


Quattroporte Trofeo

� كواتروبورتيه.
مازيرا��

يطالية. �
أيقونة ا
�ناقة ا

� ع� القيام بخطوة جريئة وذلك بتقديمها أول سيارة سيدان رياضية فاخرة ع� ا
�ط�ق. بدًءا من محرك
 خ�ل عام 1963، أقدمت مازيرا��

 حيث قام المهندسون بإقرانه بسيارة سيدان فاخرة مصممة بشكل رائع وطرحها أمام العالم بمزيد من الفخر. وهكذا تم ،V8 السباق القوي
إزاحة الستار عن أول سيارة كواتروبورتيه.

 
ين ® ®̄ تقدم كواتروبورتيه قوة هائلة مستوحاة من قوة السباقات حيث تحظى بمحرك ب

 أو محرك تربو ديزل  .
  

). مصابيح �
� (الرمح الث��¶

® المعاد تصميمه الذي يزدان بشعار مازيرا�� �̄ 
 توجد طريقة أفضل لتأكيد قدومك من الشبك ا
�مامي المم 
� السيارة

انج" «® �̄ � تحظى Giugiaro-penned Maserati 3200كواتروبورتيه الخلفية الجديدة مستوحاة من ا
�ضواء الخلفية "بوم
� ال¾�

 جي ��
� استخدام تقنية

� الصناعة. للتأكيد ع� شكلها الفريد، تم استخدام تقنية القولبة بالحقن LED 3 بمكانة رائدة «®
®»K نشاء عدسة �
 الحديثة 

ث�ثية ا
�لوان.
 

تضمن قاعدة العج�ت الطويلة مقصورة رحبة ذات تصميم أنيق. وتتوافر كافة وسائل الراحة والرفاهية، حيث تزدان المقصورة الداخلية
® كواتروبورتيه أيًضا بمجموعة عدادات  �̄ يطا�Ã الطبيعي المطرز يدويًا وصو
ً إÃ أنظمة مساعدة القيادة المتطورة. تتم �
 بجلد                    ا

 معاد تصميمها وشاشة جديدة عالية الدقة مقاس        بوصة، مع نظام الوسائط المتعددة                                               ، مما يجعل من
̄¶ جاذبية. تجربة القيادة أمًرا أك

    
ى الفاخرة، سيظل ا
�داء البارع والصقل الجريء لع�متنا الرائدة هو أهم ما Ê̄ � رسم مستقبل الرح�ت الك

� الوقت الذي تواصل فيه مازيرا��
®» 

نتسم به ع� مدى العصور.

V6
V8 V6ين ® ®̄ � طراز تروفيو قوي وصو
ً إÃ محرك ب

®».

Pieno Fiore
10.1Maserati Intelligent Assistant
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Quattroporte Trofeo

 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

( � Êورو��
� تم إجراؤها وفًقا ل�ئحة (ا
تحاد ا
� يناير  2017/1151،تتوافق البيانات مع ا
ختبارات ال¾�

� تم تحديثها «®
تحقق من توافروال¾� Ê̄ تطبيق2021. ع .MY21 .بلدك �

®» Maserati Connect

̄� ا
نبعاث ا
�وروبية أحدث معاي

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 TROFEOا��بعاد وا��وزان

mm 5262

mm 2128العرض (مع المرايا الجانبية)

mm 1948العرض (بدون المرايا الجانبية)

mm 1481

التسارع (0 - 100 كم/ساعة)

(مســافة 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)

� أكســيد الكربون (دورة متوسطة)
انبعاثات ثا�®

� أكســيد الكربون (دورة عالية)
انبعاثات ثا�®

كة) �̄ � أكســيد الكربون (دورة مش
انبعاثات ثا�®

� أكســيد الكربون (دورة منخفضة)
انبعاثات ثا�®

� أكســيد الكربون (دورة فائقة)
انبعاثات ثا�®

عدد ا
سطوانات والتصميم الداخ��

Òعة المحرك القصوى

Òعــة المحرك عند أقÓ عزم دوران

mm 11800

نسخة السوق ا
�وروبية

 8 تروس أوتوماتيكية 

km/h 288

s 5.0

m 35.5

/100 كم12.0 - 11.4 �̄ ل

/100 كم18.9 - 18.3 �̄ ل

/100 كم12.8 - 12.2 �̄ ل

/100 كم10.3 - 9.7 �̄ ل

/100 كم10.3 - 9.8 �̄ ل

غ/كم288 - 274

غ/كم232 - 218

غ/كم270 - 250

غ/كم427 - 414

غ/كم233 - 221

̄� ا
نبعاث ا
�وروبية أحدث معاي

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

 (430 CV) kW 316

rpm 5750

Nm 580

rpm 2250 - 4000

mm 3171

 l 530

l 80

kg 2000

QUATTROPORTE S

mm 5262

mm 2128

mm 1948

mm 1481

 8 تروس أوتوماتيكية 

km/h 288

s 4.8

m 35.5

/100 كم12.6 - 12.2 �̄ ل

/100 كم19.4 - 19.0 �̄ ل

/100 كم13.4 - 13.0 �̄ ل

/100 كم10.8 - 10.5 �̄ ل

/100 كم11.1 - 10.7 �̄ ل

غ/كم304 - 293

غ/كم245 - 236

غ/كم285 - 274

غ/كم439 - 430

غ/كم250 - 242

̄� ا
نبعاث ا
�وروبية أحدث معاي

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 3171

 l 530

l 80

kg 2065

QUATTROPORTE S Q4

mm 5262

mm 2128

mm 1948

mm 1481

mm 11800mm 11800

kg 2000 kg 1900kg 1980

نظام نقل الحركة

نظام نقل الحركة

ا��داء

ال�ئحة

ا
رتفاعقاعدة العج�ت

( �
ســعة الصندوق الخلفي (مع طي الصف الثا�®

سعة خزان الوقود

متوسط الوزن

الطول

ا
رتفاع

الÕعة القصوى

المحرك

زاحة  �
ا

قطر ا
سطوانة

الشوط

نسبة ا
نضغاط

أقÓ طاقة

أقÓ عزم دوران

قطر ا
نعطاف

الوزن المعتمد
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maserati.com/quattroporte

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

