


د الجديدة ي هاي�ب
ي ليڤان�ت

مازيرا�ت
أداء مشحون بالقوة

ي تدفع بالأداء والأناقة نحو آفاق جديدة،
د هي سيارة رياضية متعددة الستعمالت ال�ت ي هاي�ب

ي ل يعرف حدوًدا. كن استثنائيا. ليڤان�ت
 الطابع الستثنا�أ

ي الذي ل تخطئه الأذن .
مع تعزيز الكفاءة. إلهام و تشويق مع هدير محرك مازيرا�ت

ي الجديدة لإضفاء المزيد من البهجة عىل كل مغامرة تخوضها بالسيارة. سيارة تتخطى جميع الحدود، استمتع
ي ليڤان�ت

د �ف  تم تصميم تكنولوجيا الهاي�ب
ي الرائع الذي ينتقل بك دائًما إىل ما هو أبعد من الواقع.

 بالقيادة مع أداء مازيرا�ت
ي ديزل بمعدل تسارع يصل إىل 0.9 ثانية، حيث تستطيع السيارة أن تتسارع من 100-0 كم/

د بكونها أرسع من سيارة ليڤان�ت ي هاي�ب
ف سيارة ليڤان�ت تتم�ي

ي .
د المعتدلة تعكس قوة مازيرا�ت ف تبلغ رسعتها القصوى 240 كم/الساعة. تكنولوجيا هاي�ب ي ح�ي

الساعة خالل 6 ثواٍن، �ف
ف محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 ل�ت ومحرك  48V يوفر قوة إجمالية تبلغ 330 حصان. د ب�ي ي الهاي�ب

تجمع سيارة ليڤان�ت
ي يُنتج أداًء ديناميًكا فائًقا للدفع ع�ب مختلف الطرق، وقتما تشاء .

و�ف كما تحظى السيارة بمعزز إلك�ت
ف أبعاد السيارات ي الذي يمكن لمسه عىل الفور بسبب التوازن الفريد الذي تحظى به السيارة والذي يجمع ب�ي

 يتم تعزيز الجمال الخالد لسيارة ليڤان�ت
ي تتخطى جميع الحدود.

ز طاقتها ال�ت ي ت�ب
 الرياضية متعددة الستخدامات وسيارات السباق، بشكل أك�ب من خالل التفاصيل الداخلية والخارجية ال�ت

ي
ي الديناميكي الجديد �ف

ي الجديد المذهل عىل القائم  C ونص مازيرا�ت
 من الشعار البيضاوي الحديث فوق الشبكة الأمامية، إىل شعار الرمح الثال�ث

د. تزين المقاعد المظللة باللون الأزرق الكوبالت إىل جانب اللمسات ي هاي�ب
ي جميع أنحاء ليڤان�ت

ز الشعار والشارات المعاد تصميمها �ف  الخلف، ي�ب
د . ي هاي�ب

النهائية المصممة يدويًا المقصورة الفسيحة لسيارة ليڤان�ت
ي الواضح لن ينقطع سماع صوته مطلًقا .

ي تقطعها، إل أن هدير محرك مازيرا�ت
بغض النظر عن مدى طول المسافة ال�ت

ي .
ي النهاية ل تزال سيارة رياضية متعددة الستعمالت تحمل شعار مازيرا�ت

د، ولكنها �ف قد تكون سيارة هاي�ب





( 2017/1151، ولكن المطابقة اعتباراً من مارس 2021 لم يتم النتهاء منها، وبالتاىلي قد تخضع البيانات الواردة إىل مزيد من التعديالت. ي ي تم إجراؤها وفقاً لالئحة )التحاد الأورو�ب
 تتوافق البيانات مع الختبارات ال�ت

 . ف ي الرسمي�ي
ي ولدى وكالء مازيرا�ت

و�ف لك�ت ي الإ
عندما تصبح هذه البيانات نهائية سوف تتوفر عىل موقع مازيرا�ت

الأبعاد والأوزان

الطول

العرض )مع المرايا الجانبية(

العرض )بدون المرايا الجانبية(

الرتفاع

قاعدة العجالت

سعة الصندوق الخلفي

سعة خزان الوقود

الوزن المعتمد

المحرك

عدد السطوانات والتصميم الداخىلي

زاحة  الإ

قطر السطوانة

الشوط

نسبة النضغاط

أقىص طاقة

رسعة المحرك القصوى

أقىص عزم دوران

رسعة المحرك عند أقىص عزم دوران

الأداء

الرسعة القصوى

التسارع )0 - 100 كم/ساعة( 

مسافة الوقوف )100 - 0 كم/ساعة( 

كة(  استهالك الوقود )دورة مش�ت

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة منخفضة( 

استهالك الوقود )دورة منخفضة( 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة متوسطة( 

استهالك الوقود )دورة متوسطة( 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة عالية( 

استهالك الوقود )دورة عالية( 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة فائقة( 

استهالك الوقود )دورة فائقة( 

الالئحة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )دورة مشتركة( 

نظام نقل الحركة

نظام نقل الحركة

د ي هاي�ب
ليڤان�ت

mm 5005

mm 2158

mm 1948

mm 1693

mm 3004

l 580

l 80

kg 2090

L4

نسخة السوق الأوروبية

cc 1995

mm 84

mm 90

9.5:1

CV 330

rpm 5750

Nm 450

rpm 4000

km/h 240

s 6.0

m 36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 8 تروس أوتوماتيكية





maserati.com/levante/hybrid

https://www.maserati.com/eg/ar/models/levante/hybrid

