


جريكاليه ،
ز كل يوم . 

َ تم�ي

. واألأمر ذاته ينطبق عىل السيارة الرياضية الجديدة متعددة ي
ي مازيرا�ت

ي العالم هو تقليد متعارف عليه �ز
 إن تسمية السيارات تيمناً بأسماء أشهر الرياح �ز

قية الشديدة للبحر األأبيض المتوسط: جريكاليه . األستعماألت، حيث أُطلق عليها اسم الرياح الشمالية ال�ش

ي الرياضية متعددة األستعماألت - من الخطوط الخارجية المتوازنة والمتناسقة إىل ال�عة
ي هذا الطراز الجديد جميع التوقعات المرتبطة بسيارات مازيرا�ت  يُل�ب

ي فئتها. حالما تقع عيناك عىل هذه التحفة الفنية ستبهرك بمزايا الراحة المطلقة، والديكورات الداخلية الفخمة والرحابة الخلفية الفائقة .
القصوى األأفضل �ز

، تم تقديم ثالث طرازات كجزء من مجموعة جريكاليه الجديدة:  GT، مودينا وتروفيو . ز بشكل أك�ب ولتلبية رغبات السائق�ي

ي تتفرد بها
د معتدل رباعي األأسطوانات يعمل عىل توليد قوة تعادل  300 حصاناً، ليمنحك الروعة واألأناقة األأصيلة ال�ت  يأتيك طراز  GT مدعوماً بمحرك هاي�ب

. ز يطاىلي الذي أل تخطئه ع�ي ة لطراز جريكاليهGT برشاقة عن شغف العالمة التجارية بالتفاصيل الفاخرة واألأسلوب األإ ز . تع�ب التفاصيل المم�ي ي
مازيرا�ت

د معتدل رباعي األأسطوانات بقوة 330 حصاناً . ز الغرض المتنوع من جريكاليه مع تصميم مودينا، الذي يجسد روحاً رياضية معارصة مع محرك هاي�ب  ي�ب

ي الخاص بالسيارة
ين  V6 عاىلي األأداء بقوة  530 حصاناً عىل غرار محرك Nettuno التوربي�ز ز  عالوًة عىل ذلك، فإن تصميم جريكاليه تروفيو، المدعوم بمحرك ب�ز

. ي
MC20، يرتقي بالمغامرات اليومية إىل آفاق مستقبلية بفضل قوته الهائلة وأدائه األستثنا�أ

. كما أن التصميم يلفت ز ي تتسم بالمهابة والتم�ي
ز يتجىل من خالل الشبكة األأمامية ال�ت  وتتفرد السيارة بمظهر عمودي يجسد الفخر. وتحظى بمظهر أمامي مم�ي

األأنظار من خالل التفاصيل الملموسة عىل غطاء المحرك .

ي جريكاليه له وظيفته، كما أن التصميم الداخىلي مستوحى من مفهوم التصميم الواضح والعرصي
ء �ز ي

 أما بالنسبة للديكورات الداخلية، فإن كل �ش
والعاطفي، مع ترك مساحة للتكنولوجيا الجديدة .

ز اليوم . ي جعل الفخامة واألأداء جزءاً من الروت�ي
يطالية �ز ي األإ

يعكس طراز جريكاليه جرأة مازيرا�ت

ي جريكاليه الجديدة كلياً .
أضف لمسة استثنائية إىل حياتك اليومية مع مازيرا�ت

Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

أقىص عزم دوران

رسعة المحرك عند أقىص عزم دوران

األأداء

ال�عة القصوى

 التسارع )0 - 100 كم/ساعة(
 مسافة الوقوف )100 - 0 كم/ساعة(

/100 كم كة( ل�ت  استهالك الوقود )دورة مش�ت

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة منخفضة( غ/كم

/100 كم استهالك الوقود )دورة منخفضة( ل�ت

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة متوسطة( غ/كم

/100 كم استهالك الوقود )دورة متوسطة( ل�ت

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة عالية( غ/كم

/100 كم استهالك الوقود )دورة عالية( ل�ت

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة فائقة( غ/كم

/100 كم استهالك الوقود )دورة فائقة( ل�ت

الالئحة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة مشتركة( غ/كم

نظام نقل الحركة

نظام نقل الحركة

األأبعاد واألأوزان

الطول

العرض )مع المرايا الجانبية( 

العرض )بدون المرايا الجانبية( 

األرتفاع

قاعدة العجالت

l 64 l 64 l 64 سعة خزان الوقود

m 12.4 m 12.4 m 12.4 قطر األنعطاف

kg 1870 kg 1895 kg 2027 الوزن المعتمد

l 535 l 535 l 570 سعة الصندوق الخلفي

المحرك

عدد األسطوانات والتصميم الداخىلي

زاحة  األإ

قطر األسطوانة

الشوط

نسبة األنضغاط

أقىص طاقة

رسعة المحرك القصوى

GRECALE GTGRECALE MODENAGRECALE TROFEO

 mm 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

L4 MHEVL4 MHEVV6 90°

cc 1995cc 1995cc 3000

 mm 84 mm 84 mm 88

 mm 90 mm 90 mm 82

9.5:19.5:111:1

CV 300CV 330CV 530

 rpm 5750 rpm 5750 rpm 6500

 Nm 450 Nm 450 Nm 620

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

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

 s 5.6 s 5.3 s 3.8

 mt <40 mt <40 mt <40

 أحدث معايير األنبعاث األأوروبية أحدث معايير األنبعاث األأوروبية أحدث معايير األنبعاث األأوروبية

  263 غ/كم 196 - 209 غ/كم 194 - 208 غ/كم

/100 كم /100 كم 8.6 - 9.2 ل�ت /100 كم 8.7 - 9.2 ل�ت   11.6 ل�ت

  233 غ/كم 191 - 204 غ/كم 190 - 199 غ/كم

/100 كم /100 كم 8.4 - 8.8 ل�ت /100 كم 8.4 - 9 ل�ت   10.3 ل�ت

  394 غ/كم 297 - 300 غ/كم 297 - 300 غ/كم

/100 كم /100 كم 13.1 - 13.2 ل�ت /100 كم 13.1 - 13.2 ل�ت   17.4 ل�ت

  211 غ/كم 168 - 180 غ/كم 167 - 177 غ/كم

/100 كم /100 كم 7.4 - 7.8 ل�ت /100 كم 7.4 - 8 ل�ت   9.3 ل�ت

  254 غ/كم 199 - 210 غ/كم 198 - 208 غ/كم

/100 كم /100 كم 8.7 - 9.2 ل�ت /100 كم 8.8 - 9.3 ل�ت   11.2 ل�ت

 8 تروس أوتوماتيكية 8 تروس أوتوماتيكية 8 تروس أوتوماتيكية

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

ي تم تحديثها �ز
( 2017/1151، وال�ت ي ي تم إجراؤها وفًقا لالئحة )األتحاد األأورو�ب

تتوافق البيانات مع األختبارات ال�ت
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