


شريك موثوق لسباقات عالمية
قام بإتقانها سائقون يعملون على ابتكار تجربة قيادة  إلى  أقصى الحدود من خالل المنافسة الّوّدية

دأبت سيارة 86 على القيام بدور السيار ة األساسية، أو يمكن القول إنها منّصة اإلطالق، لكافة أنواع سباقات السيارات – الراليات  
وسباقات السيارات المتماثلة وسباقات جيمخانه للسيارات والسباقات على الطرق الترابية، وقامت بدور الشريك الموثوق لكثير من السائقين . 

لقد اتّضَحت الكثير من األمور من خالل السباقات المختلفة، وبرزت الكثير من األفكار لرفع مستوى األداء باستمرار . 
بداية من صالبة جسم السيارة إلى العوامل التي تؤثّر على انسيابية السيارة، إلى أداء المحّرك، والكثير من األمور األخرى . 

سعينا لتحقيق متعة تعتمد على الخبرات  النابعة من سباقات السيارات . 
تقّد م مستمر، بهدف تمكين السائقين من الوصول إلى أماكن أبعد... في أراٍض لم يتم استكشافها بعد وخوض تجارب غير مسبوقة. 



من الحّد األقصى لسباقات السيارات 
جدد حواسك، وانطلق، إلى أن تتمكن من سماع صوت الطريق.

طرق متعّرجة، كما لو كانت اختباًرا...  
ألداء دوران المنعطفات، ومهارات القيادة. 

خطوط مستقيمة، كما لو كانت مطاردة... 
ال يقتصر على تحقيق استجابة المحّرك وأداء االنسيابية الحركية، بل يشمل 

أيًضا شغف السائق بالطريق. 
كل طريق له سمات تجعله مميًزا. 

لذا دعنا نبتكر ِحًسا مرهًفا للقيادة  يستجيب ألي ظرف... 
ا تسارًعا قوًيا ومتجاوًبا،وتحكما دقيقا،   ُمحقًقّ

حتى في الحدود القصوى.  
تحّدث مع الطريق أثناء قيادتك للسيارة... 
  .GR86 شاهد ما تريد أن تقوله سيارة

هذا هو المهم.  



رّكز على القياد ة 
لكي تنخرط في القيادة فعليًا،  

أشبع حاستي النظر واللمس بشكل تام

ز على القيادة، أم ال ؟ هذا هو السؤال األزلي بشأن السيارات  هل يمكن للسائق أن يرِكّ
الرياضية.  

لوحة العدادات ذات الطابع األفقي 
لها مظهر ممّيز بدرجة ال تقّل عن سيارة GR 86 ذاتها. 

المقاعد األمامية مساندة للجسم لكنها خفيفة الوزن.  
مفاتيح وضوابط التحّكم من السهل العثور عليها واستخدامها. 

األشكال والتوزيع... كلها تتمحور حول القيادة.  
إليجاد مساحة تجعل من السيارة والسائق كيانا واحدا. 



* السيارات المصّورة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوّفرة في منطقتك. 

القلب ينبض بسرعة 
إثارة تُبِرز المتعة الحقيقية للقيادة  

وزن خفيف ،وحجم صغير، ومركز جاذبية منخفض . 
 ، D-4S محّرك سعة 4,2 لتًرا بأربع اسطوانات متقابلة أفقًيا ومجّهز بتقنية الحقن المباشر
يخلق قوة تسارع إحساس سِلس خاٍل من أي إجهاد في كل سرعات دوران المحّرك، من 

المنخفضة إلى العالية . 
استجابة سلسة ألي ضغط على دواسة السرعة تمتّع باإلحساس بالقوة أًيا كانت السرعة . 

أق� عزم دوران



القلب ينبض بسرعة 
إثارة في أي سرعة تُبِرز المتعة الحقيقية للقيادة  

القَيم العددية مهمة، هذا شيء مؤّكد لكن اإلحساس أكثر أهمية . 
تعديل األداء األساسي وتحسينه، دون تقديم أي تنازالت ، يحققان تحكم ممتًعا راجع 

س - انطلق، انعطف، وتوّقف، وادخل حّيًزا تقوده الحواّس، وال يمكن تكوينه بالعمليات  األُسُ
الحسابية.  

قم بالقيادة على مضامير سباق مختلفة، وطرق عامة افعل ذلك مّرات كثيرة.  
ثم قم بالمزيد من القيادة هل حصلت على ما كنت تريده؟  استمّر في توجيه هذا السؤال 

إلى أن تأتي اإلجابة. 

ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات

الوضع"D" يعطي تحويالً سلًسا للتروس في حين أن اختيار 
الوضع الرياضي "SPORT" أو الوضع"M"، ينقل عزم دوران 

المحّرك بشكل مباشر باستخدام التحّكم في القفل في النطاق 
الكامل للتروس من الثانية إلى السادسة، ليعطي استجابة 

خّطية عند استعمال دواسة السرعة يمكن االختيار من بين 
األوضاع المختلفة مثل الوضع الرياضي

"SPORT" ووضع الثلج "SNOW" وفًقا لظروف القيادة. 

التعليق األمامي والخلفي 

التعليق األمامي، المجّهز بنظام قوائم مكفرسون انضغاطية خفيفة الوزن وشديدة الصالبة، يستخدم 
توزيًعا يحقّق "مركز جاذبية منخفًضا" و"قصوًرا ذاتًيا منخفًضا" لتحقيق أقصى استعادة من إمكانيات نظام 

"المحّرك المتقابل أفقًيا +FR". التعليق الخلفي طراز العظمة الشوكية المزدوجة مصّمم إلعطاء 

"إحساس بكون السيارة والسائق شيئًا واحًدا" إضافة إلى "كل من ِخفة الحركة واالستقرار" من أجل رحالت 

 .FR ممتعة تنفرد بها السيارات الرياضية من الفئة

 Torsen LSD مفاِضل محدود االنزالق

* السيارات المصّورة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوّفرة في منطقتك. 

تم استخدام المفاضل محدود االنزالق Torsen LSD ليحقّق للسائق متعة قيادة ال 
تحقّقها إال سيارة رياضية من الفئة FR. توزيع صحيح لعزم الدوران للعجالت اليمنى 

ا  واليسرى أثناء دوران المنعطفات يحّسن أداء الجّر (االلتصاق بسطح الطريق)،ُمحقًقّ
تسريًعا دقيًقا ومتجاوًبا عند االنتهاء المنعطفات، ويعطي درجة عالية من قابلية التحّكم في 

السيارة. 

TRACK وضع المضمار
"وضع المضمار TRACK" متضّمن كخاصية ممّيزة للقيادة في 

مضمار السباق. كما يمكن لوضع المضمار أن  يُسّمى "وضع 
التدريب"، المهّيأ لدعم حركة السيارة عن طريق خفض دورانها 

في مكانها، األمر الذي يسمح أيًضا للسائق بالتحّكم في 
السيارة ضمن نطاق حركة في القياده في أقصى الحدود. 

تتمّيز شاشة عرض العدادات أيًضا بتوزيع خاص مصّمم 
خّصيًصا للقيادة في مضمار السباق. 

في الوضع الرياضي SPORT، يستشعر النظام تصّرف 
السيارة، ويقوم بالتحويل تلقائًيا إلى وضع التروس األفضل 

ليحقّق للسائق تجربة القيادة التي يرغب فيها. 



القوة
الموضع المنخفض عند التواجد في السيارة يساعد على خفض مركز الجاذبية ويحّسن دوران المنعطفات، ألن السيارة مصّممة بتوزيع ذي مركز جاذبية شديد االنخفاض ومحّرك أمامي ودفع بالعجلتين الخلفيتين. 

وقد تم تحسين صالبة جسم السيارة لتحقيق أقصى أداء التحكم ومنحك متعة القيادة في أي نطاق للسرعة.  
ستحصل على تحكم وتجاوب غريزي، ورشاقة في الحركة، كما لو كان بإمكانك التحّدث مع السيارة... وإن لديها الكثير مما تقوله! 

من خالل اختبارات نفق الرياح واالختبارات المكثّفة التي خضعت لها 
السيارة ذاتها، تم تحقيق مستوى ممتاز من االستجابة للتوجيه ومن 

االستقرار، بما في ذلك اإلحساس بمالمسة اإلطارات األمامية 
واالستقرار الخلفي للسيارة.  

تتحّول القيادة إلى محادثة مع السيارة.  

أداء االنسيابية في الهواء المحيط بها

موضع أقل إنخفاض وموجود في موقع أبعد ضمن السيارة. 
وضع مركز جاذبية أقل إنخفاض في منتصف السيارة يحّسن 

استقرار السيارة عند دوران المنعطفات.
يمكن للسائقين الحصول على إحساس أكبر بالتسريع إضافة إلى 

إحساس شبيه باألطراف أثناء قيادة السيارة. 

وضعية القيادة 

لتحقيق مستوى عاٍل من التحّكم في التوجيه، تطلّب األمر خفض وزن السيارة. إضافة إلى زيادة استخدام 
ألواح الفوالذ عالي الشّد، تم استخدام مواد من األلمنيوم للرفارف األمامية وغطاء المحّرك وغطاء 
أسفل المحّرك والسقف لتحقيق تصميم شامل وخفيف الوزن. زيادة مقاومة االنحناء الجانبي والتواء 

الجسم يحقق ِخّفة التحّكم في التوجيه واستقرار أداء القيادة لدوران المنعطفات بسرعات عالية.  

جسم خفيف الوزن، شديد الصالبة 

استنًاًدا إلى التصميم الخاص بمنصة من الفئة FR، ُصنِعَت "مجموعة تجهيزات مركز الجاذبية فائق 
االنخفاض للفئة FR" لتحقيق مركز الجاذبية المنخفض والقصور الذاتي المنخفض وِصَغر الحجم وِخّفة 

  .FR الوزن. ضمان وجود حّيز داخلي ألربعة ركاب مع تحقيق انقياد يليق بالسيارات الرياضية من الفئة

مجموعة تجهيزات مركز الجاذبية فائق االنخفاض  

* السيارات المصّورة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوّفرة في منطقتك.  



تشكيلة الموديال ت 

صورة: الفئة األعلى (ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات) لون الجسم: لون أحمر (DCK)  لون المقصورة الداخلية: أسود وأحمر 

صورة: الفئة األقل (ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات) لون الجسم: أبيض لؤلؤي (K1X)  لون المقصورة الداخلية: أسو د 



 الموديالت 

األساسية(فرش المقاعد): قماش 

لون المقاعد الداخلية: أسو 

 G (فرش المقاعد) الرئيسية: قماش مع األرضية للحرف

(فرش المقاعد) الجوانب: قماش رياضي درزات الخياطة: فّضية 

فرش المقاعد: جلد ألتراسويد وجلد أصل ي لون المقاعد 

الداخلية : أسود وأحمر 
(فرش المقاعد) الرئيسية: جلد ألتراسويد (ثقوب حمراء)

(فرش المقاعد) الجوانب: جلد أصلي درزات الخياطة: حمراء    

األرضية: سجاد أحمر حصري 



 (K1X) صدفي مائل إلى األزرق(G1U) رمادي معدني (P8Y) فضي معدني( D4S ) أسود رمادي كريستال

(WCH) أزرق غامق (DAR) أزرق فاتح (DCK) أحمر براق

األلوان 

الخصائص

دواسة ألمنيوم رياضية  مقود ثالثي الشعب مغطى بالجلد األصلي 

 . (LCD عداد بشاشة عرض + TFT مقاس 7 بوصات ملّون) BOXER  عداد

 1. الشاشة المبدئية  2. الوضع العادي  NORMAL   3. الوضع الرياضي SPORT  4. وضع المضمار TRACK   5.منحنى القدرة وعزم الدوران  6. شاشة عرض G   7.ساعة إيقا           





الك�

ا�سافة ب� العج�ت

(حقن مبا� أربع أشواط)

أق� عزم دوران عزم الدوران




