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شخصية فائقة التمّيز ش



الطبيعة
درجــت مازيراتــي عبــر تاريخهــا علــى تســمية ســياراتها بأســماء أشــهر العواصــف فــي العالــم، وبــدأت بذلــك فــي 

العــام 1963 مــع ســيارة ميســترال األســطورية. ومــن ثــم جــاءت بــورا وخمســين. واآلن تنضــم ســيارة ليڤانتــي إلــى 

تلــك القائمــة المشــرفة. الريــح التــي تحمــل ليڤانتــي اســمها تهــّب عبــر البحــر األبيــض المتوســط، ويمكــن أن تتغيــر 

مــن نســيم هــادئ إلــى عاصفــة عاتيــة فــي لحظــات. تتمتــع ليڤانتــي، الســيارة الرياضيــة متعــددة االســتعماالت، 

ــي  ــرف مازيرات ــة. فــي ُع ــارة تظــّل دائمــًا تحــت الســيطرة الكامل ــا الجّب ــى الرغــم مــن أن قوته بطبيعــة مشــابهة عل

ــن أن تصــل  ــت المســافة. يمك ــا طال ــا كانــت الســرعة، ومهم ــك – مهم ــن أن ُيقلــق راحت  الحقيقــي، ال شــيء يمك

ســرعة هــذه الســيارة، علــى ســبيل المثــال، إلــى 100 كلــم/ ســاعة مــن نقطــة ثابتــة فــي وقــت قياســي ال يتعــدى 

5.2 ثانيــة، بينمــا تســتمتع باالنطــاق فــي الوقــت نفســه بقيــادة ســيارة رياضيــة متعــّددة االســتعماالت رحبــة 

ومصّممــة بشــكل متــوازن، فضــًا عــن أنهــا تجمــع بيــن األناقــة والفخامــة، وتتمّتــع بالخفــة والرشــاقة فــي انطاقهــا 

فــي كل األوقــات حتــى فــي أقســى الظــروف، وذلــك بفضــل نظــــام Q4 للدفــــع الرباعــــي الذكــــي.

قّوة



عندمــا يتعلــق األمــر بالتصميــم، فــإن ليڤانتــي تجّســد جميــع ســمات مازيراتــي فــي كٍل مــن طرازهــا األنيــق الرشــيق 

أو طابعهــا الديناميكــي الخالــص.

هنــاك نوعــان مــن اختيــارات الزينــة: ليڤانتــي جــران لوســو وليڤانتــي جــران ســبورت. تعــّد الفخامــة الســمة األبــرز فــي 

جــران لوســو، أمــا جــران ســبورت، فــإن األمــر يتعلــق باســتخدام وتوظيــف ديناميكيــات القيــادة بقــدٍر أكبــر. كمــا أن كل 

واحــدة منهمــا مــزّودة بمحــّرك بنزيــن V6 مــن مارانيللــو، ويتمتعــان بخيــارات محّســنة أللــوان الطــاء واختيــارات الزينــة 

ــدءًا مــن  ــة، وهــي متوفــرة ب ــة LED كامل ــة ماتريكــس متكّيفــة بتقني ــح أمامي وجنــوط عجــات مــن الســبائك، ومصابي

ــر اســتجابة متزايــدة وســامة أثنــاء القيــادة.  ســبتمبر، عــاوة علــى نظــام مطــّور متكامــل للتحكــم فــي الســيارة يوّف

ويأتــي هــذا االبتــكار النهائــي كجــزء أساســي فــي جميــع الطــرازات. بــدأت رحلــة جديــدة مــع الســيارات الرياضيــة متعّددة 

االســتعماالت مــن مازيراتــي.
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تاريخ حافل من المعالم الشخصية ت



الحقيقية لمازيراتي
تجّســد ليڤانتــي الســيارة الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت روح مازيراتــي الثابتــة الجريئــة والمتطــورة باســتمرار، فهــي 
ُتشــّكل جــزءًا مــن أســطورة يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن 100 عــام. جــاء إطــاق مازيراتــي رســميًا فــي العــام 1914، 
حيــث كان مقرهــا فــي رقــم 1 فــي فيــا دي بيبولــي فــي بولونيــا. ولكــن تجهيــزات اإلطــاق بــدأت قبــل ذلــك بوقــت 
طويــل. ففــي العــام 1900، قــام نجــل رودولفــو مازيراتــي األكبــر كارلــو بتصميــم محــّرك ذي أســطوانة واحــدة وقــام 
بتركيبــه فــي دراجــة. ثــم دخــل بهــا ســباقًا وحّقــق انتصــارًا فــي ســباق المســافات الطويلــة الشــاق الــذي ُأقيــم فــي 
شــمال إيطاليــا. وكان ســن كارلــو حينــذاك 17 عامــًا. وبعــد فتــرة وجيــزة، قــام هــذا الشــاب الجــريء بتصميــم محــّرك آخــر 
ووضعــه فــي شاســيه ســيارة خشــبي. ويمكــن القــول بــأن ذلــك كان ميــاد ســيارة مازيراتــي األولــى فــي العالــم. 
إّن دافــع مازيراتــي لابتــكار وشــغفها بالســرعة واالنطــاق مّهــد لهــا الطريــق لانتقــال إلــى عالــم الســيارات الرياضــة 
الفخمــة، إذ كانــت هــذه هــي االنطاقــة التــي حصــدت مــن خالهــا جوائــز ال تعــّد وال تحصــى علــى الصعيــد العالمــي. 
وفيمــا يلــي بعــض النجاحــات التاريخيــة التــي أنجزتهــا: فــي العــام 1926، قــاد ألفيــري مازيراتــي ســيارة ســباق مازيراتــي 
ــال  ــو 26 وحّقــق بهــا انتصــارًا فــي أول ســباق لهــا علــى اإلطــاق، وكان ذلــك فــي ســباق تارغــا فلوريــو فــي جب تيب
 صقليــة. وفــي العــام 1939، فــاز ويلبــر شــو فــي ســباق ‘إنديانابوليــس 500’ بســيارة مازيراتــي ‘بويــل سبيشــال 
CTF 8’ بمتوســط ســرعة يزيــد عــن 185 كلــم/ ســاعة. وقــد حّقــق هــذا النجــاح الســاحق مــرة أخــرى فــي العالــم التالــي، 
مــا جعــل مازيراتــي الشــركة المنتجــة األوروبيــة الوحيــدة التــي تفــوز بســباق ‘إنــدي 500’ مرتيــن. وفــي أواخــر أربعينيــات 
ــورر’ مــن طــراز  ــد ت ــم ســيارة ‘غران ــز بالفخامــة مــن خــال تصمي القــرن الماضــي، اتخــذت مازيراتــي منعطفــًا آخــر تمّي
إيــه A61500( 1500 6(، والتــي ُصّممــت فــي موطــن مازيراتــي الحالــي فــي مودينــا، حيــث تمّيــز هيــكل الســيارة 
بتصميــم رائــع مــن ابتــكار المصمــم الشــهير بينينفارينــا. ثــم تبعتهــا بعــد ذلــك الســيارة المكشــوفة ‘إيــه 6 جــي فــروا 
ســبايدر’ )A6G Frua Spyder(. ومنــذ ذلــك الحيــن، جــاء إنتــاج طــرازات مازيراتــي علــى النســق ذاتــه، وهــو يعــّد فريــدًا 
مــن نوعــه، ويتيــح أداًء مفعمــًا بــروح الســباقات ويأســر القلــوب بتصميمــه اإليطالــي، ويوّفــر الفخامــة والراحــة التــي 
تتوقعهــا مــن طــراز ‘غرانــد تــورر’ الفخــم. ويعــّد طــراز ليڤانتــي الجديــد تجســيدًا متكامــًا لــكل هــذه المزايــا. فضــًا عــن 

أن التصميــم األّخــاذ للســيارة الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت يضفــي ُبعــدًا ال ُيقــاوم علــى تجربــة القيــادة.

الروح
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الهياكل الخارجية ا



اإلتقان بكل معانيه
عندمــا يتعلــق األمــر بالتصميــم، فــإن ليڤانتــي تتقــن لغــة مازيراتــي بطاقــة. وأينمــا تنظــر، ســتجد العبــارات واضحــة 

وجذابــة. علــى صعيــد التصميــم واألداء، نجــد أن الشــبك األمامــي المنحــوت بوضــوح مــع قضبانــه المطليــة بالكــروم 

فــي الجــزء األمامــي أكثــر فخامــة مــن أي وقــت مضــى، وذلــك بالنظــر إلــى األبعــاد المرتفعــة للســيارات الرياضيــة 

متعــّددة االســتعماالت. أضــف إلــى ذلــك تصميــم أجنحــة رياضيــة مقوســة تحمــل فتحــات تهويــة ثاثيــة مميــزة. 

ويأتــي شــعار ســيتا فــي الجــزء الخلفــي بشــكله البــارز مثــل الكوبيــه. مثــل هــذه التفاصيــل، إلــى جانــب نوافــذ األبــواب 

بــدون اإلطــارات والجنــاح الخلفــي وأنابيــب العــوادم الرباعيــة جميعهــا تعــّزز القــوة الفريــدة والشــاملة لهــذه الســيارة.

مازيراتي
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طالء خارجية جديدة ومتطّورة
لتعزيــز خيــارات ألــوان الطــاء وجاذبيــة ليڤانتــي التــي تأســر األنظــار، تــّم مؤخــرًا إضافــة لــون طــاء جديــد لتجديــد 

الطــاء الخارجــي وهو:وبلــو نوبايــل، والــذي يعكــس جانبــًا مختلفــًا مــن شــخصية مازيراتــي، إال أن كليهمــا يتمّيــز بالجــرأة 

والفخامــة التــي لطالمــا اشــتهرت بهــا طــرازات الرمــح ثاثــي الُشــعب.

ألوان
بلو	نوبايل.	طالء	ثالثي	الطبقات

طــاء أزرق داكــن مــع رقائــق زجاجيــة المعــة يتــأأل عنــد انعــكاس أشــعة 
الشــمس عليــه، مّمــا يعــّزز مــن روعــة التصميــم الفريــد لســيارة ليڤانتي. 
ال يعــّد هــذا اللــون الســاطع الــذي يحاكــي هديــر األمواج فــي المحيطات 
لونــًا بســيطًا، بــل تجربــة مرئيــة ممّيــزة تتغّيــر مــن شــكل إلــي آخــر فــي كل 

مــّرة تضــيء فيهــا الســيارة.

لطالمــا كان اللــون األزرق يحظــى بــدالالت ســامية ترمــز إلــى األســر 
ــدى  ــون الُمفّضــل ل ــن القدمــاء، إذ كان الل ــذ عصــر المصريي ــة من الملكي
الحــكام. يعكــس هــذا اللــون األزرق الملكــي هــذه التقاليد األرســتقراطية 

ويتناغــم بإتقــان مــع انســيابية خطــوط ســيارة ليڤانتــي. 
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المقصوراتا



في قمة الـتمّيز
تعكــس مقصــورة ليڤانتــي الطابــع األصيــل لمازيراتــي، وهــو مــا يشــير إلــي تّميــز التصميــم اإليطالــي األنيــق 

ــز  واللمســات النهائيــة التــي صيغــت بإحــكام شــديد، والقــّوة الفريــدة المســتلهمة مــن روح الســباقات، والتــي تحّف

علــى الســفر لمســافات طويلــة فــي أجــواء ســمتها األناقــة والفخامــة. كمــا يتيــح لــك هــذا التصميــم إحساســًا بالتحــّرر 

ــادة الريــادي لســيارة رياضيــة متعــددة  ــة القي ــه داخــل الســيارة. يأتــي هــذا الرحــب فــي المســاحة مــع وضعي تشــعر ب

ــا  ــة. وتشــمل المزاي ــر اإلعجــاب والغراب ــه ليثي ــة الشــبيهة بطــرازات ســيارات الكوبي االســتعماالت مــع األبعــاد الخارجي

ــة  ــواح الجانبي ــى األل ــًا عل ــط يدوي ــد مخّي ــوري، وجل ــو في ــد بين ــة مــن جل ــة للمقصــورة كســوة المقاعــد االختياري الداخلي

للوحــة العــدادات واألســطح األخــرى التــي تأتــي إمــا مــن الخشــب أو مــن طــراز البيانــو األســود. يأتــي نظــام البيانــات 

ــى مرونــة  ــن الذكــي، باإلضافــة إل ــم أنيقــة مــن األلمنيــوم. وهنــاك مســاحة وفيــرة للتخزي ــه مــع وحــدة تحك والترفي

المقاعــد الخلفيــة القابلــة للطــي بنســبة 40/60 ومقصــورة األمتعــة بســعة 580 لتــرًا. هــذا يمكــن الوصــول إليــه مــن 

خــال مستشــعر  اختيــاري، والــذي يســمح لــك بفتــح البــاب الخلفــي ببســاطة عــن طريــق تحريــك قدمــك تحــت المصــد 

الخلفــي. تشــمل الجوانــب العمليــة األخــرى نظــام التحكــم فــي الجــو ثنائــي المناطــق أو رباعــي المناطــق االختيــاري 

ومستشــعر جــودة الهــواء.

مقصورة
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تعكــس أجــواء المقصــورة الخابــة إحــدى الجوانــب األخــرى التــي تضفــي مزيــدًا مــن التبايــن والتّميــز علــى ســيارات مازيراتــي. هنــاك ثاثــة تصميمــات 
داخليــة جديــدة فخمــة تضيــف مزيــدًا مــن الجاذبيــة علــى هــذا المســاحة الخاصــة الممّيــة للســائق، وتزيــد مــن خيــارات التخصيــص.

طبقة	من	الخشب	المثّقب
طبقــة خارجيــة جديــدة مــن الخشــب المثّقــب مســتوحاة مــن األقمشــة 
المســتخدمة فــي صناعــة األزيــاء التــي يفضلهــا كبــار المصمميــن فــي 
ميانــو. وعنــد اســتخدامها توحــي بتأثيــر يحاكــي الفخامــة العصريــة 
مــع لمســات مــن األناقــة الممّيــزة. ومثلمــا هــو الحــال فــي جميــع 
تصميماتنــا الجديــدة، اســتغرق تصميــم الطبقــة الخارجيــة الجديــدة مــن 
الخشــب المثّقــب حوالــي ســنة لتتحــول مــن مجــّرد فكــرة إلــى منتــج 
نهائــي. يصمــم الحرفيــون الماهــرون فــي مصنعنــا فــي إيطاليــا كل 
جــزء مــن تفاصيــل المنتــج بإتقــان شــديد لنقــّدم لــك منتجــًا يجمــع بيــن 

الفخامــة والروعــة.

تزيين	بالكربون	فايبر	غير	الالمع
مســتوحى مــن طــراز ليڤانتــي تروفيــو مــع باقــة مــن مزايــا الكربــون 
فايبــر الخارجيــة. يضفــي التأثيــر ثاثــي األبعــاد علــى النســيج تأثيــرًا علــى 
ــا الديناميكيــة فــي الداخــل. وكمــا أن كل ســيارة تعــّد فريــدة مــن  المزاي
نوعهــا، كذلــك نمــط الكربــون الفعلــي، مّمــا يضمــن اختافهــا إلــى حــٍد 

جـديـدة للمقصورة
تزيينات

مــا فــي كل مــّرة. ومــن الجوانــب الجماليــة األخــرى التــي تّميــز الكربــون 
هــو قوتــه الطبيعيــة االســتثنائية التــي تّمنــع ظهــور أي عامــات علــى 
التصميــم وتحافــظ علــى ســامة األجــزاء الداخليــة لســيارة ليڤانتــي 

علــى مــدار األعــوام.

تزيين	بالكربون	فايبر	الالمع
الشــبكات  باســتخدام  األنيــق  الجديــد  التصميــم  هــذا  ابتــكار  جــاء 
المعاصــرة.  المعماريــة  الهندســة  مــن  مســتوحى  وهــو  المعدنيــة، 
يضفــي نســيج شــيفرون األنيــق مزيــدًا مــن اللمســات الخابــة علــى 
المظهــر الرياضــي للمقصــورة. كمــا أن جــودة الشــبك المعدنــي عاليــة 
حياكــة  فــي  ُتســتخدم  أن  يمكــن  أنــه  لدرجــة  الملمــس،  وناعمــة  جــدًا 
ــاردًا بشــكل  ــه ب ــم النســيج تجعل قميــص. فضــًا عــن أن طريقــة تصمي
مريــح فــي درجــات حــرارة الصيــف المرتفعــة. وكمــا أن كل ســيارة متفــّردة 
مــن جهــة تصميمهــا وفنيــات جمالهــا التــي ال يمكــن محاكاتهــا، كذلــك 

نســيج الكربــون فايبــر.
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للســائقين الذيــن يفضلــون اللمســات اإلضافيــة مــن الفخامــة، توفــر تزيينــات جــران لوســو باقــة مــن التحســينات. 

إضافــة إلــى لوحــات الحمايــة الموجــودة فــي المصــد األمامــي – وهــي ميــزة تشــير بوضــوح إلــى إمكانــات الدفــع 

الرباعــي – يوجــد اآلن حواشــي مطليــة بالكــروم مميــزة، فضــًا عــن أن قضبــان الســقف مــزّودة بتبطيــن معدنــي.

الفخامة هي رياضتها المفّضلة
 ليڤانـتي جران لوسو



وفــي أماكــن أخــرى، تــّم دمــج شــعار جــران لوســو بدقــة فــي قواعــد األجنحــة األماميــة. كمــا تتناغــم الحــواف الجانبيــة 

وغيرهــا مــن التفاصيــل الدقيقــة األخــرى مــن جهــة اللــون بشــكل مثالــي مــع باقــي األجــزاء الخارجيــة، كمــا يتضــح فــي 

الجناح الخلفي. كما أن ماقط المكابح األمامية والخلفية الخاصة باألقراص المهواة تّم طاؤها بلون أســود جّذاب.
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وتأتــي المقصــورة لســيارة ليڤانتــي جــران لوســو بتعزيــز واضــح للمســات الفخامــة لمظهرهــا الخارجــي المهيــب. يوّفــر 

ــد  ــار التنجي ــرة. كمــا يتوافــر أيضــًا خي ــًا وذاك ــل كهربائي ــة للتعدي ــة قابل ــة مريحــة ذات 12 وضعي ــم مقاعــد أمامي التصمي

الكامــل بالجلــد اإليطالــي الفاخــر، جلــد بينــو فيــوري الطبيعــي أو حريــر زينيــا. 

ويتكامــل تصميمهمــا بشــكل رائــع مــع لوحــة قيــادة مكســوة بالجلــد الفاخــر ومســند ذراع وألــواح األبــواب، باإلضافــة 

إلــى لمســة نهائيــة مــن الخشــب الفاخــر علــى عمــود عجلــة القيــادة قابــل للتعديــل كهربائيــًا. وال تتوقــف وســائل الراحــة 

والرفاهيــة عنــد هــذا الحــّد فقــط، بــل أن القائمــة تتســع لتشــمل: نظــام ماحــة متطــّور ومجّســات ركــن أماميــة وخلفيــة، 

وعتبــات األبــواب المضيئــة التــي تضــئ عتبــة ســيارة ليڤانتــي جــران لوســو، ونظــام هارمــان كاردون الســمعي الفخــم، 

باإلضافــة إلــى أنهــا الســيارة الوحيــدة فــي فئــة الســيارات الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت المــزّودة بدواســات قــدم 

كهربائيــة كتجهيــز اختيــاري.

التّميز والفخامة
عالمة
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ليڤانتــي جــران ســبورت تتمّيــز بديناميكيــة فائقــة.  عكــس التصميــم الخارجــي الحافــة الحــادة التــي تعّززهــا التفاصيــل 

الديناميكيــة الدقيقــة مــن جميــع النواحــي. ففــي الجهــة األماميــة، يبــرز تصميــم الشــبك األمامــي الكبيــر، المزّيــن 

بلــون بيانــو بــاك بقضبــان ســوداء. ويأتــي الشــبك الســفلي الــذي تــّم إضافتــه مؤخــرًا مــع شــفرات بلــون األســود 

بيانــو، فــي حيــن أن المصــد الرياضــي الجديــد وقضبــان الســقف تتّمتــع بنفــس الزينــة التــي توحــي بالثقــة.

قّمة األناقة الديناميكية
ليڤانتي جران سبورت



ومثــل ســيارة جــران لوســو، يتمّيــز خيــار زينــة جــران ســبورت بوجــود حــواف جانبيــة وغيرهــا مــن التفاصيــل بلــون طــاء 

الســيارة. وتتضمــن الميــزات اإلضافيــة الجديــدة الُمضافــة إلــى الجــزء الخارجــي الخلفــي مصــد رياضــي وفتحــة العــادم 

بلــون بيانــو بــاك وحاشــية باللــون األســود غيــر الامــع. كمــا أن هنــاك فواصــل بلــون رياضــي. وُزودت جنــوط عجــات 

Nereo بســبائك معدنيــة خفيفــة مقــاس 20 بوصــة فــي جــران ســبورت بماقــط ذات لــون أحمــر ســاطع.
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كمــا توفــر مقصــورة جــران ســبورت مقاعــد رياضيــة أماميــة مصّممــة بـــ 12 وضعيــة قابلــة للتعديــل كهربائيــًا وذاكــرة 

لحفــظ الوضعيــات. كمــا يوجــد عجلــة قيــادة رياضيــة متعــّددة الوظائــف، ومقابــض لناقــل الســرعة مــن الكــروم 

ــز الشــعور  ــوم النقــي. ويمكــن تعزي ــة مــن األلومني ــة رياضي ــة مــع لمســة نهائي المصقــول ودواســات قــدم كهربائي

بأجــواء رياضــة ســباق الســيارات مــن خــال مجموعــة واســعة مــن خيــارات زينــة الكربــون. وبالنســبة للجوانــب العمليــة 

ــة ونظــام ماحــة متطــّور. ــة وخلفي ــن أمامي ــر جــران ســبورت مجّســات رك ــة الهامــة، توّف اليومي

سمات الطراز الرياضي
مزيد من
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المحركا



يتــم تصميــم محــّركات V6 لســيارة ليڤانتــي مــن خــال Maserati Powertrain فــي حيــن ُتصّنــع فيــراري فــي مصنعهــا فــي مارانيللــو هــذه المحــّركات 
حصريــًا لمازيراتــي لتلبــي كافــة التوقعــات.

هائلة وتنقية سلسة
قّوة

كمــا أن المحــّركات فــي مختلــف طــرازات ليڤانتــي توّفــر لــك كل مــا 
تتوقعــه مــن ســيارة مازيراتــي بــدًء مــن االســتجابة المذهلــة، وحتــى 
تحســين المســافة الطويلــة دون جهــد، فضــًا عــن تمّيزهــا بالكفــاءة 

االســتثنائية.

 Maserati فــي  المطــورون  قــام  الممّيــز،  التــوازن  هــذا  ولتحقيــق 
Powertrain بالتعــاون مــع فريــق تطويــر Ferrari Powertrain باعتمــاد 

ــكل جهــة فــي األســطوانة  تصميــم شــاحن توربينــي مــزدوج – واحــد ل
– باإلضافــة إلــى أحــدث أنظمــة التحّكــم فــي الصمــام وتقنيــة الحقــن 
أمــرًا  ليــس  المــزدوج  التوربينــي  فالشــحن  الضغــط.  عالــي  المباشــر 
جديــدًا بالطبــع، وقــد تصــدرت مازيراتــي إنتاجــه مــن خــال بيتوربــو الــذي 
تــّم إنتاجــه فــي العــام 1981، وهــو ابتــكار لــم تكتشــفه باقــي صناعــة 

الســيارات إال مؤخــرًا.

تمّيــز محــّرك مازيراتــي. فمــع ســيارة  ليــس هنــاك شــيء يضاهــي 
ليڤانتــي، يضمــن نظــام العــادم خفيــف الــوزن ذو الصمامــات التحويليــة 
الوضــع  يكــون  وعندمــا  الكفــاءة.  مــن  ممكــن  قــدر  أقصــى  تحقيــق 
الرياضــي نشــطًا، ُتفتــح الصمامــات، ويــزداد انطــاق الســيارة، مّمــا 
يوّفــر غــازات العــادم بشــكل مثالــي، والنتيجــة هــي الحصــول علــى أداء 

مثالــي وصــوت هــادر يثيــر  شــغف القيــادة.

محّرك	توربو	مزدوج	V6	بقّوة	350	حصانًا
إن محــّرك V6 فــي ســيارة ليڤانتــي يعمــل بقــّوة 350 حصانــًا فــي 
دوران  عــزم  أقصــى  نســبة  تصــل  حيــث  الدقيقــة  فــي  دورة   5.750

إلــى  صفــر  مــن  التســارع  توجيــه  بــدء  ويتــّم  متــر.  نيوتــن   500  لــه 
100 كلــم/ ســاعة فــي 6.0 ثــوان فقــط وتصــل الســرعة القصــوى إلــى 

251 كلــم/ ســاعة. يبلــغ إجمالــي اســتهاك الوقــود 11.1-11.3 لتــر / 

 100 كلــم وتتــراوح انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون المجمعــة بيــن 251، 

257 جم / كلم.

محّرك	توربو	مزدوج	V6	بقّوة	430	حصانًا
ُزّودت ليڤانتــي S بأقــوى طــراز مــن محــّرك V6. وقــد تــّم رفــع الحــّد 
430 حصانــًا ليكــون إطاقهــا فــي  إلــى  األقصــى للطاقــة المنتجــة 
أثنــاء   overboost خاصيــة  نشــاط  ومــع  الدقيقــة.  فــي  دورة   5.750

 580 إلــى  دوران  لعــزم  األقصــى  الحــّد  يصــل  الرياضــي،  الوضــع 
ــّم بــدء توجيــه التســارع مــن صفــر إلــى   نيوتــن متــر عنــد أول نقــرة. ويت
100 كلــم/ ســاعة فــي 5.2 ثانيــة فقــط وتصــل الســرعة القصــوى إلــى 

264 كلــم/ ســاعة. يبلــغ إجمالــي اســتهاك الوقــود وانبعاثــات ثانــي 

ــم.  ــر / 100 كــم و 251-258 جــم / كل ــون 11.1-11.4 لت أكســيد الكرب
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إن المحــّرك ذو الشــاحن التوربينــي V6 فــي ديــزل ســيارة مازيراتــي ليڤانتــي يوّفــر مزيجــًا رائعــًا مــن الطاقــة الهائلــة وتحســين المســافات الطويلــة 
وكفــاءة مذهلــة.

الديزل - بتوقيع مازيراتي
فن

بطاقــة هائلــة تبلــغ 275 حصانــًا وعــزم دوران قــوي بنســبة 600 نيوتــن 
متــر، ينطلــق محــّرك ديــزل V6 فــي ليڤانتــي لتبــدء التســارع مــن صفــر 
إلــى 100 كلــم/ ســاعة فــي 6.9 ثــوان ســريعة وسلســة وتصــل ســرعتها 
القصــوى إلــى 230 كلــم/ ســاعة. كمــا أن 90 فــي المئــة مــن أقصــى 
عــزم للــدوران متوفــر بأقــل مــن 2000 دورة فــي الدقيقــة للحصــول 

علــى تحكــم أمثــل فــي أداء القيــادة اليوميــة.

ــة  ــراث جول ــه، واســتّمرارًا لت ــع ذات ــوال الرائ ــى المن وبالقــدر نفســه وعل
ــر مــن 1000  مازيراتــي الكبــرى يمكــن أن تصــل ليڤانتــي بســهولة ألكث
كــم دون الحاجــة إلــى التــزود بوقــود إضافــي. وبالنســبة لاقتصــاد 
فــي اســتهاك الوقــود واالنبعاثــات، فاألرقــام تتحــدث بنفســها عــن 
الكميــات، إذ يبلــغ إجمالــي اســتهاك الوقــود 7.9-8.3 لتــر / 100 كلــم 

ــن 208 و 218 جــم / كلــم. ــات ثانــي أكســيد الكربــون مــا بي وانبعاث

كمــا يتّميــز المحــّرك بمجموعــة مــن االبتــكارات التــي تندمــج معــًا لزيــادة 
كفــاءة اســتهاك الوقــود وتعزيــز األداء وخفــض االنبعاثــات. وتتضمــن 
هــذه االبتــكارات نظــام حقــن المســاق المباشــر المشــترك وإعــادة تدويــر 

غــازات العــادم والشــحن التوربينــي الهندســي المتغيــر.

نظام	اإليقاف	والتشغيل	اآللي	للمحّرك
الكفــاءة مــن خــال تقنيــة اإليقــاف  الحصــول علــى مزيــٍد مــن  يتــّم 
والتشــغيل اآللــي للمحــّرك، والتــي تتمّيــز بهــا أيضــًا محــّركات البنزيــن. 
وُيلغــى تشــغيل الوظيفــة تلقائيــًا عندمــا تكــون فــي الوضــع الرياضــي 
ــات. ــم فــي الثب وعندمــا يقــوم الســائق بإيقــاف تشــغيل نظــام التحّك

النظام	السمعي	النشط	الخاص	بمازيراتي
إن النظــام الســمعي النشــط الخــاص بمازيراتــي يعكــس بوضــوح تــام 
أن هــذا المحــّرك يحمــل الطابــع الفريــد المتمّيــز لمازيراتــي، إذ يعمــل 
مشــغلي الصــوت علــى إبــراز أكثــر النغمــات المثيــرة للمحــّرك وتعديلهــا 
وفقــًا لنمــط القيــادة. وعندمــا يضغــط الســائق علــى الــزر الرياضــي، 

يصبــح األداء الســمعي ملهمــًا حقــًا.
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ليڤانتــي. لســيارة  الافتــة  والمرونــة  الهائلــة  الطاقــة  فــي  كفــاءة  كامــًا ومباشــرًا وذا  تحكمــًا  المتطــّور   ZF األوتوماتيكــي  الحركــة  ناقــل  يوّفــر 

والسيطرة التامة
األداء

مــع ذراع ناقــل حركــة ثنائــي القنــوات جديــد يتميــز بــزر مخصــص للركــن، 
ــة  ــة األتوماتيكــي ZF ذو الثمانــي ســرعات راحــة مثالي ــح ناقــل الحرك يتي
وزيــادة  للوقــود  أفضــل  واســتهاك  أســرع  التــروس  نقــل  ويجعــل 
النقــاء. باإلضافــة إلــى أن نظــام المســارين الجديــد يلغــي الحاجــة إلــى 
الــزر اليــدوي، إذ يمكــن للســائق اآلن دفــع ذراع ناقــل الحركــة إلــى القنــاة 
اليســرى لتحديــد هــذا الوضــع. ويمكــن اختيــار اإلعــدادات المختلفــة، 
ــاه، عــن طريــق مفاتيــح التبديــل بجانــب ذراع ناقــل الحركــة.  المدرجــة أدن

الوضع	العادي	األوتوماتيكي
يوّفــر هــذا الوضــع االفتراضــي نواقــل حركــة سلســة بــدورات منخفضــة 
لزيــادة الراحــة أثنــاء القيــادة والحــّد مــن اســتهاك الوقــود. وعندمــا يتــّم 
تحديــد أســلوب القيــادة الرياضــي، فــإن عمليــات تزويــد الســرعة تحــدث 

تلقائيــًا عندمــا تكــون ســرعات المحــّرك عاليــة.

الوضع	العادي	اليدوي
التــروس  اليــدوي، يمكــن للســائق تغييــر  مــن خــال الوضــع العــادي 
باســتخدام المقابــض االختياريــة الموجــودة خلــف عجلــة القيــادة أو ذراع 
ناقــل الحركــة فــي النفــق األوســط. وترتفــع ســرعة النظــام تلقائيــًا عنــد 
االقتــراب مــن ُمحــّدد ســرعة الــدوران وتنخفــض فــي اللحظــة التــي 

ــده. ــّم تحدي ــذي ت ــادة ال تناســب نمــط القي

الوضع	الرياضي	األوتوماتيكي
فــي هــذا الوضــع، تكــون تغييــرات ناقــل الحركــة أســرع )أقــل مــن 100 
ــادة  ــة قي ــد دورات أعلــى للحصــول علــى تجرب ــة( وتحــدث عن ميلــي ثاني
رياضيــة مثاليــة. كمــا أن صمامــات العــادم تفتــح أيضــًا لضمــان ســماع 
لــه.  دوّي  أعلــى  فــي  مســموع  الشــهير  مازيراتــي  محــّرك  صــوت 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يكــون برنامــج الثبــات اإللكترونــي  أقــل تدخــًا، 
مّمــا يمنــح الســائق مزيــدًا مــن التحّكــم، فــي حيــن يتــّم زيــادة اســتجابات 
ٌع. واألكثــر مــن ذلــك، فــي طــرازات محــّرك البنزيــن، أن يتــّم  الُمَســرِّ
تنشــيط خاصيــة overboost. وهــذا يتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى أقصــى 
عــزم للــدوران عنــد انخفــاض ســرعة المحــّرك إلــى حــٍد كبيــر. كمــا أن نظــام 
التحّكــم المتكامــل للســيارة )IVC( يضيــف مزيــدًا مــن اإلثــارة، مّمــا يمنــح 

ــم الديناميكــي. الســائق مزيــدًا مــن التحّك

النظام	الرياضي	اليدوي
مــن خــال النظــام الرياضــي اليــدوي، يتحكــم الســائق بشــكل كامــل 
التــي  األخــرى  العوامــل  مــن  مجموعــة  وهنــاك  الحركــة.  ناقــل  فــي 
تلعــب دورًا هامــًا، مّمــا يجعــل تجربــة القيــادة فــي ســيارة مازيراتــي أكثــر 
متعــة وإثــارة. كمــا أن وظيفــة overboost تعمــل علــى تعزيــز األداء، 
ويتدخــل برنامــج الثبــات اإللكترونــي بصــورة أقــل، وتفتــح صمامــات 
العــادم للحصــول علــى هديــر أكثــر شراســة، وتكــون التغييــرات فــي 
ٌع يكــون  ناقــل الحركــة أســرع وأقــوى. باإلضافــة إلــى أن وضــع الُمَســرِّ
أكثــر قــّوة ويمكــن دفــع المحــّرك إلــى الخــط األحمــر دون تدخــل النظــام. 
والميــزة التلقائيــة الوحيــدة هــي التعشــيق ألســفل )أي تقليــل الســرعة( 

عندمــا تصــل ســرعة دوران المحــّرك إلــى مســتوى منخفــض جــدًا.
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وضع	الطرق	الوعرة	اليدوي
عندمــا يختــار الســائق ســرعة محــددة فــي هــذا الوضــع، فــإن ليڤانتــي 
تواصــل طريقهــا بهــذه الســرعة، حتــى عنــد التســلق. وهــذا األمــر مفيــد 
للغايــة عندمــا يتعّيــن علــى الســائق التركيــز عنــد مواجهــة عمليــة صعــود 
شــاقة. ويرجــع ذلــك إلــى أن الســيارة الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت 

ســتقود نفســها بفعاليــة، بينمــا يعتنــي الســائق بعمليــة التوجيــه.

وضع	الطرق	الوعرة	األوتوماتيكي
يحتفــظ هــذا الوضــع بكافــة مزايــا إعــداد ‘الطــرق الوعــرة’، ولكنــه يضيــف 
الســائق  التلقائــي. وهــذا يعنــي أن  بالتغييــر  راحــة متعلقــة  وســيلة 
يمكنــه التركيــز بشــكل كامــل علــى المزايــا والمتعــة التــي ســيحصل 

عليهــا مــن خــال قيــادة ســيارة ليڤانتــي.

)I.C.E(	والكفاءة	التحّكم	زيادة	وضع
ليــس مخصصــًا فقــط لــأداء فــي أجــواء الصقيــع أو ضعــف القــدرة 
فــي التحّكــم، يوّفــر وضــع زيــادة التحّكــم والكفــاءة ســحب أفضــل فــي 
الظــروف الزلقــة مــع تقليــل اســتهاك الوقــود أيضــًا، إذ يستشــعر 
وضــع التحّكــم والكفــاءة أوتوماتيكيــًا النقطــة المثلــى لزيــادة اســتهاك 
الوقــود. كمــا يتــم تخفيــض الضغــط فــي المحــّرك عنــد الحاجــة، وتظــل 
فــي  دورة   5.000 إلــى  الوصــول  حتــى  مغلقــة  العــادم  صمامــات 

ٌع الســلس راحــة ال مثيــل لهــا. الدقيقــة، ويوّفــر وضــع الُمَســرِّ
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قــد تكــون ليڤانتــي ســيارة رياضيــة متعــّددة االســتعماالت تتمّيــز بالفخامــة واالتســاع التــي تشــحذ الثقــة، ولكــن هــي فــي الواقــع تــّم تصميمهــا مــن 
األلــف إلــى اليــاء لتوفيــر قيــادة علــى غــرار طــرازات غرانــد تــورر علــى الطرقــات المفتوحــة.

)GT( رياضية متعّددة االستعماالت بروح جي تي
سيارة

نظام	التعليق	الهوائي	النشط
نظــام التعليــق الهوائــي الُمتقــدم والفّعــال يرفــع المركبــة أو ُيخفضهــا 
وفقــًا للحاجــة أو التفضيــل. مــع ســتة إعــدادات ُمتاحــة لاختيــار  يمكــن 
للســائق تحديــد أي ارتفــاع مائــم للطريــق أو التضاريــس؛ مــن االرتفــاع 
العالــي عــن األرض لقيــادة فــي طــرق وعــرة أكثــر صعوبــة إلــى إعــداد 

ُمنخفــض لقيــادة فعالــة وسلســة علــى الطريــق الســريع.

نظــام	Q4	للدفــع	الرباعــي	الذكــي
طّورت مازيراتي نظــام Q4 للدفــع الرباعــي الذكــي لتقديم تجربة دفع 
خلفــي مميــزة تنبــض بجينــات مازيراتــي، حتــى عندمــا تكــون مســتويات 
االلتصــاق منخفضــة. ففــي األحــوال العادية، ُيرســل نظــــام Q4 للدفــــع 
الرباعــــي الذكــــي جميــع عــزم دوران المحــّرك للعجــات الخلفيــة مــن أجــل 
الحصــول علــى ديناميكيــات قيــادة متوازنــة بشــكل مثالي واالســتهاك 
ــّر بســبب التســارع المفاجــئ  ــة فقــدان الج ــل للوقــود. وفــي حال األمث
ــن أن يقــوم  ــدًا فــي المحــور الخلفــي، يمك أو االلتصــاق المنخفــض ج
نظــــام Q4 للدفــــع الرباعــــي الذكــــي بتغييــر انقســام عــزم الــدوران مــن 
ــن  ــى 50 – 50 بي ــة للدفــع الخلفــي وتوزيعهــا إل نســبة 100 فــي المئ
العجــات األماميــة والخلفيــة. ويحــدث كل ذلــك فــي أقــل مــن 150 
مللــي ثانيــة – أو بأقــل مــن طرفــة عيــن. كمــا يوفــر توجيــه عــزم الــدوران 
والتفاضــل الميكانيكــي محــدود االنــزالق فــي المحــور الخلفــي، الخــاص 
بهــذه الفئــة مــن المركبــات، دعمــًا كبيــرًا عندمــا يتعلــق األمــر باالســتقرار 

الديناميكــي للقيــادة.

نظام	Skyhook	الرياضي	إلدارة	التعليق
يوفــر هــذا النظــام تكييفــًا مســتمرًا مــع ممتــص الصدمــات بالتخميــد 
ليتــاءم مــع الوضــع. يســتخدم النظــام أجهــزة استشــعار تراقــب حركــة 
ــادة  ــم قي ــد ظــروف الطريــق وكيــف تت ــة وجســم الســيارة لتحدي كل عجل
الســيارة، ثــم يضبــط علــى الفــور إعــدادات كل مخمــد وفقــًا لذلــك. 

ُيعطــي اإلعــداد األساســي األولويــة لراحــة الركــوب، ولكــن إذا كانــت 
هنــاك حاجــة إلــى معالجــة أكثــر ديناميكيــة، فبمجــرد الضغــط علــى زر 
Skyhook Sport Setting الموجــود علــى عنصــر التحكــم فــي وضــع 

القيــادة ، يتــم تشــغيل ممتصــات الصدمــات علــى الفــور.

نظام	التوجيه	المعّزز	كهربائيًا
ــًا  ــه المعــزز كهربائي ــي بوجــود نظــام التوجي ــع طــرازات ليڤانت ــز جمي تتمّي
دون المســاس باالســتجابة التــي تعــّد جــزءًا مهمــًا مــن جينــات مازيراتي. 
وقــد تــّم تصميــم هــذا النظــام للحصــول علــى شــعور ممّيــز بمتعــة 
القيــادة علــى الطريــق كمــا هــو متوقــع مــن مازيراتــي. فهــو يتمّيــز 
بالكفــاءة علــى نحــو خــاص، فهــو يعمــل مباشــرة مــن خــال المحــّرك 
عنــد الحاجــة، لــذا ليــس هنــاك حاجــة إلــى مضخــة هيدروليكيــة. وفضــًا 
عــن ذلــك، مــع عــدم وجــود ســائل مضغــوط تحــت غطــاء المحــّرك، تكــون 
الحاجــة إلــى الصيانــة أقــل. يقــوم النظــام بتكييــف وزنــه وفقــًا للســرعة، 
ــق.  ــاورة فــي مــكان ضي ــد المن ــدوران عن ــًا وســهل ال ــح أخــف وزن فيصب
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فهــو يعكــس شــعورًا بمزيــٍد مــن الثقــل 
والترابــط عنــد الســرعات العاليــة. وهنــاك نقطــة إضافيــة أخــرى تتّمثــل 
الســائق مثــل نظــام  المتطــور لمســاعدة  النظــام  التكامــل مــع  فــي 
المســاعدة علــى الطــرق الســريعة ونظــام المســاعدة علــى الحفــاظ 

ــاء. ــر مــن النقطــة العمي علــى حــارة الســير ونظــام التحذي

مصراع	الهواء
تتميــز مازيراتــي ليڤانتــي بمعامــل مقاومــة الهــواء يبلــغ فقــط 0.31 
مــع شــبكة أماميــة تســاهم مــن خــال تعديــل تدفــق الهــواء باســتمرار 
وصولــه إلــى حّيــز المحــرك. وهــذا مــا يتيــح مجموعــة مــن الفوائــد، بمــا 
فيهــا المحافظــة علــى درجــة حــرارة المحــرك المثاليــة وانخفــاض الســحب 
مــن  األقصــى  والكفــاءة  المحســن،  واألداء  الهوائــي،  الديناميكــي 

جميــع النواحــي.
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باقة ترفيهية/تعليمية تتيح التركيز على التعامل الحدسي وتوّفر لك المساعدة والمتعة و سهولة التكيف.

ُتوصلك بالعالم
ابتكارات

ُتصّمــم المقصــورة الداخليــة لليڤانتــي حــول واجهــة للســائق، وهــي 
لوحــة  وتضــم  االســتخدام.  وســهولة  والتنظيــم  بالتلقائيــة  تتســم 
ــراز عــّداد ســرعة المحــّرك وعــّداد  ــرة إلب العــدادات مقاييــس تناظريــة كبي
 )TFT( الرقيقــة  الترانزيســتور  شــرائح  شاشــة  علــى  عــاوة  الســرعة، 
مقــاس 7 بوصــة. وُتدمــج وظائــف حيويــة رئيســة فــي األزرار باإلضافــة 
إلــى ذراع نقــل الســرعة، بينمــا يمكــن إلعــدادات داخليــة أخــرى أن ُتضبــط 
باســتخدام نظــام المعلومــات والترفيــه الخــاص بنظــام التحّكــم وعــرض 
المعلومــات الخــاص بمازيراتــي المــزّود بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس 
الُمســمى )MTC+( بمنتصــف لوحــة التجهيــزات، أو عناصــر تحكــم عجلــة 
القيــادة مــن أجــل شاشــة شــرائح الترانزيســتور الرقيقة مقــاس 7 بوصة.

 
المــزّود	 بمازيراتــي	 الخــاص	 المعلومــات	 وعــرض	 التحّكــم	 نظــام	

باللمــس تعمــل	 عــرض	 بشاشــة	
ُيشــّغل نظــام التحّكــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي المــزّود 
8.4 بوصــة فــي منتصــف   بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس مقــاس 
لوحــة قيــادة ليڤانتــي. ومــع عــدد قليــل للغايــة مــن األزرار، عــاوة علــى 
واجهــة تتســم بدرجــة اســتجابة عاليــة، ُصّممــت لمســاعدة الســائق علــى 
الحفــاظ علــى التركيــز علــى الطريــق أمامــه، كمــا أن اســتيعابها أمــر 

بديهــي وســهل.

ــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي  ُيمكــن تشــغيل نظــام التحّك
المــزّود بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس بثــاث طــرق مــن خــال شاشــة 
اللمــس المتعــدد، أو نظــام التحّكــم الدورانــي فــي لوحــة التجهيــزات 
النظــام  ويتضمــن  الصوتيــة.  األوامــر  طريــق  عــن  أو  المركزيــة، 
Bluetooth، ونظــام ماحــة ُمتصــل بالقمــر  راديــو الســيارة، وتقنيــة 
االصطناعــي )متــى كان ذلــك مائمــًا(، بجانــب وصــات بمصــادر خارجية 
مثــل الهواتــف الجوالــة، واألجهــزة اللوحيــة، والحواســيب المحمولــة.

وباســتخدام مخــارج توصيــل مــن فئــة Aux أو مقابــس USB، أو نظــام 
الموســيقا.  تشــغيل  أيضــًا  ُيمكنــك   ،SD فئــة  مــن  الكــروت  قــراءة 
فضــًا عــن ذلــك، يتحكــم نظــام التحّكــم وعــرض المعلومــات الخــاص 
تدفئــة  بخاصيــة  باللمــس  تعمــل  عــرض  المــزّود بشاشــة  بمازيراتــي 
لعجلــة  تدفئــة  وخاصيــة  التهويــة،  علــى  عــاوة  األمامــي،  للمقعــد 
القيــادة، وتشــغيل حاجــب الشــمس الخلفــي، متــى كان ذلــك مائمــًا. 
ــرا  ــة، مــع إرشــادات مــن أجــل كامي ــة الخلفي كمــا تعــرض الشاشــة الرؤي

القيــادة الخلفيــة أيضــًا. 

   ®Apple CarPlay كمــا يضــم النظــام المتطــور وظائــف المحــاكاة لنظامــي
 .®Android Auto ومســاعد ســائق افتراضــي علــى أنظمــة األندرويــد
فضــًا عــن ذلــك، تعمــل آليــة SIRI الخاصــة بـــ Apple كمســاعد شــخصي 
لمســتخدمي جهــاز iPhone مّمــا يتيــح لهــم تنفيــذ المهــام باســتخدام 
األوامر الصوتية. ُويمكن من خال لغة ُمســتخدمة بشــكل طبيعي إجراء 
مكالمــة أو الوصــول إلــى الموســيقا والرســائل ورســائل التذكيــر ورســائل 

البريــد اإللكترونــي والمواقــع اإللكترونيــة وغيرهــا مــن المزايــا األخــرى.

نظام	سمعي	ترفيهي	عالمي	المستوى
تتوفــر ليفانتــي مــع ثاثــة خيــارات لنظــام الصــوت. تــم التجهيــز بباقــة 
قويــة بقــدرة 280 واط وثمانيــة مكبــرات صوتيــة كتجهيــز أساســي ذي 
مســتوى عــاٍل بشــكل مثيــر لإلعجــاب. ومــع ذلــك، يمكنــك الترقيــة إلــى 
أحــد الخياريــن البارزيــن المصمميــن لعشــاق الصــوت – نظــام نظــام 
الصوتيــة  المكبــرات  مــن   14 بـــ  الصوتــي  بريميــوم  كاردون  هارمــان 

ــز ســراوند ســاوند.  ــد ويلكين ــاورز أن ونظــام ب
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لقــد تــّم تجهيــز ليڤانتــي بمجموعــة شــاملة رائعــة مــن أنظمــة مســاعدة القيــادة المتقدمــة، مّمــا يعنــي المزيــد مــن راحــة البــال، ســواء كنــت فــي جولــة 
عبــر القــارات، أو المدينــة أو علــى التضاريــس الوعــرة.

المتطور لمساعدة السائق
النظام

	نظام	التعّرف	على	إشارات	المرور
يمكــن فــي بعــض األحيــان تفويــت إشــارات المــرور ألســباب مختلفــة. 
وهنــا يأتــي دور نظــام التعــّرف علــى إشــارات المــرور الــذي يرصــد ثاثــة 
أنــواع مــن اإلشــارات: حــدود الســرعة وحــدود الســرعة المؤقتــة نتيجــة 
ظــروف مثــل األمطــار الغزيــرة ومناطــق عــدم المجــاوزة. كمــا يعــرض 
اإلشــارات رقميــًا فــي شاشــة عــرض العــّدادات فــي لوحــة التجهيــزات.

نظام	المساعدة	على	الطريق	السريع
المتكّيــف  كنتــرول  كــروز  نظــام  نظامــي  مزايــا  النظــام  هــذا  يجمــع 
والمســاعدة علــى البقــاء فــي المســار لســهولة الســير علــى الطــرق 
الســريعة، وفــي الوقــت نفســه تحقيــق قيــادة شــبه مســتقلة مــن 
المســتوى الثانــي.  يحافــظ نظــام المســاعدة علــى الطريــق الســريع 
علــى المركبــة متّمركــزة فــي مســارها بســرعة ُمحددة ُمســبقًا وبمســافة 
ُمختــارة مــن المركبــة التــي أمامهــا. بــل يمكــن أيضــًا أن ُتبطــئ ليڤانتــي 
تــام حســب مــا تفرضــه حركــة المــرور. ولضمــان  حتــى حالــة توقــف 
الســامة، يتطلــب نظــام المســاعدة علــى الطريــق الســريع مــن الســائق 

أن ُيبقــي يــداه علــى عجلــة القيــادة فــي كل األوقــات.

نظام	المساعدة	على	البقاء	في	المسار
يوّفــر هــذا النظــام دعمــًا قيمــًا إذا أوشــك الســائق علــى أن يتــرك مســارًا 
دون قصــد. وترصــد كاميــرا رقميــة خلــف مــرآة الرؤيــة الخلفيــة عامــات 
الطــرق لمتابعــة المســار فــي األمــام. وإذا ظهــر أن ليڤانتــي تخــرج عــن 
المســار مــن دون قصــد يتدخــل نظــام المســاعدة علــى البقــاء ضمــن 

المســار بعــزم دوران القيــادة التصحيحــي.

نظام	تنبيه	مغادرة	المسار
بفضــل كاميــرا التــي ترصــد عامــات الطــرق، يســاعد نظام تنبيــه مغادرة 
الُمختــار  المســار الســائق علــى الحفــاظ علــى المركبــة فــي المســار 
ــك مــن االنحــراف عــن  ــل ذل بالطــرق الســريعة والطــرق الرئيســة. ويقّل
المســار واحتّمــاالت التصادمــات الجانبيــة مــن خــال التحذيــر عنــد تخّطــي 
المركبــة عامــات الطــرق مــن دون تفعيــل مؤشــر االنعطــاف النظــام.

نظام	المساعدة	النشط	لكشف	النقطة	العمياء
مــع هــذا النظــام، تظهــر أيقونــة تنبيــه فــي مرايــا األبــواب عندمــا تدخــل 
المركبــة نقطــة الســائق العميــاء. ويمكــن اختيــار ثاثــة مســتويات مــن 
الدعــم بمــا فيهــا تعديــل عــزم دوران المقــود إذا شــرع الســائق فــي 

تغييــر المســار.

كاميرا	للرؤية	المحيطية
توّفــر الكاميــرا رؤيــة 360 درجــة حــول الســيارة، مّمــا يســاعد فــي الركــن 
وإبــراز العوائــق المخفيــة. وُتلتقــط الصــور، بواســطة كاميرتيــن تحــت 
مرايــا األبــواب فضــًا عــن كاميرتيــن أماميــة وخلفيــة، والتــي تظهــر 

علــى شاشــة العــرض الرئيســة.

نظام	كروز	كنترول	المتكّيف	مع	خاصية	التشغيل	واإليقاف
األماميــة  المركبــة  باســتمرار  المتكّيــف  كنتــرول  كــروز  نظــام  يراقــب 
مــع اإلبقــاء علــى مســافة ُمحــددة ُمســبقًا. ومــع خاصيــة التشــغيل 
واإليقــاف، ســوف تتكيــف الســيارة أيضــًا لســرعة المركبــة التــي أمامهــا 

حتــى تتوقــف بالكامــل إذا كان اإليقــاف لمــدة أقــل مــن ثانيتيــن.
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نظام	التنبيه	من	االصطدام	األمامي
يراقــب هــذا النظــام المركبــات والمشــاة أمامــك ويقــوم بالتحذيــر فــي 
حــال كان التقــدم قــد يــؤدي إلــى تصــادم خلفــي. فــي حــال لــم يوجــه 
التحذيــر أي إجــراء مــن جانــب الســائق، يقــوم نظــام الكبــح المســتقل 
فــي حــاالت الطــوارئ )AEB( تلقائيــًا باســتخدام المكابــح لتقليــل ســرعة 
الســيارة. وهــو مرتبــط بنظــام مســاعدة الفرامــل المتقــدم )ABA( الــذي 

يوفــر مقــدارًا إضافيــا مــن الكبــح أثنــاء التوقــف الطــارئ.

خاصية	عبور	الطريق	الخلفي
تطلــق هــذه الميــزة الُمحبــذة تنبيهــًا حينمــا تقتــرب مركبــة غيــر مرئيــة، 
يمينــًا أو يســارًا، عنــد القيــادة الخلفيــة للخــروج مــن مــكان ركــن الســيارة.

مجّسات	ركن	أمامية	وخلفية	وكاميرا	القيادة	الخلفية
للمســاعدة علــى القيــادة فــي األماكــن الضيقــة، تأتــي ليڤانتــي مــزّودة 
بمجّســات ركــن بالمصديــن األمامــي والخلفــي. وتزيــد أصــوات التنبيــه 
فــي التــردد مــع اقتــراب العائــق بينمــا ُتظهر شاشــة شــرائح الترانزيســتور 
الرقيقــة بمنتصــف لوحــة التجهيــزات الســيارة ُمحاطــة برمــوز ُمضيئــة 
باللــون األخضــر أو األصفــر أو األحمــر حســب المســافة المتبقيــة. كمــا 
توجــد كاميــرا رؤيــة خلفيــة اختياريــة اللتقــاط نظــرة عــن مــا وراء الســيارة.

نظام	الثبات	على	المنحدرات
يســتخدم النظــام مجّســات داخليــة لتحديــد زاويــة المركبــة عنــد الركــن 
متوجهــًا ألعلــى المرتفــع  ويحافــظ لفتــرة وجيــزة علــى ضغــط المكابــح 
إلتاحــة وقــت كاٍف للســائق إلطــاق دّواســة المكابــح والتســارع قبــل 

تحــرك الســيارة للخلــف.

نظام	التحّكم	على	المنحدرات
يتيــح نظــام التحّكــم علــى المنحــدرات هبوطــًا سلســًا ودقيقــًا علــى الثلــج 
أو التضاريــس الصعبــة دون حاجــة الســائق إلــى لمــس دّواســة المكابــح. 
وإذا تســارعت المركبــة دون تدخــل مــن الســائق، يســري النظــام تلقائيــًا 
علــى المكابــح لكــي ُتبطــئ المركبــة للســرعة المطلوبــة، والتــي ُتضبــط 
باســتخدام أزرار نظــام كــروز كنتــرول. ويتجــاوز الضغــط علــى دّواســة 

الوقــود أو دّواســة المكابــح النظــام فــي الحــال.
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ُتصّمم كل سيارة مازيراتي وُتصّنع لتوفير مستويات سامة عالمية وراحة بال. وفيما يلي الميزات الرئيسة التي تقدمها ليڤانتي.

الشاملة
السالمة

برنامج	الثبات	من	مازيراتي
يســتخدم برنامــج الثبــات مــن مازيراتــي، الُمطــّور فــي أقســى ظــروف 
القيــادة  حالــة  لمراقبــة  المجّســات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  االختبــار، 
األداء  أنظمــة  مــن  كبيــرة  مجموعــة  ينشــر  أن  ويمكنــه  باســتمرار. 
والســامة للحفــاظ علــى التحّكــم والســيطرة. وعلــى ســبيل المثــال، 
إذا تــّم اكتشــاف انــزالق، يقّلــل برنامــج الثبــات مــن مازيراتــي مــن عــزم 
دوران المحــّرك انتقائيــًا ويمكــن أن ُيفّعــل المكابــح بُمدخــات ُمتباينــة 

بدقــة الســتعادة الثبــات خــال أجــزاء مــن الثانيــة.

كمــا يعمــل نظــام برنامــج الثبــات مــن مازيراتــي بشــكل متناغــم مــع 
وظائــف تشــمل نظــام مانــع االنــزالق الــذي يقّلــل مــن دوران العجــات 
ــذي  ــح عــزم دوران المحــّرك ال ــم بمكاب وُيحّســن مــن الجــّر، ونظــام التحّك
يمنــع العجــات مــن الغلــق عنــد التغييــر بصــورة مفاجــأة. كمــا يمنــع 
ــي لقــّوة  ــع اإللكترون ــق العجــات ونظــام التوزي ــع غل كل مــن نظــام من
المحــاور  بيــن  المكابــح  قــّوة  ويــوزع  الغلــق  مــن  العجــات  المكابــح 

األماميــة والخلفيــة. وُيقــّدم مزيــدًا مــن الدعــم مــن خال نظام مســاعدة 
للمكابــح الــذي يستشــعر التوقــف الطــارئ وُيعــّزز الضغــط فــي الدائــرة 
الهيدروليكيــة لزيــادة القــدرة علــى التوقــف بينمــا يســاعد نظــام الثبــات 
علــى المنحــدرات الســائق عنــد الشــروع فــي الســير علــى منحــدر صاعــد.

نظام	التحّكم	المتكامل	للسيارة
ــردود  ــة ال االكتفــاء ب ــر احترازي ــًا مــا يكــون مــن األفضــل اتخــاذ تدابي غالب
نظــام  ويتوقــع  القيــادة.  بديناميكيــة  األمــر  يتعلــق  عندمــا  األفعــال 
التحّكــم المتكامــل للســيارة أي مشــكات قــد تتســبب فــي عــدم الثبــات 
ويتصــدى لهــا فــي لمــح البصــر. ويعمــل النظــام مــن خــال تقليــل عــزم 
دوران المحــّرك انتقائيــًا وتطبيــق قــّوة المكابــح علــى العجــات الفرديــة 
كمــا هــو مطلــوب. وتتّمثــل النتيجــة، ســواًء عنــد الســير فــي طريــق 
ــد مــن الســامة  ــرة، فــي مزي ــات ومنعطفــات كبي ــر تقلب ــوح أو عب مفت

ــادة الســرعات. ــة زي ــر واحتّمالي ــادة أكب ومتعــة قي
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مصابيح	أمامية	ماتريكس	LED	متكّيفة	بالكامل
بعيــدًا عــن المظهــر الممّيــز لســيارة ليڤانتــي، توّفــر مصابيــح أماميــة 
ماتريكــس LED متكّيفــة بالكامــل المتوفــرة حديثــًا مزيــدًا مــن الســامة 
والراحــة للســائق ومســتخدمي الطريــق اآلخريــن، إذ تتيــح هذه المصابيح 
األماميــة، المــزّودة بـــ 15 مصباحــًا LED يعمــل بكامــل اإلضــاءة، مجــال 

ــة. ــح الهالوجيــن التقليدي ــر بـــ 200% مــن مصابي ــة أكب رؤي

النظــام المتقــدم والــذي يشــمل نظــام اإلضــاءة األمامــي الُمتكيــف 
ينعطــف بمهــارة فــي الزوايــا قبــل أن تقــوم بذلــك وتســتجيب فــورًا 

لمســتخدمي الطريــق اآلخريــن لتجنــب إزعاجهــم بالضــوء الســاطع.

وظيفــة  تتيــح  تلقائيــًا،  األماميــة  المصابيــح  خفــض  مجــرد  مــن  بــداًل 
ــًة  اإلضــاءة العاليــة الخاليــة مــن الوهــج اســتمرار ســطوع اإلضــاءة كامل
دون أي خطــر يؤثــر علــى المركبــات القادمــة. ويتــم هــذا العمــل الرائــع 
مــن خــال إنشــاء ‘قنــاة إضــاءة’ توجــه اإلضــاءة بعيــدًا عــن المركبــات 
األخــرى. ويمكــن للنظــام أن ُينشــئ مــا يصــل إلــى أربــع قنــوات إضــاءة 

فــي الوقــت نفســه، مــع كل واحــدة تكــون بحجــم المركبــة القادمــة.

نظام	مراقبة	ضغط	هواء	اإلطارات
يراقــب النظــام، كخاصيــة قياســية بجميــع طــرازات ليڤانتــي، باســتمرار 
ضغــط هــواء اإلطــارات باســتخدام مجــس ُمدمــج مــع الصمــام. ويمكــن 
ــة حــدوث  ــادة. وفــي حال قــراءة ضغــط الهــواء علــى شاشــة لوحــة القي
ثقــب باإلطــار أو تغّيــر ضغطــه، ُينبــه النظــام الســائق مــن خــال تنبيهــات 

بصريــة وصوتيــة.

ست	وسادات	هوائية
تأتــي مازيراتــي ليڤانتــي مــزّودة بســت وســادات هوائيــة. وتحمــي 
وســادتان هوائيتــان أماميتــان، تعمــل كاهمــا علــى مرحلتيــن، الســائق 
مــن  المزيــد  تتوفــر  بينمــا  حالــة االصطــدام  والراكــب األمامــي فــي 
جانبيتيــن  هوائيتيــن  وســادتين  خــال  مــن  واألوراك  للجــذع  الوقايــة 
هوائيتــان  وســادتان  أيضــًا  توجــد  كمــا  األماميــة.  بالمقاعــد  مثبتتيــن 
رؤوس  تحمــي  أساســية  دالعامــة  بجــوار  الســقف  ببطانــة  ُمثبتتــان 
الجانــب. مــن  الســيارة  إذا اصطدمــت  الــركاب األمامييــن والخلفييــن 
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التقنية لسيارة ليڤانتي
املواصفات

األبعاد	واألوزان
الطول

العرض )مع المرايا الجانبية(
العرض )بدون المرايا الجانبية(

االرتفاع
قاعدة العجات

المسار االمامي
المسار الخلفي
البروز األمامي
البروز الخلفي

سعة الصندوق الخلفي
سعة خزان الوقود

وزن الكبح

المحرك
عدد االسطوانات والتخطيط

اإلزاحة
القطر

الشوط
نسبة الضغط

ذروة الطاقة القصوى
سرعة المحرك عند ذروة الطاقة القصوى

عزم الدوران األقصى
سرعة المحرك عند ذروة عزم الدوران

التعليق
التعليق

األداء
السرعة القصوى

التسارع )0-100 كلم / ساعة(
المسافة حتى الوقوف الكامل )100-0 كلم / ساعة(

استهاك الوقود )الحد األدنى للدورة في المدن - الحد األقصى(

استهاك الوقود )الحد األقصى للدورة في المدن - الحد األقصى(

استهاك الوقود )الحد األدنى - الحد األقصى للدورة المرّكبة(

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )الحد األدنى - الحد األقصى للدورة في المدن(

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )الحد األقصى - الحد األقصى للدورة في المدن(

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )الحد األدنى - الحد األقصى للدورة المرّكبة(

اللوائح

ليڤانتي	ديزل
5005 م.م.

2158 م.م.

1981 م.م.

1693 م.م.

3004 م.م.

1631 م.م.

1662 م.م.

967 م.م.

1034 م.م.

580 لتر

80 لتر

2205 كلجم

V6 60° تيربو ديزل
2987 سم3

83 م.م.

92 م.م.

1:16.5

275 حصان )202 كيلوواط(

4000 دورة/د

600 نيوتن/م

2000-2600 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

230 كلم / ساعة

6.9 ثانية

36 م

9.8-10.0 لتر / 100 كلم

6.8-7.3 لتر / 100 كلم

7.9-8.3 لتر / 100 كلم

258-264 جم / كلم

179-192 جم / كلم

208-218 جم / كلم

معايير االنبعاثات األوروبية - األخيرة

ليڤانتي
5005 م.م.

2158 م.م.

1981 م.م.

1693 م.م.

3004 م.م.

1631 م.م.

1662 م.م.

967 م.م.

1034 م.م.

580 لتر

80 لتر

2109 كلجم

V6 60° بنزين
2979 سم3

86.5 م.م.

84.5 م.م.

1:9.7

350 حصان )257 كيلوواط(

5750 دورة/د

500 نيوتن/م

1750-4750 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

251 كلم / ساعة

6.0 ثانية

36 م

14.2-14.6 لتر / 100 كلم

9.3-9.5 لتر / 100 كلم

11.1-11.3 لتر / 100 كلم

321-330 جم / كلم

210-214 جم / كلم

251-257 جم / كلم

معايير االنبعاثات األوروبية - األخيرة

S	ليڤانتي
5005 م.م.

2158 م.م.

1981 م.م.

1693 م.م.

3004 م.م.

1631 م.م.

1662 م.م.

967 م.م.

1034 م.م.

580 لتر

80 لتر

2109 كلجم

V6 60° بنزين
2979 سم3

86.5 م.م.

84.5 م.م.

1:9.7

430 حصان )316 كيلوواط(

5750 دورة/د

580 نيوتن/م

2000-4750 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

264 كلم / ساعة

5.2 ثانية

34.5 م

14.4-14.8 لتر / 100 كلم

9.2-9.4 لتر / 100 كلم

11.1-11.4 لتر / 100 كلم

327-335 جم / كلم

208-214 جم / كلم

251-258 جم / كلم

معايير االنبعاثات األوروبية - األخيرة
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عالم مازيراتي



دورات	إتقان	قيادة	مازيراتي
ــر تجــارب  ــوح واحــدة مــن أكث ــق المفت ــى الطري ــي عل ــادة مازيرات تعــد قي
يمكنــك  للقيــادة   مازيراتــي  ماســتر  دورة  خــال  مــن  إثــارة.  الحيــاة 
اكتشــاف روعــة االنتقــال مــن  بهجــة الطــرق المفتوحــة الســريعة إلــى 

الوعــرة. الــدوارات  المكتــظ وتحديــات  المســار 

تضــع دورات إتقــان قيــادة مازيراتــي فــي يــدك الزمــام الستكشــاف 
لمجموعــة  يبــدو  مــا  علــى  تنتهــي  ال  التــي  الديناميكيــة  اإلمكانــات 
طــرازات مازيراتــي بأكملهــا. كمــا أنهــا توفــر فرصتيــن نادرتيــن وغيــر 
عاديتيــن - توّلــي مســؤولية متســابق جــران توريزمــو GT4 المذهلــة 

وتجربــة قيــادة بطلــة العالــم GT خلــف المقــود.

بصفتــك ســائق مازيراتــي ماســتر محتــرف ستكتشــف كيــف تــم تصميــم 
جميــع ســيارات مازيراتــي - مــع جيناتهــا التــي ورثتهــا مــن حلبــات الســباق 
- إللهــام أفضــل مــا لديــك وأنــت ُتجيــد اللفــات األســرع أو تتعامــل مــع 

التضاريــس الوعــرة.

ولكنــك لــن تكــون وحيــدًا علــى الطريــق. نحــن نقــدم تعليمــات فرديــة 
مخصصــة مــن الســائقين الحائزيــن علــى البطــوالت الذيــن يتدربــون مــن 
مقعــد الراكــب وأنــت تقــوم بالقيــادة – وهــذا مــا يمنحــك مســتوى عــاٍل 
مــن االهتمــام الشــخصي الــذي يعــدك باالســتمتاع الغامــر والتعّلــم 
الســريع. كمــا يســاعدك الدعــم التكنولوجــي المتطــّور، مثــل القيــاس 

التيليميتــري عــن ُبعــد وتحليــل الفيديــو، علــى تحســين مهاراتــك.

ُتقــام دورات ماســتر مازيراتــي فــي حلبــة فارانــو دي ميليجــاري )بارمــا( 
وهي عبارة عن مســار يتمتع بمعايير الســامة من المســتوى األعلى، 
ــي الخــّاب. وبمرافــق رائعــة علــى الطــرق الوعــرة فــي الريــف اإليطال

المدربون	الخاص	بك
ــرة  ــون لديهــم خب ــراء المشــرفون علــى تدريــب هــم ســائقون دولي الخب
وبطولــة   1 الفورمــوال  مثــل  النخبــة  ســباقات  فئــات  فــي  مباشــرة 
التحمــل العالميــة وبطولــة العالــم للراليــات. وجميــع مــن فــي فريــق 

التدريــب هــم إيطاليــون وقــد عملــوا بشــكل حصــري فــي برنامــج ماســتر كن بارعًا في القيادة
مازيراتــي ولســنوات عديــدة، مــن خــال الجمــع مــا بيــن التدريــب فــي 
فارنــو  ووظائفهــم الرياضيــة الخاصــة بهــم. بشــكل عــام، باإلضافــة 
50 شــخصًا  أكثــر مــن  لدينــا، هنــاك طاقــم مــن  القيــادة  إلــى خبــراء 
ــا دي آدميتــش - وهــي شــخصية مرموقــة فــي  ــادة أندري يعملــون بقي

عالــم رياضــة الســيارات.

التدريب
شّغل	محرك	سيارتك	واستعد

لرحلتك	األولى	في	عالم	مازيراتي
علــى  تدريبــًا  تتلقــى  أنــك  لوهلــة  تخّيــل  اآلن.  تبــدأ  مازيراتــي  رحلــة 
ســباقات فورميــوال 1. يمكنــك اآلن الجلــوس علــى مقعــد القيــادة. 
رحلتــك تبــدأ وأنــت تتعلــم فــي هــذه الــدورة أساســيات القيــادة فــي 
حلبــة الســباق وأنــت فــي رفقــة خبيــرك اإلرشــادية، وهــذا هــو مــا 
ســوف تختبــره فــي هــذه الرحلــة. بعــد التعــرف علــى أساســيات القيــادة 
فــي المســار مــع توجيــه الخبيــر الخــاص بــك، ســتكون علــى المســار 
الستكشــاف   والمثيــرة  الفوريــة  بالتجربــة  مســتمتع  وأنــت  الصحيــح 
مــدى األداء لــكل مــن كواتروبورتيــه وجيبلــي وليڤانتــي وجــران توريزمــو 
وجــران كابريــو. إنهــا تجربــة ســتجعلك ســائقًا أفضــل بكثيــر، وأكثــر  تطلعــًا 
المســتقبل. كمــا ســتكون مســتعدًا أيضــًا  للمزيــد مــن اإلثــارة فــي 

التخــاذ الخطــوة التاليــة، وهــي التأّهــل.

التأّهل
أتقن	فن	السرعة	خلف	مقود	مازيراتي

التقــدم إلــى مرحلــة التأّهــل يعنــي رفــع جهــودك فــي التعلــم فــي مــا 
ــي. كمــا تفعــل  ــه وليڤانت ــي وكواتروبورتي ــران توريزمــو وجيبل يخــص ج
فــي جلســة تأهيليــة، ســوف ترفــع مــن أدائــك وتخطــئ وتعيــد المحاولة 
فــي  الســرعة  فــن  بزمــام  تمســك  وأنــت  ســرعة  وتــزداد  وُتصــّوب، 
ــر ماســتر مزيراتــي الخــاص  ــع، ســيكون خبي ســيارتك مازيراتــي. وبالطب
بــك بجانبــك علــى طــول الخــط وهــو ينقــل إلــى معلوماتــه ورؤيتــه 
الفائــزة بالبطولــة. فــي هــذا المســتوى، نقــدم تحليــًا مفصــًا للفيديــو 
وإحصــاءات حيويــة مــن ســباقات القيــاس التيليميتــري عــن ُبعــد والتــي 
ستســاعدك علــى تحســين مهاراتــك. غالبــًا مــا تــؤدي هــذه التقنيــات 
إلــى تحســينات كبيــرة فــي قيادتــك والتــي ســوف تكــون حريصــًا علــى 

ــدورات القادمــة. ترســيخها وتنميتهــا فــي ال

السباقات
اختبــر	اإلثــارة	الكبيــرة	فــي	الوصــول	إلــى	مرتبــة	ســائق	مازيراتــي	

ماســتر	–	فــي	طــراز	GT4	الــذي	يحبــس	األنفــاس
فــي هــذه الــدورة التــي تســتغرق يومــًا واحــدًا، ســتكون متوليــًا قيــادة 
ســيارة ســباقية بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى - GT4. قبــل أن تجــد 
موضعــًا فــي منظــور الســت نقــاط التعلميــة، سيتســنى لــك التعــرف 
علــى الســيارة مــن الداخــل والخــارج، ومــن ثــم وبعــد تدريــب الخبيــر   
ســتكون مســتعدًا لبــدء المســار واكتشــاف مــا يمكــن أن تفعلــه ســيارة 
ــاك أيضــًا  ــك أن تأخذهــا. ســيكون هن ــى أي مــدى يمكن ــًا - وإل GT4 حق

قيــادة تنافســية فــي الوقــت المناســب. كمــا هــو الحــال مــع رياضــة 
الســيارات االحترافيــة، ســيتم دعمــك مــن قبــل فريــق مــن الخبــراء، مــن 

ــراء القيــاس عــن ُبعــد. منظومــات الميكانيــك المحنكــة إلــى خب

البطولة
تجربة	حصرية	على	سيارة	استثنائية:

MC GT4	توريزمو	جران
تمثــل هــذه التجربــة بطولــة النخبــة لمــدة يوميــن كامليــن مــع فريــق 
إلــى  باإلضافــة  شــخصي،  ومــدرب  بــك،  الخــاص  القيــادة  منطقــة 
القيــاس التيليميتــري عــن ُبعــد المتطــور. لديــك وصــول حصــري إلــى 
فيــراري  بفريــق  الخاصيــن   )MedEx( الطبيعــي  العــاج  أخصائيــي 
جــران  أساســيًا ألنــك ســتقود ســيارة  دعمــًا  هــذا  يعــد   .1 فورمــوال 
توريزمــو  GT4 المذهلــة. وهــذا يعنــي أن قــوى G تتجــاوز أي شــيء 
ــرة تقودهــا  ــل. ســتختبر أيضــًا جــوالت مثي ــه جســمك مــن قب قــد مــر ب
أندريــا بيرتولينــي - بطلــة العالــم ألربــع مــرات فــي قيــادة هــذه الســيارة 

األصيلــة. الســباقية  المــاردة 

منصة	القّوة	لسباقات	السيارات
اكتشــف	الســيارة	الرياضــة	متعــددة	االســتعماالت	مــن	مازيراتــي	

وأتقــن	قيادتهــا	–	علــى	جميــع	التضاريــس
اســتعد لوتيــرة متصاعــدة مــن األحــداث علــى الطــرق العاديــة والوعــرة. 
بشــكل  كامــًا  يومــًا  يســتغرق  الــذي  المكثــف  التعليــم  هــذا  يركــز 
أساســي علــى ســيارة مازيراتــي ليڤانتــي الملفتــة بقدراتهــا، وذلــك 
نظــرًا لمؤهاتهــا األصيلــة لجميــع التضاريــس. وبالطبــع جميــع طــرازات 
مازيراتــي األخــرى لهــا موقعهــا فــي هــذه التجربــة، وستكتشــف كيــف 
أن مزيجــًا مــن المهــارة الفرديــة والتكنولوجيــا المتطــورة يبقيــك ممســكًا 

بزمــام القيــادة بشــكل مثالــي علــى األســطح منخفضــة القبضــة وحتــى 
أكثــر االنحــدارات صعوبــة. عندمــا تدخــل فــي محميــة طبيعيــة خاصــة 
بدائــرة فارانــو، ســتحتل ليڤانتــي مركــز الصــدارة. بتوجيــه وثيــق مــن 
معلمــك، ســتأخذ مجموعــة مــن المهمــات التــي تســتعرض قــدرات 

ــرز أفضــل مــا لديــك كســائق. ــت تب ســيارات الدفــع الرباعــي، بينمــا أن

حوافز	إتقان	القيادة
روعــة	تالحــم	الفريــق،	وحتــى	‘شــكرًا	لــك’	ليــس	لهــا	رنيــن	حصــري	كمــا	

هــي	هنــا	
الواحــد  الفريــق  أعضــاء  بيــن  تربــط  التــي  القواســم  أهــم  مــن  لعــل 
مشــاركة البهجــة والــروح الرائعــة، وهــذا مــا ستشــعر بــه فــي تجربــة 
إتقــان قيــادة مازيراتــي. والشــيء المهــم أننــا يمكننــا تخصيــص أي 
بــكل دقــة مــع اهتمامــات وأهــداف شــركتك  برنامــج لكــي يتناســب 
أو فريــق عملــك، كمــا أننــا نرحــب بالمجموعــات بــأي عــدد لاســتمتاع 
بالعــدد الــذي يحددونــه مــن أيــام القيــادة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
أن نقــوم بتوفيــر تعليمــات حــول أساســيات القيــادة علــى المضمــار أو 
كيــف يمكــن أن تصبــح ســائقًا لســيارات الســباق. كمــا أن نخبة الســائقين 
المتمرســين لدينــا جاهزيــن للتدريبــات المباشــرة والتدريبــات عبر الفيديو 
وتســجيل القيــاس عــن ُبعــد، باإلضافــة إلــى توفيــر الدعــم الكامــل مــن 
أطقــم العمــل. ويمكــن أن يتــّم كذلــك الجمــع بيــن القيــادة والبرامــج 
ــي للســيارات  ــارة متحــف بانين ــك زي ــة، بمــا فــي ذل واألنشــطة الثقافي
الطهــي والمأكــوالت، باإلضافــة  بتجــارب  فــي مودينــا واالســتمتاع 
إلــى االســتمتاع بجولــة فــي مصنــع شــركة مازيراتــي. وإلضفــاء المزيــد 
مــن المتعــة والراحــة، نوفــر لكــم مجموعــة مــن الخدمــات التكميليــة، مــن 

ــة. ــى االنتقــاالت الجوي ــادق وحت ــم اإلقامــة فــي الفن تنظي

هل	أنت	على	استعداد	إلتقان	قيادة	سيارات	مازيراتي؟
واألوقــات  واألســعار  ذلــك  توافــر  حــول  علــى معلومــات  للحصــول 

اإللكترونــي  البريــد  عبــر  معنــا  التواصــل  يرجــى  والتســجيل، 
info@mastermaserati.it أو تفضل بزيارة موقعنا 
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تتســم  إرشــادات  توفيــر  الرســميين  مازيراتــي  شــركة  وكاء  يســعد 
باإلضافــة  المتاحــة  المتنوعــة  الدفــع  خيــارات  بشــأن  العاليــة  بالخبــرة 
تــّم  لقــد  بمتطلباتــك.  للوفــاء  بدقــة  حزمــة مخّصصــة  إلــى تصميــم 
 تصميــم برامــج العمــاء* بهــدف تحســين التجــارب الخاصــة بــك فــي 

مواقف الطوارئ.

برنامج	الخدمات	الصحية
فــي حالــة تعرضــك للمــرض أثنــاء القيــادة، وهــو أمــر ال نرجــوه، كل 
ــز مســاعدة مازيراتــي المحلــي، وســوف  مــا عليــك هــو االتصــال بمرك
يقومــون بالترتيــب إلعادتــك إلــى موطنــك مــرة أخــرى عبــر الخطــوط 
الجويــة أو القطــارات أو ســيارات اإلســعاف. إذا كنــت تقــود بمفــردك، 
يمكــن أن يتــم كذلــك إرســال أحــد أفــراد عائلتــك لانضمــام إليــك. أمــا 
إذا كنــت تســافر مــع عائلتــك، فســوف يتــم الترتيــب لحجــز إقامــة لهــم.

خدمات	الدعم	االئتماني	الشاملة
ــاء خضــوع ســيارتك لإلصــاح، فمــن خــال  ــادة أثن ال تتوقــف عــن القي
خدمــات الدعــم االئتمانــي الشــاملة التــي نوفرهــا لكــم، ســوف نوّفــر 
وتســّهل  عيــن.  غمضــة  فــي  منهــا  لاســتفادة  مجانيــة  ســيارة  لــك 
مازيراتــي  شــركة  عمــاء  لــكل  المتاحــة  اليســيرة’  ‘االمتيــازات  خدمــة 
ــة  ــط الجغرافي ــن الخرائ ــم تضمي ــك. ويت ــة ل ــة اســتئجار ســيارة بديل عملي
وساســل الجــر فــي الجليــد ومقاعــد األطفــال مجانــًا، لكــي يمكنــك 
نوفرهــا  التــي  ‘المتمّيــزة’  الخدمــة  تغطــي  كمــا  بالقيــادة.  االســتّماع 
بشــكل حصــري لمــاك الســيارات طــراز كواتروبورتــي أو جرانتوريزمــو 
التكاليــف  كذلــك  بــاس  بــي  إتــش   430 ليڤانتــي  أو  جرانكابريــو  أو 
ــاج حتــى إلــى تقديــم بطاقتــك  ــن تحت ــة للوقــود والتأميــن. ول اإلضافي
االئتمانيــة، مــا يتيــح لــك االســتمتاع بتجربــة القيــادة المطلقــة التــي 

توْفــر لــك الرعايــة المجانيــة.

مــن  المزيــد  علــى  للحصــول  الخدمــات.  توافــر  مــن  التحّقــق   *يجــب 
   المعلومــات، يرجــى االتصــال بالوكيــل أو بخدمــة عمــاء مازيراتــي عبــر 

info@maserati.com عنوان البريد اإللكتروني  

استالم	السيارة	في	المصنع
إن أول تجربــة قيــادة لــك لســيارة مازيراتــي الجديــدة تعــّد تجربــة تســتحق 
أن تحتفــي بهــا، وال توجــد نقطــة بــدء أفضــل مــن المــكان الــذي شــهد 
إلــى حيــز الوجــود إال فــي المصنــع. يبــدأ  ميــاد الســيارة وخروجهــا 
هــذا الحــدث الشــّيق فــي صالــة عــرض مازيراتــي. بعــد الترحيــب مــن 
أحــد ممثلــي مازيراتــي، وتنــاول القهــوة والمشــروبات، يمكنــك اختيــار 
االســتمتاع بجولــة لمــدة 90 دقيقــة فــي خــط اإلنتــاج، حيــث يرافقــك 
مرشــد متخصــص ومصــور فوتوغرافــي. وبعــد الجولــة، يحيــن الوقــت 
لكشــف الغطــاء عــن ســيارتك ومميزاتهــا الكاملــة.  بعــد ذلــك، توّقــع 
علــى الوثائــق التــي تتيــح لــك نقــل ملكيــة الســيارة بشــكل رســمي 
الفوتوغرافــي  المصــور  يقــوم  بتوديعــك،  نقــوم  أن  وقبــل  إليــك. 
بالتقــاط بعــض الصــور لــك عنــد بوابــة الخــروج مــن مصانــع مازيراتــي. 
تســتمر هــذه التجربــة، والتــي تشــتمل علــى جولــة فــي المصنــع، بيــن 

ســاعتين ونصــف وثــاث ســاعات.

أين يمكننا تسليم السيارات؟
يمكن أن يتّم تسليم كل طرازات السيارات إلى مودينا. 

كيفية الحجز
يمكنــك طلــب التســليم فــي المصنــع مــن خــال أحــد وكاء مازيراتــي 
الرســميين عندمــا تطلــب الحصــول علــى الســيارة. وقبــل حوالــي شــهر 
فيــه  تصــل  لكــي  علــى موعــد  نتفــق  التســليم، ســوف  وقــت  مــن 

الســتام الســيارة.

مجموعة	مازيراتي
مودينــا  عامــة  لعشــاق  الحصريــة  مازيراتــي  مجموعــة  تصميــم  تــم 
التجاريــة. المجموعــة متاحــة لــدى جميــع وكاء مازيراتــي وفــي صالــة 
ذلــك  عــن  وكبديــل  وغروغلياســكو.  مودينــا  فــي  مازيراتــي  عــرض 
موقــع  مــن  اإلنترنــت  عبــر  المــواد  هــذه  جميــع  شــراء  يمكــن   ذلــك، 

www.maseratistore.com، لتصلك إلى باب المنزل.

نادي	مازيراتي
إن االنضمــام إلــى نــادي مازيراتــي يعنــي مشــاركة الــرؤى والخبــرات 
دعوتــك  إلــى  باإلضافــة  اآلخريــن،  مازيراتــي  أصحــاب  مــع  والمتعــة 
لانضمــام إلــى أحــداث ســباقات الســيارات الخاصــة فــي مختلــف أرجــاء 
العالــم. يمكــن أن يســتمتع ســائقو الســيارات مــن كل العصــور بمتعــة 

جولة	في	المصنع*
ــواع  ــاج مجموعــة مــن أفخــم أن تعــّرف إلــي المهــارات المســتخدمة إلنت
الســيارات فــي العالــم مــن خــال زيــارة مصانــع شــركة مازيراتــي فــي 
مودينــا. تشــتمل الجولــة الحصريــة فــي المصنــع، والتــي تــدوم لمــدة 
90 دقيقــة علــى اســتقبال ترحيبــي فــي صالــة عرضنــا، باإلضافــة إلــى 

عــرض تقديمــي حــول تــراث الشــركة الــذي يمتّد إلي أكثــر من مئة العام. 
ويلي ذلك جولة بصحبة مرشد متخصص في خط التجميع، باإلضافة 
إلــى فرصــة مشــاهدة الســيارات واالطــاع علــى متجــر شــركة مازيراتي.

يتوفــر  ال  الذيــن  لأشــخاص  بالنســبة  العــرض:  صالــة  فــي  جولــة 
لديهــم الوقــت الكافــي، ُيتــاح لهــم خيــار االســتمتاع بجولــة مــع مرشــد 
االســتقبال  بعــد  العــرض.  فــي صالــة  دقيقــة   30 لمــدة  متخصــص 
المتمّيــز،  الشــركة  تاريــخ  حــول  التقديمــي  والعــرض  الترحيبــي 
يصحبــك المرشــد للتعــّرف علــى كل الطــرازات التــي تنتجهــا الشــركة 
والمعروضــة فــي صالــة العــرض فــي مودينــا. ويمكــن أن يتــم توفيــر 
الشــرح باللغــات اإلنجليزيــة أو اإليطاليــة أو األلمانيــة أو الفرنســية أو 
اإلســبانية. كمــا يمكــن كذلــك الجمــع بيــن الجولــة فــي مصنــع مازيراتــي 
ــادة مازيراتــي، بمــا يجعلــك تســتمتع بعالــم مازيراتــي  ودورة إتقــان قي
الكامــل. للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة الترتيــب 
ــد  ــر البري ــا عب ــع، يرجــى التواصــل معن ــة فــي المصن  لاســتّمتاع بالجول

factorytour@maserati.com :اإللكتروني

الخدمات المالية 
وبرامج العماء

في رحاب الرمح 
ثاثي الُشعب 

قيــادة الطــرازات التــي يمتلكونهــا مــن ســيارات مازيراتــي عبــر مجموعــة 
مــن األحــداث التــي يتــم ترتيبهــا خصيصــًا ألعضاء نــادي مازيراتــي. وُتعّد 
ــن ماضــي الشــركة وحاضرهــا ومســتقبلها.  ــوادي حلقــة الوصــل بي الن

.www.maseraticlub.com ــارة ــد مــن المعلومــات، تفضــل بزي لمزي

أكسسوارات	مازيراتي	األصلية
تــّم ابتــكار أكسســوارات مازيراتــي للوفــاء خصيصــًا باحتياجــات عمائنــا. 
توفــر أكسســوارات مازيراتــي األصليــة المزيــج المثالــي الــذي يجمــع 
بيــن التصميــم والجانــب العملــي. االهتمــام بالتفاصيــل والتصميــم 
والجــودة فــي كل قطعــة أكسســوار لليڤانتــي يكشــف عــن صميــم 
عامــة مازيراتــي، مــن خــال الســعي الحثيــث والدائــم نحــو الوصــول 
إلــى التــوازن المثالــي بيــن الراحــة واألداء. تشــمل أنظمــة النقــل التــي 
لاســتمتاع  تطويرهــا  تــّم  والتــي  التجاريــة،  مازيراتــي  عامــة  تحمــل 
بشــكل كامــل برحابــة وأداء الســيارة فــي أي موقــف، أكسســورات مثــل 
صنــدوق أمتعــة الســقف وحامــل الدراجــة الناريــة ووســادة مقصــورة 
إطــارات  مثــل  العمليــة،  الســامة  أكسســورات  وُتضــاف  األمتعــة. 
مازيراتــي األصليــة )MGT( وأغطيــة الســيارة، إلــى تلــك المجموعــة. 
يمكنــك استكشــاف المجموعــة الكاملــة مــن أكسســورات مازيراتــي 
الموقــع  عبــر  والمتــاح  لذلــك،  المخّصــص  المنشــور  عبــر  األصليــة 
اإللكترونــي الرســمي للشــركة )www.maserati.com(، أو عبــر الشــبكة 

الرســمية لــوكاء ومراكــز خدمــة مازيراتــي. 
 

هيئة	سيارات	مازيراتي	الكالسيكية
أنشــئت هــذه الهيئــة خصيصــًا لعشــاق وأصحــاب ســيارات مازيراتــي 
الكاســيكية، تعتبــر مازيراتــي كاســيك منظمــة معنيــة باألشــخاص 
المجيــد.  الماضــي  كاســيكيات  علــى  التعــّرف  فــي  يرغبــون  الذيــن 
تاريخيــة  وثائقيــات  الكاســيكية  مازيراتــي  ســيارات  مجموعــة  تضــم 
مهمــة مكرســة لمالكــي ســيارات مازيراتــي الحالييــن، وسلســلة مــن 
وغيرهــا  القيــاس  ونمــاذج  والمابــس،  المشــاهير،  مقتنيــات  مــن 
عبــر  واألخبــار  المســتجدات  أحــدث  علــى  االطــاع  يمكــن   الكثيــر. 
ــد مــن  ــي. لمزي www.maserati.com فــي قســم كاســيكيات مازيرات

ــر عنــوان البريــد اإللكترونــي  المعلومــات، يمكنــك مراســلتنا عب
.maserati.classiche@maserati.com
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شمال أمريكا
الواليات المتحدة األمريكية

كندا

أمريكا الوسطى / الجنوبية
األرجنتين

البرازيل
تشيلي

كولومبيا
كوستا ريكا

جمهورية الدومنيكان
األكوادور
غواتيماال
المكسيك

بنما
بيرو

بورتوريكو
أوروغواي

أوروبا
أندورا

النمسا
روسيا البيضاء

بلجيكا
بلغاريا
قبرص

جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا

فرنسا وموناكو
ألمانيا

اليونان
هنغاريا

إسرائيل
إيطاليا

كازاخستان
ليتوانيا

لوكسمبورج
هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
روسيا

سلوفاكيا
سلوفينيا

إسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

أوكرانيا
المملكة المتحدة

أفريقيا والشرق األوسط
البحرين

مصر
األردن

الكويت
لبنان

المغرب
سلطنة عمان

دولة قطر
المملكة العربية السعودية

جنوب أفريقيا
اإلمارات العربية المتحدة

آسيا / أوقيانوسيا
أستراليا
الصين

هونج كونج
الهند

إندونيسيا
اليابان

كازاخستان
ماليزيا

نيوزياندا
الفلبين

سنغافورة
كوريا الجنوبية

تايوان
تاياند
فيتنام

info@maserati.com - مركز اتصال مازيراتي
خدمة العماء والمساعدة على الطريق: 62737284 800 00

لاستفسارات األخرى، يرجى االتصال على: 44412899  02 0039
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تســتند الصــور والرســومات التوضيحيــة والنصــوص الــواردة فــي هــذا الكتيــب إلــى المعلومــات المتوفــرة وقــت اإلنتــاج. قــد ال تكــون بعــض 
الطــرازات والتجهيــزات واألكسســوارات متوفــرة أو قــد تصبــح متاحــة فقــط بعــد إطــاق الســيارة فــي الســوق. تحتفــظ مازيراتــي بالحــق فــي تعديــل 
األلــوان والتصميمــات والميــزات التقنيــة فــي أي وقــت وبــدون إشــعار مســبق. سُيســعد وكاء مازيراتــي الرســميون بتقديــم المزيــد مــن التفاصيــل 

www.maserati.com والتحديثــات فــي هــذا الســياق. ابــق علــى اتصــال مــع مازيراتــي عبــر
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