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 كويتي لسوق السيارات الفاخرة الالمتطّور يعلن عن بداية عصر جديدسي 12-4إم بيطراز   •

 2011 سي في الصيف من عام 12تبدأ ببيع طراز  للسيارات و أوالده علي الغانم شركة   •

 

ألول مرة ) MP4-12C(سي 12- 4 إم بيتها،اقامت شركة ماكالرين أوتوموتيف بالكشف عن باكورة سيار 
 خالل حفل خاص أقامته شركة تصنيع السيارات  هذه السيارة المنتَظرةتضرِ ولقد عُ . الكويتدولة في 

  .لكويتعاصمة االب  كورت ياردماريوتالفندق ميين في البريطانية لكبار الشخصيات واإلعال

 عصر جديد ضمن الفئة الجوهرية للسيارات بداية سي المبتَكر12- 4ويشّكل طراز ماكالرين إم بي
 على هيكل شاسيه أحادي من ألياف يقوم ،محّرك وسطيوبفهذا الطراز المكّون من مقعدين . الرياضية
الفئة على حلول  فيها سيارة ضمن هذه ترتكزوهذه المرة األولى التي ). Carbon MonoCell(الكربون 

 ُتصّنع المرة األولى التي أنهاكما . هندسية قوية وخفيفة الوزن مستوحاة مباشرة من عالم رياضات السيارات
  .من ألياف الكربونمكّون قطعة واحدة  منبهيكل فيها أي سيارة 

يضًا من  واألداء القوي، بل أقيادة جديدة ليس فقط من ناحية التماسك والرسي معايي12- 4وتطرح إم بي
قوي سعة  V8وُتجّهز السيارة بمحّرك . نواحي السالمة واالقتصاد والعمالنية في قطاع يشهد منافسة كبيرة

 تروس بسبع سرعاتيّتصل بعلبة هو  و ، حصان600 ليتر بشاحن توربيني مزدوج يوّلد قوة تبلغ 3,8
ألحصنة مقارنة باالكربون  ثاني أوكسيد مستويات انبعاثوبالنسبة ل). SSG(متناسقة مع قابض مزدوج 

  .سي ُتعتَبر أكثر فعالية حتى من السيارات الهجينة12- 4الموّلدة، فإن سيارة إم بي

إيان غورساتش، المدير اإلقليمي لشركة ماكالرين أوتوموتيف في الشرق  قال، حفل اإلطالقوخالل 
 .ألول مرة في الكويتسي 12-4بيإم أننا مسرورون جدًا إلطالق سيارة  ":الباسيفيك-األوسط، أفريقيا وآسيا
. بالسيارات الرياضية عالية األداءشاطرون الشغف كويتيين، و ماكالرين أوتوموتيف يتإن محبي السيارات ال

  ".في المنطقة بشكل عامهنا في الكويت و سي 12- 4الكبير بسيارة إم بياإلهتمام وٕاننا سعداء جدّا لرؤية 

  للنشر الفوري

  

  
 

 

   تكشف عن سيارة فماكالرين أوتوموتي

  الكويتدولة في  سي 12- 4إم بي 
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شركة ماكالرين كون الممثل الحصري والوحيد لتل  الغانم واوالده للسياراتيشركة عللقد تم إختيار 
 وتراثها العريق وسمعتها  الشركة التي تتمّتع بهاواسعةالالخبرة  إستنادًا إلى  الكويتدولةأوتوموتيف في 
  .في الدولة في مجال خدمة العمالء ضمن سوق السيارات الفاخرة منقطعة النظير

:  الغانم واوالده للسياراتيشركة عليوسف القطامي، المدير العام ل سيدوقال اللمناسبة بهذه افي خطاب له و 
إن اإلستجابة األولية التي حصدناها . سي في الكويت اليوم12- 4نسعد إلطالق سيارة ماكالين إم بي "

  واثقون من أنإننا. فاقت كافة التوقعات، و شهدنا بالفعل إهتمامًا كبيرًا على الصعيد المحّليحتى اآلن 
  ". بداية عصر جديد لسوق السيارات الرياضية وعالية األداء في الدولةعنسي ستبرهن 12سيارة إطالق 

م إ  ماكالرينسياراتسيبدأون ببيع  وكيل 35 شبكة عالمية من إلى  الغانم واوالده للسياراتيشركة عل تنضم
شركة مركز خدمة رسمي مجّهز تحتضن الوٕاضافة إلى هذا، سوف . 2011في صيف عام سي 12- 4بي

بالكامل يعمل فيه تقنيون حصلوا على تدريب فني شامل في مركز ماكالرين أوتوموتيف الرئيسي في 
  .المملكة المتحدة

 اهتمامًا سي12-4م بيإماكالرين حتى قبل دخوله األسواق العالمية، لقي طراز من المهم اإلشارة إليه أنه و 
 طلب عبر الموقع 3,000قد تلّقت الشركة أكثر من فل. كبيرًا من محّبي السيارات

www.mclarenautomotive.com ِقَبل عشاق السيارات، مع اهتمام كبير من على المستوى الدولي 
  .كويتيينال

  - انتهى -

  

  

 


