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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 ثــّم جــاءت جيبلــي وبــورا وخمســين. وفــي العــام 2016، 

انضمــت ليڤانتــي إلــى مجموعــة مازيراتــي الشــهيرة. 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، بطبيعــة مشــابهة علــى الرغــم مــن أن قوتهــا الجّبــارة تظــّل دائمــًا تحــت الســيطرة الكاملــة. 

فــي ُعــرف مازيراتــي الحقيقــي، ال شــيء يمكــن أن ُيقلــق راحتــك - مهمــا كانــت الســرعة، ومهمــا طالــت المســافة. 

ــة فــي وقــت  ــم/ ســاعة مــن نقطــة ثابت ــى 100 كل ــال، إل يمكــن أن تصــل ســرعة هــذه الســيارة، علــى ســبيل المث

قياســي ال يتعــدى 9.3 ثانيــة، بينمــا تســتمتع باالنطــاق فــي الوقــت نفســه بقيــادة ســيارة رياضيــة متعــّددة 

االســتعماالت  واســعة ورحبــة، حتــى فــي أقســى الظــروف تحافــظ ليڤانتــي علــى هدوئهــا وثباتهــا وذلــك بفضــل 

نظــــام Q4 للدفــــع الرباعــــي الذكــي.

قّوة



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

أو طابعهــا الديناميكــي الخالــص. مفعمــان بالخصائــص المتطــورة همــا: ليڤانتــي GTS وليڤانتــي تروفيــو. وبفضــل 

المميــزات المتطــورة، يأتــي كالهمــا مــزّودان بمحــّرك V8 يوّلــد مســتويات اســتثنائية مــن الطاقــة والتســارع.

وهــذا مــا يجعــل ســيارة GTS تنتقــل بجولــة مازيراتــي الكبــرى إلــى مســتويات أعلــى مــن ناحيــة القــّوة والراحــة، وفــي 

المقابــل نجــد تروفيــو تتمّتــع بــأداٍء مذهــل، بفضــل قّوتهــا االســتثنائية التــي تبلــغ 590 حصانــًا، إذ يصــل حّدهــا 

ــر. ــن مت ــدوران إلــى 730 نيوت األقصــى لعــزم ال
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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 إطــالق مازيراتــي رســميًا فــي العــام 1914، حيــث كان 

مقرهــا فــي رقــم 1 فــي فيــا دي بيبولــي فــي بولونيــا. ولكــن تجهيــزات اإلطــالق 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 ميــالد ســيارة مازيراتــي األولــى فــي العالــم. إّن دافــع مازيراتــي لالبتــكار وشــغفها 

ــت هــذه هــي االنطالقــة  ــم الســيارات الرياضــة الفخمــة، إذ كان ــى عال ــق لالنتقــال إل ــد لهــا الطري بالســرعة واالنطــالق مّه

التــي حصــدت مــن خاللهــا جوائــز ال تعــّد وال تحصــى علــى الصعيــد العالمــي. وفيمــا يلــي بعــض النجاحــات التاريخيــة التــي 

أنجزتهــا: فــي العــام 1926، قــاد ألفيــري مازيراتــي ســيارة ســباق مازيراتــي تيبــو 26 وحّقــق بهــا انتصــارًا فــي أول ســباق لهــا 

علــى اإلطــالق، وكان ذلــك فــي ســباق تارغــا فلوريــو فــي جبــال 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 العــام التالــي، مّمــا جعــل مازيراتــي الشــركة المنتجــة األوروبيــة الوحيــدة التــي تفــوز 

ــز بالفخامــة مــن  بســباق ’إنــدي 500’ مرتيــن. وفــي أواخــر أربعينيــات القــرن الماضــي، اتخــذت مازيراتــي منعطفــًا آخــر تمّي

خــالل تصميــم ســيارة ’غرانــد تــورر’ مــن طــراز 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 ســيارة ’غرانــد تــورر’. ويعــّد طــراز ليڤانتــي الجديــد تجســيدًا متكامــاًل لــكل هــذه المزايــا. 

ــادة. ــة القي ــة متعــّددة االســتعماالت يضفــي ُبعــدًا ال ُيقــاوم علــى تجرب ــاذ للســيارة الرياضي ــم األّخ فضــاًل عــن أن التصمي

الروح
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اإلتقان بكل معانيه
ــارات  ــي بطالقــة. وأينمــا تنظــر، ســتجد العب ــي تتقــن لغــة مازيرات ــم، فــإن ليڤانت ــق األمــر بلغــة التصمي عندمــا يتعل

واضحــة وجذابــة. قلبــًا وقالبــًا فــإن الخصائــص تتضمــن شــبكًا أماميــًا منحوتــًا بمالمــح شــديدة التفــرد والوضــوح مــع 

قضبانــه العموديــة المزدوجــة، التــي لــم تكــن بمثــل هــذا التميــز نظــرًا لألبعــاد المرتفعــة للســيارة الرياضيــة ذات 

االســتعماالت المتعــددة. كمــا هنــاك األجنحــة األماميــة الرياضيــة التــي تتناغــم مــع فتحــات التهويــة الثالثيــة الممّيــزة 

وهنــاك رمــز ســايتا فــي الجــزء الخلفــي الــذي يأتــي بشــكل مدبــب حــاد يشــبه خلفيــة ســيارات الكوبيــه. وتأتــي هــذه 

التفاصيــل جنبــًا إلــي جنــب مــع نوافــذ أبــواب دون إطــار، والجنــاح الخلفــي الدقيــق وأنابيــب العــادم الرباعيــة لتضفــي 

تأكيــدًا علــى الطابــع المتفــّرد والمتكامــل الــذي تتمّيــز بــه هــذه الســيارة. وتكتّمــل الصــورة مــن خــالل الشــكل الخلفــي 

الــذي يعكــس انطباعــًا يجمــع بيــن وهــج القــّوة والطابــع الجمالــي األّخــاذ، مّمــا يجّســد بوضــوح تكامــل مازيراتــي.

مازيراتي

16





المقصوراتا



في قّمة التمّيز
تعكــس مقصــورة ليڤانتــي الطابــع األصيــل لمازيراتــي. وهــذا يعنــي الطــراز اإليطالــي األنيــق، واللمســات النهائيــة 

الدقيقــة بدقــة، والطاقــة المولــدة بالســباق التــي تلهــم الســفر فــي أجــواء فخمــة لمســافات طويلــة. هنــاك أيضــًا 

شــعور بحريــة المســاحة الشــاملة فــي المقصــورة. قــد يكــون هــذا، جنبــًا إلــى جنــب مــع موقــع قيــادة الســيارة الرياضيــة 

متعــددة االســتعماالت الرائــدة، مفاجــأة بالنظــر إلــى جــو المقصــورة الــذي يشــبه طــراز الكوبيــة. وتشــمل المزايــا 

الداخليــة جلــد بينــو فيــوري الطبيعــي علــى المقاعــد، وهــو معيــار أساســي علــى طــراز تروفيــو، وجلــدًا مخيطــًا يدويــًا 

علــى األلــواح الجانبيــة للوحــة األجهــزة واألســطح األخــرى إمــا مــن الخشــب األصلــي أو نســيج الكربــون فايبــر الجديــد 

وغيــر الالمــع. يأتــي نظــام المعلومــات والترفيــه مــع وحــدة تحكــم دوارة أنيقــة مــن األلومنيــوم. وهنــاك وفــرة مــن 

التخزيــن الذكــي، باإلضافــة إلــى مرونــة المقاعــد الخلفيــة القابلــة للطــي بنســبة 40/60 وصنــدوق األمتعــة بســعة 

580 لتــر. هــذا يمكــن الوصــول إليــه مــن خــالل مستشــعر ركلــة اختيــاري، والــذي يســمح لــك بفتــح البــاب الخلفــي 

ــاخ  ــة األخــرى التحكــم فــي المن ببســاطة عــن طريــق تحريــك قدمــك تحــت المصــد الخلفــي. تشــمل الجوانــب العملي

ثنائــي المناطــق أو االختيــاري رباعــي المناطــق ومستشــعر جــودة الهــواء.

مقصورة
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تعكــس أجــواء المقصــورة الخالبــة إحــدى الجوانــب األخــرى التــي تضفــي مزيــدًا مــن التبايــن والتّميــز علــى ســيارات مازيراتــي. هنــاك ثالثــة اختيــارات جديــدة 
مــن الزينــة فــي المقصــورة تتســم بالفخامــة وتضفــي مزيــدًا مــن الجاذبيــة علــى هــذا المســاحة الخاصــة الممّيــزة للســائق، وتزيــد مــن خيــارات التخصيــص.

طبقة	ذات	مسام	مفتوحة	منتظمة
األقمشــة  مــن  المثّقــب مســتوحاة  الخشــب  مــن  جديــدة  خارجيــة  طبقــة 
المســتخدمة فــي صناعــة األزيــاء التــي يفضلهــا كبــار المصمميــن فــي 
ميالنــو. وعنــد اســتخدامها توحــي بتأثيــر يحاكــي الفخامــة العصريــة مــع 
لمســات مــن األناقــة الممّيــزة. ومثلمــا هــو الحــال فــي جميــع اختيــارات 
الزينــة 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 ثالثــي األبعــاد علــى النســيج تأثيــرًا علــى المزايــا 
الديناميكيــة فــي الداخــل. وكمــا أن كل ســيارة تعــّد فريــدة مــن نوعهــا، 
كذلــك نمــط الكربــون الفعلــي، مّمــا يضمــن اختالفهــا إلــى حــٍد مــا فــي كل 

جديدة لمقصورة السيارة
تزيينات

مــّرة. ومــن الجوانــب الجماليــة األخــرى التــي تّميــز الكربــون فايبــر هــو قوتــه 
الطبيعيــة االســتثنائية التــي تّمنــع ظهــور أي عالمــات علــى اختيــارات الزينــة 
فــي المقصــورة وتحافــظ علــى ســالمة األجــزاء الداخليــة لســيارة ليڤانتــي 

علــى مــدار األعــوام.

تزيين	شديد	اللمعة	من	النسيج	المعدني
ــة،  ــق باســتخدام الشــبكات المعدني ــد األني ــم الجدي ــكار هــذا التصمي ــاء ابت ج
نســيج  المعاصــرة. يضفــي  المعماريــة  الهندســة  مــن  وهــو مســتوحى 
شــيفرون األنيــق مزيــدًا مــن اللمســات الخالبــة علــى المظهــر الرياضــي 
للمقصــورة. كمــا أن جــودة الشــبك المعدنــي عاليــة جــدًا وناعمــة الملمــس، 
لدرجــة أنــه يمكــن أن ُتســتخدم فــي حياكــة قميــص. فضــاًل عــن أن طريقــة 
تصميــم النســيج تجعلــه بــاردًا بشــكل مريــح فــي درجــات حــرارة الصيــف 
المرتفعــة. وكمــا أن كل ســيارة متفــّردة مــن جهــة تصميمهــا وفنيــات جمالهــا 

ــر. ــون فايب ــن الكرب ــك تزيي التــي ال يمكــن محاكاتهــا، كذل
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قّوة جّبارة ق



ــاألداء  ــك، ولكنهــا ترتقــي أيضــًا ب ــادة الخاصــة ب ــة القي ــي GTS ال تســمو فقــط بوضعي ــي ليڤانت إن ســيارة مازيرات

ــاك بضعــة محــّركات ُتلهــم وتجعــل األدريناليــن يجــري فــي العــروق مثلمــا  ــة إلــى مســتويات أعلــى. فهن والرفاهي

يفعــل محــّرك V8 ثمانــي األســطوانات بالشــاحن التوربينــي المــزدوج الــذي يقــوم بإنتــاج قــوة هائلــة تصــل إلــى 

550 حصانــًا وعــزم دوران قــّوة 730 رطــل – قــدم، مّمــا يجعلــك تنطلــق وتحّلــق مــن 0 – 100 كلــم/ ســاعة فــي 

مــدة قياســية ال تتعــدى 4.2 ثانيــة وتصــل الســرعة القصــوى إلــى 292 كلــم/ ســاعة. يقــال إن المظاهــر قــد تكــون 

ــع بمظهــر خارجــي أنيــق وقــوي ومحــّرك مذهــل تؤكــد أن المظهــر يعكــس  خادعــة، ولكــن ليڤانتــي GTS التــي تتمّت

ــروم.  ــي بالك ــع إطــار مطل ــرك V8 م ــع مح ــن حضــور يفــرض نفســه م ــذب العي ــزء األمامــي، يجت الجوهــر. فــي الج

ــو األســود والمصــد  ــون البيان ــات V8 مــع شــفرات بل ــز بمواصف ــد الشــبك الســفلي الممّي وفــي األســفل، يوج

الرياضــي. ويعــّزز مــن ذلــك التصميــم األنيــق يضفــي مزيــدًا مــن الجاذبيــة مــن خــال شــبك كخليــة النحــل ومقابــض 

األبــواب التــي ُصّممــت بلــون الســيارة المختــار. وفــي الخلــف، يمكنــك رؤيــة ســحر وجاذبيــة كل جــزء مــن هذه الســيارة 

الرياضيــة األنيقــة متعــّددة االســتعماالت مــن خــال مصدهــا الرياضــي والتبطيــن باللــون األســود غيــر الامــع 

وفتحــة العــادم التــي تأتــي بلــون الســيارة، وكذلــك أنابيــب عــادم بمواصفــات V8 الممّيــزة. كمــا أن شــعار GTS يوحي 

بالمجــد األســطوري للســيارة، والــذي يجّســد بشــكل مثالــي التقاليــد األســطورية لجولــة مازيراتــي الكبــرى.

الُساللة العريقة ُتعرف
GTSليڤانتي



استثنائية بلمسة إيطالية
إن الفخامــة االســتثنائية التــي تمّيــز مازيراتــي ال تقــل عــن األداء المثيــر الممّيــز لهــذه الســيارة المهيبــة، وقــد نجحــت 

ليڤانتــي GTS التــي تــّم إنتاجهــا فــي مصنــع ميرافيــوري فــي تورينــو فــي إثبــات تلــك الحقيقــة، ويعكــس ذلــك 

تصميــم المقاعــد الســيارة الرياضيــة التــي تــّم تنجيدهــا بالتطريــز علــى الجوانــب والمصّممــة بعنايــة لتوفيــر الراحــة، 

مّمــا يوّفــر لــك األناقــة والتمّتــع براحــة اســتثنائية ميــاًل بعــد ميــل. ومــع ذلــك، ســتظل مزايــا هــذه الســيارة الُمفعمــة 

بــروح الســباقات تحتــل الصــدارة، وذلــك بفضــل اختيــارات الزينــة التــي تأتــي بلــون بــالك بيانــو، والمميــزات القويــة 

األخــرى مثــل عجــالت القيــادة الرياضيــة ومقابــض لناقــل الســرعة المصنوعــة مــن األلومنيــوم ودواســات القــدم 

الرياضيــة. فــي الوقــت الــذي تحّقــق فيــه كّل ســيارة مازيراتــي توازنــًا بيــن األداء االســتثنائي والرفاهيــة التــي ال يمكــن 

المســاومة عليهــا، تخــّط ليڤانتـــي GTS معيــارًا جديــدًا.

مزواجة
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ليڤانتـــي تروفيــو الســيارة الرياضيــة متعــّددة االســتعماالت الجديــدة مــن مازيراتــي ال ُتضاهــى قــّوًة، وهــي 

ــة تحــت الســيطرة التامــة، إذ أن  ــرة. وبالرغــم مــن ذلــك، تظــل هــذه القــّوة الهائل ــد قــّوة عاصفــة كبي تســتطيع تولي

محــّرك V8 ثمانــي األســطوانات بشــاحن توربينــي مــزدوج ينتــج صوتــًا هــادرًا يثيــر شــغف القيــادة بقــّوة تبلــغ 590 

حصانــًا توحــي بالرهبــة واإلثــارة. فهــي تنطلــق كالعاصفــة مــن 0 – 100 كلــم/ ســاعة فــي 3.9 ثــوان فقــط وتصــل 

إلــى ســرعة قصــوى مذهلــة تبلــغ 304 كلــم/ ســاعة. فــي الجــزء األمامــي، يوجــد باألســفل غطــاء محــّرك الســيارة 

القــوي مــع فتحــات تهويــة، بينمــا تــم تصميــم الشــبك األمامــي بلــون البيانــو األســود الجــّذاب. باإلضافــة إلــى أن 

ــم المصنــوع مــن الكربــون فايبــر والشــفرات علــى الشــبك الســفلي بمواصفــات V8 وتبطيــن الكربــون فايبــر  المقسِّ

ــم الجانبــي، ال تــزال شــاهدًا علــى أن األداء ُيشــكل أولويــة. علــى المصــد الرياضــي األمامــي والمقسِّ

كمــا أن شــعار ســايتا تروفيــو الفريــد مــن نوعــه يحتــل الصــدارة فــي الجانــب الخلفــي. فضــًا عــن مزيــٍد مــن تبطيــن 

الكربــون فايبــر الــذي ُيزّيــن المصــد الرياضــي الخلفــي. كمــا يوجــد شــعار ليڤانتــي أعلــى بقليــل، فــي حيــن أن أنابيــب 

ــة األداء الرياضــي  ــرك دائمــًا بمــا توفــره هــذه الســيارة مــن قّم ــة الخاصــة بـــ V8 فــي األســفل تذك ــادم الداكن الع

ــح  ــروح الســباقات. ويرتكــز كل ذلــك علــى عجــات مقــاس 22 بوصــة، مــزّودة بماقــط مكاب للســيارات الُمفعمــة ب

باللــون األحمــر والتــي ُتضفــي مزيــدًا مــن الجاذبيــة علــى اللــون الرائــع.

كن العاصفة
ليڤانتي تروفيو



األروع لجولة مازيراتي الكبرى
بعيــدًا عــن تســارع الســيارة المذهــل، فــال يمكــن أن تأتــي الفخامــة علــى حســاب مســتوى األداء االســتثنائي الــذي 

تتمّيــز بــه كل ســيارة مــن ســيارات مازيراتــي. لذلــك تأتــي مقصــورة الســيارة الرياضيــة التــي تتمّيــز بهــا ليڤانتــي 

تروفيــو لتوّفــر كل وســائل الراحــة التــي تتمّيــز بهــا ســيارة ســيدان المشــهورة، والتــي تــم تصميمهــا وفقــًا للمبــادئ 

ــرى. ــة مازيراتــي الكب الدائمــة لجول

 كمــا أن المقاعــد الرياضيــة المنحوتــة قــد تــم تنجيدهــا بالجلــد الطبيعــي الفاخــر بينــو فيــوري، لتمنــح الراحــة ونعومــة 

ــر واللمســات التكميليــة  ــارات الزينــة مــن الكربــون فايب ــا الســيارات الرياضيــة مــن خــالل اختي الملمــس. وتتجلــى مزاي

مثــل مقابــض ذراع نقــل الســرعة المصنــوع مــن الكربــون فايبــر ودواســات القــدم الرياضيــة.

ــع بذلــك الوهــج الــذي  وبعيــدًا عــن أجــواء اإلثــارة واالنتصــارات فــي مياديــن الســباق، ال تــزال ليڤانتــي تروفيــو تتمّت

يعكــس ســحر االنتصــار.

التجسيد
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المحركا



ُصّممــت محــّركات V8 ثمانــي األســطوانات لســيارة ليڤانتــي فــي مصنــع فيــراري فــي مارانيللــو بشــكل حصــري لمازيراتــي، حيــث تســمو هــذه 
ــًا. ــد كلي ــى مســتوى جدي ــاألداء إل ــّركات ب المح

فائقة وتحكم تام
قّوة

تمّيــز محــّرك مازيراتــي. فمــع ســيارة  ليــس هنــاك شــيء ُيضاهــي 
والصمامــات  الخفيــف  الــوزن  ذو  العــادم  نظــام  يضمــن  ليڤانتــي، 
التحويليــة تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن الكفــاءة. وعندمــا يكــون 
الوضــع الرياضــي نشــطًا، ُتفتــح الصمامــات، وهــذا مــا يوّفــر أقصــر 
طريــق ممكــن لطــرح الغــازات، والنتيجــة هــي الحصــول علــى أداء مثالــي 

وصــوت الهــادر والرّنــان بشــكل ال لبــس فيــه.

ولكــن مهمــا كانــت القــّوة هائلــة وتنبــض بالمهابــة، فإنهــا تكــون بــال 
محــّركات  أن  فــي  الســبب  هــو  وهــذا  تحكــم.  دون  جــدوى  أو  قيمــة 
V8 ثمانــي األســطوانات االســتثنائية فــي ســيارة ليڤانتــي تروفيــو 

الــدوران متاحــًا عنــد مســتوى منخفــض  GTS تجعــل عــزم  وليڤانتــي 
لــدورة المحــّرك فــي الدقيقــة لتوّفــر تجربــة قيــادة متوازنــة مثاليــة.

ولتحقيــق هــذا التــوازن الممّيــز، قــام المطــورون لمازيراتــي باورتريــن 
ــراري باورتريــن باعتمــاد تصميــم شــاحن  ــر في بالتعــاون مــع فريــق تطوي
توربينــي مــزدوج، واحــد لــكل جهــة فــي األســطوانة، باإلضافــة إلــى 
أحــدث أنظمــة التحّكــم فــي الصمــام وتقنيــة الحقــن المباشــر عالــي 
الضغــط. فالشــحن التوربينــي المــزدوج ليــس أمــرًا جديــدًا بالطبــع، وقــد 
تصــدرت مازيراتــي إنتاجــه مــن خــالل طــراز بايتيربــو فــي العــام 1981، 

ــم تكتشــفه باقــي صناعــة الســيارات إال مؤخــرًا. ــكار ل وهــو ابت

محّرك	V8	ثماني	األسطوانات	بالشاحن	
التوربيني	المزدوج	قّوة	550	حصانًا

لعــل أكثــر مــا يمّيــز ليڤانتــي GTS هــو قــوة المحــّرك المذهلــة التــي تبلــغ 
ــى  ــر. وعل ــن مت ــدوران بمعــدل 730 نيوت ــزم لل ــًا وأقصــى ع 550 حصان

الرغــم مــن التســارع المدهــش الــذي يجعلهــا تنطلــق مــن صفــر إلــى 
100 كلــم/ ســاعة فــي غضــون 4.2 ثانيــة فقــط، ويصــل الحــد األقصــى 

ــي  ــز صــوت محــّرك مازيرات ــم/ ســاعة، إال أن تمّي ــى 292 كل للســرعة إل
المألــوف يبــدو جليــًا وُمحكمــًا علــى نحــو مطمئــن كالعــادة.

محرك	V8	ثماني	األسطوانات	بشاحن	
توربيني	مزدوج	قّوة	590	حصانًا

ــر محــّرك V8 ثمانــي األســطوانات المهيــب فــي ســيارة ليڤانتــي  يوّف
تروفيــو قــّوة اســتثنائية قدرهــا 590 حصانــًا وحــّد أقصــى لعــزم الــدوران 
ــم/  ــى 100 كل ــى ســرعة إل ــر. كمــا أن انطالقهــا إل ــن مت قــّوة 730 نيوت
ســاعة يتــم فــي وقــت خيالــي ال تتعــدى مدتــه 3.9 ثوانــي مــع أقصــى 
ســرعة تصــل إلــى 304 كلــم/ ســاعة. إنهــا القــّوة الهائلــة الُمفعمــة بــروح 

الســباق التــي المصّممــة للطريــق.

39 38





التكنولوجياا



والسيطرة التامة
االسترخاء

ــة  ــة األتوماتيكــي ZF ذو الثمانــي ســرعات راحــة مثالي ــح ناقــل الحرك يتي
وهــو مــزود بــزر خــاص للركــن. ويجعــل نقــل التــروس أســرع واســتهالك. 
النقــاء  إلــى أن نظــام المســارين أفضــل للوقــود وزيــادة  باإلضافــة 
الجديــد ويقصــي الحاجــة إلــى زر يــدوي، كمــا يتيــح مســتوى أفضــل 
مــن الراحــة، 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 اســتهالك 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 خــالل 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

يوّفــر ناقــل الحركــة األتوماتيكــي ZF ذو الثمانــي ســرعات تحكمــًا كامــاًل ومباشــرًا وذا كفــاءة فــي الطاقــة الهائلــة والمرونــة الالفتــة لســيارة ليڤانتــي.

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 مللــي ثاني
رياضيــة مثاليــة. كمــا أن صمامــات العــادم تفتــح أيضــًا لضمــان ســماع 
لــه. وباإلضافــة  أعلــى دوّي  فــي  الشــهير  صــوت محــّرك مازيراتــي 
ــح  ــا يمن ــات اإللكترونــي أقــل تدخــاًل، مّم ــك، يكــون برنامــج الثب ــى ذل إل
ٌع.  الســائق مزيــدًا مــن التحّكــم، فــي حيــن يتــّم زيــادة اســتجابات الُمَســرِّ
واألكثــر مــن ذلــك، فــي طــرازات محــّرك البنزيــن، يتــّم تنشــيط خاصيــة 
عــزم  أقصــى  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  يتيــح  مــا  وهــذا   ،overboost

للــدوران عنــد انخفــاض ســرعة المحــّرك إلــى حــٍد كبيــر. كمــا أن نظــام 
التحّكــم المتكامــل للســيارة )IVC( يضيــف مزيــدًا مــن اإلثــارة، مّمــا يمنــح 

الســائق مزيــدًا مــن التحّكــم الديناميكــي.

الوضع	الرياضي	اليدوي
مــن خــالل 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 خــالل قيــادة ســيارة ليڤانتــي.

)I.C.E(	والكفاءة	التحّكم	زيادة	وضع
وضــع زيــادة التحّكــم والكفــاءة ليــس فقــط للظــروف الجليديــة وضعــف 
مســتويات االلتصــاق، بــل هــو يضمــن أيضــًا سالســة فــي القيــادة 
تتســم بالهــدوء باإلضافــة إلــى منســوب أقــل مــن اســتهالك الوقــود. 

مــن خــالل وضــع زيــادة التحّكــم والكفــاءة )I.C.E( يصبــح تغييــرات ناقــل 
الحركــة سلســة وتلقائيــة وتضبــط اســتهالك الوقــود عنــد نقطــة الــذروة 
المحــّرك،  فــي  الضغــط  تخفيــض  إلــى  باإلضافــة  الكفــاءة.  وتعزيــز 
تظــل صمامــات العــادم مغلقــة حتــى الوصــول إلــى 5.000 دورة فــي 

ٌع الســلس راحــة ال مثيــل لهــا. ــر وضــع الُمَســرِّ الدقيقــة، ويوّف

وضعية	كورسا	للقيادة
تتوّفــر هــذه الوضعيــة فــي ســيارة ليڤانتــي تروفيــو فقــط، ويمكــن 
ــزر  ــادة كورســا مــن خــالل الضغــط مرتيــن علــى ال تنشــيط وضعيــة القي
الرياضــي ليتــم الحصــول فــورًا علــى أكثــر اإلعــدادات الديناميكيــة فيمــا 
يتعلــق بالمحــّرك وصنــدوق التــروس وأنظمــة التعليــق الهوائــي )نمــط 
أيــرو 2( ونظــام Skyhook الرياضــي إلدارة التعليــق ونظــام التوجيــه 
ونظــام العــادم ونظــام التحّكــم فــي الجــّر ونظــام التحّكــم فــي الثبــات. 
كمــا أن نظــام التحّكــم فــي اإلطــالق يضفــي مزيــدًا مــن القــّوة، فهــو 
ابتــكار يمّكــن ســائقي ســيارات الســباق وعلــى الطــرق العاديــة مــن 

ــة اســتعدادًا لالنطــالق. ــدءًا مــن نقطــة ثابت ــر ب االنطــالق بســرعة أكب
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ليڤانتــي هــي ســيارة رياضيــة متعــّددة االســتعماالت تتمّيــز بالفخامــة والقيــادة المهيبــة والتــي تتوفــر مــع مقــدرات رياديــة فــي القيــادة علــى الطــرق 
الوعــرة. لقــد تــّم بناؤهــا، مــن األلــف إلــى اليــاء، لتوفــر قيــادة رياضيــة علــى الطرقــات المفتوحــة. 

GT رياضية متعّددة االستعماالت بروح
سيارة

نظام	تعليق	هوائي	نشط
نظــام تعليــق هوائــي ُمتطــور وفّعــال يرفــع المركبــة أو ُيخفضهــا وفقــًا للحاجــة أو 
التفضيــل. ومــع ســتة إعــدادات ُمتاحــة لالختيــار مــن بينهــا )تشــمل الركــن(، يمكــن 
للســائق تحديــد أي ارتفــاع مالئــم للطريــق أو التضاريــس؛ مــن االرتفــاع العالــي 
عــن األرض لقيــادة فــي طــرق وعــرة أكثــر صعوبــة إلــى إعــداد ُمنخفــض لقيــادة 

فعالــة وسلســة علــى الطريــق الســريعة.

نظــام	Q4	للدفــع	الرباعــي	الذكــي
تــم تطويــر نظــام Q4 للدفــــع الرباعــــي الذكــــي مــن مازيراتــي لتقديــم تجربــة 
دفــع خلفــي مميــزة تنبــض بجينــات مازيراتــي، حتــى عندمــا تكــون مســتويات 
االلتصاق منخفضة. ففي األحوال العادية، ُيرسل نظــــام Q4 للدفــــع الرباعــــي 
الذكــــي كّل عــزم دوران المحــّرك للعجــالت الخلفيــة مــن أجــل الحصــول علــى 
ديناميكيــة قيــادة متوازنــة بشــكل مثالــي واالســتهالك األمثــل للوقــود. وفــي 
حالــة فقــدان الجــّر بســبب التســارع المفاجــئ أو االلتصــاق المنخفــض جــدًا فــي 
المحــور الخلفــي، يمكــن لنظــــام Q4 للدفــــع الرباعــــي الذكــــي أن يقــوم بتغييــر 
انقســام عــزم الــدوران مــن نســبة 100 فــي المئــة للدفــع الخلفــي وتوزيعهــا 
إلــى 50-50 بيــن العجــالت األماميــة والخلفيــة. ويحــدث كل ذلــك فــي أقــل مــن 
150 مللــي ثانيــة، بالرغــم مــن أن اإلجــراء يتــّم تقديمــه فــي وقتــه الفعلــي داخــل 

شاشــة عــرض المعلومــات الملونــة مقــاس 7 بوصــة. 

نظام	Skyhook	الرياضي	
تتمّيــز ليڤانتــي بنظــام تعليــق Skyhook الرياضــي، وهــو يتكيــف باســتّمرار مــع 
ممتــص الصدمــات بالتخميــد ليتــالءم مــع الحالــة، حيــث يقــوم النظــام بمراقبــة 
ــزازات وارتفــاع  ــد االهت ــة العجــالت وإعــدادات مخّم ــكل الســيارة وحرك ورصــد هي
التخميــد  معــدل  تكييــف  يتــّم  المختــار،  القيــادة  وضــع  علــى  وبنــاًء  التعليــق. 
بشــكل منفصــل لــكل عجلــة. يمنــح اإلعــداد األساســي األولويــة لعامــل الراحــة 
ــم  ــٍد مــن التحّك ــى مزي ــة فــي الحصــول عل ــة الرغب ــادة، ولكــن فــي حال ــاء القي أثن
ــى إعــدادات نظــام Skyhook الرياضــي  الديناميكــي، فــإن ضغطــة بســيطة عل
فــي  التحّكــم  أنظمــة  داخــل  خــاص  زر  اآلن  لــه  يتوفــر  الــذي  التعليــق  إلدارة 
وضــع القيــادة، تعمــل علــى تشــديد ممتصــات الصدمــات علــى الفــور، مّمــا 

ــًا، مــن تغييــر وزن الســيارة الرياضيــة متعــّددة  ــًا وأفقي ــل بشــكل كبيــر، طولي يقّل
االســتعماالت أثنــاء االنعطــاف الســريع.

 
)EPS(	كهربائيًا	المعّزز	التوجيه	نظام

تتمّيــز جميــع طــرازات ليڤانتــي بوجــود نظــام التوجيــه المعــزز كهربائيــًا كتجهيــز 
ــزءًا مهمــًا  ــي تعــّد ج ــى مســتويات االســتجابة الت أساســي دون المســاومة عل
مــن جينــات مازيراتــي. وقــد تــّم تصميــم هــذا النظــام للحصــول علــى شــعور 
ممّيــز بمتعــة القيــادة علــى الطريــق كمــا هــو متوقــع مــن مازيراتــي. فهــو يتمّيــز 
بالكفــاءة علــى نحــو خــاص إذ يعمــل مباشــرة مــن خــالل المحــّرك عنــد الحاجــة، لــذا 
ليــس هنــاك حاجــة إلــى مضخــة هيدروليكيــة. وفضــاًل عــن ذلــك، مــع عــدم وجــود 
ســائل مضغــوط تحــت غطــاء المحــّرك، تكــون الحاجــة إلــى الصيانــة أقــل. يقــوم 
النظــام بتكييــف وزنــه وفقــًا للســرعة، فيصبــح أخــف وزنــًا وســهل الــدوران عنــد 
المنــاورة فــي مــكان ضيــق علــى ســبيل المثــال. وعلــى العكــس فهــو يعكــس 
شــعورًا بمزيــٍد مــن الثقــل والترابــط عنــد الســرعات العاليــة. وهنــاك ميــزة إضافيــة 
أخــرى تتّمثــل فــي التكامــل مــع النظــام المتطــّور النشــط لمســاعدة الســائق مثــل 
نظــام المســاعدة علــى الطــرق الســريعة ونظــام المســاعدة علــى الحفــاظ علــى 

حــارة الســير ونظــام التحذيــر مــن النقطــة العميــاء.

مصراع	الهواء
مــع معامــل مقاومــة الهــواء الــذي يبلــغ فقــط 0.31، ال تقــوم أي ســيارة أخــرى 
رياضيــة متعــّددة االســتعماالت فــي هــذه الفئــة باختــراق الهــواء وتخللــه بفعاليــة 
كبيــرة أكثــر مــن مازيراتــي ليڤانتــي. وهــذا الرقــم المذهــل هــو نتــاج التحليــل 
ــاح الخــاص بمازيراتــي فــي  ــار الشــامل فــي نفــق الري الرقمــي الدقيــق واالختب
إلــى  وباإلضافــة  خــاص.  تركيــز  علــى  األمامــي  الشــبك  واســتحوذ  تورينــو. 
ــة نشــطة  ــا هوائي ــة ديناميكي ــكل ُمحّســن، فــإن هــذا يتضمــن فعالي امتــالك هي
فــي شــكل مصــراع هــواء كهربائــي. وبفضــل حركــة شــفراتها المســتمرة التــي 
ــر تدفــق الهــواء فــي حجــرة  ــًا، تقــوم المصــراع بتغيي ــم فيهــا إلكتروني ــّم التحّك يت
المحــّرك. فهــذا يوّفــر مجموعــة مــن المزايــا، بمــا فــي ذلــك درجــة حــرارة مثلــى 
للمحــّرك وانخفــاض الســحب اإليروديناميكــي وتحســين األداء وكفــاءة أفضــل 

مــن جميــع الجوانــب.
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تتيح باقة المعلومات والترفيه المتطورة والمخّصصة لسيارة ليڤانتي تجربة حدسية غامرة، وتوّفر لك المساعدة والمتعة وسهولة التكيف.

ُتوصلك بالعالم
ابتكارات

ُتصّمــم المقصــورة الداخليــة لســيارة ليڤانتــي حــول واجهــة للســائق، 
وهــي تتســم بالتلقائيــة والتنظيــم وســهولة االســتخدام. وتضــم لوحــة 
العــدادات مقاييــس تناظريــة كبيــرة إلبــراز عــّداد ســرعة المحــّرك وعــّداد 
 )TFT( الرقيقــة  الترانزيســتور  شــرائح  شاشــة  علــى  عــالوة  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 
القيادة من أجل شاشــة شــرائح الترانزيســتور الرقيقة مقاس 7 بوصة.

المــزّود	 بمازيراتــي	 الخــاص	 المعلومــات	 وعــرض	 التحّكــم	 نظــام	
باللمــس تعمــل	 عــرض	 بشاشــة	

ُيشــّغل نظــام التحّكــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي المــزّود 
بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس مقــاس 8.4 بوصــة فــي منتصــف لوحــة 
قيــادة ليڤانتــي. ومــع عــدد قليــل للغايــة مــن األزرار، عــالوة علــى واجهــة 
تتســم بدرجــة اســتجابة عاليــة، ُصّممــت لمســاعدة الســائق علــى الحفــاظ 
على التركيز على الطريق أمامه، كما أن استيعابها أمر بديهي وسهل.

 
ــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي  ُيمكــن تشــغيل نظــام التحّك
المــزّود بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس بثــالث طــرق مــن خــالل شاشــة 
اللمــس المتعــدد، أو نظــام التحّكــم الدورانــي فــي لوحــة التجهيــزات 
النظــام  ويتضمــن  الصوتيــة.  األوامــر  طريــق  عــن  أو  المركزيــة، 
Bluetooth، ونظــام مالحــة ُمتصــل بالقمــر  راديــو الســيارة، وتقنيــة 
االصطناعــي )متــى كان ذلــك مالئمــًا(، بجانــب وصــالت 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 
فضــاًل عــن ذلــك، يتحكــم نظــام التحّكــم وعــرض المعلومــات الخــاص 
تدفئــة  بخاصيــة  باللمــس  تعمــل  عــرض  المــزّود بشاشــة  بمازيراتــي 
لعجلــة  تدفئــة  وخاصيــة  التهويــة،  علــى  عــالوة  األمامــي،  للمقعــد 
القيــادة، وتشــغيل حاجــب الشــمس الخلفــي، متــى كان ذلــك مالئمــًا. 
ــرا  ــة، مــع إرشــادات مــن أجــل كامي ــة الخلفي كمــا تعــرض الشاشــة الرؤي

القيــادة الخلفيــة أيضــًا. 
 

 ®Apple CarPlay كمــا يضــم النظــام المتطور وظائف المحــاكاة لنظامي 
 .®Android Auto ومســاعد ســائق افتراضــي علــى أنظمــة األندرويــد
فضــاًل عــن ذلــك، تعمــل آليــة SIRI الخاصــة بـــ Apple كمســاعد شــخصي 
لمســتخدمي جهــاز iPhone مّمــا يتيــح لهــم تنفيــذ المهــام باســتخدام 
األوامر الصوتية. ُويمكن من خالل لغة ُمستخدمة بشكل طبيعي إجراء 
مكالمة أو الوصول إلى الموســيقا والرســائل ورســائل التذكير ورســائل 
البريــد اإللكترونــي والمواقــع اإللكترونيــة وغيرهــا مــن المزايــا األخــرى.

ترفيه	السمعي	من	الدرجة	العالمية
تأتــي ليڤانتــي بثالثــة خيــارات لنظــام الصــوت، وتــم تجهيزهــا بباقــة 
قويــة بقــدرة 280 واط وثمانيــة مكبــرات صوتيــة كتجهيــز أساســي، مــا 
يضــع الســيارة فــي أعلــى المراتــب بشــكل يثيــر اإلعجــاب. كمــا يمكنــك 
الترقيــة إلــى أحــد الخياريــن المتميزيــن المصمميــن لعشــاق الصــوت 
– نظــام هارمــان كاردون الصوتــي ذو الـــ 14 مكبــرًا ونظــام بــاورز أنــد 

ــط.  ــة الصــوت المحي ــي بمزي ــز الصوت ويلكين

50



السالمةا



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.

مساعدة السائق المتطّورة
أنظمة

نظام	التعّرف	على	إشارات	المرور
يمكــن فــي بعــض األحيــان تفويــت إشــارات المــرور ألســباب مختلفــة. 
وهنــا يأتــي دور نظــام التعــّرف علــى إشــارات المــرور الــذي يرصــد ثالثــة 
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.

)HAS(	السريع	الطريق	على	المساعدة	نظام
يجمــع هــذا النظــام مزايــا نظامــي نظــام كــروز كنتــرول المتكّيــف بخاصيــة 
البقــاء فــي المســار  التوقــف وإعــادة االنطــالق، والمســاعدة علــى 
لســهولة الســير علــى الطــرق الســريعة، وفــي الوقــت نفســه تحقيــق 
قيــادة شــبه مســتقلة مــن المســتوى الثانــي. يحافــظ نظــام المســاعدة 
ــة متّمركــزة فــي  ــا علــى إبقــاء المركب علــى الطريــق الســريع أوتوماتيكي
مســارها بســرعة ُمحــددة ُمســبقًا وبمســافة ُمختــارة مــن المركبــة التــي 
أمامهــا. بــل يمكــن أيضــًا أن ُتبطــئ ليڤانتــي حتــى حالــة توقــف تــام 
حســب مــا تفرضــه حركــة المــرور. ولضمــان الســالمة، يتطلــب نظــام 
المســاعدة علــى الطريــق الســريع مــن الســائق أن ُيبقــي يــداه علــى 

ــادة فــي كل األوقــات. ــة القي عجل

نظام	تنبيه	مغادرة	المسار
ــة، يســاعد نظــام  ــرا بمــرآة ترصــد عالمــات الطــرق األمامي بفضــل كامي
تنبيــه مغــادرة المســار الســائق علــى الحفــاظ علــى المركبــة فــي المســار 
الُمختــار بالطــرق الســريعة والطــرق الرئيســة. ويقّلــل ذلــك مــن االنحــراف 
عــن المســار واحتّمــاالت التصادمــات الجانبيــة مــن خــالل تحذيــر عنــد عبور 
المركبــة عالمــات الطــرق دون تنبيــه. من دون تفعيل مؤشــر االنعطاف.

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 باســتمرار 
عالمــات الطــرق لمتابعــة المســار فــي األمــام. إذا بــدا أن ليڤانتــي 
ــى  ــز دون قصــد، يتدخــل نظــام المســاعدة عل ــدًا عــن المرك تتحــّرك بعي
البقــاء فــي المســار فــي عــزم التوجيــه بنشــاط لتصحيــح مســار القيــادة. 

نظام	المساعدة	النشط	لكشف	النقطة	العمياء
مــع هــذا النظــام، تظهــر عالمــة تنبيــه فــي مرايــا األبــواب عندمــا تدخــل 
مســتويات  ثالثــة  اختيــار  ويمكــن  العميــاء.  الســائق  نقطــة  المركبــة 
ــادة، والتــي يمكــن  ــة القي مــن الدعــم تتضمــن تصحيــح عــزم دوران عجل

اختيارهــا حيــن يشــرع 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 فضــاًل 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 األماميــة وحركــة المــاّرة وينبــه الســائق 
إذا كان االقتــراب قــد ينتــج عنــه اصطــدام بمؤخــرة المركبــة. وإذا لــم 
نظــام  تقنيــة  تتفّعــل  للتنبيــه،  اســتجابًة  إجــراءًا فوريــًا  الســائق  يتخــذ 
المكابــح للطــوارئ )AEB( تلقائيــًا علــى المكابــح لتقليــل ســرعة الســيارة. 
وتصــل هــذا النظــام بنظــام المكابــح المتطــّور المســاعد )ABA( الــذي 

ــاء اإليقــاف الطــارئ.  ــًا مــؤازرًا أثن ــر كبح يوّف

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 المنــاورة فــي األماكــن الضيقــة، تــم تزويــد ليڤانتــي 
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 لمــا وراء الســيارة.

نظام	الثبات	على	المنحدرات
يســتخدم النظــام مجّســات داخليــة لتحديــد زاويــة المركبــة عنــد الركــن 
ــح  ــزة علــى ضغــط المكاب ــرة وجي ــى المرتفــع ويحافــظ لفت متوجهــًا ألعل
إلتاحــة وقــت كاٍف للســائق إلطــالق 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 سالمة 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. 
والســالمة 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 بُمدخــالت ُمتباينــة 

بدقــة الســتعادة الثبــات خــالل أجــزاء مــن الثانيــة.
 

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

األماميــة والخلفيــة. وُيقــّدم مزيــدًا مــن الدعــم مــن خالل 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 مشــكالت قــد تتســبب فــي عــدم الثبــات 
ويتصــدى لهــا فــي لمــح البصــر. ويعمــل النظــام مــن خــالل تقليــل عــزم 
دوران المحــّرك انتقائيــًا وتطبيــق قــّوة المكابــح علــى العجــالت الفرديــة 
كمــا هــو مطلــوب. وتتّمثــل النتيجــة، ســواًء عنــد الســير فــي طريــق 
ــد مــن الســالمة  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 المصابيــح األماميــة 
ماتريكــس LED المتكّيفــة بالكامــل المتوفــرة حديثــًا مزيــدًا مــن الســالمة 
والراحــة للســائق ومســتخدمي الطريــق اآلخريــن، إذ تتيــح هذه المصابيح 
األماميــة، المــزّودة بـــ 15 مصباحــًا LED يعمــل بكامــل اإلضــاءة، مجــال 

رؤيــة أكبــر بـــ 200% مــن مصابيــح الهالوجيــن التقليديــة.

يعمــل هــذا النظــام الذكــي، والــذي يتضمــن حزمــة ضوئيــة متكيفــة 
والتــي تبــّدل الزوايــا بــذكاء قبــل قيامــك بذلــك وتســتجيب علــى الفــور 
لمســتخدمي الطريــق اآلخريــن لتجنــب إبهارهــم بالضــوء. وبــداًل مــن 
الضــوء  بتشــغيل  تلقائيــًا  األماميــة  المصابيــح  تقــوم  الضــوء  إخمــاد 
العالــي الخالــي مــن الوهــج وهــذا مــا يتيــح االســتمرار فــي اإلضــاءة 
دون أي خطــر مــن التأثيــر علــى المركبــات القادمــة. يتــم تحقيــق هــذا 
‘نفــق ضوئــي‘ يوجــه الضــوء بعيــدًا عــن  اإلنجــاز مــن خــالل تكويــن 
المركبــات األخــرى. كمــا أن النظــام قــادر علــى تكويــن مــا يصــل إلــى 
ــة فــي وقــت واحــد، بحيــث يكــون كل واحــد بحجــم  أربعــة أنفــاق ضوئي

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 خــالل تنبيهــات 

بصريــة وصوتيــة.

ست	وسادات	هوائية
تأتــي مازيراتــي ليڤانتــي مــزّودة بســت وســادات هوائيــة. وتحمــي 
وســادتان هوائيتــان أماميتــان، تعمــل كالهمــا علــى مرحلتيــن، الســائق 
مــن  المزيــد  تتوفــر  بينمــا  حالــة االصطــدام  والراكــب األمامــي فــي 
جانبيتيــن  هوائيتيــن  وســادتين  خــالل  مــن  واألوراك  للجــذع  الوقايــة 
هوائيتــان  وســادتان  أيضــًا  توجــد  كمــا  األماميــة.  بالمقاعــد  مثبتتيــن 
ُمثبتتــان ببطانــة الســقف بجــوار دعامــة أساســية تحمــي رؤوس الــركاب 

األمامييــن والخلفييــن إذا اصطدمــت الســيارة مــن الجانــب.
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التقنية لسيارة ليڤانتي
املواصفات

ليڤانتي	تروفيو
5020 م.م.

2158 م.م.

1981 م.م.

1698 م.م.

3004 م.م.

1637 م.م.

1699 م.م.

975 م.م.

1041 م.م.

580 لتر

80 لتر

2170 كلجم

V8 90° بنزين
3799 سم3

86.5 م.م.

80.8 م.م.

1:9.44

590 حصان )434 كيلوواط(

6250 دورة/د

730 نيوتن/م

2500-5000 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

304 كلم / ساعة

3.9 ثانية

34.5 م

18.8 لتر / 100 كلم

10.5 لتر / 100 كلم

13.5 لتر / 100 كلم

435 جم / كلم

243 جم / كلم

313 جم / كلم

GTS	ليڤانتي
5020 م.م.

2158 م.م.

1981 م.م.

1698 م.م.

3004 م.م.

1637 م.م.

1699 م.م.

975 م.م.

1041 م.م.

580 لتر

80 لتر

2170 كلجم

V8 90° بنزين
3799 سم3

86.5 م.م.

80.8 م.م.

1:9.44

550 حصان )405 كيلوواط(

6250 دورة/د

730 نيوتن/م

2500-5000 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

292 كلم / ساعة

4.2 ثانية

34.5 م

18.8 لتر / 100 كلم

10.5 لتر / 100 كلم

13.5 لتر / 100 كلم

435 جم / كلم

243 جم / كلم

313 جم / كلم

تّم تحديث البيانات في شهر سبتمبر 2019

األبعاد	واألوزان
الطول

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

االرتفاع
قاعدة العجالت

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(

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

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

استهالك 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(

للتحقق في األسواق المحليةاللوائح للتحقق في األسواق المحلية

63 62



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  خــالل  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 الســالمة من المســتوى األعلى، 
ــي الخــاّلب. 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 خــالل 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 تحليــاًل مفصــاًل 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  العــالج  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  كامــاًل  يومــًا  يســتغرق  الــذي  المكثــف  التعليــم  هــذا  يركــز 
أساســي علــى ســيارة مازيراتــي ليڤانتــي الملفتــة بقدراتهــا، وذلــك 
نظــرًا لمؤهالتهــا 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 لالســتمتاع 
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  وكالء  يســعد 
باإلضافــة  المتاحــة  المتنوعــة  الدفــع  خيــارات  بشــأن  العاليــة  بالخبــرة 
تــّم  لقــد  بمتطلباتــك.  للوفــاء  بدقــة  حزمــة مخّصصــة  إلــى تصميــم 
 تصميــم برامــج العمــالء* 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 لالنضمــام إليــك. أمــا 
إذا كنــت تســافر مــع عائلتــك، فســوف يتــم الترتيــب لحجــز إقامــة لهــم.

خدمات	الدعم	االئتماني	الشاملة
ــاء خضــوع ســيارتك لإلصــالح، فمــن خــالل  ــادة أثن ال تتوقــف عــن القي
خدمــات الدعــم االئتمانــي الشــاملة التــي نوفرهــا لكــم، ســوف نوّفــر 
وتســّهل  عيــن.  غمضــة  فــي  منهــا  لالســتفادة  مجانيــة  ســيارة  لــك 
مازيراتــي  شــركة  عمــالء  لــكل  المتاحــة  اليســيرة’  ‘االمتيــازات  خدمــة 
ــة  ــط الجغرافي ــن الخرائ ــم تضمي ــك. ويت ــة ل ــة اســتئجار ســيارة بديل عملي
وسالســل الجــر فــي الجليــد ومقاعــد األطفــال مجانــًا، لكــي يمكنــك 
نوفرهــا  التــي  ‘المتمّيــزة’  الخدمــة  تغطــي  كمــا  بالقيــادة.  االســتّماع 
بشــكل حصــري لمــالك الســيارات طــراز كواتروبورتــي أو جرانتوريزمــو 
التكاليــف  كذلــك  بــالس  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 عمــالء 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  ميــالد 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 وثــالث ســاعات.

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

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

الســتالم الســيارة.

مجموعة	مازيراتي
مودينــا  عالمــة  لعشــاق  الحصريــة  مازيراتــي  مجموعــة  تصميــم  تــم 
التجاريــة. المجموعــة متاحــة لــدى جميــع وكالء 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 
لالنضمــام 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 خــالل 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 واالطــالع علــى متجــر شــركة مازيراتي.

يتوفــر  ال  الذيــن  لألشــخاص  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  لالســتّمتاع بالجول

factorytour@maserati.com :اإللكتروني

الخدمات المالية 
وبرامج العمالء

في رحاب الرمح 
ثالثي 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
لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا، تقــدم أكسســوارات مازيراتــي األصليــة مزيجًا 
إن  االســتثنائي.  الوظيفــي  واألداء  الحصــري  التصميــم  مــن  مثاليــًا 
االهتمــام بالتفاصيــل واألناقــة والجــودة لــكل أكسســوار ليڤانتــي علــى 
حــدة يكشــف الجوهــر األصيــل لعالمــة مازيراتــي التجاريــة، والتــي تبحــث 
دائمــًا عــن التــوازن المثالــي بيــن الراحــة واألداء. تــم تطويرها لالســتمتاع 
وتشــمل  األحــوال،  جميــع  فــي  ووظيفتهــا  الســيارة  برحابــة  الكامــل 
الدراجــات  وحامــل  الســقف  علــى  األمتعــة  األكسســوارات صنــدوق 
أكسســوارات  المجموعــة  إلــى  تضــاف  األمتعــة.  مقصــورة  وحجــرة 
الســالمة العمليــة، مثــل اإلطــارات التــي تحمــل عالمــة MGT )إطــارات 
مازيراتــي األصليــة( وأغطيــة الســيارات. يمكنــك اكتشــاف المجموعــة 
الكاملــة مــن أكسســوارات مازيراتــي األصليــة فــي الكتيــب المخصــص 
علــى الموقــع الرســمي )www.maserati.com(، أو مــن خــالل شــبكة 

ــز الخدمــة.  مازيراتــي الرســمية للــوكالء ومراك

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

نيوزيالندا
الفلبين

سنغافورة
كوريا الجنوبية

تايوان
تايالند
فيتنام

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

لالستفسارات 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 إطــالق الســيارة فــي الســوق. تحتفــظ مازيراتــي بالحــق فــي تعديــل 
األلــوان والتصميمــات والميــزات التقنيــة فــي أي وقــت وبــدون إشــعار مســبق. سُيســعد وكالء مازيراتــي الرســميون بتقديــم المزيــد مــن التفاصيــل 

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