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 المركبات المعروضة هي من مجموعة سيارات جاكوار العالمية. تختلف المواصفات
والخيارات والتوافر وفًقا لألسواق، لذا ينبغي التحقق مع وكيل جاكوار المحلي في منطقتك

السيارة المعروضة: F-TYPE S بلون أحمر كالديرا مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

F-TYPE امسح لمعرفة المزيد عن



 مقدمة 
F-TYPE – المفهوم

F-TYPE هي األحدث ضمن عائلة متفردة من السيارات القوية، الرشيقة والمميزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يوحي تصميمها 
الخارجي بأنها إحدى سيارات جاكوار الرياضية بحق، وتؤكد تجربة قيادتها على ذلك. سواء كانت كوبيه أو مكشوفة، أو تعمل بنظام 
الدفع الخلفي أو الدفع على جميع العجالت، أو تتميز بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، تقدم جميع طرازات F-TYPE أداء جاكوار 

المثير المعهود، وتحكًما مبتكًرا وتقنية متطورة لتجربة قيادة استثنائية تتمحور حول السائق.

محركات سوبر تشارجد سريعة االستجابة. هيكل من األلومنيوم خفيف الوزن. نظام تعليق متطور. أما مع الخيارات التي تشمل 
نظام الدفع بجميع العجالت )AWD( وديناميكيات مجموعة الدفع والحركة الذكية للحصول على قدرات أداء أعلى، تحافظ تقنيات 

F-TYPE المتقدمة على سالمتك، وتضمن بقاءك على تواصل مع الحصول على مستويات الرفاهية.

توفر مجموعة طرازات F-TYPE سيارات رياضية وحدها جاكوار قادرة على ابتكارها، وهي تشمل اآلن إنتاج أقوى سيارة أطلقتها 
 جاكوار على اإلطالق: F-TYPE SVR.ترتقي F-TYPE SVR بمجموعة طرازات F-TYPE إلى مستويات جديدة، فهي مجّهزة 

،F-TYPE بنظام تعليق معّزز، ديناميكيات هوائية متقدمة، وتقنيات خفيفة الوزن ومحرك تمت معايرته. في كل من سيارات 
 يمتزج األداء بالفن لتقديم سيارة تحمل روح جاكوار في جوهرها، سيارة تجّسد فن األداء.

السيارة المعروضة: F-TYPE SVR بلون برتقالي متوّهج مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(
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F-TYPE – الحقائق
 تصميم رائع، أداء مثير، استجابة فورية، تحكم رشيق وتكنولوجيا متقدمة. 

ُصّممت F-TYPE لتقديم تجارب قيادة تحبس األنفاس.

 السيارة المعروضة: جاكوار F-TYPE R AWD بلون رمادي ستورم مع مزايا اختيارية معتمدة
)بحسب السوق(

 )AWD( دفع بجميع العجالت
يستخدم نظام الدفع بجميع العجالت )AWD( في F-TYPE “برنامج ديناميكيات 
مجموعة الدفع والحركة الذكية” للتكيف مع ظروف الطريق، مما يضمن توزيع 

مستويات صحيحة من عزم الدوران من األمام إلى الخلف عند الحاجة. كما يحافظ 
النظام على التحكم األسطوري في جاكوار بينما يعّزز قدرات السحب والكفاءة.

القيادة والرشاقة
تتوفر مجموعة من تقنيات القيادة بهدف تحسين قدرات التحكم والرشاقة في 
F-TYPE. تشمل المجموعة توجيه عزم الدوران، والديناميكيات التكيفية والترس 
التفاضلي اإللكتروني النشط. تعمل هذه التقنيات على تعزيز تجربة القيادة من 
خالل تحسين مستوى تحكم السائق بالسيارة، وقدرات السحب وتعزيز إحساسه 

بالثقة المطلقة.
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التصميم
 F-TYPE الخطوط االنسيابية الرائعة الجمال والشكل النقي يجعالن
لوحة فنية تبهج األنظار. تتوافر بهيكل كوبيه أو مكشوف. يتميز 
 F-TYPE كال الطرازين بشخصية مختلفة، إال أنهما يقدمان أداء

الجبار وتحكًما فائًقا في السيارة.

اختيار أنظمة نقل الحركة
توفر مجموعة طرازات F-TYPE ناقل حركة أوتوماتيكي فائق السرعة، مزّود 
بعناصر تحّكم في متناول يدك. النظام ذكي ويتكيف لالستفادة من طاقة 
F-TYPE. كما يتوفر ناقل حركة يدوي خفيف الوزن أيضًا في أسواق مختارة 

لتجربة قيادة أكثر تفاعاًل.

الفرامل المتقدمة
القوة تتطلب التحكم – ولهذا السبب نقدم عدًدا من أنظمة الكبح 
في مجموعة طرازات F-TYPE لتتناسب مع أداء كل منها. جميع 

تلك األنظمة تمنح السائق مزيًدا من الثقة، والشعور بالتطور 
واالستجابة المتوائمة. تعمل فرامل السيراميك الكربونية على 

توفير ما يصل إلى 21 كيلوغرامًا من الوزن وأداء مستمر في 
الظروف الصعبة.

أداء سوبر تشارجد
 تستخدم جميع طرازات F-TYPE نظام الشحن الفائق االلتوائي المزدوج
 للحيلولة دون تأخر التسارع. كما تتميز استجابة الخانق بأنها فورية وتقدم

قوة انسيابية ومستويات عالية من عزم الدوران في جميع سرعات 
المحرك. المحرك األحدث الذي يستخدم هذه التكنولوجيا هو المحرك 

ثماني األسطوانات في F-TYPE SVR مما يجعلها أقوى سيارة أنتجتها 
جاكوار على اإلطالق.



 التصميم 
مبادئ التصميم الخارجي

F-TYPE هي حًقا سيارة رياضية عالية األداء. حصل الشكل الذي يفيض قوة، واألبعاد المتناسبة والتصميم المبتَكر 
على إشادة دولية وحصدت F-TYPE لقب أفضل تصميم لعام 2013 ضمن جوائز السيارات العالمية.

“كل قطعة من التصميم يجب أن ُتخبر قصة. كما تضم خطوط F-TYPE بداية، واتجاه وخاتمة. اجعل كل خط متفرًدا 
وصحيًحا من الناحية الجمالية، مع األبعاد الصحيحة، وسيصمد أمام اختبار الزمن”.

إيان كالوم، مدير التصميم في جاكوار

السيارة المعروضة: جاكوار F-TYPE S مع دفع بجميع العجالت )AWD( بلون أسود توتي مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(
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تفاصيل التصميم الخارجي

يرتفع هيكل F-TYPE عمودًيا من الجناح األمامي إلى المصابيح األمامية المتطاولة الشكل، حيث يبدأ جمال التصميم األّخاذ 
 F-TYPE بالتشّكل. األقواس الخطية فوق العجلة األمامية تنحني بأناقة ثم تجتاز الباب قبل أن تصل إلى المصابيح الخلفية. تثبت

بأنها سيارة رياضية عالية األداء – وهي األحدث ضمن هذه السلسلة المميزة. 

فهي في أجزاء منها منحوتة عبر الريح، وُمصممة باستخدام أساليب ديناميكيات الكمبيوتر المتطورة من جاكوار. تعمل الريشة 
 المجزأة األمامية تحت الشبكة واألنبوب الخلفي على إدارة تدفق الهواء بطول الجانب السفلي للسيارة باإلضافة إلى مثبت رفع 

خلفي يرتفع تلقائًيا على السرعات العالية لزيادة القوة السفلى وتقليل الجر. حتى مقابض األبواب، فهي ترتد عند عدم الحاجة إليها، 
.F-TYPE وتتميز بتصميم في مستوى واحد لتوليد تدفق هوائي متواصل على طول جوانب

السيارة المعروضة: F-TYPE S بلون أمونيت مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

شكل قوي
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المقصورة

 في F-TYPE أنت وسيارتك تصبحان كياًنا واحًدا. تم تصميم كل جانب من جوانب التهيئة 1+1 لتوفير رابط بين السائق والسيارة. فهي تلتف حولك، 
لتنطلق بتجربة القيادة الخاصة بك إلى مستويات أعلى.

 توفر المقصورة أفضل مستوى رؤية، وتقلل من تشتيت االنتباه وتعزز وضعية جلوس السائق بالقرب من مركز الجاذبية لَتواصل كامل مع السيارة.
 تم وضع لوحة األجهزة في مستوى منخفض للتقليل من الفوضى وتعزيز الرؤية األمامية. وتعمل فتحة التهوية المركزية النشطة، وهي جزء من نظام

 التحكم المتقدم في أجواء المقصورة، على إخفاء فتحتي التهوية المركزيتين واللتين تنتشران أوتوماتيكًيا عند الحاجة، من لوحة أجهزة القياس حسب 
الحاجة وتتراجعان بعد االنتهاء من االستخدام.

 اختر المقاعد الرياضية القياسية أو المقاعد عالية األداء االختيارية والمصنوعة من الجلد الفاخر والتي توفر تدعيمًا جانبيًا أثناء القيادة الديناميكية. 
 كما يمكن اختيار المقاعد الرياضية مع المقصورة المكسوة بالجلد الفاخر االختياري. تشمل التشطيبات المقاعد واللوحة العلوية والكونسول المركزي 

 .F-TYPE SVRو F-TYPE R وإطارات األبواب. تتوافر تجهيزات داخلية من الجلد الفاخر المطرز بدرزات مزدوجة ومقاعد فائقة األداء قياسيًا في طرازي 
كما تتوفر F-TYPE SVR حصريًا مع جلد مبطن.

السيارة المعروضة: F-TYPE S تتضمن مقاعد عالية األداء مكسوة بجلد بلون سحابي مع درزات متباينة بلون كهرماني أسود مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

مهارة حرفية فائقةتواُصل بين السائق والسيارة
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التكنولوجيا داخل المقصورة

F-TYPE تحافظ على بساطة كل ما يحيط بالسائق بحيث يتمّكن من التركيز على االستمتاع بالقيادة. فالمعلومات ال ُتعرض للسائق إال عند الضرورة أو عند 
طلبها. تتميز أجهزة القياس ببساطتها، ووضوحها وسهولة قراءتها وتضم اثنين من العدادات التناظرية الكبيرة – وهي عنصر أساسي في أي سيارة رياضية.

يجمع التصميم ثالثي المحاور لعجلة القيادة عناصر التحكم األساسية لسهولة االستخدام. أزرار تبديل السرعة المثبتة خلف محاور عجلة القيادة تمنح السائق 
إمكانية التحكم اليدوي دون الحاجة إلى رفع يده عن عجلة القيادة، وذلك في الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات بتقنية التبديل السريع 

 Quickshift، يتميز قرص اختيار ناقل الحركة الرياضي من جاكوار ببساطته وسهولة استخدامه، سواء في الوضع األوتوماتيكي الكامل أو عن التشغيل اليدوي 
في وضعية القيادة الرياضية.  يتيح ذلك للسائق اختيار السرعات على التوالي من خالل تحريك الذراع لألمام لخفض نسبة السرعة أو للخلف لزيادتها.

شاشة العرض الملونة التي تعمل باللمس قياس 8 بوصات في F-TYPE هي نقطة التفاعل مع نظام المعلومات والترفيه InControl. يمنح ذلك السائق 
سيطرة مباشرة على المالحة والموسيقى والهاتف والمناخ والعديد من أنظمة الدعم اإلضافية بما في ذلك أنظمة مساعدة الركن.

تتحكم مفاتيح الوضع الثنائي الدوارة بعناصر نظام التحكم المتقدم في أجواء المقصورة. وتتحكم العدادات اليمنى واليسرى بدرجة حرارة المقصورة في جميع 
جوانب السيارة عند اختيار نظام التحكم في أجواء المقصورة ثنائي المناطق. كما تتحكم العدادات أيضًا بالوظائف االختيارية لتدفئة المقاعد.

السيارة المعروضة: تتضمن F-TYPE S مقاعد عالية األداء مكسوة بجلد سحابي اللون مع درزات متباينة بلون كهرماني أسود مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

سريعة وبديهيةكل شيء كما يجب أن يكون
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 تتميز F-TYPE كوبيه بأنها كبيرة بما يكفي لحمل مجموعة كاملة من األمتعة أو مجموعتين
 من مستلزمات نادي الجولف، مع سعة تصل إلى 408 لترات. ولسهولة االستعمال يمكن فتح

باب صندوق األمتعة أو غلقه بلمسة زر واحدة وذلك بفضل الوظيفة الكهربائية االختيارية.

حيز األمتعة

* تتوفر فقط على طرازات كوبيه.
السيارة المعروضة: F-TYPE S بلون توتي أسود مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

صندوق السيارة الكهربائي االختياري*سعة 408 لتر
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 أداء 
المحركات

محرك سوبر تشارجد هو القلب النابض لطراز F-TYPE – فهو ُمصمم ليوفر مستويات عالية من عزم الدوران في جميع سرعات المحرك؛ بحيث ال يحصل 
 أي تأخير بين حاجة السائق للقوة واستجابة المحرك. عند قيادة السيارة يهدر صوت المحرك بثقة، ملمحًا إلى إمكانيات F-TYPE الكامنة. اضغط على

دواسة الوقود وسيصدح صوت المحرك واعًدا بمزيد من القوة. مع ارتفاع الدورات ُيصدر العادم الرياضي النشط صوًتا مستوحى من السيارات الرياضية.

يتوافر أنبوب العادم الرياضي النشط قياسًيا على F-TYPE وF-TYPE S. وتسمح الصمامات الثانوية النشطة بخروج غازات العادم بطريقة مباشرة 
لتوفير صوت أعمق ودراماتيكي أكثر. تشتمل F-TYPE R على نظام عادم نشط قابل للتبديل يسمح بالتحكم اليدوي بالنظام، لزيادة نسبة مشاركة 

 السائق. نظام العادم النشط القابل للتبديل في SVR والمصنوع من التيتانيوم ومزيج انكونيل ®Inconel، يؤدي إلى توفير 16 كجم من الوزن 
وتوليد صوت هادر لسيارة قوية.

قوة سرعة االستجابةمحركات سوبر تشارجد
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0-100 كم/ساعة من 3.7 ثانية
يتميز هذا المحرك بوزنه الخفيف وقوة أدائه، وهو مصنوع من كتلة من األلومنيوم المصبوب 

لتخفيض وزن السيارة. توقيت الكامات المتغير والمستقل والمزدوج يحّسن القوة في جميع 
سرعات المحرك. للحصول على احتراق أكثر نظافة وكفاءة. توفر تقنية الحقن المباشر الموجه 
 F-TYPE R بالرش كميات ذات قياس دقيق من الوقود إلى مركز غرف االحتراق.  يولد محرك 

ثماني األسطوانات بسعة 5.0 لتر قدرة تبلغ 550 حصان وعزم دوران مذهل مقداره 680 نيوتن متر. 
 V8 ثماني األسطوانات F-TYPE SVR التسارع من 0-100 كم في الساعة في 4.2 ثانية. محرك
بسعة 5.0 لتر هو قمة القوة، وقد تمت معايرته لتقديم قوة مذهلة تبلغ 575 حصان وعزم دوران 

يبلغ 700 نيوتن متر. التسارع من 0-100 كم في الساعة في 3.7 ثانية.

)V8( المحركات ثمانية األسطوانات



0-100 كم/ساعة في 4.9 ثانية
قوية وأنيقة، من أجل قيادة مثيرة وممتعة. ُيحّسن ُمعزز الشحن المتطور والمدمج التحكم في 
صّمام الخنق الثانوي ليوفر لك دفعة من الطاقة عند التسارع، بدون تأخر. كما يخّفض المبّرد 
 البيني الذي يعمل بالماء درجة حرارة الهواء عند امتصاصه للحصول على قوة وكفاءة أكثر.

بينما يساعد نظام مبتكر يتكون من أثقال موازنة أمامية وخلفية عكسية الدوران على انسيابية 
 وتحسين األداء. يستطيع محرك F-TYPE السداسي األسطوانات )V6( بقوة 340 حصان
 وسعة 3.0 لتر تحقيق 450 نيوتن متر من عزم الدوران والتسارع من 0-100 كم في الساعة
 خالل 5.3 ثانية. وقد تم تعديل المحرك السداسي األسطوانات )V6( في F-TYPE S لتحقيق
 مستويات عالية من القوة تصل إلى 380 حصان و460 نيوتن متر من عزم الدوران للحصول 

على أداء أقوى. التسارع من 0-100 كم في الساعة خالل 4.9 ثانية.

)V6( محركات سداسية األسطوانات

المحركات
 تتوفر F-TYPE بمحركين فائقي التطور يوّلدان مستويين عاليين من القوة: محرك سداسي األسطوانات )V6( بقوة 340 حصان وسعة 3 لتر،

محرك سداسي األسطوانات )V6( بقوة 380 حصان وسعة 3 لتر، ومحرك ثماني األسطوانات )V8( بقوة 550 حصان وسعة 5 لتر، ومحرك ثماني 
 األسطوانات )V8( بقوة 575 حصان وسعة 5 لتر. يحتوي كل محرك على نظام شحن فائق التوائي مزدوج يحافظ على األبعاد المدمجة للمحرك.
 لتحسين االقتصاد في استهالك الوقود، وخاصة أثناء القيادة في المناطق الحضرية، يتم اعتماد نظام اإليقاف/التشغيل* الذكي سريع االستجابة 

قياسًيا على سيارات F-TYPE كافة.

* تختلف بحسب السوق.
 قد يتباين استهالك الوقود الفعلي للسيارة عن النسبة المحققة في تلك االختبارات، كما أن هذه األرقام هي بغرض المقارنة فحسب.

تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق. يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة البيانات الخاصة بكل إقليم.
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ناقل حركة يدوي سداسي السرعات
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ال توجد إثارة تضاهي تغيير السرعة يدوًيا في السيارات الرياضية. يمنحك ناقل الحركة اليدوي 
سداسي السرعات خفيف الوزن تلك اإلثارة. ُيعد هذا النظام الُمصّمم للمحركات سداسية 

األسطوانات )V6( عالية الدوران ونظام الدفع الخلفي )RWD( الخيار األمثل لمحبي السيارات 
م بدقة هندسية بالغة يوفر تغييرات   الرياضية. ذراع نقل السرعة بمسافة نقل قصيرة والمصمَّ
 سريعة وسلسة. تتميز هذه الوحدة بناقل حركة يدوي سداسي السرعات بنسب متقاربة للحفاظ

على أفضل مستوى لدورات المحرك لوقت أطول. تم وضع دواسات الوقود بشكل مثالي للتحكم 
 بالقدم، ليعيش السائق تجربة قيادة السيارات الرياضية من جاكوار. متوفرة في أسواق مختارة 

.F-TYPE على طرازات

ناقل الحركة اليدوي



ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات

ناقل الحركة األوتوماتيكي

 يقدم ناقل الحركة األوتوماتيكي ثماني السرعات والمزود بتقنية Quickshift مزيًجا ال مثيل له 
 .F-TYPE من التغييرات التي تتميز بسرعتها الفائقة ودقتها العالية. وهو متوفر في جميع سيارات

 بفضل نسبه الثمان المتقاربة، يحافظ المحرك على نطاق الدورات األكثر فعالية لفترة أطول. 
 يتميز نظام التحكم بناقل الحركة بالذكاء والقدرة على التكيف. فهو يعمل على مراقبة وضع 

 القيادة، وكذلك الطلبات التي يمليها السائق على السيارة ويستجيب لتوفير تجربة ديناميكية 
ل البرنامج المتكيف استراتيجية تغيير التروس أوتوماتيكًيا؛ مما يضمن اختيار   بحق. كما يعدِّ

الترس المناسب لكل موقف.

 يمكنك أيًضا التحكم يدوًيا وبشكل كاملة في بداالت نقل السرعة المثبتة خلف عجلة القيادة،
 أو قرص ناقل الحركة للتغيير الرياضي )SportShift( عبر عصا التحكم. يوفر وضع اإلطالق 

 الديناميكي والقياسي في طراز F-TYPE S أقصى عزم دوران خالل تغييرات التروس؛ 
مما يمنحك أقصى تسارع من 0-100 كم/ساعة.





معامل سحب منخفض ومستويات ثبات عاليةمثبط رفع خلفي قابل للسحب واالرتداد

السيارة المعروضة: F-TYPE S بلون فضي روديوم مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

الديناميكيات الهوائية المتقدمة

ل األداء الديناميكي الهوائي جوهر تصميم F-TYPE. وهو مدمج بكل سالسة في أسلوب هيكلها لتوفير مستويات رفع منخفضة وثبات  يشكِّ
ممتاز في السرعات العالية. يتم سحب مقابض األبواب أيًضا لتوليد تدفق هوائي متواصل على طول الجوانب. يرتفع مثبط رفع خلفي قابل 
للسحب واالرتداد في السرعات العالية لتقليل الرفع إلى 120 كجم. تعمل الريشة المجزأة األمامية تحت الشبكة على إدارة تدفق الهواء بطول 
 الجانب السفلي للسيارة، مع مؤخرة السيارة المحددة للمساعدة في توزيع الهواء بشكل متميز على السرعات المنخفضة. والنتيجة هي المزيد 

من التحكم والثبات.
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نسبة عالية من القوة إلى الوزن وعزم الدوران إلى الوزنالقوة والصالبة

هيكل خارجي خفيف الوزن من األلومنيوم مع بنية قوية وصلبة تشكل المنصة المثالية للسيارة الرياضية. طرحت جاكوار هذه التقنية منذ أكثر من عقد من الزمن وتواصل إحراز تقدمات في 
هذه التقنية في الوقت الحالي. يدخل في جميع جوانب F-TYPE وطريقة أدائها وقيادتها وشعورها. بنية قوية وصلبة توفر منصة مستقرة في طبيعتها للحصول على قيادة دقيقة ورشيقة، 
ويتيح لنظام التعليق المضبوط بدقة توفير إحساس بالتواصل ورد فعل السائق. ُتدمج األلواح المصنوعة من األلومنيوم خفيف الوزن مع بعضها باستخدام مادة الصقة قوية جًدا، ومن ثم 
تثقب بمسامير صلب البورون المغلفة بالزنك التي تضغط المادة الالصقة لتشكيل رباط محكم وإلنتاج هيكل قوي وصلب. يعتبر هيكل F-TYPE العنصر المثالي الذي يكمل مجموعة 

المحركات عالية األداء. حيث تنتج جميعها نسًبا رائعة من القوة إلى الوزن وعزم الدوران إلى الوزن مما يوفر قياسات واقعية لألداء في سيارة رياضية.

الصفائح الخارجية مصنوعة من سبائك ألومنيوم خاصة. تجمع الصفائح المتانة من ناحية مع قابلية كبيرة للتشكيل من ناحية أخرى لمنح الخطوط المنحنية والبارزة مزيًدا من النقاء والصالبة. 
في طرازات الكوبيه، يعد الكبس الجانبي واحًدا من أكثر األساليب التقنية تقدًما في صناعة السيارات. وتنتج عنه خطوط أكثر وضوحًا ذات انسياب رائع متصل من العمود األمامي وحتى 
الحافة الخلفية.  هذا الجمع بين المواد المتقدمة واألساليب المبتكرة يتميز بفائدتين.  الفائدة األولى هي إعادة إنتاج الخيوط المتموجة الرائعة والمصنوعة بحرفية لسيارة F-TYPE، تماًما كما 

أراد المصممون. والثانية هي تقديم سيارة تتميز بسالمة هيكلية مذهلة.

هيكل مصنوع من األلومنيوم خفيف الوزن
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ديناميكية وتطورراحة وتحكم

الشاسيه والتعليق

مفاصل نظام التعليق المصنوعة من األلومنيوم
يساعد المفصالن األمامي والخلفي المصنوعان من األلومنيوم الخفيف الوزن، 
والمصَممان لتحسين الصالبة والقوة، على تعزيز خفة الحركة وسرعة االستجابة 

.F-TYPE والدقة في

يوفر هيكل F-TYPE المصنوع من األلومنيوم منصة ثابتة بصورة كبيرة؛ حيث يمكن لنظام التعليق مزدوج 
المقصات المشّكل بالطرق التحكم بالسيارة. وبفضل تحسين إعداد التخميد للجمع بين الديناميكيات والتطوير 

على النحو األمثل، فإنه يوفر المزيج المثالي للتحكم والرشاقة ورد الفعل.

في طرازات F-TYPE S وF-TYPE R وF-TYPE SVR، تعمل خاصية التخميد المتكيف على تقييم حركة الهيكل 
ومعدالت التدحرج والميل 100 مرة في الثانية، وضبط اإلعداد لكل ممتص صدمات وفًقا لذلك. يعزز النظام 

مستويات التحكم، القيادة والرشاقة. كما أنه يكتشف بسرعة ويتفاعل مع ظروف القيادة الصعبة ومتطلبات 
السائق. ويتحقق ذلك بفضل سلسلة من المستشعرات الموجودة حول السيارة لمراقبة الحركة الرأسية للهيكل 

ومعدالت التدحرج والميل. يتم قياس موضع عجلة القيادة 500 مرة في الثانية لتمكين النظام من التنبؤ بمعدل 
حركات السيارة. ويتم بعد ذلك تعديل مدى صالبة كل الفرامل الفردية للمساعدة في الحفاظ على التحكم 

بالهيكل والثبات والرشاقة.
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التخميد المتكيف
،F-TYPE R نظام الديناميكيات التكيفية االختياري الذي يتوفر قياسًيا  على طرازات 

F-TYPE S وF-TYPE SVR يحقق ديناميكيات دقيقة وتجربة قيادة فاخرة عن طريق 
مراقبة وضع العجالت وحركات الجسم. يقوم النظام بمراقبة الظروف وضبط المثبطات 

باستمرار لتوفير التوازن األمثل بين الراحة واألناقة في جميع األوقات.

الشاسيه
تعتبر جاكوار أن نظام التعليق األمامي الترقوي المزدوج المصنوع كلًيا من األلومنيوم 

هو أفضل تهيئة ألنظمة التعليق، إذ يوفر قيادة دقيقة وتحكًما ممتاًزا.



792000
سيارة افتراضية ُصنعت

1413 لترًا
 من الماء المعاد تدويره تم ضخها في الدقيقة الواحدة على كل سيارة 

لضمان مقاومة F-TYPE لألمطار الموسمية

19312 كيلومترًا
 من اختبار المسارات الوعرة في مضمار نوربيرغرينغ الشهير 
في ألمانيا – أي ما يعادل القيادة حول نصف الكرة األرضية

10000000 ساعة
 من االختبارات االفتراضية، للحد من التأثير على البيئة مع تحقيق 

توفير كبير في الموارد، والمخلفات، والطاقة والوقود 



300 تيرابايت
F-TYPE من بيانات األداء التي تم جمعها إلتقان كل ملم في

90 مئوية
 الفرق بين أعلى درجة حرارة خضعت لها F-TYPE )+50 درجة مئوية( 

وأدنى درجة )-40 درجة مئوية( خالل اختبارات البيئات القاسية اختبارات قصوى

خرجت F-TYPE أول مرة إلى الطريق في العالم االفتراضي ألنظمة الهندسة بمساعدة الحاسب 
)CAE( لدى جاكوار؛ مما يضمن خضوع المكونات لتطوير واختبار شامل قبل استعمالها في عملية 

االختبار الفعلية. أنتج المهندسون سلسلة من النماذج األولية االفتراضية من أجل محاكاة سلوك 
األنظمة الميكانيكية المعقدة بصورة حقيقية؛ مما يتيح لهم تحليل النماذج المتنوعة للحصول على 

التصميم المثالي. على سبيل المثال، وباستخدام أسلوب يتم اختباره ألول مرة في مجال صناعة 
الطائرات، تم إجراء االختبار الديناميكي الهوائي في نفق رياح افتراضي مع وجود ديناميكيات سائلة 
 F-TYPE حاسوبية ُتجرى على أجهزة حاسب متقدمة فائقة السرعة. أثناء حياتها االفتراضية، خضعت

لنصف مليون تحليل، وتطلب ذلك 10 ماليين ساعة من معالج الحاسب وإنشاء 300 تيرابايت من 
البيانات. كانت عملية تطوير الهندسة بمساعدة الحاسب أحد العوامل األساسية التي أسهمت في 

.F-TYPE تقديم األداء الرائع واالستجابة المثيرة اللذان يميزان طراز

تم إجراء االختبار الفعلي إلثبات كفاءة السيارة واإلعداد المضبوط بدقة في منشآت متخصصة 
وأصعب البيئات في العالم. شمل ذلك درجات حرارة من -40 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية 

وارتفاعات شاهقة تصل إلى 4000 متر. كما أجريت اختبارات الثبات على السرعات العالية في حلبة 
ناردو جنوب إيطاليا. وكانت حلبة Nordschleife في مركز Nürburgring في ألمانيا المكان المثالي 

إلثبات جودة القيادة والفرامل والتبريد والمتانة. ُتعرف هذه الحلبة باسم ““Green Hell” )الجحيم 
األخضر( وتضم مضمارًا تبلغ مساحته 20.8 كم مع 73 منعطف، ما يجعلها أصعب حلبة في العالم 

واالختبار األكثر تحدًيا ألي سيارة أو سائق.

السيارة المعروضة: F-TYPE S بلون فضي روديوم مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

تجارب واقعيةتحليل افتراضي
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يعّدل الوضع الديناميكي برنامج السيارة لتعزيز الطابع الرياضي لـ F-TYPE. فهو يعمل على زيادة استجابة الخانق، وزيادة ثقل التوجيه 
وإجراء تبديل السرعات بصورة أسرع* وبسرعات محرك أعلى. كما يحقق إثارة بصرية للسائق مع توهج لوحة المؤشرات باللون األحمر. 

.F-TYPE يعزز الوضع الديناميكي اتصال السائق مع األداء المتأصل في جاكوار

 تكنولوجيا القيادة 
ديناميكيات القيادة المتقدمة

 * ناقل حركة أوتوماتيكي فقط.
.F-TYPE SVRو F-TYPE R ،F-TYPE S قياسي على **

متكيفة باستمراررشاقة معّززة
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الديناميكيات التكيفية**
 سواء كنت تقوم بالتسارع على الطريق السريع أو االنعطاف على طريق ريفي أو تتنقل في أنحاء المدينة،
 تقوم الديناميكيات التكيفية بتعديل استجابات F-TYPE لتتناسب مع ظروف الطريق وأسلوب القيادة 
 الخاص بك. وتعمل على تحليل التسارع ومستويات االنعطاف وأنشطة الخانق والفرامل باإلضافة إلى 
 تفعيل ميزة االنطالق السريع. يتم تحليل التوجيه وحركة الهيكل لما يصل إلى 500 مرة في الثانية. 

ثم تقوم المثبطات ذات التحكم اإللكتروني المستمر بضبط تحسين إعدادات التعليق والحفاظ على 
.F-TYPE الديناميكية والراحة في

)EPAS( نظام التوجيه المعزز كهربائًيا
يقدم نظام التوجيه المعزز كهربائًيا )EPAS( استجابات سريعة وسيطرة فائقة. يتم 

تفعيله عند الطلب لتوفير الطاقة عند الحاجة إليها، فضاًل عن توفير في استهالك 
الوقود. اإلدارة الحاسوبية المتطورة لنظام التوجيه المعزز كهربائًيا تغير مساعد التوجيه 

عند الحاجة – وذلك عبر زيادة المساعدة عند المناورة على سرعات منخفضة، وتحسين 
الشعور بالسيارة على السرعات العالية.

الديناميكيات القابلة للتهيئة**
 F-TYPE تتيح الديناميكيات القابلة للتهيئة االختيارية إمكانية ضبط ديناميكيات 

 لدواسة الوقود وعلبة تروس نقل الحركة* وإعدادات مجموعة التوجيه وتهيئة ممتص
الصدمات بما يتناسب مع أدائك ومتطلبات القيادة.



يسهم الوضع الديناميكي في زيادة حيوية الطابع الرياضي مما يزيد من قوة استجابة الخانق وتوازن 
التوجيه، عالوة على تنفيذ تغيير السرعات بطريقة أسرع عندما يكون المحرك في سرعات أعلى. 

ويساعد تحديد الوضع الديناميكي أيًضا في منع زيادة السرعات تلقائًيا عند القيادة في الوضع اليدوي*.

تم تجهيز طرازات F-TYPE R ،F-TYPE S وF-TYPE SVR بنظام الديناميكيات القابلة للتهيئة. 
يتيح لك ذلك تحديد المزايا التي يتم تغييرها في الوضع الديناميكي. يتميز هذا الخيار بنظام 

Dynamic-i والذي يمكنه العرض على الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 8 بوصات قوة التسارع 
نتيجة الجاذبية ووقت االلتفاف فضاًل عن الخانق والتوجيه ومعطيات الفرامل.

الوضع الديناميكي

* ناقل حركة أوتوماتيكي فقط.

تغيير السرعات بشكل أسرعديناميكيات قابلة للتهيئة
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ظروف السحب المنخفض
على األسطح الزلقة مثل العشب والوحل، يمكن موازنة عزم الدوران بنسبة 50:50 

بين العجالت األمامية والخلفية لتحقيق أقصى قدر من قوة السحب.

50 : 50
خلفي   أمامي

10 : 90
خلفي   أمامي

ظروف القيادة على الطرق الجافة
 في الظروف العادية، يتم توزيع عزم الدوران كله تقريًبا على العجالت الخلفية،

مما يوفر رشاقة وتحكم جاكوار األسطوريين.



يوفر نظام الدفع بجميع العجالت )AWD( في F-TYPE إمكانية التوجيه الدقيق على جميع األسطح. يتوفر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
بتقنية نظام نقل حركة ذو تغيير سريع Quickshift، ما يجعل جاكوار F-TYPE R AWD وF-TYPE SVR السيارتين الرياضيتين األكثر 

قدرة على اإلطالق.

 تتيح تقنية نقل الحركة تقلياًل في الوزن وزيادة في الفاعلية مقارنة باألجيال السابقة من النظم. تتميز برمجيات الديناميكيات الذكية
لخط القيادة IDD بقواعد برمجة متطورة لالستجابة بذكاء لظروف الطريق لتوفير قوة السحب عند الطلب. مما يحقق قيادة أكثر 

 سالسة وأماًنا، ويوفر في استهالك النظام للوقود ويقلل من إنتاج االنبعاثات مقارنة بنظام الدفع بجميع العجالت )AWD(. يعمل 
هذا النظام التنبؤي والتفاعلي على منع فقدان قوة السحب بداًل من العمل على استعادتها. 

كما يقدم نظام الدفع بجميع العجالت )AWD( خصائص متميزة بين أوضاع F-TYPE التي يختارها السائق. يوفر الوضع الديناميكي 
تجربة قيادة أكثر حيوية، مع تأكيد إضافي لثبات نظام الدفع بجميع العجالت )AWD(. يعزز وضع المطر والثلوج والجليد ثبات المركبة 

في ظروف التماسك المنخفض. والنتيجة هي تعزيز قدرات السيارة على االنعطاف إلى حد كبير، وتوفير مستويات متميزة من األداء 
والتحكم، أيًا كانت ظروف الطريق.

تكنولوجبا القيادة المتقدمة
ظروف القيادة على طرق متنوعة

 في الظروف القاسية جًدا، يمكن نقل أكثر من 90 بالمائة من عزم المحرك 
من العجالت الخلفية إلى العجالت األمامية لتوفير تحكم متميز.

90 : 10
خلفي   أمامي

)AWD( دفع بجميع العجالت
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توجيه عزم الدوران في F-TYPE يعزز القدرات حتى في أضيق المنعطفات. توفر تكنولوجيا توجيه عزم الدوران تحكًما 
 مستقاًل عند الفرملة على العجالت األمامية والخلفية بشكل منفرد لتحسين قوى االنعطاف المؤثرة على السيارة. 

 في معظم األحوال يتم اعتماد المزيد من ضغط الكبح داخل العجالت الخلفية إذ يدعم ذلك أقصى قدرة عند االنعطاف، 
في حين يتم ضغط الكبح داخل العجالت األمامية لمزيد من الفعالية والدقة. أما النتيجة فهي تخفيف التوجيه من أجل 

انعطافات حادة وقيادة أكثر اتساًقا على الطريق. يحقق توجيه عزم الدوران زيادة في الرشاقة ويعزز ثقة السائق.

نظام توجيه العزم عند الكبح الموجود في F-TYPE R وF-TYPE SVR، يعمل بشكل منسجم مع نظام المجموعة 
 التفاضلية اإللكترونية الفعالة، فيحدث تكاماًل فيما بينهما ويعزز قدرة الجر واالنعطاف مع تحسين استجابة التوجيه 

واتزان السيارة.

توجيه عزم الدوران

السيارة المعروضة: F-TYPE R باللون األبيض القطبي مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

قوة دورانية إضافية حول محاور السيارة

توجيه ضغط الفرامل إلى العجلة 
الخلفية الداخلية

 توجيه قدر أكبر من القوة 
إلى العجلة الخلفية الخارجية
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قدرات انعطاف معّززةأداء توجيه متزايد



عزم قصور الكتلة
كلما اقترب الوزن من مركز السيارة، يسهل االنعطاف بها

 ُتحافظ نظم الثبات من جاكوار على توازن وأمان F-TYPE سواء كنت تقوم بالقيادة بحماس، أو تود ببساطة التأكد من قدرة السيارة على االحتفاظ بثباتها 
في الظروف القاسية.  

توزيع الوزن على النحو األمثل: يقّلل مركز الجاذبية المنخفض في F-TYPE مواجهة تدحرج الهيكل في الزوايا، بينما تعني األجزاء المتدلية القصيرة في 
المقدمة والمؤخرة تمركز الكتلة في نطاق قاعدة العجالت. نتيجة لالهتمام الدقيق بالتفاصيل أثناء تصميم وبناء هيكل السيارة، فقد تم وضع البطارية، 
األنظمة اإللكترونية، وحتى عبوة غسل الزجاج في مؤخرة السيارة للحصول على توازن مثالي. تتضافر هذه العوامل لتعزيز الرشاقة في F-TYPE والشعور 

بسعادة حقيقية عند قيادتها.

 ترس تفاضلي نشط إلكتروني: الترس التفاضلي اإللكتروني النشط في F-TYPE R وF-TYPE SVR، يعمل مع أنظمة الثبات والسحب ونظام 
 منع غلق المكابح للتحكم بتوزيع عزم الدوران إلى كل عجلة من العجالت الخلفية. التحكم اإللكتروني الكامل للقفل التفاضلي الخلفي يتيح للنظام 

القيام بتفعيل عزم دوران كامل للقفل في وقت واحد تقريًبا. على طرازات نظام الدفع بجميع العجالت )AWD(، يعمل نظام خط القيادة الديناميكي الذكي 
 )IDD( جنًبا إلى جنب مع الترس التفاضلي اإللكتروني النشط. ويساعد ذلك على زيادة السحب والثبات، وتوفير سيطرة كاملة لسيارة F-TYPE R وأداء

F-TYPE SVR الفائق.

الثبات والتحكم

السيارة المعروضة: F-TYPE R باللون األبيض القطبي مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

m ،الكتلة

r

l= mi ri 
2

N

i=1

التحكم والسحبمركز الجاذبية المنخفض
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أنظمة فرامل عالية األداء

تتوافر مجموعة من األنظمة للفرامل، كل منها مصمم لتوفير شعور متقدم ينم عن ثقة ومستوى أداء فائق مستدام متناغم. تعتمد الماسكات بشكل 
أساسي على األلومنيوم للتقليل من الكتلة “الالنابضية” للسيارة، مع تحسين القيادة وتطوير مميزات الركوب. يتميز كل نظام بأقراص فرامل كبيرة ذات 
 فتحات تهوية – بقطر يصل إلى 398 مم في نظام فرامل السيراميك الكربونية. تحّسن “المنطقة المجتازة” الكبيرة من قوة الفرامل، إضافة إلى توفير 

قدرة أكبر لألقراص المتصاص الطاقة الحرارية المتولدة وتبديدها أثناء استخدام الفرامل.

F-TYPE S يتميز نظام فرامل السيراميك الكربونية الحصري من جاكوار بماسكات ذات لون أصفر رائع وهي مصنوعة من كتلة واحدة. يتوافر اختياريًا على 
وF-TYPE R وF-TYPE SVR. وهو أقوى نظام فرامل من حيث األداء تم تركيبه في سيارة جاكوار غير رياضية. كما يوفر ما يصل إلى 21 كجم من وزن 
السيارة، ويقلل من الكتلة “الالنابضية” للسيارة. مع مقاومة أكبر للبري والتآكل، يوفر مستويات عالية من األداء المستدام حتى في الظروف األكثر تطلبًا.

 أمامي 
 354 ملم 

 أمامي 
 380 ملم 

 أمامي 
380 ملم 

 خلفي 
325 ملم

 خلفي 
325 ملم

 خلفي 
37٦ ملم

الماسكات: باللون األسود )قياسي( الماسكات: فضي
باللون األحمر )اختياري(

 الماسكات: أحمر )قياسي(
أسود )اختياري(

 فرامل األداء
من جاكوار
F-TYPE

 فرامل األداء العالي
من جاكوار

F-TYPE S

 فرامل فائقة األداء*
من جاكوار

F-TYPE SVRو F-TYPE R

 أمامي 
398 ملم

 خلفي 
380 ملم

الماسكات: صفراء

 فرامل السيراميك الكربوني**
من جاكوار

F-TYPE R ،F-TYPE S 
F-TYPE SVRو

.F-TYPE S و F-TYPE نظام الفرامل فائق األداء من جاكوار متوفر كميزة اختيارية في طرازّي * 
.F-TYPE SVRو F-TYPE Rاألوتوماتيكية، و F-TYPE S نظام فرامل السيراميك الكربونية من جاكوار متوفر كتجهيز اختياري في طرازات **

موثوقةقويةخفيفة الوزن
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خيارات إضافية
*InControl Touch Plus نظام مالحة

INCONTROL TOUCHINCONTROL TOUCH PLUS

F-TYPE تجهيز قياسي على جميع سيارات
شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات  

شاشة عرض قياس 5 بوصات على لوحة أجهزة القياس مع مؤشرات تناظرية  
نظام صوتي من جاكوار )180 واط( 

  FM راديو
  AUX و Bluetooth و USB و iPod وصالت

خيارات النظام الصوتي المطورة
شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات  

شاشة عرض قياس 5 بوصات على لوحة أجهزة القياس مع مؤشرات تناظرية  
نظام صوتي من جاكوار )770 واط( 

  FM راديو
  AUX و Bluetooth و USB و iPod وصالت

CD/DVD محرك أقراص

خيارات إضافية
 نظام صوتي من ميريديان )380 واط( 

*InControl Touch نظام مالحة

8 بوصات
8 بوصات



 يمكن االختيار من بين نظامين من أنظمة InControl للمعلومات والترفيه*: InControl Touch، يتوافر قياسًيا، 
.InControl Touch Plus ،أو للحصول على خيارات صوتية مطورة

 المعلومات والترفيه 
INCONTROL تكنولوجيات

* بينما نواصل تقديم InControl بانتظام، يعتمد توافر مزايا وخيارات محددة على السوق.

INCONTROL TOUCH نظامINCONTROL TOUCH PLUS نظام
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نظاما الوسائط المتعددة InControl Touch وInControl Touch Plus هما محور F-TYPE لالتصال، 
المراقبة والترفيه. المزايا الرئيسية هي:

شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات في قلب الكونسول المركزي. واجهة رسومية واضحة وسريعة 
االستجابة لسيطرة سريعة.

  توجيه المالحة يجعل تخطيط الرحالت واتباع الطرق سهاًل بفضل إرشادات المالحة الصوتية التفصيلية 
 خطوة بخطوة إضافة إلى عرض التقاطعات. يمكن لوظيفة »حساب الموقع« تحديد موقع السيارة بدقة 

 حتى عندما يكون تلقي إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS غير ممكًنا – وهي مثالية لمراكز المدن 
أو القيادة عبر األنفاق.

 InControl Touch توصيل الهاتف عبر البلوتوث يسمح لك بربط هاتفك الذكي والتحكم فيه عن طريق 
سواء إلجراء المكالمات الهاتفية أو تشغيل الموسيقى: ببساطة وبدون أسالك.

 استمتع بعالم من الموسيقى  بفضل راديو FM، وراديو األقمار الصناعية وراديو بصوت عالي الدقة
 .AUXو USBو iPod بحسب اإلعدادات اإلقليمية(، وكذلك بفضل سهولة التوصيل مع وصالت( HD

 التكنولوجيا المدمجة لتحويل النص إلى صوت  تقلل من االنشغال عن القيادة بقراءة الرسائل النصية
الواردة. يمكنك الرد بسهولة عبر رسائل قصيرة ُمعّدة مسبًقا.*

 تتوافر إمكانية التحكم في المكيف بدقة عن طريق الشاشة التي تعمل باللمس. ضبط مستويات
درجة الحرارة واتجاه وشدة تدفق الهواء.

INCONTROL مزايا

 * نظام InControl Touch فقط. يتطلب سماعة هاتف متوافقة. 
 يمّثل InControl أحدث التقنيات الداخلية في جاكوار. بينما يتواصل تقديم InControl بانتظام، 

فإن توفر مزايا وخيارات محددة يعتمد على السوق.
ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمزيد من التفاصيل.

نظام معلومات وترفيه متقدم، متوفر قياسًيا
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MERIDIAN نظام صوتي من ميريديان
 تحكم ديناميكي في الصوت 

 380 واط 
 10 سماعات 

)DSP( بتقنية معالج اإلشارات الرقمية D 12 قناة من الفئة

MERIDIAN نظام صوتي رقمي من ميريديان
 تحكم ديناميكي في الصوت 

 قدرة 70 واط 
 12 سماعة 

 )DSP( بتقنية معالج اإلشارات الرقمية D 16 قناة من الفئة 
 تقنية Audyssey MultEQ لموازنة الصوت 

 صوت محيطي .1 
تقنية Trifield من ميريديان

نظام صوتي من جاكوار
 180 واط 

 6 سماعات 
8 قنوات لمضخم الصوت

.Trifield Productions Ltd هما عالمتان تجاريتان لصالح شركة 'three fields' وجهاز 'Trifield'

السيارة المعروضة: F-TYPE S بلون أحمر كالديرا مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

قناة لمضخم الصوت قناة لمضخم الصوت قنوات لمكبر الصوت

سماعات سماعات سماعات

واطواطواط

 األنظمة الصوتية المتوفرة تتوافق 
INCONTROL TOUCH مع

اختيارياختياريقياسي

 األنظمة الصوتية المتوفرة تتوافق 
INCONTROL TOUCH PLUS مع
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 استمتع بموسيقى نابضة بالحياة بفضل أنظمة الصوت المتطورة في F-TYPE. يجمع النظام الصوتي 
من جاكوار بين العمق والقوة في نظام ترفيه داخل السيارة مزود بـ 6 سماعات، بقوة 180 واط و 8 قنوات.

صّممنا نظامي صوت بدقة أعلى خصيًصا لسيارة F-TYPE، عبر التعاون مع ميريديان، خبراء الصوت 
 البريطانيين. برنامج معالج اإلشارة الرقمية )DSP( الذي يستخدم خوارزمية متقدمة يحّسن نقاء الصوت 

 .F-TYPE داخل المقصورة. ويحول هذا البرنامج التجربة الموسيقية إلى أصوات دقيقة متناغمة لمقصورة
يعّوض نظام التحكم الديناميكي في مستوى الصوت التغييرات في محيط الصوت بحيث يمكنك سماع 

صوت متناغم عبر 10 سماعات، بما في ذلك مكبري صوت فرعيين و380 واط و 12 قناة.

 كما يتميز النظام الصوتي المحيطي من ميريديان )Meridian( في F-TYPE بعدد 12 سماعة بقوة
770 واط. يستخدم هذا النظام المتقدم تقنية Trifield من ميريديان لالستمتاع بتجربة استماع رائعة 

ومتناغمة للموسيقى. 

النظام الصوتي

صورة المركز المجسم
أمواج األبواب: مكبر صوت عالي التردد، نطاق متوسط، جهير

أمواج صوتية محيطية

رسم تخطيطي يمثل النظام الصوتي المحيطي من ميريديان 770 واط.

أنظمة الصوت من ميريديان والصوت المحيطيالنظام الصوتي من جاكوار



E.B.A.

 نظام استشعار السيارات المقتربة 
ونظام مراقبة المنطقة العمياء

يستخدم هذا النظام االختياري الستشعار السيارات 
 المقتربة أجهزة استشعار متطورة للمساعدة في 

التحذير إذا اقتربت مركبة تتحرك بسرعة من مركبتك 
 من الخلف على مسافة تصل إلى حوالي 60 متًرا. 
 تم تصميم نظام مراقبة المنطقة العمياء لتوفير

تنبيه إضافي إذا كشف النظام عن دخول سيارة إلى 
المنطقة العمياء المحددة مسبقًا.

 مصابيح زينون مزدوجة أمامية مزودة 
)HID( بتقنية التفريغ عالي الشدة

توّفر هذه المصابيح إضاءة بيضاء شديدة لألشعة 
الرئيسية والمائلة في وحدة مفردة لتعزيز الرؤية الليلية.

نظام اإلضاءة العالية الذكي
يقوم النظام االختياري لإلضاءة العالية الذكي بالتبديل 

أوتوماتيكًيا بين اإلضاءة العالية والمنخفضة عند 
الضرورة باستخدام مستشعر مثّبت في مقدمة مرآة 

الرؤية الخلفية.

LED مصابيح خلفية بتقنية
 F-TYPE تصميًما مميًزا لمصابيح LED تمنح تكنولوجيا

الخلفية. وتمتلك القدرة على اإلضاءة بسطوع كامل 
أسرع من المصابيح التقليدية، األمر الذي يمنح السائق 

القادم المزيد من الوقت للقيام برد الفعل المناسب.

 نظام استشعار مالمسة المشاة
)PEDESTRIAN CONTACT SENSING SYSTEM(

يساعد هذا النظام في حماية األشخاص خارج السيارة كما 
هو الحال مع األشخاص داخلها. في حالة حدوث تالمس بين 

السيارة وأحد المشاة، ُصمم نظام استشعار مالمسة 
المشاة الرائد من جاكوار لرفع الغطاء تلقائيا لمنع التضرر 

من االصطدام المحتمل.

نظام المساعدة لفرامل الطوارئ
إذا تم الضغط على المكابح بسرعة، يعزز هذا النظام 
 قوة الكبح إلى الحد األقصى لمسافات توّقف أقصر. 
 كما أنه يساعد في الحفاظ على أكبر قدر من التحكم 

في القيادة والتوجيه في المواقف غير المتوقعة.

نظام اكتشاف المرور المعاكس
 يساعدك هذا النظام االختياري على الرجوع للخلف 

بأمان عند الخروج من أماكن ركن السيارات. تكشف 
أجهزة االستشعار عن السيارات المقتربة من أي اتجاه 

 وتعطي تحذيرات مسموعة وتعرضها على الشاشة 
التي تعمل باللمس.

 السالمة والكفاءة 
أنظمة متقدمة لمساعدة السائق

نظام اإلضاءة األمامية التكيفي
 يقوم هذا النظام المتطور بقياس سرعة السيارة 
 وزاوية عجلة القيادة وتحريك المصابيح األمامية لغاية
نة  14 درجة للخارج و7 درجات للداخل؛ لتوفير رؤية محسَّ

أثناء االنعطاف.

234 1

5678

 تم تصميم التكنولوجيا المتقدمة في F-TYPE لحمايتك وتوفير تجربة قيادة سلسلة. فهي تساعد السائق في كل شيء تقريًبا، من تقليل فرص حدوث تصادم على الطرقات السريعة إلى تفادي 
المطبات الخفيفة في مواقف السيارات. تتوافر أنظمة سالمة متقدمة نشطة وغير نشطة لتوفير الطمأنينة والمعلومات والتحكم للسائق، كما تتيح له التركيز على القيادة واالستمتاع بها.
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السيارة المعروضة: F-TYPE R باللون األبيض القطبي مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق( 



)EPAS( نظام التوجيه المعزز كهربائًيا

 F-TYPE الجيل الجديد من نظام التوجيه المعزز كهربائًيا في
 يقدم استجابة رائعة، تحكًما فريًدا وقوة مساعدة فورية. 

 يعمل النظام إلكترونًيا، ويتم تفعيله عند الحاجة فقط 
مما يسهم في توفير استهالك الوقود.

الديناميكات الهوائية المتقدمة

 F-TYPE ل األداء الديناميكي الهوائي جوهر تصميم يشكِّ
 وهو مدمج بكل سالسة في أسلوب هيكلها لمستويات 

 الرفع المنخفضة والثبات الممتاز في السرعات العالية. 
يحقق ذلك كفاءة عالية في استهالك F-TYPE للوقود 

وانبعاثات ثنائي أكسيد كربون.

هيكل مستدام

سبائك األلومنيوم المستخدمة في الكثير من مراحل تصنيع 
هيكل F-TYPE مصنوعة من األلومنيوم عالي الجودة والُمعاد 
تصنيعه. إن استخدام كميات من الطاقة أقل بكثير من تلك 

المستخدمة في إنتاج األلومنيوم األولي ُيقلل األثر البيئي 
.F-TYPE لسيارة



تقنيات فعالة

 تستخدم F-TYPE مجموعة من التقنيات للحد من استهالك الوقود وانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 
مع الحفاظ على طبيعة جاكوار الديناميكية.

تقنية التوقف/التشغيل الذكي*

تتوافر جميع محركات F-TYPE مع وظيفة التشغيل/
اإليقاف الذكي. يقوم النظام بإيقاف المحرك عند 

الوصول إلى حالة التوقف الكامل وإعادة تشغيله على 
الفور عند الحاجة. يساعد ذفي توفير الوقود، خصوصًا 

خالل القيادة في المناطق الحضرية. يستمر نظام 
تكييف الهواء في F-TYPE في العمل بشكل طبيعي 
خالل إيقاف المحرك. تتم إعادة تشغيل المحرك تلقائيا 

في حالة عدم تبريد المقصورة بكفاءة.

* تختلف بحسب السوق.

تقنيات نظيفةمواد خفيفة الوزن
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 R تعني القوة. وتقّدم المزيد. المزيد من القوة. المزيد من القدرات الديناميكية. 
المزيد من اإلثارة. F-TYPE R هي السيارة الرياضية األكثر تطوًرا وتشويًقا وإثارة.
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تعمل F-TYPE R بمحرك جاكوار سوبر تشارجد ثماني األسطوانات )V8( بسعة 5.0 لترات وبقوة 550 حصان مع 
عزم دوران 680 نيوتن متر ينطلق بك من 0-100كم/ساعة في 4.2 ثانية.  وهو األفضل في فئته من حيث قدرته 
على إنتاج الطاقة ونسبة الوزن إلى القدرة. تتمتع F-TYPE R بالمزايا الكاملة التي يوفرها الهيكل المتين للغاية. 
فصالبته هي األساس النهائي لتحسينات نظام التعليق التي تضفي قوة مذهلة على إمكانية السحب المتوفرة 

وتستغلها بالكامل. عند قيادة F-TYPE R مع نظام الدفع بجميع العجالت )AWD( االختياري، فهي تجمع القوة 
واألداء والتحكم لتكون على أتم استعداد لمواجهة جميع ظروف الطرقات تقريبًا.

األداء

السيارة المعروضة في الصفحة السابقة: جاكوار F-TYPE R AWD بلون رمادي ستورم مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق( 
السيارة المعروضة في هذه الصفحة: F-TYPE R بلون رمادي ستورم مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

 )V8( محرك ثماني األسطوانات 
سعة 5.0 لتر بقوة 550 حصان

 0-100 كم/ساعة
في 4.2 ثانية
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 يزيد التصميم الداخلي لطراز F-TYPE R من قوة تجربة 1+1. ُيضفي التصميم الخاص بطراز R شخصية فريدة على السيارة،
 حيث يشتمل على تشطييات للكونسول المركزي من األلومنيوم الداكن المستقيم. استمتع بالجلد الفاخر عالي الجودة والمزدان
 بدرزات مزدوجة. كما تحتضن المقاعد فائقة األداء الجسم لتوفير تدعيم جانبي أثناء القيادة الحماسية ويزّينها شعار R عند مسند
الرأس. تولَّ زمام التحكم بالكامل مع عجلة قيادة من 3 قضبان مكسوة بالجلد المزدان بشعار R ومع أزرار تبديل السرعة باللون الفضي.

التجهيزات الداخلية

السيارة المعروضة: تتضمن جاكوار F-TYPE R AWD مقاعد عالية األداء باللون الكهرماني األسود والعاجي مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

عالمة R بارزة على مساند الرأسمقصورة من الجلد الفاخر





 كيف يمكنك تعزيز التفوق التقني واإلثارة في F-TYPE R؟ SVR هي سيارة F-TYPE األسرع على اإلطالق. 
 كل من التفاصيل يحقق أداًء محسنًا.  تم تحقيق أكثر من 100 تحسين في تخفيض الوزن واالبتكارات التقنية إلنتاج 

سيارة رياضية مثيرة تنبض بروح جاكوار في جوهرها.
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SVR - الفكرة 

SVR هي F-TYPE ولكن بتصميم مصقول ومطّور يتجاوز مستويات اإلتقان. المواد العصرية وتصميم الديناميكيات 
 الهوائية المتقدمة ترتقي بسيارة F-TYPE إلى مستوى يتجاوز حتى المعايير االستثنائية. تقدم السيارة أداًء متفوًقا 

 وتحكًما استثنائًيا، وتوفر تجارب غير مسبوقة للسائق والركاب على السواء – وفي كل يوم. نظام الدفع االستثنائي 
يجعل SVR أسرع سيارة صنعتها جاكوار على اإلطالق. SVR هي سياراتنا الرياضية األفضل على اإلطالق.

ديناميكيات متقدمةمواد عصرية





عمليات السيارات الخاصة

 يقع مصنع عمليات السيارات الخاصة في منشأة جديدة اسُتوحي تصميمها من َمرافق تصنيع سيارات الفورموال 1،
ويتكامل مع جناح تكليف العمالء. ُيعّد مصنع عمليات السيارات الخاصة )SVO( مركز جاكوار للتميز، وقد أنشئ 

بهدف تمكين عمالئنا المتميزين من التعبير عن شغفهم بسيارات جاكوار.  تم تصميم وهندسة سيارة SVR في 
مصنع عمليات السيارات الخاصة حيث يقوم مهندسونا ذوي المهارات العالية والخبراء المتخصصين بالديناميكيات 

الهوائية بفحص كل مكّون لتعزيز أداء SVR ألقصى درجة. 

يعمل نظام الدفع بجميع العجالت خفيف الوزن في SVR إلى جانب نظام خط القيادة الذكي )IDD( لتوليد الطاقة 
بأقصى درجات الكفاءة والتحكم. كما تمت معايرة المحرك. المحرك فائق الشحن بتقنية الشحن االلتوائي المزدوج 

ثماني األسطوانات )V8( بسعة 5.0 لترات يحد من الجر ويعزز االستجابة على جميع سرعات المحرك. كما يتم تعزيز 
المحرك بقوة 575 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر من خالل تناسب القوة إلى الوزن بمعدل 337 حصان/طن. 

تمّسك جيًدا - فهي ستنطلق بك من 0-100 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية فقط، ومن ثم إلى سرعة قصوى تبلغ 
322 كم/ساعة*. األمر يتجاوز لغة األرقام. بل ويتجاوز مفهوم اآلالت أيضًا. جاكوار تجعل األداء فًنا. SVR هي أحدث 

تحفنا الفنية الرائعة.

* كوبيه فقط.

 السيارة المعروضة في الصفحة السابقة )يسار( و F-TYPE SVR بلون برتقالي متوهج مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(
السيارة المعروضة في الصفحة السابقة )يمين( والصفحة التي قبلها: F-TYPE SVR بلون أمونيت مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

0-100 كم/ساعة في 3.7 ثواٍنمركز التميز التابع لجاكوار
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جناح الديناميكيات الهوائية
ُيعد جناح الديناميكيات الهوائية جزًءا أساسًيا لتحسين أداء طراز SVR. بالمقارنة مع الجناح الخلفي القياسي في 
طراز F-TYPE كوبيه، تنتج SVR مزيدًا من قوة الدفع ولكن بقدرة سحب أقل بكثير. الجناح أكثر ارتفاًعا وعرًضا 
من الجناح الخلفي القياسي في طراز F-TYPE R كوبيه، األمر الذي يمّكنه من العمل على كامل عرض السيارة 

بداًل من مجرد عرض غطاء الصندوق الخلفي. 

يمر الهواء فوق وتحت الجناح، مما يتيح لمبدأ برنولي العمل لصالح السيارة – وهو تحريك الهواء تحت الجناح 
 بشكل أسرع عند مستوى ضغط أقل بالمقارنة مع مروره فوق الجزء العلوي، مما يؤدي إلى الحصول على قوة 

دفع إضافية. 

 يعمل جناح SVR في موقعين مختلفين:
في طراز F-TYPE SVR كوبيه يرتفع الجناح الديناميكي الهوائي عندما تبلغ سرعة السيارة 113 كلم/ساعة 

 وينخفض عند سرعة 80 كم/ساعة.
في طراز F-TYPE SVR المكشوف، يرتفع الجناح الديناميكي الهوائي عندما تبلغ سرعة السيارة 97 كلم/ساعة 

وينخفض عند سرعة 64 كم/ساعة.

مرفوع
عند رفع جناح SVR فهو يزيد من قوة الدفع للحصول على مزيد من الثبات والتحكم المحّسن عند القيادة على 

سرعات عالية. في هذه الوضعية يخّفض الجناح معامل الجر من 2.5 في المئة ويعزز انخفاض معامل الرفع بنسبة 
15 في المئة.

منخفض
للحصول على السرعة القصوى )V-Max(، ينخفض الجناح لخفض معامل السحب. يعمل الجناح جنًبا إلى جنب مع الريشة 

المجزأة األمامية وتحسينات الديناميكيات الهوائية األخرى لتحسين معامل السحب من 7.5 في المئة ورفع معامل الرفع 
بنسبة 45 في المئة.

)V-MAX( السرعة القصوى

للوصول إلى سرعة 322 كم/ساعة* عليك إعداد SVR بدقة. يجب اختيار »الوضع الديناميكي« 
)Dynamic Mode( والضغط على مفتاح رفع جناح الديناميكيات الهوائية لمدة 3 ثوان لتنشيط وضع 

السرعة القصوى. عندما يكون الوضع مفّعاًل، يظهر رمز دائم على مجموعة أجهزة القياس. في هذا 
الوضع، تبقى الريشة المجزأة منخفضة عند جميع السرعات إلبقاء معامل السحب في أدنى مستوياته..

تدفق الهواء التحتي والناشر الخلفي
يعمل تدفق الهواء التحتي السلس والناشر الخلفي الذي يقلل السحب على تنظيم تدفق الهواء، 

.SVR وتحسين ثبات

* كوبيه فقط.



الديناميكيات الهوائية

ال يتم التعبير عن أداء SVR المبهر من خالل التصميم الخارجي: فهي ُصّممت كذلك. التصميم 
مستمد من النواحي الوظيفة في كل منعطف ومسار ترسمه بدقة متناهية. كل عنصر من عناصر 
التصميم الفريد، وحتى أدق التفاصيل تحسن أداء SVR. تصميم الديناميكيات الهوائية المتقدمة 

توفر قوة سحب أقل ومستويات أعلى من قوة الدفع.  ونتيجة لذلك تخترق SVR الهواء للحصول على 
تسارع أفضل والقيادة بكفاءة أكبر دون عناء.  قوة الدفع تحسن مستويات الثبات والتحكم بالقيادة 

على الطريق والقدرة الديناميكية.

المنافذ األمامية والريشة المجزأة
المنافذ األمامية الفريدة والكبيرة أسفل المصد تعزز تدفق الهواء لتبريد المحرك والفرامل لتحسين األداء 

والريشة المجزأة المصممة بدقة متناهية خصيصًا لطراز SVR توجه تدفق الهواء إلى داخل السيارة للحصول 
على أفضل مستوى تبريد.  كما أنها تعزز قوة الدفع في مقدمة السيارة لموازنة الجناح الخلفي.

فتحات شبكة حيز المحرك وفتحات تهوية جانبية كهربائية
تعزز فتحات شبكة الحيز ذات التصميم الفريد تدفق الهواء من خالل حجرة المحرك. يساعد ذلك عملية التبريد، 
مما يحّسن أداء المحرك حتى في أعلى المستويات. يتم إخراج الهواء من غطاء العجلة من خالل فتحات جانبية 

.SVR تدير تدفق الهواء حول قوس العجلة لزيادة قدرة السحب وتحسين كفاءة

نظام تبريد ُمعّزز
تم تعزيز نظام التبريد في SVR عبر إضافة تحسينات كبيرة في تدفق الهواء. لتحقيق ذلك، فقد تم تغيير 
مكان المبّرد المساعد، في حين تم تخفيض رافدة المصد وحجم مدخل البوق.  يعزز ذلك أداء SVR الكامل 

لمزيد من التحمل في حاالت القيادة القصوى.

قوة دفع قابلة للتعديلقدرات معّززة
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فرامل السيراميك
 توفر فرامل السيراميك االختيارية حتى

21 كغ من الوزن بالمقارنة مع البدائل غير السيراميكية.

أنبوب عادم من التيتانيوم
نظام العادم إنكونيل ®Inconel خفيف الوزن من التيتانيوم يساعد على 
توفير 16 كجم من الوزن. مع أنبوب عادم يحمل شعارها، ال يقتصر تمّيز 

SVR على المظهر فحسب، بل يتعّداه ليشمل الصوت أيضًا – فهي معروفة 

بالصوت الهادر المميز ألنبوب العادم.

عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم
تأتي SVR مجهزة بعجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم مع إطارات 

مميزة من ™Pirelli P ZERO. العجالت الخلفية أعرض من العجالت 
 القياسية في F-TYPE بمقدار 10 ملم، لتحسين التحكم والثبات. 

في حين توفر العجالت المسبوكة المشّكلة  13.8 كغ من الوزن اإلجمالي.

تكنولوجيات خفيفة الوزن

 الوزن هو عدو األداء. لذلك فقد صممنا SVR لتكون خفيفة الوزن قدر اإلمكان. فكل جرام له هدف. كل مليغرام يتم 
 توفيره يمنحك تسارعًا أسرع، وقيادة أكثر رشاقة وكبًحا أكثر دقة. ومع ذلك توفر المقصورة الراحة والرفاهية بنسب 

متساوية. تمتلك SVR القدرة على جعل األداء أكثر سالسة واستمتاًعا.

المفاصل الخلفية
أعيد تصميم نظام التعليق لتوفير 0.6 من الوزن 

التقليدية مع فرامل كربون  بالمفاصل  مقارنة 
SVR يوجد محمل خلفي أوسع   السيراميك. في 
حجًما يسهم في زيادة صالبة بنسبة تصل إلى 

37 في المئة مقارنة مع المفاصل التقليدية في 
F-TYPE. يتيح ذلك للسيارة التعامل مع مستويات 

قوة جاذبية أعلى.

تصميم مبتكرالتوفير في الوزن
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المقصورة

تم االعتناء بجميع التفاصيل الهندسية والتصميم الخارجي في SVR، كما تؤكد المقصورة على اهتمام مصنع عمليات 
السيارات الخاصة بالتفاصيل. في اللحظة التي تفتح فيها الباب، تدعوك صفائح عتبات األبواب بشارة SVR إلى مكان خاص.

حيثما وّجهت نظرك فسترى مواد حصرية، من المقاعد العالية األداء المبطنة التي توفر الراحة والدعم إلى التشطيبات الحديثة 
والمعاصرة التي توحي بالفخامة المطلقة. تمنحك عجلة القيادة المزدانة بشعار SVR مع بداالت من األلومنيوم المؤين تواصاًل 

مثالًيا مع الطريق بينما توفر المقاعد عالية األداء المبطنة الراحة والدعم لتستمتع بتجربة قيادة تتسم الحيوية.

السيارة المعروضة: F-TYPE SVR بلون أسمر سينا تتضمن مقاعد عالية األداء بدرزات سحابية مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

حرفية رياضيةتفاصيل فريدة



4٦ 5 صفحة 92

 ،F-TYPE قم بإضافة اللمسات النهائية الشخصية لسيارتك
وبتعزيز مظهرها المذهل، مع مجموعة من العجالت المميزة 

والمسبوكة من خالئط األلومنيوم.

اختيار

العجالت
صفحة 94

هناك مجموعة واسعة من أرقى المواد، والجلود، والقشور 
الزينية والتشطيبات التي تناسب جميع األذواق الشخصية.

صفحة 108

قم بإضفاء طابعك الشخصي عبر تعزيز التصميم والمزايا العملية 
والتنوع مع أكسسوارات F-TYPE الرسمية من وكيل جاكوار المحلي.

اختيار

المقصورة
اختيار

أكسسوارات جاكوار



123 صفحة 76

اختر واحًدا من أقوى محركات البنزين الفّعالة 
في F-TYPE ليناسب أسلوبك في القيادة.

صفحة 78

 قارن المزايا القياسية والخيارات على 
.F-TYPE طرازات

صفحة 90

 قم بالتعبير عن أسلوبك الخاص مع واحد 
.F-TYPE من األلوان الخارجية المذهلة لسيارة

اختيار

المحرك
اختيار

الطراز والخيارات
اختيار

اللون

 إضفاء الطابع الشخصي
F-TYPE – اختيارك
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع
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0-100 كم/س 0-100 كم/س0-100 كم/س

300 
كم/س

300 
كم/س

322 
كم/س

 السرعة القصوى
كم/ساعة

 السرعة القصوى
كم/ساعة

 السرعة القصوى
كم/ساعة

 4.1 
ثوان

 4.2 
ثوان

 3.7 
ثوان

)V8( المحركات ثمانية األسطوانات

محرك بنزين )V8( سعة 5.0 لتر
سوبر تشارجد )550 حصان(

القوة القصوى 550 حصان
أقصى عزم دوران 680 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 4.2 ثانية
أقصى سرعة 300 كم/ساعة

استهالك الوقود المجمع 100/10.7 كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 255 جرام/كم

F-TYPE R

محرك بنزين )V8( سعة 5.0 لتر
AWD )سوبر تشارجد )550 حصان

القوة القصوى 550 حصان
أقصى عزم دوران 680 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 4.1 ثانية
أقصى سرعة 300 كم/ساعة

استهالك الوقود المجمع 100/11.31 كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 269 جرام/كم

F-TYPE R AWD

محرك بنزين )V8( سعة 5.0 لتر
AWD )سوبر تشارجد )575 حصان

القوة القصوى 575 حصان
أقصى عزم دوران 700 نيوتن-متر

التسارع 0-100 كم/ساعة في 3.7 ثانية
أقصى سرعة 322 كم/ساعة

استهالك الوقود المجمع 100/11.31 كم
انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 269 جرام/كم

F-TYPE SVR



0-100 كم/س0-100 كم/س

2٦0 
كم/س

275 
كم/س

 السرعة القصوى
كم/ساعة

 السرعة القصوى
كم/ساعة

 5.3 
ثوان

 4.9 
ثوان

)V6( المحركات سداسية األسطوانات

محرك بنزين )V6( سعة 3.0 لتر
سوبر تشارجد )340 حصان(

القوة القصوى 340 حصان
أقصى عزم دوران 450 نيوتن متر

 التسارع 0-100 كم/ساعة  
ناقل حركة يدوي في 5.7 ثانية/ناقل حركة أوتوماتيكي في 5.3 ثانية 

السرعة القصوى 260 كم/ساعة
 استهالك الوقود داخل وخارج المدينة  

ناقل حركة يدوي 9.8 لتر/100 كم/ ناقل حركة أوتوماتيكي 8.4 لتر/100 كم
 انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 

ناقل حركة يدوي 234 غ/كم/ ناقل حركة أوتوماتيكي 199 غ/كم
F-TYPE

محرك بنزين )V6( سعة 3.0 لتر
سوبر تشارجد )380 حصان(

القوة القصوى 380 حصان
أقصى عزم دوران 460 نيوتن-متر

 التسارع 0-100 كم/ساعة  
ناقل حركة يدوي في 5.5 ثانية/ ناقل حركة أوتوماتيكي في 4.9 ثانية 

أقصى سرعة 275 كم/ساعة
 استهالك الوقود للسير داخل وخارج المدينة  

ناقل حركة يدوي 9.8 لتر/100 كم/  ناقل حركة أوتوماتيكي 8.8 لتر/100 كم
 انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون 

ناقل حركة يدوي 234 غ/كم/ ناقل حركة أوتوماتيكي 203 غ/كم
F-TYPE S

 األرقام المقدمة هي نتيجة االختبارات الرسمية للشركة الُمصّنعة وفًقا لتشريعات االتحاد األوروبي. 
 قد يتباين استهالك الوقود الفعلي للسيارة عن النسبة المحققة في تلك االختبارات، كما أن هذه األرقام هي بغرض المقارنة فقط. 

تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق. يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة البيانات الخاصة بكل إقليم.

 اختيار1

المحرك
jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

76  |  إضفاء الطابع الشخصي

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html


كوبيه أو مكشوفة

F-TYPE R AWD

 المزايا األساسية  
 )F-TYPE R باإلضافة إلى مزايا(

 )AWD( نظام دفع بجميع العجالت
 )IDD( نظام خط القيادة الديناميكي الذكي

 يتوفر غطاء محرك للسيارات بنظام الدفع بجميع العجالت )AWD( مع فتحات 
Quickshift بلون الهيكل مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات ذو تغيير سريع

F-TYPE SVR

المميزات األساسية
  )AWD( نظام دفع بجميع العجالت

ديناميكيات هوائية بتصميم جديد 
جناح للديناميكيات الهوائية من ألياف الكربون 

نظام فرامل فائقة األداء من جاكوار مع ماسكات فرامل حمراء 
نظام تعليق رياضي مع ديناميكيات تكيفية 

 Inconel® نظام عادم خفيف الوزن من التيتانيوم وخليط إنكونيل
عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم Coriolis بلون رمادي تكنيكال قياس 20 بوصة 

نظام الديناميكيات القابلة للتهيئة  
ترس تفاضلي نشط مع توجيه عزم الدوران  

  SVR مقاعد عالية األداء مبطنة مكسوة بالجلد الفاخر ونقش
عجلة القيادة من 3 قضبان مكسوة بالجلد مع أزرار تبديل سرعة فضية ودرزات متباينة مزدوجة  

  SVR طبقة خارجية من األلومنيوم المصقول الداكن مع رسم
إضاءة داخلية محيطة قابلة للتهيئة مع مجموعة مختارة من األلوان 

Quickshift يتوافر ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات ذو تغيير سريع

)AWD( نظام الدفع بجميع العجالت



F-TYPE

المميزات األساسية
نظام فرامل عالية األداء من جاكوار مع ماسكات فضية  

نظام التعليق الرياضي 
نظام عادم رياضي نشط مع أنابيب عادم مزدوجة مثبتة بالمنتصف  

عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم Propeller مقاس 19 بوصة  
مقاعد رياضية مكسوة بالجلد وواجهات من القماش المزأبر  

عجلة القيادة من 3 قضبان مع أزرار تبديل سرعة باللون األسود )أوتوماتيكي فقط( 
طبقة طالء خارجية للكونسول من األلومنيوم الفاتح سداسي الشكل 

 يتوافر مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات بتقنية نظام نقل حركة ذو تغيير
سريع Quickshift أو ناقل حركة يدوي سداسي السرعات  

كوبيه أو مكشوفة

F-TYPE S

المميزات األساسية
نظام فرامل عالية األداء من جاكوار مع ماسكات فرامل سوداء 

نظام تعليق رياضي مع ديناميكيات تكيفية 
نظام عادم رياضي نشط مع أنابيب عادم مزدوجة مثبتة بالوسط 

عجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم Centrifuge مقاس 19 بوصة 
نظام الديناميكيات القابلة للتهيئة 

ترس تفاضلي محدود االنزالق 
مقاعد رياضية مكسوة بالجلد وواجهات من القماش المزأبر 

 عجلة قيادة من 3 قضبان مكسوة بالجلد مع أزرار تبديل سرعة المعة 
)ناقل الحركة األوتوماتيكي فقط( 

 طبقة طالء خارجية للكونسول من األلومنيوم الداكن سداسي الشكل 
 'S' مع رسمة

إضاءة داخلية محيطة قابلة للتهيئة مع مجموعة مختارة من األلوان 
 متوفرة مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات بتقنية نظام نقل حركة

Quickshift ذو تغيير سريع

F-TYPE R

المميزات األساسية
نظام فرامل فائقة األداء من جاكوار مع ماسكات حمراء 

نظام تعليق رياضي مع ديناميكيات تكيفية 
نظام عادم رياضي نشط قابل للتبديل مع أنابيب عادم رباعية

عجالت فضية مسبوكة من خالئط األلومنيوم Gyrodyne مقاس 20 بوصة 
نظام الديناميكيات القابلة للتهيئة  

 ترس تفاضلي نشط إلكتروني مع توجيه العزم عن طريق الفرامل مقاعد عالية األداء 
مبطنة مكسوة بالجلد الفاخر مع واجهات للمقاعد وشعار R المنقوش 
عجلة القيادة من 3 قضبان مكسوة بالجلد مع أزرار تبديل سرعة فضية  

 R طبقة خارجية من األلومنيوم المضلع الداكن مع رسم
إضاءة داخلية محيطة قابلة للتهيئة مع مجموعة مختارة من األلوان 

 متوفرة مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات بتقنية نظام نقل حركة ذو تغيير 
Quickshift سريع

)RWD( نظام الدفع بجميع الخلفي

 اختيار2

الطراز
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أحمررمادي بيجكهرماني أسود

اختياريقياسي

ألوان السقف المكشوف



* يرجى استشارة وكيل جاكوار من حيث إمكانية التوافر.
السيارات المعروضة: F-TYPE R باللون األبيض القطبي مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

أنواع األسقف
 تشتمل جاكوار F-TYPE على مجموعة من األسقف المختلفة التي تتناسب مع أسلوبك الشخصي. تتميز جميع األسقف بخصائص مميزة، 

وتوفر تعبيًرا قوًيا عن الذوق المتفرد داخل مقصورة السيارة والعالم الخارجي على حد سواء. 

السقف الزجاجي البانورامي
السقف البانورامي العريض المتوفر اختيارًيا في طرازات 

F-TYPE الكوبيه يوفر إضاءة طبيعية وتهوية جيدة 
 لمقصورة السيارة. لتوفير أقصى درجات الخصوصية 
عند الحاجة، يحتوى السقف على ستارة حاجبة للرؤية 

 وانزالقية يدوية، يمكنها حجب ما يصل إلى 99 في 
المئة من الضوء.

سقف األلومنيوم
 F-TYPE إلضفاء مظهر كوبيه أصيل، يتميز سقف 

 المصنوع من األلومنيوم بقوة هائلة مع خفة في الوزن، 
على غرار بقية أجزاء السيارة. فهو يجسد أفضل تجانس 

من حيث اللون والتصميم ومالءمة القوة الهائلة لجاكوار 
 F-TYPE. يعتبر سقف األلومنيوم أفضل تعبير عن 

.F-TYPE السمات الرياضية لجاكوار

سقف من ألياف الكربون*
األلواح الخارجية والداخلية المصنوعة من األلياف الكربونية 
الملتصقة تضمن قوة بنية السقف وخفة الوزن في الوقت 
ذاته. كذلك فإن السقف المصنوع من األلياف الكربونية 

 المتوفر بشكل اختياري في جاكوار F-TYPE الكوبيه 
 يعتبر أخف وزًنا من سقف األلومنيوم القياسي بنسبة

 20 بالمائة. يحتوي على عروق من األلياف الكربونية 
تظهر في العمق، وطبقة من الطالء عالي الجودة.

السقف المنسوج
 يوفر السقف المنسوج في F-TYPE المكشوفة خفة 

الوزن وجمال الشكل مع أقمشة مركبة للحد من الضوضاء 
 ويضم زجاج نوافذ خلفية مدّفأة. يمكن رفع السقف 

أو خفضه في 12 ثانية فقط، ويتم تشغيله أوتوماتيكًيا 
بصورة كاملة في السرعات حتى 50 كم/ساعة.

 اختيار2

الخيارات
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المميزات الرئيسية االختيارية
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الوصفالرقمناقل الحركة والمزايا الديناميكية
متوفر على طراز F-TYPE الكوبيه فقط———A40G2ناقل حركة يدوي سداسي السرعات

 ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مع نظام النقل المتتابع من جاكوار للدفع الخلفي
 )Jaguar Sequential Shift RWD(

A40E222—

 ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مع نظام النقل المتتابع بجميع العجالت من جاكوار
)Jaguar Sequential Shift AWD(

A40F—772

———C35Z2تعليق غير نشط 

C35A—222الديناميكيات التكيفية 

———C37A2ترس تفاضلي مفتوح

———C37E7ترس تفاضلي مفتوح وتوجيه عزم الدوران

——C37B—2ترس تفاضلي محدود االنزالق

——C37F—7ترس تفاضلي محدود االنزالق وتوجيه عزم الدوران

C37D——22ترس تفاضلي نشط إلكتروني وتوجيه عزم الدوران 

——B73B22وضع ديناميكي

Dynamic-i وضع ديناميكي قابل للضبط مع شاشةB73C—722

S66A7722نظام عادم رياضي نشط قابل للتبديل

——S64C22أنابيب عادم مزدوجة مثبتة في الوسط

—S64B——2أنابيب عادم رباعية

S64G———2نظام العادم خفيف الوزن من خليط انكونيل ®Inconel وأنابيب عادم رباعية من التيتانيوم

الفرامل
———C08G2نظام فرامل عالية األداء من جاكوار

——C08F—2نظام فرامل عالية األداء من جاكوار

يتطلب عجالت قياس 19 بوصة أو أكبر. يتطلب ماسكات فرامل باللون األحمر أو األسودC08C7722نظام فرامل فائقة األداء من جاكوار
جزء من مجموعة نظام فرامل السيراميك الكربوني )طرازات الناقل األوتوماتيكي فقط(C08H—555نظام فرامل السيراميك الكربوني

———C10W2ماسكات فرامل سوداء

C10R7722ماسكات للفرامل من النحاس األحمر

يتطلب نظام فرامل عالية األداء من جاكوار أو نظام فرامل فائقة األداء من جاكوارC10Y—277ماسكات للفرامل بلون أسود
جزء من المجموعة الجلدية الضخمةC10P—555ماسكات فرامل صفراء



المزايا الرئيسية القياسية
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الوصفالرقم
H58A2222 تقنية التوقف/التشغيل الذكي*

S65B2222نظام عادم رياضي نشط

C69A2222نظام إصالح اإلطارات من جاكوار

)EBA( 2222—  نظام المساعدة لفرامل الطوارئ

)EBD( 2222—  نظام توزيع قوة الفرامل اإللكتروني

 ،LED مع مصابيح تعمل نهاًرا تتميز بتقنية )HID( مصابيح زينون مزدوجة أمامية مزودة بتقنية التفريغ عالي الشدة 
مع إمكانية ضبط مستوى المصابيح أوتوماتيكًيا

  —2222

2222—  نظام المفتاح الذكي من جاكوار مع نظام التشغيل بدون مفتاح

)Pedestrian Contact Sensing( نظام استشعار االصطدام بالمشاةB93A2222

2222—  نظام الحماية من االنقالب

2222—  مقابض أبواب قابلة للسحب واالرتداد

2222—  طالءات غير معدنية

2222—  مساحات لزجاج السيارة مستشعرة للمطر

2222—  فتحة التهوية المركزية النشطة

B68B2222مرآة رؤية خلفية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي

HPDB2222تبطين للسقف بلون أسود فاحم

2222—  شاشة عرض ملونة قياس 8 بوصة تعمل باللمس

2222—  شاشة عرض قياس 5 بوصات على لوحة أجهزة القياس مع مؤشرات تناظرية

2222—  وصلة USB )تتضمن جهاز iPod( ومقبس طاقة إضافي في وسط حجرة تخزين مسند الذراع 

2222—  مقابس طاقة احتياطية في الكونسول المركزي

InControl RemoteD45A2222 لمدة الضمان

———B43T2نظام صوتي من جاكوار 

B44V7222نظام صوتي من ميريديان – 380 واط

2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر   5 خيار كجزء من المجموعة
* تختلف بحسب السوق.

 ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.
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الوصفالرقمالمقاعد
——B55A22مقاعد رياضية

—B55C775مقاعد عالية األداء

 غير متوفر مع المقاعد الرياضية المكسوة بالجلد والقماش المزأبر أو المكسوة بالجلد. مرتبطة بمجموعة المقصورة 
المكسوة بالجلد الفاخر، مجموعة المقصورة المكسوة بالقماش المزأبر أو مجموعة المقصورة المكسوة بالجلد لطرازي 
 F-TYPE وF-TYPE S. متوفر فقط على F-TYPE R كجزء من »مجموعة المقصورة المكسوة بالقماش المزأبر« 

أو »مجموعة المقصورة المكسوة بالجلد بالكامل«
R مقاعد عالية األداء في طرازB55D——2—

SVR مقاعد عالية األداء في طرازB55H———2

———B40N2مقاعد رياضية مكسوة بالجلد مع تطعيمات بالقماش المزأبر

——B40W72مقاعد مكسوة بالجلد 

يتطلب مقصورة مكسوة بالجلد الفاخر حيثما كانت اختيارية—B41H552مقاعد مكسوة بجلد فاخر
B41U———2مقاعد مبطنة مكسوة بجلد فاخر والمع

——H53H22مقاعد كهربائية يمكن ضبطها بستة أوضاع

H53F5522مقاعد كهربائية يمكن ضبطها بـ 14 وضعية مع ذاكرة 

F53A7777مقاعد أمامية مدفأة

RCHX7777أحزمة أمان حمراء اللون

—RSFA777أحزمة أمان بلون جملي

تبطين السقف

تبطين السقف
—H01E222تبطين للسقف بقماش المورزين

—HLFZ777تبطين للسقف باللون الرمادي الحجري

متوفر فقط مع الطرازات المكشوفةHCHX7777تبطين للسقف باللون األحمر

غير متوفر مع السقف الزجاجي البانورامي—HNAA777تبطين للسقف بلون عاجي



2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر   5 خيار كجزء من المجموعة
 ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

jaguar-me.com أو تهيئة سيارتك على موقع F-TYPE للحصول على قائمة كاملة بالمزايا والمجموعات االختيارية، يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة

المزايا والتشطيبات الخارجية
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الوصفالرقمالمزايا والتطعيمات الخارجية
متوفر فقط مع الطرازات المكشوفةLCHH7777 سقف أحمر قابل للكشف يعمل كهربائًيا بالكامل 
متوفر فقط مع الطرازات المكشوفةLLKB7777سقف رمادي قابل للكشف يعمل كهربائًيا بالكامل

متوفر فقط مع الطرازات المكشوفةLSAL7777سقف بيج قابل للكشف يعمل كهربائًيا بالكامل

متوفر فقط مع طرازات الكوبيهF45A7777سقف بانورامي ثابت

متوفر فقط مع طرازات الكوبيهF45B7777سقف من ألياف الكربون
متوفر فقط مع طرازات الكوبيهB69B7777باب خلفي/غطاء صندوق السيارة يعمل كهربائًيا

متوفر فقط مع الطرازات المكشوفة——B67C22طبقة خارجية من الكروم والساتان لقضبان الحماية من التدحرج
متوفر فقط مع الطرازات المكشوفةB67B5522طبقة خارجية سوداء المعة لقضبان الحماية من التدحرج

متوفر فقط مع الطرازات المكشوفة غير متوفر مع المجموعة السوداء الخارجية أو مجموعات التصميم مع المجموعة السوداءB67D7777قضبان حماية من التدحرج بلون الهيكل 
متوفر فقط مع الطرازات المكشوفة جزء من مجموعة التجهيزات الخارجية من ألياف الكربونB67A———5قضبان الحماية من التدحرج من ألياف الكربون

ت بلون الهيكل متوفر مع طرازات الكوبيه فقط يتطلب وجود نظام العادم النشط القابل للتبديل—B09F555جناح خلفي مثبَّ
B09M2227مثبط رفع خلفي قابل للسحب واالرتداد بلون الهيكل

B09C———2جناح للديناميكيات الهوائية مصنوع من ألياف الكربون

الزجاج والمرايا الخارجية
——B28J22مرايا أبواب مدفأة

——B28R77مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي

جزء من مجموعة المقعد المزودة بذاكرة B28S——221مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي ومدفأة ومزودة بذاكرة
——B28P77مرايا أبواب كهربائية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي قابلة للطي ومدفأة

جزء من مجموعة المقعد المزود بذاكرة B28T55772مرايا أبواب بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي قابلة للطي كهربائًيا مدفأة ومزودة بذاكرة
غير متوفر مع التلفزيون الرقميD97B7777زجاج أمامي عاكس لألشعة تحت الحمراء 

D96A7777زجاج أمامي مدفأ

المصابيح األمامية واإلضاءة
D90K7777إضاءة أمامية متكيفة مع مصابيح انعطاف

D91A7777مساعد اإلضاءة العالية الذكية

األلوان الخارجية
7777—طالء معدني

7777—طالء فاخر

العجالت
غير متوفر مع نظام فرامل السيراميك الكربونيةC40N7777طالء معدني

 تحديد2
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الوصفالرقمالتجهيزات الداخلية )استكمال(
——D07E22عمود مقود ذو تحكم كهربائي قابل للضبط

جزء من مجموعات المقعد المزود بذاكرةD07F5522عمود مقود ذو تحكم كهربائي قابل للضبط مع ذاكرة
B65D7222إضاءة داخلية خافتة قابلة للتعديل

متوفر فقط مع الطرازات المكشوفةB32T7777صندوق تخزين قابل للقفل
يتطلب وجود نظام مساعد الركن الخلفيC13A7772نظام مساعد الركن األمامي
C11A7772نظام مساعد الركن الخلفي 

يتطلب وجود نظام مساعد الركن الخلفيC14A7772كاميرا للرؤية الخلفية 

H71B7777نظام مراقبة النقاط العمياء 
 يتطلب مرايا رؤية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي، قابلة للطي كهربائًيا ومدفأة 

مع مصابيح اقتراب ومرايا رؤية خلفية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي
 نظام مراقبة النقطة العمياء واستشعار السيارات 

عند الرجوع للخلف*
H71C7777

 يتطلب مساعد الركن الخلفي ومرايا رؤية بوظيفة التعتيم األوتوماتيكي، 
قابلة للطي كهربائًيا ومدفأة مع مصابيح اقتراب 

F04B7777نظام الدخول بدون مفتاح من جاكوار

C88H7777نظام تحكم ثنائي المناطق في مكيف الهواء

C89A7777مستشعر جودة الهواء

H41C7772نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعة 

)HomeLink®( جهاز لفتح باب موقف السيارةB20B7777متوفر فقط مع الطرازات المكشوفة
متوفر فقط مع الطرازات المكشوفةB74A7777حارف رياح

متوفر فقط مع طرازات ناقل الحركة األوتوماتيكيG48S7772دواسات رياضية لماعة



 تحديد

الخيارات

2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر   5 خيار كجزء من المجموعة
 ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.
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التجهيزات الداخلية
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الوصفالرقمالتجهيزات الداخلية
—F57B222حاجب شمس رياضي

يتطلب تبطين للسقف بقماش المورزين الكهرماني األسود أو الرمادي الحجري—F57C777حاجب شمس رياضي مزّود بمرآة
F57G5552حاجب شمس رياضي مزّود بمرآة

H01D5552تبطين للسقف بالقماش المزأبر

——KLDN77سجاد بلون سحابي

——H69R77سجاد أرضية فاخر مع حواف متباينة

—H69V552سجاد أرضية فاخر بلون كهرماني أسود 

——H69K77فرش سّجاد فاخر

جزء من مجموعة التجهيزات الداخلية في H69N55—2TP23سجاد أرضية فاخر بلون كهرماني أسود 
F28F7777صفائح عتبات مضيئة معدنية تحمل شعار جاكوار

——F95Y22عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد 

——F95T77عجلة قيادة متعددة الوظائف منبسطة القاعدة مكسوة بالجلد

R عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد تحمل شعارF96L——2—

R عجلة قيادة منبسطة القاعدة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد تحمل شعارF95R——7—

SVR عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد تحمل شعارF96Q———2

SVR عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد تحمل شعارF96P———7غير متوفر مع عجلة القيادة المدّفأة
اختياري فقط عند تحديد عجلة قيادة مكسوة بالقماش المزأبرF97Z2227عجلة قيادة غير مدفأة

يتطلب توفر نظام تثبيت السرعة ونظام تحديد السرعةF97A7772عجلة قيادة مدفأة

2
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مجموعات الخيارات )تابع(
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الوصفالرقم

—Z73P—77مجموعة فرامل السيراميك الكربونية 1
 نظام فرامل السراميك الكربونية من جاكوار، ماسكات فرامل صفراء، عجالت سبائكية Storm مقاس 20 بوصة 
بلون الساتان الرمادي الفحمي ودواسات رياضية المعة. متوفر فقط في الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي

—Z73N—77مجموعة فرامل السيراميك الكربونية 2
 نظام فرامل السراميك الكربونية من جاكوار، ماسكات فرامل صفراء، عجالت مخروطة Storm مقاس 20 بوصة 
بلون الساتان األسود/الالمع ودواسات رياضية المعة. متوفر فقط في الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي

Z73R———7مجموعة فرامل السيراميك الكربونية مع عجلة SVR المسبوكة
 نظام فرامل السراميك الكربونية من جاكوار، ماسكات فرامل صفراء، عجالت مخروطة Maelstrom مقاس 20 بوصة 

بلون الساتان األسود المتحّول إلى اللون األلماسي

——Z15V77مجموعة المقعد 1 المزودة بذاكرة 
 مقاعد قابلة للتعديل كهربائًيا مع 14 وضعية ومع ذاكرة. عمود مقود قابل للتعديل كهربائًيا مع ذاكرة. مرايا خارجية 

كهربائية قابلة للطي مع ذاكرة

——Z15W77مجموعة المقعد 2 المزودة بذاكرة
 مقاعد قابلة للتعديل كهربائًيا مع 14 وضعية ومع ذاكرة. عمود مقود قابل للتعديل كهربائًيا مع ذاكرة. مرايا خارجية كهربائية 

قابلة للطي مع ذاكرة ومزودة بخاصية التعتيم التلقائي
أحمر بالكامل )متوفر على جميع الطرازات( أو تجهيزات داخلية بلون أسمر سينا )SVR فقط(Z84T7777مجموعة المقصورة المكسوة بجلد فاخر

Z23C7777المجموعة الجلدية الضخمة
 تبطين للسقف من الجلد مع واقيات رياضية ضد الشمس ومرايا يمكن اختيارها من ضمن لونين: كهرماني أسود أو عاجي. 

يتطلب مقصورة مكسوة بالجلد الفاخر 

—Z23D777غطاء علوي من القماش المزأبر
 تبطين للسقف بالقماش المزأبر)كوبيه( أو أعمدة أمامية وحامل مرآة بالقماش المزأبر )مكشوفة( وواقيات رياضية ضد الشمس 

ومرايا بالقماش المزأبر وباللون الكهرماني األسود 

——Z01P77المجموعة السوداء الداخلية
 عجلة قيادة رياضية منبسطة القاعدة ومكسوة بالجلد مع تشطيبات باللون األسود الالمع وأزرار تبديل السرعة باللون األسود )أتوماتيكي فقط(.

  أطواق مجموعة أجهزة القياس باللون األسود الالمع، إطارات لفتحات التهوية ولمجموعة مفاتيح األبواب اللون األسود الساتان. 
طبقة خارجية للكونسول من األلومنيوم الداكن سداسي الشكل

Z29D7777مجموعة وسائل الراحة
 نظام المفتاح الذكي من جاكوار مع نظام التشغيل بدون مفتاح. فرش سجاد فاخر. حارف الرياح 

وصندوق تخزين داخلي قابل للقفل )مكشوفة فقط( 

——Z38D77مجموعة األداء
 نظام فرامل جبارة األداء من جاكوار مع ماسكات باللون األحمر ونظام عادم رياضي نشط قابل للتبديل.

 يتضمن دواسات رياضية المعة. متوفر في الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي
مقاعد مكسوة بجلد فاخر، لوحة أجهزة علوية مكسوة بجلد ناعم الحبيبات، كونسول مركزي وإطارات لألبواب——Z84M77مجموعة مقاعد خلفية فاخرة



المعلومات واالتصاالت والترفيه
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الوصفالرقمالمعلومات واالتصال
)SD( نظام المالحة – بطاقة ذاكرةG61C7222

H74V2222اتصال بلوتوث®

نظام الصوت
B44V7222نظام صوتي من ميريديان  – 380 واط

مرتبط بتطبيقات B44Z7777InControlنظام صوتي من ميريديان )Meridian( –  770 واط مع مشغل أسطوانات CD/DVD أحادي المنفذ

مجموعات الخيارات

—Z93L777المجموعة السوداء
 طبقة سوداء المعة على األطر الجانبية للنوافذ )كوبيه فقط(، فواصل ديناميكية هوائية، إطار للشبكة األمامية، 

فتحات تهوية جانبية آلية، فتحات لغطاء المحرك وقضبان للحماية من التدحرج )الطراز المكشوف فقط(
فاصل على المصد األمامي بلون الهيكل، فواصل ديناميكية هوائية، عتبات جانبية وأنبوب فنتوري في المصد الخلفي——Z93M77مجموعة التصميم 

——Z93N77مجموعة التصميم مع المجموعة السوداء
 فاصل على المصد األمامي بلون الهيكل، فواصل ديناميكية هوائية، عتبات جانبية وأنبوب فنتوري في المصد الخلفي. 

 طبقة سوداء المعة على األطر الجانبية للنوافذ )كوبيه فقط(،  فتحات تهوية جانبية آلية، فتحات لغطاء المحرك 
وقضبان للحماية من التدحرج )الطراز المكشوف فقط(

—Z93Q777باقة التصميم الرياضي
 فاصل على المصد األمامي بلون الهيكل، فواصل ديناميكية هوائية، 

عتبات جانبية وأنبوب فنتوري في المصد الخلفي

—Z94F777مجموعة التصميم الرياضي مع جناح خلفي ثابت
 فاصل على المصد األمامي بلون الهيكل، فواصل ديناميكية هوائية، عتبات جانبية، 

أنبوب فنتوري في المصد الخلفي وجناح خلفي ثابت. )كوبيه فقط(

—Z93Z777مجموعة التصميم الرياضي مع المجموعة السوداء
فواصل ديناميكية هوائية ممتدة على المصد األمامي بلون الهيكل، وعتبات جانبية وأنبوب فنتوري في المصد الخلفي. 

طبقة سوداء المعة على األطر الجانبية للنوافذ )كوبيه فقط(، إطار للشبكة األمامية، فتحات تهوية جانبية آلية، فتحات لغطاء 
المحرك وقضبان للحماية من التدحرج )الطراز المكشوف فقط(

—Z94G777مجموعة التصميم الرياضي مع جناح خلفي ثابت والمجموعة السوداء
 فاصل على المصد األمامي بلون الهيكل، فواصل ديناميكية هوائية، عتبات جانبية، أنبوب فنتوري في المصد الخلفي، 

 وجناح خلفي ثابت. طبقة سوداء المعة على األطر الجانبية للنوافذ، إطار للشبكة األمامية، فتحات تهوية جانبية آلية 
وفتحات لغطاء المحرك. )كوبيه فقط(

Z94I———7مجموعة ألياف الكربون

 ،AWD فتحات غطاء المحرك من ألياف الكربون في الطراز الذي يعمل بنظام الدفع بجميع العجالت 
 أغطية مرايا من ألياف الكربون، شفرة فنتورية من ألياف الكربون، قالب الواجهة األمامية من ألياف الكربون 

وسبائك الجناح األمامي من ألياف الكربون

 تحديد

الخيارات

2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر   5 خيار كجزء من المجموعة
 ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.

jaguar-me.com أو تهيئة سيارتك على موقع F-TYPE للحصول على قائمة كاملة بالمزايا والمجموعات االختيارية، يرجى الرجوع إلى دليل المواصفات واألسعار لسيارة

2
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أزرق نيلي

فاخر

توتي أسودرمادي ستورمرملي المع أزرق ألترالون السباقات البريطانية األخضرلون السباقات اإليطالية األحمر



معدني غير معدني

أسود أبنوسي أمونيتأبيض قطبي أسود فحميفضي روديومأبيض ثلجيأحمر كالديرا

 اختيار3

اللون
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TURBINE 
مقاس 20 بوصة

ROTOR 
مقاس 20 بوصة

TORNADO 
مقاس 20 بوصة

TORNADO 
مقاس 20 بوصة

BLADE 
مقاس 20 بوصة

STORM 
مقاس 20 بوصة

فضيتشطيبات للعجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم
مصنوعة من خالئط األلومنيوم ومشّكلة 

بالطرق أسود المع/ألياف الكربون
أسود المعفضي

 مسبوكة من خالئط األلومنيوم 
بلون رمادي تكنيكال/ألياف كربون

ساتان فحمي رمادي

"9.0J x 20"9.0J x 20"9.0J x 20"9.0J x 20"9.0J x 20"9.0J x 20عجالت أمامية مسبوكة من خالئط األلومنيوم

R20255/35 R20255/35 R20255/35 R20255/35 R20255/35 R20 255/35اإلطارات األمامية

"10.5J x 20"10.5J x 20"10.5J x 20"10.5J x 20"10.5J x 20"10.5J x 20عجالت خلفية مسبوكة من خالئط األلومنيوم

R20295/30 R20295/30 R20295/30 R20295/30 R20295/30 R20 295/30اإلطارات الخلفية

F-TYPE77777—
F-TYPE S777775

F-TYPE R777775

F-TYPE R AWD777775

F-TYPE SVR——————

STORM 
مقاس 20 بوصة

CORIOLIS 
مقاس 20 بوصة

CORIOLIS 
مقاس 20 بوصة

MAELSTROM 
مقاس 20 بوصة

مسبوكة من خالئط األلومنيوم تشطيبات للعجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم
ومشّكلة بالطرق أسود ساتان/المع

 مسبوكة من خالئط األلومنيوم 
بلون رمادي تكنيكال

مسبوكة من خالئط األلومنيوم 
ومشّكلة بالطرق أسود المع

 مسبوكة من خالئط األلومنيوم ومشّكلة بالطرق
    بلون أسود ساتان/متحول إلى اللون األلماسي

"9.0J x 20"9.0J x 20"9.0J x 20"9.0J x 20عجالت أمامية مسبوكة من خالئط األلومنيوم

R20265/35 R20265/35 R20265/35 R20 255/35اإلطارات األمامية

"10.5J x 20"11J x 20"11J x 20"11J x 20عجالت خلفية مسبوكة من خالئط األلومنيوم

R20305/30 R20305/30 R20305/30 R20 295/30اإلطارات الخلفية

F-TYPE————
F-TYPE S5———
F-TYPE R5———

F-TYPE R AWD5———
F-TYPE SVR—275

2 قياسي   7 خياري   — غير متوافر   5 خيار كجزء من المجموعة
ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.



VELA 
مقاس 18 بوصة

PROPELLER 
مقاس 19 بوصة

CENTRIFUGE 
مقاس 19 بوصة

CENTRIFUGE 
مقاس 19 بوصة

ORBIT 
مقاس 19 بوصة

ORBIT 
مقاس 19 بوصة

فضيأسود المعفضيفضيفضيتشطيبات للعجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم
 رمادي المع/متحّول 
إلى اللون األلماسي

"8.5J x 18"8.5J x 19"8.5J x 19"8.5J x 19"8.5J x 19"8.5J x 19عجالت أمامية مسبوكة من خالئط األلومنيوم

R18245/40 R19245/40 R19245/40 R19245/40 R19245/40 R19 245/45اإلطارات األمامية

"9.5J x 18"9.5J x 19"9.5J x 19"9.5J x 19"9.5J x 19"9.5J x 19عجالت خلفية مسبوكة من خالئط األلومنيوم

R18275/35 R19275/35 R19275/35 R19275/35 R19275/35 R19 275/40اإلطارات الخلفية

F-TYPE727777

F-TYPE S—72777

F-TYPE R——————
F-TYPE R AWD——————

F-TYPE SVR——————

 CYCLONE 
مقاس 20 بوصة

 CYCLONE 
مقاس 20 بوصة

GYRODYNE 
مقاس 20 بوصة

GYRODYNE 
مقاس 20 بوصة

فضيأسود المعفضيتشطيبات للعجالت مسبوكة من خالئط األلومنيوم
 رمادي المع/متحّول 
إلى اللون األلماسي

"9.0J x 20"9.0J x 20"9.0J x 20"9.0J x 20عجالت أمامية مسبوكة من خالئط األلومنيوم

R20255/35 R20255/35 R20255/35 R20 255/35اإلطارات األمامية

"10.5J x 20"10.5J x 20"10.5J x 20"10.5J x 20عجالت خلفية مسبوكة من خالئط األلومنيوم

R20295/30 R20295/30 R20295/30 R20 295/30اإلطارات الخلفية

F-TYPE77——
F-TYPE S77——
F-TYPE R—727

F-TYPE R AWD7727

F-TYPE SVR————

 اختيار4

العجالت
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F-TYPE R AND F-TYPE R AWD
 مقاعد 

مع درزات
 لوحة علوية 

مع درزات
 رموز الخيارات 

وتشطيبات المقصورة
أحزمة األمانفرش سّجادتبطين السقف

قياسي
 R مقاعد عالية األداء مكســوة بالجلد الفاخر مع شــعار 

 منقوش على مســاند الرأس، شــريط مركزي في ألياف الكربون، 
تجهيــزات داخلية مــن الجلد الفاخر مع درزات مزدوجة

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسود أو حجريTP01كهرماني أسود مع كهرماني أسودكهرماني أسود مع كهرماني أسود
كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسود أو حجري أو عاجيTP174كهرماني أسود مع عاجيكهرماني أسود مع عاجي
كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسودكهرماني أسود أو حجريTP24كهرماني أسود مع أحمركهرماني أسود مع أحمر

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسود أو حجريTP18كهرماني أسود مع برتقالي متوهجكهرماني أسود مع برتقالي متوهج
 مقاعد عالية األداء مكســوة بالجلد الفاخر مع شــعار R منقوش على
 مســاند الــرأس وتجهيزات داخلية مــن الجلد الفاخر مع درزات مزدوجة

جملي مع كهرماني أسود بلونين مع 
جملي

كهرماني أسود أو جمليكهرماني أسودكهرماني أسود أو حجريTP21أحمر مع كهرماني أسود بلونين

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسود أو حجري أو عاجيTP204كهرماني أسود مع أحمرعاجي وكهرماني أسود بلونين مع عاجي
كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسودكهرماني أسود، حجري أو أحمرTP19أحمر مع كهرماني أسود بلونينأحمر وأحمر بلونين مع أحمر

اختياري
 مقاعــد عاليــة األداء مكســوة بالجلد الفاخــر وتجهيزات داخلية من الجلد 

الفاخــر والقماش المزأبر
كهرماني أسودكهرماني أسودقماش مزأبر كهرماني أسودTP22كهرماني أسود مع سحابيكهرماني أسود مع سحابي

 مقاعــد أداء مكســوة بالجلد األحمر الفاخــر وتجهيزات داخلية من الجلد
 األحمــر الفاخــر مع درزات متباينة مزدوجة باللون الكهرماني األســود2

كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسودكهرماني أسود أو أحمرTP23أحمر مع كهرماني أسودأحمر مع كهرماني أسود

F-TYPE SVR

 مقاعد 
مع درزات

 لوحة علوية 
مع درزات

 رموز الخيارات 
وتشطيبات المقصورة

أحزمة األمانفرش سّجادتبطين السقف

قياسي
 SVR مقاعد عالية األداء مبطنة ومكســوة بالجلد الفاخر مع شــعار 

 منقــوش على مســاند المقاعــد ودرزات مزدوجة ولوحة أجهزة القياس 
الســائق من القماش المزأبر

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودTP31كهرماني أسود مع سحابيكهرماني أسود مع سحابي
كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسودكهرماني أسود أو أحمرTP30كهرماني أسود مع أحمركهرماني أسود مع أحمر

كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودTP32كهرماني أسود مع أزرق رانسكهرماني أسود مع أزرق رانس

اختياري
 مقاعد عالية األداء مبطنة ومكسوة بالجلد الفاخر مع شعار SVR منقوش 

على مساند المقاعد مع درزات مزدوجة ولوحة أجهزة علوية من الجلد3
أحمركهرماني أسودكهرماني أسود أو أحمرTP23أحمر مع كهرماني أسودأحمر مع كهرماني أسود
كهرماني أسودكهرماني أسودكهرماني أسودTP34أسمر سينا مع سحابيأسمر سينا مع سحابي

 1 ُتضفي التجهيزات الداخلية الجلدية الفاخرة لمسة جلدية فاخرة على لوحة األجهزة العلوية والكونسول المركزي وإطارات األبواب.

 2 تشمل لوحة علوية إلى جانب الراكب من الجلد الفاخر األحمر، وإطارات علوية لألبواب، والكونسول الوسطي وسجاد كهرماني أسود مع حواف جلدية حمراء ودرزات متباينة باللون الكهرماني األسود.

 3 تشمل لوحة علوية إلى جانب الراكب من الجلد الفاخر الملون، وإطارات علوية لألبواب، والكونسول الوسطي وسجاد كهرماني أسود مع حواف جلدية ملّونة ودرزات متباينة.

4 تبطين للسقف بالجلد العاجي غير متوفر مع السقف الزجاجي البانورامي.

ُيرجى مراجعة وكيل جاكوار المحلي لمعرفة التفاصيل.
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F-TYPE, F-TYPE S AND F-TYPE S AWD
 مقاعد 

مع درزات
 لوحة علوية 

مع درزات
 رموز الخيارات 

وتشطيبات المقصورة
أحزمة األمانفرش سّجادتبطين السقف

قياسي
كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP01كهرماني أسود مع كهرماني أسودكهرماني أسود مع كهرماني أسودمقاعد رياضية مكسوة بالجلد والقماش المزأبر

كهرماني أسودكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP04كهرماني أسود مع كهرماني أسودسحابي مع سحابي

اختياري
كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP01+B40Wكهرماني أسود مع كهرماني أسودكهرماني أسود مع كهرماني أسودمقاعد رياضية مكسوة بالجلد

كهرماني أسودكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP04+B40Wكهرماني أسود مع كهرماني أسودسحابي مع سحابي
 مقاعد رياضية مكسوة بالجلد الفاخر 

وتجهيزات داخلية من الجلد الفاخر1
كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP01+Z84Mكهرماني أسود مع كهرماني أسودكهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسودكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP04+Z84Mكهرماني أسود مع كهرماني أسودسحابي مع سحابي
 مقاعد عالية األداء مكسوة بالجلد الفاخر 

وتجهيزات داخلية من الجلد الفاخر1
كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجري أو أحمرTP01+B55C+Z84Mكهرماني أسود مع كهرماني أسودكهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP05كهرماني أسود مع كهرماني أسودكهرماني أسود مع أحمر
كهرماني أسود أو جمليكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP06كهرماني أسود مع كهرماني أسودكهرماني أسود مع جملي

كهرماني أسودكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP07كهرماني أسود مع كهرماني أسودكهرماني أسود مع برتقالي متوهج
كهرماني أسودكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجري أو عاجيTP11كهرماني أسود مع كهرماني أسودبروغ مع عاجي

كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجري أو أحمرTP12كهرماني أسود مع كهرماني أسودأحمر مع كهرماني أسود
كهرماني أسود أو جمليكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP13كهرماني أسود مع كهرماني أسودجملي مع كهرماني أسود

كهرماني أسودكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجريTP27كهرماني أسود مع كهرماني أسودسحابي مع كهرماني أسود
كهرماني أسودكهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود أو حجري أو عاجيTP28كهرماني أسود مع كهرماني أسودعاجي مع درزات باللون الكهرماني األسود

 مقاعد عالية األداء مكسوة بالجلد الفاخر 
وتجهيزات داخلية من القماش المزأبر والجلد الفاخر1

كهرماني أسودكهرماني أسودقماش مزأبر كهرماني أسودTP22كهرماني أسود مع أحمركهرماني أسود مع أحمر

 مقاعد عالية األداء مكسوة بالجلد األحمر الفاخر 
 وتجهيزات داخلية من الجلد األحمر الفاخر مع 

درزات متباينة مزدوجة باللون الكهرماني األسود2
كهرماني أسود أو أحمركهرماني أسودكهرماني أسود أو أحمرTP23أحمر مع كهرماني أسودأحمر مع كهرماني أسود

 اختيار5

المقصورة
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F-TYPE S و F-TYPE
توليفات األلوان الداخلية

كهرماني أسود أو سحابيكهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود أو سحابيسحابي مع سحابي

مقاعد مع درزات

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود أو حجري

تبطين السقف*

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

لوحة علوية مع درزات

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سجاد لألرضيةالتشطيبات

* قماش مورزين قياسي وقماش مورزين حجري وقماش مزأبر كهرماني أسود اختياري.

** تبطين أحمر للسقف متوفر مع الطراز المكشوف فقط.
† طبقة خارجية للكونسول من األلومنيوم الداكن سداسي الشكل متوفرة فقط مع المجموعة السوداء الداخلية.

مقاعد قياسية عالية األداء مكسوة بالجلد الفاخر وتجهيزات داخلية من الجلد الفاخر

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع أحمر

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود أو حجري أو أحمر**

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

كهرماني أسود أو سحابي

كهرماني أسود أو سحابي

لوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*مقاعد مع درزات سجاد لألرضيةالتشطيبات
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 التجهيزات الداخلية المعروضة: جلد كهرماني أسود ومقاعد رياضية بقماش مزأبر مع طبقة من األلومنيوم الفاتح 
 سداسي الشكل كاختيار مع تبطين للسقف بقماش كهرماني أسود من المورزين، لوحة أجهزة علوية وفرش سجاد  

باللون الكهرماني األسود.

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

اختيار

المقصورة 5

http://www.jaguar-me.com/ar/index.html


سحابي مع كهرماني أسود

عاجي مع كهرماني أسود

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود أو حجري أو عاجي‡

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود أو سحابي

كهرماني أسود أو سحابي

سجاد لألرضيةلوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*التشطيباتمقاعد مع درزات

كهرماني أسود مع سحابي

أحمر مع كهرماني أسود

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

كهرماني أسود

كهرماني أسود أو أحمر**

كهرماني أسود أو سحابي

أحمر مع كهرماني أسود

كهرماني أسود

كهرماني أسود

مقاعد مع درزات

مقاعد مع درزات

التشطيبات

التشطيبات

تبطين السقف*

تبطين السقف*

لوحة علوية مع درزات

لوحة علوية مع درزات

سجاد لألرضية

سجاد لألرضية

مقاعد عالية األداء مكسوة بالجلد الفاخر والقماش المزأبر وتجهيزات داخلية من الجلد الفاخر

مقاعد عالية األداء مكسوة بالجلد األحمر الفاخر وتجهيزات داخلية من الجلد األحمر الفاخر مع درزات متباينة باللون الكهرماني األسود**

مقاعد اختيارية عالية األداء مكسوة بالجلد الفاخر وتجهيزات داخلية من الجلد الفاخر )تابع(
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F-TYPE S و F-TYPE
توليفات األلوان الداخلية

مقاعد اختيارية عالية األداء مكسوة بالجلد الفاخر وتجهيزات داخلية من الجلد الفاخر )تابع(

* قماش مورزين قياسي وقماش مورزين حجري وقماش مزأبر كهرماني أسود اختياري.
** تبطين سقف أحمر متوفر مع الطراز المكشوف فقط.

† طبقة خارجية للكونسول من األلومنيوم الداكن سداسي الشكل، متوفرة فقط مع الباقة السوداء الداخلية.
‡ تبطين  بالجلد العاجي للسقف، غير متوفر مع السقف الزجاجي البانورامي.

لوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*مقاعد مع درزات سجاد لألرضيةالتشطيبات

كهرماني أسود مع جملي

بروغ مع عاجي

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود أو حجري أو عاجي‡

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود أو سحابي

كهرماني أسود أو سحابي

كهرماني أسود مع برتقالي متوهج

أحمر مع كهرماني أسود

جملي مع كهرماني أسود

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود أو حجري أو أحمر**

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود أو سحابي

كهرماني أسود أو سحابي

كهرماني أسود أو سحابي

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

سداسي الشكل فاتح أو داكن أو أسود†

12345



* قماش مورزين قياسي وقماش مورزين حجري وقماش مزأبر كهرماني أسود اختياري.
** تبطين أحمر للسقف متوفر مع الطراز المكشوف فقط.

‡ تبطين للسقف بالجلد العاجي، غير متوفر مع السقف الزجاجي البانورامي.

F-TYPE R AWD و F-TYPE R
توليفات األلوان الداخلية

مقاعد عالية األداء قياسية تحمل شعار R مكسوة بالجلد الفاخر وتجهيزات داخلية من الجلد الفاخر مع درزات مزدوجة

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع أحمر

طولي داكن أو سداسي الشكل فاتح

طولي داكن أو سداسي الشكل فاتح

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود أو حجري أو أحمر**

كهرماني أسود مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع أحمر

كهرماني أسود 

كهرماني أسود

كهرماني أسود مع عاجي

كهرماني أسود مع برتقالي متوهج

طولي داكن أو سداسي الشكل فاتح

طولي داكن أو سداسي الشكل فاتح

كهرماني أسود أو حجري أو عاجي‡

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود مع عاجي

كهرماني أسود مع برتقالي متوهج

كهرماني أسود 

كهرماني أسود

سجاد لألرضيةلوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*التشطيباتمقاعد مع درزات
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 التجهيزات الداخلية المعروضة: مقاعد عالية األداء مكسوة بجلد فاخر أحمر اللون مع تشطيبات طولية من األلومنيوم الداكن، 
تبطين للسقف بلون كهرماني أسود، لوحة علوية باللون األحمر وسجاد بلون كهرماني أسود.

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

اختيار

المقصورة 5
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أحمر مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع سحابي

طولي داكن أو سداسي الشكل فاتح

طولي داكن أو سداسي فاتح

كهرماني أسود أو أحمر**

كهرماني أسود

أحمر مع كهرماني أسود

كهرماني أسود مع سحابي

كهرماني أسود

كهرماني أسود

سجاد لألرضيةلوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*التشطيباتمقاعد مع درزات

مقاعد أداء اختيارية مكسوة بالجلد األحمر الفاخر ومقصورة مكسوة بالجلد األحمر الفاخر مع درزات متباينة مزدوجة باللون الكهرماني األسود**

مقاعد عالية األداء تحمل شعار R اختيارية مكسوة بالجلد الفاخر وتجهيزات داخلية من القماش المزأبر والجلد الفاخر مع درزات مزدوجة

سجاد لألرضيةلوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*التشطيباتمقاعد مع درزات
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كهرماني أسود مع جملي

كهرماني أسود مع عاجي

كهرماني أسود أو حجري

كهرماني أسود أو حجري أو عاجي‡

كهرماني أسود مع جملي

كهرماني أسود مع عاجي

كهرماني أسود

كهرماني أسود

مقاعد عالية األداء قياسية تحمل شعار R، ومكسوة بالجلد الفاخر وتجهيزات داخلية من الجلد الفاخر مع درزات مزدوجة )تابع(

طولي داكن أو سداسي الشكل فاتح

طولي داكن أو سداسي الشكل فاتح

كهرماني أسودكهرماني أسود مع أحمركهرماني أسود أو حجري أو أحمر**طولي داكن أو سداسي الشكل فاتحكهرماني أسود مع أحمر

* قماش مورزين قياسي وقماش مورزين حجري وقماش مزأبر كهرماني أسود اختياري.
** تبطين أحمر للسقف متوفر مع الطراز المكشوف فقط.

‡ تبطين بالجلد العاجي للسقف، غير متوفر مع السقف الزجاجي البانورامي.

F-TYPE R AWD و F-TYPE R
توليفات األلوان الداخلية

لوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*مقاعد بلونين مع درزات سجاد لألرضيةالتشطيبات

5 4 3 2 1



* قماش مزأبر كهرماني أسود قياسي. جلد كهرماني أسود اختياري.
** البطانة العلوية المصنوعة من الجلد األحمر اللون متوفرة فقط مع الطرازات المكشوفة.

F-TYPE SVR
توليفات األلوان الداخلية

كهرماني أسودكهرماني أسود مع أحمر

كهرماني أسود مع سحابيكهرماني أسودألومنيوم داكن مصقول أو من ألياف الكربون كهرماني أسودكهرماني أسود مع سحابي

كهرماني أسود مع أحمركهرماني أسود أو أحمر**ألومنيوم داكن مصقول أو من ألياف الكربون

كهرماني أسودكهرماني أسود مع أزرق رانسكهرماني أسودألومنيوم داكن مصقول أو من ألياف الكربونكهرماني أسود مع أزرق رانس

 مقاعد اختيارية عالية األداء تحمل شعار SVR، مصنوعة من الجلد الفاخر ومبطنة مع تجهيزات داخلية من الجلد الفاخر 
والقماش المزأبر مع درزات مزدوجة

سجاد لألرضيةلوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*التشطيباتمقاعد مع درزات

كهرماني أسودأسمر سينا مع سحابيكهرماني أسودألومنيوم داكن مصقول مع ألياف الكربونأسمر سينا مع سحابي

كهرماني أسودأحمر مع كهرماني أسودكهرماني أسود أو أحمر**ألومنيوم داكن مصقول أو من ألياف الكربونأحمر مع كهرماني أسود

مقاعد قياسية عالية األداء تحمل شعار SVR، مصنوعة من الجلد الفاخر ومبطنة مع تجهيزات داخلية من الجلد الفاخر والقماش المزأبر مع درزات مزدوجة

سجاد لألرضيةلوحة علوية مع درزاتتبطين السقف*التشطيباتمقاعد مع درزات
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 التجهيزات الداخلية المعروضة: مقاعد عالية األداء مبّطنة بلون أسمر سينا مع تطعيمات سحابية متناهية الصغر 
 مع درزات سحابية، تشطيبات من األلومنيوم المصقول الداكن مع تبطين للسقف بلون كهرماني أسود، 

لوحة علوية بلون أسمر سينا وسجاد بلون كهرماني أسود.

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

اختيار

المقصورة 5
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R كونسول مركزي من األلومنيوم الطولي الداكن يحمل شعارSVR كونسول مركزي من األلومنيوم المصقول الداكن يحمل شعارSVR كونسول مركزي من ألياف الكربون يحمل شعار



كونسول مركزي من األلومنيوم األسود سداسي الشكلكونسول مركزي من األلومنيوم الداكن سداسي الشكلكونسول مركزي من األلومنيوم الفاتح سداسي الشكل

jaguar-me.com قم بتهيئة سيارتك على موقع

اختيار

المقصورة 5
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 بداالت نقل السرعة من الكروم
T2R6547MMU

إن استبدال بداالت ناقل الحركة على عجلة القيادة والمتوفرة بالكروم الفاخر يمنح نقطة التواصل 
الرئيسية مع السيارة لمسة عالية الجودة.

 أغطية الدواسات الرياضية )ناقل حركة أوتوماتيكي( 
C2P23554

 طقم الدواسات المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ والمطاط يناسب تماًما وبشكل
آمن الدواسات الموجودة في السيارة إلضفاء مظهر رياضي عصري.

 سجاد أرضية فاخر
 T2R16570PVJ – للقيادة على الجانب األيسر
T2R16571PVJ – للقيادة على الجانب األيمن 

َفرش أرضية أمامي فاخر، بتركيز 2050 جم/متر مربع، مصمم بشعار جاكوار المميز وشريط 
حواف بجلد النوبوك. ُيضفي الفرش الفاخر لمسات نهائية مميزة على التجهيزات الداخلية.

 فرش أرضية فاخر لمقصورة األمتعة 
 T2R11270PVJ

 فرش أرضية فاخر ناعم الملمس بلون كهرماني أسود يحمل شعار جاكوار. وحواشي إطارية 
من جلد النوبوك المنسوج والفاخر بتركيز 2050 جم/ متر مربع.

 دواسات عتبات مضيئة مخّصصة
T2R6091

 تشطيبات دواسات عتبات أنيقة من الفوالذ المقاوم للصدأ ألبواب السائق أو الركاب. عند فتح
 باب الســائق أو باب الركاب، تضيء دواســات العتبات األنيقة المصنوعة من األلومنيوم. 
 وتبرز هذه الدواسات بفضل إضاءة خافتة باللون األزرق الفوسفوري. بإمكان العمالء اختيار 

“رمز” أحادي اللون حسب اختيارهم من خطوط أو نصوص معتمدة.

 طبقة خارجية للكونسول الوسطي مصنوعة من ألياف الكربون
T2R5267

تتوفر تشطيبات فاخرة حصرية للكونسول الوسطي من الساتان الفاخر الذي يساهم في تقليل 
الوهج واالنعكاسات. تضم الكونسول الوسطي المصنوع من ألياف الكربون، والقرص الوسطي 

وديكورات لوحة األجهزة الوسطى.



 F-TYPE S باللون األحمر كالديرا مع مجموعة ألياف الكربون Rotor باللون األسود الالمع/مسبوكة 
من خالئط األلومنيوم مع ألياف الكربون مقاس 20 بوصة
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اختيار

٦ اكسسوارات جاكوار
 لمعرفة المزيد عن المجموعة الكاملة من أكسسوارات جاكوار المتاحة لدى الوكالء، 

accessories.jaguar.com :يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي أو زيارة الموقع
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 غطاء للسيارة مصمم لجميع ظروف الطقس 
T2R4364

غطاء مصمم لجميع األجواء لجاكوار F-TYPE مع شعار جاكوار. يحمي F-TYPE من العوامل 
الخارجية مثل األمطار والصقيع واألتربة. سريع وسهل التركيب.

 قضبان حماية من التدحرج من الكروم ** 
 T2R5402 – الجانب األيسر 

T2R5401 – الجانب األيمن

 .F-TYPE مصممة إلبراز نماذج التصميم الخارجية لطرازات 
خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

 حارف الرياح** 
T2R6106

 ســهل التثبيت واإلزالة، يقلل حارف الرياح مســتوى ضوضاء الرياح في مقصورة الركاب حتى 
على السرعات العالية. ُيقدم مع حقيبة تحمل ماركة جاكوار. الصورة المعروضة: قضبان الحماية 

من التدحرج االختيارية.

 قضبان حماية من التدحرج مصنوعة من ألياف الكربون** 
 T2R5396 – الجانب األيسر 
T2R5395 – الجانب األيمن 

قضبان الحماية من التدحرج المصنوعة من ألياف الكربون 2x2 تضم تشطيبات متعرجة مطلية 
بطبقة عالية اللمعان.  توفر تحسيًنا للتصميم المستوحى من األداء إلى جانب خفة الوزن التي 

توفرها ألياف الكربون. خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

 غطاء محرك من ألياف الكربون 
T2R8019

يوفر غطاء المحرك المصنوع من ألياف الكربون وزًنا خفيًفا ولمسة نهائية فاخرة لحيز المحرك. 
يتضمن شعار جاكوار.

 حامل ألواح تزلج خلفي 
 V6 – T2R13769 
 V8 – T2R11987

قادر على حمل زوجين من ألواح التزلج بطول 1.9 متر بأمان وإحكام. ُصمم حامل األلواح القابل 
للقفل لضمان بقاء األلواح في درجة الحرارة المحيطة خالل عملية نقلها، مع توفير أدنى حد من 
الضوضاء ومقاومة الرياح.  تم وضع أعمدة التحميل بشكل متقن تحت المصد الخلفي لضمان 

لمسة نهائية نظيفة عند إزالة ذراعي التحميل. بعد تثبيت الحامل للمرة األولى يمكن إزالته 
بسهولة في غضون دقائق قليلة.



* غير متوفر في الطرازات التي تعمل بنظام الدفع بجميع العجالت.
** متوفرة فقط لطراز F-TYPE المكشوفة.

 فتحات تهوية جانبية من ألياف الكربون 
 T2R5394 – الجانب األيسر  

T2R5393 – الجانب األيمن

فتحات تهوية جانبية مصنوعة من ألياف الكربون فائق الجودة توفر تحسيًنا للتصميم المستوحى 
من األداء. خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

 فتحات تهوية جانبية من الكروم 
 T2R2262 – الجانب األيسر 
T2R2263 – الجانب األيمن

أضف شكاًل رياضًيا إلى سيارتك مع فتحات التهوية الجانبية من الكروم مع فتحات شبكية باللون 
األسود الالمع. خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

 فتحات لغطاء المحرك من ألياف الكربون* 
 T2R5275PEC – الجانب األيسر لطراز الدفع الخلفي
 T2R5274PEC – الجانب األيمن لطراز الدفع الخلفي 

 T2R16704 – الجانب األيسر لطراز الدفع بجميع العجالت
T2R16703 – الجانب األيمن لطراز الدفع بجميع العجالت

تضم فتحات الغطاء المصنوعة من ألياف الكربون عالي الجودة 2x2 تشطيبات متعرجة مطلية 
بطبقة عالية اللمعان.  توفر تحسيًنا للتصميم المستوحى من األداء إلى جانب خفة وزن ألياف 

الكربون. خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

 أغطية مرايا مصنوعة من الكروم 
 T2R5399 – الجانب األيسر 
T2R5400 – الجانب األيمن

 أغطية المرايا المصنوعة من الكروم ُتبرز روعة التصميم العصري للمرايا الخارجية. 
خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

 أغطية مرايا مصنوعة من ألياف الكربون 
 T2R5390 – الجانب األيسر 

T2R5389 – الجانب األيمن

أغطية مرايا من ألياف الكربون فائقة الجودة توفر تحسيًنا للتصميم المستوحى من األداء. 
خيارات الجانب األيسر واأليمن متوفرة.

 نصل أمامي للريشة المجزأة األمامية من ألياف الكربون  
 T2R12001

تم تحسين التصميم الخارجي الفاخر لتسليط الضوء على قدرات F-TYPE الديناميكية. 
 تتضمــن المجموعــة قســًما منخفًضــا في منتصف المصد مع ريشــتين مجزأتين خارجيتين 
 مــن أليــاف الكربون عالي الجودة 2x2 تشــطيبات متعرجة مطليــة بطبقة عالية اللمعان.  

يوفر النصل تصميًما مستوحى من األداء إلى جانب خفة الوزن التي توفرها ألياف الكربون.

 اختيار٦

 اكسسوارات جاكوار
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F-TYPE R 
)V8( محرك بنزين سوبر تشارجد ثماني األسطوانات 

سعة 5.0 لتر بقوة 550 حصان من جاكوار

F-TYPE R 
 محرك بنزين سوبر تشارجد ثماني األسطوانات )V8( مع نظام دفع 

بجميع العجالت )AWD( سعة 5.0 لتر بقوة 550 حصان من جاكوار

F-TYPE SVR 
 محرك بنزين سوبر تشارجد ثماني األسطوانات )V8( مع نظام دفع 

بجميع العجالت )AWD( سعة 5.0 لتر بقوة 575 حصان من جاكوار
4/84/84/8

93/92.593/92.593/92.5
500050005000

)405( 550)405( 550)423( 575
65006,5006,500

)502( 680)502( 680)516( 700
350035005000 – 3500
9.59.59.5

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

4.24.24.14.13.73.7
4.04.03.93.93.53.5
2.42.42.52.52.32.3
2.42.42.52.52.32.3

)186( 300)186( 300)186( 300)186( 300)200( 322)195( 313

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

)18.5( 15.3)18.5( 15.3)17.4( 16.2)17.4( 16.2)17.4( 16.2)17.4( 16.2
)35.3( 8.0)35.3( 8.0)33.2( 8.5)33.2( 8.5)33.2( 8.5)33.2( 8.5

)26.4( 10.7)26.4( 10.7)25.0( 11.3)25.0( 11.3)25.0( 11.3)25.0( 11.3
255255269269269269

)15.4( 70.0)15.4( 70.0)15.4( 70.0)15.4( 70.0)15.4( 70.0)15.4( 70.0

مكشوفةكوبيهمكشوفةكوبيهمكشوفةكوبيه
447044704470447044754475
204220422042204220422042
192319231923192319231923
131413111314131113111308
262226222622262226222622
158515851585158515851585
162716271627162716111611
101101100100107107

)35.0( 10.7)35.0( 10.7)35.0( 10.7)35.0( 10.7)35.0( 10.7)35.0( 10.7
—)7.3( 207—)7.3( 207—)7.3( 207

)10.9( 310—)10.9( 310—)10.9( 310—

)14.4( 408—)14.4( 408—)14.4( 408—

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

كوبيه
ناقل حركة أوتوماتيكي

مكشوفة
ناقل حركة أوتوماتيكي

165016651730174517051720
205020502150215021502150
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المواصفات الفنية

1 قيم استهالك الوقود هي نتيجة اختبارات أجريت وفًقا لتشريعات استهالك الوقود لسيارات الركات وانبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون  لعام 2001 )مواصفات االتحاد األوروبي EEC/80/1268 بصيغتها المعدلة EC/2004/3(. األرقام المقدمة هي نتيجة االختبارات الرسمية للشركة المصّنعة وفقا لتشريعات 

 االتحاد األوروبي. قد يتباين استهالك الوقود الفعلي للسيارة عن النسبة المحققة في تلك االختبارات، كما أن هذه األرقام هي بغرض المقارنة فحسب. تختلف أرقام البيانات الفنية المعروضة بحسب السوق. يرجى االتصال بالوكيل المحلي لمعرفة البيانات الخاصة باإلقليم. هذه األرقام صحيحة وقت نشرها.
2 يرجى مراجعة الوكيل المحلي لمعرفة تفاصيل التكاليف المرتبطة بالتجهيزات االختيارية. األوزان تخص السيارات ذات المواصفات القياسية. تزيد اإلضافات االختيارية الوزن.

المحركات

F-TYPE 
 )V6( محرك بنزين سوبر تشارجد سداسي األسطوانات 

سعة 3.0 لترات بقوة 340 حصان من جاكوار

F-TYPE S 
 )V6( محرك بنزين سوبر تشارجد سداسي األسطوانات 

سعة 3.0 لترات بقوة 380 حصان من جاكوار
4/64/6األسطوانات/ عدد الصمامات في كل أسطوانة

89/84.589/84.5ممالقطر/ الشوط
2,9952,995سي سيالسعة

250( 340)280( 380(EEC / حصان )كيلوواط(القوة القصوى
6,5006,500عدد دورات المحرك/الدقيقة

332( 450)339( 460(EEC / نيوتن متر )رطل/ قدم(عزم الدوران األقصى
3,500 – 3,5005,000 – 5,000عدد دورات المحرك/الدقيقة

10.510.5االنضغاط:1نسبة

مكشوفةكوبيهمكشوفةكوبيهاألداء
ناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة يدوي

5.75.35.34.94.9ثانية0-100 كم/س
5.55.15.14.84.8ثانية0-60 ميل/ س

7.23.33.33.13.1ثانية80-120 كم/ساعة )ناقل حركة يدوي في السرعة الخامسة(
7.23.33.33.13.1ثانية50-75 كم/ساعة )ناقل حركة يدوي في السرعة الخامسة(

275 )171(275 )171(260 )161(260 )161(260 )161(كم/س )ميل/س(السرعة القصوى

مكشوفةكوبيهمكشوفةكوبيهاستهالك الوقود1
ناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة يدوي

12.0 )23.5(12.0 )23.5(11.7 )24.1(11.7 )24.1(13.5 )20.9(لتر/ 100 كم )ميل/جالون(القيادة داخل المدينة
6.6 )42.8(6.6 )42.8(6.5 )43.5(6.5 )43.5(7.6 )37.2(لتر/ 100 كم )ميل/جالون(القيادة خارج المدينة

8.6 )32.9(8.8 )32.9(8.4 )33.6(8.4 )33.6(9.8 )28.8(لتر/ 100 كم )ميل/جالون(القيادة داخل وخارج المدينة
234199199203203جم/كمانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون
70.0 )15.4(70.0 )15.4(70.0 )15.4(70.0 )15.4(70.0 )15.4(لتر )جالون( تقريًباسعة خزان الوقود )مستخدمة(

مكشوفةكوبيهمكشوفةكوبيهاألبعاد
4,4704,4704,4704,470ممالطول اإلجمالي

2,0422,0422,0422,042ممالعرض اإلجمالي )شامل المرايا(
1,9231,9231,9231,923ممالعرض اإلجمالي )باستثناء المرايا(

1,3111,3081,3111,308مماالرتفاع اإلجمالي
2,6222,6222,6222,622ممقاعدة العجالت

1,5971,5971,5971,597ممالمسافة بين العجلتين األماميتين
1,6491,6491,6491,649ممالمسافة بين العجلتين الخلفيتين

112112112112مماالرتفاع األرضي
10.7 )35.0(10.7 )35.0(10.7 )35.0(10.7 )35.0(م )قدم/بوصة(.قطر دائرة الدوران )من الحافة إلى الحافة(

207 )7.3(—207 )7.3(—لترات )قدم مكعب( حجم صندوق الطراز المكشوف
—310 )10.9(—310 )10.9(لترات )قدم مكعب( سعة صندوق األمتعة في طراز الكوبيه مع رف لحمل األمتعة

—408 )14.4(—408 )14.4()قدم مكعب( سعة صندوق األمتعة في طراز الكوبيه بدون رف لحمل األمتعة

مكشوفةكوبيهمكشوفةكوبيهالوزن2
ناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة أوتوماتيكيناقل حركة يدوي

15671577159715941614كجمالوزن من
20002000200020502050كجمالوزن اإلجمالي للسيارة
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 قطر دائرة الدوران 
من الحافة إلى الحافة 10.7 م

4470 ملم

2622 ملم

تم قياس األبعاد مع سيارة بدون حمولة )تم القياس باستخدام طريقة VDA االختبار المعياري باستخدام كتل بحجم 200 × 100 × 50 ملم أسفل الرف الخلفي. القيمة الثانية: مع المقعد الخلفي مطويًا ألسفل(.
السيارة المعروضة هي F-TYPE R باللون األبيض القطبي مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(

إضفاء الطابع الشخصي  |  115



م )كوبيه(
1314 مل

ف(
شو

طراز المك
م )ال

1311 مل

2042 ملم

األبعاد
 األبعاد المعروضة استناًدا إلى طرازات F-TYPE R، الكوبيه والمكشوفة. للحصول على تفاصيل 

جميع الطرازات يرجى االطالع على المواصفات التقنية في الصفحتين 112 و113.

 العرض اإلجمالي )شامل المرايا( 2042 ملم
العرض اإلجمالي )بدون المرايا( 1923 ملم

سعة صندوق األمتعة 408 لتر )في طراز الكوبيه( 207 )في الطراز المكشوف(

100 ملم
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تجارب القيادة
إن فرصة قيادة أحدث سيارات جاكوار على السرعة القصوى، أو استحضار تاريخها هما أمران قّلما يتاحان. 
توفر تجارب قيادة جاكوار عيش مغامرات فريدة من نوعها تبقى في الذاكرة. تخّيل نفسك خلف عجلة 

قيادة إحدى سيارات جاكوار عالية األداء، على مسار خاص، مع مدرب من جاكوار بجوارك. هذه هي 
أكاديمية جاكوار للقيادة.

jaguar-me.com اعرف المزيد من خالل زيارة

تجارب مذهلة
 عّزز مهاراتك في القيادة وارتِق بها إلى مستويات أعلى مع مغامراتنا الدولية التي ستواجه خاللها أقسى الظروف 

 على الطرقات المعبدة والوعرة. توفر تجاربنا المذهلة رحالت وتحديات تختبر فيها مهاراتك في القيادة وتطورها كذلك. 
 في كل عام، ينضم إلينا عمالء جاكوار واألشخاص الشغوفين بعالمتنا التجارية الختبار تجربة القيادة على الجليد. ُيعد
 منتجع التزلج في غستاد، سويسرا، المكان المثالي لالستمتاع باإلثارة التي تمنحها القيادة على الجليد. تستمر تجربة
 القيادة على الجليد ليومين في فصل الشتاء من كل عام. يمكنك االطالع على الحدث أدناه. إذا أردت االنضمام إلينا

 في الشتاء القادم، سنحرص على إبقائك على اطالع.

jaguar-me.com اعرف المزيد من خالل زيارة
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خلف الكواليس
تمنحك زيارة المصنع فرصة فريدة من نوعها لإلّطالع على كامل عملية تصنيع سياراتنا – بدًءا من قولبة الصفائح 

المعدنية وصواًل إلى وضع اللمسات النهائية الدقيقة. سيحظي الزوار في مصنع إنتاج السيارات الحديث بفرصة 
 F-TYPE اإلطاّلع على آلية عمل الفنيين على اآلالت المتطورة إلتقان سيارات جاكوار األكثر إبهاًرا – من طراز

القوي إلى F-PACE ذي األداء األسطوري.

jaguar-me.com اعرف المزيد من خالل زيارة

تجربة جاكوار
ليس هناك طريقة أفضل للتعرف على سيارات جاكوار إال عبر قيادتها. تقدم تجربة جاكوار مجموعة 

من الفرص الفريدة حًقا لتحقيق االستفادة القصوى من سياراتنا. تجاربنا على الطريق تسمح لك 
 بدفع قدراتك، وقدرات سيارتك وغيرها من طرازات جاكوار إلى أقصى حد. كما تقدم تجربة جاكوار 

لك الفرصة لرؤية جاكوار تنبض بالحياة خالل جولة إلى أحد مرافق التصنيع في المملكة المتحدة.

jaguar-me.com اعرف المزيد عبر زيارة
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المساعدة على الطريق من جاكوار
ميزة المساعدة على الطريق من جاكوار توفر لك المساعدة في حاالت 

الطوارئ سواء بسبب عطل أو عند التعرض لمشاكل بسيطة مثل 
ثقب في اإلطار. يمكنك االعتماد على المساعدة على الطريق من 

جاكوار مهما كان الوضع وأينما كنت.

األسطول واألعمال
تكّرس جاكوار جهودها لتصنيع مجموعة فاخرة من األساطيل وسيارات 

الشركات وذلك عبر توفير طرازات جذابة من السيارات والحرص على 
تقديم خدمة عمالء متميزة. سيارات جاكوار تفيض حيوية وتميًزا وهي 

مبتكرة لمساعدة الشركات على التعبير عن طابعها الفريد وتفّرد 
أعمالها. تلتزم جاكوار بتوفير خدمات ما بعد البيع تركز كلًيا على 

العمالء، مما يساعد على بقاء كل سيارة في حالة ممتازة، ويضمن 
تأديتها لعملها بأعلى مستوى وبالطريقة األكثر فعالية من حيث 

التكلفة للشركات. تفّضل بزيارة jaguar-me.com للحصول على 
مزيد من المعلومات.

مجلة جاكوار
هي المجلة الرسمية لشركة جاكوار للسيارات. تتناول مواضيع خاصة 

 XEو XJ ،XF ،XJ ،F-PACE ،F-TYPE بكل من سيارات جاكوار
إضافة إلى عالم الفخامة، والذوق، والتصميم والسفر.

سلع جاكوار
تم إنتاج أحدث مجموعة من منتجات جاكوار بنفس دقة التصميم 
 واالهتمام بالتفاصيل التي تتمتع بها سياراتنا. يبرز ذلك بوضوح 

في مجموعتنا من المالبس والمنتجات الجلدية الفاخرة ومستلزمات 
السفر الفاخرة. لالحتفاء بتراث جاكوار، نقدم أيًضا مجموعة تكرم 
 اإلنجازات السابقة وتضم هدايا لمالبس مستوحاة من السباقات.

 لمعرفة المزيد، يرجى زيارة متجرنا على اإلنترنت في
www.jaguar.com/shop
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عالم جاكوار
 اختر F-TYPE وانضم إلى عالم جاكوار المليء باإلثارة. ذلك يجعل امتالك وقيادة سيارتك أمًرا سهاًل وممتًعا، 

فضاًل عن توفير مجموعة من الخدمات الحصرية ومنتجات الحياة العصرية.

قطع الغيار األصلية
 تم تصميم قطع الغيار األصلية من جاكوار، واختبارها وتصنيعها 

طبقًا لمعايير صارمة من أجل الجودة والمالءمة والتحمل. تم تصميم 
كل قطعة في سيارتك F-TYPE للمساهمة في تحقيق األداء األمثل 

والحفاظ على عمرها إلى أطول فترة ممكنة.

خدمات جاكوار المالية
احصل على األداء السلس واألناقة بشكل قياسي مع كل سيارة من 
جاكوار. خدمات جاكوار المالية تجعل الشراء عملية بسيطة وممتعة. 

سواء كنت تبحث عن جاكوار جديدة أو مستعملة، لالستخدام 
الشخصي أو التجاري، فلدينا الخيار الذي يمنحك تحكًما تاًما. يرجى 

التحدث إلى وكيل جاكوار المحلي لمعرفة المزيد.
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إخطار مهم
 تسعى شركة جاكوار الند روڤر ليميتد دائًما إليجاد السبل الممكنة لتحسين مواصفات سياراتها وتصميماتها وإنتاجها، وهي ُتدخل عليها تعديالت على نحو متواصل. مع أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل إصدار منشورات حديثة، 

 فإنه يجب عدم اعتبار هذا الكتيب دلياًل نهائًيا للمواصفات الحالية، كما أنه ال يمثل عرًضا لبيع أي سيارة بعينها. إن الموزعين والوكالء ال ينوبون عن شركة جاكوار الند روڤر ليميتد في أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني. 
تعتمد المقارنة على بيانات واختبارات الشركة المصّنعة قبل النشر.

األلوان
ألوان الطباعة واأللوان المعروضة على اإلنترنت هي تمثيلية فقط.

االبتكار البيئي في جاكوار
 االستخدام المبتَكر لأللومنيوم خفيف الوزن في طرازات F-PACE وXF وXE وXJ وF-TYPE والذي يحتوي على ما يصل إلى 50% من المواد المعاد تدويرها من عملية تصنيع الهياكل، يمنحها الكثير من الفوائد على مستوى 
 األداء. األداء. ذلك يشمل تحسين استهالك الوقود وتقليل انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون خالل مرحلة االستخدام في دورة حياة السيارة بسبب الهياكل األخف وزنًا. هدفنا المستمر هو التأكد من فصل وإعادة تدوير خردة 
 األلومنيوم المستخلصة من عملياتنا عبر نظام الدائرة المغلقة ودمجها مجدًدا لتشكل صفيحة بنفس مستوى الجودة. يساهم ذلك في الحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بالمقارنة مع استخدام صفائح ألومنيوم غير 

مستعملة، خالل مرحلة اإلنتاج من دورة الحياة.
تلتزم جاكوار بتخفيض اعتمادها على الوقود الحفري، وذلك باستخدام موارد طبيعية أقل وإنتاج مخلفات أقل كجزء من منهجها لتطوير األعمال المسؤولة والمستدامة، التي ُتطلق عليها تسمية االبتكار البيئي.

 تشمل خطة الشركة العمل بشكل متواصل للحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون واستخدام الموارد الطبيعية، ولقد نجحنا في نهاية عام 2014 من خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن التشغيل بنسبة %28، 
 والحد من انبعاثات عوادم أسطول الشركة في أوروبا بنسبة 25%، والنفايات إلى المكب بنسبة 75%، وكفاءة الخدمات اللوجستية بنسبة )18%(، واستهالك المياه بنسبة )10%(، وذلك ألية سيارة تصّنع منذ عام 2007. 

باإلضافة إلى ذلك تتم موازنة انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناتجة عن التصنيع والتجميع ألي سيارة جاكوار ُتصنع في المملكة المتحدة منذ عام 2009 بنسبة 100 %، وذلك في إطار إستراتيجيتنا لعام 2020 للتصنيع المحايد 
للكربون ومنذ عام 2013 شكلت مشاريع الكربون من أجل التنمية جزًءا أساسيًا من برنامج المسؤولية االجتماعية العالمية الذي أطلقته الشركة.

 لكل طن من ثنائي أكسيد الكربون ينبعث أثناء عملية التجميع، تستثمر جاكوار في مشروعات تخفيض الكربون التي تخفض مقدار طن معادل من ثنائي أكسيد الكربون في مكان آخر وتوفير فوائد اجتماعية وإنسانية 
في الوقت ذاته. 

منذ عام 2013، نجح البرنامج في إزاحة 800000 طن من ثنائي أكسيد الكربون وأسهم في تحسين حياة ما يزيد عن مليوني شخص من خالل برنامجنا الحائز على جوائز “الكربون مقابل المياه” لمؤسسة Lifestraw لخفض 
االنبعاثات. مع األخذ بعين االعتبار نمو المبيعات العالمية للشركة وزيادة االستثمار في منشآت التشغيل األكثر كفاءة، نفخر بتحقيق أهدافنا لالبتكار البيئي والتفوق عليها في بعض الحاالت على النحو المخطط له بين عامي 

.2015-2012
 لكن األمور ال تتوقف عند هذا الحد. فقد حصلت مرافقنا التصنيعية على شهادة األيزو ISO14001 منذ عام 1998، وفي عام 2013 تم اختيار جاكوار الند روڤر لتكون الشركة األولى في مؤشر المسؤولية االجتماعية 

للشركات بين شركات المملكة المتحدة. عام 2014، بنينا على هذا النجاح من خالل حصولنا على جائزة الملكة للمؤسسات في مجال التنمية المستدامة لعام 2014.
 وبفضل نظرتنا المستقبلية فقد طورنا رؤيتنا لعام 2020 الخاصة بنمو األعمال المستدامة التي تركز على التطوير المستمر لتخفيض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون من عوادم المحركات، وتحقيق الحيادية الكربونية على 

مستوى التشغيل وخفض نسبة إنتاج النفايات إلى الصفر. كما ستعمل الشركة أيضًا على تحسين حياة 12 مليون شخص بحلول عام 2020 كجزء من برنامج المسؤولية االجتماعية العالمية للشركات.

 شركة جاكوار الند روڤر ليميتد 
 ،E المكتب المسجل: الطابق 7، الجناح 

مبنى المقر الرئيسي، واحة دبي للسيليكون،
ص.ب. 32588، دبي اإلمارات العربية المتحدة

ُمسَجلة في إنجلترا برقم: 1672070
jaguar-me.com

.Meridian Audio Ltd هي عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة Meridian

عالمة كلمة ®Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العالمة بواسطة شركة Jaguar Land Rover Limited يتم بموجب ترخيص. 
iPod وiPhone هما عالمتان تجاريتان لشركة  Apple Inc، وهي مسّجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.

يتعين دائًما استخدام نظام المالحة في الظروف التي ال تؤثر على قدرة السائق على القيادة بأمان أو التي ال تؤثر على سالمة مستخدمي الطريق اآلخرين.

 السيارة المعروضة على الغالف األمامي: F-TYPE SVR بلون برتقالي متوهج مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(
السيارة المعروضة على الغالف الخلفي: F-TYPE SVR بلون أمونيت مع مزايا اختيارية معتمدة )بحسب السوق(
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مسرد المصطلحات

A

)ABS( نظام منع غلق المكابح 
يقوم نظام منع غلق المكابح بمنع غلقها عند الضغط على دواسة الفرامل بشكل قوي للحفاظ على التحكم بالمركبة.

نظام العادم الرياضي النشط

يتميز هذا النظام بصمامات نشطة تتيح عند فتحها خروج غازات العادم مباشرة بغرض إصدار صوت صاخب وأكثر إثارة.  يتيح هذا النظام أيًضا للسائق 
استخدام زر موجود على الكونسول المركزي )إذا تم اختياره( لتنشيط الصمامات الجانبية يدوًيا.

 إضاءة داخلية خافتة  
ُتبرز اإلضاءة الداخلية العديد من المالمح الرئيسية للمقصورة وتفاصيل التصميم في ظل ضوء أزرق فوسفوري هادئ.

C

 تصحيح الصوت في المقصورة  
تقوم خوارزمية تصحيح الصوت )Cabin Correction Algorithm( في المقصورة من ميريديان بتحسين النظام الصوتي لتحويل التجربة الموسيقية إلى 

أصوات دقيقة متناغمة في مقصورة السيارة بغرض الحفاظ على إيقاع أدائها الطبيعي.

 تطوير الهندسة بمساعدة الحاسب  
تعّرف عملية تطوير الهندسة بمساعدة الحاسب )CAE( بأنها استخدام نماذج الحاسب والبرمجيات للمساعدة في التحليل الهندسي.

 حجرة االحتراق 
ُتعد حجرة االحتراق جزًءا من المحرك حيث يتم حرق خليط الوقود والهواء.

D

 كتل األلومنيوم المصبوب  
عملية صب المعدن الذي يستخدم لتشكيل كتل األلومنيوم لمحركات F-TYPE. تتضمن هذه العملية تحويل المعدن المنصهر إلى قالب تحت ضغط مرتفع. 

يتيح ذلك الحصول على دقة ممتازة لألبعاد وصب جدران أكثر رقة.

 مضخم الصوت 
تحلل تكنولوجيا معالجة اإلشارات الرقمية )DSP( مجموعة من المتغيرات التي قد تؤثر على جودة الصوت، ثم تعالجها باستخدام معادالت متطورة وتتكيف 

مع إنتاج النظام وفًقا لذلك. مما يتيح مستوى عاٍل من القوة واألداء الحقيقي الذي يستحيل الحصول عليه مع نظام الصوت التقليدي.

 )DIVCT( تقنية نظام الكامات المزدوجة ذات التوقيت المتغير للتزويد بالوقود 
 ُتعد تقنية نظام الكامات المزدوجة ذات التوقيت المتغير للتزويد بالوقود )DIVCT( ميزة ُتمّكن المحرك من ضبط توقيت دخول الوقود وخروج العادم 

 بشكل مستقل. يسمح ذلك بتحسين القوة وعزم الدوران، ال سيما في عندما تكون دورات المحرك قليلة، فضال عن تحسين االقتصاد في استهالك 
الوقود وخفض االنبعاثات.

 المثبطات/التثبيط 
تمتص المثبطات القوى المؤثرة على التعليق لتمنحك مزيًدا من الراحة والتحكم. تعرف المثبطات أيًضا بأدوات امتصاص الصدمات.

F

 نظام التعليق المزدوج المقصات المصنوع من األلومنيوم المشّكل بالطرق 
نظام التعليق األمامي والخلفي مزدوج المقصات في F-TYPE هو تصميم نظام تعليق مستقل باستخدام ذراعين على شكل عظمة الترقوة لوضع 

العجلة. يوفر التصميم المزدوج تحكًما دقيقًيا واستجابة دقيقة للتوجيه.

I

 INCONEL® إنكونيل 
Inconel هي سبائك أوستنيتية مصنوعة من النيكل والكروم. تتكون سبائك إنكونيل من مواد مقاومة للتأكسد والتآكل وهي مناسبة تمامًا للبيئات 

القاسية التي تتعرض للضغط والحرارة.

 تقنية التوقف/التشغيل الذكي  
وظيفة التوقف/التشغيل هي تكنولوجيا تعمل على إيقاف المحرك عند عدم الحاجة إليه، وتحّسن االقتصاد في استهالك الوقود والحّد من انبعاثات ثنائي 

أكسيد الكربون. تتم إعادة تشغيل المحرك بمجرد رفع قدم السائق عن دواسة الفرامل. سيعمل المحرك بكامل طاقته قبل أن يضع السائق قدمه على 
دواسة الوقود.

M

 MANUAL MODE الوضع اليدوي 
الوضع اليدوي متوفر على ناقالت الحركة األوتوماتيكية ويتيح لك تغيير ناقل الحركة إلى السرعة األعلى أو األدنى يدويًا.

 تكنولوجيا TRIFIELD من ميريديان  
 تقدم تكنولوجيا Trifield الحصرية من ميريديان تجربة متناغمة شبيهة بالحفالت الموسيقية، ويمكن تخصيصها بشكل مثالي بما يتناسب مع جميع 

وضعيات الجلوس. 

 ماسكات فرامل أحادية الكتلة  
مصنوعة من قطعة معدنية واحدة. يساعد ذلك في جعل الماسكات أكثر مقاومة لالنثناء تحت تأثير الحِمل، بحيث تفقد كميات أقل من الطاقة وتقدم فرملة 

أكثر اتساًقا.

 قابض كهربائي متعدد األلواح 
 يستخدم القابض الكهربائي متعدد األلواح عدة أقراص احتكاك لنقل الطاقة من المحرك إلى ناقل الحركة. تقلل هذه العملية من مستويات السحب وتزيد 

كمية عزم الدوران التي تنتقل، بينما تقلل مقدار القوة الالزمة لتشغيل القابض، مما يتيح تحويل السرعة بشكل أسرع وأكثر سالسة.

S

 ذراع نقل السرعة بمسافة نقل قصيرة  
ذراع نقل السرعة بمسافة نقل قصيرة منخفض الطول يساعد على تغيير السرعة بشكل أسرع.

 محرك بنزين سوبر تشارجد 
محرك بنزين مع شاحن فائق. الشاحن الفائق هو جهاز للسحب المعزز يعمل بقوة المحرك. يقدم طاقة أعلى، واستجابة فورية على جميع سرعات المحرك.

X

 مصابيح أمامية زينون  
تمنح مصابيح الزينون األمامية ثنائية الوظيفة إضاءة أفضل مع مصابيح إضاءة نهارية من نوع LED على شكل شفرة 'J' لمظهر مذهل على الطريق.






