
ملشاهدة الصفحة 30PDFسيارات
االثنني 14 اغسطس 2017

من »الماُل وبهبهاني« للسيارات

الشركة تتطلع إلى زيادة الوعي العالمي حول عالمتها التجارية.. وتوسعة مبيعاتها حول العالم

خصومات هائلة على جميع موديالت SRT.. ذات احملركات اجلبارة

»الساير«: إطارات »يوكوهاما« الراعي الرسمي لقميص »تشلسي«

دوران بنهايــة منخفضة في 
حني يحقق أقصى قوة بنهاية 
مرتفعة. وال يتعني أن يكون 
امتالك الســيارات ذات األداء 
القوي مكلفا، إذ ان الســيارة 
SRT 300 تشــتمل على نظام 
عادم صمامات نشــط يسمح 
لتقنية توفير الوقود القياسية 
)وضعية األربع أسطوانات( 
بالعمــل علــى نطاق أوســع 
للــدورة فــي الدقيقــة، وهذا 
يعني استهالكا للوقود داخل 
املدينة يبلغ 6.8 ليترات فقط 

لكل مائة كيلومتر.
ويحقــق ناقــل احلركــة 
 Torque Flite األوتوماتيكــي
ذو الثماني ســرعات املجهزة 

وكأس كارابو، شعار إطارات 
ALLIANCE اجلديــدة التابعة 
للشركة على الكتف اليسرى 
للقميص.  وكان الظهور األول 
للقميص اجلديد في 22 يوليو 
في مباراة ما قبل املوسم بني 
تشلسي وأرســنال في ستاد 

العليــا  التعشــيق  بعمليــة 
لتحقيق مزيد من السالسة.

ســيارة  ويتــم جتهيــز 
الكوبيــه مفتولــة العضالت 
األيقونية تشالنجر وشقيقتها 
السيدان - تشارجر - مبحرك 
هيمي جديد HEMI® V8 مزود 
بشاحن سوبر سعة 2.6 ليتر 
وبقــوة حصانيــة تبلغ 707 
أحصنــة - أي أكثــر من أي 
محــرك V8 على مــدار تاريخ 
فيات كرايســلر أوتوموبيلز 
FCA احملتفــى به، ما يجعلها 
العضــالت  أقــوى ســيارات 
حتى اآلن - وفي الواقع، فإن 
تشارجر هي أقوى سيدان ذات 

أربعة أبواب في العالم. 

خاللها تلبية احتياجات قاعدة 
عمالء أوســع واكثــر تنوعا 
إلطــارات ســيارات الــركاب.  
وتعتبــر مجموعــة إطــارات 
ALLIANCE ATG متخصصة في 
إطارات off-highway وقامت 
يوكوهاما باالستحواذ عليها 

الوقــود.  وتبلغ قوة احملرك 
احلصانية 475 حصانا و470 
رطل - قدم من عزم الدوران. 
القــوة إلى  ويتم إرســال 
العجــالت عبــر ناقــل حركة 
أوتوماتيكــي الكترونــي من 
ثماني سرعات يحقق حتسينا 
باالقتصاد في استهالك الوقود، 
وحتســينا كبيــرا فــي قدرة 
السحب باإلضافة إلى تنقيحات 
باألجهزة والبرمجيات تعزز 
مــن متعة القيادة لســيارات 
غرانــد شــيروكي SRT أثناء 
التنقــالت اليومية أو القيادة 
علــى مضمــار  احلماســية 

السباق.
 SRT وتأتي غراند شيروكي

مبيعاتها حول العالم.
ففي يوليــو 2015، دخلت 
إطارات يوكوهاما في شراكة 
مدتها خمس سنوات مع فريق 
تشلســي الذي ميتلك قاعدة 
معجبــني ضخمة فــي جميع 

أنحاء العالم. 

 ،SRT 300 به سيارة كرايسلر
نوعية مميزة وسالسة في نقل 
احلركة وكفاءة في اســتهالك 
الوقــود على أعلى مســتوى 

عاملي. 
كما يساهم تصميم نظام 
نقل احلركة أيضا في الكفاءة 
- فهــو يــزن 88 كلغ، وبذلك 
يزيــد 8.1 كلغ فقط عن علبة 
التروس السابقة ذات اخلمس 

سرعات. 
وعالوة على ذلك، يشتمل 
نظــام نقل احلركــة بصورة 
خاصة على نســب تعشــيق 
متقاربة لتحقيق عملية نقل 
سلســة، جنبا إلــى جنب مع 
دورات أقل للمحرك في الدقيقة 

بكني الوطني )املعروف باسم 
عش الطائــر(.  تعد أليانس 
»ALLIANCE« عالمــة جديدة 
إلطارات سيارات نقل الركاب، 
وستقوم يوكوهاما بإطالقها 
في أوروبا كبداية في عام 2017. 
وتتوقــع »يوكوهاما« من 

ويتزاوج محرك V8 مع ناقل 
حركة أوتوماتيكي جديد من 
 Torque Flite ثماني ســرعات
يقوم بنقل القوة إلى العجالت 

اخللفية.
ويجمع محرك V8 ســعة 
4.6 ليترات الذي برهن على 
فعاليتــه وقوته واملجهزة به 
سيارة جيب غراند شيروكي 
بني التصميــم الرياضي ذي 
العضالت األسطوري لعالمة 
أداء  آر تــي SRT وبــني  أس 

يحبس األنفاس.
ويشتمل أفضل أداء لعالمة 
جيب التجاريــة على الطرق 
املمهدة على محرك V8 ســعة 
4.6 ليترات مع تقنية توفير 

فــي يوليــو 2017، لتوســيع 
اعمالهــا فــي مجــال الزراعة 
واآلليات االنشائية بالتعاون 
مع عالمة ALLIANCE.  وتتطلع 
شركة إطارات يوكوهاما الى 
زيــادة الوعــي العاملي حول 
التجارية، وتوسعة  عالمتها 

بشكل رياضي حازم وجذاب، 
وتشــتمل على مجموعة من 
املعدات املرغــوب فيها تليق 
بشــارة SRT وتعزز عناصر 
تصميمية خارجية وداخلية 
فريــدة من نوعهــا من جمال 
الســيارة، ومن األداء العالي 
لها ومتيزها عــن غيرها من 
الرياضية متعددة  السيارات 

.SUV االستخدامات
وقــال ريفولــي: »جتمــع 
ذات  التجاريــة  العالمــات 
الشــهرة العاملية لدى شركة 
املال وبهبهاني للسيارات بني 
األناقــة االســتثنائية واألداء 
املثالي في القيادة. وتتراوح 
تشــكيلة مركباتنــا، املجهزة 
بأحــدث التقنيــات وميــزات 
ســيارات  بــني  الســالمة، 
املدينة الصغيرة التي تتمتع 
بكفاءة في اســتهالك الوقود، 
وبــني ســيارات العضــالت 
األسطورية ومركبات الطرق 
الوعرة األيقونية، وسيارات 
السيدان املتطورة واحلديثة 
وبني الســيارات عالية األداء 

التي تثير االنفعاالت«.
وتقدم شركة املال وبهبهاني 
للسيارات لعمالئها األولوية 
والشــفافية والدقــة والقيمة 
التــي يتوقعونهــا وذلك من 
خالل صاالت العرض الثالث 
التي مت بناؤها في الري وبيت 
الكويتي واألحمدي  التمويل 
باإلضافــة إلــى أربعة مرافق 
خلدمات ما بعد البيع )محالت 
اخلدمة وقطع الغيار واجلسم( 
التي تقع في الري والشويخ 

والشرق واألحمدي. 
وباإلضافة إلى ذلك، تقدم 
عالمتنا خلدمة ما بعد البيع 
وخدمة العمــالء - موبار - 
أعلى مســتوى مــن الرعاية 
لعمالئنا ومركباتهم باستخدام 
فنيني محترفني يتم تدريبهم 
على املعايير العاملية لشركة 
فيات كرايســلر أوتوموبيلز 
FCA وقطع غيار واكسسوارات 

أصلية وقوية.
وأضــاف ريفولــي قائال: 
»نستثمر بكثافة في حتقيق 
أعلى مستويات خدمة العمالء 
مــن خــالل ضمــان أن يكون 
فريق شــركة املال وبهبهاني 
للســيارات بأكملــه على قدر 
عال مــن التعليــم واملهارات 
والتدريــب. وهذا يضمن لك، 
كعميل، جتربة مجزية وممتعة 
إلى حد كبير عند التعامل مع 

كل شخص من موظفينا«.

وتتوقع إطارات يوكوهاما 
من شراكتها مع نادي تشلسي، 
الذي استعاد في املوسم املاضي 
لقب الدوري املمتاز، أن تزيد 
من الوعــي العاملي من خالل 
ارتبــاط األبطــال بعالمتــي 

يوكوهاما وأليانس.

ريفولي:
جتمع العالمات 

التجارية بني األناقة 
االستثنائية

واألداء املثالي
في القيادة

جتســد الســيارات التــي 
حتمل عالمة SRT )تكنولوجيا 
الشــوارع وحلبات السباق( 
التــي تنتجهــا شــركة فيات 
 FCA كرايســلر أوتوموبيلــز
واحــدة من أبــرز مجموعات 
الســيارات ذات األداء العالي 
في هذه الصناعة التي تبتكر 
مركبات جريئة ومميزة حتقق 
أداء يرسي مستويات قياسية.
املــال  شــركة  وجعلــت 
وبهبهاني للسيارات، املوزع 
املعتمد لسيارات ألفا روميو، 
كرايسلر، دودج، فيات، جيب، 
موبار ورام في الكويت، امتالك 
أكثــر يســرا   SRT ســيارات
اآلن مــن أي وقت مضى، مع 
العروض الرائعة على طرازات 
 ،SRT 300مختارة من كرايسلر
ودودج تشارجرSRT، ودودج 
تشالنجر SRT وجيب غراند 
شــيروكي SRT، مبا في ذلك 
موديالت ســيارات تشارجر 
وتشالنجر أس آر تي هيلكات 
SRT Hellcat املجهزة باحملرك 
اجلبار الذي تبلغ قوته 707 
أحصنة. وقال مدير عام شركة 
املــال وبهبهانــي للســيارات 
أوسكار ريفولي: »هذه أفضل 
فرصــة حتــى اآلن المتــالك 
سيارة SRT. ولكن نظرا ألن 
هذه العروض متوافرة لفترة 
محدودة - حتى نهاية املخزون 
- عليكم مبراجعة الصفقات 
املتوافــرة لدى أقــرب صالة 
عرض لشركة املال وبهبهاني 
للسيارات بأسرع وقت ممكن«.

وأضاف: »نحن ندرك شغف 
عشاق القيادة بهذه السيارات 
اجلبارة، لذلك فإن شركة املال 
وبهبهاني للســيارات منحت 
عمالءهــا الفرصــة المتالكها 
بخصومات كبيرة«. ويعتبر 
القلب النابض ألي مركبة ذات 
أداء قــوي هو محركها، ويتم 
جتهيز السيارة كرايسلر 300 
 HEMI® مبحــرك هيمي SRT
V8 ســعة 4.6 ليتــرات الذي 
يولد قوة حصانية تبلغ 470 
حصانا و637 نيوتن متر من 

عزم الدوران.
ويسمح عزم الدوران العالي 
للمحرك ببدايات تشغيل قوية 
وبقوة في خط مستقيم، في 
حني يؤدي احملرك املتوالف مع 
األداء القوي إلى حتسني الثبات 
اخلامل والتحكم بالسيارة عند 

أي سرعة. 
ويحقق مشعب شفط نشط 
وعمود كامة علوية أقصى عزم 

أعلنت شــركة مؤسســة 
محمد ناصر الساير وأوالده، 
إحدى شركات مجموعة الساير 
القابضة، أن شــركة إطارات 
يوكوهامــا ال تي دي، اتفقت 
مؤخــرا مع نادي كــرة القدم 
اإلجنليزي تشلسي بتاريخ 21 
يوليو لتكون الراعي الرسمي 
لقمصــان الفريــق الرياضية 
ملوســم 2017 - 2018.  ويعد 
هذا االتفاق فرصة لتوســيع 
الرســمية احلالية  الشــراكة 
بني إطارات يوكوهاما وبطل 
الدوري املمتــاز.  فباإلضافة 
الى شعار إطارات يوكوهاما 
الذي مت عرضه بشكل بارز على 
صدر قمصان نادي تشلسي 
لكــرة القدم خالل املوســمني 
السابقني، فسيتضمن القميص 
الذي سيرتديه الالعبون في 
الــدوري املمتــاز ومباريــات 
األوروبــي  االحتــاد  كأس 


