




4 شخصية	فائقة	التمّيز	

10 تاريخ	حافل	من	المعالم	الشخصية	

14 الهياكل	الخارجية	

20 المقصورات	

26  Duo	جران

44 المحرك	

50 التكنولوجيا	

60 السالمة	

70 المواصفات	التقنية	لسيارة	كواتروبورتيه	

72 عالم	مازيراتي	

الفهرس

3 2



شخصية فائقة التمّيز ش



مازيراتي
اتخــذت مازيراتــي فــي العــام 1963 خطــوة جريئــة كبيــرة حيــث قدمــت أول ســيارة صالــون رياضيــة فخمــة. وقــد تطّلب 

ــّم  ــه فــي ســيارة صالــون فخمــة ذات تصميــم أخــاذ وت تحقيــق ذلــك صنــع محــّرك ســباقات V8 ناجــح، حيــث وضعت

تقديمهــا كتحفــة إلــى العالــم بــكل فخــر. وأطلــق علــى الســيارة اســم كواتروبورتيــه، وقــد القــت الســيارة اســتقبااًل 

حافــًا فــي معــرض تورينــو  للســيارات. وقــد كانــت اإلثــارة والحماســة التــي شــهدها هــذا االبتــكار أمــرًا مفهومــًا. 

ــزة الســاحرة مــن طــراز الكوبيــه والســبايدر، إلــى  فحتــى ذلــك الحيــن، اشــتهرت مازيراتــي بســياراتها الرائعــة الممّي

جانــب تاريخهــا العريــق فــي رياضــة ســباق الســيارات. فقــد كان هــذا النــوع مــن الســيارات إبداعــًا جديــدًا. وكانــت أســرع 

ســيارة صالــون فــي العالــم فــي ذلــك الحيــن.

لبــت ســيارة كواتروبورتيــه حاجــة خاصــة لمجموعــة حصريــة مــن ســائقي الســيارات الممّيزيــن. حيــث فتحــت شــبكة 

الطــرق الســريعة الناشــئة فــي أوروبــا عوالــم مثيــرة مــن اإلمكانــات عندمــا يتعلــق األمــر بالســفر لمســافات طويلــة. 

ومــع هــذه الســيارة مــن مازيراتــي، يمكنهــم جميعــًا اغتنــام هــذه الفرصــة والحصــول علــى تجربــة قيــادة بســرعات 

عاليــة مــع التمّتــع براحــة وفيــرة فــي طــراز إيطالــي ســاحر. انتقــااًل إلــى الحاضــر، تبقــى مبــادئ كواتروبورتيــه 2020 

 ،V6و V8 ذاتها.قــّوة محــّركات كواتروبورتيــه تأتــي مــن ســالة ســيارات الســباقات مــع محــّركات البنزيــن مــن فيــراري

إلــى جانــب محــّرك ديــزل جبــار توربــو مــزدوج V6 ، إلــى جانــب محــّرك ديــزل توربينــي قــوي V6. وهنــاك قاعــدة عجــات 

ــاء واالهتمــام بــكل التفاصيــل التــي تتعلــق  طويلــة توّفــر مســاحة ُرحبــة ُمصممــة بأناقــة بالغــة. وقــد تــّم االعتن

بالســهولة والراحــة والمتعــة، بــدءًا مــن الجلــد الطبيعــي اإليطالــي الفاخــر بينــو فيــوري الُمطــرز يدويــًا وحتــى أنظمــة 

مســاعدة الســائق المتطــورة. كمــا أنهــا تتمّيــز بخطــوط منحوتــة دامغــة ولكّنهــا انســيابية تتمّتــع بــكل القــّوة المثيــرة 

التــي تتوّقعهــا مــن مازيراتــي. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار مازيراتــي فــي تشــكيل مســتقبل جولــة مازيراتــي الكبــرى 

الفاخــرة، فهنــاك بعــض األشــياء الواضحــة الثابتــة التــي ال تتغيــر أبــدًا.

أيقونة



تاريخ حافل من المعالم الشخصية ت



الحقيقية لمازيراتي
مازيراتــي كواتروبورتيــه جــزء مــن حكايــة تعــود ألكثــر مــن 100 عــام. إنهــا قصــة مــن قــّوة التحمــل، ومواجهــة التحديــات. 

قصــة التفــوق فــي قطــع المســافات، وكل ذلــك بأســلوب إيطالــي جــذاب وجــريء. 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 

ــزة، قــام هــذا الشــاب الجــريء بتصميــم محــّرك آخــر ووضعــه  ــرة وجي ــو حينــذاك 17 عامــًا. وبعــد فت ــا. وكان ســن كارل إيطالي

فــي شاســيه ســيارة خشــبي. ويمكــن القــول بــأن ذلــك كان ميــاد ســيارة مازيراتــي األولــى فــي العالــم. إّن دافــع االبتــكار 

والشــغف بالســرعة واالنطــاق مّهــد لمازيراتــي الطريــق لانتقــال إلــى عالــم الســيارات الرياضــة الفخمــة، إذ كانــت هــذه هــي 

االنطاقــة التــي حصــدت مــن خالهــا جوائــز ال تعــّد وال تحصــى علــى الصعيــد العالمــي. وفــي مــا 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 اإلطــاق، 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 العالــم التالــي، مّمــا جعــل مازيراتــي الشــركة المنتجــة األوروبيــة الوحيــدة 

التــي تفــوز بســباق ‘إنــدي 500‘ مرتيــن. وفــي أواخــر أربعينيــات القــرن الماضــي، اتخــذت مازيراتــي منعطفــًا آخــر تمّيــز 

بالفخامــة مــن خــال تصميــم ســيارة الجولــة الكبــرى 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(. مّمــا مّهــد الســبيل للمزاوجــة بيــن 

ــز ليفتــح عوالــم جديــدة علــى امتــداد المســافات البعيــدة. ومنــذ ذلــك الحيــن، جــاء  هــذه القــّوة الهائلــة وهــذا األداء المتمّي

إنتــاج طــرازات مازيراتــي علــى النســق ذاتــه، وهــو يعــّد فريــدًا مــن نوعــه، فهــو أداء رياضــي مــن ســالة ســيارات الســباقات، 

تصميــم إيطالــي آســر وكل مــا تطمــح إليــه فــي ســيارة التجــوال الكبيــر مــن أرفــع مســتويات الفخامــة والراحــة. ومــع مازيراتــي 

كواتروبورتيــه يمكــن أن تصــل توقعاتــك إلــى أبعــد الحــدود وتتخطــى نطــاق المألــوف.

الروح
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الهياكل الخارجية ا



تأسر القلوب
تلّبــي الرفاهيــة والقياســات والمســاحة القــدرات الديناميكيــة الهائلــة فــي ســيارة مازيراتــي كواتروبورتيــه - وينعكــس 

كل هــذا المزيــج الفريــد بشــكل مثالــي هيكلهــا. 

تتمّيــز الجهــة األماميــة بشــبك مميــز يحمــل شــعار الرُمــح ثاثــي الشــعب الشــهير. مســتوحاة مــن طــراز ألفيــري، يعكــس 

تصميمهــا المقعــر الجانبــي شــكل ســمكة القــرش المهيــب عنــد الفــم. وقــد تــم إضفــاء مزيــد مــن الضــوء علــى هــذا 

الحضــور المهيــب مــن خــال المصابيــح األماميــة األنيقــة المتكّيفــة بتقنيــة LED الكاملــة. وثّمــة تفاصيــل أخــرى مذهلــة 

تشــمل فتحــات تهويــة ثاثيــة فــي األجنحــة، وشــعار Saetta الخالــد فــي قضبــان مــن الكــروم والنوافــذ بــدون إطــار. 

فــي الخلــف، تشــير أنابيــب العــادم الرباعيــة المصنوعــة مــن الكــروم إلــى قــوة عبــور القــاّرة.

حصرية
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طالء خارجية جديدة ومتطّورة
لتعزيــز خيــارات ألــوان الطــاء وجاذبيــة كواتروبورتيــه التــي تأســر األنظــار، تــّم مؤخــرًا إضافــة لــون طــاء جديديــن لتجديــد 

وتحديــث ألــوان الطــاء الخارجيــة وهــو: بلــو نوبايــل. وهــو يعكــس جانبــًا مختلفــًا مــن شــخصية مازيراتــي وحضورهــا 

اآلســر الــذي يتميــز بالجــرأة والفخامــة التــي لطالمــا اشــتهرت بهــا طــرازات مازيراتــي.

ألوان
بلو	نوبايل	طالء	ثالثي	الطبقات	

انعــكاس  عنــد  يتــأأل  المعــة  زجاجيــة  رقائــق  مــع  داكــن  أزرق  طــاء 
أشــعة الشــمس عليــه، مّمــا يعــّزز مــن روعــة التصميــم الفريــد لســيارة 
كواتروبورتيــه. ال يعــّد هــذا اللــون الســاطع الــذي يحاكــي هديــر األمــواج 
فــي المحيطــات لونــًا بســيطًا، بــل تجربــة مرئيــة ممّيــزة تتغّيــر مــن شــكل 
إلــى آخــر فــي كل مــّرة تضــيء فيهــا الســيارة وتنطلــق بســرعة فــي 

أحضــان الطريــق. لطالمــا كان اللــون األزرق يحظــى بــدالالت ســامية 
ترمــز إلــى األســر الملكيــة منــذ عصــر المصرييــن القدمــاء، إذ كان اللــون 
هــذه  الملكــي  األزرق  اللــون  هــذا  يعكــس  الحــكام.  لــدى  الُمفّضــل 
ــد األرســتقراطية ويتناغــم بإتقــان مــع انســيابية خطــوط ســيارة  التقالي

كواتروبورتيــه.  
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المقصوراتا



متفّردة
إن مقصــورة مازيراتــي كواتروبورتيــه ســتكون بالنســبة إليــك مكانــًا آســرًا بشــكل عميــق يجذبــك بتصميمــه الخــاب بنــاًء علــى 

عنصريــن أساســين. فمــن ناحيــة، هنــاك شــعور بــاألداء المذهــل الرائــع الــذي يتولــد عــن تجربــة القيــادة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

يتمّيــز هــذا التصميــم الفريــد بوســائل راحــة ُمصاغــة بإتقــان وســهولة تكنولوجيــة وطــراز إيطالــي أنيــق ال ُيضاهــى، ومــا هــذه 

إال بضعــة تفاصيــل دقيقــة وممّيــزة بطابــع مازيراتــي تعكــس هــذه الحيويــة الفريــدة مــن نوعهــا. حيــث يمكنــك رؤيــة شــعار 

الرُمــح ثاثــي الشــعب الشــهير علــى مســاند الــرأس وفــي وســط عجلــة القيــادة. وقــد تّمــت كســوة المقاعــد ولوحــة القيــادة 

العليــا ومســاند األذرع بجلــد فاخــر ُمطــرز يدويــًا. كمــا أن تصميــم الزينــة الشــامل مــن خــال إضافــة طبقــة راديــكا مــن الخشــب 

األصلــي مــن طــرزا حلقــات العيــون يعكــس تباينــًا سلســًا وأنيقــًا. وتتمّيــز المقاعــد األماميــة بـــ 12 وضعيــة قابلــة للتعّديــل 

كهربائيــًا ونظــام تدفئــة، فــي حيــن تقــوم وظيفــة الذاكــرة بإعــادة تهيئــة مقعــد الســائق وعجلــة القيــادة الكهربائيــة ومواضــع 

مرايــا األبــواب إلــى إعــدادات شــخصية دقيقــة. يوجــد أيضــًا نظــام معلومــات وترفيــه متطــور بشاشــة قيــاس 8.4 بوصــات، 

ومستشــعر جــودة الهــواء بشــكل قياســي. تشــتمل التحســينات الجديــدة فــي طــرازات 2019 علــى ذراع تــروس مريــح ثنائــي 

المســار، وخيــار جلــد بينــو فيــوري الطبيعــي المتيــن والناعــم جــدًا، إلــى جانــب خيــار جديد من الديكــورات الداخليــة الفخمة. في 

الخلف، تم تجهيز كواتروبورتيه بمقاعد خلفية جلدية قابلة للطي بنســبة 40:60 لثاثة أشــخاص باإلضافة إلى مســند ذراع 

مركزي يوفر مســاحة تخزين ونقطة USB ومقبس 12V. اثنين من منافض الســجائر الجديدة في لوحتي البابين الخلفيين، 

لمنــح المقصــورة لمســة نهائيــة متميــزة. باختصــار، جميــع احتياجاتــك الشــخصية ُتلبــى كمــا ترغــب بــل وتفــوق توقعاتــك.

حيوية
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ــاك تصميمــان فاخــران  ــز علــى ســيارات مازيراتــي. فهن ــن والتمّي ــدًا مــن التباي ــة إحــدى الجوانــب األخــرى التــي تضفــي مزي تعكــس أجــواء المقصــورة الخاب
جديــدان للزينــة فــي المقصــورة يضفيــان مزيــدًا مــن الجاذبيــة علــى هــذا علــى هــذه المســاحة الخاصــة الممّيــزة للســائق، ويزيــدان مــن خيــارات التخصيــص.

قماش	مضلع	المع	من	الكربون	فايبر
تــّم تطويــر اختيــار الزينــة هــذا إلبــراز الطبيعــة الرياضيــة التــي تتمّيــز بهــا 
مازيراتــي، حيــث يتّمتــع هــذا النــوع الجديــد مــن الزينــة بطبقــة علويــة المعــة 
تعكــس مظهــرًا مزخرفــًا ثاثــي األبعــاد وتضيــف مزيــدًا مــن التمّيــز والتفــّرد 
علــى المقصــورة. فــكل ســيارة تعــّد فريــدة مــن نوعهــا، كذلــك نمــط الكربــون 
الفعلــي، مّمــا يضمــن اختافهــا إلــى حــٍد مــا فــي كل مــّرة. ومــن الجوانــب 
الجماليــة األخــرى التــي تمّيــز الكربــون هــو قوتــه الطبيعيــة االســتثنائية التــي 
تمنــع ظهــور أي عامــات علــى التصميــم وتحافــظ علــى ســامة األجــزاء 

الداخليــة لســيارة كواتروبورتيــه علــى مــدار األعــوام.

جديدة لمقصورة السيارة
تزيينات

طبقة	روفيري	خشبية	المعة		
بمازيراتــي، فقــد  الخاصــة  الجديــدة  الزينــة  غــرار جميــع تصميمــات  علــى 
اســتغرق تصميــم هــذه الطبقــة الخشــبية الُمركبــة حوالــي ســنة ليتحــول 
مــن مجــرد فكــرة مبتكــرة إلــى منتــج نهائــي مكتمــل. وهــي عبــارة عــن مزيــج 
مــن ثــاث طبقــات مختلفــة مــن األخشــاب، ثــم تــّم تصميمهــا بواســطة 
خشــب  تنتــج  التــي  فالشــجرة  إيطاليــا.  فــي  المهــرة  والصنــاع  الحرفييــن 
أن خطوطهــا  كمــا  اإليطاليــة،  العائــات  أقــوى  رمــز ألحــد  روفيــري هــي 
الدقيقــة الرائعــة وطبقتهــا العلويــة الامعــة هــي التــي تضفــي علــى 

تصميــم الزينــة مظهــره الرائــع الممّيــز للغايــة.
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جران DUOج





مستوى آخر من الفخامة والرفاهية
كواتروبورتيه جران لوسو



ألولئــك الذيــن يفضلــون المزيــد مــن تــرف مازيراتــي كواتروبورتيــه، فلديهــم زينــة جــران لوســو. تتضمــن التحســينات 

الخارجيــة الحصريــة جناحــًا أماميــًا غيــر ظاهــر، وحــواف مصــد مــن الكــروم، وعتبــات جانبيــة بلــون الهيــكل وشــارات جــران 

لوســو علــى األجنحــة. هنــاك أيضــًا عجــات قيــاس 20 بوصــة مــن خليــط Mercurio الخفيــف وشــديد التميــز مــع 

ماقــط المكابــح باللــون األســود.
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لقــد تــّم تصميــم ســيارة كواتروبورتيــه جــران لوســو لأشــخاص الذيــن يرغبــون فــي التّمتــع بمســتويات أعلــى مــن 

الفخامــة، ولهــذا الســبب يتميــز هــذا الطــراز بمقصــورة  حصريــة مــن تصميــم الزينــة، الــذي تــّم صياغتــه وصنعــه مــن 

ِقبــل إرمنيغيلــدو زينيــا التــي تعــّد أحــد أشــهر العامــات التجاريــة فــي عالــم تصميــم األزيــاء فــي إيطاليــا. إذ يتــّم 

ــواب  ــواح األب ــون األرجوانــي الداكــن علــى المقاعــد وأل ــري ذي الل ــا الحري ــن زيني ــود مــع تبطي ــواع الجل دمــج أفضــل أن

والبطانــة العلويــة وتركيبــات اإلضــاءة. وهــذا الحريــر ُمزّيــن بنقــش ماكــرو شــيفرون الُمطــرز يدويــًا، بينمــا يأتــي المقعــد 

بتبطيــن مــن الحريــر فــي الوســط مــع نســيج ماكــرو- شــيفرون. ويشــمل ذلــك ثــاث مجموعــات مختلفــة مــن األلــوان 

للجلــد والحريــر مــع حياكــة متباينــة. وتتضمــن المزايــا والتحســينات األخــرى التــي تتمّيــز بهــا ســيارة جــران لوســو عجلــة 

قيــادة جلديــة وخشــبية وتصميــم زينــة خشــبية ودواســات قــدم كهربائيــة وحاجــب الشــمس الكهربائــي الخلفــي ونظــام 

التحّكــم فــي جــو المقصــورة رباعــي المناطــق ومقاعــد خلفيــة ُمدفــأة.

ملبوري الحريرية من إرمنيغيلدو زينيا
كسوة

جلد فاخر بدباغة مميزة \ 
حرير زينيا باللون الرمادي 
الداكن مع قطب باللون 

الرمادي الفاتح

جلد فاخر باللون األحمر \ 
حرير زينيا باللون الرمادي 
الداكن مع قطب باللون 

الرمادي الفاتح

جلد فاخر باللون األسود \ 
حرير زينيا باللون الرمادي 
الداكن مع قطب باللون 

الرمادي الفاتح
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ــى النمــط  ــز بشــكل مباشــر عل ــذي يرك ــران ســبورت، وال ــن ج ــه وهــو تزيي ــي كواتروبورتي ــر مــع مازيرات ــار آخ ثمــة خي

الديناميكــي. تتميــز هــذه الســمة بزوايــا منحوتــة بجــرأة للفتحــات األماميــة والجانبيــة المركزيــة، وقســم ســفلي مجهــز 

بمقّســمات ديناميكيــة هوائيــة. كمــا يأتــي الجنــاح األوســط والحــواف الجانبيــة بلــون البيانــو األســود. ويتميــز طــراز 

كواتروبورتيــه GTS جــران ســبورت بأنــه يرفــع الــروح الرياضيــة للطــراز إلــى مســتوى آخــر مــع شــبكة أماميــة جديــدة 

محــددة وعتبــات جانبيــة.

تركيز رياضي أقوى
كواتروبورتيه جران سبورت



كمــا أن المظهــر الجانبــي الممــدود، إلــى جانــب عامــة جــران ســبورت، أكثــر تأثيــرًا مــن ذي قبــل بفضــل الحــواف 

الجانبيــة الكبيــرة وجنــوط العجــات مــن الخليــط المعدنــي قيــاس 21 بوصــة والمــزودة بماقــط مكابــح ذات لــون أحمــر. 

وفــي الجــزء الخلفــي، تــّم وضــع لمســة أنيقــة مــن البيانــو األســود أيضــًا علــى فتحــة العــادم منخفضــة الوضــع. ويتمّيز 

تصميــم زينــة جــران ســبورت أيضــًا بباقــة كاربــون خارجيــة اختياريــة، إذ توّفــر هــذه الباقــة لمســات نهائيــة مــن الكربــون 

لمرايــا األبــواب ومقابــض األبــواب وتغطيــة الضلــع B باإلضافــة إلــى شــكل المصــد األمامــي.
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لمزيــد مــن الطابــع الرياضــي داخــل مازيراتــي كواتروبورتيــه توجــد زينــة جــران ســبورت مقاعــد رياضيــة أماميــة وخلفيــة 

مكســورة بالجلــد، منحوتــة بقــوة للحصــول علــى الدعــم األمثــل حتــى أثنــاء القيــادة التــي تتســم بحماســة كبيــرة. 

توفــر عجلــة القيــادة الرياضيــة الجلديــة وألــواح صنــدوق ناقــل الحركــة الطويلــة المصنوعــة مــن األلومنيــوم تحكمــًا 

دقيقــًا. وتضفــي زينــة خشــب البيانــو األســود شــديد اللمعــان علــى لوحــة العــدادات إلــى جانــب دواســات رياضيــة 

مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ لمســة ملهمــة علــى المقصــورة. هنــاك أيضــًا خيــار باقــة الكربــون الداخليــة. وهــذا مــا 

ــادة الرياضيــة، ومجاذيــف تبديــل  يضفــي لمســة نهائيــة مميــزة مــن الكربــون الخفيــف االســتثنائي علــى عجلــة القي

ــواب، وديكــور المقصــورة الكلــي. ــات األب ــروس، وعتب الت

الرياضية تنبض في داخلها
الروح
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ترمز حروف GTS إلى Grand Turismo Sport، وتمثل مستوى من األداء ال تختبره إال قّلة من المحظوظين.

علــى الرغــم مــن أن كل ســيارة مــن ســيارات مازيراتــي تحقــق توازنــًا مثاليــًا بيــن األداء والرفاهيــة، إال أن القــوة 

 الصارخــة تتبــدى بجــاء مــع GTS، ويعــود ذلــك إلــى المحــرك الهائــل  V8 ثمانــي األســطوانات ســعة 3,8 لتــر، 

والــذي يدفــع الســيارة بســهولة مــن 0-100 كلــم / ســاعة فــي 4,7 ثانيــة فقــط، حيــث يرتفــع إلــى ســرعة قصــوى 

تبلــغ 310 كلــم / ســاعة.

وســواء أكنــت تتســارع بعيــدًا عــن االنحنــاء الجبلــي أو تســتجيب لدعــوة مــن طريــق طويلــة ومفتوحــة، فســوف تشــعر 

بالتمكيــن الــذي يأتــي مــن قــوة الحصــان اإلضافيــة تحــت تصرفــك. خفيــة، ولكــن ال لبــس فيهــا.

يتوفر طراز كواتروبورتيه GTS إما مع خيارات تزيين جران سبورت )الظاهر هنا( أو جران لوسو.

والقّوة الحصرية
GTSكواتروبورتيه





المحركا



مــن المزايــا األساســية التــي تتضمنهــا جميــع ســيارات مازيراتــي هــي القــدرة علــى تغطيــة مســافات طويلــة بســرعة عاليــة محّســنة وديناميكيــة فــي 
الوقــت نفســه. ومــع ســيارة كواتروبورتيــه، تنبــع هــذه الطاقــة التــي توفــر تلــك القــّوة مــن خــال االختيــار مــا بيــن اثنيــن مــن محــّركات البنزيــن القويــة 

التــي تــّم تجمعيهــا وتصنيعهــا يدويــًا مــن ِقبــل فيــراري فــي مارانيللــو ومحــّرك ديــزل.

على أوتار القّوة
العزف

تقــّدم كواتروبورتيــه مزيجــًا فريــدًا مــن القــّوة الُملهمــة ذات الكفــاءة 
توفــر  بينمــا  لذلــك،  العملــي.  الطابــع  ذو  الراقــي  والتمّيــز  العاليــة 
الســيارة أداًء مثاليــًا كأداء ســيارة خارقــة ُمعــدة لانطــاق فــي مضمــار 
الســباق، فهــي تتمّيــز أيضــًا بالكفــاءة. وبالنســبة لمحــرك مازيراتــي 
الــذي ال لبــس فيــه، عندمــا يتعلــق األمــر باالقتصــاد فــي اســتهاك 
الوقــود وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فهــي تفــي التوقعــات حقهــا 
ــد أيضــًا مــن حــدة  ــي تزي ــة – الت ــة الرياضي ــة. فــي الوضعي بكفــاءة عالي
التعامــل مــع الســيارة - تفتــح الصمامــات، وهــذا مــا يوفــر أقصــر وأعلــى 
مســار لغــازات العــادم. والنتيجــة هــي األداء األمثــل للمحــرك وهــذا 
الصــوت الهــادر. مــع الديــزل، يبــرز نظــام مازيراتــي الصوتــي النشــط 
أكثــر النغمــات إثــارة ويقــوم بتعديلهــا وفقــًا ألســلوب القيــادة. وعندمــا 
يضغــط الســائق علــى زر الوضعيــة الرياضــة، يصبــح األداء الصوتــي 

ــر قــوة بشــكل ديناميكــي. أكث

محرك	تيربو	ديزل	V6		بقوة	275	حضانًا
يوفــر حقــن الوقــود ذو الشــاحن التوربينــي V6 ســعة 3.0 لتــر فــي ديــزل 
مازيراتــي كواتروبورتيــه مزيجــًا فريــدًا مــن القــوة الجبــارة والتحســين 
لمســافات طويلــة وكفــاءة مذهلــة. بتطويــر ناتــج رائــد فــي فئتــه يبلــغ 
275 حصانــًا عنــد 4000 دورة فــي الدقيقــة وعــزم دوران قــوي يبلــغ 

600 نيوتــن متــر بيــن 2000 و 2600 دورة فــي الدقيقــة، يأخــذ المحــرك 

الســيارة مــن صفــر إلــى 100 كلــم / ســاعة فــي 6,4 ثانيــة قبــل االنتقــال 
إلــى الســرعة القصــوى البالغــة 252 كلــم / ســاعة. يتــراوح اســتهاك 
الوقــود المشــترك بيــن 7,0 و 7,6 لتــر لــكل 100 كيلومتــر وانبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون تبلــغ 183-199 جــم / كلــم فقــط.

محّرك	V6	بقّوة	430	حصانًا
تتمّيــز ســيارة كواتروبورتيــه S وS Q4 بوجــود أقــوى طــراز مــن محــّرك  
ــًا  ــى 430 حصان ــّم رفــع الحــد األقصــى للطاقــة المنتجــة إل V6. فقــد ت

الحــد  ويتوفــر  الدقيقــة.  فــي  دورة   5.750 عنــد  إنتاجهــا  يتــّم  حيــث 
األقصــى لعــزم الــدوران البالــغ 580 نيوتــن متــر مــا بيــن 2.250 دورة 
 S فــي الدقيقــة و4.000 دورة فــي الدقيقــة. وتقــوم كواتروبورتيــه
ببــدء توجيــه التســارع واالنطــاق مــن صفــر - 100 كلــم/ ســاعة فــي 
غضــون 5.0 ثــوان، بينمــا تنطلــق كواتروبورتيــه  S Q4 فــي غضــون 4.8 
ثــوان. وتصــل الســرعة القصــوى لكليهمــا إلــى 288 كلــم/ ســاعة. ويبلــغ 
 S إجمالــي اســتهاك الوقــود وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون لإلصدار 
11,1-11,3 لتــر / 100 كلــم وبيــن 252 و 256 جــم / كلــم. األرقــام التــي 
يجــب معرفتهــا بخصــوص S Q4 هــي 11,7-11,8 لتــر / 100 كلــم وبيــن 

265 و 268 جــم / كلــم.

محّرك	V8	بقّوة	530	حصانًا
تــّم تزويــد طــراز GTS بمحــّرك كواتروبورتيــه الرئيســي. فهــو محــّرك 
توربينــي مــزدوج V8 رائــع ســعة 3,8 لتــرًا، ينتــج طاقــة هائلــة بقــّوة 530 
حصانــًا عنــد 6.500 – 6.800 دورة فــي الدقيقــة. وبنفــس القــدر، فــإن 
قــّوة عــزم الــدوران الهائلــة البالغــة 710 نيوتــن متــر، تتوافــر بيــن 2,250 
 GTS وتصــل .’overboost‘ و3,500 دورة فــي الدقيقــة فــي وضــع الـــ
إلــى 100 كلــم/ ســاعة مــن نقطــة الوقــوف اســتعدادًا لانطــاق فــي 
وقــت قياســي ال يتعــّدى 4,7 ثــوان ويصــل إلــى الســرعة القصــوى 
إلــى 310 كلــم/ ســاعة. ويبلــغ معــدل اســتهاك الوقــود 10,7 لتــر / 100 

كلــم ونســبة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 250 جــم / كلــم.
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التكنولوجياا



إن ناقل الحركة األتوماتيكي المتطور ZF ذا الثماني سرعات في كواتروبورتيه يضع بين يديك عالمًا من اإلمكانيات الهائلة.

مباشر في روعة القيادة
انغماس

اآلن مع وجود ذراع تروس ثنائي المسار جديد يتميز بزر ركن مخصص، 
أنمــاط  لتعديــل  التلقائــي  التكيــف  برنامــج  الحركــة  ناقــل  يســتخدم 
التغييــر وفقــًا ألســلوب القيــادة للحصــول علــى تجربــة قيــادة فرديــة 
حقــًا. وعندمــا يتعلــق األمــر بالرحــات الطويلــة ذات الســرعات العاليــة، 
فــإن أخــر ترســين - التــرس الســابع والثامــن، يتــّم ضبطهمــا بشــكل 
ــٍد مــن الراحــة.  ــى مزي ــل اســتهاك الوقــود والحصــول عل خــاص لتقلي

ويقــوم ناقــل الحركــة بإرســال الطاقــة إلــى العجــات الخلفيــة فــي 
جميــع الطــرازات مــن خــال مجموعــة تــروس فرقيــة ميكانيكيــة قياســية 
محــدودة المنافــذ. فهــذا يضمــن تحقيــق أفضــل ســحب وجــّر حتــى فــي 
ــٍد  ــات. ولحصــول الســائق علــى مزي ــة بالتحدي ــة المليئ األوضــاع الصعب
مــن المشــاركة الممتعــة الســهلة، هنــاك خمســة أوضــاع تشــغيل، يتــّم 

تحديدهــا باســتخدام األزرار القريبــة مــن ذراع ناقــل الحركــة:

الوضع	العادي	األوتوماتيكي
بــدورات  حركــة سلســة  نواقــل  الضبــط  ُمْســَبُق  الوضــع  هــذا  يوّفــر 
ــّد مــن اســتهاك الوقــود.  ــاء القيــادة والح ــة أثن ــادة الراح منخفضــة لزي
تزويــد  عمليــات  فــإن  الرياضــي،  القيــادة  نمــط  تحديــد  يتــّم  وعندمــا 

المحــّرك عاليــة. تكــون ســرعات  تلقائيــًا عندمــا  تحــدث  الســرعة 

الوضع	الرياضي	األوتوماتيكي
ــة فــي أقــل مــن 100  ــرات ناقــل الحرك فــي هــذا الوضــع، تحــدث تغيي
ــة. فهــذا يضمــن تدفــق الطاقــة  ــد دورات عالي ــة وتحــدث عن مللــي ثاني
العاليــة الهائلــة علــى نحــو ســلس وُمحكــم والحصــول علــى نمــط قيــادة 

رياضــي ذو أداء أعلــى. واألكثــر مــن ذلــك، فــي طــرازات محــّرك البنزيــن، 
أنــه يتــّم 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 الســائق مزيــدًا مــن التحّكــم الديناميكــي.

الوضع	العادي	اليدوي
يســمح هــذا الوضــع للســائق القيــام بتغييــر التــروس وتبديــل الســرعة 
باســتخدام المقابــض االختياريــة الموجــودة خلــف عجلــة القيــادة أو ذراع 
ناقــل الحركــة فــي النفــق األوســط. وترتفــع ســرعة النظــام تلقائيــًا عنــد 

االقتــراب مــن الخــط األحمــر وتنخفــض بنفــس الطريقــة.

النظام	الرياضي	اليدوي
مــن خــال النظــام الرياضــي اليــدوي، يتحكــم الســائق بشــكل كامــل 
ــة ‘overboost’ للحصــول  ــّم تنشــيط خاصي ــة: حيــث يت فــي ناقــل الحرك
علــى أفضــل أداء، وتكــون التغييــرات فــي ناقــل الحركــة أســرع وأقــوى، 
ويمكــن دفــع المحــّرك إلــى أقصــى حــد دون تدخــل النظــام. والميــزة 
التلقائيــة الوحيــدة هــي التعشــيق ألســفل )أي تقليــل الســرعة( عندمــا 

تصــل ســرعة دوران المحــّرك إلــى مســتوى منخفــض جــدًا.

)I.C.E(	والكفاءة	التحّكم	زيادة	وضع
يضمــن هــذا الوضــع الحصــول علــى تحكــم أفضــل فــي جميــع األحــوال 
الجويــة واســتجابة المحــّرك بشــكل أكثــر هــدوءًا وراحــة وساســة والحــد 

مــن اســتهاك الوقــود.
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إن الطريــق الممتــدة طويــًا مــع التواءاتهــا ومنعطفاتهــا ومــا تخفيــه مــن المفاجــآت مــن حيــن آلخــر، ُوجــدت لتســتمتع بافتتاحهــا بفضــل مجموعــة مــن 
األنظمــة الذكيــة.

قيادة آسرة
جتربة

Q4	الذكي	الرباعي	الدفع	نظام
تعــّد كواتروبورتيــه S Q4، مــن خــال نظامهــا Q4 الُمحكــم خفيــف الــوزن 
للدفــع الرباعــي الذكــي، خيــارًا مثاليــًا للســائقين الذيــن يبحثــون عــن 
المزايــا الديناميكيــة لنظــام الدفــع الخلفــي مــع الدعــم المتوفــر مــن 
خــال الســحب والجــر رباعــي الدفــع. ففــي األحــوال العاديــة، ُيرســل 
نظــــام Q4 للدفــــع الرباعــــي عــزم دوران المحــّرك كّلــه للعجــات الخلفيــة 
مــن أجــل الحصــول علــى ديناميكيــات القيــادة المتوازنــة بشــكل مثالــي 
ــز بهــا مازيراتــي واالســتهاك األمثــل للوقــود. وفــي حالــة  التــي تتمّي
ــدًا  ــّر بســبب التســارع المفاجــئ أو االلتصــاق المنخفــض ج فقــدان الج
فــي المحــور الخلفــي، يمكــن أن يقــوم نظــــام Q4 للدفــــع الرباعــــي 
الذكــــي بتغييــر انقســام عــزم الــدوران مــن نســبة 100 فــي المئــة للدفع 
العجــات األماميــة والخلفيــة.  بيــن   50-50 إلــى  الخلفــي وتوزيعهــا 
ويحــدث كل ذلــك فــي لمــح البصــر، فــي أقــل مــن 150 مللــي ثانيــة – 

بــل بأقــل مــن طرفــة عيــن.

نظام	Skyhook	إلدارة	التعليق
ــكل  ــة وهي يســتخدم هــذا النظــام مّجســات تقــوم برصــد حركــة كل عجل
الســيارة لتحديــد أحــوال الطريــق والطريقــة التــي يتّم بها قيادة الســيارة. 
ثــم يقــوم بعــد ذلــك علــى الفــور بتعّديــل إعــدادات كل مخّمــد اهتــزازات 
وفقــًا لذلــك. يمنــح اإلعــداد األساســي األولويــة لعامــل الراحــة أثنــاء 
القيــادة، ولكــن فــي حالــة الرغبــة فــي الحصــول علــى مزيــٍد مــن التحّكــم 
 Skyhook الديناميكــي، فــإن ضغطــة بســيطة علــى إعــدادات نظــام
الرياضــي إلدارة التعليــق، الــذي يتوفــر لــه اآلن زر خــاص داخــل أنظمــة 
التحّكــم فــي وضــع القيــادة، تعمــل علــى تشــديد ممتصــات الصدمــات 

علــى الفــور.

نظام	التوجيه	المعّزز	كهربائيًا	
المعــزز  التوجيــه  نظــام  بوجــود  كواتروبورتيــه  طــرازات  جميــع  تتمّيــز 
كهربائيــًا دون المســاس باالســتجابة التــي تعــّد جــزءًا مهمــًا 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 حيــث يعمــل مباشــرة من خــال المحّرك 
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. كمــا يقــوم النظــام بتكييــف وزنــه وفقــًا 
للســرعة، فيصبــح أخــف وزنــًا وســهل الــدوران عنــد المنــاورة فــي مــكان 
ضيــق. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فهــو يعكــس شــعورًا بمزيــٍد مــن 
الثقــل والترابــط عنــد الســرعات العاليــة. وهنــاك ميــزة إضافيــة أخــرى 
تتّمثــل فــي التكامــل مــع أنظمــة مســاعدة الســائق المتطــورة النشــطة 
مثــل نظــام المســاعدة علــى الطــرق الســريعة ونظــام المســاعدة علــى 

الحفــاظ علــى حــارة الســير ونظــام التحذيــر مــن النقطــة العميــاء.

نظام	التحّكم	المتكامل	للسيارة
ــًا مــا يكــون مــن األفضــل اتخــاذ تدابيــر احترازيــة بــداًل مــن االكتفــاء  غالب
بــردود األفعــال، وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بديناميكيــة القيــادة، إذ 
يتوقــع نظــام 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 الكبــح علــى العجــات 

الفرديــة علــى النحــو المطلــوب.
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ترّكز باقة معلومات وترفيه متطورة على تحفيز التعامل الحدسي، وتوّفر لك في لحظة الحسم المساعدة والمتعة وسهولة التكيف.

ُتوصلك بالعالم
ابتكارات

للســائق،  واجهــة  حــول  لكواتروبورتيــه  الداخليــة  المقصــورة  ُتصّمــم 
وتضــم  االســتخدام.  وســهولة  والتنظيــم  بالتلقائيــة  تتســم  وهــي 
ــراز عــداد الســرعة ودوران  ــرة إلب لوحــة العــدادات مقاييــس تناظريــة كبي
)TFT( الرقيقــة   الترانزيســتور  المحــّرك، عــاوة علــى شاشــة شــرائح 
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 القيــادة، أو عناصــر تحكــم عجلــة 

ــادة لشاشــة شــرائح الترانزيســتور الرقيقــة مقــاس 7 بوصــة. القي

المــزّود	 بمازيراتــي	 الخــاص	 المعلومــات	 وعــرض	 التحّكــم	 نظــام	
باللمــس	 تعمــل	 عــرض	 بشاشــة	

بمازيراتــي  الخــاص  المعلومــات  وعــرض  التحّكــم  نظــام  وحــدة  تفخــر 
)+MTC( المــزّود بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس مقــاس 8.4 بوصــة 
فــي وســط لوحــة قيــادة كواتروبورتيــه. ومــع عــدد قليــل للغايــة مــن 
ُصّمــم  عاليــة،  اســتجابة  بدرجــة  تتســم  واجهــة  علــى  عــاوة  األزرار، 
لمســاعدة الســائق علــى الحفــاظ علــى التركيــز علــى الطريــق أمامــه، 

كمــا أن اســتيعابه أمــر بديهــي وســهل.

ــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي  ُيمكــن تشــغيل نظــام التحّك
المــزّود بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس بثــاث طــرق مــن خــال شاشــة 
اللمــس المتعــّدد، أو نظــام التحّكــم الدورانــي فــي لوحــة التجهيــزات 

المركزيــة، أو عــن طريــق األوامــر الصوتيــة. ويتضمــن النظــام راديــو 
بالقمــر  ُمتصــل  ماحــة  ونظــام   ،®Bluetooth وتقنيــة  الســيارة، 
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 
قــراءة البطاقــات مــن فئــة SD، ُيمكنــك أيضــًا تشــغيل الموســيقى. 
فضــًا عــن ذلــك، يتحكــم نظــام التحّكــم وعــرض المعلومــات الخــاص 

بمازيراتــي )+MTC( بوظائــف الســيارة األخــرى.

ــي Apple CarPlay® ومســاعد   كمــا يتضمــن النظــام المتطــور وظيفت
الســائق االفتراضــي علــى أنظمــة األندرويــد Android Auto® للرصــد. 
ولمســتخدمي أجهــزة  iPhone® يعمــل نظــام SIRI مــن  Apple® بمثابــة 

مســاعد شــخصي.

ترفيه	سمعي	من	الدرجة	العالمية
يأتــي طــراز كواتروبورتيــه بخياريــن لنظــام الصــوت، وتــم تجهيــزه بنظــام 
كارمــان هــاردون الصوتــي المــزود بـــ 10 مكبــرات صوتيــه بطاقــة 900 
واط كتجهيــز أساســي، كمــا تتــاح الترقيــة لمســتويات صوتيــة أعلــى. 
خيــار نظــام  لديهــم  تجربــة صوتيــة  بأقصــى  يرغبــون  الذيــن  ألولئــك 
بــاورز أنــد ويلكينــز الصوتــي المــزود بـــ 15 مكبــرًا صوتيــًا وجهــاز مضّخــم 

صوتــي بطاقــة 1,280 واط. 
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تــّم تجهيــز كواتروبورتيــه بمجموعــة شــاملة رائعــة مــن أنظمــة مســاعدة الســائق المتطــّورة. وهــذا يعنــي المزيــد مــن راحــة البــال، ســواء أكنــت فــي 
جولــة فخمــة حصريــة أم منطلقــًا عبــر المدينــة.

المتطّور لمساعدة السائق
النظام

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

تتوقــف بالكامــل.

نظام	التحذير	من	التصادم	األمامي
يقــوم نظــام التحذيــر مــن التصــادم األمامي برصد الســيارات الموجودة 
ــراب قــد  ــال كان االقت ــر فــي ح أمــام الســيارة والمــاّرة المشــاة والتحذي
يســبب تصادمــًا مــن الخلــف. إذا لــم يــؤِد التحذيــر إلــى أي تصــرف مــن 
 )ABS( جانــب الســائق، يعمــل نظــام الكبــح اآللــي فــي حــاالت الطــوارئ
أوتوماتيكيــًا علــى اســتخدام المكابــح لتخفيــف ســرعة الســيارة، ويتصــل 
هــذا النظــام بنظــام المكابــح المتطــّور المســاعد )ABA( الــذي يوّفــر كبحــًا 

مــؤازرًا أثنــاء اإليقــاف الطــارئ.

نظام	المساعدة	في	الحفاظ	على	المسار
يوفــر النظــام دعمــًا إذا كان الســائق علــى وشــك مغــادرة المســار دون 
قصــد حيــث تعمــل كاميــرا رقميــة مثبتــة خلــف مــرآة الرؤيــة الخلفيــة على 
رصــد عامــات الطريــق بشــكل مســتمر لمتابعــة المســار األمامــي. 
وتعــرض شاشــة لوحــة التجهيــزات الوضــع الدقيــق، إذ تشــير الخطــوط 
البيضــاء علــى جانبــي صــورة الســيارة إلــى وجودهــا ضمــن المســار 
بشــكل آمــن. ويظهــر خــط أصفــر ليبّيــن أن ســيارة كواتروبورتيــه تنحــرف 
عــن وســط المســار، ســواًء إلــى اليميــن أو اليســار. كمــا يومــض خــط 
باللــون األصفــر للتحذيــر مــن مغــادرة المســار. وفــي تلــك المرحلــة، عنــد 
تحديــد مربــع مرئــي ولمســي بشاشــة تعمــل باللمــس، يتدخــل نظــام 
التوجيــه.  عــزم  لتصويــب  بفاعليــة  المســار  علــى  للحفــاظ  المســاعدة 

ويلغــي تشــغيل مؤشــر االنعطــاف عمــل النظــام.

نظام	المساعدة	على	الطريق	السريع
جمــع هــذا النظــام بيــن مزايــا نظــام كــروز كنتــرول المتكّيــف ونظــام 
الحفــاظ علــى البقــاء فــي المســار ونظــام التوّقــف واالنطــاق لتصبــح 
القيــادة أكثــر ســهولة علــى الطــرق الســريعة، وفــي الوقــت نفســه 
وباســتخدام  الثانــي.  المســتوى  مــن  قيــادة شــبه مســتقلة  تحقيــق 
ــة  ــة خلــف مــرآة الرؤي ــة المثبت ــرا الرقمي ــواردة مــن الكامي المعلومــات ال
الخلفيــة ونظــام الــرادار فــي الشــبك األمامــي، يمكــن لنظام المســاعدة 
علــى الطــرق الســريعة إبقــاء الســيارة فــي وســط المســار أوتوماتيكيــًا 
وبالســرعة المحــددة مســبقًا وعلــى البعــد المرغــوب مــن الســيارة التــي 
تســير أمامهــا. كمــا أن النظــام يخفــف مــن ســرعة ســيارة كواتروبورتيــه 
تدريجيــًا وصــواًل إلــى التوقــف التــام حســب الوضــع المــروري. ولضمــان 
الســامة، يتطلــب نظــام المســاعدة علــى الطــرق الســريعة من الســائق 

إبقــاء يديــه علــى عجلــة القيــادة فــي جميــع األوقــات.

نظام	المساعدة	النشط	لكشف	النقطة	العمياء
يقــوم نظــام المســاعدة النشــط بتنبيــه زاويــة الرؤيــة العميــاء بالتقييــم 
القريبــة  والســيارات  كواتروبورتيــه  ســيارة  بيــن  للمســاحة  المســتمر 
منهــا عبــر مســح زوايــا الرؤيــة العميــاء علــى جانبــي الســيارة باســتخدام 
ــرادار. وعندمــا تدخــل ســيارة إلــى واحــدة مــن تلــك  مجّســات تعمــل بال
المناطــق، يظهــر مثلــث تحذيــر فــي المرايــا الجانبيــة لتنبيــه الســائق 
لوجودهــا. وفــي حــال تشــغيل مؤشــر االنعطــاف عنــد تغييــر المســار، 
ينطلــق تنبيــه صوتــي. ويســاعد نظــام المســاعدة النشــط لزاويــة الرؤيــة 
العميــاء علــى زيــادة مســتوى الحمايــة، وإلــى جانــب التنبيــه البصــري 
فــي مرايــا األبــواب والتحذيــر الصوتــي، فإنــه يتدخــل كذلــك فــي عــزم 
التوجيــه إذا بــدأ الســائق بتغييــر المســار أثنــاء وجــود ســيارة فــي زاويــة 

ــاء. ــة العمي الرؤي
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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 

ــاء(. ــة العمي ــة الرؤي ــه زاوي )متوفــرة فقــط مــع تنبي

نظام	التعّرف	على	إشارات	المرور
لمختلــف  المروريــة  الافتــات  رؤيــة  تفوتــك  أن  أحيانــًا  الســهل  مــن 
األســباب. وهنــا يأتــي دور نظــام التعــرف علــى الافتــات المروريــة 
حيــث يعمــل علــى رصــد ثاثــة أنــواع مــن الافتــات: حــدود الســرعة، 
الغزيــر،  كالمطــر  الطارئــة  الظــروف  بســبب  المؤقتــة  الســرعة  حــدود 
ومناطــق منــع التجــاوز. وعندهــا يقــوم النظــام بعــرض إشــارات رقميــة 
النظــام مــع كاميــرا رقميــة  التجهيــزات. ويعمــل  علــى شاشــة لوحــة 

ُمثبتــة خلــف مــرآة الرؤيــة الخلفيــة وبيانــات مــن نظــام الماحــة.

مجّسات	ركن	أمامية	وخلفية	وكاميرا	القيادة	الخلفية
ــه  ــن الضيقــة، تأتــي كواتروبورتي ــى القيــادة فــي األماك للمســاعدة عل

مــزّودة بمجّســات ركــن بالمصديــن األمامــي والخلفــي. وتزيــد أصــوات 
التنبيــه فــي التــردد مــع اقتــراب العائــق بينمــا ُتظهــر شاشــة شــرائح 
ُمحاطــة  الســيارة  التجهيــزات  لوحــة  بمنتصــف  الرقيقــة  الترانزيســتور 
برمــوز ُمضيئــة باللــون األخضــر أو األصفــر أو األحمــر حســب المســافة 
المتبقيــة. كمــا توجــد كاميــرا للرؤيــة الخلفيــة، ُمثبتــة بالقــرب مــن قفــل 
صنــدوق الســيارة الخلفــي، اللتقــاط نظــرة عــن مــا وراء الســيارة علــى 
شاشــة مازيراتــي. وتوضــح شــبكة ديناميكيــة الحــد األقصــى مــن عــرض 
الســيارة ومســارها المتوقــع علــى أســاس زاويــة التوجيــه للعجــات 

ــة. األمامي

كاميرا	للرؤية	المحيطية
يوفــر هــذا النظــام رؤيــة واضحــة بزاويــة 360 درجــة حــول الســيارة ممــا 
يتــّم  األخــرى.  الخفيــة  العوائــق  وإبــراز  الســيارات  ركــن  علــى  يســاعد 
التقــاط الصــور، بواســطة كاميرتيــن مثبتتيــن فــي أســفل مرايــا األبــواب 
باإلضافــة إلــى الكاميــرات األماميــة والخلفيــة، وتظهــر علــى شاشــة 

العــرض الرئيســة.
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عندمــا صّممــت مازيراتــي ســيارة كواتروبورتيــه، أولــت معاييــر الســامة األولويــة القصــوى. لذلــك فهــي ليســت فقــط تمنحــك 

الرفاهيــة القصــوى عبــر المســافات، بــل تمنحــك أيضــًا راحــة البــال الكاملــة.

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 وُيحّســن مــن الجــّر، 
ونظــام التحّكــم بمكابــح عــزم دوران المحــّرك الــذي يمنــع العجــات مــن 
الغلــق عنــد التغييــر بصــورة مفاجــأة. كمــا يمنــع كل مــن نظــام منــع غلــق 
العجــات مــن  المكابــح  لقــّوة  التوزيــع اإللكترونــي  العجــات ونظــام 
ــة. وُيقــّدم  ــة والخلفي ــح بيــن المحــاور األمامي الغلــق ويــوزع قــّوة المكاب
مزيــدًا مــن الدعــم مــن خــال نظــام مســاعدة للمكابــح الــذي يستشــعر 
لزيــادة  الهيدروليكيــة  الدائــرة  فــي  الضغــط  وُيعــّزز  الطــارئ  التوقــف 
القــدرة علــى التوقــف بينمــا يســاعد نظــام الثبــات علــى المنحــدرات 

الســائق عنــد الشــروع فــي الســير علــى منحــدر صاعــد.
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مصابيح	أمامية	ماتريكس	بتقنية	LED	متكيفة	بالكامل	مع	مساعدة	
مضادة	للوهج	العالي	

 LED ــز كواتروبورتيــه بمصابيــح ماتريكــس أماميــة بتقنيــة ــّم تجهي لقــد ت
متكيفــة بالكامــل، لمزيــد مــن تمّيــز مظهــر مازيراتــي، وهــي تحّســن 
بشــكل ملحــوظ مســتوى الرؤيــة واالنخفــاض فــي اســتهاك الطاقــة. 
كمــا أنهــا توفــر حيــاة طويلــة المــدى للمصابيــح بشــكل ملحــوظ. مــع 15 
ــح  ــة، توفــر هــذه المصابي ــة LED تعمــل فــي حزمــة كامل مصباحــًا بتقني
الهالوجيــن  200% مــن مصابيــح  بنســبة  أكبــر  رؤيــة  األماميــة مجــال 
التقليديــة، وتّمتــد إضــاءة الطريــق إلــى 55 متــرًا، ويصــل طــول عمــر 
المصابيــح تقريبــًا إلــى ضعــف عمــر المصابيــح األخــرى. وتتيــح تقنيــة 
ــة  ــا الكامل الضــوء الخاليــة مــن الوهــج للســائقين الحصــول علــى المزاي
الســيارات  علــى  التأثيــر  دون  مــن  ولكــن  األماميــة  المصابيــح  مــن 
مــرآة  خلــف  ُمثبتــة  رقميــة  كاميــرا  النظــام  القادمــة. ويســتخدم هــذا 
الرؤيــة الخلفيــة الكتشــاف الســيارات القادمــة ومــن ثــم يوجــه الضــوء 
بعيــدًا عنهــا كــي ال يســبب االرتبــاك لســائقيها بالوهــج، بينمــا تظــّل 
المناطــق المحيطــة مضــاءة بشــكل فعــال مــع إضــاءة ذات جــودة تشــبه 

ــز المصابيــح األماميــة بنظــام الحــزم  إضــاءة النهــار الطبيعيــة. كمــا تتمّي
ــًا  ــة المتكّيفــة )ADB(. يعمــل هــذا النظــام أوتوماتيكي ــة األمامي الضوئي
علــى ضبــط عــرض الحــزم الضوئيــة األماميــة وامتدادهــا لمنــح أقصــى 
ــة فــي مــرآة  ــرا ُمثبت ــة، وذلــك بفضــل كامي ــة وآمن ــة إضــاءة مثالي فعالي
الرؤيــة الخلفيــة ومجّســات تراقــب عــدة عوامــل مختلفــة بمــا فيهــا وضــع 
عجلــة القيــادة وســرعة الســيارة وطريقــة قيادتهــا. ويعمــل نظــام الحــزم 
فــي  القيــادة  عنــد  أوتوماتيكيــًا   )ADB( المتكّيفــة  األماميــة  الضوئيــة 

الطقــس الســيء أو علــى الطــرق الســريعة أو فــي المدينــة.

وسائد	هوائية	ومساند	الرأس	النشطة
فــي  منهــا  اثنتــان  هوائيــة.  وســائد  بســت  كواتروبورتيــه  تجهيــز  تــّم 
المقدمــة، وكاهمــا يعمــان علــى مرحلتيــن، يحميــان الســائق والراكــب 
األمامــي فــي حالــة االصطــدام، فــي حيــن توّفــر الوســائد الجانبيــة 
ووســائد النوافــذ مزيــدًا مــن الحمايــة. وهنــاك أيضــا مســاند الــرأس 
النشــطة للمقاعــد األماميــة، والتــي تتحــرك أوتوماتيكيــًا باتجــاه الــرأس 

للحــد مــن خطــر اإلصابــة عنــد االرتــداد.
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التقنية لسيارة كواتروبورتيه
املواصفات

تّم تحديث البيانات في شهر سبتمبر 2019

األبعاد	واألوزان
الطول

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

االرتفاع
قاعدة العجات

المسار االمامي
المسار الخلفي
البروز األمامي
البروز الخلفي
دائرة الدوران

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

كواتروبورتيه	ديزل
5262 م.م.

2128 م.م.

1948 م.م.

1481 م.م.

3171 م.م.

1634 م.م.

1647 م.م.

968 م.م.

1123 م.م.

11800 م.م.

530 لتر

70 لتر

1925 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

252 كلم / ساعة

6.4 ثانية

35.5 م

8.5-9.1 لتر / 100 كلم

6.1-6.7 لتر / 100 كلم

7.0-7.6 لتر / 100 كلم

224-240 جم / كلم

160-175 جم / كلم

183-199 جم / كلم

درجة تبّخر 6D حسب اللوائح األوروبية

كواتروبورتيه
5262 م.م.

2128 م.م.

1948 م.م.

1481 م.م.

3171 م.م.

1634 م.م.

1647 م.م.

968 م.م.

1123 م.م.

11800 م.م.

530 لتر

80 لتر

1860 كلجم

V6 60° بنزين
2979 سم3

86.5 م.م.

84.5 م.م.

1:9.7

350 حصان )257 كيلوواط(

5500 دورة/د

500 نيوتن/م

1750-4500 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

270 كلم / ساعة

5.5 ثانية

35.5 م

15.4-15.5 لتر / 100 كلم

8.6-8.9 لتر / 100 كلم

11.1-11.3 لتر / 100 كلم

349-350 جم / كلم

195-201 جم / كلم

252-256 جم / كلم

درجة تبّخر 6D حسب اللوائح األوروبية

S	كواتروبورتيه
5262 م.م.

2128 م.م.

1948 م.م.

1481 م.م.

3171 م.م.

1634 م.م.

1647 م.م.

968 م.م.

1123 م.م.

11800 م.م.

530 لتر

80 لتر

1860 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

2250-4000 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

288 كلم / ساعة

5.0 ثانية

35.5 م

15.4-15.5 لتر / 100 كلم

8.6-8.9 لتر / 100 كلم

11.1-11.3 لتر / 100 كلم

349-350 جم / كلم

195-201 جم / كلم

252-256 جم / كلم

درجة تبّخر 6D حسب اللوائح األوروبية

S Q4	كواتروبورتيه
5262 م.م.

2128 م.م.

1948 م.م.

1481 م.م.

3171 م.م.

1634 م.م.

1647 م.م.

968 م.م.

1123 م.م.

11800 م.م.

530 لتر

80 لتر

1920 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

2250-4000 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

288 كلم / ساعة

4.8 ثانية

35.5 م

15.0-15.7 لتر / 100 كلم

9.4-10.0 لتر / 100 كلم

11.7-11.8 لتر / 100 كلم

339-355 جم / كلم

213-227 جم / كلم

265-268 جم / كلم

درجة تبّخر 6D حسب اللوائح األوروبية

GTS	كواتروبورتيه
5262 م.م.

2128 م.م.

1948 م.م.

1481 م.م.

3171 م.م.

1634 م.م.

1647 م.م.

968 م.م.

1123 م.م.

11800 م.م.

530 لتر

80 لتر

1900 كلجم

V8 90° بنزين
3799 سم3

86.5 م.م.

80.8 م.م.

1:9.5

530 حصان )390 كيلوواط(

6500-6800 دورة/د

650 نيوتن/م

2000-4000 دورة/د

أوتوماتيكي 8 سرعات

310 كلم / ساعة

4.7 ثانية

34 م

15.6 لتر / 100 كلم

7.9 لتر / 100 كلم

10.7 لتر / 100 كلم

363 جم / كلم

184 جم / كلم

250 جم / كلم

درجة تبّخر 6B حسب اللوائح األوروبية
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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
مزيجــًا  كواتروبورتيــه  لطــراز  األصليــة  مازيراتــي  أكسســوارات  تقــدم 
إن  االســتثنائي.  الوظيفــي  واألداء  الحصــري  التصميــم  مــن  مثاليــًا 
االهتمــام بالتفاصيــل واألناقــة والجــودة لــكل أكسســوار ليڤانتــي علــى 
حــدة يكشــف الجوهــر األصيــل لعامــة مازيراتــي التجاريــة. يتضمــن 
وإطــارات  حصريــة  جنــوط  حــواف  كواتروبورتيــه  أكسســوارات  نطــاق 
مازيراتــي األصليــة. كمــا تتضمــن مجموعــة أكسســوارات النقــل التــي 
تحمــل شــعار مازيراتــي حصيــرة صنــدوق األمتعــة، وصنــدوق قابــل 
للطــي، باإلضافــة إلــى حقيبــة التزلــج علــى الجليــد. هنــاك أيضــا أغطيــة 
ســيارات أنيقــة. يمكنــك اكتشــاف المجموعــة الكاملــة مــن أكسســوارات 
مازيراتــي األصليــة فــي الكتيــب المخصــص، علــى الموقــع الرســمي 
الرســمية  مازيراتــي  شــبكة  خــال  مــن  أو   ،)www.maserati.com(

للــوكاء ومراكــز الخدمــة. 

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



WWW.MASERATI.COM

منتجع مازيراتي | مينوتي شيرو فيالي، 322 | 41121 مودينا | إيطاليا يه
ورت
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