


د الجديدة كلياً جيب�� هاي��
أداء يتسم بالقوة

. � كمحفز للتغي�� ء جديد - لحظة يعمل فيها التهج�� �
��� تتطور فيها مجرد فكرة إ� 

يحظى العالم الطبيعي بالعديد من اللحظات ال��

� طليعة ع� جديد للع�مة
� سلسلة من السيارات الجديدة، ��

د الجديدة: ا¢¡و� �� � جيب�� هاي��
� مازيرا¤�

 وع� ذات النهج من ا̈¢لهام، تأ¤�
التجارية

� تاريخ الع�مة التجارية
� ا¢¡ول من نوعه �� � العريق. المحرك الهج��

� دون التأث�� ع� الما�³
د مستقبل مازيرا¤�  تلهب السيارة جيب�� هاي��

� قدًما لمستقبل أك�� استدامة
� نحو الم�¹

، حيث يلتقى ا¢بتكار والتكنولوجيا دائًما مع هندسة سيارات عالية ا¢¡داء، لدفع مازيرا¤� �
مازيرا¤�

� كونها تحظى بمحرك أÃع من محركات الديزل، وأك�� حفاًظا ع� البيئة مقارنة بمحركات
�� � د ع� نحو وج�� ز فلسفة السيارة جيب�� هاي��  ت��

ين � الب��

د من جيب�� بعدد من التفاصيل ذات لون أزرق جديد مخصص، وهو اللون المعتمد عالمًيا � النسخة الهاي��  من حيث الشكل الخارجي، تتم��
� فتحات التهوية التقليدية الث�ث بالتوازي مع هذه اللمسات الزرقاء الجديدة، با̈¢ضافة إ� ضواغط مكابح من نوع

 كرمز للتنقل النظيف. تأ¤�
د بلون � جيب�� هاي��

� أوروبا، تأ¤�
� التقليدي ع� العمود   . ��

� به شعار مازيرا¤�                                       بريمبو ورمز الصاعقة الذي يتم��
 الجديد كلًيا، وهو يتألف من اللون الرمادي الفاتح عا�� التقنية مع درجات من اللون ا¢¡زرق. يتسم هذا اللون بأنه عند تعرضه لضوء الشمس

ز منحنيات السيارة تشعر وكأنه ينبض بالحياة، عندما يخلق بريق المعادن تألًقا خاًصا، ت��

د ذات اللون  فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، فإن جيب�� هاي��
 وحياكة بخيوط زرقاء اللون، بالتوازي مع الجيل الجديد من نظام الوسائط المتعددة

� جيب�� دائًما ما تمثل إجابة ملهمة بشكل فريد
مهما كان اختيارك ومهما كان طموحك، فإن مازيرا¤�

Pieno Fiore Grigio Evoluzione
.(Maserati Intelligence Assistant)

� بمقاعد سوداء من جلد الطبيعي تتم��
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نظام نقل الحركة

 8 تروس أوتوماتيكية نظام نقل الحركة

ا��داء

km/h 255

 s 5.7

 m 35.5

/100 كم9.4 - 8.1 ل��

/100 كم13.6 - 13.1 ل��

/100 كم9.4 - 8.1 ل��

/100 كم8.2 - 6.7 ل��

/100 كم8.9 - 7.4  ل��

غ/كم213 - 183

غ/كم186 - 151

غ/كم213 - 183

غ/كم307 - 295

غ/كم200 - 168

ال�ئحة

( � � تم إجراؤها وفًقا ل�ئحة (ا¢تحاد ا¢¡ورو¤�
� يناير  2017/1151،تتوافق البيانات مع ا¢ختبارات ال��

� تم تحديثها ��
تحقق من توافروال�� � بلدك. MY21.ع�� تطبيق2021.

�� Maserati Connect

 أحدث معاي�� ا¢نبعاث ا¢¡وروبية

L4

cc 1998

mm 84

mm 90

9.5:1

   (330 CV) kW 243

rpm 5750

Nm 450

rpm 4000

mm 2998قاعدة العج�ت

( �
l 500 سعة الصندوق الخلفي (مع طي الصف الثا¤�

l 70  سعة خزان الوقود

kg 1950متوسط الوزن

GHIBLI HYBRIDا��بعاد وا��وزان

mm 4971الطول

mm 2128 العرض (مع المرايا الجانبية)

mm 1945 العرض (بدون المرايا الجانبية)

mm 1461 ا¢رتفاع

الáعة 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)

� أكسيد الكربون (دورة متوسطة)
انبعاثات ثا¤�

� أكسيد الكربون (دورة عالية)
انبعاثات ثا¤�

كة) � أكسيد الكربون (دورة مش��
انبعاثات ثا¤�

� أكسيد الكربون (دورة منخفضة)
انبعاثات ثا¤�

� أكسيد الكربون (دورة فائقة)
انبعاثات ثا¤�

المحرك

عدد ا¢سطوانات والتصميم الداخ��

ا̈¢زاحة 

قطر ا¢سطوانة

الشوط

نسبة ا¢نضغاط

أق¹ طاقة

Ãعة المحرك القصوى

أق¹ عزم دوران

Ãعة المحرك عند أق¹ عزم دوران

mm 11700قطر ا¢نعطاف

نسخة السوق ا¢¡وروبية

kg 1878الوزن المعتمد

التشغيل والتوقفالمكونات ا¢¡خرى





maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/kw/ar/models/ghibli/hybrid

