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 العضو العاشر في عائلة "جي تي إس" –"َمكان جي تي إس" 
 

 أداء وديناميّة أفضل مع روح رياضية أصيلة

 

استراتيجية "جي تي إس" التي تنتهجها بورشه بنجاح في طرازاتها منذ  في"َمكان" رسمياً  انخرطت

. Macan GTS"َمكان جي تي إس" سنوات عدّة، لتكون النتيجة نسخة رياضية أكثر تحمل اسم 

كان و"مَ  Macan Sحتّل مكانة وسطية بين كّل من "َمكان إس" وتتمثّل مهمة السيارة الجديدة، التي ت

بتوثيق الرابط بين السيارات الرياضية من جهة والسيارات الرياضية ، Macan Turboتوربو" 

 دُ بمتعة قيادة أكبر مع تصميم حصري. متعددة االستعماالت من جهة أخرى، ما يَع  

 

تنضّم "َمكان جي تي إس" إلى مجموعة طرازات بورشه كالعضو العاشر في عائلة "جي تي إس". 

قوة ة قيادة أفضل وديناميّ ب ، إذ تحفلعلى قدر اآلمالبمواصفات تطّل هذه السيارة ومثلما هو متوقع، 

" Vيرتكز على محرك "َمكان إس" الذي يتألف من ست أسطوانات على شكل " أكبر بفضل محرك

إلى  340حصاناً )من  20ليترات مع شاحنْي توربو. وقد استطاعت بورشه رفع قّوته بمقدار  3سعة 

اعتماد سحب أكثر فعالية للهواء بواسطة مسرب سحب معدّل وخفض ضغط حصاناً( بفضل  360

وفي  بار كحدّ أقصى. 1.2 يبلغلبار  0.2ضغط التعزيز بمقدار زيادة ، باإلضافة إلى االرتداديالعادم 

د/د.  5,000و 1,450متر بين -نيوتن 500إلى  460من المحرك الوقت عينه، ارتفع عزم دوران 

 Porsche Doppelkupplung (PDK)لبة تروس أما بالنسبة إلى نقل القوة، فتستلم مهمتها ع

من سبع سرعات، تتيح تعشيق التروس بلمح البصر من دون أّي انقطاع بالقوة  بقابضْين قياسية

   ة، وذلك إّما أوتوماتيكياً أو يدوياً بواسطة مقبضْين اختياريْين على عجلة المقود. الدافع

 

ر أثناء متعة أكبشعار "جي تي إس"، فال بد أن تترافق هذه العبارة مع بسيارة بورشه  تتزيّنعندما 

رشاقة ب ، تعبّر عنها السيارةلذلك، يسطع نجم "َمكان جي تي إس" بديناميّة قيادة أفضلاالنعطاف. 

 أفضل وحيوية أكبر عند االنعطاف مع قدرة على اجتياز المنعطفات السريعة المتتالية بدقة أكبر.

 "َمكان" الديناميّة لتتخطى ما هو معهود موهبةب باإلجمال، ترتقي ُرزمة تعديالت "جي تي إس"

قيقاتها وحتى عند مقارنتها بش .متعددة االستعماالت التقليدية السيارات الرياضية ضمن فئة بأشواط

مكانتها كالنسخة األكثر رياضية على اإلطالق. وقد  الجديدة ترّسخ السيارةضمن مجموعة "َمكان"، 

 لهيكل. في هذا السياق، انخفضعلى اتعديالت مكثّفة إجراء توّصلت بورشه إلى هذه النتيجة عبر 

بطراز "َمكان إس"، واعتُمد إعداد رياضي  ملم مقارنة 15 ارتفاع أرضية السيارة عن الطريق بمقدار

 .PASMالقياسية في "نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق"  المتكيّفةأكثر للمخّمدات 
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 االستعماالتضمن فئة السيارات الرياضية متعددة األصيل الطراز الرياضي  – "َمكان"بورشه 

 

 اهالتي تحفل بها "َمكان جي تي إس" إلى إطارات خصائص القيادة الممتازة الفضل األكبر فييعود 

وبما أّن  (.20آر 295/40( والمؤخرة )20آر 265/45القياسية ذات المقاسات المختلفة في المقدمة )

تتالءم ي ك السيارة تعديل مكابحجرى قدرة الكبح المتفّوقة تعتبر مسألة بغاية األهمية لدى بورشه، 

كما خّصصت بورشه لطراز "َمكان جي  "َمكان توربو".عبر تزويدها بمكابح  اإلضافية تهامع ديناميّ 

 ً ً اختياريا ن الرياضية المميزة. وبينما تكو يتالءم مع شخصيّة "جي تي إس" تي إس" تعليقاً هوائيا

ملم في اإلعداد العادي، تواصل هذه المسافة التغيّر  10أرضية السيارة أقرب إلى الطريق بمقدار 

 وفقاً لظروف القيادة.

 

ثالية مفي ديناميّة القيادة ال فاعالً  دوراً المعهود للدفع الرباعي  يلعب نظام بورشه، متّصلفي سياق 

 تتضمن قابضاً متعدد األقراص يتمّ التي تحفل بها "َمكان جي تي إس". وهو يتمحور حول علبة نقل 

"نظام كبح تفاضلي في عملها مع وتتضافر علبة النقل هذه م تشغيل. التحكم به بواسطة نظا

الثالث هذه المقّومات  لتشّكل، ASRللمحور الخلفي و"نظام تحكم بالتماسك"  ABDأوتوماتيكي" 

بقدرته على التحكم األخير تكمن الميزة األكبر لهذا النظام  .PTM"نظام بورشه للتحكم بالدفع" 

لمحرك قل قوة اينفي الظروف العادية، فبتوزيع عزم الدوران بدقة متناهية ومن دون تلّكؤ تقريباً. 

بالمئة من قوة المحرك  100 تهنسبما نقل برّمتها إلى العجلتْين الخلفيتين. لكن عند الضرورة، يستطيع 

من سائقي "جي تي إس"، يتيح لهم "نظام بورشه للتحكم  ميتْين. ولمحبّي المغامرةإلى العجلتْين األما

بالدفع" االنزالق بالمؤخرة عمداً عبر الضغط على دواسة الوقود، شرط أن يشغّل السائق إعداد 

ـ "نظام بورشه لتوزيع عزم الدوران ب ت السيارة مزودةفي حال كان Sport Plus"سبورت بالس" 

  .نيتحكم إلكتروبلترس التفاضلي الخلفي الذي يتضّمن قفالً ل ،االختياري PTV Plusبالس" 

 

ية "الدايود" ن بتقنيْ جديداختياريين ن يْ ن أمامييْ مصباحيمكن طلب السيارة الجديدة بعلى صعيد آخر، 

LED ،ا األولى في مجموعة "َمكان" مع نسخة "َمكان جي تي إس". ويتمتع نظام مإطاللته انشهدي

لضوء النهار ونطاق ذات خصائص مشابهة دقيقة  إنارة، تشمل مثالً عدة مزاياباإلضاءة الجديد 

 أقصى اختراق ضوئي ممكن فيكما توفر تكنولوجيا "الدايود" سريعة. إضاءة أكبر للطرقات ال

 حتى الضباب.جميعها، الظروف المناخية 

 

 

 تصميم "جي تي إس" الرياضي المعهود
 

"َمكان طّل تأ من شخصية "جي تي إس". لذلك، جزءاً ال يتجز  فريد كما جرت العادة، يُعتبر التصميم ال

طرازات "َمكان". في هذا السياق، تحافظ  باقيعن بوضوح  يميّزها بتصميم الفتجي تي إس" 

ً السيارة على ما بات نمطاً تصميمياً   اعتماد اللون األسودعبر ، في نسخات "جي تي إس" واضحا

 أجزاء فيومن دون لماعية فوق خّط خصر السيارة ، وذلك بلماعية شديدة كميزة مرئية الفتة بكثرة

  .يةالجسم السفل
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 Sportُرزمة "سبورت ديزاين"  نسخة خاصة من علىحصلت السيارة العتيدة باإلضافة إلى ذلك، 

Design كما تتضّمن هذه  باللون األسود غير اللّماع. هاعناصرتتوفر بعض ، كتجهيز قياسي

 خلفي وعاكس هواء على السقف بلونالومامي األمصد ْين صفيحة أسفل ال، على سبيل المثال، الُرزمة

دت "َمكان جي تي إس" على صعيد آخر، . ناعمشديد اللّ أسود  بعجالت حصرية ذات تصميم ُزّو 

اع، إلى جانب مصباحْين أماميْين  20قياس  Spyder"سبايدر"  بُمقَحمات بوصة بلون أسود غير لم 

باللون األسود البّراق على " GTS" الطراز اسم . هذا واعتُمدومصباحْين خلفيين بلون مدّخنسوداء 

ع اللون األسود غير اللّماع. وتترافق هذه التعديالت التصميمية مذات الحافتْين الجانبيتْين الفريدتْين 

 أنابيب مزدوجة سوداء اللون.صدر عن يمالئم  يصوت جهور ينظام عادم رياضي ذ

 

ة التصميم الخارجي في تجسيد شخصية السيارتقال إلى مقصورة الركاب، فهي تسير على نهج باالن

ْين المميزة و قماش يكس. في هذا السياق، يجلس السائق ومرافقه األمامي على مقعدْين رياضيْين خاص 

كما سي. اتجاهات كتجهيز قيا ةمقاطعهما الوسطية ويمكن تعديل وضعيّتهما كهربائياً بثماني‘ ألكنتارا’

ة أربعخيار من . ويستطيع العمالء طلب المقصورة بهمايرأس" على مسندْي GTSزدانان بشعار "ي

ع م، تتناغم كّل منها ‘الس ْرجي البني’و‘ الرمادي العقيقي’و‘ ر بيجلوكسُ ’و‘ األسود’ألوان، هي 

ولمن يرغب  .والمسند الوسطي ْينالذراع الجانبي يْ ندى مسعل‘ ألكنتارا’تطعيم إضافي وقياسي بقماش 

ً صلسيارة خصيمصّممة ل اختيارية زمة داخلية"َمكان جي تي إس" برُ تتوفر من العمالء،  . وهي ا

تعّزز تجهيزات المقصورة القياسية عبر إضافة تطعيمات جلدية سوداء اللون، باإلضافة إلى 

" على مساند الرأس بلون GTSتطريزات تزيينية وسّجاد لألرضية وأحزمة أمان وشعارات "

عدّادات لوحة  فياللون المختار  يُعتمد – ْينالمتباين ‘القرمزياألحمر ’ وأ ‘الفضي روديوم’

ً  المؤشرات  .أيضا

 

 

 نظام معلومات واتصاالت وترفيه جديد لطرازات "َمكان" كافة
 

دت مقصورة الركاب  الجديد بالكامل، الذي سّجل  PCMاالتصاالت"  إلدارةبـ "نظام بورشه ُزّو 

ويتمحور نظام المعلومات واالتصاالت والترفيه . 911إطاللته األولى في الجيل الجديد من بورشه 

حدة تواصل هي عبارة عن الجديد هذا حول  شاشة عالية الدقة متعدّدة اللمس قياس سبع بوصات. و 

يمكن التحكم بالخرائط والقوائم عبر إيماءات  يتشابه مع الهواتف الذكية،ها وبما أّن مفهوم تشغيل

و أإدخال المعلومات بخّط اليد ب "نظام بورشه إلدارة االتصاالت" الجديدمتعدّدة اللمس. كما يسمح 

بر بسرعة أكه بوالذكية  ، بات باإلمكان وصل الهواتف الجّوالةآخرشفهياً. على صعيد التحكم به 

 ً ، ما Bluetooth‘ بلوتوث’و Wi-Fi‘ فاي-واي’تقني تْي عبر  وأسلوب أشمل إّما سلكياً أو السلكيا

غل لرؤية غو’و‘ راديو اإلنترنت’يتيح للرّكاب استخدام خدمات ترتكز في عملها على اإلنترنت، مثل 

يستطيع السائق الولوج إلى باإلضافة إلى ذلك،  .حينما يريدون Google Street View‘ الشوارع

 الطرقات.  فيحالية عن حالة الزحمة نظرة  وفر للمستخدمما يمعلومات فورية عن زحمة السير 
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وال تقتصر مقّومات "نظام بورشه إلدارة االتصاالت" على ما سبق ذكره فحسب، بل تشمل أيضاً 

و"تطبيق بورشه كونّ كت"  Porsche Car Connect"تطبيق بورشه للتواصل مع السيارة" 

Porsche Connect App . د ونقل مقاصعن بعد بوظائف السيارة التحكم هذان التطبيقان ويتيح

"نظام بورشه إلدارة االتصاالت"، هذا باإلضافة إلى استخدام خدمات دفق الموسيقى المالحة إلى 

 عبر اإلنترنت مباشرة من موفّري الخدمات )أطراف ثالثة( عبر "نظام بورشه إلدارة االتصاالت".
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 "َمكان جي تي إسبورشه "لمحة عامة عن 

 
كالعضو العاشر في عائلة  Macan GTS"َمكان جي تي إس"  تبرز السيارة بإيجاز

ة من "َمكان". وكما هي الحال مع "جي تي إس" والنسخة األكثر ديناميّ 

بديناميّة قيادة متفّوقة السيارة الجديدة طرازات "َمكان" األخرى، تزخر 

  مع تصميم "جي تي إس" الحصري.

 

" Vتي إس" من ست أسطوانات على شكل " يتألف محرك "َمكان جي ديناميّة القيادة

ً حصان 360مع شاحنْي توربو بقوة   500ع إلى زم دوران ارتفوع ا

دت باإلضافة إلى ذلك، شه تسارعاً أفضل.ما يوفّر للسيارة متر، -نيوتن

السيارة العتيدة تحسناً في رشاقتها وتماسكها وثباتها بفضل اعتماد هيكل 

ذي إعداد رياضي أكثر مع "نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق" 

PASM هذا إلى جانب تعديالت إلكترونية وأرضية أقرب إلى الطريق ،

 طفيفة.

 

كما هو معهود في  تطعيمات سوداء اللونب يحفل التصميم الخارجي تصميم "جي تي إس"

على ُرزمة  يطغى هذا اللون الفارقكما زات "جي تي إس". طرا

القياسية المعتمدة في السيارة.  Sport Design"سبورت ديزاين" 

 20عجالت قياس  "َمكان جي تي إس"باإلضافة إلى ذلك، تتضّمن 

ولمن  بوصة ومقاعد "جي تي إس" رياضية خاصة كتجهيز قياسي.

 ُرزمة "جي تي إس" داخليةيرغب من العمالء، يمكنه الحصول على 

  تتضّمن تطعيمات جلدية إضافية وتطريزات تزيينية متباينة. اختيارية

 

بتقنية  يعمالناختياريْين أماميْين  نتتوفر "َمكان جي تي إس" بمصباحيْ  تكنولوجيا جديدة

طاقة  هذا اإلضاءة الجديدنظام يستهلك للمرة األولى. و LED‘ الدايود’

ا في جميع الظروف المناخية. كم للطريقأفضل بكثير  إنارة أقل ويوفر

واتصاالت وترفيه "نظام بورشه إلدارة  حفلت السيارة بنظام معلومات

يمكن التحكم بها مثل  جديد مع شاشة متعدّدة اللمس PCMاالتصاالت" 

الهاتف الذكي. ويتضّمن هذا النظام وظائف إضافية عدّة، مثل خدمات 

"تطبيق بورشه للتواصل مع السيارة" و"تطبيق وترتكز على اإلنترنت 

 .بورشه كونّ كت"

 

  



 

 

6 

 إس"جي تي "تاريخ •  بورشه "َمكان جي تي إس"

 

 

 

 تاريخ "جي تي إس"

 
 Gran Turismo، نشأت عبارة "غران توريزمو سبورت" عدة لدى بورشه نواح  هي الحال في كما 

Sport  "جي تي إس"(GTS)  1963ام العإلى  هذه العبارة جذور. وتعود رياضة السياراتفي 

عبارة . وهو GTS 904جي تي إس"  904"طراز في الشركة رياضة السيارات  قسم عندما قدّم

والطرقات العامة على  جدارتها على حلبات السباق العالميةعن كوبيه وسطية المحرك برهنت عن 

اذ  ري في’لـ  بن الب كراال ،‘فرديناند ألكسندر بورشه’من تصميم حدّ سواء. كما تألّقت بجمال أخ 

  ‘.بورشه

 

كاريرا جي  924طراز "مع تاريخ "جي تي إس" فصالً جديداً في  1981ي العام افتتحت بورشه ف

محركاً من أربع أسطوانات سعة ليترْين مع شاحن  يتضّمن، الذي Carrera GTS 924تي إس" 

، امتازت هذه السيارة GTS 904 جي تي إس" 904هو األمر مع " ومثلماحصاناً.  245توربو بقوة 

لى عأثناء القيادة من دون المساومة على عمليّتها  بجدارة خوض معترك حلبات السباقبقدرتها على 

ات في مناسب ‘فولتر غول’ت نجاحاً في الراليات وأحرزت المركز األول مع حقق. كما الطرقات العامة

 عدّة. 

 

، الذي سطع نجمه كالنسخة GTS 928 جي تي إس" 928مت بورشه طراز "، قد  1992في العام 

 ولّد محركها وقد .1977أبصرت النور عام األخيرة واألسرع من سيارة "غران توريزمو" التي 

ً بالتمام والكمال، على الرغم من عدم تزويده بشاحن  350ليترات  5.4سعة  V8األمامي  حصانا

 كلم/س.  275بلوغ سرعة توربو، ما أتاح للسيارة 

 

لتشّكل منطلق  2007في العام  Cayenne GTSأخيراً وليس آخراً، أطلّت "كاين جي تي إس" 

 430يولّد  V8 سحب عاديوهي تنبض بمحرك . الحالية مجموعة طرازات بورشه "جي تي إس"

. كما تتضّمن إعداداً أقسى للهيكل Cayenne Sحصاناً عن طراز "كاين إس"  30حصاناً، بزيادة 

ة مع تصميم التعديالت الميكانيكي تلكوترافقت  لشخصية الديناميّة لهذه السيارة رباعية األبواب.ايعزز 

تحتية القاعدة ال "كاين جي تي إس"العدائية. وقد شّكلت  مالئم وصوت يتناسب مع شخصيّة السيارة

 طرازات بورشه "جي تي إس". للعديد من
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تبدأ اليوم عائلة "جي تي إس" لدى صانع السيارات الرياضية من شتوتغارت بطراز "بوكستر جي 

 3.4حصاناً من محرك سعة  330. وتولّد هذه الرودستر وسطية المحرك Boxster GTSتي إس" 

باالنتقال إلى . Cayman GTSحصاناً لشقيقتها الكوبيه "كايمن جي تي إس"  340ليترات، مقابل 

كاريرا جي تي إس"  911بورشه "جي تي إس" الرياضية خلفية المحرك، ترتفع قوة "طرازات 

911 Carrera GTS  3.8حصاناً صادرة عن محرك من ست أسطوانات مسّطحة سعة  430إلى 

إما بدفع خلفي أو رباعي،  ،بنسخات كوبيه وكابريوليه 911ليترات. ويتوفر طراز "جي تي إس" من 

سيارات تبلغ "جي تي إس" انتشارها لطرازات . وتواصل Targa 4" 4هذا باإلضافة إلى "تارغا 

"باناميرا جي تي إس"  التي أُلحقت بطراز"كاين جي تي إس" تضمن بورشه أمامية المحرك. وهي ت

Panamera GTS مزّود بمحرك الV8  حصاناً. 440ليترات بقوة  4.8سعة 

 

الجديدة، تكشف بورشه النقاب عن العضو  Macan GTSمع تقديم "َمكان جي تي إس"  ،واآلن

  العاشر في عائلة "جي تي إس".
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 "*إسجي تي مواصفات بورشه "َمكان 
  

؛ وسادتا هواء مواجهتان للسائق ومرافقه بُنية أحادية ؛جسم خفيف الوزن الجسم:

سائد و تان جانبيّتان؛هواء أماميتا داوساألمامي تنتفخان على مرحلتين؛ 

 هواء رأسية )ستارتا هواء( في المقدمة والمؤخرة؛ خمسة مقاعد.

 

ل مقاومة الهواء  الديناميّة الهوائية:  Cd: 0.36ُمعام 

 متر مربع A: 2.62المساحة األمامية 

 

مبّرد بالماء مع شاحنْي  اتليتر 3.0" سعة Vست أسطوانات على شكل " المحرك:

توربو؛ بُنية المحرك الرئيسية ورؤوس األسطوانات من األلمنيوم؛ أربعة 

حكم متواصل لألسطوانة الواحدة؛ تأربعة صمامات  أعمدة كامة؛

 بصمامات السحب عبر توقيت متغيّر للصمامات ومسافة فتح متغيّرة

خلوص الصمامات؛ شاحنا توربو؛ لهيدروليكي  تعديل)فاريوكام بالس(؛ 

 9.5حقن وقود مباشر؛ تزليق بحوض جاف مندمج؛ حجم زيت المحرك 

 ،أكسجين ما بمجس يْ ُمحّوالن ُمحف زان بثالث مراحل، كّل منه ليترات؛

لف ات إشعال  لكّل صف من األسطوانات؛ إشعال إلكتروني مع ستة م 

المحرك وعلبة التروس؛ نظام لجريان محلول تبريد إدارة حرارية  فردية؛

اف تشغيل/إيقوظيفة عند التباطؤ؛  الوقودالمحرك بمتغيّر لوقف إمداد 

 .ةأوتوماتيكي
 

 ملم 96.0 القطر: 

 ملم 69.0 الشوط: 

 سنتم مكعّب  2,997 السعة: 

 9.8:1 نسبة االنضغاط: 

 د/د 6,000حصان عند  360 قوة المحرك: 

 د/د 4,000 - 1,650 متر عند-نيوتن 500 عزم الدوران األقصى: 

  /ليترحصان 120.1 القوة لكل ليتر: 

 د/د 6,700 لمحرك:اأقصى دورات  

 نوعية الوقود: 

 

 Super Plus سوبر بالس

 92واط؛ قدرة البطارية  3,000بقدرة للتيار المتناوب  فولط؛ مولّد 12 النظام الكهربائي:

 .طاقة إلى النظام الكهربائيلاسترجاع ل؛ أمبير ساعة

 
 * يمكن للمواصفات أن تختلف بحسب األسواق

 

 2015 نوفمبرتاريخ المواصفات: 
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حدة  المحرك وعلبة التروس موصوالن الواحد باألخرى بمسامير ملولبة ليكّونا و 

ي حكم إلكتروننظام دفع رباعي نشط مع قابض متعدد األقراص بتدفع واحدة؛ 

 بقابضين من سبع سرعات. PDK ؛ علبة تروستشغيل يعمل وفقاً لبرنامج

 

 نقل القوة:

 

 نسب التروس:       
 

 

 األولالترس  3.69       

 الترس الثاني   2.15       

 الترس الثالث 1.41       

 الترس الرابع 1.03       

 الترس الخامس 0.79       

 الترس السادس 0.63       

 الترس السابع 0.52       

 الترس العكسي 2.94       

 )المحور األمامي( نسبة ناقل الحركة النهائي 3.88       

 )المحور الخلفي( نسبة ناقل الحركة النهائي 4.40       

 

المحور األمامي: شعبة مزدوجة خماسية األذرع من األلمنيوم؛ نابضان 

 األنابيب. يْ مع مخّمدين داخليين غازيين هيدروليكيين ثنائي   لولبيّانأسطوانيان 
 

المحور الخلفي: شعبة مزدوجة على شكل "شبه منحرف" من األلمنيوم؛ نابضان 

 األنابيب.  يْ مع مخّمدين داخليين غازيين هيدروليكيين ثنائي   لولبيّانأسطوانيان 
 

مع مخّمدات بتحكم إلكتروني؛  PASM"نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق" 

 اً.يمكن االختيار بينها يدويثالثة برامج تخميد 

 

 الهيكل:

  

للتحكم  "نظام بورشه ؛األمامي والخلفي نمستقلّتين للمحوريْ ن نظام كبح بدائرتيْ 

 نظام كبح بعد االصطدام.؛ ُمعزز خوائي للمكابح؛ مساند للكبح؛ PSMبالثبات" 
 

المحور األمامي: ملقطا كبح أحاديان من األلمنيوم بستة مكابس، مع قرصْي 

ً  أينمكابح مهو    ملم. 36ملم وسماكتهما  360يبلغ قطرهما  داخليا
 

المحور الخلفي: ملقطا كبح عائمان مشتركان مع مكبح ركن كهربائي مندمج؛ 

ً  قرصا مكابح مهوآن  ملم. 22ملم وسماكتهما  330يبلغ قطرهما  داخليا
 

 

 المكابح:
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 السرعة القصوى: األداء:

 

 كلم/س 256

 التسارع:
 

  

 كلم/س 100 – 0
 

 ثوان  *( 5.0) 5.2

 كلم/س 160 – 0
 

 وان  *( ث12.3) 12.5

 ثوان  *( 24.7) 25.0 متر 1,000 – 0

 

 

 
 * مع ُرزمة "سبورت كرونو" االختيارية

 

 265/45 R 20 104Y 9 معJ x 20 العجالت واإلطارات: المقدمة 

 295/40 R 20 106Y مع 

 

10J x 20 المؤخرة 

  ن:اوزاأل (DINفارغة )معيار  كلغ 1,895

 األقصى المسموح به كلغ 2,550

 

 األبعاد: الطول ملم 4,692

 العرض ملم 1,926

 الخارجيتين مع المرآتين العرض ملم 2,098

                      االرتفاع ملم 1,609

 قاعدة العجالت ملم 2,807
 

  عرض المحور األمامي ملم 1,650

 عرض المحور الخلفي ملم 1,658
 

 حجم صندوق األمتعة   ليتر  1,500 – 500
 

 اً ليتر 75) اً ليتر 68

 ً  (اختياريا

 

 سعة خزان الوقود
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  استهالك الوقود )دورة القيادة األوروبية الجديدة(:

   

 المعدّل 
 

 **كلم 100ليتر/ 8.8 – 9.2

 المدينة 
 

 **ملك 100ليتر/ 11.4 – 11.8

 الطرق السريعة 

 

 **كلم 100ليتر/ 7.4 – 7.8

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:
 

 

 المعدّل 

 

 **غرام/كلم 207 – 215

 Euro 6 المعيار األوروبي السادس فئة االنبعاثات:

 

 

 

 * مع ُرزمة "سبورت كرونو" االختيارية
 

 وفقاً لإلطارات المعتمدة** 


