معلومات صحفية

متمحورة حول السائق ،أنيقة ومشغولة يدوياً ببراعة وعناية فائقة:
سيارتا



و

الجيل الثالث من طراز

الجديدتان

بنسختيّه الكوبيه والمكشوفة هو األكثر

رشاقة على اإلطالق


محرّك بنزين

حصاناً (

قدرها


) وعزماً يبلغ

تسارع من نقطة الثبات إلى
(من

إلى

مقدارها


سعة

ليتر مع شاحن توربيني توأمي يولِّ ّد قوّة
رطل.قدم (

كلم/ساعة في غضون

ميالً/ساعة خالل
كلم/ساعة (

نيوتن.متر)
ن
ثوا ٍ

ن) ،والوصول إلى سرعة قصوى
ثوا ٍ

ميالً/ساعة)

قطع مسافات طويلة خاصّة بالسيارات الفاخرة عالية األداء تزيد عن
ميل*



مستويات ال تُضاهي من الفخامة وأحدث التقنيات المتطوّرة
يتميّز عبر نغمة هادرة خاصّة



محرّك



عجالت سبيكية مطلية قياس

بوصة مؤل ّفة من

أضالع ،وأطراف

أنابيب عادم رباعية أنيقة


ورة هندسياً ومص َّنعة يدوياً في بريطانيا
ممة ومط َّ
مص َّ
ُ



يبدأ تسليم السيارة للعمالء الحاجزين بالواليات المتحدة في الربع الثالث
من هذا العام ،بينما سيشهد الربع األول من عام

بدء تسليم

الحاجزين من الدول األخرى

(كرو،

مارس

) تطرح شركة
و

ي
لطراز ّ

إصدارين جديدين من الجيل الثالث
هذا العام .واآلن يمكن لعمالئنا في

الواليات المتحدة حجز هذه السيارة الفاخرة عالية األداء (
بمحرّك بنزين

) المزودة

مل
فائق القوة لضمان تجربة قيادة ممتعة نابضة بالحياة تك ّ

المستويات غير المسبوقة من الفخامة وأحدث التقنيات المتطوّرة التي تحظى بها.
ويتم تجهيز كال طرازي

بمحرّك من الجيل الجديد سعة

توربيني توأمي يولِّ ّد قوّة تبلغ

حصاناً (

ليترات مزوّد بشاحن

) وعزم دوران يصل إلى
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نيوتن.متر) .ويجمع هذا المحرّك بين القوّة الهائلة وإمكانية قطع

رطل.قدم (

مسافات أطول ،كما يتميّز من خالل هدير خاص بمحرّك

مع نغمة فريدة تصدر من

أنابيب العادم الرباعية األنيقة.

جرى تصميم وهندسة وصناعة

يدوياً في

و

مدينة كرو البريطانية ،وهما تجمعان األداء المتمحور حول السائق مع األناقة الراقية
والتقنيات الحديثة المتطوّرة .وتضم السيارتان عجالت سبيكية مطلية قياس
أضالع ،وتزيّنهما شارة

مؤل ّفة من

بوصة

أنيقة وتتمتّعان بمقصورات داخلية فارهة

ُمص َّنعة يدوياً بعناية تامّة.
ُيذ َكر أن

قامت بابتكار فئتها من المركبات الفاخرة عالية األداء في العام
 ،واآلن يأتي طرازا

مع طرحها للجيل األول من طراز
مة عائلة
اللذان يتربّعان على ق ّ

الجديدان

الراقية ،وهما يوفران للعمالء باقة

فريدة من قدرات السيارات الفاخرة عالية األداء.

من المقرر أن يبدأ تسليم السيارات لحاجزيها بالواليات المتحدة األمريكية في الربع
الثالث من هذا العام ،في حين ستتوفر السيارات في بقية الدول بد ًءا من الربع األول
.

من عام

أدا ٌء مثي ٌر  -كفاءة أعلى

يجمع طرازا

الجديدان من السيارة الفاخرة عالية األداء واألرقى من نوعها بين القوّة

الهائلة والكفاءة المذهلة في استهالك الوقود .ومن شأن التوزيع الممتاز للوزن أن
يجعل سيارة

الديناميكية متمتّعة بمزيد من الرشاقة واالستجابة ،مدفوعة بمحرّك

مميّز ذي سرعة دوران أعلى وطابع خاص به.
ويول ّد محرّك
تبلغ

من الجيل الجديد ذي

حصاناً (

) وعزماً قدره

ماماً وسعة
ص ّ
رطل.قدم (

ليتر من وقود البنزين قوّة
نيوتن.متر) .كما يضم
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المحرّك شواحن توربينية توأمية مزدوجة الدوران مثبَّتة داخل المحرّك الذي يتخذ شكل
كلم/ساعة
حرف  ،مما يسهم معاً في وصول السيارة إلى سرعة قصوى قدرها
ميالً/ساعة) ،مع قدرة على التسارع من نقطة الثبات إلى

(
خالل

ن (من
ثوا ٍ

نقطة الثبات إلى
ميالً/ساعة في

ي
يقدم ك ٌّ
ل من طراز ّ

إلى سرعة

ميال ً/ساعة في

كلم/ساعة في غضون

كلم/ساعة

ن) السيارة الكوبيه ،ومن
ثوا ٍ
إلى سرعة

ن (من
ثوا ٍ

ن) للسيارة المكشوفة.
ثوا ٍ

ي السرعات أدا ًء استثنائيًا مصحوبًا بف ّعالية ُمحس َّنة في
ثمان ّ

استهالك الوقود ،ويرجع بعض الفضل في ذلك إلى قدرة المحرّك على إيقاف عمل أربع
أسطوانات من بين أسطواناته الثمان عندما تكون الظروف مناسبة لذلك دون التأثير
جزء من الثانية

على قوّة اندفاع السيارة .ويحدث هذا التحوّل السلس في غضون

فقط ،وما يميّزه هو أن السائقين بالكاد يشعرون بحدوثه .وتتوفر أيضا ً تقنية ’التوقّف
واالنطالق‘ التي تعمل على الحد من سرعة المحرّك للغاية دون أن يتوقّف فعلياً
عن العمل.

تصميم خارجي رياضي مفعم بالقوّة – تعبير عن الفخامة

و

تعبيراً فعلياً عن

الفخامة الحقيقية ،وهو يمثّل أفضل ما ح ّققته

من إنجازات تصميمية

د الجيل الثالث من طرازي
ُيع ّ

وهندسية .وتتمتّع السيارة بأناقة سلسة مع لمسات مصقولة مح َّددة بقوّة ،وبالتالي
تلتقي مجموعة عناصر شاملة الهيكل والمواد المستخ َدمة لتوليد سيارات تحبس
األنفاس بالفعل.

الجديدة بعجالت سبيكية مطلية قياس

وتتأل ّق طرازات

بوصة مؤل ّفة من

أضالع ،كما يمكن االختيار من بين تسعة تصاميم أخرى تصل قياساتها إلى
دم
بوصة .وتق ّ
طيف

واسع

من

سبعة ألوان قياسية لجسم السيارة الخارجي ،مع توفر
األلوان

االختيارية

اإلضافية.

كما

تتفرّد

كل

من
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بأطراف أنابيب عادم رباعية وشارات

و

أنيقة على الجناحين

األماميين.

من خالل السقف المشغول بشكل خاص والقابل للفتح أو

تتميّز
اإلغالق في غضون
كلم/ساعة (

ثانية فقط ،وذلك حتى أثناء السير بسرعة تصل إلى

ميالً/ساعة) ،وبالتالي فإنها تتحوّل من سيارة كوبيه فخمة إلى

سيارة فاخرة عالية األداء (

) مكشوفة بلمسة زر .وتتوفر سبعة ألوان

مختلفة للسقف القماشي الخارجي ،ويشمل هذا الصوف األصلي خشن الملمس
ألوّل مرّة.
كما جرى دمج الجزء الخاص بتدفئة العنق بشكل متناغم مع المقاعد المريحة القابلة
للتدفئة والتهوية ،وهي تتمتّع بتصميم جديد (أكثر دفئاً وهدو ًء من طراز الجيل
السابق) ،مما يعزّز الكفاءة وتدفّق الهواء حول مساند الرأس القابلة للضبط كهربائياً.
وما يميّز تصميم مدفِّّئ العنق الجديد هو المروحة الوسطية المصنوعة من الكروم
والتي تمتد على طول مجرى الهواء ،بحيث تعكس تصميم فتحات التهوية المعروفة
الشبيهة ’بعيون الثور‘ في سيارات

 .وباإلضافة إلى عجلة القيادة القابلة

مدفّأة أيضاً ،تساعد ميّزات الراحة المتطوّرة هذه على
للتدفئة ومساند األذرع الجديدة ال ُ
توفير تجربة قيادة فارهة في جميع البيئات.

وتستخدم طرازات

أيضا ً أحدث تقنيات مصفوفة إضاءة

 ،في

حين أن تصميم األضواء األمامية مستوحى من أرقى أنواع الكريستال .وبذلك يسطع
ضوء المصابيح األمامية للسيارة كالجوهرة المنيرة المتأللئة؛ ويظهر ذلك جليّاً عندما
تبدأ الميّزة االختيارية لإلضاءة الترحيبية بإنارة األضواء األمامية تدريجياً مع اقترابك من
السيارة.

مقصورة من الفخامة المص َّنعة يدوياً
تزخر المقصورة الداخلية المبت َكرة والفخمة لسيارة

بمستويات

هى ضمن فئة السيارات الفاخرة عالية األداء .فهي تجمع بتناغم داخل
رقي ال تُضا َ
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المقصورة األرقى والمص َّنعة يدويا ً مجموعة من المواد الطبيعية مثل أجود أنواع الجلود
مع الكسوات الخشبية النادرة المستخ َرجة بطريقة مستدامة.
أما المقاعد الجلدية القابلة للضبط وفق عشرين وضعية ف ُترسي معايير جديدة فيما
يتعل ّق بالراحة والرقي ،كما تتوفر بلون ثنائي أحادي الدرجة في كل من
 .وتتوفر أيضاً أربعة خيارات إضافية من األلوان الثنائية ،إلى جانب

و

الخياطة متباينة اللون ،والحواف األنبوبية للمقاعد والتطريز اليدوي المتعاكس.

مح َّززة الجديدة لوحة القيادة وغيرها من األجزاء الداخلية
وتُزيِّ ّن قشرة خشب الجوز ال ُ
في سيارة

 ،مع إمكانية االختيار من بين مجموعة متن ِّوّعة من القشرات الخشبية

متقَنة الصنع .وتضم طرازات

أيضاً نظاماً صوتياً قياسياً يشمل

ويبث هذا النظام المواد الترفيهية بصوت قوي بقدرة

وتوجد في وسط لوحة القيادة لسيارتي

واط.

دادات
لوحة ع ّ

و

متطوّرة رقمية بالكامل متمحورة حول السائق ،ووحدة عرض
(

مكبّرات صوت،

الد َّوارة االختيارية

) .وتشتمل هذه الوحدة على شاشة لمس قياس
بوصة بتصميم ثالثي الجوانب ،بحيث تدور القشرة الخشبية حول نفسها

دادات تناظرية أنيقة.
لتكشف عن الشاشة اللمسية ،وكذلك ثالثة ع ّ
الجديدة ،السيارة الفاخرة

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية في

عالية األداء األمثل لكافة فصول السنة ،فيتسنّى للعمالء اختيار لون الكسوة الداخلية
للسقف المتحرّك من بين ثمانية ألوان.

تجربة ركوب وتحكّم ال مثيل لها

و

تتيح ديناميكيات القيادة لطرازي

االستمتاع بتجربة قيادة سلسة دون عناء على نحو يليق بسيارة فاخرة عالية األداء،
إلى جانب فرصة استكشاف مستويات األداء الذي توفرها السيارة بفضل خيارات نظام
التحكّم بديناميكيات القيادة (

).
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يشتمل هذا النظام على وضعيات مختلفة تتيح للسائق االستفادة من جميع
مستويات األداء ،بد ًءا من القيادة الراقية المريحة وصوال ً لوضعية القيادة الرياضية وما
تستلزمه من تركيز على قدرات التحكّم.

يأتي طرازا

مزوّ َدين بقضبان مج َّوفة خفيفة

و

الوزن مانعة لالنقالب في الجهتين األمامية والخلفية وذلك لضمان منح قدرة تحكّم
استثنائية  ،بينما يتوفر كتجهيز اختياري الشاسيه التكيّفي المتطوّر تقنياً والذي تم
ابتكاره لنظام القيادة الديناميكي الذكي من

.

يتحكّم نظام القيادة الديناميكي بمستويات الراحة والتأرجح الجانبي ،وذلك من خالل
امتصاص الحركة الشديدة حتى ال يشعر بها الركّاب ،فضال ً عن زيادة دقّة التحكّم في
طرازات

بشكل سلس.

يستخدم نظام التعليق الهوائي في السيارة نوابض هوائية ثالثية الحجرات من أجل
زيادة مستوى راحة الركوب وتحسين الخصائص الديناميكية للسيارة .ويتيح هذا النظام
إمكانية التغيير من درجة صالبة النابض الرياضية إلى درجة النعومة المناسبة لسيارة
الليموزين الفارهة وذلك وفقا ً لوضعية القيادة التي يتم اختيارها.

وتشتمل السيارة أيضا ً على نظام نشط للدفع بجميع العجالت (
) يعمل على توزيع عزم الدوران من األمام إلى الخلف حسب ظروف
القيادة .وتجدر اإلشارة إلى أن سيارة

تعتمد على الدفع

بالعجلتين الخلفيتين قدر المستطاع أثناء القيادة العادية للحصول على كفاءة قصوى
وأداء ديناميكي.
مد هذا
ويتل ّقى السائق معلومات دقيقة ممتازة من نظام التوجيه المع َّزز كهربائياً .إذ َيع َ
سب متغيّرة للجريدة المس َّننة ،مما يتيح زيادة االستجابة مع
النظام إلى استخدام نِّ َ
زوايا توجيه أعلى نسبياً للمساعدة في المناورة مع الحفاظ على ثبات ممتاز عند
القيادة بسرعات عالية .وتتوفر طرازات

مع مجموعة كبيرة من ميّزات مساعدة
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السائق ،ومنها ميّزة المساعدة الف ّعالة في الحفاظ على المسار وميّزة المساعدة في
االزدحامات المروية ،باإلضافة إلى خاصّية المساعدة في ركن السيارة.

وتعمل ميّزة التحكّم المستمر بالتخميد على تعزيز مستويات الراحة والتحكّم
مدات استجابة لإلشارات الواردة من الطريق
مخ ِّ ّ
وذلك عن طريق ضبط قوى ال ُ
وحركة السيارة ورغبة السائق .وهي تقوم بهذا عبر القياس المستمر للسرعة
م إجراء
والمسافة بين العجالت وجسم السيارة عند كل منعطف ،ومن ث َّ
التعديالت الالزمة لتعزيز مستويات الراحة والتحكّم للحد األقصى.

مئوية شركة

في العام

-

عام من اإلبداعات االستثنائية

أسس والتر أوين بنتلي شركة لها هدف واضح أال وهو :صنع
ّ

"سيارة سريعة ،سيارة جيدة ،األفضل في فئتها" .وشكّل هذا المبدأ الرئيسي
الدليل التوجيهي الذي اتبعته شركة

منذ ذلك الحين ،مما دفع عالمتها

ُق ُدماً وجعلها تحتل مكانة الريادة في مجال السيارات الفخمة في مختلف أنحاء
عالم اليوم.

شركة

تحتفل بمئويتها في العاشر من يوليو

 .وهذه المناسبة

االستثنائية التي لم يصل إليها سوى عدد قليل وخاص من الشركات ستكون
سبباً لالحتفال بتاريخ الشركة والنجاح الذي تح ّققه اليوم على المستوى
العالمي.

 -انتهى -
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معلومات للمحرّرين
إخالء المسؤولية
و
ي
*قيد االعتماد النهائي .يمكن حجز سيارت ّ
الجديدتين في كندا والمكسيك وبورتوريكو والواليات المتحدة األمريكية فقط .وستصبح
السيارتان متوفرتين للحجز في األسواق األخرى للعالمة اإلنجليزية الفاخرة خالل النصف األول
في منطقتك للحصول على مزيد من المعلومات.
 .يرجى االتصال بوكيل
من عام
و
ي
تُعد جميع البيانات الفنية المو َّ
ضحة لسيارت ّ
مؤقتة ومتوافقة مع دورة القيادة في دول أمريكا الشمالية ،كما تخضع العتماد الطراز.

نبذة عن شركة
ً
أكثر عالمة تجارية مرغوبة عالميا للسيارات الفاخرة .يشكّل مقر الشركة
تُعد
في كرو موطناً لكافة عملياتها شاملة التصميم ،واألبحاث والتطوير ،والهندسة واإلنتاج لكافة
و
و
و
العائالت األربع من سيارات الشركة وهي:
ُ .يعتبَر الجمع بين أرقى مستويات الحرفية اليدوية عبر اعتماد المهارات المتوا َرثة منذ
أجيال ،والخبرات الهندسية الراقية ،والتقنيات المتطوّرة أمراً فريداً يتميّز به مصنّعو السيارات
 .يشكّل ذلك أيضاً مثاال ً عن الصناعة البريطانية
الفاخرة في المملكة المتحدة مثل
موظف في مقرّها الرئيسي في
نحو
عالية القيمة بأفضل حللها .يعمل لدى
مدينة كرو.

لمزيد من المعلومات الصحفية ،يرجى االتصال مع:
جيما تشالكروفت
برفورمانس كوميونيكيشنز
هاتف:

لمزيد من المعلومات حول
موقع اإلنترنت اإلعالمي لشركة
قناة يوتيوب لشركة
حساب تويتر لشركة
حساب إنستاغرام لشركة

يرجى زيارة:
:
:
:
:



