سـتيلفيـو

سـتيلفيـو
علــى الحــدود الجبليــة الشــمالية إليطاليــا ،أصبحــت مــن طقــوس وشــعائر المــرور عنــد العابريــن نحــو
إيطاليــا عــن طريــق البــر .إنهــا خمســة وســبعون منعطفــً حــادًا علــى ارتفــاع  ٣،٠٠٠متــر تقريبــً فــوق مســتوى
ســطح البحــر .تشـ ّ
تحديــً فقــط للســائق الشــجاع المجهــز بأفضــل ســيارة الــذي يجــرؤ علــى خــوض غمــار
ـكل ّ
ـوة وعظمــة “ســتيلفيو بــاس”،
منحنياتهــا بهــدف بلــوغ قمــة األداء ،التصميــم واألســلوب .مســتوحاة مــن قـ ّ
قــام ص ّنــاع األحــام فــي ميالنــو ،مهندســو “مودينــا” ،وفنّانــو “كاســينو” بابتــكار الســيارة المثلــى ألولئــك
ـد ســواء .هــذه هــي ســتيلفيو كوادريفوليــو.
الذيــن يبحثــون عــن أعلــى مســتوى لــأداء والفعاليــة علــى حـ ّ
ســيارة دفــع رباعــي ،وحدهــا إيطاليــا يمكــن أن تبتكرهــا.

Etched into the mountainous, Northern Italian border, stands a rite of passage for those entering
Italy by road. Seventy-five hairpin turns at nearly 3.000 m above sea level present a challenge only
the bravest driver, equipped with the finest machine, would dare to conquer in order to reach the
epicenter of automotive performance, design and style. Inspired by the immensity and grandeur
of the Stelvio Pass, the dreamers of Milan, the engineers of Modena and the artisans of Cassino
have created the optimal vehicle for those demanding the highest level of performance and utility in
equal measure. This is Stelvio Quadrifoglio. An SUV only Italy could create.

ويمور افلأ يف تدلو

ولـــــدت فــــي ألــــفــــــا رومــــيــــــو
M A D E I N A L FA R O M E O

محرك  V6توربيني ثنائي األشواط  ٢،٩لتر حقن مباشر
2.9L Direct-Injection V6 Bi -Turbo Engine

٢٨٣

كم/س

أقصى سرعة

283

Km/h
maximum speed

٦٠٠

ن.م.

أقصى عزم
بين  ٢٥٠٠و ٥٠٠٠دورة في الدقيقة

6OO

Nm
maximum torque
between 2500 and 5000 rpm

٥١٠

أحصنة

أقصى قوة
عند  ٦٥٠٠دورة في الدقيقة

51O

Hp
maximum power
at 6500 rpm

أســرع ســيـارة دفــع ربــاعـي
T H E FA S T E S T S U V

٧
شاهد الفديو

Watch the video.

دقائق

٥١

ثانية

’’7’51

توقيت الدورة نوربورغرينغ
Nürburgring lap time

٣،٨

ثانية

من صفر إلى  ١٠٠كم/س

seconds

3,8

O - 1OO Km/h

بـثــــــوان قــليـلـــــة.
الــمــركـــــز األول
ٍ
FEW SECONDS, NEVER SECOND.

من الماضي نمضي
ُق ُدمًا بسرعة

ـدأت كطلــب بســيط علــى ُحســن الطالــع وانتهــى األمــر بهــا رمــزًا لشــيء أكبــر مــن ذلــك:
بـ ْ
حســب ســجالت المســار واالنتصارات في الســباقات من ألفا روميو وبالنســبة إلى الســائقين
الذيــن أثبتــوا ذلــك بالدليــل القاطــع .فــي عــام  ،١٩٢٣أراد “أوغــو سيفوتشــي” األســطوري،
ســائق ســيارة الســباق ألفــا روميــو ،كســر المركــز الثانــي .اســتعدادًا لســباق “تارجــا فلوريــو”
األســطوري عبــر جبــال صقليــة ،رســم “سيفوتشــي” مربعــً أبيضــً مــع “كوادريفوليــو” ،أو نبتــة
النفــل بأربــع أوراق ،علــى واجهــة ألفــا روميــو  RLتارجــا فلوريــو .وبمــا أن الحــظ ســيكون حليفــه،
احتــل المركــز األول .بعــد أســابيع ،كان “سيفوتشــي” يختبــر ســيارة جديــدة علــى الطريــق لــم
تحمــل رمــزه المحظــوظ بعــد .ولســوء حظــه ،تع ـ ّرض لحــادث وفقــد حياتــه .كان ذلــك بدايــة
لتقليــد فيمــا بعــد :ســتحمل جميــع ســيارات ســباق ألفــا روميــو المســتقبلية شــعار نبتــة
النفــل بأربــع أوراق علــى مثلــث أبيــض بــدالً مــن المربــع ،مــع زاويــة مفقــودة ترمــز إلــى فقــدان
“سيفوتشــي” .اليــوم ،ال يــزال شــعار نبتــة النفــل لـ”سيفوتشــي” رمــزًا لقــدرات الســباق الجديــر
بالثقــة ،وبطبيعــة الحــال ،رمــزًا لحــظ ســعيد .منــذ عــام  ،١٩٢٣وضعــت ألفــا روميــو شــعار
كوادريفوليــو علــى أقــوى ســياراتها للســباق وللشــارع فقــط .ز ّيــن الجــزء األمامــي والوســطي
لمحركهــا  V6التوربينــي ثنائــي األشــواط مــن األلومنيــوم المبتكــر جــدًا ســعة  ٢،٩لتر ،ويمثل
التقليــد الــذي يحيــا حتــى اآلن فــي ســتيلفيو كوادريفوليــو الجديــدة كليــً.

F R O M PA S T
T O FA S T

It began as a simple request for good luck and ended up becoming a symbol of something even
greater: track records and race victories from Alfa Romeo and the drivers who championed them.
In 1923, legendary Alfa Romeo race car driver Ugo Sivocci wanted to break a string of second-place
finishes. To prepare for the legendary Targa Florio race through the mountains of Sicily, Sivocci
painted a white square with a “Quadrifoglio,” or four-leaf clover, on the front of his Alfa Romeo RL
Targa Florio. As luck would have it, he finished in first place. Weeks later, Sivocci was track-testing
a new car that did not yet bear his lucky symbol. Tragically, he crashed and lost his life. This marked
the beginning of a tradition: all future Alfa Romeo race cars would bear the four-leaf clover on a
white triangle instead of a square, with the missing corner symbolising the loss of Sivocci. Today,
Sivocci’s clover remains a symbol of race-worthy capabilities and, of course, a symbol of good luck.
Since 1923, Alfa Romeo has bestowed the Quadrifoglio symbol on only its most powerful race
and street vehicles. Placed front and center on its highly innovative 2.9L Bi-Turbo V6 aluminium
engine, it marks the tradition that now lives on in the all-new Stelvio Quadrifoglio.

الـــقـــوة بــــأجـــمــــل
طـــــــالتـــــهــــا
أوليـــً ســـاحرًا،
تتـــرك انطباعـــً ّ
ويجســـد كل جـــزء منهـــا الطلـــة
ّ
القويـــة .باإلطاللـــة األولـــى أللفـــا
رومي ــو عل ــى س ــاحة س ــيارات الدف ــع
الرباع ــي ،يبق ــى تصمي ــم س ــتيلفيو
كوادريفوليـــو وفيـــً لتقليـــد ألفـــا
روميـــو فـــي مـــزج التـــراث والســـرعة
والجمـــال معـــً .لقـــد تـــم التركيـــز
بشـــكل خـــاص علـــى التوزيـــع األمثـــل
بيـــن المظهـــر القـــوي والخطـــوط
االنس ــيابية .إنه ــا الق ــوة الحقيقي ــة ف ــي
بســـاطتها وبراعتهـــا .يتج ّلـــى شـــكل
ســـتيلفيو كوادريفوليـــو بدينام ّيتـــه
ابتـــداء
مـــع مظهـــر عـــام أنيـــق متطـــور
ً
مـــن الشـــبكة األماميـــة الثالثيـــة “تريلوبـــو”
الحصريــة وصــوالً إلــى الفتحــة الخلفيــة الهوائية
الديناميكيــة .يخلــق الســطح اإلبداعــي المتيــن
عضـــات الســـيارة علـــى الجانبيـــن التـــي
تزي ــد م ــن قدرته ــا عل ــى األداء العال ــي.
ســـتيلفيو كوادريفوليـــو ...ســـيارة
الدفـــع الرباعـــي اإليطاليـــة
ا لحقيقيـــة .

P O W E R I N I T S M O ST
B E AU T I F U L F O R M
It makes a breathtaking first
impression, and every part of it
lives up to that very powerful
visual promise. Alfa Romeo’s
first foray into the SUV segment,
the Stelvio Quadrifoglio design
stays true to the Alfa Romeo
tradition of mixing heritage,
speed and beauty. Special
attention was paid to muscular
proportion and fluid lines: there
is true strength in its simplicity
and craftsmanship. The Stelvio
Quadrifoglio profile forecasts its
dynamism with a sleek outline that
develops from its signature trilobo grille to
a steeply raked, aerodynamic rear hatch.
Artful surfacing creates the vehicle’s
muscular sides that further convey
its high-performance capability.
Stelvio Quadrifoglio is a true
Italian SUV.

ّ
تـحـكــــم ال يــتــوقـــــف.
NEVER-ENDING HANDLING

ـوان فق ــط .اليدي ــن عل ــى عجل ــة القي ــادة .العق ــل واآلل ــة ف ــي انس ــجام
يح ــدث ذل ــك ف ــي بض ــع ث ـ ٍ
ت ــام .داخ ــل وخ ــارج المنعط ــف ،وه ــا ه ــو يول ــد هن ــا :ش ــعور ال لب ــس في ــه مصن ــوع م ــن الق ــوة
يجســـد هـــذا الشـــعور أكثـــر مـــن مئـــة ســـنة مـــن
والقـــدرة علـــى التحمـــل ومنتهـــى الدقـــة.
ّ
االبت ــكار والعاطف ــة والس ــعي نح ــو العظم ــة .ت ــراث ألف ــا رومي ــو يضم ــن أن أول س ــيارات الدف ــع
الرباع ــي ال تش ــبه س ــيارات الدف ــع الرباع ــي النموذجي ــة .تول ــد ثقته ــا المطلق ــة م ــن التنفي ــذ
البــارع لنظــام التحكــم بمجــال الهيــكل ألفــا™ وتكنولوجيــا  Q4الذكيــة .يعتبــر هــذا التحكــم
وينســـق جميـــع أنظمتهـــا النشـــطة،
الدمـــاغ فـــي ســـتيلفيو كوادريفوليـــو ،والـــذي يتفاعـــل
ّ
مثـــل ألفـــا™ دي إن إي بـــرو ،نظـــام التعليـــق النشـــط ألفـــا™ ،توجيـــه العـــزم النشـــط ألفـــا™
ونظ ــام الفرام ــل المتكام ــل ألف ــا™ .أم ــا تقني ــة  ،Q4الت ــي تتمي ــز بعلب ــة نق ــل نش ــط مبتك ــر
وتراقــب باســتمرار أحــوال الطــرق ،تــوزع علــى الفــور حســب الحاجــة مــا يصــل إلــى  ٪٥٠مــن قــوة
ع ــزم ال ــدوران إل ــى العج ــات األمامي ــة .إن تصمي ــم نظ ــام التعلي ــق ألف ــا™ لين ــك الحاص ــل عل ــى
ب ــراءة االخت ــراع ،الم ــزدوج ف ــي األم ــام والمتع ــدد بأرب ــع وص ــات ونص ــف ف ــي الخل ــف ،يوف ــر ف ــي
س ــتيلفيو كوادريفولي ــو تحكم ــً ال ُيعل ــى علي ــه .والنتيج ــة ...إث ــارة نقي ــة ومتع ــة ف ــي القي ــادة.

It happens in only a few seconds. Hands are on the steering wheel. Mind and machine are in perfect
symbiosis. In and out of a turn, and here it comes: an unmistakable feeling made of power, stamina
and precision. This feeling represents over a hundred years of innovation, passion and striving for
greatness. The Alfa Romeo heritage is what guarantees that its first SUV does not feel anything
like a typical SUV. Its unbridled confidence is born from the ingenious implementation of the
Alfa™ Chassis Domain Control (CDC) and the intelligent Q4 technology. The CDC is the brain of
Stelvio Quadrifoglio, which interacts and coordinates all its active systems, like the Alfa™ DNA Pro,
the Alfa™ Active Suspension, the Alfa™ Active Torque Vectoring and the Alfa™ Integrated Brake
System (IBS). The Q4 technology, featuring an innovative Active Transfer Case (ATC), which
continuously monitors road conditions instantaneously distributing as required up to 50% torque
to the front wheels. The patented Alfa™ Link suspension, double-wishbone design in the front and
multilink with four and a half links at the rear, delivers to Stelvio Quadrifoglio a handling that is
second to none. The result is pure excitement and driving pleasure.

ديناميكي

سباق

تعديل خرائط المحرك لتوفير استجابة
 زيادة سرعة نقل،الخانق بدقة أكثر
الحركة وتعديل استجابة التعليق
بالنسبة للتحكم الرياضي المثالي على
.الطريق

 يعزز،يوقف عمل أزرار التحكم بالثبات والجر
ويحسن صوت العادم في القيادة
األداء
ّ
.الرياضية على المسار

DYNAMIC

Modifies engine mapping to
provide a sharper throttle
response, increases gear
shift speed and modifies
the responsiveness of the
suspension for the ultimate
sport handling on the road.

RACE

Disables the stability and
traction controls, maximises
performance and enhances
the exhaust sound for
sport driving on track.

فعالية مطورة
طبيعي
يتم إعداد المحرك والتعليق لتحقيق
 التوازن المثالي بالنسبة.الراحة المثلى
.للقيادة اليومية

NATURAL

Engine and suspension are set up for optimal comfort.
The perfect balance for daily driving.

زيادة الكفاءة لتحقيق أقصى قدر من توفير
الوقود مع وظائف مثل إيقاف عمل التحكم
 أنسب وضعية للقيادة.باإلقالع وباألسطوانة
.التي تتطلب تحكمًا منخفضًا

ADVANCED EFFICIENCY

Increases efficiency for maximum fuel saving with
functions like sailing and cylinder deactivation (CEM).
The most suitable driving mode in case of low grip conditions.

تــجــــــدد مـــــبـــهــــــر
ّ
 دي إن إي بروTMألفا
 يتكيف،TMبفضل التفاعل مع نظام التحكم في نطاق الشاسيه ألفا
 دي إن إي برو على الفور مع سلوك ستيلفيو كوادريفوليو فيTMألفا
.وضع القيادة المختار

A S P E C TA C U L A R
R E V O LV I N G
ALFATM DNA PRO
Thanks to the interaction with the AlfaTM Chassis Domain Control (CDC),
AlfaTM DNA Pro instantaneously adapts Stelvio Quadrifoglio’s
behavior to the selected driving mode.

القيمة الجوهرية لنظام الدفع بجميع العجالت
فـــن “الحاجـــة عنـــد الحاجـــة” .يتميـــز محـــرك الدفـــع الرباعـــي
أتقنـــت ســـتيلفيو كوادريفوليـــو ّ
م ــن  Q4بعلب ــة نق ــل حرك ــة نش ــطة ،مم ــا يوف ــر االرتي ــاح لجمي ــع العج ــات األربع ــة الت ــي تجت ــاح
الطري ــق ،وف ــي الوق ــت نفس ــه أداء ال مثي ــل ل ــه عل ــى العج ــات الخلفي ــة .ت ــوزع أنظم ــة  Q4ع ــزم
ـس الحاج ــة إليه ــا .يرس ــل م ــا يص ــل إل ــى  ٪٥٠م ــن
ال ــدوران عندم ــا ومت ــى وكيفم ــا تك ــون بأم ـ ّ
ع ــزم ال ــدوران إل ــى العج ــات األمامي ــة ،مم ــا يرف ــع مس ــتوى الثب ــات والتحك ــم ،لضم ــان متع ــة
ألف ــا رومي ــو الوحي ــدة م ــن نوعه ــا ف ــي القي ــادة .يس ــمح نظ ــام التوجي ــه الحدي ــث والدق ــة غي ــر
المس ــبوقة والتحك ــم لس ــتيلفيو كوادريفولي ــو أن تجت ــاح أي طري ــق ب ــأداء ال مثي ــل ل ــه ،حي ــث
تك ــون الس ــيطرة ،التحك ــم والراح ــة بمنته ــى الت ــوازن المثال ــي .إن االنس ــجام ف ــي العم ــل بي ــن
األداء واالس ــتقرار ،ال ــذي يضمن ــه نظ ــام  ،Q4يأخ ــذ التش ــويق والقي ــادة إل ــى أعل ــى مس ــتويات
اإلثــارة ،علــى مســارات غيــر مســبوقة ،مغطــاة بالثلــوج أو عنــد المنعطفــات أثنــاء القيــادة تحــت
المط ــر ،وم ــن ث ــم تحويل ــه إل ــى ق ــوة دف ــع روتين ــي ممتع ــة.

T H E I N T R I N S I C VA L U E O F AW D
Stelvio Quadrifoglio has mastered the art of what you need, when you need it.
The Q4 all-wheel-drive features an Active Transfer Case, delivering both the
satisfaction of all four-wheels gripping the road, and at the same time the
unmatched performance of a rear-wheel-drive. The Q4 system distributes torque
when, where and how it’s needed most. It sends up to 50% of the torque to the
front-wheels, increasing stability and enhancing grip, to guarantee the oneof-a-kind Alfa Romeo driving pleasure. The state-of-the-art steering system,
unprecedented precision and handling, allow Stelvio Quadrifoglio to take on
any road condition with unrivaled performance, where control, grip and comfort
coexist in perfect balance. The synergy between performance and stability,
guaranteed by the Q4 system, take the thrill of driving around a hairpin bend, on
an unsurfaced track, a snow-covered straight or when cornering while driving in
rain, and transform it into an enjoyable routine drive.

نظام المكابح المتكامل
يجمـــع هـــذا النظـــام الكهروميكانيكـــي المبتكـــر بيـــن التحكـــم فـــي الثبـــات ونظـــام
يحســـن أيضـــً
الفرامـــل .ال يســـمح هـــذا الجهـــاز فقـــط بتخفيـــض كبيـــر فـــي الـــوزن ،بـــل
ّ
الش ــعور بدواس ــة الفرام ــل ،مم ــا يضم ــن اس ــتجابة آني ــة ومس ــافة فرمل ــة مذهل ــة م ــن صف ــر
إلـــى  ١٠٠كـــم/س فـــي  ٣٦،٥متـــر.

)INTEGRATED BRAKE SYSTEM (IBS

This innovative electromechanical system combines the stability control and brake
system. Not only allowing a significant reduction in weight, this device optimizes
the feeling of the brake pedal, guaranteeing an instantaneous response and braking
distance with an outstanding of 100 – 0 km/h in 36,5 meters.

ALFA™ ACTIVE TORQUE VECTORING
Alfa™ Active Torque Vectoring guarantees an optimal
distribution on the rear two half-axles thanks to the two
electronically controlled clutches. It gives better traction and
control even at high speeds and on all types of road surfaces.

توجيه عزم دوران ألفا™ النشط
يضمن توجيه عزم دوران ألفا™ النشط التوزيع المثالي على
المحاور النصفية في الخلف بفضل اثنين من المقابض اللذين
 إنه يوفر أفضل جر وسيطرة حتى.يتم التحكم بهما إلكترونيًا
.عند السرعات العالية وعلى جميع أنواع أسطح الطرق

نظام تعليق ألفا™ النشط
يك ّيف نظام تعليق ألفا™ النشط ديناميكيًا استجابته حسب ظروف القيادة
.والوضعية المختارة مع ألفا™ دي إن إي برو

ALFA™ ACTIVE SUSPENSION
Alfa™ Active Suspension dynamically adapts its response depending
on driving conditions and the mode selected with Alfa™ DNA Pro.

ال نؤم ــن بمس ـ ّلمات مث ــل “خي ــر األم ــور أوس ــطها” .س ــتيلفيو كوادريفولي ــو واح ــدة م ــن أخ ــف س ــيارات الدف ــع الرباع ــي ف ــي فئته ــا .يع ــود ه ــذا
اإلنجــاز إلــى الخيــارات المثاليــة :اســتخدام الفــوالذ الصلــب العالــي القــوة للبــدن ،األلومينيــوم لنظــام التعليــق ،األبــواب ،غطــاء المحــرك ،صنــدوق
الس ــيارة ،األجنح ــة والمح ــرك؛ ألي ــاف الكرب ــون لعم ــود اإلدارة .تتمي ــز س ــتيلفيو كوادريفولي ــو أيض ــً بالهندس ــة الدقيق ــة كم ــا ه ــي ألف ــا رومي ــو
فق ــط ،مم ــا تخل ــق توزي ــع ال ــوزن المثال ــي بنس ــبة  .٥٠/٥٠كل ه ــذا يعم ــل بش ــكل مذه ــل م ــع نظ ــام التعلي ــق ويو ّف ــر خف ــة حرك ــة منقطع ــة
النظي ــر ومنته ــى الدق ــة .اآلن ،يمك ــن للس ــائق أن يش ــعر حق ــً بالمتع ــة الت ــي تولده ــا ق ــوة  ٥١٠أحصن ــة وه ــي تعم ــل بانس ــجام ت ــام.
There is no compromise. Stelvio Quadrifoglio is one of the lightest SUVs in its segment. This feat is attributed to
perfect choices: the use of the high-strength steel for the body; aluminium for the suspension, doors, bonnet, boot,
wings and engine; carbon fibre driveshaft. Stelvio Quadrifoglio also features precision engineering as only Alfa
Romeo can, creating an ideal 50-50 weight distribution. All this works impeccably with its suspension, offering
peerless agility and precision. Now, the driver can truly feel the pleasure of all 510 horses running in unison.

تـــــــــوازن ال يـــــهـــتـــــ ّز
A STRIKING BALANCE

٥٠ ٥٠
نسبة توزيع الوزن

WEIGHT
DISTRIBUTION

بدن خارق
، أقواس العجالت،المصد األمامي والخلفي
 كل هذه،الحواف الجانبية وفتحات الهواء
العناصر المحددة من ستيلفيو كوادريفوليو
.تعزز طابعها الجريء

AGGRESSIVE BODY

The front and rear bumpers, wheel arches,
side skirts and air vents, are all specific
elements of Stelvio Quadrifoglio that
enhance its bold character.

زئير ستيلفيو
 تؤدي صمامات،في كل وضعية محددة للقيادة
 في.العادم إلى «سيمفونية قوة» أصيلة
 تفتح صمامات العادم بشكل،وضعية السباق
 أحصنة٥١٠  األمر الذي يطلق زئير قوة،كامل
.ويو ّفر تجربة رياضية فريدة من نوعها

STELVIO’S ROAR

In each selected driving mode, the exhaust
valves trigger an authentic “symphony of power”.
In RACE mode, the exhaust valves open all the
way up, releasing the sound of 510 horses and
delivering sportive experience like no other.

كوادريفوليو
بأدق تفاصيلها
ّ
QUADRIFOGLIO
I S I N T H E D E TA I L S

الـخــطــــوط الــمـفـضـــلــة للـســـــائـــــــق
كل س ــائقي س ــتيلفيو كوادريفولي ــو منجذب ــون بش ــكل طبيع ــي إل ــى ن ــوع م ــن الخط ــوط الت ــي تجع ــل األم ــور
مثيــرة لالهتمــام كالخطــوط المنحنيــة االنســيابية .ســواء كان ذلــك المنعطفــات الحــادة أو لوحــة العــدادات ،فــإن
ـيقدرون طريق ــة س ــتيلفيو كوادريفولي ــو
أولئ ــك المحظوظي ــن بم ــا في ــه الكفاي ــة ليكون ــوا وراء عجل ــة القي ــادة س ـ ّ
فـــي إظهـــار مالمحهـــا الداخليـــة والخارجيـــة .نظـــرة مـــن داخـــل قمـــرة القيـــادة تُبـــرز لمســـات رائعـــة مـــن الجلـــد
الطبيع ــي م ــع خياط ــة ماه ــرة .شاش ــة الع ــرض  TFTقي ــاس  ٧بوص ــة ونظ ــام المعلوم ــات الترفيهي ــة م ــع شاش ــة
المالح ــة الثالثي ــة األبع ــاد وشاش ــة ع ــرض قي ــاس  ٨،٨بوص ــة تأت ــي كله ــا ملفوف ــة بالجل ــد الفاخ ــر ال ــذي يمت ــزج
تمام ــً م ــع األف ــق .تجع ــل ألي ــاف الكرب ــون ف ــي لوح ــة الع ــدادات وعجل ــة القي ــادة أداء س ــتيلفيو كوادريفولي ــو أكث ــر
واقعيــة .زر بــدء التشــغيل األحمــر مــع نواقــل الحركــة الصغيــرة مــن األلومينيــوم المصقــول المدمجــة فــي عمــود
التوجيــه ،والتــي تتحكــم بدقــة مثاليــة بناقــل حركــة أوتوماتيكــي بـــ ٨ســرعات ،ترفــع التفاصيــل التــي تركــز علــى
األداء إل ــى مس ــتويات جدي ــدة ،مم ــا يؤكّ ــد أن الس ــائق يع ــرف أنه ــا ليس ــت س ــيارة دف ــع رباع ــي عادي ــة .أه ـ ً
ـا بك ــم
ف ــي س ــتيلفيو كوادريفولي ــو بآف ــاق فري ــدة م ــن نوعه ــا.

THE LINES TRUE DRIVERS PREFER
Stelvio Quadrifoglio drivers are naturally drawn to the kind of lines that keep things interesting: curves.
Whether it’s hairpins or instrument panels, those lucky enough to be behind its wheel will appreciate the
way Stelvio Quadrifoglio handles contours found inside and out. The view from inside the cockpit offers
a natural leather landscape accented with crafted stitching. The 7” TFT display and the infotainment
system with 3D Navigation and 8.8’’ screen are luxuriously wrapped in leather that blends perfectly
into the horizon. The carbon fibre inserts throughout the dash and into the steering wheel make Stelvio
Quadrifoglio’s performance even more tangible. The red start button is steering-column mounted, block
milled, aluminium paddle shifters, which control the impeccably precise 8-speed automatic transmission,
elevate the performance-centric details to new heights, making sure the driver knows: this isn’t your
ordinary SUV. Welcome to the vista that is Stelvio Quadrifoglio.

الشــخصية ليســت مجــرد انعــكاس عــن الشــكل الخارجــي .تعــزز مقاعــد ألكانتــارا® الرياضيــة
م ــن الجل ــد العال ــي الج ــودة اهتم ــام ألف ــا رومي ــو بالتفاصي ــل .بوج ــود ق ــوة قابل ــة للتعدي ــل
وفق ــً لثم ــان ط ــرق ،تعدي ــل حاض ــن أس ــفل الظه ــر وفق ــً ألرب ــع وضعي ــات ،معــزّز الق ــوة م ــع
دعـــم إضافـــي لموضـــع الفخـــذ والمقاعـــد األماميـــة القابلـــة للتســـخين ،تلغـــي ســـتيلفيو
كوادريفولي ــو الخ ــط الفاص ــل بي ــن األداء والراح ــة.

Attitude is never just an expression of the exterior. The highest quality Sport Leather
and Alcantara® seats reinforce the Alfa Romeo attention to detail. With the 8-way
power adjustable, 4-way power lumbar adjustment, power bolster with extra thigh
support for the curves and front heated seats, Stelvio Quadrifoglio erases the line
between performance and comfort.

العظمة تستعيد عرشها
G R E AT N E S S T A K E S I T S P L A C E

يأخـــذ األداء مكانتـــه .يرفـــع مقعـــد “ســـباركو كاربونشـــيل” الرياضـــي ســـيارة كوادريفوليـــو
المس ــتوحاة م ــن س ــباق الس ــيارات إل ــى مس ــتوى جدي ــد ،مم ــا يضم ــن االحت ــواء والس ــيطرة
عل ــى الش ــعور الرياض ــي المثال ــي .تغم ــر س ــتيلفيو كوادريفولي ــو الس ــائق وجمي ــع ال ــركاب
بتجربــة شــبيهة بســباق الســيارات مــع منظــور أرقــى لتعيــد بذلــك تعريــف األداء مــن جديــد.

Performance has reclaimed the throne. The Sparco Carbonshell Sports seat, elevates
the race-inspired Quadrifoglio to a new level, guaranteeing containment and control for
the ultimate sport feel. Stelvio Quadrifoglio immerses the pilot and all those on board
into a race-like experience with a higher perspective, redefining what performance is.

أبــــل كـــاربــــالي

أنـــدرويـــد أوتـــــو

TM

مصمم ــة لتجرب ــة قي ــادة آمن ــة كلي ــً ف ــي حي ــن البق ــاء عل ــى تواص ــل .م ــع واجه ــة س ــهلة
االســـتخدام وأزرار مدمجـــة فـــي عجلـــة القيـــادة للتحكـــم بالصـــوت ،يمنـــع أندرويـــد أوتـــو
ح ــدوث انحراف ــات غي ــر إلزامي ــة ع ــن الطري ــق أثن ــاء القي ــادة.

ANDROID AUTOTM

Designed for a totally safe driving experience whilst staying connected.
With a user-friendly intuitive interface, integrated steering wheel
commands and voice actions, Android Auto prevents unnecessary
distractions while driving.

أندرويد أوتو عالمة تجارية لشركة جوجل.

Android Auto is a trademarks of Google Inc.

الطريق ــة الذكي ــة الس ــتخدام أي ف ــون أثن ــاء القي ــادة .م ــع أب ــل كارب ــاي الظاه ــر عل ــى لوح ــة
العـــدادات الرئيســـية مـــن ألفـــا روميـــو ســـتيلفيو كوادريفوليـــو ،يمكنـــك االطـــاع علـــى
جمي ــع التطبيق ــات األكث ــر فائ ــدة :إرش ــادات الطري ــق ،إج ــراء المكالم ــات ،إرس ــال واس ــتقبال
الرســائل ،االســتماع إلــى الموســيقى ،وبالوقــت نفســه الحفــاظ علــى التركيــز أثنــاء القيــادة.

APPLE CARPLAY

The smart way to use iPhone while driving. With Apple CarPlay on the
main display board of Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, all the most useful
apps can be viewed: street directions, making calls, sending and receiving
messages, listening to music, all the while staying focused on the road.

أبل كاربالي عالمة تجارية لشركة آبل.
أندرويد أوتو عالمة تجارية لشركة جوجل.

Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.
The image refers to Apple CarPlay.

أطــلـِق العنان ألحاسيسك
MAXIMISE YOUR
S E N S AT I O N S

التحكـــم الكامـــل والدقـــة ،مـــن اإلطـــارات إلـــى التكنولوجيـــا :تضـــع
منصـــة ألفـــا TMالـــدوارة كميـــة غيـــر مســـبوقة مـــن المعلومـــات
والمعلوم ــات الترفيهي ــة بكبس ــة أو بكبس ــتين فق ــط م ــن إصبع ــك.
العثـــور علـــى بيانـــات دقيقـــة عـــن األداء والكفـــاءة أو ضبـــط نظـــام
الص ــوت هارم ــان كاردون® م ــع  ١٤مكب ــرًا للص ــوت المدع ــوم بق ــوة ٩٠٠
واط م ــع مضخ ــم ص ــوت واح ــد .يخل ــق ه ــذا المس ــتوى العال ــي م ــن
التواص ــل التناس ــق ال ــذي لطالم ــا اش ــتهرت ب ــه ألف ــا إلبق ــاء الس ــائق
ف ــي مح ــور القي ــادة وتوفي ــر أكب ــر ق ــدر م ــن التحك ــم.
Total control and precision, from the tires to technology: the
AlfaTM Rotary Pad puts an unprecedented amount of information
and infotainment only one or two clicks or turns away. Find
precise data regarding performance and efficiency or adjust
the boisterous 14-speaker Harman/Kardon® powered by 900
watts with one subwoofer. This elevated level of connectivity
creates a synergy that Alfa has always been known for: keeping
the driver at the center and giving the most control.

درع مـخـفـي لـحـمـايـــة
حــقيـقـيــة
األداء ال يعـــرف أي حـــدود ،ولكـــن ســـتيلفيو كوادريفوليـــو تعـــرف بالضبـــط متـــى تقتـــرب منـــك
العقب ــات والحواج ــز .تُبق ــي أح ــدث االبت ــكارات ف ــي مج ــال الس ــامة والتكنولوجي ــا المخ ــاوف والقل ــق
خلف ــك بينم ــا تركّ ــز عيني ــك عل ــى األه ــم.

التكيفي
نظام تثبيت السرعة
ّ

يث ّب ــت حرك ــة س ــيارتك عل ــى س ــرعة مح ــددة ويراق ــب المس ــافة الت ــي تفص ــل س ــيارتك ع ــن الس ــيارة الت ــي أمام ــك
ف ــي جمي ــع األوق ــات .إذا كان ــت ه ــذه المس ــافة تق ــع ضم ــن المس ــافة اآلمن ــة ،ف ــإن النظ ــام يبط ــئ س ــيارتك إل ــى
أن تتوق ــف بالكام ــل .وم ــا أن تك ــون الطري ــق أمام ــك واضح ــة م ــن جدي ــد ،يق ــوم نظ ــام تثبي ــت الس ــرعة التكيف ــي
بإع ــادة س ــرعة س ــيارتك تلقائي ــً إل ــى الس ــرعة اآلمن ــة المح ــددة.

نظام مراقبة الزوايا العمياء
ـي الس ــيارة .ف ــي حال ــة
يراق ــب راداران مث ّبت ــان ف ــي المص ــد الخلف ــي باس ــتمرار الزواي ــا العمي ــاء خلف ــك عل ــى جانب ـ ْ
الخط ــر المحتم ــل ،يطل ــق ه ــذا النظ ــام أض ــواء تحذيري ــة موج ــودة عل ــى مراي ــا الب ــاب لتف ــادي العقب ــات بمح ــاذاة
الس ــيارة.

نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار
يتعــ ّرف جه ــاز استش ــعار الفيدي ــو المثب ــت عل ــى الزج ــاج األمام ــي للس ــيارة عل ــى خط ــوط المس ــارات عل ــى س ــطح
الطري ــق ،وين ّب ــه الس ــائق بواس ــطة تحذي ــرات صوتي ــة ومرئي ــة ف ــي ح ــال خ ــرج الس ــائق ع ــن المس ــار ال إرادي ــً أو ل ــم
يس ــتخدم إش ــارات االنعط ــاف.

نظام التحذير من االصطدام األمامي
مع نظام مكابح الطوارئ المستقل
يتم ّي ــز بنظ ــام تميي ــز المش ــاة والكب ــح الفع ــال .يح ــذّ ر ه ــذا الجه ــاز الس ــائق م ــن احتم ــال ح ــدوث تص ــادم أمام ــي،
وذل ــك باس ــتخدام اإلش ــارات الصوتي ــة والبصري ــة ،قب ــل تفعي ــل نظ ــام الكب ــح عن ــد الحاج ــة .عن ــد س ــرعة أق ــل م ــن
 ٥٠كم/س ــاعة ،يمكن ــه أيض ــً الكش ــف ع ــن وج ــود المش ــاة أم ــام مس ــار الس ــيارة وتطبي ــق الفرام ــل أوتوماتيكي ــً
ّ
يتمك ــن الس ــائق م ــن التدخ ــل ف ــي الوق ــت المناس ــب.
للتوق ــف ف ــي ح ــال ل ــم

نظام استكشاف السيارات العابرة عند التراجع
يراق ــب ه ــذا النظ ــام المنطق ــة خل ــف س ــيارتك أثن ــاء الرج ــوع إل ــى الخل ــف وينبه ــك ف ــي ح ــال اقت ــراب المركب ــات
األخ ــرى م ــن الس ــيارة.

التحكم بنزول المنحدرات
يحاف ــظ ه ــذا النظ ــام عل ــى تحـ ـ ّرك الس ــيارة بس ــرعة ثابت ــة أثن ــاء ن ــزول المنح ــدرات بواس ــطة تش ــغيل الفرام ــل
تلقائي ــً .وبه ــذه الطريق ــة ،يت ــم ضم ــان الثب ــات والس ــامة حت ــى ف ــي ظ ــروف التحك ــم الضعي ــف عل ــى المنح ــدرات
الش ــديدة.

AN INVISIBLE SHIELD
FOR REAL PROTECTION
Performance knows no boundaries, but Stelvio Quadrifoglio knows exactly when your
boundaries and obstacles are approaching. The latest in safety and technology keeps worries in
the rear view and your eyes focused where they need to be.

)ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC

Keeps your car at a constant cruising speed and monitors its distance from the car in front at
all times. If this distance falls below the safety threshold, the system slows your car down up to
a full stop. As soon as the road ahead is clear again, the Adaptive Cruise Control automatically
returns your car to the selected cruising speed.

)BLIND SPOT MONITORING (BSM

Two radars mounted in the rear bumper continuously monitor the blind spots behind you on
both sides of the vehicle. In the event of a potential risk situation, the system triggers warning
lights on the door mirrors, to alert you to the presence of obstacles alongside the vehicle.

)LANE DEPARTURE WARNING (LDW
A video sensor installed on the windscreen recognises the lane markings on the road surface and
alerts the driver with audio and visual warnings, if the driver moves out of the lane involuntarily
or fails to use turn signals.

)FORWARD COLLISION WARNING (FCW
)WITH AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE (AEB
Features pedestrian detection and active braking. This system alerts the driver to the risk
of frontal collision with acoustic and visual signals, before activating the braking system as
necessary. Below 50 km/h around town, it detects pedestrian presence in the car’s direction of
travel and applies the brakes automatically if the driver can’t react in time.

)REAR CROSS-PATH DETECTION (RCPD
This system monitors the road behind you when you’re reversing, and alerts you if another
vehicle approaches at right-angles.

)HILL DESCENT CONTROL (HDC

This systems maintains the vehicle at a constant speed while descending by automatically
operating the brakes. In this way, stability and safety are ensured even in conditions of poor grip
on steep slopes.

اختــرهـــا بــاللــــــون األحـــــمــــــر
مـــهـمــا كـــــان لــونـــك الــمـفـضـــل.
يأخ ــذ مصمم ــو ومهندس ــو ألف ــا رومي ــو س ــتيلفيو كوادريفولي ــو النظ ــر ف ــي كل م ــا يري ــده الس ــائقون ،بم ــا ف ــي ذل ــك
ـد ذاتــه .اختــر مــن بيــن مجموعــة
الرغبــة فــي وضــع الطابــع الشــخصي علــى الســيارة التــي هــي بالفعــل تعبيــر فــي حـ ّ
واســعة مــن األلــوان الداخليــة والخارجيــة ،حــزم الزخــارف الداخليــة والمجموعــات االختياريــة لخلــق ليــس فقــط االنطبــاع
الصحيــح بــل أيضــً المشــهد الطبيعــي األخــاذ فــي كل رحلــة.

CHOOSE YOUR RED,
W H AT E V E R C O L O U R I T I S .
The designers and engineers behind the Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio consider everything their
drivers want, including the desire to put a personal stamp on a vehicle that is already a statement in itself.
Choose from a wide range of interior and exterior colours, trim packages and optionals to create not
only the right impression, but a gorgeous driving landscape, as well.

ألفا أحمر سميك

أحمر كومبتيزيون ثالث طبقات

ALFA RED Solid

COMPETITION RED Tricoat

أزرق مونتيكارلو معدني

أزرق ميزانو معدني

MONTECARLO BLUE Metallic

MISANO BLUE Metallic

أسود فيضاني معدني

رمادي فيسوفيو معدني

VULCANO BLACK Metallic

VESUVIO GREY Metallic

أبيض تروفيو ثالث طبقات
TROFEO WHITE Tricoat

C O LO U R S R A N G E

لــــــــوحة األلـــــــــوان

مكابح قرصية كربون سيراميك
)(اختيارية
)مكابس سوداء (قياسية
Carbon-ceramic brake disks
(optional)
Black Brake Calipers (Standard)

مكابح قرصية كربون سيراميك
مكابس سوداء مؤكسدة
)(اختيارية

Carbon-ceramic brake disks
Anodised Brake Calipers
(optional)

مكابح قرصية كربون سيراميك
)مكابس حمراء (اختيارية
Carbon-ceramic brake disks
Red Brake Calipers
(optional)

مكابح قرصية كربون سيراميك
)مكابس صفراء (اختيارية
Carbon-ceramic brake disks
Yellow Brake Calipers
(optional)

 إنش٢٠ عجالت كوادريفوليو من األلومينيوم قياس
20” QUADRIFOGLIO ALUMINIUM WHEELS

األلـــــــــوان الــــداخــليـــــــة
I N T E R I O R C O LO U R S

مقصورة داخلية سوداء مع لوحة عدادات
مكسوة بجلد أسود وخياطة رمادية داكنة

مقصورة داخلية سوداء مع لوحة عدادات
مكسوة بجلد أسود وخياطة حمراء

مقصورة داخلية سوداء مع لوحة عدادات
خضراء/مكسوة بجلد أسود وخياطة بيضاء

Black interior with black leather
wrapped dashboard and dark grey stitching

Black interior with black leather
wrapped dashboard and red stitching

Black interior with black leather
wrapped dashboard and white/green stitching

حمراء مع لوحة/مقصورة داخلية سوداء
عدادات مكسوة بجلد أسود وخياطة حمراء
Black/Red interior with black leather
wrapped dashboard and red stitching

ثلجية مع لوحة عدادات/مقصورة داخلية سوداء
خضراء/مكسوة بجلد أسود وخياطة بيضاء
Black/Ice interior with black leather
wrapped dashboard and white/green stitching

مقاعد رياضية بغالف من الكربون مكسوة
بالجلد /ألكانتارا® من سباركو (اختيارية)

مقاعد رياضية مكسوة بالجلد /ألكانتارا®
قياسية

®Leather/Alcantara
)Carbonshell sport seats by Sparco (optional

®Sport leather/Alcantara
standard seats

مــــقــــود التــــوجــيـــه
والــمــقـــــاعـــــــــد

STEERING WHEELS
A N D S E AT S

مقود توجيه كوادريفوليو مكسو بالجلد/ألكانتارا®
مع لمسات من ألياف الكربون (اختياري)

مقود توجيه كوادريفوليو
مكسو بالجلد (قياسي)

®Quadrifoglio leather/Alcantara
)steering wheel with carbon fiber inserts (optional

Quadrifoglio leather
)wrapped steering wheel (standard

بـيـانــات تــقـنـيــــة

محرك  V6توربيني ثنائي األشواط  ٢،٩لتر حقن مباشر

مميزات المحرك
النوع
فتحة × قطر األسطوانة (ملم):

األداء
محرك  V6توربيني ثنائي األشواط من
األلومينيوم  ٢،٩لتر
٨٢×٨٦،٥

اإلزاحة (سم)٣

٢٨٩١

نسبة الضغط

٩،٣١:١

السرعة القصوى (كم/س)

٢٨٣

التسارع :من صفر إلى  ١٠٠كم /ساعة (ثانية)

3،8

استهالك الوقود  -انبعاثات كربونية مع ناقل حركة أوتوماتيكي
دورة داخل المدينة (لتر ١٠٠/كم)

11،7

القوة القصوى كيلوواط (قوة حصانية)
عند دورة بالدقيقة

دورة خارج المدينة (لتر ١٠٠/كم)

7،5

 )٥١٠( ٣٧٥عند ٦٥٠٠

في دورة مختلطة (لتر ١٠٠/كم)

9،0

العزم األقصى ن.م .عند دورة بالدقيقة

 ٦٠٠عند ٥٠٠٠-٢٥٠٠

انبعاثات العادم (غ/كم)

٢١٠

إدارة المحرك النشط

عدم تفعيل األسطوانة،
نظام التشغيل واإليقاف

ناقل الحركة
نظام الدفع

الدفع بجميع العجالت

علبة التروس

 ٨سرعات أوتوماتيكية

Q4

تصنيف

يورو  ٦البيئي

T E C H N I C A L D ATA

2.9L Direct-Injection V6 Bi-Turbo Engine

ENGINE CHARACTERISTICS

PERFORMANCE

Type

2.9 V6 Bi-Turbo aluminium engine

Bore x stroke (mm)

86,5 x 82

Displacement (cm3)

2891

Compression ratio

9,31 : 1

Top speed (km/h)

283

Acceleration: 0 – 100 km/h (s)

3,8

FUEL CONSUMPTIONS - EMISSIONS AT
Urban cycle consumption (l/100 km)

11,7

Maximum power kW (HP) @ rpm

375 (510) @ 6500

Extra–urban cycle consumption (l/100 km)

7,5

Maximum torque Nm @ rpm

600 @ 2500 - 5000

Combined cycle consumption (l/100 km)

9,0

Active engine management

Cylinder deactivation; Start&Stop system

CO2 emissions (g/km)

210

TRANSMISSION

Environmental classification

Drive system

Q4 all-wheel drive

Gearbox

8-speed automatic

1622
1955
2163

EURO 6

1675

نظام التعليق

المكابح
دوارات أمامية ( ،STD/Carboceramicملم)
ّ

398/390

أمامي

أذرع عرضية مزدوجة أمامية ألفا™ لينك
مع محور توجيه نصف ظاهري

دوارات خلفية ( ،STD/Carboceramicملم)
ّ

360/350

خلفي

ألفا™ لينك خلفي مع  ٤وصالت ونصف

مسافة الكبح من  ١٠٠إلى صفر كم  /س (متر)

36،5

القدرات واألوزان
سعة صندوق األمتعة (لتر)

525

عجالت أمامية (إنش)

20 x 9J ET29

سعة خزان الوقود (لتر)

64

عجالت خلفية (إنش)

20 x 10J ET34

وزن السيارة المتوقفة (كغ)

إطارات أمامية (ملم)

255/45 R20 101Y

إطارات خلفية (ملم)

285/40 R20 104Y

العجالت واإلطارات

1830

1681
1018

2818
4702

866

BRAKES

SUSPENSION

Front rotors STD/Carboceramic, (mm)

390/398

Front

Alfa™ Link double-wishbone with semi-virtual steering axle

Rear rotors STD/Carboceramic, (mm)

350/360

Rear

Alfa™ Link with 4-and-a-half links

Braking distance 100 – 0 km/h (m)

36,5

WHEELS AND TIRES

CAPACITIES AND WEIGHTS
Boot capacity (liters)

525

Front wheels (in)

20 x 9J ET29

Fuel tank (liters)

64

Rear wheels (in)

20 x 10J ET34

Kerb weight (kg)

1830

Front tires (mm)

255/45 R20 101Y

Rear tires (mm)

285/40 R20 104Y

مـكـونـــات قيــاســــيـــة
من الخارج

الراحة

التكنولوجيا

مصد كوادريفوليو الخاص

كاميرا خلفية للتراجع مع خطوط شبكية ديناميكية

حواف كوادريفوليو الجانبية

حساسات الركن الخلفي واألمامي

ألفا™ كونيكت مالحي ثالثي األبعاد  ٨،٨بوصة (راديو،
مالحة-ساتاليت ثالثي األبعاد ،إم بي  ،٣وصلة صوت،
بلوتوث)

أقواس العجالت المطلية

منطقتان للتحكم بدرجة الحركة أوتوماتيكيًا

غطاء المحرك مع مدخالت الهواء

نظام جودة الهواء

ألفا™ دي إن إي برو (مع وضعية السباق)

شعار كوادريفوليو

التعليق النشط

مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع التعتيم األوتوماتيكي
إلكترو-كروميك

نظام التحكم بمجال الهيكل

عجالت كوادريفوليو من األلومينيوم قياس  ٢٠إنش
مكابس الفرامل بلون أسود
مصابيح المكابح والمصابيح الخلفية بتقنية

LED

ألفا™

توجيه العزم النشط

ألفا™

ألفا™

مرايا خارجية للرؤية الخلفية قابلة للطي آليًا مع التعتيم
األوتوماتيكي إلكترو-كروميك

إدارة فعالية األسطوانات ألفا™*

ماسحات حساسة للمطر

نظام تثبيت السرعة التكيفي مع ميزة التشغيل
واإليقاف

مصابيح أمامية بي-زينون  ٣٥واط مع نظام اإلضاءة
األمامية التكيفية

ماسحات الزجاج األمامي الباردة باألشعة تحت الحمراء

شاشة عرض  TFTالملونة قياس  ٧بوصة

حواف بفتحات لدخول ضوء النهار

باب خلفي آلي

شبكة الصندوق الخلفي

نظام فتح األقفال عن ُبعد

ألفا™ كونيكت قياس  ٦،٥بوصة (راديو ،إم بي  ،٣وصلة
صوت ،بلوتوث)

سكة الصندوق الخلفي القابلة للتعديل

مصابيح قبضة الباب الخارجي

البث الصوتي الرقمي

من الداخل

السالمة

مقعد كوادريفوليو الرياضي مكسو

بالجلد/ألكانتارا®

نظام التنبيه من االصطدام األمامي

لمسات داخلية من ألياف الكربون الحقيقية

نظام مكابح الطوارئ المستقل مع نظام تمييز المشاة

لوح الباب العلوي

نظام مراقبة الزوايا العمياء

مقود توجيه كوادريفوليو مكسو بالجلد مع زر تشغيل
المحرك بلون أحمر

نظام المكابح المدمج

نواقل حركة صغيرة من األلومينيوم خلف مقود
التوجيه
نواقل حركة صغيرة من األلومينيوم والمعدن بما فيها
سنّاد القدمين
فتحة سقف آلية
منفذ طاقة إضافي  ٢٣٠فولط ٥٠/هيرتز في الصندوق
الخلفي

نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار
النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

أبل كاربالي وأندرويد

DAB

أوتو™

منصة ألفا™ الدوارة
نظام صوت بـ ٨مكبرات
نظام التشغيل والتوقف
نظام التحكم عند هبوط التالل
نظام الشعاع العالي األوتوماتيكي
مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع حساس الغبار

مجموعة الصوت المسرحي من

هارمن/كاردون®

نظام الصوت هارمن/كاردون® بقوة  ٩٠٠واط مع  ١٤مكبرًا
للصوت (يتضمن مضخمًا واحدًا للصوت واحد)
إضاءات خافتة
*يتيح إيقاف ثالث أسطوانات في ظروف محددة ،لتوفير أقصى قدر من الكفاءة
والحد من استهالك الوقود .غير متوفر في وضعية السباق.

STAN DA RD C ON T E N T S
EXTERIOR

COMFORT

TECHNOLOGY

Quadrifoglio specific bumpers

Rear back-up camera with dynamic gridlines

Alfa™ Connect 3D Nav 8.8” (Radio, 3D Sat-Nav,
Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Quadrifoglio side skirts

Front and rear parking sensor

Painted wheel arch

Dual-zone automatic climate control

Hood with air intakes

AQS Air Quality System

Quadrifoglio badge

Interior rearview mirror with electrochromic autodimming

20” Quadrifoglio aluminium wheels

Power folding outside rearview mirrors with electrochromic
autodimming

Alfa™ Cylinders’ Efficient Management (CEM)*

Rain-sensing wipers

Adaptive Cruise Control with Stop&Go Function (ACC)

Windshield athermal infrared

7’’ Colour TFT instrument cluster

Power tailgate

Alfa™ Connect 6.5” (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

Keyless Entry

DAB - Digital Audio Broadcast

Exterior door handle lights

Apple CarPlay and Android Auto™

Black brake calipers
LED tail & brake lamps
Bi-Xenon headlamps 35W with Adaptive Frontlight System (AFS)
Black Gloss Daylight Opening (DLO)
Trunk net/grid
Trunk adjustable rail

SAFETY
INTERIOR
Quadrifoglio Sporty leather/Alcantara® seat
Real carbon fiber interior accent
Leather IP and upper door panel
Quadrifoglio leather steering wheel with red engine start button
Aluminium shift paddles on steering column
Aluminium metal sport pedals, including footrest

Forward Collision Warning (FCW)
Autonomous Emergency Braking (AEB) with pedestrian recognition
Blind Spot Monitoring (BSM)
Integrated Brake System (IBS)
Lane Departure Warning (LDW)
Electronic Stability Control (ESC)
Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS)

Alfa™ DNA Pro (with race mode)
Alfa™ Active Suspension
Alfa™ Chassis Domain Control (CDC)
Alfa™ Active Torque Vectoring

Alfa™ Rotary Pad
8 speaker audio system
Start&Stop EVO
Hill Descent Control
Automatic high-beam system
Automatic headlight headlamps with dusk sensor

PACK SOUND THEATRE BY HARMAN/KARDON®

Power sunroof

900 W Harman/Kardon® audio system with 14 speakers (including
one subwoofer)

230V/50HZ auxiliary power outlet in trunk

Ambient lights
* Allows for the deactivation of three cylinders in specific conditions, for maximum
efficiency and reduction of fuel consumption. Not available in RACE mode.

مكونات اختيارية

المجموعات

ألفا™ كونيكت مالحي (راديو ،إم بي  ،٣وصلة صوت ،بلوتوث)

مجموعة مقاعد كوادريفوليو اآللية

مقود توجيه كوادريفوليو مكسو بالجلد وألكانتارا™ مع لمسات من
ألياف الكربون

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة آليًا بـ ٨وضعيات
مسند أسفل الظهر آلي

مقاعد سبورت بغالف كربوني من سباركو مع ضبط ارتفاع المقعد آليًا

مقود توجيه قابل للتدفئة

أقراص مكابح كربون-سيراميك
مكابس حمراء
مكابس صفراء
مكابس مؤكسدة
زجاج الخصوصية (الباب الثاني الخلفي)
أعمدة السقف المطلية باألسود
ّ
التطفل
جهاز إنذار ،حماية غطاء المحرك ومستشعر

OPTIO N A L

PACK

Alfa™ Connect Nav (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth)

QUADRIFOGLIO POWER SEATS PACK

Quadrifoglio leather and Alcantara® steering wheel with carbon fiber inserts

8-way power heated front seats

Carbonshell sport seats by Sparco with power adjustable height

Power bolster

Carbon-ceramic brake disks

Heated steering wheel

Red brake calipers
Yellow brake calipers
Anodised brake calipers
Privacy glass (2nd door back)
Black painted roofbars
Vehicle theft alarm, hood protection & intrusion sensor

الخدمات
®حافظوا على مركبتكم ألفا روميو في حالة ممتازة مع برنامج حماية المركبة من موبار
. راحة البال الممددة:ضمان ايزي كير
ّ
 وتتضمن خطط ايزي كير الخدمات التي تتوافق مع متطلبات،المقدمة من ألفا روميو لمنحك الشعور براحة البال أثناء القيادة
المصنع
لضمان
اإلضافية
الحماية
برنامج
ر
ف
يو
. كم٧٥،٠٠٠ /  سنوات٥ :برنامج للصيانة
َّ
.متخصصين وقطع غيار أصلية عالية الجودة
ّيين
ن
ف
يد
وعلى
،األوسط
الشرق
منطقة
أنحاء
مختلف
في
األعمال
وورش
المعتمدين
مركبتكم وذلك عبر وكالء ألفا روميو
ّ
. راحة بال أينما تنطلقون٪١٠٠ :برنامج العناية القصوى
. لتكملة ضمان المصنّع القياسي وللتأكيد على حصولكم على أفضل قيمة بأفضل سعر، تهدف هذه الخطة تغطية كل المكونات الميكانيكية والكهربائية:  كم١٢٠،٠٠٠ /  سنوات٥ :ضمان المصنع

S E RV I C E S
KEEP YOUR ALFA ROMEO IN TIP-TOP CONDITION WITH MOPAR® VEHICLE PROTECTION
EASY CARE: EXTENDED PEACE OF MIND.
Maintenance Plan: 5 years / 75,000 KM. This is a maintenance plan designed to supplement the Warranty Coverage endorsed by Alfa Romeo and designed to match your own specific needs. Easy Care Contracts guarantee
that your servicing needs will be met by Alfa Romeo authorised dealerships and workshops across Middle East, using highly qualified specialist technicians and original parts.
MAXIMUM CARE: 100% PEACE OF MIND, WHEREVER YOUR JOURNEY TAKES YOU.
Warranty Coverage - 5 years / 120,000 KM. This plan is designed to cover all mechanical, and electrical components and ensure that you get the best value for money.

لألســـطــورة
قــــــــوة عــــريــــقــــــة
THE FORCE
OF A LEGEND

سـتيلفيـو

. تحتفظ ألفا روميو بالحق في إجراء أي تغييرات على منتجاتها. ألغراض التصنيع في بعض األحيان،تتغير خصائص المنتج الواردة هنا
 قد.مخصصة هنا بغرض الدليل فقط
 الرسوم التوضيحية والخدمات، المواصفات،البيانات
ّ
ّ
.الكتيب هي اختيارية
هذا
في
رة
المصو
أو/و
الموصوفة
المزايا
بعض
ّ
ّ
Data, descriptions, illustrations and services are intended solely as a guide and product characteristics may differ from those represented, sometimes for manufacturing reasons.
Alfa Romeo reserves the right to make any changes to its products. Some of the features described and/or photographed in this brochure are options.

