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مدحت فاخوري - دبي

 FFإنها سيارة فيراري
والت����ي تعتب����ر من أفضل 
سيارات فيراري من حيث 
القوة والق����درات، وأولى 
سياراتها ذات الدفع الرباعي، 

رباعية املقاعد.
إلى دبي توجهنا تلبية 
الزياني  لدع����وة ش����ركة 
الوكيل احلصري لسيارات 
فيراري في الكويت، واملهمة 
جتربة سيارة FF الرياضية 
اخلارقة على شوارع اإلمارة 

الساحرة.
»Ferrari Four« أو FF هي 
انطالقة جديدة في تصميم 
السيارات الرياضية، فضال 
عن أنها مختلفة متاما عن 
السابقة، فهي  التصميمات 
متثل تطورا كبيرا في عالم 
السيارات. متزج FF ذات ال� 
12 اسطوانة بني املستوى 
غير املس����بوق لس����مات 
العال����ي والرياضي  األداء 
العادية  والق����درات غي����ر 
والراحة والفخامة والتميز، 
وهي تضمن متعة القيادة 
بالنس����بة لكل من السائق 
والركاب على حد س����واء. 
ش����كل الس����يارة وحجمها 
املتناغم  املزيج  يعكس����ان 
للسيارة الرياضة والراحة 
غي����ر العادي����ة. التصميم 
السيارة ال  اخلارجي لهذه 
متله العني، حيث الواجهة 
األمامية الطويلة واملنخفضة 
التي متيل وصوال إلى الزجاج 
األمامي املسترخي للخلف، 
ثم إلى سقف متوسط الطول 
انتهاء باجلزء اخللفي ذي 

مثيل بني الطرازات املماثلة، 
كما ميكنها أن تتسع ل� 4 أفراد 
وأمتعتهم بشكل مريح بفضل 
الرحبة والفسيحة  املساحة 
للكابينة وصندوق السيارة 
الذي تتراوح سعته من 450 
إل���ى 800 ليتر، م���ا مييزها 
التي  عن السيارات األخرى 
تنتمي للفئة نفسها، مبا في 
ذلك السيارات ذات األبواب 

ال� 4.
السيارة تتميز بعدد من 
التي  املزايا واألكسسوارات 
مت تطويرها للس���يارة ذات 
ال� 4 مقاعد والدفع الرباعي، 
أما تصميمها الداخلي فيتسم 
بالفخامة، حيث مت تصنيعه 
من جل���د األنيل���ني املختار 

واملعالج بشكل خاص.

جرعة من التخصيص
 FF جدير بالذكر ان طراز 
هو أحد أكثر طرازات فيراري 
تناغما مع برنامج التخصيص 
تايلور مايد، فسيارة حتمل 
ملس���ات تصميمي���ة كه���ذه 
تستحق جرعة مضاعفة من 
التمييز، يضاف إلى جبروت 
أداء غير مس���بوق في عالم 
الس���يارات الفاخرة رباعية 

االندفاع.
 FF أخيرا.. م���ع فيراري
ستضمن لك الشركة اإليطالية 
أقصى درجات التمتع بالقدرات 
العالية لسيارة فاخرة ذات 4 
مقاعد وبدفع رباعي، من خالل 
استخدامات عدة، سواء كانت 
داخل امل���دن، أو على الطرق 
املرصوفة أو األسطح املغطاة 
باجلليد أو حتى القيادة على 

املضمار.

ديناميكي���ة إلكترونية، كما 
ان تكنولوجيا الدفع الرباعي 
تعمل بكفاءة تامة وتعكس 
أعلى مستويات األداء على كل 
الطرق وفي كل األحوال من 
خالل توزيع العزم املستمر 
والذكي التكهني على العجالت 
األربع، والسيارة مزودة أيضا 
بأح���دث نظ���ام المتصاص 
الصدمات، باإلضافة إلى أحدث 
ما مت التوصل إليه بالنسبة 
للكوابح م���ن النوع كربون 
س���يراميك املنتجة بشركة 

برميبو.

أداء غير مسبوق 
وتتميز الس���يارة بأعلى 
األداء، ونتيجة  مس���تويات 
حملركه���ا اجلديد ذي احلقن 
املباشر من 12 اسطوانة سعة 
الذي يولد قوة  6.3 ليترات 
ب���� 660 حصانا عن�د  تقدر 
8000 لفة في الدقيقة، وم������ن 
 F1 خالل صن���دوق التروس
ذي قضيب التعشيق املزدوج 
احملور من سبع سرعات، ميكن 
أن يصل زمن تسارع السيارة 
إلى 100 كم/ساعة  من صفر 

في 3.7 ثوان.
النسبة بني وزن  وتصل 
السيارة ذات الطراز اجلديد 
وقوتها إلى 2.7 كجم/ للحصان، 
فضال عن توزيع الوزن بشكل 
مثالي، ما يضمن األداء غير 

العادي للسيارة.

راحة لـ 4 ركاب
وإلى جانب أدائها املتميز 
يوفر هذا الطراز من مصنع 
مارانيل���و مس���احة رحبة 
ومريحة لل���ركاب ليس لها 

التصميم املتميز.

اندفاع رباعي
السيارة أول  تعتبر هذه 

سيارة تنتجها الشركة بنظام 
الرباعي، ويقل وزنها  الدفع 
بنسبة 50% عن وزن السيارات 
التقليدية ذات الدفع الرباعي، 

وه���ي حتافظ عل���ى توزيع 
الوزن بكفاءة عالية )بنسبة 
 FF .)53% على احملور اخللفي
بالكامل بنظم حتكم  مزودة 

»FF البطاقة التقنية لـ»فيراري
المحرك:

سعة المحرك: 

القوة الحصانية: 

عزم الدوران: 

السرعة القصوى: 

زمن التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة: 

ناقل الحركة: 

 V12

6.3 ليترات

660 حصانا

683 نيوتن/م

335 كم/ساعة

3.7 ثوان 

أوتوماتيكي من 7 سرعات

الرباعية 
فيراري  FFاألقوى


