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تحفة فنية رائعة
اإلطالق.
خالل  ،1963أقدمت مازير ت يا� عىل القيام بخطوة جريئة وذلك بتقديمها أول سيارة سيدان رياضية فاخرة عىل إ
استطاعت السيارة كواتروبورتيه تلبية حاجة خاصة لمجموعة حرصية من سائقي السيارات ي ز
المم�ين .أتاحت شبكة الطرق
الرسيعة الناشئة ف� أوروبا العديد من الفرص الرائعة عندما يتعلق أ
األمر بالسفر لمسافات طويلة .ومع هذه السيارة
ي
من مازير تا� ،يمكن احتضان هذه الفرص جميعا  -سواء فيما يتعلق بالرسعات الفائقة ،واالستمتاع بالراحة أ
واألسلوب
ً
ي
يطايل الخالب .ومع الوصول إىل سيارة مازير ت يا� كواتروبورتيه  2022تظل المبادئ كما هي .تقدم كواتروبورتيه قوة هائلة
إ
اإل ي
نز
مستوحاة من حلبة السباق حيث تحظى بمحرك ب�ين  V6أو  V8يتسم بالقوة .تضمن قاعدة العجالت الطويلة مساحة
يطايل الفاخر والمحاك يدوياً إىل أنظمة
رحبة
ومصممة بأناقة .لقد تم االعتناء بكل وسائل الراحة ،من جلد Pieno Fioreإ
ّ
اإل ي
ت
ز
المم�ة والمق�نة بخطوط انسيابية ،فهو
مساعدة القيادة المتطورة .أما التصميم المنحوت ،الذي يتسم بمالمح القوة ي ّ
ت ت
ت
يأ� استمرار مازير ت يا� ف ي� تشكيل مستقبل السيارات الفخمة ليؤكد أن
يتمتع
ال� تتوقعها من مازير يا� .ي
بكل القوة الجبارة ي
أ
تتغ� أبداً.
بعض األشياء ال يمكن أن ي
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تعد مازير تا� كواتروبورتيه جز ًءا من قصة يعود تاريخها إىل ث
تع� عن
أك� من  100عام .قصة ب
ي
والتم� عن آ
يز
اآلخرين .ونفعل كل ذلك بأسلوب
القدرة عىل التحمل .عشق التحدي .قطع المسافات
إيطايل جريء ومنذ ذلك ي ن
الح� ،اتبعت جميع طرازات مازير ت يا� هذه الصيغة الفريدة ،إذ تمنحك أدا ًء
ي
ً
ً
ً
مستوحى من حلبات السباق ،وتصميما إيطاليا آرسا ،عالو ًة عىل جميع الكماليات الفخمة ومستويات
ف
ت
الك�ى ،والنتيجة كل ما تتوقعه من مازير ت يا�
ال� تتط ّلع إليها ي� النخبة من سيارات الجولة ب
الراحة ي
كواتروبورتيه.
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إرث خالد

كو ا تر و بو رتيه | 1 9 6 3
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المحرك  - V6كواتروبورتيه  ،GTكواتروبورتيه مودينا ،كواتروبورتيه مودينا.Q4

محرك  - V8كواتروبورتيه تروفيو

تمنحك كواتروبورتيه مزيجاً من الطاقة الجبارة الملهمة وذكاء عالم أ
األعمال .ففي ي ن
المتأهبة
ح� أن أداءها يماثل أداء السيارات الخارقة
ّ
عىل حلبة السباق ،إال أن ّها أيضاً تتسم بفعالية عالية كسيارة سيدان مثالية.
تقدم كواتروبورتيه قوة هائلة مستوحاة من السباق مع محرك بنزين ،V6ومحرك بنزين  V8في نسخة تروفيو.
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إمكانات ال حدود لها
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ثالث طرازات جديدة لمواجهة فريدة من نوعها
تم تقديم ثالثة طرازات جديدة وحرصية كجزء من مجموعة كواتروبورتيه  2022الجديدة .فيما يتعلق بالمظهر الخارجي ،تزدان طرازات ،GT
ومودينا وتورفيو الجديدة بشعار مازير ت يا� الجديد عىل غطاء المحرك وشارة خاصة جديدة لكل طراز موضوعة فوق فتحات التهوية الجانبية
ف
و� الخلف ،تم استبدال شعار مازير ت يا� التقليدي بشعار مازير ت يا� الجديد عىل القائم  ،Cبينما تظهر عبارات نصية جديدة من
الثالثة
ي
الشه�ة .ي
ت
مازير يا� عىل صندوق السيارة.

تروفيو

تجسيد للسيارة أ
األرسع .يجلب تصميم تروفيو عنارص تصميم مستوحاة من السباق تجسيداً
لمفهوم الرسعة المحضة.

GT

يؤكد طراز  GTعىل فلسفة الجوالت الك�ى أ
األصلية من مازير ت يا� عىل نحو أنيق ويجسد الروح
ب
الح�ض ية والمعارصة للعالمة التجارية .تم تصميم التفاصيل أ
األنيقة لهذا الطراز الجديد لسائقي
كواتروبورتيه الذين يرغبون ف ي� مستوى أعىل من التفرد.

مودينا

السيارات الرسيعة هي تقليد نبيل ف ي� مسقط رأسنا .يعزز
تصميم مودينا لسيارة كواتروبورتيه الخاصة بك بنهج
ض
ريا� ث
أك� حدة وأسلوباً.
ي
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ابحث عن التحفة الفنية المالئمة لك.

مجموعة كواتروبورتيه
أقىص قوة

الرسعة القصوى

معدل التسارع

تصميم المحرك

معدل السحب

أقىص عزم دوران

كواتروبورتيه GT

كواتروبورتيه موديناQ4

350

حصان

270

كم/ساعة

5.5

ثانية

V6

RWD

500

430

ت
نيوتن/م�

كواتروبورتيه مودينا

حصان

288

كم/ساعة

4.8

ثانية

V6

AWD

580

ت
نيوتن/م�

كواتروبورتيه تروفيو

430
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أقىص قوة

الرسعة القصوى

معدل التسارع

تصميم المحرك

معدل السحب

أقىص عزم دوران

حصان

288

كم/ساعة

5.0

ثانية

V6

RWD

580

ت
نيوتن/م�

580

حصان

326

كم/ساعة

4.5

ثانية

V8

RWD

730

ت
نيوتن/م�
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أ
اإليطالية
كواتروبورتيه  -أيقونة األناقة إ

ث
اع� عىل المزيد من المعلومات حول كواتروبورتيه

تمنحك كواتروبورتيه مزيجاً من الطاقة الجبارة الملهمة وذكاء عالم أ
األعمال .ففي ي ن
ح� أن أداءها يماثل
المتأهبة عىل حلبة السباق ،إال أن ّها أيضاً تتسم بفعالية عالية كسيارة سيدان مثالية.
أداء السيارات الخارقة
ّ
ف
ت
تجتمع الفخامة والحجم والمساحة مع القدرات الديناميكية الهائلة ي� مازير يا� كواتروبورتيه  -ويتجىل ذلك
تماما للوزن ،ونظام
مثايل من خالل تصميمها الخارجي الرائع بشكل
دينامييك .ومع التوزيع المتوازن ً
ي
بشكل ي
ن
القيايس  ،Skyhookومكابح  Bremboالمزدوجة العائمة ،تجمع كواتروبورتيه يب� الديناميكيات
التعليق
ي
أ
الهائلة مع الراحة المطلقة واألمان.

كواتروبورتيه  -فتحات تهوية جانبية وشعار GT

كواتروبورتيه  -تفاصيل مسند الرأس

500
كواتروبورتيه  -الشبكة أ
األمامية
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ت
نيوتن/م�

أقىص عزم دوران

المواصفات الفنية لطرازGT

RWD

معدل السحب

V6

تصميم المحرك

5.5

ثانية

معدل التسارع

270

كم/ساعة

الرسعة القصوى

350

حصان

أقىص قوة
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ف
كواتروبورتيه تروفيو  -ي ز
التم� ي� الرسعة

ث
اع� عىل المزيد من المعلومات حول كواتروبورتيه تروفيو

واألفخم .تنتقل السيارة كواتروبورتيه بالفخامة إىل مستويات غ� مسبوقة من أ
األرسع أ
أ
األداء .بالنسبة
ي
أألولئك الذين يعشقون القيادة الفريدة عىل المسار الرسيع.
يز
وتتم� بتفاصيل مستلهمة من السباق عىل تصميمها الخارجي
ملفتة ف ي� أبعادها ،وخالدة ف ي� تصميمها،
األنيق .العنارص الخاصة تب�وفيو مثل الكربون فاي� شديدة اللمعان ف� أ
أ
األمام والخلف وعىل فتحات الهواء
ب
ي
الجانبية ،وأنابيب عادم  V8الداكنة والعتبات الجانبية السوداء ،تواجهك بروحها الجريئة ف ي� الداخل .لقد
ُصنعت كواتروبورتيه تروفيو أألعظم أداء ،إذ تصل رسعتها القصوى إىل  326كم  /ساعة ،وتنطلق بك من 0
إىل  100كم  /ساعة ف ي�  4.5ثانية فقط بفضل قوتها يغ� العادية مع محرك V8بقوة  580حصاناً.

كواتروبورتيه تروفيو  -فتحات تهوية جانبية وشعار تروفيو

كواتروبورتيه تروفيو  -تفاصيل مسند الرأس

730

كواتروبورتيه تروفيو  -الشبكة
16

ت
نيوتن/م�

أقىص عزم دوران

RWD

معدل السحب

V8

تصميم المحرك

4.5

ثانية

معدل التسارع

326

كم/ساعة

الرسعة القصوى

580

حصان

أقىص قوة
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ين
عد التصميم
مستوي�:
الداخيل لمقصورة مازير ت يا� كواتروبورتيه مكاناً فائق الجاذبية ،وذلك عىل
يُ ّ
ي
أ
هناك الوعي لتجربة األداء الفائق ،وهناك مستويات راحة ُمصممة بدقة ومستويات تكنولوجية
إيطايل ال مثيل له.
عالية وأسلوب
ي
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مم�ةز
دعوة ي
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فخامة من المستوى الرفيع
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مستشعر جودة الهواء:
تم تجهيز كواتروبورتيه بجهاز استشعار ذكي مقترن بنظام تحليل
اإلشارات الذي يعمل على حساب مستويات التلوث الخارجي ويمنع
إ
الهواء الملوث والغازات السامة من الدخول إلى المقصورة ،وهذا
ما يجعله يضفي المزيد من الراحة على الركاب في السيارة.

الذيك :Q4
نظام الدفع الرباعي ي
أ
يحافظ نظام الدفع الرباعي الذكي في الطراز كواتروبورتيه Q4على األداء والراحة في أفضل حاالتهما الملهمة والتفاعلية
 حتى في حال أسوأ ظروف الطقس والطريق .تراقب إحدى الخوارزميات المعقدة التي طورتها مازيراتي المدخالتباإلضافة إلى ثبات العجالت مقابل أسلوب القيادة .من
الديناميكية باستمرار مثل سرعة العجلة والتوجيه وزاوية االنحراف إ
خالل معالجة كل هذه البيانات ،يقوم نظام Q4على الفور بإنشاء ملف تعريف مخصص لمدى ثبات كل عجلة على حدة.
ويضمن ذلك الديناميكيات المثلى أألي حالة على الطريق ،في أي وقت.
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نظام اإلغالق السلس أ
لألبواب والدخول بدون استخدام المفتاح :
إ
أ
تتيح لك وظيفة الدخول كتجهيز أساسي بدون مفتاح فتح األبواب أو التمهيد عبر المقابض ،دون لمس
المفتاح .يعمل نظام اإلغالق السلس أ
لألبواب على غلق أبواب السيارة التي تُركت منفرجة بعض الشيء
إ
أ
بإحكام وبال مجهود وبدون ضوضاء ،وهذا ما يزيد من أمان السيارة ووسائل الراحة بها ،ال سيما لألطفال في
المقعد الخلفي.
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ت
الذيك( :MIA
)مساعد مازير يا� ي
مدعوما بنظام التشغيل  ،Android Automotive OSيوفر الجيل الجديد
ً
ت
ال� تعمل باللمس
من  MIAتجربة مستخدم مبتكرة وشخصية .تحمل الشاشة ي
عالية الدقة بدون إطار مقاس  10بوصات ذات النسبة  16:10واجهة رسومية
جديدة ،ي ز
وتتم� بحافة زجاجية منحنية وأنيقة.

السليك:
شاحن
ي
الذيك بكل سهولة وذلك من خالل المساحة
اشحن هاتفك
ي
أيضا إمكانية
المخصصة لذلك .يوفر الشاحن
الالسليك الجديد ً
ي
ت
عرض التطبيقات والمعلومات عىل شاشة المعلومات وال�فيه.

فتحة سقف كهربائية:
ت
يمكن تزويد سيارات مازير يا� بفتحة سقف كهربائية ذات زجاج أمان ملون ،مع مظلة يدوية
للشمس .يتم التحكم ف ي� فتحة السقف عن طريق الطاقة ،ويمكن إمالتها من الخلف أو فتحها
أ
ف
خ�ة تت�اجع إىل داخل سقف السيارة حيث بي�ز رفرف أمامي عىل نحو
و� الحالة األ ي
بالكامل؛ ي
ئ
بعيدا.
تلقا� ليجعل تدفق الهواء ينحرف ً
ي
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مقاعد خلفية قابلة للطي:
ت
ت
ز
ز
هل تحتاج إىل تخزين حقيبة ال�لج أو لوح ال�لج عىل الجليد بأمان؟ توفر المقاعد الخلفية القابلة
للطي بنسبة  60/40براعة ف� نقل أ
األغراض الشخصية .عندما يتم طي المقعد الموجود عىل الجانب
ي
أ
أ
ً
تقريبا يعمل كأرضية تحميل من أجل
نحو تام ،سيكون لديك امتدا ًدا مستويا ً
األصغر ألسفل عىل أ ٍ
كب�ة الحجم.
استيعاب المعدات واألشياء ي

ن
ثما� رسعات :
ناقل حركة
أوتوماتييك مع ي
أي
ف
ف
ت
ن
بثما� رسعات ي� مازير يا� كواتروبورتيه عىل جعلك تتحكم بشكل تام ي� قوة محرك
يعمل ناقل الحركة األ
وتوماتييك المتطور المزود ي
ي
ف
ت
تغي�ات دقيقة ي� ال�وس وأداء أمثل .بفضل برنامج المالئمة التلقائية ،يقوم ناقل الحركة
السيارة .يضمن تصميمها المتقدم ي
أ
ث
التغي� وفقًا أألسلوب القيادة ،للحصول عىل تجربة قيادة فردية أك� فخامة .عندما يتعلق األمر بالرحالت الطويلة
بتعديل أنماط
ي
أ
ت
عالية الرسعة ،فإن ال� ي ن
خ�ين ،السابع والثامن ،تمت معايرتهما بشكل خاص لتقليل استهالك الوقود وزيادة معدل الراحة.
س� األ ي

34

35

تعد أ
األجواء المصممة بدقة للمقصورة جانباً آخر يمنح مازير تا� مزيداً من ي ز
التم� واالختالف .يضيف عنرصان من الباقة الداخلية الفخمة
ُ
ي
أ
ن
فاي� شديد اللمعان
قط� من الكربون ب
المزيد من الجاذبية عىل هذا المالذ للسائق ،ويزيدان من خيارات التخصيص .األول ،وهو نسيج ي
أ
ث
تم تطويره إإلبراز الطبيعة الرياضية لسيارة مازير تا� ،ي ز
ثال� األبعاد ومزيداً من
ي
وتتم� هذا الكسوة بطبقة علوية المعة تُضفي مظهراً ي
أ
الخصوصية عىل المقصورة؛ ن
والثا� هو عبارة عن ش
مكونة من مزيج من ثالث طبقات مختلفة من األخشاب
ق�ة خشبية عالية اللمعان ّ
ي
صنعها حرفيون ذوو مهارة عالية ف ي� إيطاليا.

ال بديل عما هو أفضل :
عد التصميم المقصورة الداخلية لمازيراتي كواتروبورتيه مكاناً فائق الجاذبية ،وذلك على مستويين .فمن ناحية ،هناك الوعي
يُ ّ
أ
لتجربة األداء الفائق؛ ومن ناحية أخرى ،هناك مستويات راحة ُمصممة بدقة ومستويات تكنولوجية عالية وأسلوب إيطالي ال مثيل
من إبداع دار إرمنيجيلدو زينيا ،واللمسات  PELLETESSUTAله .لقد تم تصميم التفاصيل الدقيقة أألجود أنواع الجلود والتنجيد
الحرفية اليدوية لتلبية متطلباتك ،بل وتجاوزها.
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التواصل بينك ي ن
وب� سيارة مازير ي تا�

أتقن جوهر أ
األداء والراحة والسالمة لتحويل كل رحلة إىل تجربة فريدة ورائعة .حالة من االتصال الحديس والجوهري ي ن
ب� التطبيق والسيارة ،سوف
ي
توف� تجربة تعرف سيارتك عىل عاداتك واحتياجاتك عىل نحو سلس ،مما يتيح لك االستمتاع بالقيادة ف ي� أفضل  Connectيعمل نظام
من مازير ت يا� عىل ي
حاالتها.

الخدمات عن بُعد :
اإلطارات ،وعداد
يعرض تطبيق  Maserati Connectمستوى الوقود ،ومعدل ضغط إ
المسافات ،وعمر الزيت ،وبطاقة تقرير صحة السيارة بما ف ي� ذلك فحوصات مجموعة
نقل الحركة ،والفرامل والتعليق ،والزيت والسوائل ،وأنظمة أ
األمان والمصابيح.
يتم تحديث كل المعلومات بمجرد بدء تشغيل السيارة.

أليكسا من أمازون:
ف
يمكن أن تساعدك أليكسا ي� تشغيل الموسيقى ،والحصول عىل االتجاهات ،وإجراء
المكالمات ،والتحقق من التقويم ،وتشغيل الكتب الصوتية ،والتحكم ف� نز
م�لك
ي
وأك� من ذلك ،من خالل أوامرك الصوتية فقط  -ت
الذيك من السيارة ،ث
ح� تتمكن من
ي
إبقاء يديك عىل المقود وعينيك عىل الطريق.
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االتصال ي ن
ب� ن ز
الم�ل والسيارة :
باإلضافة إلى
يمكنك استخدام مهارة Maserati Connectلتشغيل أليكسا ،إ
إجراء  Google Assistantللتفاعل مع السيارة من المنزل .تمكنك الخدمة
من االستفسار عن حالة السيارة ،وإرسال وجهة إلى نظام المالحة الخاص
بالسيارة أرسل وانطلق.
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نظام مساعد القيادة المتطور
تم ي ز
تجه� كواتروبورتيه بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة القيادة المتطورة من المستوى  ،2وهو أعىل مستوى للقيادة الذاتية مسموح به
ن
الس� بع� مجموعة متنوعة من ظروف حركة المرور.
مزيدا من الراحة خالل ي
يع� ً
ً
حاليا .وهذا ي

نظام المساعدة ف ي� الحفاظ عىل المسار( LKA)
هل تريد أن تجعل قيادتك عىل الطرق الرسيعة والمفتوحة ث
أك� أمانًا؟ نظام المساعدة ف ي� الحفاظ
ف
عىل المسار عبارة عن ي ز
م�ة قيادة آمنة تم تصميمها لتحديد عالمات الحارات والبدء ي� مناورة
ت
ز
ال� يجب عليك بالتأكيد
التوجيه من أجل منع العبور يغ� المقصود للحارات .يم�ة أمان السيارة ي
البحث عنها.
نظام التحذير من الخروج عن المسار
ت
ال� تراقب عالمات الطريق أمامك ،يساعد
الكام�ا الموجودة ف ي� مرآة الرؤية الخلفية
بفضل
ي
ي
ف
نظام التحذير من الخروج عن المسار السائق عىل إبقاء السيارة ي� الحارة المحددة عىل الطرق
الرسيعة والطرق الرئيسية .ويقلل ذلك من االنحراف عن المسار المحدد وإمكانية حدوث
توف� تحذير عند عبور السيارة لعالمات الحارة دون االستعانة
جان� من خالل ي
تصادم ب ي
باإلشارات الضوئية .يؤدي تنشيط ش
مؤ� االنعطاف إىل تجاوز النظام .
إ
مساعد النقطة العمياء النشط
ت
ونيا؟
هل تحتاج إىل بعض المساعدة للنظر بع� كتفك إلك� ً
يكتشف نظام مساعد النقطة العمياء النشط دخول المركبات إىل النقاط العمياء الجانبية والخلفية
ف
تغي� الحارات والتجاوز والوقوف .إنها ي ز
م�ة أمان للقيادة ستساعدك عىل مواجهة أحد
ي� حاالت ي
أك� المخاطر عىل الطريق.
ب

أ
ف
ضا�
نظام التحذير من االصطدام األمامي إ
اإل ي
هل تريد أن تشعر بمزيد من أ
األمان عند القيادة أثناء حركة المرور الكثيفة؟ سواء كانت تواجه
أ
ف
ضا�
كب�ا أو
ازدحاما مروريًا ،فإن نظام التحذير من االصطدام األمامي إ
ً
اإل ي
ساعة الذروة أو حدثًا ي ً
�ض
يقلل من مخاطر االصطدامات الخلفية لمنع حدوث أ ار بالسيارة أو الحد منها.
وظيفة المسار الخلفي المتقاطع
م�ة مرحب بها تصدر تحذيرا عند ت
اق�اب سيارة يغ� مرئية ،من ي ن
هذه ي ز
اليم� أو اليسار ،أثناء الرجوع
ً
للخلف من مكان وقوف السيارات.
وكام�ا خلفية
مستشعر وقوف أمامي وخلفي ي
ف أ
ت
تأ� كواتروبورتيه مزودة بأجهزة استشعار لوقوف
للمساعدة عىل المناورة ي� األماكن الضيقة ،ي
أ
ف
كام�ا اختيارية للرؤية الخلفية،
السيارات ي� المصدات األمامية والخلفية .إ
باإلضافة إىل ذلك ،هناك ي
مثبتة بالقرب من قفل صندوق أ
األمتعة ،حيث تعرض ما هو خلف السيارة عىل شاشة مازير ت يا�.
مساعد القيادة النشط
مساعد القيادة النشط هو امتداد لنظام المساعدة عىل الطريق الرسيع الذي تم تقديمه �ف
ي
مجموعة مازير ت يا� لطراز  .MY18يتم دعم هذا النظام الجديد ف ي� حاالت الطرق الجيدة ،بغض
النظر عما إذا كانت طرق ح�ض ية من الفئة Bأو طرق ح�ض ية إضافية أو طرق رسيعة.

كام�ا الرؤية المحيطية
ي
الكام�ا رؤية واضحة بزاوية  360درجة حول السيارة ،مما يساعد عىل ركن السيارة
هذه
توفر
ي
ت
ن
الكام�ات أسفل مرايا
اثن� من
ي
ال� يصعب رؤيتها .يتم التقاط الصور بواسطة ي
وإبراز العوائق ي
أ
أ
الكام�ات األمامية والخلفية وتظهر هذه الصور عىل شاشة العرض
باإلضافة إىل
األبواب إ
ي
الرئيسية.
التعرف عىل إشارات المرور
ت
ال� مررت بها للتو؟ يعد التعرف عىل إشارات
ماذا لو كانت سيارتك تنبهك بشأن عالمة حد الرسعة ي
مفيدا لمراقبة أنواع مختلفة من الالفتات :حدود الرسعة وحدود الرسعة المؤقتة ومناطق
المرور ً
تقييد التجاوز.
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نظام المساعدة عىل الطرق الرسيعة
ن
يوما أنه يمكنك الجمع يب� مزايا نظام تثبيت الرسعة المالئم ونظام المساعدة
هل تخيلت ً
ف ي� الحفاظ عىل المسار؟ نظام المساعدة عىل الطريق الرسيع هو نظام قيادة مستقل من
خصيصا لمساعدتك عىل التوجيه ،والترسيع ،وإبطاء الرسعة ،وإبقاء
المستوى  ،2مصمم
ً
سيارتك ف ي� مسارها ،خاصة عند القيادة عىل الطرق الرسيعة أو الطرق الرسيعة ذات الوصول
المحدود.

مثبت الرسعة المالئمة مع نظامStop e Go
أ
هل ترغب ف ي� االستمتاع بمزيد من الراحة أثناء القيادة مع تعزيز األمان عند القيادة عىل الطرق
باإلضافة إىل  Stop & Goعىل
الرسيعة والطرق المفتوحة؟ يعمل نظام مثبت الرسعة المالئمة إ
ت
ضبط رسعتك للحفاظ عىل المسافة المحددة مسبقًا بينك ي ن
ال� أمامك .سوف تشعر
وب� السيارة
ي
بأمان ث
أك� من أي وقت م�ض عند القيادة عىل الطرق الرسيعة والطرق المفتوحة سوا ًء ف ي� ظروف
حركة المرور المحدودة أو المعتدلة.
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صمم سيارتك الخاصة
تمثل كل سيارة من مازير ت يا� عمال ً فن ًيا ُص ّمم بعناية واهتمام بأيدي شب�ية حرصياً.
صمم سيارة كواتروبورتيه الخاصة بك وخصصها لتتناسب مع احتياجاتك.

صمم سيارتك الخاصة

MASERATI.COM
42
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ُص ّممت سيارة مازير ت يا� بطريقة خاصة لتتناسب مع شخصيتك الفريدة.
 Fuoriserieهو برنامج تصميم السيارات المخصصة من مازير ت يا� يسمح لك بتصميم سيارات مازير ت يا� فريدة من نوعها ،وفق ما يتناسب مع رغبتك
الخاصة .أطلق العنان لجرأتك ،ضع لمساتك الخاصة.
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ث
اع� عىل المزيد من المعلومات حولFuoriserie

طرازات بحسب المقاس
األداء أو أ
األولويات ،إما أ
إبداعان جريئان ،مع مجموعة ال حرص لها من االختيارات .ابدأ من حيث ترتيب أ
األسلوب المعارص أو االبتكار ،واستكشف
ت
ليك تحظى بسيارة مازير ت يا� تعكس واقع ما يدور بداخلك عىل أفضل نحو ممكن.
ال� حرص لها ي
الطرازات ي

CORSE

ليس هناك ما يضاهي جمال ض
الما�
ي
ين
المخلص� ف ي� رحلة
والخ�اء
مخصصة لعشاق التصميم الخالد عرص ""Gentleman Racer
ب
مازير تا�  .تستوحى مجموعة سيارات Corseمن ت
ال�اث العريق للسباقات.
ي

FUTURA

األ ثك� رياضية وعشاق التكنولوجيا والمواد الجديدة ،أ
طراز مخصص للعمالء أ
األشخاص الذين
لألشخاص الذين يعرفون أن أ
يتبنون ويشجعون التغي� بكل ما يملكون من حماس وطاقة .أ
األفضل
ي
لم يأت بعد.
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المواصفات الفنية
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األبعاد أ
أ
واألوزان

كواتروبورتيه GT

كواتروبورتيه مودينا

كواتروبورتيه مودينا Q4

كواتروبورتيه تروفيو

الطول

 5262م.م.

 5262م.م.

 5262م.م.

 5262م.م.

العرض (مع المرايا الجانبية)

 2128م.م.

 2128م.م.

 2128م.م.

 2128م.م.

العرض (بدون المرايا الجانبية)

 1948م.م.

 1948م.م.

 1948م.م.

 1948م.م.

االرتفاع

 1481م.م.

 1481م.م.

 1481م.م.

 1481م.م.

قاعدة العجالت

 3171م.م.

 3171م.م.

 3171م.م.

 3171م.م.

سعة الصندوق الخلفي

 11800م.م.
 530تل�

 11800م.م.
 530تل�

 11800م.م.
 530تل�

 11800م.م.
 530تل�

وزن السيارة

 1900كلجم

 1900كلجم

 1980كلجم

 2000كلجم

متوسط الوزن

 2000كلجم

 2000كلجم

 2065كلجم

 2060كلجم

قطر االنعطاف
سعة خزان الوقود

 80تل�

 80تل�

 80تل�

 80تل�

نسخة السوق أ
األوروبية
المحرك
الداخيل
عدد االسطوانات والتصميم
ي
إاإلزاحة
قطر االسطوانة

V6 60°

V6 60°
 2979سم

3

V6 60°

 2979سم

3

V8

 2979سم

3

 3799سم

3

 86.5م.م.

 86.5م.م.

 86.5م.م.

 86.5م.م.

الشوط

 84.5م.م.

 84.5م.م.

 84.5م.م.

 80.8م.م.

نسبة االنضغاط

9.7:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

أقىص طاقة

 257كيلوواط ( 350حصان)

 316كيلوواط ( 430حصان)

 316كيلوواط ( 430حصان)

 580حصان

رسعة المحرك القصوى

 5500دورة/د

 5750دورة/د

 5750دورة/د

 6750دورة/د

أقىص عزم دوران

 580نيوتن/م

 580نيوتن/م

 580نيوتن/م

 730نيوتن/م

رسعة المحرك عند أقىص عزم دوران

 4500 - 1750دورة/د

 4000 - 2250دورة/د

 4000 - 2250دورة/د

 5250 - 2250دورة/د

نظام نقل الحركة
نظام نقل الحركة

 8تروس أوتوماتيكي ة

 8تروس أوتوماتيكي ة

 8تروس أوتوماتيكي ة

 8تروس أوتوماتيكي ة

أ
األداء
الرسعة القصوى

 270كلم/ساعة

 288كلم/ساعة

 288كلم/ساعة

 326كلم/ساعة

التسارع ( 100 - 0كم/ساعة)

 5.5ثانية

 5.0ثانية

 5.0ثانية

 4.5ثانية

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

 35.5م
  12.1 - 11تل� 100/كم
  18.3 - 18.1تل� 100/كم

 35.5م
  11.2 - 10.8تل� 100/كم
  18.2 - 17.9تل� 100/كم

 35.5م
  11.6 - 11.2تل� 100/كم
  18.5 - 18.2تل� 100/كم

 34م
  12.5 - 12.2تل� 100/كم
  20.5 - 20.1تل� 100/كم

استهالك الوقود (دورة منخفضة)
استهالك الوقود (دورة متوسطة)
استهالك الوقود (دورة عالية)
استهالك الوقود (دورة فائقة)

  11.9 - 11.4تل� 100/كم
  9.5 - 9تل� 100/كم
  9.6 - 9.1تل� 100/كم

  11.8 - 11.2تل� 100/كم
  9.6 - 9.2تل� 100/كم
  9.7 - 9.3تل� 100/كم

  12.1 - 11.5تل� 100/كم
  10 - 9.6تل� 100/كم

  10.1 - 9.7تل� 100/كم

  13.4 - 13.4تل� 100/كم
  10.8 - 10.6تل� 100/كم
  10.3 - 10.1تل� 100/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة مشتركة )

 254 - 243غ/كم

 254 - 244غ/كم

 263 - 253غ/كم

 282 - 276غ/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة منخفضة)

  416 - 410غ/كم

  413 - 405غ/كم

  419 - 412غ/كم

  465 - 455غ/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة متوسطة)

 269 - 258غ/كم

 268 - 253غ/كم

 274 - 261غ/كم

 304 - 302غ/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة عالية)

 215 - 205غ/كم

 216 - 209غ/كم

 227 - 217غ/كم

 243 - 238غ/كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (دورة فائقة)

 217 - 206غ/كم
أحدث معايير االنبعاث أ
األوروبية

 219 - 210غ/كم
أحدث معايير االنبعاث أ
األوروبية

 229 - 220غ/كم
أحدث معايير االنبعاث أ
األوروبية

 233 - 228غ/كم
أحدث معايير االنبعاث أ
األوروبية

الالئحة

أ
ت
ت
وال� تم تحديثها ف ي� بف�اير  .2021تحقق من توافر  MY21بع� تطبيق  Maserati Connectف ي� بلدك.
ال� تم إجراؤها وفقًا لالئحة (االتحاد األ ب ي
ورو� )  ،2017/1151ي
تتوافق البيانات مع االختبارات ي

52

53

54

اإلمكانات
عالم من إ
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دورات ت
ماس� لقيادة سيارات مازير ت يا�
ف
من يغ� الممكن أن يكون هناك سائق مازير ت يا� ي� العالم لم يتساءل عما يجب أن تكون عليه الرسعة القصوى
للسيارة عند المرور بأحد منعطفات مضمار السباق واختبار قدرات المكابح ف ي� السيارة إىل أقىص حد .تجيب
تجربة قيادة مازير تا� عىل كل هذه أ
وأك� من خالل سلسلة من الدورات التدريبية ت
األسئلة ث
االح�افية لمن يرغبون
ي
األداء لطرازات مازير تا� أ
إمكانات أ
األرسع ف ي� بيئتها الطبيعية :مضمار السباق .مع طرح السيارة
ف ي� اكتشاف
ي
ت
ليڤان� ،أصبحت تجربة قيادة مازير ت يا� الرئيسية  MC20الخارقة
جيبيل
المذهلة وإصدارات تروفيو القوية من
ي
ي
لك�و�ن
اإل ت
ث
موقعنا
زيارة
يمكنك
لدينا،
القيادة
تجارب
حول
كاملة
تفاصيل
أك� ديناميكية ومتعة .للحصول عىل
إ
ي
 mastermaserati.comأو التواصل معنا بنا ش
مبا�ة بع� .info@mastermaserati.it

خدمات ائتمانية كاملة*
ابق عىل الطريق أثناء إصالح سيارتك  -من خالل الخدمات االئتمانية الكاملة لدينا ،سوف تنتقل إىل سيارة مجانية
ح� تتمكن من ت
مزودة بخرائط جغرافية وسالسل ثلجية ومقاعد أطفال مجانًا ت
ال� ي ز
ك� عىل االستمتاع بالقيادة.
*لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع الوكيل أو خدمة عمالء مازير ت يا� بع� info@maserati.com

الخدمات المالية
يتيح لك ش�اء سيارتك بمساعدة من خالل حزمة مالية من مازير ت يا� اختيار أفضل الظروف ف ي� السوق وتكييفها
الرسمي� بالعمل كمستشارين ي ن
ين
مالي� لك ،حيث يقدمون إرشادات
وفقًا الحتياجاتك .سيسعد وكالء مازير ت يا�
مهنية حول خيارات الدفع المختلفة المتاحة وإنشاء حزمة مصممة وفقًا لمتطلباتك.
برنامج المساعدة عىل الطريق
ت
ت
يقدم برنامج المساعدة من مازير يا� مجموعة حرصية من الخدمات والمزايا المجانية طوال ف�ة رسيان ضمان
السيارة .يمكن االتصال بمراكز المساعدة ،المتوفرة عىل مدار  24ساعة ف ي� اليوم ،ف ي� حاالت الطوارئ .ف ي� هذه
المواقع الفعالة ،سيقدم المتخصصون ممن يتسمون باللطف والمهارات العالية أفضل حل ممكن أألي مشكلة
اإلبالغ عنها من قبل العميل.
تم إ
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عالم مازير ي تا�
جولة داخل المصنع
ف
ف
ت
كليا ي� مصنع مازير يا� التاريخي ي� مودينا .تبدأ جولة استعراض
تعرف عىل عملية إنتاج السيارة  MC20الجديدة ً
ت
ال� تبلغ مدتها ساعة و  45دقيقة باستعراض تراث العالمة التجارية وعرض مجموعة الطراز .يتبع ذلك
المصنع ي
ف
ومخت� المحركات ومرافق الطالء والمتجر الرسمي .جولة ي� صالة العرض :تتوفر جولة مدتها 40
خط التجميع
ب
ت
دقيقة ف ي� صالة العرض شاملة لل�اث وعرض مجموعة الطراز .لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إىل الوقع
إ ت ن
و�factorytour@maserati.com
اإللك� ي
تسليم السيارات من المصنع
ف
ت
ت
ش
والم�وبات ال�حيبية ي� صالة العرض ،يمكنك زيارة مصنع مازير يا� التاريخي ،برفقة مرشد
عقب تناول القهوة
آ
ت
متخصص ومصور .حان الوقت اآلن إإلزاحة الستار عن سيارتك الجديدة من مازير يا�! وقبل أن نودعك ،يتم التقاط
الصور التذكارية.
يتم إرسال ألبوم الصور الرقمي التذكاري إىل العميل .يمكن تسليم جميع طرازات السيارات من خالل مصنع
مودينا .اطلب من وكيل مازير ت يا� الرسمي أن يكون التسليم من المصنع.
مجموعة مازير ت يا�
أ
ت
ت
خصيصا ألولئك
ُصممت مجموعة مازير يا� الحرصية من مالبس ال�فيه والسلع ذات العالمات التجارية
ً
ت
الذين يربطهم الشغف بكل ما ف ي� مازير ت يا� .تتوفر عنارص مجموعة مازير ت يا� لدى جميع وكالء مازير يا� ومتجر
ف
ف
اإل تن�نت من خالل الموقع إ ت ن
و�
مازير ت يا� ي� صالة عرض مودينا ي� مودينا .بدال ً من ذلك ،يمكن ش�اؤها بع� إ
اإللك� ي
مبا�ة إىل نز
 wwwmaseratistore.comوتوصيلها ش
م�لك.

إكسسوارات مازير تا� أ
األصلية
ي
أ
تم تصميم إكسسوارات مازير ت
خصيصا لتلبية احتياجات عمالئنا ،وهي مزيج مثايل يجمع ي ن
ب� التصميم
صلية
األ
ا�
ً
ي
ي
أ
والوظائف والشعور بالراحة أ
معاي� الحرفية ف ي� مازير ت يا�،
واألداءُ .صممت مجموعة إكسسوارات
جيبيل وفقًا ألعىل ي
ي
العميل بالتوازي مع فرصة إإلضافة لمستك الشخصية والفريدة
بأك� قدر ممكن من التطبيق
لضمان االستمتاع ب
ي
ف
من نوعها .تأهب الكتشاف جميع خيارات التخصيص الخاصة بك ي� الكتيب المخصص ،أو بع� الموقع الرسمي
( ،)www.maserati.comأو من خالل شبكة مازير ت يا� الرسمية.
برامج العمالء
تعد قيادة سيارة مازير تا� بمثابة تجربة ال تُنىس ،بغض النظر عما إذا كنت تتنقل بشكل يومي أو تود أن شت�ع �ف
ي
ي
رحلة يغ� قابلة للنسيان .وهذا هو السبب وراء ابتكار مازير ت يا� بل�امج عمالء مخصصة لتضمن لك العناية الفائقة
أ
يز
مزيدا من راحة البال مع أحد برامج الصيانة أو الضمان
واألداء
يوما بعد يوم .امنح نفسك ً
جيبيل ً
المتم� لسيارتك ي
الممتد.
ف
ش
اإلعالنية المخصصة ،أو بع� الموقع الرسمي
أو من خالل شبكة  (www.maserati.com)،اكتشف المزيد ي� الن�ة إ
مازير ت يا� الرسمية.

نادي مازير ت يا�
أك� من  30نادي مازير تا� ف� العالم ،وهي تضم ث
يوجد حالياً ث
أك� من  3,000عضو .إن االنضمام إىل نادي
ي ي
آ
أ
ت
ت
ن
ماليك سيارات مازير يا� اآلخرين ،ودعوتهم للمشاركة
يع� مشاركة األفكار والتجارب والتشويق مع ي
فمازير يا� الحرصي ي
� أحداث خاصة بالسيارات .يمكن لسائقي السيارات من كل ت
الف�ات الزمنية االستمتاع بقيادة طرازات مازير ت يا�
ي
أ
الخاصة بهم وفق رزنامة أ
األحداث الفعاليات المحلية والدولية ت
ال� أنشأتها أندية مازير ت يا� خصيصاً ألعضاء
ي
الدويل  .تفضل بزيارة القسم المخصص ف ي� موقع
 maserati.comالنادي ،مثل التجمع العالمي أو ر يايل مازير ت يا�
ي
المحيل.
لتحصل عىل معلومات التواصل مع نادي مازير ت يا�
ي
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أ
األرشيف التاريخي
تم إنشاء أ
وماليك سيارات مازير ت يا� القديمة ،وهو مؤسسة مخصصة
األرشيف التاريخي ( )Archivio Storicoلعشاق
ي
أ
ف
أألولئك الذين يرغبون � التعامل مع ض
الما� المجيد لهذه العالمة التجارية .يمكن لـألرشيف التاريخي تزويد
ي
ي
عمالء مازير ت يا� بخدمة التوثيق التاريخي المتعلق بمركباتهم ،وعىل وجه التحديد ،هناك أنواع مختلفة من الوثائق
ت
وال� تم بحثها بعناية ودقّة ف ي� أرشيف مازير ت يا� التاريخي .لمزيد من المعلومات
التاريخية المعتمدة المتاحة ،ي
ن
ال�يد إ ت
و� archivio.storico@maserati.com
حول خدمة التوثيق التاريخي ،يرجى التواصل بع� ب
اإللك� ي

مازير ت يا� كالسيك
مع بداية حقبة جديدة ،تُشيد مازير ت يا� بماضيها من خالل إنشاء برنامج جديد حول أغىل مورد لها :تاريخها.
مازير ت يا� كالسيك هو قسم جديد مصمم خصيصاً
لماليك سيارات مازير ت يا� الكالسيكية .توفر مازير ت يا� كالسيك
ي
أ
لعمالئها العديد من الخدمات المخصصة فيما يتعلق بشهادة األصالة ومكونات السيارات الكالسيكية ودعم
أعمال ت
واإلحياء .للحصول عىل معلومات إضافية تتعلق بب�نامج مازير ت يا� كالسيك ،يرجى التواصل معنا
ال�ميم إ
ن
ال�يد إ ت
و� maserati.classiche@maserati.com
بع� ب
اإللك� ي

جهات االتصال ف ي� جميع أنحاء العالم
أوروبا
ال�يد إ ت ن
و�: info@maserati.com
ب
اإللك� ي
ن
الهاتف: 00 800 62737284
(مجا�)
ي
+390244412899

ين
الص�
ن
(مجا�)  
الهاتف400-688-51-11 : ي
021-61210200

أ
األمريكتان
ال�يد إ ت ن
و�:mymaserati@maserati.com
ب
اإللك� ي
ن
الهاتف: 877-696-2737
(مجا�)
ي

اليابان
ال�يد إ ت ن
و�:info.japan@maserati.com
ب
اإللك� ي
ن
(مجا�)  
الهاتف0120-965-120 : ي

ال�ش ق أ
األوسط
ال�يد إ ت ن
و�: Customercare_mea@maserati.com
ب
اإللك� ي
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ف
ف
اإلنتاج .قد ال تتوفر
الكتيب إىل المعلومات المتوفرة ي� وقت إ
تستند الصور التوضيحية والنصوص الواردة ي� هذا ّ
والم�ات أ
بعض الطرازات ي ز
واألكسسوارات ،أو قد تصبح متاحة فقط بعد إطالق السيارة ف ي� السوق أو ضمن برنامج
أ
ف
ف
 .Fuoriserieتحتفظ مازير تا� بالحق � تعديل األلوان والتصميمات ي ز
والم�ات التقنية ي� أي وقت ودون إشعار
ي
ي
مسبق .سيسعد وكالء مازير ت يا� الرسميون بتقديم المزيد من التفاصيل والتحديثات ف ي� هذا الصدد .ابق عىل تواصل
مع مازير ت يا� من خالل موقع maserati.com
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maserati.com/quattroporte
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