
طراز FLYING SPUR الجديد

سيارة فاخرة رباعية األبواب فائقة األداء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 





مزيج سحري.
تكشف بعض السيارات عن أناقتها وإمكاناتها من أول وهلة. أما 

سيارة Flying Spur الجديدة، فتبدو أكثر غموًضا وإثارة؛ إذ تكشف 
عن الجوانب المتعددة والمتباينة لشخصيتها المميزة واحًدا تلو 

اآلخر. فلكل جانب منها جاذبيته الخاصة التي يتفرد بها عن 
غيره؛ وتتناغم جميعها في إبداع تجربة رائعة تسلب العقول. 

تصمٌم مذهٌل. أجود المواد.  قوّة استثنائية. هذا ما تقدمه 
سيارة Flying Spur وأكثر من ذلك بكثير. وقد ُصّمِمت هذه 

السيارة لتلبي احتياجات عّشاق القيادة، وكذلك محبي الراحة 
والرفاهية من الركاب. إنها سيارة فاخرة رباعية األبواب ُتلِهم 
كل من يراها، كما تقدم في الوقت نفسه أداًء فائًقا كما هو 

معهود في سيارات الرفاهية الفائقة األداء )جراند تورر(.

وتمتزج جميع هذه العناصر مًعا إلبداع سيارة رفاهية فائقة األداء 
)جراند تورر( رباعية األبواب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
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أناقة االختالف.
تتميز سيارة Flying Spur بمالمح كثيرة متباينة 

تجعلك تشعربأنك تراها ألول مرة كل مرة. 

فهي تزخر بتفاصيل دقيقة متداخلة، وهي تأتي كثمرة 
يانعة للِحَرفية اليدوية التي اكتسبتها شركة Bentley على 

مدار مئة عام، باإلضافة إلى أحدث التقنيات العصرية.

كما تحظى بتكنولوجيا مبتكرة، سهلة االستخدام، 
ال تفسد متعة القيادة، بل تعززها.

أما أداؤها، فيحبس األنفاس؛ إذ يولد طاقة هائلة 
مصحوبة برشاقة ملحوظة وسالسة مدهشة.

وهكذا تمنحك سيارة Flying Spur الجديدة 
كل ما تتمناه تحت أي ظرف. 





تصميم متميز. زاخٌر بتفاصيل دقيقة رائعة.



حضوٌر طاغٍ على الطريق 
برشاقة فائقة.

استكشف مالمح سيارة Flying Spur الجديدة. ستجد خطوط 
التصميم الفريدة حادة المعالم لُتبرِز التباين بين خط القوة البارز 
الممتد من المصابيح األمامية بطول السيارة، والخط الحاد الذي 

يوحي بمزيد من القوة أعلى أقواس العجالت الخلفية.

أما مقدمة السيارة، فتتميز بطولها وأناقتها بالعجالت الجديدة 
االستثنائية قياس 22 بوصة؛ حيث تم تقديم العجلتين 

األماميتين ورفع مستوى غطاء المحرك؛ لتحظى السيارة 
بأبعاد متوازنة تجمع بين السمات المميزة التي تتفرد بها 

Bentley والمظهر العصري ذي الحضور الطاغي.
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*تجهيز اختياري بتكلفة إضافية.

خطوط تصميم تجمع بين الطابع 
التقليدي والمظهر العصري

تأتي سيارة Flying Spur الجديدة بخطوط تصميمية تؤكد 
د  على سرعتها الفائقة ورشاقتها الملحوظة، في حين ُتجّسِ

المقدمة الجانب األهم واألبرز من شخصيتها المتفردة.

وإذا ما ُجلت بنظرك مع الخط المصنوع بالكروم على غطاء المحرك، 
فسيقودك إلى شعار "B" الُمجنَّح األيقوني*، ظهر هذا الشعار 

ألول مرة على سيارة من طراز Flying Spur في خمسينيات 
القرن العشرين. وقد أُعيد تصميمه كليًّا ليتواكب مع المئوية الثانية 

لعالمة Bentley؛ حيث يمزج بين المظهر الكالسيكي واللمسة 
العصرية: عند فتح السيارة، يخرج الشعار الُمجنَّح إلكترونيًا، وتضيء 

ريش األجنحة بإضاءة ترحيبية تتابعية وحركات مصممة بعناية.

تضفي الريش الرأسية المصنوعة من الكروم بمقدمة الشبكة 
المصفوفية الشكل مزيًدا من األناقة على الحضور الطاغي للسيارة. 
ولتعزيز المظهر العصري للسيارة، يمكن استبدال العناصر الخارجية 

المصنوعة من الكروم بطبقة طالء باللون األسود الالمع.

تضيء المصابيح األمامية المصفوفية بتقنية LED التي تشبه 
الجواهر على نحو متزامن مع الشعار الُمجنَّح. وقد تم تعزيز 

أسلوب قطع الكريستال المميز بالخلفية المصنوعة من الكروم 
التي تضمن تأللؤ المصابيح باستمرار حتى في حالة إطفائها.



هل تريد االسترخاء أم االنتعاش؟
تمتزج أرقى المواد الطبيعية ببراعة الِحَرفية اليدوية في 

المقصورة الداخلية الفسيحة لسيارة Flying Spur الجديدة. 
كما تفيض السيارة بالكثير من التفاصيل الدقيقة الرائعة 

التي تمنح السائق والركاب بيئة قيادة ُملِهمة.

وُيبرِز الكونسول األوسط االنسيابي الجديد بشكله الجذاب 
الخطوط األنيقة التي تمتد بطول لوحة القيادة، وهي مستوحاة 
من أجنحة شعار Bentley، ثم تواصل امتدادها على الكسوات 

الجلدية التي تغطي األبواب األمامية والخلفية. وهكذا تعمل 
هذه الخطوط على تناغم األجزاء األمامية والخلفية من 

المقصورة الداخلية؛ مما يجعلها تبدو وحدًة متكاملة.

ومما يجذب االنتباه داخل السيارة الحليّات األنيقة التي تشبه قطع 
المجوهرات، كالفتحات المركزية ذات التصميم الجميل بالكونسول 
على شكل شعار B الُمجنَّح لعالمة Bentley، علًما بأنها متوفرة 

بلمسة نهائية محززة مميزة على هيئة حبات األلماس.

كما تأتي السيارة مزودة بفتحة سقف بانورامية تتيح دخول الضوء 
الطبيعي إلى المقصورة الداخلية. وتتضّمن فتحة السقف البانورامية 

لوًحا زجاجيًا ثابًتا في الجزء الخلفي منها، في حين يوجد لوح 
زجاجي متحرك من ناحية األمام ينزلق فوق اللوح الخلفي ليسمح 

بمرور الهواء إلى داخل المقصورة؛ أما ستائر األلكانترا الكهربائية 
ذات األلوان المتناسقة مع ألوان فرش المقصورة الداخلي، 

فتقيك من أشعة الشمس وتجعلك تنعم بالظل متى شئت.
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أناقة متكاملة وراحة فائقة
المقصورة الداخلية لسيارة Flying Spur الجديدة ليست أنيقة فحسب، 

بل ُروعي في تصميمها توفير الراحة والسالمة لجميع الركاب. 

يحظى السائق بشعور رقيق كما لو كان جالساً في الهواء 
الطلق في الجزء األمامي من المقصورة يجعل تركيزه منصباً على 

الطريق دون انشغاله بأي شيء آخر، بينما يوفر الجزء الخلفي 
من المقصورة الواسعة جًوا من الهدوء والسكينة. كما توجد أماكن 
تخزين مالئمة يمكن الوصول إليها بسهولة من أي موضع تجلس 

فيه، كما يتوفر شحن السلكي في منطقة التخزين األمامية.

تكتظ المقاعد الجديدة المزدوجة التحزيز بمجموعة هائلة من 
الوظائف؛ ما يجعلها مريحة وأنيقة في آٍن واحٍد. يمكنك أيًضا اختيار 

تصميم جديد ماسي الشكل )Lofted Diamond( بسلسلة 
أنيقة من قطع األلماس الممتدة إلى أسفل المقعد. 

وكذلك يتسنى لك االختيار بين ثالثة أنظمة صوتية مذهلة لالستمتاع 
بما تفضله من الوسائط المتعددة، أحدها من تصميم Naim واآلخر 

يحمل عالمة Bang & Olufsen. ولتنعم بملمس ناعم مثالي، 
بإمكانك استبدال األجزاء الجلدية في ألواح األبواب بتنجيد ماسي 

الشكل ثالثي األبعاد من الجلد ال نظير له في عالم السيارات.





أداء فائق ينعش الحواس. ويلفت األنظار. 
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سرعة خاطفة مع 
رشاقة ملحوظة

قد يبدو طراز Flying Spur الجديد سيارة رباعية األبواب 
ذات مقصورة داخلية فسيحة، ولكن يسري في أوصالها 

روٌح نابضٌة بالحياء لسيارة فاخرة فائقة األداء.

منذ أكثر من مئة عام، ونحن نسعى في شركة Bentley إلى تقديم 
أداء استثنائي غير مسبوق. وُتعد سيارة Flying Spur الجديدة خطوة 

فاصلة في رحلة مستمرة ال تنتهي من التطوير؛ حيث تجمع بين 
القوة الهائلة في األداء والرشاقة الملموسة في التحكم والمناورة.
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طاقة هائلة وتوزيع متطور
يمتاز محرك W12 الرائد من نوعه بتوليد عزم دوران قدره 900 نيوتن 

متر؛ مما يجعله على ما يبدو قادًرا على توفير طاقة هائلة، حيث تنطلق 
من وضع الثبات إلى سرعة 60 ميالً في الساعة في 3.7 ثانية )من 

وضع الثبات إلى سرعة 100 كم / ساعة في 3.8 ثانية( وتصل السرعة 
القصوى لهذا المحرك إلى 207 أميال في الساعة )333 كم / ساعة(. 

يعمل ناقل الحركة الثنائي القابض ثماني السرعات على ضمان 
تسارع سلس وأذرع لنقل السرعة بدرجة أسرع. ويمكن بلوغ 

الحد األقصى من السرعة عبر الترس السادس، في حين يعمل 
الترسان السابع والثامن على تقليل استهالك الوقود عند السير 
بسرعة عالية، وهي ميزة مثالية أثناء السفر في رحالت طويلة.

ويعمل نظام Active All-Wheel Drive )الدفع الرباعي النشط( 
على مراقبة مستوى الثبات، كما أنه قابل للتكيف لتوفير 

مستوى أعلى من التحكم والثقة في جميع األوقات. وفي 
الظروف العادية، يعمل هذا النظام بالدفع الثنائي بالمحور 

الخلفي، لكن وعلى الفور يعمل على توزيع المزيد من عزم 
الدوران على المحور األمامي متى دعت الحاجة إلى ذلك. 

 )Bentley نظام القيادة الديناميكي من( Bentley Dynamic Ride نظام
هو عبارة عن نظام إلكتروني مبتكر للتحكم في لفات المحرك النشط 

بجهد 48 فولت، من شأنه زيادة الراحة في التحكم والقيادة في 
المنعطفات. وثمة نظام جديد لتوجيه عزم الدوران بواسطة المكابح 

تتمثل مهمته في استخدام الكبح على العجلة الخلفية الداخلية عند 
االنعطاف، وعلى العجلة األمامية الداخلية عند اتخاذ وضع التسارع عند 

الخروج من المنعطفات؛ وهو ما يقدم انسيابية استثنائية في القيادة.





سيارة مثالية لعبور 
المدن. أو القارات.

سواء كنت تستمع بالطريق المفتوح أو عالًقا في االزدحام 
المروري في المدينة، فإن السيارة Flying Spur الجديدة تتميز 
بالتنوع في االستخدام الذي يمنحك تجربة القيادة التي تتطلع 

إليها؛ فهي مصممة لتتوافق مع الظروف التي تحيط بك.

 Electronic All-Wheel Steering ويتكيف نظام التوجيه
)التوجيه الرباعي اإللكتروني( مع نظام التوجيه بشكل يتالءم مع 

البيئة المحيطة بك. ويوفر هذا النظام أثناء السرعات المنخفضة 
دائرة دوران أصغر، مما يزيد من رشاقة الحركة حال سفرك عبر 
المدينة، وُيسّهِل من عملية ركن السيارة. كما يزيد هذا النظام 

أثناء السرعات العالية من ثبات السيارة على الطرق السريعة؛ ما 
يمنحك مزيًدا من الثقة عند تجاوز سيارات أخرى واالنعطاف. 

 Comfort تتوفر أربعة أوضاع للقيادة بمجرد تدوير قرص التحكم - فوضع
 Sport الراحة( يضمن المستوى الراقي من القيادة، وُيحّسِن وضع(
 Bentley الرياضة( من االستجابة الديناميكية، في حين يعمل وضع(

على إحداث التوازن المثالي بين الوضعين السابقين، ويسمح لك 
الوضع Custom )تخصيص( بتهيئة اإلعدادات المفضلة لديك. 

وستستفيد في جميع األحوال من نظام الكبح السريع والفعال، 
بفضل توافر أكبر مكابح حديدية من نوعها على المحور األمامي.





تقنية مبتكرة يَسُهل استخدامها.







عندما يكون التطور 
خاليًا من التعقيد.

 Flying Spur تم تصميم جميع هذه التقنيات في سيارة
الجديدة لالرتقاء بتجربة القيادة، دون مبالغة تسلبها المتعة 

المنشودة. تمتاز هذه السيارات بتقنيات ذكية وسهلة 
االستخدام ومتكاملة الوظائف على نحو متناغم لتلبي 

احتياجاتك، وتكون غير معين لك في رحالتك االستثنائية.
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رحلة أكثر أمانًا. وأكثر ذكاًء.
تحفل السيارة بمجموعة من الميزات المتطورة المتصلة 

باإلنترنت بسالسة لتعزيز تجربتك في القيادة.

يعمل بعٌض من هذه الميزات على جعل رحلتك أكثر ذكاء، مثل ميزة 
®Apple CarPlay، التي تتيح لك الوصول إلى الموسيقى والرسائل 

وجهات االتصال وما هو أكثر من خالل شاشة العرض الرئيسية.

وهناك ميزات أخرى تعزز تجربة القيادة لديك، وهي متاحة في 
 City Specification مجموعة متنوعة من أنظمة المساعدة. تجعل

)مواصفة المدينة( القيادة عبر المناطق الحضرية سهلة بسيطة من 
خالل توافر ميزات من بينها Pedestrian Warning )تحذير المشاة( 

و Top View Camera )كاميرا العرض العلوية(. وتتوفر كذلك 
Touring Specification )مواصفة رحالت المسافات الطويلة( التي 

تشعرك بعدم التعب حتى في أطول الرحالت من خالل ميزات، مثل 
Lane Assist )مساعد حارة السير( وNight Vision )الرؤية الليلية( 

وHead-Up Display )شاشة العرض على الزجاج األمامي(.

.Apple Inc هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة iPhoneو Apple CarPlay
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سيارة مصممة لتلبي رغبات 
السائق والركاب على السواء.

أينما كنت جالًسا في سيارة Flying Spur الجديدة، يمكنك 
التحكم في الميزات والوظائف التي تزخر بها السيارة. 

ويمكنك في المقاعد األمامية إضفاء الطابع الشخصي على 
تجربتك من خالل شاشة العرض الرئيسية، وهي شاشة لمسية 

مصممة بدقة عالية ذات قياس 12.3 بوصة برسومات مصممة 
بأناقة تسمح لك بتقسيم الشاشة إلى قسمين أو ثالثة أقسام. 

وبوسعك ضبط التدفئة والتهوية والمقاعد واإلضاءة الذكية إلى 
 B جانب فتح فتحة السقف والستائر وغلقهما، وإخراج الشعار

الُمجنَّح أو إخفائه، واالستمتاع بأنظمة الترفيه والتصفح.

وإذا كنت تود الجلوس في المقاعد الخلفية، فال يزال بإمكانك 
 Touch Screen Remote التحكم في جميع هذه الوظائف من خالل

)جهاز التحكم عن ُبعد ذي الشاشة اللمسية(. وتوجد هذه الشاشة 
رائعة التصميم وبالغة الدقة في الكونسول األوسط ويمكن إزالتها 

بلمسة زر واحدة، بحيث يمكنك تحسين األجواء المحيطة بك 
على النحو األمثل دون حتى أن تضطر إلى الميل إلى األمام. 
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تكنولوجيا رقمية أو تناظرية. 
في انسجام مثالي.

نؤمن في Bentley بمبدأ تصميم تقنيات من المستوى التالي 
من شأنها أن تجعل الرحلة استثنائية بأساليب جديدة مذهلة.

تختلف الشاشة الدوارة االختيارية من Bentley عن أي شاشات 
أخرى للسيارات. عندما تدخل سيارة Flying Spur الجديدة، 

تنساب القشرة الخشبية للتابلوه ال يتخللها سوى فتحات 
التهوية وشاشة العرض الخاصة بالسائق فقط. لكن عندما تبدأ 

تشغيل المحرك، يدور الجزء األوسط من القشرة الخشبية 
لتخرج شاشة لمسية فائقة الدقة قياس 12.3 بوصة.

إذا كنت تريد أن تقطع اتصالك بالعالم الرقمي، فما عليك سوى 
الضغط على الزر وستدور شاشة العرض مرة أخرى لتظهر األقراص 

التناظرية الثالث المحاطة بحواف مصقولة من الكروم على شكل 
قطع مجوهرات، مستوحيًة بذلك روح سيارات رحالت المسافات 

لطويلة كما كانت في الماضي، وذلك بطريقة عصرية متميزة.







سيارة صممتها Bentley. لُتلبي متطلباتك.



تفاصيل منّسقة بعناية 
لالنتقاء منها.

تم وضع كل سمة من سمات سيارة Flying Spur الجديدة في 
االعتبار من جميع الزوايا على يد المصممين والمهندسين الخبراء 

في مدينة كرو. ويجمع كل جانب من جوانب السيارة بين أجود 
المواد والِحَرفية اليدوية الماهرة إلبداع ُتَحف وروائع تسلب األلباب. 

وعند تشغيل السيارة، يمكنك أن تجعل هذه التفاصيل أكثر 
خصوصية عن طريق اختيار التفاصيل التي تتناغم مع شخصيتك. 
انتقِ القشور الخشبية التي تجعل من التابلوه تحفة فنية رائعة، 

علًما بأنه يتم استخالصها بشكل مستدام من الغابات حول العالم. 
ويتسنى لك االختيار من بين ثماٍن من القشور الخشبية المنفردة، 
وقد تأتي بخط فاصل من الكروم ممتد على طول الجزء األوسط أو 
بدونه. أو بدالً من ذلك، يمكنك اختيار واحدة من القشور الخشبية 

المزدوجة، بحيث يتباين كل جانب من القشرة الخشبية على أحد 
جانبي الخط الفاصل مع قشرة سوداء المعة على الجانب اآلخر.

ويسمح لك االختيار من بين 15 لونًا للجلد وثالث تشكيالت 
من األلوان للتعبير عن أسلوبك الفريد. ويمكن تمديد تحزيز 

الماس، الذي يعد تجهيًزا قياسيًا على مفاتيح التحكم 
الرئيسية، إلى فتحات التهوية الشبيهة بعين الثور وفتحات 

التهوية المركزية؛ إلضفاء ملمًسا موحًدا رقيًقا.  







شكل أنيق أكثر تميًزا.
لقد أخرج مصممو Bentley الهيكل الخارجي لسيارة 
Flying Spur الجديدة بمظهر أنيق يحبس األنفاس. 

يمكن اآلن إضفاء لمساتك الشخصية عليه.

بوسعك اآلن االختيار من بين 17 لونًا قياسيًا للهيكل الخارجي 
للسيارة يتراوح من األلوان الهادئة إلى األلوان الجريئة، أو يمكنك 

عة لالنتقاء من بين إجمالي 30 اختياًرا. تضمين مجموعة موسَّ

 Blackline ولالرتقاء بالطابع المعاصر األنيق للسيارة، استبدلت مواصفة
)الخط األسود( عناصر الكروم الخارجية بإصدارات مطلية باللون 

 Carbon Fibre Styling Specification األسود، في حين تضفي
)مواصفة التصميم بألياف الكربون( على السيارة مظهًرا 

أنيًقا يتسم بالجرأة والحضور الطاغي على الطريق.

ُزوِّدت Flying Spur خصيًصا بعجالت ذات تصميم جديد قاس 21 بوصة، 
وهي متوفرة بمجموعة منتقاة من اللمسات النهائية الرائعة. تتيح 
Mulliner Driving Specification )مواصفة قيادة Mulliner( كذلك 

االختيار بين تصميمين مذهلين من العجالت قياس 22 بوصة. 
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 Flying Spur سيارة
الجديدة

المحرك: محرك TSI W12 مزود بشاحن 
توربيني توأمي سعة 6.0 لترات
الطاقة القصوى: 467 كيلووات / 

PS 635 حصانًا أوروبيًا
الحد األقصى للعزم: 900 نيوتن متر

ناقل الحركة: ثماني سرعات ثنائي القابض
مجموعة الدفع والحركة: دفع رباعي نشط

السرعة القصوى: 333 كم/ساعة
0-100 كم/ساعة: 3.7 ثواٍن / 3.8 ثواٍن

قاعدة العجالت: 3194 مم
الطول اإلجمالي: 5316 مم

العرض )عرض الهيكل(: 1978 مم
العرض )بما في ذلك المرايا(: 2220 مم

االرتفاع اإلجمالي: 1484 مم
خزان الوقود: 90 لتًرا

حجم صندوق األمتعة: 420 لتًرا
وزن السيارة دون ركاب: 2437 كجم

الوزن اإلجمالي: 3000 كجم

استهالك الوقود )دورة القيادة العالمية 
)WLTP الموحدة للمركبات الخفيفة

منخفض: غير مؤكد لتر/100كم
متوسط: غير مؤكد لتر/100كم

مرتفع: غير مؤكد لتر/100كم
مرتفع جًدا: غير مؤكد لتر/100كم

االستهالك الكلّي: غير مؤكد لتر/100كم
 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الكلية: 

XX.XX جرام/كم

تختلف المسافة التي تقطعها بناًء على عدة عوامل من بينها عاداتك في القيادة وحالة السيارة.







اختر باقة المواصفات 
التي تفضلها.

تكتسب سيارة Flying Spur الجديدة طابعها الخاص العصري من 
انسجام العناصر المتباينة والمتعددة التي تزخر بها. فكل ما عليك 

فعله هو اختيار توليفة العناصر التي تتناغم مع أسلوبك الفريد. 

 Bentley ولالنطالق في رحلتك االستثنائية، استكشف أداة تهيئة
BentleyMotors.com/configurator عبر الرابط التالي
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