


طرازات تروفيو الجديدة.

التميز  ال�عة.

يعد دمج إثارة مضمار السباق مع القيادة المعتادة أحد أك�� التحديات جرأة ع� ا��ط�ق.
يطالية، حتًما يكون هناك رابح. �وعندما تفعل ذلك بكل الحرفية ا�

رادي بالجمال الخالد. ��ضافة إ¢ كونها معززة بالراحة مع الشعور ال �ª طرازات تروفيو. استلهم تصميمها من سباقات السيارات با�
هكذا تأ¬»

 تتميز طرازات تروفيو �حركات      عالية ال�عة ذات ال�بو ا�زدوج. وهذا يعني قوة و�عة وتسارع استثنا� مع صوت ي�ي  جميع جنبات

بدنك. أداء أك� صق�ً: هذا ما تعنيه طرازات تروفيو بإيجاز

 من التفاصيل الديناميكية الهوائية ªµ́ ألياف الكربون شديدة اللمعان، إ¢ ا�²ضواء الخلفية الداكنة، والعج�ت المستوحاة من السباقات وشارة.
ª تحظى بها

«ºتروفيو ع� فتحات التهوية الرائعة ذات اللمسات الحمراء: كل ما يتطلبه ا�²مر هو مجرد لمحة للحصول ع� تأكيد رنان للقوة ال 
وس، وخروًجا أك�� قوة ،"Corsa" هذه السيارة. من خ�ل تنشيط وضع  ستخت�Ä أيًضا ع� الفور استجابة أÂع للخانق، وتحويً� أÂع لل�»

للعادم

´ مجموعة الطرازات بتحسينات فائقة ع� غرار نمط السباقات: مقاعد رياضية من الجلد الطبيعي المنحوت،. ª�فيما يتعلق بالجماليات، تتم 
ª محيطي. ع� الرغم من أن جماليات تروفيو

وفيو، وتكنولوجيا متطورة ونظام صو¬»  وأنماط من ألياف الكربون، ومجموعة أدوات خاصة ب�»
، إ� أن هذا � ينتقص من الراحة والتصميم الفاخر الذي تحظى به السيارة ª Äºمستوحاة من عالم السباقات بشكل تقري

ª تروفيو احظى بالËعة، مع ثبات ا�تزان.
مازيرا¬»
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نظام نقل الحركة

نظام نقل الحركة

ا��داء

ال�ئحة

قاعدة العج�ت

( ª¬́سعة الصندوق الخلفي (مع طي الصف الثا

سعة خزان الوقود

متوسط الوزن

ا��بعاد وا��وزان

الطول

العرض (مع المرايا الجانبية)

العرض (بدون المرايا الجانبية)

ا�رتفاع

الËعة القصوى

التسارع (0 - 100 كم/ساعة)

مسافة الوقوف (100 - 0 كم/ساعة)

كة) استه�ك الوقود (دورة مش�»

استه�ك الوقود (دورة منخفضة)

استه�ك الوقود (دورة متوسطة)

استه�ك الوقود (دورة عالية)

استه�ك الوقود (دورة فائقة)

انبعاثات ثا́¬ª أكسيد الكربون (دورة متوسطة)

انبعاثات ثا́¬ª أكسيد الكربون (دورة عالية)

كة) انبعاثات ثا́¬ª أكسيد الكربون (دورة مش�»

انبعاثات ثا́¬ª أكسيد الكربون (دورة منخفضة)

انبعاثات ثا́¬ª أكسيد الكربون (دورة فائقة)

المحرك

ªعدد ا�سطوانات والتصميم الداخ�

زاحة  �ا�

قطر ا�سطوانة

الشوط

نسبة ا�نضغاط

أقÑ طاقة

رعة المحرك القصوى

أقÑ عزم دوران

Âعة المحرك عند أقÑ عزم دوران

قطر ا�نعطاف

الوزن المعتمد

المكونات ا�²خرى

8 تروس أوتوماتيكية

km/h 326

s 4.5

m 34

/100 كم12.5 - 12.2 ل�»

/100 كم20.5 - 20.1  ل�»

/100 كم13.4 - 13.4 ل�»

/100 كم10.8 - 10.6 ل�»

/100 كم10.3 - 10.1 ل�»

غ/كم304 - 302

غ/كم243 - 238

غ/كم282 - 276

غ/كم465 - 455

غ/كم233 - 228

 أحدث معاي�ª ا�نبعاث ا�²وروبية

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

CV 580

rpm 6750

Nm 730

rpm 2250 - 5250

mm 3171

 l 530

l 80

kg 2160

QUATTROPORTE TROFEO

mm 5262

mm 2128

mm 1948

mm 1481

mm 11800

نسخة السوق ا�²وروبية

kg 2000

8 تروس أوتوماتيكية

km/h 326

s 4.3

m 34

/100 كم12.6 - 12.3  ل�»

/100 كم20.4 - 20.1 ل�»

/100 كم13.4 - 13.4  ل�»

/100 كم10.9 - 10.6 ل�»

/100 كم10.7 - 10.3 ل�»

غ/كم303 - 302

غ/كم246 - 240

غ/كم285 - 279

غ/كم461 - 454

غ/كم241 - 233

 أحدث معاي�ª ا�نبعاث ا�²وروبية

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

CV 580

rpm 6750

Nm 730

rpm 2250 - 5250

mm 2998

l 500

l 80

kg 2020

GHIBLI TROFEO

mm 4971

mm 2128

mm 1945

mm 1461

mm 11700

ارتفاع سيارة معتاد

kg 1960

التشغيل والتوقف

8 تروس أوتوماتيكية

km/h 302

s 4.1

 m 34.5

/100 كم16.0 - 15.9  ل�»

/100 كم24.3  ل�»

/100 كم16.6 ل�»

/100 كم14.0 - 13.8  ل�»

/100 كم14.4 - 14.4  ل�»

غ/كم376

غ/كم317 - 313

غ/كم363 - 359

غ/كم549

غ/كم325 - 318

 أحدث معاي�ª ا�نبعاث ا�²وروبية

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

CV 580

rpm 6750

Nm 730

rpm 2500 - 5000

mm 3004

l 580

l 80

kg 2170

LEVANTE TROFEO

mm 5020

mm 2158

mm 1981

mm 1698

mm 11700

ارتفاع سيارة معتاد

—

——

( ª Ä¬ئحة (ا�تحاد ا�²ورو�ª تم إجراؤها وفًقا ل
«ºيناير  2017/1151،تتوافق البيانات مع ا�ختبارات ال ªµ́ تم تحديثها ª

«ºتحقق من توافروال ع�Ä تطبيق2021. .MY21 .بلدك ªµ́ Maserati Connect





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/bh/ar/models/trofeo-collection

