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»ليفان« 
اعتمدت
8 أنظمة 

أمان وسالمة 
متطورة من 

 »Bosch«
األملانية

في سياراتها

»ليفان«.. اسم يتألق في عالم السيارات
متوافرة لدى شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني

كلها على ممتص الصدمة اللولبي، الذي يضمن أكبر 
تأثيــر مقاوم، ويحد من االهتــزاز، كما أن الصالبة 
العاليــة لــذراع التحكم تضمن تعليقــا عالي األداء 

ودعما جانبيا مدمجا.
التعليق املستقل متعدد االرتباط: مينح السيارة 
تكامــال مثاليا من راحة وسالســة القيــادة لضمان 
استقرار وثبات مســار القيادة، قدرة حتمل تعليق 
مطورة تقلل من انحدار جسم السيارة، واحملافظة على 
أعلى مستويات راحة دوران اإلطارات على الطريق.

مقود هيدروليكي: التحكم املستقر والباعث على 
الثقــة، التكنولوجيا العريقــة، التكلفة املنخفضة، 
الصيانة السهلة ومنخفضة التكلفة، تقنية اتصال 
األجزاء امليكانيكية جميعها تضمن للسائق حتكما 
دقيقا وإدراكا مباشرا للطريق ووفرة في املعلومات.

األمان والسالمة
مت تعزيز هياكل سيارات ليفان بصفائح معدنية 
عالية القوة وعدة عوارض مقاومة للتصادم موزعة 
حول الســيارة بأكملها لضمان استقرار الهيكل مع 
نظام Bosch ESP األكثر تطورا، واملزود بتشكيالت 
أمان متقدمة مثل جتنب االنقالب، والتحكم في املسافة 
واملساعدة على الثبات عند االنطالق في املرتفعات.

نظام فحص الجودة
تخضع سيارات ليفان لنظام فحص جودة صارم، 
اختبارات ظروف احلرار الشديدة البرودة واملرتفعة 
احلرارة اختبارات املتانة والكفاءة من خالل القيادة 
ملسافة 160 ألف كيلومتر، حيث تتم اختبارات القيادة 
في الظروف الثلجية في أبرد مناطق روســيا ويتم 
اختبارها في مناطق الشــرق األوســط التي تشهد 
أعلــى درجات احلرارة. وقد حصلت على شــهادات 
اإلجازة E وG في اختبارات ظروف التحمل القصوى.

»ليفان« تلبي كل االحتياجات
سواء رغبت في سيارة مدمجة احلجم فإن ليفان 
LFX70 متثل اختيارك األنسب كما لو كنت من محبي 
سيارات الـ SUV املتوسطة احلجم والتي تتسع لعدد 
7 ركاب بكل راحة ورحابة فإن LFX80 هي ما تبحث 
عنه. وإن كنت تعشق القيادة الكالسيكية لسيارات 
الصالون األنيقة فستجد ضالتك في LF820 حتما.

تفضل بزيارة صالة عرض شــركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني في الري الدائري الرابع مقابل 
مركز سلطان اجلملة لتطلع عن قرب على سيارات 

ليفان التي ستنال إعجابك بكل تأكيد.

بوش »Bosch« األملانية في سياراتها، والتي تتضمن، 
على سبيل املثال، فرامل ABS مانعة لالنغالق، وتوزيع 
قوة الفرملة على اإلطارات EBD، ومســاعد الفرامل 
للحــاالت الطارئــة EBA، والثبات عنــد املنعطفات 
TCS، واالستقرار اإللكتروني ESP ومقاومة االنقالب 
وغيرها، متجاوزة بذلك نظراءها، حيث يبرع نظام 
EBA في تقصير 60% من مسافة التوقف الكلي عند 

الفرملة املفاجئة.

الكاميرا الخلفية والرادار
متكن كاميرا الرؤية اخللفية الســائق من رؤية 
منطقة الظل خالل الرجوع للخلف لرفع درجة السالمة. 
كما يقيس الرادار )السينسور( اخللفي املسافة بني 
السيارة وما وراءها أثناء الرجوع من خالل إصدار 

صوت التنبيه لتحذير السائق جتنبا للحوادث.

عمود مقود آمن
يعمل لوح امتصاص الصدمة في حال جتاوز قوتها 
1000N وحلدود 3500N بشــكل يفصل عمود املقود 
حفاظا على سالمة السائق في حال التصادم األمامي.

راحة القيادة
زودت ســيارات ليفان بأحدث النظم والتقنيات 

التي توفر للسائق راحة القيادة منها:
نظام التعليق املســتقل من مكفيرسون: ممتص 
االهتزاز األمثل يقلل من تأثير املطبات في الطريق. 
ويوفر التعليق األمثل لضمان أقصى حدود االستقرار 
خــالل القيادة بتوافق أكثر دقة مــع نظام التعليق 
اخللفــي املتطــور، حيث يقع وزن فرملة الســيارة 

 LIFAN يوما بعد يوم، تواصل مجموعة سيارات
إظهــار كفاءتها وجدارتها على الطرقات، األمر الذي 
مكنها من نيل ثقة العمالء ومن ترسيخ وجودها قي 
قطاع سيارات الركاب في العالم وفي منطقة الشرق 
األوسط واخلليج على وجه اخلصوص، وهي اليوم 
 LFX80 ،LFX70 ،LF820 :متوافــرة بطرازاتها الثالثة
لدى وكيلها املعتمد في الكويت شركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني في صالة عرض أنيقة في الري 
الدائري الرابع. وتأسست مجموعة ليفان القابضة 
احملدودة في عام 1992 وهي واحدة من كبرى الشركات 
اململوكة للقطاع اخلاص في الصني، حيث يعمل فيها 
حاليــا أكثر من 20 ألــف موظف، وتركز في أعمالها 
بشكل رئيسي على البحث العلمي وتطوير الصناعات 
واملبيعات للمحركات والدراجات النارية والسيارات. 
كما أنها واحدة من كبرى شركات التصدير الصناعية 
ألشهر ماركات السيارات والدراجات النارية الصينية 

التجارية املستقلة.

التصميم والمظهر الخارجي
متتاز سيارات ليفان بأسلوب تصميمها األوروبي 
الــذي يركز على املوضــة واحلركة في كل جزء من 
أجزائها، حيث تظهر خطوط التقسيم الواضحة لكل 
مســتوى، وتتمثل في مظهرهــا املثالي الديناميكي 
ثالثــي األبعاد والنابض باحليــاة، وترجع جاذبية 
التصميم األنيقة إلى براعة شركة التصميم األوروبية 
الشــهيرة التي مت إيكال املهمــة إليها، حيث يتجلى 
ذلــك بوضوح فيما توفره من راحة بفضل التفكير 
العملي الذي ميتاز به األوروبيون مما أكسب سيارات 
»ليفان« املزيد من التعزيزات واالبتكارات املميزة في 

مظهرها اخلارجي.

مساحات داخلية واسعة ورحبة
البراعة في توفير املساحات في مقصورات سيارات 
»ليفان« يضمن رحابة تعزز من راحة السائق والركاب 
ألقصــى احلدود ويرجع ذلك إلى هياكل الســيارات 
املبتكرة والتي يتم ضبطها من قبل شــركة »ميرا« 
االجنليزيــة املتخصصة والتي تعتبر األولى عامليا 

في مجالها.

Bosch شمولية أنظمة األمان من
اعتمدت ليفان 8 أنظمة أمان وسالمة متطورة من 

 x70 ليفان

X80 ليفان


