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بع����د عرضها للم����رة األولى في معرض 
نيويورك الدولي للس����يارات في مارس من 
العام احلالي واألصداء اإليجابية التي حصلت 
عليها، قالت شركة مرسيدس – بنز انها واثقة 
من أنها تسير في املسار الصحيح مع سيارة 
اجليل اجلديد من الفئة R فقد مت تعزيز الشكل 
العام لهذا املودي����ل من خالل إعادة تصميم 
اجلزء األمامي بالكامل مع دمجها بخطوط من 
موديالت مرسيدس - بنز الصالون وسيارات 

الدفع الرباعي.
 R ويأتي الش����كل الداخلي لسيارة الفئة 
اجلديدة ليكم����ل تصميمها اخلارجي األنيق 
والذي يجمع بني االستعمال األمثل للمساحة 
املتوافرة في املركب����ات املتعددة األغراض 
والراحة والش����كل اجلذاب وروعة سيارات 
مرسيدس – بنز الفاخرة، ويحتفظ هذا اجليل 
اجلديد بالبراعة الداخلية للس����يارات التي 
سبقتها مع االس����تفادة في الوقت ذاته من 
املتانة وقوة الدفع الرباعي على غرار سيارات 

الدفع الرباعي ملرسيدس – بنز. 
مت جتهيز جميع موديالت الفئة R بأحدث 
االبتكارات جلهاز نقل احلركة األوتوماتيكي 
7G-TRONIC ذي السبع سرعات بوصالت 
ومكونات جديدة ويعمل على ضغط زيت 
مختلف ويس����تخدم زي����ت جديد منخفض 
االحتكاك مما يساهم في تقليص االحتكاك 
واالهتزاز وبالتالي حتسني كفاءة السيارة، 
غير أن محول عزم ال����دوران اجلديد الذي 

يتمتع بدواسة قابض ذات انزالق منخفض 
يحس����ن األداء ويساعد على اقتصاد الوقود 
باإلضاف����ة إلى الفصل التام الذي يعمل على 
خفض استهالك الوقود حيث ان هذه امليزة 
الفنية تعمل على تخفيض عزم دوران مدخل 
 »D« جه����از نقل احلركة في وضعية القيادة
عندما تكون السيارة في حالة توقف »مثل 
توقف السيارة عند إشارات املرور« مما يخفض 
الضغط على احملرك ويقلص استهالك الوقود 
ويوفر صوتيات أفضل للمركبة ويتم تشغيل 
الدواسة التي تتحكم في االنزالق عند إطالق 
السائق للفرامل والتأكيد على عدم وجود أي 

تأخير عند انطالق السيارة. 
 R يتمتع اجليل األخير من سيارات الفئة
بتصميم جديد وقوي حيث إن الشكل العام 
يوضح الشخصية الفريدة لهذه املركبة املتعددة 
االستعماالت، وقد ركز املصممون على تعديل 
اجلزء األمامي بش����كل كامل مع التأكيد على 
االتساع واالستفادة من غطاء احملرك األفقي 
مما يعطي املركبة مظهرا متناسقا وديناميكيا، 
وقد متت إعادة تصميم مكونات الس����يارة 
بشكل كامل من غطاء احملرك وجوانب السيارة 
وشبكة الرادييتر وما حولها، باإلضافة إلى 
الكشافات وممتص الصدمات وغطاء الكروم 

اسفل املاكينة، وكخيار إضافي ميكن توفير 
تطعيم����ات من الكروم في املصد األمامي مع 
دمج إضاءة LED النهارية بالتزامن مع كشافات 
زينون املزدوجة لتعزيز مظهر سيارة الفئة 
R م����ع جوانب الس����يارة التي حتمل مالمح 
سيارة الكوبيه لتجس����د أروع التصميمات 
لسيارة متعددة االستخدامات بعيدا عن األشكال 
التقليدية، باإلضافة إلى التصميم اخلارجي 

املعدل للمرايا والعجالت.

بيئة مريحة للرحالت

عندما يتعلق األم����ر بالتغيير في مقاعد 

السيارة، فإن التصميم الداخلي لسيارة الفئة 
R اجلديدة يوفر نطاقا واسعا، حيث يحمل 
في نس����خته القياسية صالونا داخليا رائع 
لرحالت مريحة وآمنة بخمسة مقاعد ولكن 
ميكن أيضا التغيير إلى أربعة أو ستة أو سبعة 
مقاعد، ويوفر التصميم القياسي ميزة التحكم 
كهربائيا باملقاعد األمامية بشكل جزئي، ولكن 
عند الطلب ميكن لراكبي السيارة األماميني 
التمتع مبقاعد محيطية ذات تهوية وتدفئة 
مزودة مبيزة التعديل كهربائيا على نحو كامل 
ووظيفة الذاكرة. وتتسم سيارة الفئة R مبيزة 
أخرى كونها حتت����وي على صندوق أمتعة 

متسع ومتعدد االستعمال حيث يوفر التصميم 
القياسي صندوق أمتعة يسع حتى 1950 ليترا 
بينما يزيد في املوديالت األطول ليسع حتى 
 R 2385 ليترا، وفي جمي����ع موديالت الفئة
ذات اخلمسة مقاعد، يوجد صندوق تخزين 
منفصل حتت أرضية صندوق التحميل بينما 
ميكن الوصول إلى صندوق األمتعة بسهولة 
عبر الباب اخللفي مبي����زة Easy Pack ليتم 
فتحه من الرميوت بضغطة زر، وبالتالي فإن 
سيارة الفئة R تشكل مركبة ذات استعماالت 
متعددة مبساحة متسعة ومنوذج رائع من 

بني جميع سيارات مرسيدس – بنز.
وقد مت جتهيز نظام التكييڤ األوتوماتيكي 
)THERMATIC( بفلتر توافقي لتقليص امللوثات 
التي ميك����ن أن يحملها الهواء اخلارجي إلى 
داخل املركبة، وهناك أيضا إضافة اختيارية 
وهي نظام )THERMOTRONIC( الذي يوفر 
تكييفا خلفيا منفصال لتلبية جميع متطلبات 
تكييف الهواء داخل السيارة، ويحتوي صندوق 
التابلوه على وصلة AUX-IN ألجهزة الصوت 
اخلارجي أو أجهزة الترفيه وميكن أيضا متديد 
الوصالت بشكل إضافي بواسطة وصلة ترفيه 

. )UCI( اختيارية
واجليل اجلديد من سيارة الفئة R متاح 
ف����ي الكويت ابت����داء من س����بتمبر اجلاري 
بشكل حصري لدى شركة البشر والكاظمي 
– املوزعون العامون املعتمدون ملرس����يدس 

بنز في الكويت.

22.518 عمياًل للشركة اختاروا »غران توريزمو« في عامه األول

»بورشه«: طلب عالمي 
مرتفع على طراز باناميرا 

استطاعت باناميرا، وهي الطراز الرابع الذي تقدمه 
شركة بورشه األملانية لصناعة السيارات، ومقرها 
شتوتغارت، ترسيخ مكانة بارزة لها ضمن مجموعة 
طرازات بورش����ه بعد مجرد عام واحد على تقدميها 
في األسواق. ففي غضون هذه الفترة، سلمت بورشه 
22.518 سيارة باناميرا – 2.530 منها في أملانيا لوحدها. 
وتؤكد طلبات الشراء اإلضافية رباعية األرقام، جناح 
تطوير فئة جديدة من العمالء، باألخص عند األخذ 
بعني االعتبار نسخة باناميرا املزودة مبحرك من ست 
اسطوانات، والتي يجري تقدميها حاليا. جدير بالذكر 
 Gran Turismo »أن س����يارة بورشه »غران توريزمو
تتمتع بقاعدة كبيرة من املعجبني، باألخص في املدن 

والعواصم العاملية.
نظرا الستحواذه الدائم على حصة األسد من مبيعات 
بورشه باناميرا، سجل سوق أميركا الشمالية أفضل 
مبيعات لطراز باناميرا. في هذا السياق، هناك 890 
سيارة باناميرا على طرقات »لوس اجنيليس« و760 
في شوارع نيويورك. كما تشهد هذه السيارة رباعية 
األبواب طلبا كبيرا في آسيا، حيث سلمت 300 نسخة 
منها إلى »هونغ كونغ« و223 إلى طوكيو و188 إلى 
شانغهاي. في هذه املدينة األخيرة، احتفلت باناميرا 
بتقدميها العاملي األول أواخر شهر أبريل 2009. كما 
سجلت عواصم عاملية أخرى أرقام مبيعات مرتفعة، 
مثل دبي )285( وموس����كو )203( وميونيخ )206( 

وهامبورغ )117( وبرلني )108(.
وقال عضو مجلس اإلدارة املسؤول عن املبيعات 
والتسويق في شركة بورشه بيرنهارد ماير: »برهنت 
إس����تراتيجية النمو القيم التي تنتهجها بورشه في 
طرازاتها عن جناح كبير، فبواسطة باناميرا، ارتبط 

اسم بورشه بأكثر سيارة رياضية في سوق السيارات 
الفاخرة. وهي تس����تحوذ اآلن على حصة 13 % من 

فئتها في السوق«..
يتوافر ط����راز باناميرا »غران توريزمو« اجلديد 
بخمس نس����خات، هي: »بانامي����را« و«باناميرا 4« 
املزودتان مبحرك من س����ت اس����طوانات بقوة 300 
 Panamera »حصان، و»باناميرا إس« و»باناميرا 4إس
4S املتوفرتان مبحرك من ثماني اسطوانات يولد 400 
 Panamera  »حصان، باإلضافة إلى »باناميرا توربو
Turboالتي تتألق مبحرك من ثماني اسطوانات بقوة 
500 حصان. تتربع »باناميرا 4إس« على هرم املبيعات 
مع 9.394 سيارة، تليها نسخة القمة »باناميرا توربو« 
مع 6.171 سيارة و»باناميرا إس« مع 4.563 سيارة. 
أما بالنسبة إلى نس����خة »باناميرا« املزودة مبحرك 
من ست اسطوانات، والتي قدمت قبل بضعة أسابيع 
فقط من اآلن، فقد جرى تسليمها إلى 2.390 عميال. 
يجدر الذكر أن الئحة ألوان السيارة تتيح لعمالئها 
التماشي مع أحدث صيحات املوضة في عالم السيارات. 
وحتى اآلن، برهنت ألوان »األسود البازلت املعدني« 
و»األبيض كارارا« و»الرمادي الكربوني املعدني« أنها 

األكثر شهرة بني العمالء.
على صعيد آخر، ميكنك إضفاء ملستك الشخصية 
على باناميرا توربو عبر »رزمة القوة«  Powerkit التي 
ترفع قوة محركها مبقدار 40 حصانا، و»رزمة التصميم 
الرياضي« Sport Design Package كما يستطيع العمالء 
 Porsche »احلصول على رزمتي »بورشه إكسكلوسيف
Exclusive و»بورشه تي إكويبمنت« Tequipment في 
كل نسخات باناميرا إلى جانب جتهيزاتها القياسية، 

ما يساهم في تعزيز طابع السيارة احلصري. 

 جاكوار تطلق »XJ سنتينيل«.. 
أبرز سيارات الصالون الرياضية الفخمة المصفحة

أطلقت ش���ركة جاك���وار مؤخرا 
اإلصدار املصفح من سيارة الصالون 
الرياضية الفاخرة اجلديدة XJ، وذلك 
ضمن انشطة معرض موسكو الدولي 
للسيارات 2010. وسوف تكون سيارة 
XJ سنتينيل« هذه متاحة للعمالء في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بناء على الطلبيات اخلاصة اعتبارا 

من عام 2011.
وتقدم س���يارة »XJ س���نتينيل« 
اجلدي���دة أقصى قدر م���ن احلماية 
واخلصوصية، كم���ا تتميز بجمعها 
بني مواصفات س���يارة XJ القياسية 
من جهة، وق���درات التصفيح عالية 
املستوى من جهة أخرى، مانحة راكبيها 
حماية باليستية تصل إلى مستوى 

»بي 7«.
وباالس���تفادة من خبرة جاكوار 
الندروفر الواسعة في أسواق السيارات 
املصفحة، فقد مت تزويد »XJ سنتينيل« 
بكفالة متتد لثالث سنوات »50 ألف 
ميل«أو م���ا يعادل )ك���م 80، 476(، 
باإلضافة إلى دعم شامل خلدمات ما 
بعد البيع عن طري���ق خبراء فنيني 

مختصني.
وف���ي هذا الصدد ق���ال مدير عام 
سيارات جاكوار مايك أودريسكول: »مت 
تصميم وتطوير سيارة XJ سنتينيل 
اجلديدة بالتعاون مع عدد من الشركات 
الرائدة في هذه الصناعة. وحتتوي هذه 
السيارة على أحدث أنظمة تصفيح 
السيارات الكفيلة بتقدمي أعلى مستوى 
من احلماية، دون التأثير على مظهر 

السيارة الرصني«.
وأضاف: »تعد XJ س���نتينيل من 
أبرز سيارات الليموزين التي تتميز 
بتصفيحها وفخامته���ا من جاكوار، 
إذ أنها متن���ح احلكومات واملنظمات 
األمنية واألفراد أعلى مس���توى من 
األمان بفضل تصميمها املتطور وأدائها 
املميز ومقصورتها الداخلية التي تتمتع 
بتصميم رائع. وبذلك، فسوف تكون 
XJ سنتينيل اخليار األمثل للمهتمني 

بهذا النوع من السيارات«.
وقد وضع مهندس���و جاكوار في 
 XJ« عني االعتبار ضرورة أن تتمتع
س���نتينيل« باجلان���ب العملي من 
س���يارات XJ القياسية. وبالنظر إلى 
س���يارة XJ امل���زودة بقاعدة عجالت 
طويلة، فسوف حتافظ هذه السيارة 
املصفحة على رونق التصميم الداخلي 
الفاخر وقدرتها على املزج بني الراحة 
والرشاقة، إلى جانب توفير خدمات 
مريحة بفض���ل جتهيزاتها املألوفة. 
ويتميز هيكل س���يارة XJ، املصنوع 
من األملني���وم اخلفيف، بقدرته على 
حم���ل وزن يصل إلى 500 كيلوغرام 

من املسافرين واألمتعة، دون املساس 
بأداء السيارة املتميز.

نظام تصفيح شامل

مت تزويد س���يارة »XJ سنتينيل« 
بنظام تصفيح صم���م خصيصا لها. 
وقد مت تطوير هذا النظام بشكل خاص 
لضمان أقصى قدر من احلماية لركاب 
هذه الس���يارة، مع اإلشارة إلى أن من 
املستحيل ملن يتواجد خارج السيارة 

معرفة ما بداخلها.

كما مت تصنيع املقصورة الداخلية 
من فوالذ خ���اص عالي القوة ومدعم 
بتقنيات كيلفر، حيث تعاونت جاكوار 
في هذا اخلصوص مع شركة سنتيغون، 
الرائدة عامليا واملختصة في تصفيح 
السيارات. وتزود »XJ سنتينيل« راكبها 
بحماية باليستيه تصل إلى مستوى 
 FB7 1522 BS EN بي 7« )مس���توى«
ومستوى BR7 1063 BS EN(، إلى جانب 
التي جتري  التفجيرات  احلماية ضد 
بالقرب من الس���يارة ويستخدم فيها 

15 كل���غ من مادة »تي إن تي«. وتقدم 
الس���يارة أيضا حماية حتت أرضية 
مميزة ضد القنابل اليدوية. ولضمان 
متاشي تصفيح الس���يارة مع أحدث 
املعايير الوطنية والدولية، فقد حصلت 
احلماية التي توفرها »XJ سنتينيل« 
عل���ى ش���هادة من منظم���ة كينيتيك 
»QinetiQ«، املنظمة العاملية املستقلة 
واملختصة في االختبارات الباليستية 

واختبار التفجيرات.

تصميم هندسي دون مساومة

متاما كما عليه احل���ال مع جميع 
سيارات XJ املتميزة، تتميز سنتينيل 
بتصميمها الذي ال يقدم أية تنازالت على 
حساب األداء الفائق واآلليات الفريدة 
واملستويات املطمئنة من نظم السالمة 

الكامنة والفعالة.
وتعتبر »سنتينيل« سيارة جاكوار 
XJ صالون مزودة بقاعدة عجالت طويلة 
ومت جتهيزها مبحرك دقيق وتفاعلي 
 385PS AJ –« بسعة 5.0 ليترات من طراز
Gen III V8«. وميتاز محرك البنزين الذي 
يحتوي على ثماني أسطوانات، بنظام 
حقن مباشر ممتاز، يقترن مع ناقل حركة 

آلي مكون من ست سرعات.
وتضمن قوة محرك »XJ سنتينيل« 
تق���دمي أداء س���ريع ورش���يق، حيث 
ميكن لهذه السيارة االنتقال من وضع 
الثبات إلى 100 كيلومتر في الس���اعة 
خالل 9.7 ث���وان فقط، في حني تصل 
س���رعتها القصوى إلى 195 كيلومترا 

في الساعة.
وقد مت رفع هيكل سنتينيل املعدني، 
والذي يحتوي على نظام اآلليات املتكيفة 
املتطور ومخففات الصدمات املتغيرة 
بشكل مستمر، ليتعامل مع وزن السيارة 
الكبير. وق���ام فريق جاكوار املختص 
باآلليات بضبط نظام التعليق والتوجيه 
لضمان توفي���ر الس���يارة املصفحة 
التي  خلصائص االنسيابية واالتزان 

تتمتع بها سيارة XJ القياسية.
كما مت تزويد السيارة بقوة إيقاف 
كبيرة من خالل نظام مكابح جديد عالي 
املستوى، مستوحى من سيارة XJ غير 
املصفحة ذات احملرك فائق الشحن بقوة 
هائلة تص���ل إلى 510 حصان. وقد مت 
حتسني نظام السالمة اإليجابية بواسطة 
منظومة متكاملة من أنظمة الس���حب 

والثبات املتطورة.
ولتدعيم نظام السالمة الكامن، فقد 
مت تزويد سنتينيل بالوظائف الكاملة 
 XJ لنظام الكبح املوجود في س���يارة
القياسية، مبا في ذلك األكياس الهوائية 
الثنائية للس���ائق واملقع���د األمامي، 
والوسائد الهوائية اجلانبية الصدرية 

والستائر الهوائية اجلانبية.

»مرسيدس - بنز« 
تضع معايير القوة
 والرحابة والراحة

R في سيارة الفئة

مواصفات XJ سنتينيل
المحرك

سعة 5.0 ليترات وثماني أسطوانات 
»GEN III AJ – V8« من طراز

السوق األوروبية املشتركة – حصان الطاقة القصوى
385 )283()كيلو واط(

عزم الدوران 
األقصى

السوق األوروبية املشتركة – نيوتن 
515 )380(متر )رطل قدم(

جهاز نقل حركة آلي بست نقل احلركة
سرعات

األداء

9.7من صفر إلى 100 كلم/ سا – ثانيةالتسارع

195كلم/ ساالسرعة القصوى

الوزن

3300كلغالوزن

3800كلغالوزن اإلجمالي 

آليات قيادة السيارة

نظام تعليق مرتفع مع مخففات صدمات فعالة في األمام واخللف

نظام مكابح جاكوار عالي األداء

عجالت ألوشيان خالئطية عيار 19 بوصة مع تقنية دعم ذاتية من دانلوب 45/245 19 
بوصة

)RoF( عجالت مخصصة لألماكن املسطحة

التخصيصات

مت توفير مجموعة شاملة من ألوان الطالء املخصصة للقسم اخلارجي وخيارات األلوان 
املخصصة للمقصورة الداخلية والتجهيزات االختيارية

R مرسيدس - بنز« الفئة«

مقصورة داخلية فاخرة

بورشه باناميرا

رحابة مع تصميم أنيق


