


Levante Trofeo

�
��� ليڤان

�مازيرا�

�
�السيارة الرياضية متعددة ا�ستعما�ت من مازيرا�

� عام 1963 مع
� بتاريخها الخاص فيما يتعلق بإط�ق ا��سماء المستلهمة من الرياح العاتية ع� طرازتها . بدأ هذا ا��مر ��

�            تحظى مازيرا�
� ال. ت�ها عقب ذلك جيب�� وبورا وخمس�� �ا��سطورة ميس¡

� تحمل اسمها ع̈¡ البحر ا��بيض المتوسط ويمكن أن تتغ¡� من 
��� ال�معة. تهب الرياح ال

�� إ» مجموعة مازيرا�
��� عام 2016، انضمت ليڤان

 و��
� الرياضية متعددة ا�ستخدامات بطابع مماثل، ع� الرغم من أن ما تخفيه

��� أي لحظة. تتمتع السيارة ليڤان
 كونها رياًحا معتدلة إ» عاصفة ��

ات قوية تظل دائًما قيد تحكمك بشكل تام � من مم¡�

 ��� - بدًءا من ا�ستجابة المذهلة وح
�� جميع ما تتوقعه من سيارة مازيرا�

��� الحقيقية للجو�ت الك̈¡ى، تقدم السيارة ليڤان
�� تقاليد مازيرا�

�� 
� الوقت نفسه، تتوازن أبعادها الدراماتيكية الرياضية متعددة ا�ستخدامات مع

 الصقل الذي � يتطلب أد�� مجهود للمسافات الطويلة. و��

�Áخطوط رشيقة وأشكال عضلية تنقل هدفها الدينامي

) نفسه بشكل أك¡Å ع� ا��بعاد المرتفعة لسيارة  �
Åالرمح الث��) �

�� المعاد تصميمه الذي يزدان بشعار مازيرا�  يفرض الشبك ا��مامي المم¡�

�
��� ا��سطورية ال

�� 3200 جي �
�انج" المستوحاة من سيارة مازيرا� � الخلف، المصابيح الخلفية ذات الشكل الجديد الجريء "بوم¡�

�� . �
�� ليفان

� تمنح عدسة ث�ثية ا��لوان K   صممها جيوجيارو، وقد تم إنشاؤها باستخدام أحدث تقنيات القولبة بالحقن
��ال

يطا»� ا��نيق، واللمسات النهائية Ðيُلهم أسلوبها ا� . �
��ة نفسها ع� السيارة ليڤان � � المم¡�

�� المقصورة الداخلية، تفرض شخصية مازيرا�
�� 

 المصممة بدقة مع ما تتسم به من قوة السباقات، ا�ستمتاع بالسفر الذي يغلب عليه طابع الفخامة لمسافات طويلة. مجموعة عدادات

�
� معاد تصميمها وشاشة جديدة عالية الدقة مقاس 8.4 بوصة بدون إطار إ»  جانب نظام الوسائط المتعددة للمساعد الذÓ� الخاص بمازيرا�

� أك¡Å سهولة وجاذبية
��تجعل تجربة قيادة السيارة ليڤان

ين � � من محركات الب¡�
� ذلك محركات الديزل V8 ومحركات V6 يتوفر مزيج نها��

 لتحقيق ا��داء العا»� ع� الطرق الممهدة V6 القوية، بما ��
مكانات ال�زمة �جتياز الطرق الوعرة Ðوا�

 �
��� تتمتع بها سيارة سياحية فاخرة مرموقة. ليڤان

�� تأهب لÁ� تحظى بأداء مبهج بغض النظر عن نوعية التضاريس، حيث ا��ناقة والراحة ال
� الرياضية متعددة ا�ستعما�ت

�تبدأ رحلة جديدة - سيارة مازيرا�
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Levante V6



km/h 302

s 4.1

m 34.5

أحدث معاي¡� ا�نبعاث ا��وروبية

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

—

تروس أوتوماتيكية 8

غ/كم325 - 318

غ/كم317 - 313

غ/كم376

غ/كم549

غ/كم363 - 359

/100 كم14.4 - 14.4 �ل¡

/100 كم14.0 - 13.8 �ل¡

/100 كم16.6 �ل¡

/100 كم24.3 �ل¡

/100 كم16.0 - 15.9 �ل¡

km/h 230

s 6.9

m 36

 أحدث معاي¡� ا�نبعاث ا��وروبية

V6 60°

cc 2987

mm 83

mm 92

16.5:1

(275 CV) kW 202

rpm 4000

Nm 600

rpm 2000 - 2600

mm 3004

l 580

l 80

—

LEVANTE DIESEL

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

—

kg 2205

تروس أوتوماتيكية 8

/100 كم10.1 - 9.1 �ل¡

/100 كم13.9 - 13.0 �ل¡

/100 كم10.3 - 9.4 �ل¡

/100 كم8.7 - 7.6 �ل¡

/100 كم9.7 - 8.7 �ل¡

غ/كم264 - 238

غ/كم364 - 341

غ/كم269 - 245

غ/كم227 - 200

غ/كم255 - 228

km/h 251

s 6.0

m 36

أحدث معاي¡� ا�نبعاث ا��وروبية

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

(350 CV) kW 257

rpm 5750

Nm 500

rpm 1750 - 4750

mm 3004

l 580

l 80

—

LEVANTE

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

—

kg 2109

تروس أوتوماتيكية 8

/100 كم13.4 - 12.5 �ل¡

/100 كم20.5 - 19.0 �ل¡

/100 كم13.8 - 12.8 �ل¡

/100 كم11.5 - 10.7 �ل¡

/100 كم12.3 - 11.5 �ل¡

غ/كم303 - 283

غ/كم464 - 430

غ/كم312 - 289

غ/كم259 - 242

غ/كم277 - 260

km/h 264

s 5.2

m 34.5

أحدث معاي¡� ا�نبعاث ا��وروبية

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

(430 CV) kW 316

rpm 5750

Nm 580

rpm 2250 - 4750

mm 3004

l 580

l 80

—

LEVANTE S

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

—

kg 2109

تروس أوتوماتيكية 8

غ/كم277 - 264

غ/كم260 - 247

غ/كم309 - 288

غ/كم449 - 431

غ/كم301 - 286

/100 كم12.3 - 11.7 �ل¡

/100 كم11.5 - 10.9 �ل¡

/100 كم13.7 - 12.7 �ل¡

/100 كم19.9 - 19.1 �ل¡

/100 كم13.3 - 12.6 �ل¡

نظام نقل الحركة

نظام نقل الحركة

ا��داء

ال�ئحة

قاعدة العج�ت

سعة الصندوق الخلفي

سعة خزان الوقود

متوسط الوزن

ا��بعاد وا��وزان

الطول

)العرض (مع المرايا الجانبية

العرض (بدون المرايا الجانبية)

ا�رتفاع

الÚعة القصوى

)التسارع (0 - 100 كم/ساعة

المحرك

عدد ا�سطوانات والتصميم الداخ��

زاحة  Ðا�

قطر ا�سطوانة

الشوط

نسبة ا�نضغاط

أقÛ طاقة

Ýعة المحرك القصوى

أقÛ عزم دوران

Ýعة المحرك عند أقÛ عزم دوران

قطر ا�نعطاف

وزن السيارة

)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

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

� أكسيد الكربون (دورة منخفضة 
)انبعاثات ثا��

� أكسيد الكربون (دورة متوسطة 
)انبعاثات ثا��

� أكسيد الكربون (دورة عالية 
)انبعاثات ثا��

� أكسيد الكربون (دورة فائقة 
)انبعاثات ثا��

� تم إجراؤها وفًقا ل�ئحة
��)تتوافق البيانات مع ا�ختبارات ال � بلدكMaserati Connectع̈¡ تطبيقMY21تحقق من توافر2017/1151.2021،(ا�تحاد ا��ورو̈��

��. � يناير 
� تم تحديثها ��

��وال

Levante Trofeo



Levante V6



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/lb/ar/models/levante

