مستوحى من سيارة مازيرا�ت  تكنولوجيا  LED مع تصميم مم�ي
ي جريكاليه بشكل كامل مع شكل هيكلها العمودي .

االأمامية �ف

ة : ز العالمات المم�ي

ي
 كانت فتحات التهوية الجانبية الثالثية عنرصاً أساسياً �ف

ي سيارات جريكاليه،
ي منذ العام 1947. �ف

 تصاميم مازيرا�ت
ف ي�ي ف  مودينا أو ،GT :يطلقون االأسماء التالية عىل باقات ال�ت

تروفيو .

جريكاليه مودينا جريكاليه مودينا

جريكاليه مودينا
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ي :
التعليق الهوا�أ

، االأسا�ي ي
 من القيادة عىل الُطرق المعبدة إىل الطرق الوعرة. يمكن معايرة التعليق الهوا�أ

ي تروفيو واالختياري لالإصدارات االأخرى، ح�ت ستة مستويات وفقاً لوضعية القيادة
 �ف

 واحتياجاتك. عندما تكون السيارة مركونة، فإن االرتفاع المتغ�ي يجعل الدخول والخروج
أمراً سهالً .

ي طريقك
:امِض �ز

 ما هو مزاجك اليوم؟ ما الذي ستقوم به اليوم؟ من وضعية الراحة إىل وضعية  GT، ومن الوضعية الرياضية
ي ترغب فيها واالنطالق. إذا كنت تمتلك

 إىل وضعية الُطرق الوعرة: ما عليك سوى اختيار وضعية القيادة ال�ت
  .Bellissimo :مع وضع التحكم باالنطالق عىل Corsa تروفيو وتبحث عن أقىص أداء، اخ�ت وضعية

جريكاليه مودينا

Grecale GT
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:MIA ( ي الذيكي
)مساعد مازيرا�ت

ي للمساعدة الذيكي والقابل للتخصيص
 والمدعوم بنظام )MIA( مع نظام مازيرا�ت

 التشغيل  Android Automotive OS، يمكنك الوصول إىل العديد من عنارص
ة قياس 12.3 بوصة: المالحة والوسائط ووضعيات  التحكم عىل الشاشة الكب�ي
ء عىل بُعد لمسة واحدة ي

. كل �ش  القيادة وإعدادات السيارة والتطبيقات وأك�ش
فقط .

شاشة مريحة :
ات ف  تتيح الشاشة المريحة قياس 8.8 بوصة الوصول السهل إىل غالبية م�ي

 جريكاليه، وإضفاء الطابع الشخىصي )أوامر االإضاءة، فتحات المقاعد والتدفئة،
شارات  تكييف الهواء، االإضاءة المحيطية(. عن طريق االستعانة بالتحكم باالإ

ي السيارة، من خالل
 الذكية، تتمكن الشاشة قياس 8.8 بوصة من زيادة السالمة �ف

ف السائق عىل الطريق دون الحاجة إىل البحث عن إعدادات المناخ عىل  إبقاء ترك�ي
الشاشة .

:مجموعة أجهزة القياس
 قياس TFT ُصمِمت مجموعة أجهزة القياس ذات الشاشة من النوع

 12.3 بوصة لضمان الرؤية الكاملة تحت أي ظرف والأي سائق. تتوفر
أربعة ترتيبات : Classic ،Evolved ،Relaxed، وCorsa )تروفيو فقط(.

:ساعة المستقبل
ة. ف ، تكنولوجيا تقدمية. حان الوقت لتجديد التفاصيل المم�ي  هيكل كالسييكي

ة إىل ساعة ذكية رقمية يتغ�ي طابعها حسب  تحولت الساعة الميكانيكية الشه�ي
 ذوقك. ال يقترص االأمر عىل معرفة الوقت فحسب، بل يتخطى ذلك إىل واجهة

ف السائق والسيارة تتيح التفاعالت الصوتية الذكية . تواصل ب�ي

جريكاليه مودينا

Grecale Trofeo

جريكاليه  GT، مودينا، تروفيو جريكاليه تروفيو
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:السماء سقفك
ي إصدار تروفيو

ي جريكاليه مصنوعة من زجاج آمن ملون - قيا�ي �ف
 فتحة السقف �ف

 - يتم التحكم فيها باالأزرار ويمكن تعيينها عىل وضع "الفتح" أو "التهوية" أو
ف الضوء والمواد . غالق". التفاعل االأخاذ ب�ي "االإ

:المظهر يعكس الوظيفة العملية
 اللوحة المركزية الخالية من االأزرار ومن ذراع نقل ال�عة توفر مساحة لمسند الذراع الواسع
ة بأبواب مزدوجة عىل شكل فراشة ومنطقة شحن ة تخزين كب�ي ين وحج�ي  وحامىلي أكواب كب�ي

للهاتف المحمول .

جريكاليه تروفيو

جريكاليه تروفيو
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ي مقعدك لالنطالق :
تأهب �ز

ف الوظيفة العملية والرفاهية ف ب�ي  تمزج مقصورات جريكاليه ما ب�ي
 الفخمة. المقصورة الداخلية مستوحاة من مفهوم التصميم المتسم

بالعرصية والتشويق والنظيف، مع مساحة للتكنولوجيا الحديثة .

ضاءة المحيطية :اإلإ
اً يماثل أجواء غرفة المعيشة الراقية.  االإضاءة الناعمة الموزعة والمتاحة بثالثة مستويات من الشدة تخلق تأث�ي

Corsa  ي وضعية
ي الوضعية الرياضية واالأصفر عندما تكون �ف

 تتحول االإضاءة إىل اللون االأحمر عندما تكون �ف
)إصدار تروفيو فقط( .

جريكاليه مودينا

جريكاليه تروفيو جريكاليه تروفيو
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:مساحة داخلية فائقة
 راحتك هاجسنا. تُعد جريكاليه الرياضية متعددة االستعماالت الجديدة

ي فئتها من حيث مساحة المقصورة المعززة من خالل
 كلياً االأفضل �ف

ي . التصميم العمىلي االنسيا�ب

: ي
نظام  Sonus Faber الصو�ت

ي
ف الصادرة من محرك جريكاليه إىل أفضل نظام صو�ت  يحتاج الصوت المم�ي

كة اكة مع  Sonus faber – وهي �ش  داخل السيارة ليتناسب معها. توفر ال�ش
ي جريكاليه من

يطالية عالية الحرفية، تجربة استماع مذهلة �ف  الصوت االإ
خالل أنظمتها الصوتية .

Sonus Faber:  صوت
ي المقصورة من خالل االستعانة بالمواد الطبيعية

 يتم تحقيق توازن الصوت الرائع �ف
 وتصميم السماعات الحرصي وتقنية تضخيم الصوت المصممة حسب الطلب.

 بفضل العزل الممتاز عن الضوضاء الخارجية، توفر جريكاليه الظروف المثالية لتجربة
موسيقية محيطية .

GT جريكاليه 

جريكاليه تروفيو
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ي حياتك اليومية
تواصل �ز

. يوفر نظام تواصل ي
ا�ف ي أي مكان تريده من خالل هاتفك الذيكي أو ساعتك الذكية أو مساعدك االف�ت

ي أي وقت و�ف
 استمتع برفاهية التحكم، �ف

ي جريكاليه وحولها.
ي  )Maserati Connect( تجربة يومية سلسة وذكية ورقمية �ف

مازيرا�ت

:رعاية متصلة
ي الخاصة

ي خدمتك وسوف يبقيك عىل اطالع دائم بصحة سيارة مازيرا�ت
ي �ف

 نظام تواصل مازيرا�ت
ي حالة الطوارئ، يتم توف�ي دعم مخصص عندما تحتاج

. �ف  بك، وسيذكرك بموعد خدمتك التاىلي
ي حالة �قة السيارة .

إىل مساعدة طوال الرحلة أو �ف

، متواصل :ذيكي
Alexa  ما عليك سوى سؤال . ي الخاصة بك كجزء من نظامك الذيكي

 سيارة مازيرا�ت
 أو  Google Assistant عن حالة سيارتك، أو أرسل وجهة إىل نظام المالحة 

 الُمحَدث عىل الدوام. تواصل مع سيارتك وأنت جالس عىل االأريكة، االأمر بهذه
البساطة .

ي سيارتك، يمكنك طلب تشغيل الموسيقى وسماع
 مع المساعد الذيكي  Alexa �ف

لية الذكية والمزيد . ف ي االأجهزة الم�ف
االأخبار والتحقق من الطقس والتحكم �ف

:الواي فاي ونظام المالحة
 استمتع بالوحدة الرئيسية قياس 12.3 بوصة أثناء التنقل باستخدام

، وتلقَّ تحديثات ي الوقت الفعىلي
 أحدث الخرائط ومعلومات حركة المرور �ف

ي أصبح من
ي الوجهة ال�ت

 حول الطقس ومدى توفر مواقف السيارات �ف
ف برنامج  فّعل نقطة اتصال .Street View السهل إيجادها من خالل تضم�ي

 Wi-Fi وتصّفح واستخدم البث عىل ما يصل إىل 8 أجهزة.

جريكاليه تروفيو
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نظام مساعد القيادة المتطور

ي
ف جريكاليه بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة القيادة المتطورة  )ADAS( من المستوى 2، وهو أعىل مستويات دعم القيادة التلقا�أ  يمكن تجه�ي

ي السوق .
المتاحة �ف

جريكاليه تروفيو

 نظام مثبت الرسعة 
يتيح نظام مثبت ال�عة للسائق الحفاظ عىل ال�عة المطلوبة .

قية لنظام مثبت الرسعة القيايسي مثبت الرسعة المتكّيف - ك�ت
المتكّيف عىل  ال�عة  تثبيت  نظام  يعمل  كخيار.  المتكّيف  الوظيفي  االأداء   يمنحك 

السيارات آمنة محددة من  الحفاظ عىل مسافة  تلقائياً من أجل  السيارة   تكييف �عة 
الساعة.  ي 

المتاحة 130 مياًل �ف تبلغ ال�عة القصوى  أمامك.  ي 
ال�ت

نظام المساعدة عىل الركن مع الكبح الخلفي النشط
. باالإضافة ف أسا�ي ي جريكاليه مزودة بمستشعرات أمامية وخلفية لركن السيارة كتجه�ي

 تأ�ت
 إىل وظيفة نظام المساعدة عىل الركن، تقوم السيارة بالكبح تلقائياً لتجنب إتالف المصد

 أثناء الركن. 

ا الرؤية الخلفية ذات خطوط الشبكة الديناميكية كام�ي
. يساعد ف أسا�ي ا خلفية للركن مع خطوط شبكة ديناميكية كتجه�ي  توفر جريكاليه كام�ي

ان مع ي االأماكن الضيقة. باالق�ت
 هذا النظام السائق عند ركن السيارة أو أثناء المناورة �ف

 مستشعرات الركن الخلفية، ينبه النظام برصياً وصوتياً السائق إىل أي أجسام أو عوائق
محتملة. 

ا الرؤية المحيطية كام�ي
ا الرؤية المحيطية، المتوفرة كخيار، للسائق الحصول عىل رؤية ممتازة لكل  تتيح كام�ي

ي مناطق محددة
ات والمستشعرات الموجودة �ف  جانب من جوانب السيارة بفضل الكام�ي

بالسيارة. 

إدارة الحارة النشطة
 يجري تقديمها كخيار، وتوفر تصحيحاً للتوجيه من أجل مساعدة السائق عىل تجنب

ي
 االصطدام بالمركبة االأخرى وتقليل الضغط الذي يتعرض له السائق أثناء تواجده �ف

الزحام. 

التعرف عىل إلفتات المرور
ا أمامية تتعرف عىل حدود ال�عة وإشارات المرور ذات الصلة وتوّفر  تتوّفر كخيار، كام�ي

تنبيهات للسائق. 

ي حالة النعاس، 
الكشف عن القيادة �ز

ي حالة نعاس السائق أو لديه خمول. إذا اكتشف
ي تراقب القيادة �ف

 كمحتوى اختياري، وال�ت
النظام عالمات نعاس، يتم تنبيه السائق ليوصيه بالراحة. 

ي التقاطعات
ي استكشاف إمكانية اإلصطدام �ز

نظام المساعدة �ز
ي التقاطعات خطر التصادم

 وهو متوفر كمحتوى اختياري.  يكتشف مساعد االصطدام �ف
ي التقاطعات. يعطي السائق تحذيراً من المخاطر، ويقلل من خطر االصطدام

 المحتمل �ف
ي حاالت الطوارئ، عند االقتضاء. 

ي �ف
من خالل الكبح الذا�ت

نظام مساعد الرسعة الذيكي
ف أقىص �عة،(  محدد ال�عة والتعرف عىل إشارات المرور( يسمح للسائق بتعي�ي

ف ال�عة القصوى من خالل اتباع عالمات ضافة إىل التعرف عىل إشارات المرور، ويع�ي  باالإ
الطريق. 

ز ي حاإلت الطوارئ مع التعرف عىل المشاة/الدراج�ي
نظام الكبح اإلآىلي �ز

 يحذر النظام السائق من االصطدام االأمامي المحتمل؛ فيحث السائق عىل اتخاذ إجراء
ي محاولة لمساعدة

ًا، يمكن أن يولد قوة كبح �ف . وأخ�ي ي
 من خالل تحذير مسموع ومر�أ

السائق عىل التخفيف من االصطدام أو تجنبه. 

(RCP)       نظام مراقبة النقاط العمياء والمسار المتعامد الخلفي  
 توفر جريكاليه وظائف اكتشاف النقاط العمياء الكامنة ووظائف المسار المتعامد الخلفي 

ي السيارة وينبه  كمحتوى اختياري. يراقب نظام النقاط العمياء مناطق االكتشاف عىل جان�ب
 السائق عندما تدخل سيارة إحدى مناطق النقاط العمياء. تهدف وظيفة المسار المتعامد

ي
ي المواقف ال�ت

ي مواقف السيارات �ف
 الخلفي إىل مساعدة السائق عند الرجوع إىل الخلف �ف

قد تُحَجب فيها رؤية السائق للمركبات القادمة.                  
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نظام مساعد القيادة النشطة
. ي

 مساعد القيادة النشطة هو امتداد لنظام المساعدة عىل الُطرق ال�يعة من مازيرا�ت
 يختلف هذا النظام الجديد عن نظام المساعدة عىل الُطرق ال�يعة الذي يعمل عىل

ف عىل  الُطرق المخصصة للسيارات فقط، فهو يدعم كل أنواع الُطرق. بالطبع، يتع�ي
 السائق أن يظل ُمنتبهاً أثناء القيادة الأنه ال يزال مسؤول قانونياً عن القيادة ويجب عليه

بقاء السيارة تحت السيطرة الكاملة اف عىل ظروف القيادة وأن يكون مستعداً الإ �ش  دائماً االإ
ي أي لحظة عند اللزوم. 

�ف

الحائط العامودي
ة تهدف إىل مساعدة السائق أثناء مناورات ركن السيارة. فهي تعرض العائق الُمكتَشف ف  م�ي

اضية شفافة ملونة.  ي شكل كتل اف�ت
من خالل مستشعرات الركن �ف

GT جريكاليه 
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صمم سيارتك الخاصة

ي جيبىلي
ه. صمم سيارة مازيرا�ت ية توف�ي ي عمالً فنًيا تم تصميمه بعناية واهتمام ال يمكن لغ�ي اليد الب�ش

 تمثل كل سيارة من فئة مازيرا�ت
الخاصة بك وخصصها لتتناسب مع احتياجاتك. 

MASERATI.COM جريكاليه مودينا

https://www.maserati.com/ae/ar
https://www.maserati.com/ae/ar/shopping-tools/configurator
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ي بطريقة خاصة لتتناسب مع شخصيتك الفريدة. 
ُصممت سيارتك مازيرا�ت

ي فريدة من نوعها، وفق ما يتناسب  
ي ي الذي يسمح لك بتصميم سيارات مازيرا�ت

  Fuoriserie هو برنامج تصميم السيارات المخصصة من مازيرا�ت
مع رغبتك الخاصة. أطلق العنان لجرأتك، ضع لمساتك الخاصة. 
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طرازات بحسب المقاس

 إبداعان جريئان، مع مجموعة ال حرص لها من االختيارات. ابدأ من حيث ترتيب االأولويات، إما االأداء أو االأسلوب المعارص أو االبتكار،
ي تعكس واقع ما يدور بداخلك عىل أفضل نحو ممكن .

ي حرص لها ليكي تحظى بسيارة مازيرا�ت
واستكشف الطرازات ال�ت

ي
ليس هناك ما يضاهي جمال الما�ف

ي رحلة
ف �ف اء المخلص�ي  مخصصة لعشاق النمط االأبدي، عرص  "Gentleman Racer" والخ�ب

اث العتيق للسباقات . . تستوحى مجموعة سيارات Corse من ال�ت ي
مازيرا�ت

C O R S E

 مخصص للعمالء االأك�ش رياضية وعشاق التكنولوجيا والمواد الجديدة، االأشخاص الذين يتبنون
 ويشجعون التغي�ي بكل ما يملكون من حماس وطاقة. لالأشخاص الذين يعرفون أن االأفضل لم

يأت بعد .

FUTURA

 Fuoriserie     اكتشف المزيد حول

https://www.maserati.com/ae/ar/brand/fuoriserie
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المواصفات الفنية جريكاليه تروفيو
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أقىص عزم دوران

رسعة المحرك عند أقىص عزم دوران

االأداء

الرسعة القصوى

)km/h 0 - 100(  التسارع

)km/h 100 - 0(  مسافة الوقوف

)الدورة المركبة(  استهالك الوقود

)Low cycle( انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

)Low cycle( استهالك الوقود

)Medium cycle( انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

)Medium cycle( استهالك الوقود

)High cycle( انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

)High cycle( استهالك الوقود

)extra-High cycle( انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

)extra-High cycle( استهالك الوقود

االلئحة

)الدورة المركبة(  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

نظام نقل الحركة

نظام نقل الحركة

االأبعاد واالأوزان

الطول

العرض  )مع المرايا الجانبية (

العرض )بدون المرايا الجانبية (

االرتفاع

قاعدة العجالت

سعة خزان الوقود 64 l 64 l 64 l

قطر االنعطاف 12.4 m 12.4 m 12.4 m

الوزن المعتمد 1870 kg 1895 kg 2027 kg

سعة الصندوق الخلفي 535 l 535 l 570 l

المحرك

عدد االسطوانات والتصميم الداخ يل

زاحة االإ

قطر االسطوانة

الشوط

نسبة االنضغاط

أقىص طاقة

رسعة المحرك عند أقىص عزم دوران

GT جريكاليه مودينا جريكاليه جريكاليه تروفيو

4846 mm 4847 mm 4859 mm

2163 mm 2163 mm 2163 mm

1948 mm 1979 mm 1979 mm

1670 mm 1667 mm 1659 mm

2901 mm 2901 mm 2901 mm

L4 MHEV L4 MHEV V°90 6

1995 cc 1995 cc 3000 cc

84 mm 84 mm 88 mm

90 mm 90 mm 82 mm

9.5:1 9.5:1 11:1

300 CV 330 CV 530 CV

5750 rpm 5750 rpm 6500 rpm

450 Nm 450 Nm 620 Nm

4000 - 2000 rpm 5000 - 2000 rpm 5500 - 3000 rpm

240 km/h 240 km/h 285 km/h

5.6 s 5.3 s 3.8 s

<40 mt <40 mt <40 mt

أحدث معايير االنبعاث االأوروبية أحدث معايير االنبعاث االأوروبية أحدث معايير االنبعاث االأوروبية

208 - 194 g/km 209 - 196 g/km 263 g/km

9.2 - 8.6 l/100 km 9.2 - 8.7 l/100 km 11.6 l/100 km

199 - 190 g/km 204 - 191 g/km 233 g/km

8.8 - 8.4 l/100 km 9 - 8.4 l/100 km 10.3 l/100 km

300 - 297 g/km 300 - 297 g/km 394 g/km

13.2 - 13.1 l/100 km 13.2 - 13.1 l/100 km 17.4 l/100 km

177 - 167 g/km 180 - 168 g/km 211 g/km

7.8 - 7.4 l/100 km 8 - 7.4 l/100 km 9.3 l/100 km

208 - 198 g/km 210 - 199 g/km 254 g/km

9.2 - 8.7 l/100 km 9.3 - 8.8 l/100 km 11.2 l/100 km

نظام نقل الحركة 8 نظام نقل الحركة 8 نظام نقل الحركة 8

ي بلدك.
ي يوليو 2021. تحقق من توفر  Maserati Connect MY22 �ف

ي تم تحديثها �ف
( 1151/2017، وال�ت ي ي تم إجراؤها وفًقا لالئحة )االتحاد االأورو�ب

تتوافق البيانات مع االختبارات ال�ت

GT جريكاليه 
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مكانات عالم من االإ
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ي
دورات ماس�ت لقيادة سيارات مازيرا�ت

ي العالم لم يتساءل عما يجب أن تكون عليه ال�عة القصوى
ي �ف

 من غ�ي الممكن أن يكون هناك سائق مازيرا�ت
ي السيارة إىل أقىص حد. تجيب

 للسيارة عند المرور بأحد منعطفات مضمار السباق واختبار قدرات المكابح �ف
افية لمن ي عىل كل هذه االأسئلة وأك�ش من خالل سلسلة من الدورات التدريبية االح�ت

 تجربة قيادة مازيرا�ت
ي بيئتها الطبيعية: مضمار السباق. مع طرح

ي االأ�ع �ف
ي اكتشاف إمكانات االأداء لطرازات مازيرا�ت

 يرغبون �ف
ي  السيارة الخارقة

، أصبحت تجربة قيادة مازيرا�ت ي
  MC20 المذهلة وإصدارات تروفيو القوية من جيبىلي وليفان�ت

 الرئيسية أك�ش ديناميكية ومتعة. للحصول عىل تفاصيل كاملة حول تجارب القيادة لدينا، يمكنك زيارة موقعنا
  info@mastermaserati.it ة ع�ب ون ي   mastermaserati.com أو التواصل معنا بنا مبا�ش لك�ت االإ

المالية الخدمات 
ي السوق وتكييفها

ي اختيار أفضل الظروف �ف
اء سيارتك بمساعدة من خالل حزمة مالية من مازيرا�ت  يتيح لك �ش

ف لك، حيث يقدمون إرشادات ف بالعمل كمستشارين مالي�ي ي الرسمي�ي
 وفًقا الحتياجاتك. سيسعد وكالء مازيرا�ت

مهنية حول خيارات الدفع المختلفة المتاحة وإنشاء حزمة مصممة وفًقا لمتطلباتك .

برنامج المساعدة عىل الطريق
ة �يان ضمان ي مجموعة حرصية من الخدمات والمزايا المجانية طوال ف�ت

 يقدم برنامج المساعدة من مازيرا�ت
ي هذه

ي حاالت الطوارئ. �ف
ي اليوم، �ف

 السيارة. يمكن االتصال بمراكز المساعدة، المتوفرة عىل مدار 24 ساعة �ف
 المواقع الفعالة، سيقدم المتخصصون ممن يتسمون باللطف والمهارات العالية أفضل حل ممكن الأي مشكلة

بالغ عنها من قبل العميل . تم االإ

ائتمانية كاملة * خدمات 
 ابق عىل الطريق أثناء إصالح سيارتك - من خالل الخدمات االئتمانية الكاملة لدينا، سوف تنتقل إىل سيارة
ف عىل االستمتاع ك�ي  مجانية مزودة بخرائط جغرافية وسالسل ثلجية ومقاعد أطفال مجانًا ح�ت تتمكن من ال�ت

بالقيادة .

* ي ع�ب
info@maserati.com لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الوكيل أو خدمة عمالء مازيرا�ت
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ي
عالم مازيرا�ت

جولة داخل المصنع
ي مودينا. تبدأ جولة

ي التاريخي �ف
ي مصنع مازيرا�ت

 تعرف عىل عملية إنتاج السيارة  MC20 الجديدة كلًيا �ف
ي تبلغ مدتها ساعة و 45 دقيقة باستعراض تراث العالمة التجارية وعرض

 استعراض المصنع ال�ت

ي
 مجموعة الطراز. يتبع ذلك خط التجميع ومخت�ب المحركات ومرافق الطالء والمتجر الرسمي. جولة �ف
اث وعرض مجموعة الطراز. ي صالة العرض شاملة لل�ت

 صالة العرض: تتوفر جولة مدتها 40 دقيقة �ف
factorytour@maserati.com  ي

و�ف لك�ت لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إىل الوقع االإ

تسليم السيارات من المصنع
ي التاريخي،

ي صالة العرض، يمكنك زيارة مصنع مازيرا�ت
حيبية �ف وبات ال�ت  عقب تناول القهوة والم�ش

! ي
زاحة الستار عن سيارتك الجديدة من مازيرا�ت  برفقة مرشد متخصص ومصور. حان الوقت االآن الإ

وقبل أن نودعك، يتم التقاط الصور التذكارية .
 يتم إرسال ألبوم الصور الرقمي التذكاري إىل العميل. يمكن تسليم جميع طرازات السيارات من خالل

ي الرسمي أن يكون التسليم من المصنع .
مصنع مودينا. اطلب من وكيل مازيرا�ت

ي
مجموعة مازيرا�ت

فيه والسلع ذات العالمات التجارية خصيًصا ي الحرصية من مالبس ال�ت
 ُصممت مجموعة مازيرا�ت

ي لدى جميع وكالء
. تتوفر عنارص مجموعة مازيرا�ت ي

ي مازيرا�ت
 الأولئك الذين يربطهم الشغف بكل ما �ف

نت من ن�ت اؤها ع�ب االإ ي مودينا. بدالً من ذلك، يمكن �ش
ي صالة عرض مودينا �ف

ي �ف
ي ومتجر مازيرا�ت

 مازيرا�ت
لك. ف ة إىل م�ف ي  www.maseratistore.com وتوصيلها مبا�ش

و�ف لك�ت خالل الموقع االإ

ي
نادي مازيرا�ت

ي حول العالم، تضم هذه االأندية أك�ش من 3.000 من االأعضاء. إن
 يوجد حالًيا أك�ش من 30 ناديًا لمازيرا�ت

ي مشاركة االأفكار والتجارب وأوجه التشويق المتنوعة مع
ي الحرصي يع�ف

 االنضمام إىل نادي مازيرا�ت
ي أحداث خاصة بالسيارات. يمكن لسائقي

ي االآخرين - ودعوتهم للمشاركة �ف
 ماليكي سيارات مازيرا�ت

ي الخاصة بهم ع�ب أجندة
 السيارات عىل اختالف أعمارهم االستمتاع بمتعة قيادة طرازات مازيرا�ت

ي خصيًصا الأعضاء النادي، مثل التجمع العالمي
ي أنشأتها أندية مازيرا�ت

 االأحداث الوطنية والدولية ال�ت
ي  maserati.com/ الطراز للحصول عىل

. تفضل بزيارة القسم المخصص �ف ي الدوىلي
 أو راىلي مازيرا�ت

. ي المحىلي
جهات االتصال الخاصة بنادي مازيرا�ت

إكسسوارات مازيراتي اإلأصلية
 أكسسوارات مازيراتي االأصلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عمالئنا، وهي مزيج مثالي من

 التصميم واالأداء العملي والراحة. ُصممت مجموعة أكسسوارات جريكاليه، المبنية وفقاً الأعلى معايير
 الحرفية الخاصة بمازيراتي، لتضمن عمالنية كبيرة مع فرصة إضافة لمستك الشخصية والفريدة من

 نوعها. استعد الكتشاف جميع خيارات التخصيص المتوفرة لك في الكتيب المخصص، أو على
 .   )Official Maserati Network( أو من خالل شبكة مازيراتي الرسمية ،maserati.com  الموقع الرسمي

 
العمالء برنامج 

ي
ع �ف ي هي تجربة العمر، بغض النظر عما إذا كنت تتوىل التنقالت اليومية أو ت�ش

 إن قيادة سيارة مازيرا�ت
نامج العمالء المخصص؛ لتضمن لك العناية القصوى ي ل�ب

ي إنشاء مازيرا�ت
 رحلة ال تنىس. هذا هو السبب �ف

 واالأداء الممتاز لسيارة جريكاليه الخاصة بك مياًل بعد ميل. امنح نفسك المزيد من راحة البال مع
ي الرسمية

 برامجنا. اكتشف المزيد عىل الموقع الرسمي  maserati.com، أو من خالل شبكة مازيرا�ت
  .)Official Maserati Network( 
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التاريخي اإلأرشيف 
ي القديمة، وهو كيان مخصص الأولئك الذين

 تم إنشاء االأرشيف التاريخي لعشاق وماليكي سيارات مازيرا�ت

ي
ي المجيد لهذه العالمة التجارية. يمكن أن يزود االأرشيف التاريخي عمالء مازيرا�ت

ي التفاعل مع الما�ف
 يرغبون �ف

 بخدمة التوثيق التاريخي المتعلق بسياراتهم. عىل وجه التحديد، هناك أنواع مختلفة من الوثائق التاريخية
ي التاريخي. لمزيد من المعلومات

ي أرشيف مازيرا�ت
ي تم إجراء بحث عنها بعناية ودقة �ف

 المعتمدة المتاحة، ال�ت
.   a rchivio.storico@maserati.com .    ونًيا إىل  حول خدمة التوثيق التاريخي، أرسل بريًدا إلك�ت

ي كالسيك
مازيرا�ت

اثها المجيد من خالل إنشاء برنامج جديد يتعلق بأغىل مورد لها: ي ب�ت
ي بداية عرص جديد، تشيد مازيرا�ت

 و�ف

ي
ي الكالسيكية. يوفر مازيرا�ت

ي كالسيك هو قسم جديد مصمم خصيًصا لماليكي سيارات مازيرا�ت
 تراثنا. مازيرا�ت

 كالسيك لعمالئنا العديد من الخدمات المخصصة فيما يتعلق بشهادة اعتماد االأصالة ومكونات السيارات
ي كالسيك، يرجى التواصل

نامج مازيرا�ت  الكالسيكية ودعم التجديد. للحصول عىل معلومات إضافية تتعلق ب�ب
 .maserati.classiche@maserati.com      ي

و�ف لك�ت يد االإ معنا ع�ب ال�ب

ز الص�ي

        ) ي
   الهاتف: 11-51-688-400  )مجا�ف

   021-61210200

اليابان

info.japan@maserati.com  : ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب

        ) ي
   الهاتف: 120-965-0120  )مجا�ف

ي جميع أنحاء العالم
جهات االتصال �ف

أوروبا

info@maserati.com  : ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب

) ي
الهاتف:  62737284 800 00 )مجا�ف

 +390244412899

اإلأمريكتان

mymaserati@maserati.com  : ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب

) ي
الهاتف:  2737-696-877 )مجا�ف

ق اإلأوسط الرسش

Customercare_mea@maserati.com  : ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب
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جريكاليه تروفيو

نتاج. قد ال تتوفر ي وقت االإ
ي هذا الكتالوج إىل المعلومات المتوفرة �ف

 تستند الرسوم التوضيحية والنصوص الواردة �ف
ي السوق أو ضمن برنامج

كسسوارات أو قد تصبح متاحة بعد إطالق السيارة فقط �ف ات واالإ ف  بعض الطرازات والم�ي
ي أي وقت ودون إشعار مسبق.

ات التقنية �ف ف ي تعديل االألوان والتصميمات والم�ي
ي بالحق �ف

  Fuoriserie. تحتفظ مازيرا�ت
ي الرسميون بتقديم المزيد من التفاصيل والتحديثات بشأن هذا الصدد. ابق عىل اطالع بأحدث

 سيسعد وكالء مازيرا�ت
maserati.com  ي

و�ف لك�ت ي من خالل زيارة الموقع االإ
أخبار مازيرا�ت
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maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/ae/ar/models/grecale

	Button 2: 


