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ة للعالم. بدأ هذا ي بتاريخها الخاص فيما يتعلق بإطالق االأسماء عىل سياراتها عقب اجتياح الرياح الشه�ي
 تحظى مازيرا�ت

ي إىل
ي عام 2016، انضمت ليفان�ت

. و�ف ف ال. تالها عقب ذلك جيبىلي وبورا وخمس�ي ي عام 1963 مع االأسطورة ميس�ت
 االأمر �ف

تتغ�ي من كونها رياًحا أن  المتوسط ويمكن  االأبيض  البحر  ي تحمل اسمها ع�ب 
ال�ت الرياح  الالمعة. تهب  ي 

 مجموعة مازيرا�ت
ي الرياضية متعددة االستخدامات بطابع مماثل، عىل الرغم من أن

ي أي لحظة. تتمتع السيارة مازيرا�ت
 معتدلة إىل عاصفة �ف

ى، دائًما ما تجد ي الحقيقية للرحالت الك�ب
ي تقاليد مازيرا�ت

ات قوية تظل دائًما قيد تحكمك بشكل رائع. �ف ف  ما تخفيه من مم�ي
ء يمكن أن يزعج راحتك” - يغض النظر عن الرسعة، ومهما كانت المسافة؛ لقد بدأت رحلة جديدة - مع ي

 شعارنا “ال �ش
ي ال تعرف أي حدود. 

سيارات الدفع الرباعي ال�ت

قوة الطبيعة
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1 9 6 3  | ل  ا والتقدميةميس�ت والجريئة  المستدامة  الروح  الستعمالت  متعددة  الرياضية  ي 
ليڤان�ت سيارة   تجسد 

ي - وهي جزء من قصة يعود تاريخها إىل أك�ث من 100 عام. إن سعي
 بشكل ل ينتهي مع مازيرا�ت

ي لالبتكار والشغف بالرسعة جعل االنتقال إىل سباقات سيارات النخبة أمًرا ال مفر منه. منذ ذلك
 مازيرا�ت

، النظ�ي منقطع  أداًء  تقدم  حيث  الفريدة،  الصيغة  هذه  ي 
مازيرا�ت طرازات  جميع  اتبعت   ، ف  الح�ي

ي تتوقعها من سيارة سياحية فاخرة ومرموقة.
 وتصميًما إيطالًيا يأرس االأنظار بجانب الرفاهية والراحة ال�ت

الرياضية السيارات  تصميم  ويضيف   . ي
ليڤان�ت ي 

مازيرا�ت طرازات  أحدث  من خالل  ذلك  تجسيد   يتم 
متعددة االستعماالت المذهل بعًدا مقنًعا آخر للتجربة. 

إرث دائم
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إمكانات ال حدود لها

ف ي - بدًءا من االستجابة الصارخة وح�ت التحس�ي
ي المختلفة كل ما تتوقعه من سيارة مازيرا�ت

ي إصدارات ليڤان�ت
 تقدم المحركات �ف

السهل للمسافات الطويلة. كما أنها فعالة بشكل ملحوظ.  

ين ف ي من االأداء الذي يتسم بالريادة عىل الطرق الممهدة والقدرات عىل الطرق الوعرة خياًرا من محركات الب�ف
 يوفر المزيج النها�أ

            .V6                     ي ذلك إصدار الديزل
 V6 ومحركات  V8 القوية، بما �ف

S   ي
ي ديزل، ليفان�ت

ي تروفيومحرك  V6 - ليفان�ت
محرك  V8 - ليڤان�ت
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Levante Diesel

Levante

ي
مجموعة ليڤان�ت

ي إىل آفاق جديدة ابحث عما يناسبك. 
سوف تصحبك ليڤان�ت

Levante Trofeo

أقىص قوة أقىص قوة

حصان275

حصان430

حصان350

حصان530

حصان580

معدل التسارع معدل التسارع

الثانية6.9

الثانية5.2

الثانية6.0

الثانية4.2

الثانية4.1

تصميم المحرك تصميم المحرك

V6

V6

V6

V8

V8

أقىص عزم دوران أقىص عزم دوران

600 نيوتن/م�ت

580 نيوتن/م�ت

500 نيوتن/م�ت

730 نيوتن/م�ت

730 نيوتن/م�ت

الرسعة القصوى الرسعة القصوى

كم/الساعة230

كم/الساعة264

كم/الساعة251

كم/الساعة292

كم/الساعة302

معدل السحب معدل السحب

AWD

AWD

AWD

AWD

AWD

Levante S

Levante GTS
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Levante - الشبكة

حصان350

أقىص قوة معدل التسارع

الثانية6.0

الرسعة القصوى

كم/الساعة251

تصميم المحرك

V6
معدل السحب

AWD
أقىص عزم دوران

500 نيوتن/م�ت

Levante - فتحات تهوية جانبية

ي
 اكتشف ليڤان�ت

Levante - تفاصيل مسند الرأس

ي - سيارة رياضية متعددة االستعماالت
ليڤان�ت

S    المواصفات الفنية للطراز

ي -
ي جميع ما تتوقعه من سيارة مازيرا�ت

ى، تقدم السيارة ليڤان�ت ي الحقيقية للجوالت الك�ب
ي تقاليد مازيرا�ت

 �ف
الوقت ي 

و�ف الطويلة.  للمسافات  مجهود  أد�ف  يتطلب  ال  الذي  الصقل  المذهلة وح�ت  االستجابة  من   بدًءا 
 نفسه، تتوازن أبعادها الدراماتيكية الرياضية متعددة االستخدامات مع خطوط رشيقة وأشكال عضلية تنقل
لق ع�ب رسعاتك القصوى، ف ف بمركز جاذبية منخفض للغاية وأنت ت�ف . من الهيكل الذي يتم�ي  هدفها الديناميكي
 إىل التوزيع المتوازن تماًما لالأوزان، من خالل هيكلها االأيروديناميكي الحاد. مزيج مثاىلي من االأداء الذي يتسم

بالريادة عىل الطرق الممهدة والقدرات عىل الطرق الوعرة

https://www.maserati.com/ma/ar/models/levante
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حصان580

قوة أقىص  التسارع معدل 

الثانية4.1

القصوى الرسعة 

كم/الساعة302

المحرك تصميم 

V8
السحب معدل 

AWD
دوران عزم  أقىص 

730 نيوتن/م�ت

Levante Trofeo - فتحات هواء جانبية وشعارات تروفيو

Levante Trofeo - تفاصيل مسند الرأس

Levante Trofeo - الشبكة

ي تروفيو - فن الرسعة
ليڤان�ت

ي تروفيو لتعظيم مشاعرك، بغض
 بزغت فكرة تصميمها من الشغف بمضمار السباق، حيث ُصممت ليڤان�ت

 النظر عن التضاريس. 

ي تروفيو قادرة عىل التحول من الهدوء المعتدل إىل عاصفة 
ي تشتق اسمها منها، فإن ليڤان�ت

 مثل الريح ال�ت
ي لحظة. محرك

ي غضون 100-0  حصانًا يجعله يتسارع من V8   580       عاتية �ف
بو بقوة 4.1  كم/ساعة �ف      مزدوج ال�ت

تبلغ ي   ثانية فقط مع رسعة قصوى مذهلة 
وفيو �ف الخاصة ب�ت التصميم      302 كم/الساعة. تساهم عنارص 

الجلد االأسود االأمامية المصممة من  بأن االأداء يمثل االأولوية: بدًءا من الشبكة  ك عىل نحو مستمر   تذك�ي
ي إىل شارة تروفيو فوق

 الناعم إىل مواس�ي العادم الداكنة V8، ومن اندفاعة اللون االأحمر عىل شعار مازيرا�ت
يطالية الجريئة.  فتحات التهوية، بينما يوضح الشعار ذو االألوان الثالثة عىل القائم B روحه االإ

ي تروفيو
 اكتشف ليڤان�ت

https://www.maserati.com/ma/ar/models/levante/trofeo
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ي أسلوبًا إيطالًيا أنيًقا،
ي االأصيل. وهذا يع�ز

ي طابع مازيرا�ت
 يعكس التصميم الداخىلي لسيارة ليڤان�ت

ي رحلة
 ولمسات نهائية متقنة الصنع وطاقة مستوحاة من السباق تلهم السفر لمسافات طويلة �ز

ي مقصورة السيارة.  قد يكون
 تتسم بطابع الفخامة. هناك أيًضا شعور متحرر بالمساحة الشاملة �ف

 هذا، إىل جانب وضع قيادة سيارات الدفع الرباعي القيادي، مفاجأة بالنظر إىل المظهر الخارجي
الشبيه بالكوبيه.

زة دعوة مم�ي
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فخامة ذات مستوى رفيع
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    :   Q4  نظام الدفع الرباعي الذكي
ة ف ي قدًما - بغض النظر عن حالة الطقس. تم تطوير هذا النظام ليقدم تجربة الدفع الخلفي المم�ي

 انطلق نحو المىصف
ي الظروف العادية، يرسل نظام  Q4 كل عزم

، ح�ت عندما تكون القدرة عىل التماسك مع االأسطح ضعيفة. �ف ي
 من مازيرا�ت

ي حالة
ي واستهالك مثاىلي للوقود. �ف

 الدوران إىل العجالت الخلفية، للحصول عىل ديناميكيات قيادة متوازنة تماًما من مازيرا�ت
 فقدان الجر بسبب التسارع المفاجئ أو التوجيه المفرط عىل المحور الخلفي، يمكن أن يغ�ي نظام  Q4 تقسيم عزم

ي غضون 150 ملىلي
ف العجالت االأمامية والخلفية �ف ي المائة من الدفع بالعجالت الخلفية إىل 50-50 ب�ي

 الدوران من 100 �ف
ي المحور الخلفي،

س التفاضىلي الميكانيكي محدود النوافذ �ف  ثانية عىل نحو غ�ي ملحوظ. يوفر توجيه عزم الدوران وال�ت
 .  الفريد من نوعه لهذه الفئة من المركبات، دعًما أساسًيا عندما يتعلق االأمر باستقرار القيادة الديناميكي

ي النشط: 
التعليق الهوا�ئ

ي النشط المتقدم عىل رفع أو خفض السيارة حسب الحاجة أو بحسب ما هو
 يعمل نظام التعليق الهوا�أ

 مفضل لديك. من خالل ستة إعدادات لالختيار من بينها، يمكن للسائق تحديد االرتفاع المناسب للطريق أو
عدادات المنخفضة لقيادة رسيعة ي تالئم الطرق الوعرة إىل االإ

 التضاريس، بدًءا من المسافة المرتفعة ال�ت
وفعالة وسلسة عىل الطريق الرسيع. 

مستشعر جودة الهواء: 
ن بنظام تحليل ف السيارة جيبىلي بجهاز استشعار ذكي مق�ت  تم تجه�ي
الخارجي التلوث  مستويات  حساب  عىل  يعمل  الذي  شارات   االإ
 ويمنع الهواء الملوث والغازات السامة من الدخول إىل المقصورة،

ي السيارة. 
مما يجعله يضفي المزيد من الراحة عىل الركاب �ف
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فتحة سقف كهربائية: 
ي بفتحة سقف كهربائية ذات زجاج أمان ملون، مع مظلة يدوية

 يمكن تزويد السيارة ليفان�ت
أو الخلف  إمالتها من  ويمكن  الطاقة،  السقف عن طريق  فتحة  ي 

�ف التحكم  يتم   للشمس. 
ز رفرف أمامي اجع إىل داخل سقف السيارة حيث ي�ب ة ت�ت ي الحالة االأخ�ي

 فتحها بالكامل؛ و�ف
ي ليجعل تدفق الهواء ينحرف بعيًدا. 

عىل نحو تلقا�أ

MIA (يكذلا يتاريزام دعاسم):
 مدعوًما بنظام التشغيل  Android Automotive OS، يوفر الجيل الجديد
تعمل ي 

ال�ت الشاشة  تحمل  وشخصية.  مبتكرة  مستخدم  تجربة   MIA  من 
16:10 النسبة  ذات  بوصات   10 مقاس  إطار  بدون  الدقة  عالية   باللمس 
ف الشاشة بحافة زجاجية منحنية أنيقة: االأوىل من  واجهة رسومية جديدة. تتم�ي

ي تصميم السيارات. 
نوعها �ف

ي درجة الحرارة رباعي المناطق: 
تحكم �ز

ي درجة
 لتعزيز راحة ركاب المقعد الخلف ، يتوفر نظام تحكم �ف

ي
إضا�ف أوتوماتيكي  هواء  تكييف  نظام  المناطق:  رباعي   الحرارة 

ي لوحة المفاتيح المركزية يسمح بتعديل
ي المنطقة مثبت �ف

 ثنا�أ
منافذ خالل  من  منفصل  بشكل  الهواء  وتوزيع  الحرارة   درجة 

الهواء السفلية وتلك المتواجدة عىل االأعمدة. 
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ي رسعات: 
ناقل حركة أوتوماتيكي مع ثما�ز

وس، واستهالًكا أفضل للوقود، ي رسعات المتطور راحة محّسنة، ومعدل تغي�ي أرسع لل�ت
 يوفر ناقل الحركة االأوتوماتيكي ذو الثما�ف

).I.C.E(  التحكم والكفاءة ي 
، الطرق الوعرة، زيادة �ف ي

ايد. تتوفر خمسة أوضاع للقيادة: عادي، ريا�ف ف الم�ت ف  التحس�ي  عالوة عىل 
ي تروفيو، وضع كورسا

  وحرصيًا لسيارة ليفان�ت

مقاعد خلفية قابلة للطي: 
لج عىل الجليد بأمان؟ توفر المقاعد الخلفية القابلة ف لج أو لوح ال�ت ف  هل تحتاج إىل تخزين حقيبة ال�ت
ي نقل االأغراض الشخصية. عندما يتم طي المقعد الموجود عىل الجانب

 للطي بنسبة 60/40 براعة �ف
 االأصغر الأسفل عىل نحٍو تام، سيكون لديك امتداًدا مستٍو تقريًبا يعمل كأرضية تحميل من أجل

ة الحجم. استيعاب المعدات واالأشياء كب�ي
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استمتع بآفاق جديدة: 
ي كل مكان.

ي �ف
ي تجسد شخصية مازيرا�ت

ي المقصورة الفسيحة ال�ت
 ارتق بالفخامة إىل المستوى االأعىل �ف

ف باللمسات النهائية المصممة بدقة وأر�ت المواد مثل تنجيد الحرير يطاىلي المم�ي ج الطراز االإ ف  يم�ت
ات الداخلية المقاعد ف . تشمل الم�ي ي

 الطبيعي من إرمنيجيلدو زينيا: إنها سيارة حرصية من مازيرا�ت
بجلد الجانبية Pieno Fiore المكسوة  االألواح  عىل  يدويًا  المحاك  والجلد  )اختياري(،   الطبيعي 

للوحة القيادة واالأسطح االأخرى إما من الخشب االأصىلي أو حواف الجلد االأسود الناعم. 

. هناك ثالثة حواف داخلية فخمة تضيف إىل جاذبية هذا ي
ف قوية لمازيرا�ت  تُعد االأجواء الهادفة للمقصورة جانًبا آخر يخلق نقطة تم�ي

ة خشبية مفتوحة المسام  المالذ للسائق، وتزيد من خيارات التخصيص. االأوىل منها هي المسام المفتوحة  Regimental، وهي قرسش
ي ميالنو. الثانية هي

ي صناعة االأزياء وتحظى بمستوى عاٍل من التقدير لدى مصممي االأزياء الرواد �ف
 مستوحاة من االأنسجة الموجودة �ف

ي
ات ألياف الكربون الخارجية، حيث يضيف التأث�ي ثال�ش ف ي تروفيو بمجموعة م�ي

 نسيج ألياف الكربون غ�ي الالمع، المستوحاة من ليفان�ت
الزخرفة تم تصميم هذه  اللمعان:  المعدن شديد  آخرها هو صقل  بالداخل.  الديناميكية  االعتماد  أوجه  إىل  النسيج  لنمط   االأبعاد 
 الجديدة االأنيقة باستخدام شبكات معدنية، وهي مستوحاة من الهندسة المعمارية المعارصة؛ ويضفي نمط حياكة شيفرون االأنيق

ي للمقصورة. 
المزيد عىل المظهر الريا�ف
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ي
ز سيارة مازيرا�ت حالة من التواصل بينك وب�ي

ف التطبيق والسيارة، سوف  أتقن جوهر االأداء والراحة والسالمة لتحويل كل رحلة إىل تجربة فريدة ورائعة. حالة من االتصال الحد�ي والجوهري ب�ي
ي أفضل Connect يعمل نظام

ي عىل توف�ي تجربة تعرف سيارتك عىل عاداتك واحتياجاتك عىل نحو سلس، مما يتيح لك االستمتاع بالقيادة �ف
 من مازيرا�ت

حاالتها. 

الخدمات عن بُعد: 
طارات، وعداد  يعرض تطبيق  Maserati Connect مستوى الوقود، ومعدل ضغط االإ
ي ذلك فحوصات مجموعة

 المسافات، وعمر الزيت، وبطاقة تقرير صحة السيارة بما �ف
يتم والمصابيح.  االأمان  وأنظمة  والسوائل،  والزيت  والتعليق،  والفرامل  الحركة،   نقل 

تحديث كل المعلومات بمجرد بدء تشغيل السيارة. 

أليكسا من أمازون: 
االتجاهات، عىل  والحصول  الموسيقى،  تشغيل  ي 

�ف أليكسا  تساعدك  أن   يمكن 

ي
 وإجراء المكالمات، والتحقق من التقويم، وتشغيل الكتب الصوتية، والتحكم �ف
لك الذكي من السيارة، وأك�ش من ذلك، من خالل أوامرك الصوتية فقط - ح�ت ف  م�ف

تتمكن من إبقاء يديك عىل عجلة القيادة وعينيك عىل الطريق. 

ل والسيارة:  ز ز الم�ز التصال ب�ي
 يمكنك استخدام مهارة  Maserati Connect لتشغيل أليكسا، باالإضافة
تمكنك   ل.  ف الم�ف من  السيارة  مع  للتفاعل   Google Assistant     إجراء  إىل 
 الخدمة من االستفسار عن حالة السيارة، وإرسال وجهة إىل نظام المالحة

الخاص بالسيارة )إرسال وانتقال( 



38 39

نظام مساعد القيادة المتطور

ي بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة القيادة المتطورة من المستوى 2، وهو أعىل مستوى للقيادة الذاتية مسموح به حالًيا.
ف ليفان�ت  تم تجه�ي

ي مزيًدا من الراحة خالل الس�ي ع�ب مجموعة متنوعة من ظروف حركة المرور. 
وهذا يع�ف

التعرف عىل إشارات المرور
ي مررت بها للتو؟ يعد التعرف عىل إشارات

 ماذا لو كانت سيارتك تنبهك بشأن عالمة حد الرسعة ال�ت
 المرور مفيًدا لمراقبة أنواع مختلفة من الالفتات: حدود الرسعة وحدود الرسعة المؤقتة ومناطق

تقييد التجاوز. 

نظام المساعدة عىل الطريق الرسيع
المساعدة المالئم ونظام  تثبيت الرسعة  ف مزايا نظام  الجمع ب�ي أنه يمكنك  يوًما   هل تخيلت 

من مستقل  قيادة  نظام  هو  الرسيع  الطريق  عىل  المساعدة  نظام  المسار؟  عىل  الحفاظ  ي 
 �ف

وإبقاء الرسعة،  وإبطاء  والترسيع،  التوجيه،  عىل  لمساعدتك  خصيًصا  مصمم   ،2  المستوى 
ذات الرسيعة  الطرق  أو  الرسيعة  الطرق  عىل  القيادة  عند  خاصة  مسارها،  ي 

�ف  سيارتك 
المحدود.  الوصول 

         (LKA) ي الحفاظ عىل المسار
 نظام المساعدة �ز

ي الحفاظ
 هل تريد أن تجعل قيادتك عىل الطرق الرسيعة والمفتوحة أك�ش أمانًا؟ نظام المساعدة �ف

مناورة ي 
�ف الحارات والبدء  لتحديد عالمات  آمنة تم تصميمها  قيادة  ة  ف المسار عبارة عن م�ي  عىل 

ي يجب عليك بالتأكيد
ة أمان السيارة ال�ت ف  التوجيه من أجل منع العبور غ�ي المقصود للحارات. م�ي

البحث عنها.  

نظام التحذير من الخروج عن المسار
يساعد أمامك،  الطريق  عالمات  تراقب  ي 

ال�ت الخلفية  الرؤية  مرآة  ي 
�ف الموجودة  ا  الكام�ي  بفضل 

ي الحارة المحددة عىل الطرق
 نظام التحذير من الخروج عن المسار السائق عىل إبقاء السيارة �ف

حدوث وإمكانية  المحدد  المسار  عن  االنحراف  من  ذلك  ويقلل  الرئيسية.  والطرق   الرسيعة 
االستعانة دون  الحارة  لعالمات  السيارة  عبور  عند  تحذير  توف�ي  خالل  من  ي  جان�ب  تصادم 

شارات الضوئية. يؤدي تنشيط مؤرسش االنعطاف إىل تجاوز النظام.  باالإ

مساعد النقطة العمياء النشط
ونًيا؟ يكتشف نظام مساعد النقطة العمياء  هل تحتاج إىل بعض المساعدة للنظر ع�ب كتفك إلك�ت
ي حاالت تغي�ي الحارات والتجاوز

 النشط دخول المركبات إىل النقاط العمياء الجانبية والخلفية �ف
ة أمان للقيادة ستساعدك عىل مواجهة أحد أك�ب المخاطر عىل الطريق.  ف والوقوف. إنها م�ي

ا الرؤية المحيطية كام�ي
ا رؤية واضحة بزاوية 360 درجة حول السيارة، مما يساعد عىل ركن السيارة الكام�ي  توفر هذه 
ات أسفل مرايا ف من الكام�ي ي يصعب رؤيتها. يتم التقاط الصور بواسطة اثن�ي

 وإبراز العوائق ال�ت
العرض شاشة  عىل  الصور  هذه  وتظهر  والخلفية  االأمامية  ات  الكام�ي إىل  ضافة  باالإ  االأبواب 

الرئيسية. 

Stop e Go    مثبت الرسعة المالئمة مع نظام
ي االستمتاع بمزيد من الراحة أثناء القيادة مع تعزيز االأمان عند القيادة عىل الطرق

 هل ترغب �ف
ضافة إىل  عىل Stop & Go الرسيعة والطرق المفتوحة؟ يعمل نظام مثبت الرسعة المالئمة باالإ
ي أمامك. سوف تشعر

ف السيارة ال�ت  ضبط رسعتك للحفاظ عىل المسافة المحددة مسبًقا بينك وب�ي
ي ظروف

 بأمان أك�ش من أي وقت مىصف عند القيادة عىل الطرق الرسيعة والطرق المفتوحة سواًء �ف
حركة المرور المحدودة أو المعتدلة. 

ي
ضا�ز  نظام التحذير من الصطدام الئمامي الإ

 هل تريد أن تشعر بمزيد من االأمان عند القيادة أثناء حركة المرور الكثيفة؟ سواء كانت تواجه 

ي
ًا أو ازدحاًما مروريًا، فإن نظام التحذير من االصطدام االأمامي االإضا�ف  ساعة الذروة أو حدثًا كب�ي

ار بالسيارة أو الحد منها.  يقلل من مخاطر االصطدامات الخلفية لمنع حدوث أرصف

 وظيفة المسار الخلفي المتقاطع
ف أو اليسار، أثناء الرجوع اب سيارة غ�ي مرئية، من اليم�ي ة مرحب بها تصدر تحذيًرا عند اق�ت ف  هذه م�ي

للخلف من مكان وقوف السيارات. 

ا خلفية مستشعر وقوف أمامي وخلفي وكام�ي
ي جيبىلي مزودة بأجهزة استشعار لوقوف السيارات

ي االأماكن الضيقة، تأ�ت
 للمساعدة عىل المناورة �ف

ا اختيارية للرؤية الخلفية، مثبتة ي المصدات االأمامية والخلفية. باالإضافة إىل ذلك، هناك كام�ي
 �ف

ي        .
بالقرب من قفل صندوق االأمتعة، حيث تعرض ما هو خلف السيارة عىل شاشة مازيرا�ت

مساعد القيادة النشط

ي
�ف تقديمه  تم  الذي  الرسيع  الطريق  المساعدة عىل  لنظام  امتداد  هو  النشط  القيادة   مساعد 

ي لطراز
ي حاالت الطرق الجيدة، بغض .MY18 مجموعة مازيرا�ت

 يتم دعم هذا النظام الجديد �ف
ية إضافية أو طرق رسيعة. ية من الفئة  B أو طرق حرصف  النظر عما إذا كانت طرق حرصف
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صمم سيارتك الخاصة

ي الخاصة
ي ليفان�ت

ه. صمم سيارة مازيرا�ت ية توف�ي ي عمالً فنًيا تم تصميمه بعناية واهتمام ال يمكن لغ�ي اليد البرسش
 تمثل كل سيارة من فئة مازيرا�ت

بك وخصصها لتتناسب مع احتياجاتك. 

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/ae/ar/shopping-tools/configurator
https://www.maserati.com/ma/ar
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ي الذي
ي بطريقة خاصة لتتناسب مع شخصيتك الفريدة.  Fuoriserie هو برنامج تصميم السيارات المخصصة من مازيرا�ت

 ُصممت سيارتك المازيرا�ت
ي فريدة من نوعها، وفق ما يتناسب مع رغبتك الخاصة. أطلق العنان لجرأتك، ضع لمساتك الخاصة

يسمح لك بتصميم سيارات مازيرا�ت
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طرازات بحسب المقاس

االبتكار، أو  المعارص  االأسلوب  أو  االأداء  إما  االأولويات،  ترتيب  ابدأ من حيث  االختيارات.  لها من  إبداعات جريئة، مع مجموعة ال حرص   ثالث 
ي تعكس واقع ما يدور بداخلك عىل أفضل نحو ممكن. 

ي حرص لها لكي تحظى بسيارة مازيرا�ت
واستكشف الطرازات ال�ت

ي
ليس هناك ما يضاهي جمال الما�ف

عرص االأبدي،  النمط  لعشاق  رحلة "Gentleman Racer" مخصصة  ي 
�ف ف  المخلص�ي اء   والخ�ب

. تستوحى مجموعة سيارات ي
اث العتيق للسباقات.  Corse مازيرا�ت من ال�ت

C O R S E

 مخصص للعمالء االأك�ش رياضية وعشاق التكنولوجيا والمواد الجديدة، االأشخاص الذين يتبنون
 ويشجعون التغي�ي بكل ما يملكون من حماس وطاقة. لالأشخاص الذين يعرفون أن االأفضل لم

يأت بعد. 

بلغة يتعاملون  ممن  والثقافة  والموضة  الفن  ي  لمح�ب  مخصص 
إنتاج طراز تم  االتجاهات Unica الواقع.  تجسيد  إعادة   ليعكس 

ي الموضة والفن والثقافة عىل نحو متسارع. 
ة �ف المتغ�ي

FUTURA

UNICA

Fuoriserie  اكتشف

https://www.maserati.com/ma/ar/brand/fuoriserie
https://www.maserati.com/ma/ar/brand/fuoriserie
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المواصفات الفنية
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وزان والئ بعاد  الئ

الطول

العرض )مع المرايا الجانبية( 

العرض )بدون المرايا الجانبية( 

االرتفاع

قاعدة العجالت

 سعة الصندوق الخلفي

سعة خزان الوقود

وزن السيارة

متوسط الوزن

المحرك

عدد االسطوانات والتصميم الداخىلي

زاحة  االإ

قطر االسطوانة

الشوط

نسبة االنضغاط

أقىص طاقة

رسعة المحرك القصوى

أقىص عزم دوران

رسعة المحرك عند أقىص عزم دوران

الئداء

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

LEVANTE DIESEL

mm 5005

mm 2158

mm 1981 

mm 1693

mm 3004 

l 580

l 80

kg 2205

-

V6 60°

2987 cc

mm 83

mm 92

16.5:1

(275 CV) kW 202

rpm 4000

Nm 600

rpm 2000 - 2600

km/h 230

s 6.9

m 36

/100 كم  10.1  -9.1  ل�ت

364 - 341  غ/كم

/100 كم      13.9 - 13.0  ل�ت

269 - 245  غ/كم

/100 كم   10.3   - 9.4  ل�ت

227 - 200  غ/كم

/100 كم   8.7 - 7.6  ل�ت

255 - 228  غ/كم

/100 كم   9.7 - 8.7  ل�ت

 أحدث معايير االنبعاث االأوروبية

264 - 238  غ/كم

 8 تروس أوتوماتيكية  

ارتفاع سيارة معتاد

LEVANTE TROFEO

mm 5020

mm 2158

mm 1981 

mm 1698 

mm 3004

l 580

l 80

-

kg 2170

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

CV 580

rpm 6750

Nm 730

rpm 2500 - 5000

km/h 302

s 4.1

m 34.5

/100 كم   16.0 -  15.9  ل�ت

549  غ/كم

/100 كم        24.3  ل�ت

376  غ/كم

/100 كم        16.6  ل�ت

317 - 313  غ/كم

/100 كم   14.0 -  13.8  ل�ت

325 - 318  غ/كم

/100 كم   14.4 -  14.4  ل�ت

 أحدث معايير االنبعاث االأوروبية

363 - 359  غ/كم  

 8 تروس أوتوماتيكية  

LEVANTE

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

mm 3004

l 580

l 80

kg 2109

-

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

(350 CV) kW 257

rpm 5750

Nm 500

rpm 1750 - 4750

km/h 251

s 6.0

m 36

/100 كم   13.4 - 12.5  ل�ت

464 - 430  غ/كم

/100 كم   20.5 - 19.0  ل�ت

312 - 289  غ/كم

/100 كم   13.8  -   12.8  ل�ت

259 - 242  غ/كم

/100 كم   11.5  - 10.7  ل�ت

277 - 260  غ/كم

/100 كم   12.3 - 11.5  ل�ت

 أحدث معايير االنبعاث االأوروبية

303 - 283  غ/كم

 8 تروس أوتوماتيكية  

LEVANTE S

mm 5005

mm 2158 

mm 1981 

mm 1693

mm 3004

l 580

l 80

kg 2109

-

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

(430 CV) kW 316

rpm 5750

Nm 580

rpm 2250 - 4750

km/h 264

s 5.2

m 34.5

/100 كم   13.3  - 12.6  ل�ت

449 - 431  غ/كم

/100 كم       19.9 -     19.1  ل�ت

309 - 288  غ/كم

/100 كم       13.7 -  12.7  ل�ت

260 - 247  غ/كم

/100 كم   11.5 -  10.9  ل�ت

277 - 264  غ/كم

/100 كم   12.3 -  11.7  ل�ت

 أحدث معايير االنبعاث االأوروبية

301 - 286  غ/كم

 8 تروس أوتوماتيكية  

2021. تحقق من توافر اير  ي ف�ب
ي تم تحديثها �ف

( 2017/1151، وال�ت ي االأورو�ب ي تم إجراؤها وفًقا لالئحة )االتحاد 
ال�ت البيانات مع االختبارات  ي بلدك Maserati Connect ع�ب تطبيق MY21 تتوافق 

.�ف

ارتفاع سيارة معتاد

LEVANTE GTS

mm 5020

mm 2158

mm 1981

mm 1698

mm 3004

l 580

l 80

kg 2170

-

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

(530 CV) kW 390

rpm 6250

Nm 730

rpm 2500 - 5000

km/h 291

s 4.3

m 34.5

/100 كم 16.0 - 15.8  ل�ت

549  غ/كم

/100 كم        24.3  ل�ت

376 - 375  غ/كم

/100 كم        16.6  ل�ت

317 - 311  غ/كم

/100 كم   14.0 -  13.7  ل�ت

325 - 315  غ/كم

/100 كم   14.4 -  13.9  ل�ت

 أحدث معايير االنبعاث االأوروبية

363 - 357  غ/كم  

 8 تروس أوتوماتيكية  
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مكانات عالم من االإ
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ي
دورات ماس�ت لقيادة سيارات مازيرا�ت

ي العالم لم يتساءل عما يجب أن تكون عليه الرسعة القصوى
ي �ف

 من غ�ي الممكن أن يكون هناك سائق مازيرا�ت
ي السيارة إىل أقىص حد. تجيب

 للسيارة عند المرور بأحد منعطفات مضمار السباق واختبار قدرات المكابح �ف
افية لمن يرغبون ي عىل كل هذه االأسئلة وأك�ش من خالل سلسلة من الدورات التدريبية االح�ت

 تجربة قيادة مازيرا�ت
السيارة طرح  مع  السباق.  مضمار  الطبيعية:  بيئتها  ي 

�ف االأرسع  ي 
مازيرا�ت لطرازات  االأداء  إمكانات  اكتشاف  ي 

 �ف
ي الرئيسية MC20 الخارقة

، أصبحت تجربة قيادة مازيرا�ت ي
 المذهلة وإصدارات تروفيو القوية من جيبىلي وليفان�ت

ي
و�ف لك�ت  أك�ش ديناميكية ومتعة. للحصول عىل تفاصيل كاملة حول تجارب القيادة لدينا، يمكنك زيارة موقعنا االإ

 .info@mastermaserati.it  ة ع�ب  mastermaserati.com أو التواصل معنا بنا مبارسش

الخدمات المالية
ي السوق وتكييفها

ي اختيار أفضل الظروف �ف
اء سيارتك بمساعدة من خالل حزمة مالية من مازيرا�ت  يتيح لك رسش

إرشادات يقدمون  حيث  لك،  ف  مالي�ي كمستشارين  بالعمل  ف  الرسمي�ي ي 
مازيرا�ت وكالء  سيسعد  الحتياجاتك.   وفًقا 

مهنية حول خيارات الدفع المختلفة المتاحة وإنشاء حزمة مصممة وفًقا لمتطلباتك. 

برنامج المساعدة عىل الطريق
ة رسيان ضمان ي مجموعة حرصية من الخدمات والمزايا المجانية طوال ف�ت

 يقدم برنامج المساعدة من مازيرا�ت
ي هذه

ي حاالت الطوارئ. �ف
ي اليوم، �ف

 السيارة. يمكن االتصال بمراكز المساعدة، المتوفرة عىل مدار 24 ساعة �ف
 المواقع الفعالة، سيقدم المتخصصون ممن يتسمون باللطف والمهارات العالية أفضل حل ممكن الأي مشكلة

بالغ عنها من قبل العميل.  تم االإ

برنامج الخدمات الصحية
لديك المحىلي  ي 

مازيرا�ت مساعدة  بمركز  االتصال  سوى  عليك  ما  القيادة،  أثناء  خط�ي  بمرض  صابة  االإ حالة  ي 
 �ف

سعاف. إذا كنت تقود بمفردك، لك بالطائرة أو القطار أو سيارة االإ ف  وسيقومون بتنظيم عملية نقلك إىل عنوان م�ف
نقلهم إىل ترتيب  إذا كنت مسافًرا مع عائلتك ، فسيتم  إليك.  العائلة لالنضمام  أفراد  إرسال أحد  أيًضا   فيمكن 

ل.  ف  الم�ف

خدمات ائتمانية كاملة* 
 ابق عىل الطريق أثناء إصالح سيارتك - من خالل الخدمات االئتمانية الكاملة لدينا، سوف تنتقل إىل سيارة مجانية

ف عىل االستمتاع بالقيادة.  ك�ي  مزودة بخرائط جغرافية وسالسل ثلجية ومقاعد أطفال مجانًا ح�ت تتمكن من ال�ت

* ي ع�ب
info@maserati.com لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الوكيل أو خدمة عمالء مازيرا�ت
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ي
عالم مازيرا�ت

جولة داخل المصنع
ي مودينا. تبدأ جولة استعراض

ي التاريخي �ف
ي مصنع مازيرا�ت

 تعرف عىل عملية إنتاج السيارة  MC20 الجديدة كلًيا �ف
يتبع الطراز.  التجارية وعرض مجموعة  العالمة  تراث  باستعراض  دقيقة   45 و  مدتها ساعة  تبلغ  ي 

ال�ت  المصنع 
جولة تتوفر  العرض:  صالة  ي 

�ف جولة  الرسمي.  والمتجر  الطالء  ومرافق  المحركات  ومخت�ب  التجميع  خط   ذلك 
اث وعرض مجموعة الطراز. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إىل ي صالة العرض شاملة لل�ت

 مدتها 40 دقيقة �ف
factorytour@maserati.com  ي

و�ف لك�ت الوقع االإ

تسليم السيارات من المصنع
ي التاريخي، برفقة مرشد

ي صالة العرض، يمكنك زيارة مصنع مازيرا�ت
حيبية �ف وبات ال�ت  عقب تناول القهوة والمرسش

! وقبل أن نودعك، يتم ي
زاحة الستار عن سيارتك الجديدة من مازيرا�ت  متخصص ومصور. حان الوقت االآن الإ

التقاط الصور التذكارية. 
 يتم إرسال ألبوم الصور الرقمي التذكاري إىل العميل. يمكن تسليم جميع طرازات السيارات من خالل مصنع

ي الرسمي أن يكون التسليم من المصنع. 
مودينا. اطلب من وكيل مازيرا�ت

ي
مجموعة مازيرا�ت

فيه والسلع ذات العالمات التجارية خصيًصا الأولئك الذين ي الحرصية من مالبس ال�ت
 ُصممت مجموعة مازيرا�ت

ي
ي ومتجر مازيرا�ت

ي لدى جميع وكالء مازيرا�ت
. تتوفر عنارص مجموعة مازيرا�ت ي

ي مازيرا�ت
 يربطهم الشغف بكل ما �ف

ي
و�ف لك�ت نت من خالل الموقع االإ ن�ت اؤها ع�ب االإ ي مودينا. بدالً من ذلك، يمكن رسش

ي صالة عرض مودينا �ف
 �ف

لك. ف ة إىل م�ف  www.maseratistore.com وتوصيلها مبارسش

ي
نادي مازيرا�ت

مالكي مع  المتنوعة  التشويق  وأوجه  والتجارب  االأفكار  مشاركة  ي 
يع�ف الحرصي  ي 

مازيرا�ت نادي  إىل  االنضمام   إن 
يمكن العالم.  أنحاء  جميع  ي 

�ف بالسيارات  خاصة  أحداث  ي 
�ف للمشاركة  ودعوتهم   - االآخرين  ي 

مازيرا�ت  سيارات 
ي جدول تقويم

ي �ف
 لسائقي السيارات عىل اختالف أعمارهم االستمتاع بمتعة قيادة طرازاتهم من سيارات مازيرا�ت

ها وحارصف كة  الرسش ي 
ما�ف ف  ب�ي وصل  كهمزة  النادي  يعمل   . ي

مازيرا�ت نادي  الأعضاء  خصيًصا  المصمم   الفعاليات 
ومستقبلها. 

ي  www.maseraticlub.com لمزيد من المعلومات.
و�ف لك�ت تفضل بزيارة الموقع االإ

ي الئصلية
إكسسوارات مازيرا�ت

ف ب�ي يجمع  مثاىلي  مزيج  وهي  عمالئنا،  احتياجات  لتلبية  خصيًصا  االأصلية  ي 
مازيرا�ت إكسسوارات  تصميم   تم 

ي وفًقا الأعىل معاي�ي الحرفية
 التصميم والوظائف والشعور بالراحة واالأداء. ُصممت مجموعة إكسسوارات ليفان�ت

لمستك ضافة  الإ فرصة  مع  بالتوازي  العمىلي  التطبيق  من  ممكن  قدر  بأك�ب  االستمتاع  لضمان   ، ي
مازيرا�ت ي 

 �ف
ي الكتيب المخصص،

 الشخصية والفريدة من نوعها. تأهب الكتشاف جميع خيارات التخصيص الخاصة بك �ف
ي الرسمية.

أو ع�ب الموقع الرسمي  )www.maserati.com(، أو من خالل شبكة مازيرا�ت

برامج العمالء
ع ي بمثابة تجربة ال تُنىس، بغض النظر عما إذا كنت تتنقل بشكل يومي أو تود أن ترسش

 تعد قيادة سيارة مازيرا�ت
العناية لتضمن لك  امج عمالء مخصصة  ل�ب ي 

مازيرا�ت ابتكار  السبب وراء  للنسيان. وهذا هو  قابلة  ي رحلة غ�ي 
 �ف

برامج أحد  مع  البال  راحة  من  مزيًدا  نفسك  امنح  يوم.  بعد  يوًما  ي 
ليفان�ت لسيارتك  ف  المتم�ي واالأداء   الفائقة 

الصيانة أو الضمان الممتد. 
عالنية المخصصة، أو ع�ب الموقع الرسمي  )www.maserati.com(، أو من خالل ة االإ ي النرسش

 اكتشف المزيد �ف
ي الرسمية. 

شبكة مازيرا�ت

ي كالسيك
 مازيرا�ت

الذين الأولئك  مخصصة  مؤسسة  وهي  القديمة،  ي 
مازيرا�ت سيارات  ومالكي  لعشاق  كالسيك  ي 

مازيرا�ت إنشاء   تم 

ي
ي كالسيك عمالء مازيرا�ت

التجارية. يمكن أن تزود مازيرا�ت ي المجيد لهذه العالمة 
التفاعل مع الما�ف ي 

 يرغبون �ف
التاريخية الوثائق  من  مختلفة  أنواع  هناك  التحديد،  بسياراتهم. عىل وجه  المتعلق  التاريخي  التوثيق   بخدمة 

ي التاريخي
ي أرشيف مازيرا�ت

ي تم إجراء بحث عنها بعناية ودقة �ف
.المعتمدة المتاحة، ال�ت

مالبس، المجيدة،  لالأحداث  لوحات  كة:  الرسش بتاريخ  تحتفل  منتجات  عىل  كالسيك  ي 
مازيرا�ت مجموعة   تشتمل 

ي
ي  www.maserati.com �ف

و�ف لك�ت . يمكن العثور عىل العنارص ع�ب الموقع االإ  نماذج للحجم، وغ�ي ذلك الكث�ي
إىل ونًيا  إلك�ت بريًدا  أرسل  التاريخي،  التوثيق  خدمة  حول  المعلومات  من  لمزيد   .Maserati Classic  قسم 

 .maserati.classiche@maserati.com  
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MASERATI CONTACT CENTRE - info@maserati.com
CUSTOMER SERVICES & ROAD SIDE ASSISTANCE: 
00 800 62737284
Otherwise, please contact 0039 02 44412899

NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH 
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

EUROPE
Andorra 
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates



60


	Pulsante 2: 


