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 ُتعيد تحديد

تجربة الفخامة

 الفخامة تتخّط ى المقتنيات المادية. لهذا السبب فإّن المّي زات البديهّي ة واللمسات لدى لينكون، نحن نعتقد 
 أّن  لحظة رائعة  كليًا مصّم مة لتسهيل حياتك اليومّي ة، وهي تسمح لك باالستمتاع بكّل 2021 الفخمة في

.نافيجيتور من رحلتك



 تستقبلك بالترحاب

عند وصولك

ابدأ كّل رحلة معها بأجواء من التفاؤل واإليجابّية. عند اقترابك، تستقبلك نافيجيتور بالترحاب. تنساب اإلضاءة الديناميكّية المتمّيزة 
باتجاه الخارج تحت المصابيح األمامية بينما تتوّهج نجمة لينكون على الشبكة األمامية من الداخل.1 كما أّن بساط الترحيب المضاء، 
ومقابض األبواب ذات اإلضاءة الخافتة، والعتبات الجانبية التي تفتح آليًا1 تدعو الجميع للصعود على متنها، حيث تتأّلق اإلضاءة 

المحيطّية. وكذلك تضيء أيضًا لوحات عتبات الصعود لألبواب األمامية و قوابض أحزمة األمان1، بينما تتراقص النجوم عبر لوحة 
العّدادات ومؤشرات القيادة. تستعيد نافيجيتور بلمح البصر إعدادات الذاكرة لنظام الصوت، ووضعيات مقعد السائق والمرايا 

الجانبّية والدواسات، وتفضيالت نظام التحّكم بالتكييف، وغيرها من الوظائف المرتبطة بملّفك الشخصّي. كما يمكن لمقعد الراكب 
األمامّي استعادة إعدادات المقعد1 بلمسة واحدة. ترّحب نافيجيتور بالجميع.

1ميزة متوّفرة.



تخّولك االنطالق 

بسالسة
عندما تعرف وجهتك في الحياة - وكيفّية وصولك إلى هناك - تشعر بالهدوء والثقة بالنفس. 
تعّزز نافيجيتور هذا الشعور من خالل محّرك V6 الثنائّي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر الجديد 
الذي يوّلد القوة الحصانية وعزم الدوران األفضل في الفئة. كما أّن ناقل الحركة األوتوماتيكي 
®SelectShift بـ10 سرعات الجديد مصّمم ليتكّيف في الوقت اآلنّي. وهو يحّدد ما الذي تريده 

باستخدام المعطيات من عشرات أجهزة االستشعار، ثّم يقوم بتفعيل الترس المناسب في 
الوقت المناسب ليقّدم األداء الذي تريده. تخّيل نفسك تنطلق بانسيابّية فائقة - بهدوء تام. 

يساعدك نظام التعليق التفاعلّي على الوصول إلى وجهتك بسالسة من خالل عزل المركبة عن 
تضاريس الطريق، بينما تساعد المواد الممتّصة للصوت المعّززة ونظام التحكم النشط بالضجيج 
على تخفيض ضجيج الطريق. والنتيجة هي بيئة تساعدك على االسترخاء وهي مالئمة للحظات 

التأّمل الهادئة أو المحادثة المشّوقة. تقّدم لك المقصورة الهادئة الفضلى في الفئة.

محّرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشحن التوربيني

310 كيلوواط
450 حصانًا عند 5500 د.د.1

691 نيوتن متر عند 3000 د.د.1

1القوة الحصانّية وفق معايير جمعية مهندسي السيارات SAE وتّم تحقيق تصنيفات عزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان.



.PMAو Qi 1ميزة متوّفرة. 2ليست كل الهواتف متوافقة مع الشحن الالسلكّي. شاحن الهاتف الالسلكّي المتوّفر يدعم معايير

تشعر هنا وكأنك جالس في منزلك بفضل التفاصيل - واألمر نفسه ينطبق على هذا المالذ 
الهادئ. صقل حرفيو لينكون كافة النواحي من أجل ضمان الهدوء والسكينة. وتتعّزز الرحابة من 

خالل الخطوط األفقّية االنسيابّية للوحة العدادات ومؤشرات القيادة المغّلفة يدويًا. وتتمّيز 
المقصورة بطابع من الفخامة بفضل لمسات من الخشب الطبيعّي. الدرزات األوروبية تزّين 
مقابض التمّسك المغّلفة يدويًا بالجلد وعجلة القيادة المدفأة1 المكسّوة بجلد فولسدورف 

Wollsdorf. الدرزات الفرنسّية على الفرش مدروزة بدّقة ومتباعدة بمسافة 6 ملم.

نجد داخل حّيز األجهزة اإللكترونّية منصة شحن السلكّي1,2 تسمح لك بوضع هاتفك وشحنه، 
أثناء اإلصغاء إلى البث المفّضل لديك، وكّل ذلك من دون أّي أسالك. إّن التصميم المتمّيز 

لناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو يستخدم تفاصيل حّسية، بإنسيابية وأحجام مختلفة، ليصبح 
تبديل السرعات مسألة بديهية. وحدها التفاصيل الوثيقة الصلة تظهر على شاشة LCD قياس 

10 بوصات السريعة االستجابة في اللوحة المركزية. وأزرار التحّكم المثّبتة في عجلة القيادة 
تسّهل عليك تخصيص المحتوى على لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة الرقمية.

استمتع بحّيز المقاعد الواسعة في الصف األول األفضل في الفئة من خالل مقاعد "الوضعية 
المثلى" Perfect Position™1 مستوحاة من الطائرات الخاصة، فإّن مقاعد "الوضعية المثلى" 

Perfect Position األمامّية1 القابلة للتعديل في 30 وضعية الرائدة في الفئة تتمّيز بتصميم 
مريح داعم للجسم مسّجل ببراءة اختراع يمتّد من حولك ويحتضنك. كما تشتمل أيضًا على 

إعدادات التدفئة والتهوية، باإلضافة إلى ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion للمساعدة 
على التخفيف من إجهاد العضالت في أعلى ساقيك وأسفل ظهرك. تّم تصميم نافيجيتور 

لتكون ملجأك المريح و منزلك الثاني الجديد.

مختارة بعناية فائقة 

لتؤّمن لك الراحة



تدّلل نافيجيتور ركابك من خالل حّيز الكتفين 
والقدمين في الصّف الثاني األفضل في 

الفئة. كما يحظون أيضًا بالمزيد من حّيز الرأس 
في الصّف الثاني مقارنًة بالجيل السابق. 

في طرازات الـ8 ركاب، يتمتع المقعد الطويل 
في الصّف الثاني1 بميزة الطي اآللي 

®PowerFold مقاعد جانبية مدفأة مع قابلية 

التعديل المستقّل لكّل راكب من الركاب الـ3. 
كما يمكنهم أيضًا تحديد درجة الحرارة المفّضلة 

لديهم باستخدام أزرار التحكم بالتكييف في 
الناحية الخلفية لمركز التحكم الصف األول، 

ويمكنهم إبقاء أجهزتهم مشحونة من خالل 
منفذي USB، ومأخذ للطاقة بقّوة 12 فولت 

ومأخذ للطاقة بقوة 230 فولت - كّل ذلك في 
الصّف الثاني.

اهتمام مطلق بطاقمك

في طراز الـ7 ركاب، تتمتع مقاعد الصّف الثاني 
المقّعرة والمدفأة والمكسّوة بالجلد بميزة 

الطّي اآللّي PowerFold ومركز تحكم مركزّي 
مالئم في الصف الثاني1 أو منفذ1 نحو الصف 
الثالث. يشتمل مركز التحكم للصف الثاني على 

حاملتين فسيحتين لألكواب، وأزرار إضافية 
للتحّكم بنظام الصوت، وشاشة LCD قياس 
4 بوصات يستطيع الركاب استخدامها لرؤية 

التفاصيل على غرار أسماء المحطات وعناوين 
األغاني.

امنحهم قدرة التحّكم

ُيعتبر 1Lincoln Play المقاربة العصرّية للترفيه 
في المقعد الخلفّي. فهو يسمح للركاب برؤية 
المحتوى من أجهزتهم المتوافقة على الشاشة 
قياس 10 بوصات القابلة للتعديل المثّبتة في 

الناحية الخلفّية لكّل مقعد أمامّي. كما يمكن 
 ،SD الوصول إلى المحتوى من خالل بطاقة
أو منفذ إدخال HDMI، أو جهاز USB. يمكنك 

أن تعرض محتوى مختلفًا على كّل شاشة، 
ومشاركة ما تشاهده من خالل نقله من 

الشاشة إلى جهاز جوال آخر في المركبة. يؤّمن 
Lincoln Play خيارات ترفيه متعّددة.

دعهم يلعبون

من أجل الوصول بكّل بسهولة إلى الصّف 
الثالث، تؤّمن نافيجيتور ميزة اإلمالة واالنزالق 
بلمسة واحدة في كافة المقاعد الجانبية في 

الصف الثاني. لذا يستطيع الركاب الصعود 
والنزول بسرعة وسهولة، حتى عند وجود 

كرسي أمان لألطفال مثّبت في الصف الثاني. 
ومع المقعد الطويل في الصف الثاني1، 

تحظى بـ"وضعّية األهل" في المقعد األوسط 
الحصرّية في الفئة. يمكنك جعله ينزلق إلى 

األمام، على مقربة من مركز التحكم األمامّي، 
لتسهيل وصول راكب الصف األّول إلى الطفل 

الجالس هناك.

تحميل أكثر سهولة

1ميزة متوّفرة.



يسهل عليك االسترخاء تحت فتحة السقف البانورامية اآللية ®Vista Roof ذات الفتحة األكبر في فئتها.1 
وحفاظًا على سعادة الجميع، تتمّيز نافيجيتور بـ6 منافذ USB إجمالّية، بما في ذلك 2 في الصّف الثالث 

يمكنهما االستمرار في شحن األجهزة حتى 75 دقيقة بعد إطفاء المحّرك. باإلضافة إلى وجود مأخذ 
للطاقة بقّوة 12 فولت في حّيز الحمولة الخلفّي. وبغية الوصول إلى حّيز الحمولة األفضل في الفئة وراء 

الصف األول، أو الثاني، أو الثالث، ما عليك سوى تمرير قدمك تحت باب الصندوق العامل اليدويًا. ثّم 
اضغط على أزرار مقاعد الصف الثاني والثالث المزّودة بميزة الطي اآللي ®PowerFold في حّيز الحمولة 

للحصول على أرضية تحميل مسّطحة بلمح البصر.

حتى الركاب الراشدين يمكنهم االستمتاع بمقعد الصف الثالث من خالل مساند الظهر القابلة لإلمالة آليًا، 
والمزيد من حّيز الجلوس مقارنًة بالجيل السابق، وحّيز الكتفين و مساحة المقعد األفضل في الفئة. عندما 

يكون الصف الثالث خاليًا، يمكنك الضغط على زّر من مقعد السائق لطّي مساند الرأس الجانبية لتعزيز 
الرؤية. يمكن تعديل نظام إدارة الحمولة المتعّدد الطبقات وفق 4 وضعيات لمساعدتك على االستفادة 

إلى أقصى حّد من كّل رحلة. يمكنك استخدامه للحصول على أرضية تحميل مسّطحة، أو لتقسيم 
فسحة الحمولة. كما تستطيع جعله في وضعّية الرف للوصول بسهولة إلى الحمولة من خالل زجاج باب 

الصندوق الذي يفتح إلى األعلى. أو يمكنك استخدامه للمساعدة على إبقاء األغراض ثابتة في الداخل 
أثناء فتح باب الصندوق.

ترتبط الحمولة وقدرتها بالوزن وتوزيعه.
1استنادًا إلى الفتحة الداخلية



لينكون
SYNC®3 نظام المزامنة

قل ما تريده، فسيارة نافيجيتور تصغي إليك. من خالل التكنولوجيا المنّشطة صوتيًا 
المحّسنة لنظام المزامنة SYNC® 3، 1 يمكنك التحّكم باالتصاالت، والموسيقى، والكثير 

غير ذلك بلمسة وصوت منك. لقد تّم تعديل تصميم مّيزات الصوت، والهاتف، 
والمالحة، وغيرها من المّيزات بأسلوب راٍق لعرضها على الشاشة العاملة باللمس 

قياس 10 بوصات السريعة االستجابة. كما أّن الدمج المتكامل مع Siri® Eyes Free يسمح 
لك باالستفادة من مّيزات هاتف ®iPhone في المركبة بعد أن يتّم توصيله بالنظام. 

 Android™و Apple CarPlay™ على التوافق مع SYNC® 3 كما يشتمل نظام المزامنة
Auto. 2 يتمّيز نظام المالحة مع شاشة عاملة باللمس بخرائط ثالثّية األبعاد نابضة بالحياة 

مع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير.

ابَق على اتصال من خالل األوامر الصوتية البسيطة

1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّش طة صوتيًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال 
تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّي زات متوافقة مع كافة الهواتف. 

2يتطّالفتاه ب ً مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام SYNC® 3 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. 
. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّي ة الوظيفّي ة لمنتجاتها

قد تنطبق بعض القيود، شروط األطراف الثالثة، أو تكلفة إرسال الرسائل والبيانات. قد تختلف األوامر تبعًا للهاتف. يرجى مراجعة 
الحاشية السفلّي ة 1 ضمن صفحة "المّي زات القياسية لسيارة نافيجيتور/نافيجيتور L  2021"، ووكيل لينكون للحصول على 

التفاصيل.

نظام ®Revel Ultima الصوتّينظام ®Revel الصوتّي

للصوت مكّبرًا   14
قناة  12 بـ  D الفئة  من  صوت  مضّخم 

QuantumLogic Surround المحيطي  الصوت  تكنولوجيا 

للصوت مكّبرًا   20
قناة  20 بـ هجين  صوت  مضّخم 

QuantumLogic Surround المحيطّي  الصوت  تكنولوجيا 
Clari-Fi ™ الموسيقى  ترميم  تكنولوجيا 

تتمّيز الموسيقى بالقدرة على تهدئتك وإراحتك... منحك الحيوّية وتحريرك. مهما كان نوع الموسيقى 
المفّضل لديك، فإّن أنظمة ®Revel و®Revel Ultima الصوتّية المصّممة هندسيًا بحرفّية فائقة قادرة على 

تأمين مستوى من الدّقة واإلتقان الموسيقّي الذي لن تكتفي بسماعه فقط - بل ستشعر به أيضًا. وكأنك 
جالس بين "الحضور" أو تقف "على خشبة المسرح" مباشرًة عند استخدام أنماط االستماع المخّصصة. 

 ،Revel استمتع بصوت مدهش متعّدد األبعاد في كّل مقعد بفضل موّجهات الموجات في نظام
وتكنولوجيا الصوت المحيطي QuantumLogic® Surround Sound والضبط المتطّور لتصحيح الصوت في 

المقصورة. إّن نظام ®Revel Ultima الصوتي مزود بـ20 مكّبرًا للصوت يستخدم تكنولوجيا ترميم الموسيقى 
™Clari-Fi المسّجلة ببراءة اختراع لتعزيز الراديو عبر األقمار االصطناعية، والموسيقى بتقنّية الدفق اآلنّي، 

وملفات MP3 والمصادر الرقمّية األخرى، للحصول على صوت ديناميكّي، نقّي، واضح ذي نطاق واسع.

عّزز استمتاعك بالموسيقى



1ميزة متوّفرة.

تفاجئنا الحياة أحيانًا حيث ال يمكننا التنبؤ بما يلوح في األفق. حافظ على رباطة جأشك بمساعدة 
أنماط لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Modes. يسمح لك النظام الجديد بالتحّكم بكّل رحلة. ما 

عليك سوى تحريك القرص الدّوار الختيار النمط الذي يتالءم مع ظروف القيادة أو نوع القيادة الذي 
تريده. من النمط العادّي Normal إلى التسّلق البطيء Slow Climb، 1 تساعدك التأثيرات المتحّركة 

الجميلة على لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة على االختيار، وتتوّلى نافيجيتور االهتمام بالباقي. 
ويتّم تعديل كّل شيء تلقائيًا تبعًا للنمط الذي اخترته، من استجابة التوجيه والدواسات إلى التحّكم 

بالدفع، إعدادات نظام الدفع الرباعي  4WD 1 ونظام التعليق، وحتى صوت المحّرك. 

المصابيح األمامية العاملة بتقنية LED، القياسية في كافة طرازات نافيجيتور، هي متحّسسة 
للسرعة، حيث تقّدم شعاعًا ضوئيًا أعرض عند السرعات المنخفضة، وشعاعًا ضوئيًا أطول وأكثر 

تركيزًا عند السرعات العالية. تستهلك المصابيح بتقنية LED طاقة متدّنية مع قّوة لومن كبيرة، وهي 
تضيء أسرع بـ10 مرات من المصابيح المتوّهجة التقليدية لُتشعرك بأّن اإلضاءة تتّم بشكٍل فورّي. 
تستطيع نافيجيتور رصد مصابيح المركبات ومصابيح إنارة الشوارع التي أمامك من خالل المصابيح 

األمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية1، وتقوم باالنتقال تلقائيًا من اإلضاءة العالية إلى 
اإلضاءة المنخفضة لتأمين األفضل لك وعلى سبيل اللياقة للسائقين اآلخرين. أينما قادتك رحالتك، 

فإّن تحريك القرص الدّوار هو كّل ما تحتاج إليه لمتابعة القيادة الثابتة، والسلسة، والمفعمة بالثقة. 
تّم تصميم نمط "الرمال الكثيفة" Deep Sand مع أخذ عمالء الشرق األوسط باألخّص في االعتبار. 

عندما يتّم تنشيطه، يؤّمن قدرة أكثر شراسًة لتحقيق الزخم عند القيادة إلى األمام واالنعطاف، ومن 
أجل المحافظة على هذا الزخم وتعزيزه. كما يسمح هذا النمط أيضًا بالفرملة السريعة والقوّية جدًا 

لتصحيح المسار بسرعة.

 واجه الظروف المتغّيرة

بثقة تاّمة



1تذّكر دائمًا أّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة 

على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة. 2إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال 
تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.

تسّهل عليك نافيجيتور إثراء مغامراتك مع العائلة واألصدقاء من خالل قدرة السحب 
الفضلى في الفئة التي تبلغ 3810 كلغ. تؤّمن لك مّيزات سحب المقطورة القياسّية كّل 

ما تحتاج إليه للسحب، بما في ذلك وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة ونظام التحكم 
بالمقطورة1.

كما يتوّفر مساعد إرجاع المقطورة ™Pro Trailer Backup Assist، ومساعد الدفع 
اإللكتروني، ونظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة، ضمن مجموعة التجهيزات العالية 
 ،Pro Trailer Backup Assist2 المتانة لسحب المقطورة. من خالل مساعد إرجاع المقطورة

ما عليك سوى تحريك القرص الدّوار في االتجاه الذي ترغب في أن تسلكه المقطورة، 
ويقوم النظام بتوجيه المركبة تلقائيًا من أجل تحريك المقطورة بالنيابة عنك. يقوم مساعد 

الدفع اإللكتروني بتوجيه عزم الدوران تلقائيًا إلى عجالت معّينة لتحسين الثبات عند 
المنعطفات وللمساعدة في الظروف المليئة بالتحّديات على غرار منصات إنزال وسحب 

المراكب. يمكنه تحويل عزم الدوران إلى العجلة التي تتمّتع بقّوة الدفع القصوى، أو حتى 
يمكنه إقفال المحور الخلفّي إن دعت الحاجة، إلبقاء المركبة قادرة على التحّرك.

كما تستوفي نافيجيتور متطّلبات األداء الخاصة بمعايير تصنيفات وزن المقطورة وفق 
الجمعية الدولية لمهندسي السيارات ®SAE International، لكي تتمّكن من سحب قاربك، 

أو عربة التخييم، أو الضرورّيات األخرى للرحالت البّرية بثقة تاّمة.

 اصنع الذكريات

بشكل أفضل



ميزة اإليقاف التلقائّي1 –
لم يعد ثّمة داٍع لالستمرار في الضغط على 

دّواسة الفرامل أثناء التوّقف المطّول عند 
اإلشارة الحمراء أو عند االنتظار لفترة طويلة 
في نافيجيتور. ما عليك سوى تنشيط هذه 

التكنولوجيا، وستتوّقف المركبة بالكامل. حتى 
على التالل، يستطيع النظام إبقاء مركبتك 

ثابتًة في مكانها إلى أن تضغط على دواسة 
الوقود.

1إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 2ميزة متوّفرة.
 3مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة قادر على رصد المشاة، لكن ليس في كافة الظروف وهو ال يحّل مكان القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن قيود النظام. 4ال تقد وأنت شارد الذهن. يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن التفاصيل وقيود النظام. 5إّن نظام البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه.

نظام البقاء في خّط السير1،2 –
إن بدأت باالنحراف عن مسارك، يمكن لهذه 

التكنولوجيا أن تساعد على تنبيهك. باستطاعة 
هذا النظام أن يرصد عالمات خّط السير 

بواسطة كاميرا مواجهة لألمام، ويمكنه إرسال 
عزم الدوران إلى عجلة القيادة ويمكنه تنبيهك 

حتى من خالل ارتجاجات في عجلة القيادة 
للمساعدة على توجيهك للعودة إلى خّط 

سيرك5. إن رصد النظام أّنك تجاوزت الخط 
بشكل متكّرر، يدفع نظام تنبيه السائق1,2  إلى 

إطالق إنذار صوتّي وعرض رسم لفنجان من 
القهوة لتذكيرك بأّنه حان وقت االستراحة.

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف 
واالنطالق التلقائّي 1 – 

قد تصبح بعض ظروف القيادة مزعجة بعض 
الشيء. عند القيادة على الطرقات السريعة أو 

عند القيادة بسرعات منخفضة أثناء زحمة السير، تّم 
تصميم هذا النظام إللغاء الحاجة إلى التعديالت 

المستمّرة. ما عليك سوى تحديد السرعة، ويعّدل 
النظام السرعة للمحافظة على ما تختاره من بين 
4 مسافات مبرمجة مسبقًا والتي تفصلك عن 

المركبة أمامك، حتى يمكنه إيقاف المركبة بالكامل 
متوفر في طرازات ريزرف.

مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة1,2 –
باستخدام تكنولوجيا الكاميرا والرادار، يراقب 

النظام مدى قرب مركبتك من المركبات األخرى 
والمشاة. في حال الكشف عن اصطدام 

محتمل، يمكن للنظام تنبيهك، وإن دعت الحاجة، 
يمكنه مساعدتك للحصول على تجاوب كامل 
عندما تقوم بالفرملة. إن استشعر النظام بأّن 

االصطدام وشيك، قد تقوم ميزة الفرملة 
النشطة بالضغط على الفرامل تلقائيًا1,3.

مساعد الركن النشط المحّسن مع مساعد 
الخروج من الموقف1,2 – 

بغية الحصول على المساعدة عند الركن المتوازي 
أو الرجوع إلى الوراء للركن في فسحة عمودّية، 
ما عليك سوى تنشيط هذا النظام الحصرّي في 

الفئة. يستخدم النظام أجهزة االستشعار فوق 
الصوتّية للمساعدة على إيجاد فسحة ركن مناسبة، 

ثّم يحّرك عجلة القيادة لركن المركبة فيها بينما 
تقوم بتنفيذ التعليمات التي تظهر على الشاشة، 
والتحّكم بناقل الحركة، ودّواسة الفرامل، ودّواسة 
الوقود. يمكنه توجيهك أيضًا للخروج من فسحات 

الركن المتوازي. كما يمكن ألنظمة االستشعار 
األمامية والخلفية القياسّية أن تنّبهك بشأن وجود 

عناصر أمام المركبة أو خلفها أثناء المناورة.

كاميرا بزاوية 360 درجة1,2 –
احصل على المساعدة في الظروف التي تكون 
فيها الرؤية محدودة من خالل هذه التكنولوجيا. 

هي تدمج الصور الملتقطة من 4 كاميرات لتقديم 
رؤية علوّية شاملة لمركبتك ومحيطك. ويتّم 

عرضها على الشاشة الملّونة قياس 10 بوصات 
العالية الدّقة، كما تقّدم أيضًا رؤية بزاوية 180 درجة 
للناحية األمامية أو الخلفية، وتشتمل على بخاخات 

رش في األمام والخلف

شاشة الزجاج األمامّي 2,4 – تسمح لك 
نافيجيتور بإبقاء عينيك على الطريق مع البقاء 

على اّطالع من خالل شاشة الزجاج األمامّي 
األكبر واألكثر سطوعًا في فئتها.

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 
®BLIS مع التغطية الشاملة للمقطورة1 – 

قد تكون بعض المركبات خارج مجال رؤيتك، 
لكن يمكن لهذه التكنولوجيا أن ترصدها. 

ينّبهك النظام في حال الكشف عن مركبة 
في الزوايا غير المرئّية أثناء القيادة إلى 

األمام، أو إن كانت تقترب من إحدى الجهتين 
أثناء الرجوع. كما يمكن تعزيز نطاق التغطية 
برمجة  تتّم  ليشمل مقطورة تقليدّية، عندما 

ذلك في النظام.

 التكنولوجيا التي

تسّهل يومك



  نافيجيتور جميع تفلت ،ألماميةا لشبكةا  على1لخافتةا ةإلضاءا تاذ نء فيها نجمة لينكويضت لتيا للحظةا ذنم 
  إلحساسا لفسيحة مصّم مة لتمنحناا النسيابّي ة ضمن مقصورتهاا لألشكااو بعناية ةلمختارا رصلعناا .ألنظارا
  نموة سكانها فوق الكم يو ففطتّأنها كوبدو تدون إطار بية فللخارآة الرؤية م ّنأ فيك ظنالح نأا ننمكيالتوازن. ب

LED لعاملة بتقنيةا لمتكيِّ فةا ألماميةا لمصابيحا لجما ّنأ حتى .ةلمقصورا طسو عبر بينسا يلذا ّلطبيعيا لخشبا  
  لتيا في فئتها ةلوحيدا لمركبةا عتبر نافيجيتورُت .لخارجّي فقطا لمظهرا عة" ال يقتصر علىّص لمرا ةإلنارا" مظهرب

 بتقنية ةباإلضاء ز LED حصابيمولخارج، او للداخا يف LED ّقد ال تضطر المركبة، لذا ةحيا ىمد مومصّم مة لتد
 ّتتمي .كتكليًا حيا ةلجديدا 2021 نافيجيتور نفيها لينكو ل ّلتي تسها تاز ّلميا على رخآ لمثا اذه .حمصبا ّيأ الستبدا

1ميزة متوّفرة.إلى

انغمس في

األناقة اآلسرة



خشب الدردار بالنقشة الدائرّية باللون الرمادّيخشب الدردار بالنقشة الدائرّية بلون اإلسبريسو"خشب الورد من "سانتوس
1–9 أبنوسّي نافيجيتور 

9–1  ريزرف 
9 ,6 ,2 ريزيرف بلس 

1–9 كابوتشينو نافيجيتور 
10–1  ريزرف 

9 ,6 ,2 ريزيرف بلس 
2, 4–5, 7, 9رمادّي األردواز متوّسط  ريزرف 

9 ,2 ريزيرف بلس 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9عّنابي  ريزرف 

9 ,6 ,2 ريزيرف بلس 

لوحة األلوان الداخلّيةاللمسات النهائّية الخارجّية

1
موكا ثلجي

لون فاخر1

2
أبيض بريستين
معدني ثالثي 

الطبقات1

3
فّضي الجاد

معدني

4
أحمر كاربت خفيف

وشفاف1

5
أزرق ماسّي 

معدنّي

6
سيراميك لؤلؤي 

معدني ثالثي 
الطبقات1

7
فضي راديانس

شفاف1

8
برغندي مخملّي 

معدني مع طالء 
شفاف بلون خفيف1

9
أسود مطلق

10
أزرق رابسودي

لون فاخر1

خشب الورد من 
"سانتوس"

خشب الدردار 
بالنقشة الدائرّية 
بلون اإلسبريسو

خشب الدردار 
بالنقشة الدائرّية 

باللون الرمادّي

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. المقصورة الداخلية مبّينة لأللوان فقط. قد تختلف المقصورة الداخلية الفعلّية. 1ميزة بتكلفة إضافية.

رمادّي األردواز كابوتشينوأبنوسّي
متوّسط

عّنابي رمادّي األردواز 
داكن



والتحّكم القّوة 
نظام تعليق تفاعلّي ق  ق 

)4WD(  نظام دفع رباعّي ق  ق 
للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 

الكاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة ق 
:Co-Pilot360™ نظام لينكون ق  ق 

 - مصابيح أمامّية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية، الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام 
  اإلنذار عند الرجوع CTA مع التغطية الشاملة للمقطورة

- نظام البقاء في خط السير – نظام تنبيه السائق، نظام المحافظة على خط السير، مساعد البقاء في خط السير
 - مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB – دعم الفرملة الديناميكي، 

  التحذير من اصطدام أمامي، رصد المشاة
- كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ للكاميرا الخلفية

Lincoln Experiences "تجارب لينكون"
بكلة مضيئة ألحزمة األمان في الصف األّول والثاني ق 

نجمة لينكون مضاءة على الشبكة األمامية ق 
من الخارج

عتبات جانبية تفتح آليًا ق  ق 
مزيل الثلج عن مّساحات الزجاج األمامي ق  ق 

من الداخل
بطانات لألرضّية في الصف األول والثاني ق  ق 

عجلة قيادة مدفأة ق  ق 
نظام الترفيه في المقعد الخلفّي Lincoln Play مع سماعات رأس السلكّية )2( ق 
فتحة السقف البانورامية اآللية ®Vista Roof )قياسّية في نافيجيتر L  نافيجيتور( ق 

نظام إدارة الحمولة المتعّدد الطبقات )يشتمل على حاملة سقفية مع قضبان متشابكة( ق 
منصة شحن السلكّي في حّيز األجهزة اإللكترونّية في الكونسول األمامّي المركزّي ق  ق 

نظام الصوت
نظام الصوت ®Revel Ultima مع 20 مكّبرًا للصوت )يتطّلب مشّغل لقرص CD واحد( ق 

مشّغل لقرص CD واحد )موجود في الكونسول المركزّي للصف األول( ق 
المقاعد

مقاعد مريحة ) 10 وضعيات( من طراز كابتن مع متاكئ للرأس قابلة للتعديل في 4 وضعيات ودعامة  ق
ألسفل الظهر آلية قابلة للتعديل في وضعيتين مع دعامة للفخذين انعكاسية، ويدوية، ومستقلة

مقاعد بميزة الوضعية المثلى" Perfect Position في الصف األول مقّعرة ومدفأة ومهّوأة مع ق 
 قابلّية التعديل آليًا في 30 وضعية بما في ذلك المساند الداعمة للفخذين ومساند الرأس، باإلضافة 

Active Motion® إلى ميزة التدليك المستمّر
ذاكرة لمقعد الراكب األمامي في الصف األّول ق 

مقاعد الصف الثاني مقّعرة منخفضة الظهر بميزة الطي اآللي PowerFold مع منفذ نحو الصف الثالث إ  ق 
مقاعد الصف الثاني مقّعرة منخفضة الظهر بميزة الطي اآللي PowerFold مع كونسول مركزّي في الصف الثاني ق 
مقعد طويل مجّزأ بنسبة 40/20/40 في الصف الثاني، ومزّود بميزة الطّي اآللّي PowerFold، المقاعد الجانبية   إ  إ 

مدفأة وقابلة لالنحناء، والجزء الوسطي قابل لالنزالق إلى األمام
السالمة واألمان

السالمة المعّززة )أجهزة استشعار الميالن واالقتحام( ق 

L نافيجيتور  نافيجيتور  األبعاد 

3,342 ملم 3,342 ملم  قاعدة العجالت 
5,652 ملم 5,351 ملم  الطول 

) 4WD( 1,924 ملم  ) 4WD( 1,925 ملم االرتفاع 
2,434 ملم 2,434 ملم  العرض 

حّيز الرأس
1,003 ملم 1,062 ملم  الصف األّول 

)مع فتحة السقف Vista Roof القياسّية( )األقصى(
963 ملم 1,016 ملم  الصّف الثاني 

)مع فتحة السقف Vista Roof القياسّية(  
950 ملم 947 ملم  الصف الثالث 

حّيز الساقين
1,115 ملم 1,115 ملم  الصف األّول 

)األقصى(
1,082 ملم 1,082 ملم  الصّف الثاني 
1,039 ملم 1,039 ملم  الصف الثالث 

حّيز الردفين
1,572 ملم 1,572 ملم  الصف األّول 

)األقصى(
1,565 ملم 1,562 ملم  الصّف الثاني 
1,306 ملم 1,306 ملم  الصف الثالث 

حّيز الكتفين
1,656 ملم 1,656 ملم  الصف األّول 

)األقصى(
1,654 ملم 1,654 ملم  الصّف الثاني 
1,633 ملم 1,631 ملم  الصف الثالث 

سعة الحمولة )قدم مكّعب(
3  3 خلف الصف األّول 
2  2 خلف الصف الثاني 
1  1 خلف الصف الثالث 

قدرة السحب القصوى )كلغ(4
3,674  3,765 نظام الدفع 

4WD الرباعي

إ = ميزة اختيارّية ق = ميزة قياسّية

قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع لينكون المحلّي.
1احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 3سيختلف استهالك الوقود الفعلّي. 4عند تجهيزها بالشكل المناسب.

نافيجيتور
ريزرف 2021   L نافيجيتور  / نافيجيتور رة  لسيا لقياسية  ا لمّيزات  ا

القّوة والتحّكم
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات مع وضع ®SelectShift ووحدتين لنقل الحركة مثبتتين في عجلة القيادة

محور خلفي بنسبة 3.73:1
نظام مغاليق الشبكة النشطة
نظام عادم مزدوج من الكروم

مكبح إيقاف كهربائي
أنماط لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Modes مع نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا EPAS ونظام التحكم النشط    

بالضجيج
)4WD(  نظام دفع رباعّي

فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق 
التكنولوجيا المساِعدة للسائق

ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح لتشغيل/إطفاء المصابيح األمامّية تلقائيًا
الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام اإلنذار عند الرجوع CTA ونظام مراقبة سحب المقطورة

أنظمة استشعار أمامية وخلفية
Hill Descent Control™ نظام ضبط السرعة على المنحدرات

مّساحات للزجاج األمامي متحّسسة للمطر
نظام المزامنة SYNC® 3 المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه مع شاشة LCD سعوّية ملّونة قياس 10 بوصات 

عاملة باللمس، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي
أنظمة التحّكم الخاّصة بالسائق

ميزة اإليقاف التلقائّي
شاشات للبوصلة ولعرض الحرارة الخارجية

عجلة قيادة مكسوة بالخشب والجلد مع مفاتيح تحكم بنظام الصوت، ومثّبت السرعة
الملّفات الشخصّية )إعدادات الذاكرة لوضعّيات مقعد السائق، المرايا الجانبّية، الدواسات القابلة للتعديل، عمود عجلة 

القيادة القابل لإلمالة والسحب آليًا، نظام الصوت، نظام التكييف والشاشات(
دّواسات للوقود والفرامل قابلة للتعديل آليًا مع ذاكرة
عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا مع ذاكرة

نوافذ آلّية مع ميزة الفتح/اإلغالق بلمسة واحدة
نظام التشغيل عن ُبعد

نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثالثّي المناطق مع أزرار تحّكم إضافّية وفتحات تهوية في الناحية الخلفّية
من الخارج

جناح بلون الهيكل
سكك جانبية من الكروم للحاملة السقفية

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
باب آلي للصندوق الخلفي عامل اليدويًا يتم تنشيطه بالقدم

LED مصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار، مصابيح أمامية متكّيفة مع إضاءة ممّيزة، ومصابيح خلفّية بتقنّية
مرايا جانبية مدّفأة وقابلة للطّي آليًا مع أغطية سوداء، مصابيح تأشير لالنعطاف، مصابيح إنارة األرضية، ميزة اإلمالة إلى 

األسفل عند الرجوع إلى الخلف، ميزة الذاكرة وميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق
زجاج معّتم 

نظام التثبيت في مواجهة الرياح المعترضة
مشبكان مضّمنان في الواجهة األمامية

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة مع طقم أسالك بـ 4 و7 دبابيس، مبّرد لزيت ناقل الحركة، وحدة التوصيل الذكية لسحب 
المقطورة، ونظام التحكم بالمقطورة

Lincoln Experiences "تجارب لينكون"
نظام استشعار االقتراب

مقابض أبواب خارجية مضاءة
بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون

إضاءة خارجّية ديناميكية متمّيزة تضيء وتنطفئ بشكل تدريجّي
نظام الصوت والمالحة

HD Radio™ الصوتّي مع 14 مكّبرًا للصوت يشتمل على تقنية الراديو الرقمي Revel® نظام
يتمّيز نظام المالحة مع شاشة عاملة باللمس بخرائط ثالثّية األبعاد نابضة بالحياة مع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

من الداخل
مركز تحكم مركزّي أرضّي في الصف األّول مع مساند ذراع مجّنحة

مركز تحكم علوي في الصف األول مع حاملة للنظارات الشمسية ومرآة المحادثة
منافذ USB مع ميزة الشحن الذكّي في الصف الثاني والثالث )4(

لوحة العدادات ومؤشرات القيادة قابلة للتهيئة قياس 12 بوصة
مآخذ للطاقة بقّوة 12 فولت )4(

مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 230 فولت
ميزة تأخير توّقف الوظائف اآللية

إضاءة محيطية
مرآة للرؤية الخلفية من دون إطار، تلقائية التعتيم

لمسات من الخشب الطبيعّي على لوحة القيادة، مركز التحكم المركزّي، عجلة القيادة وألواح األبواب
لوحات عتبات الصعود مضاءة لألبواب األمامية

LED أضواء ُمقّببة ومصابيح للقراءة بتقنية
فرش ألرضية فسحة الحمولة

المقاعد
مقاعد الصف األول والثاني مكسّوة بالجلد الفاخر ومدفأة؛ مقاعد لينكون الناعمة الملمس في الصف الثالث

مقاعد الصف الثاني مقّعرة منخفضة الظهر بميزة الطي اآللي ®PowerFold مع ميزة االنحناء ومع الدخول السهل إلى الصف الثالث
 مقعد طويل في الصف الثالث بميزة الطي اآللي ®PowerFold مجّزأ بنسبة 60/40 مع ميزة االنحناء آليًا ومساند رأس المقاعد 

الجانبية قابلة للطّي عن ُبعد
السالمة واألمان

نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين1، 
ونوابض شّد مسبقة الضبط ألحزمة األمان، وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار ربط حزام األمان، وجهاز 

استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية1

نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية1 في الصفوف الثالثة بتقنية االنسدال Roll-fold، وجهاز استشعار حاالت 
التدهور

نظام أحزمة أمان بـ3 نقاط تثبيت لكافة المقاعد؛ قابلة لضبط االرتفاع في الصف األّول
)Roll Stability Control™(  RSC® مع ميزة التحّكم بالميالن AdvanceTrac® نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار االحتياطي(
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

نظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال( لكافة المقاعد في الصف الثاني والمقاعد الجانبية في 
الصف الثالث

تكنولوجيا ®MyKey لمساعدة األهل على تشجيع القيادة اآلمنة
نظام اإلنذار المحيطّي

كاميرا للرؤية الخلفية مع بّخاخ رّش
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية
نظام ®SecuriLock الكامن للحماية من السرقة

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

الدفع  المقطورة: مساعد  المتانة لسحب  العالية  التجهيزات  مجموعة  إ   إ 
 Pro Trailer اإللكتروني، رادياتير عالي المتانة، مساعد إرجاع المقطورة 
Backup Assist ونظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة TBC )تضيف 

نمط التسّلق البطيءSlow Climb إلى أنماط لينكون للتحكم بالقيادة 
) 4WD في طرازات الدفع الرباعّي Lincoln Drive Modes

مجموعة التجهيزات التكنولوجية: مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف  ق   ق 
مع رصد المشاة، شاشة   واالنطالق التلقائّي؛ مساعد استباق االصطدام  

 الزجاج األمامّي؛ نظام البقاء في خط السير مع نظام تنبيه السائق؛
مساعد الركن النشط مع مساعد الخروج من الموقف؛ المصابيح األمامية   

مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية

نافيجيتور
ريزرف

محّرك V6 ثنائي الشحن 
 التوربيني سعة 3.5 لتر

مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي
310 كيلوواط عند 5500 د.د.2

إعدادات الصف الثاني

مقاعد تتسع لـ7 ركاب
مقاعد من طراز كابتن مع كونسول

قياسّي: ريزرف

مقاعد تتسع لـ8 ركاب
مقعد طويل مجزأ بنسبة 40/20/40

اختياري: ريزرف



B A

C

عّبر عن تفضيالتك الشخصّية في ما يتعّلق باألسلوب المتمّيز، المالءمة والحماية:
accessories.lincoln.com يمكنك شراء المجموعة الكاملة عبر موقع

عة  تحظى أكسسوارات لينكون األصلّية بكفالة لمدة 12 شهرًا/أميال غير محدودة. وُيشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة من لينكون )LLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
عة لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات المرّخصة من لينكون LLA مصمَّ

بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل لينكون المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة. 1يرجى مراجعة دليل المالكين لالّطالع على التفاصيل حول 
الحمولة القصوى للحاملة السقفّية. 2أكسسوار مخّصص من لينكون.

عجالت من األلومنيوم المشغول شديد اللمعان بـ16 شعاعًا قياس 22 بوصة مع جيوب مطلية بطبقة داكنة
3خدمات لينكون للمساعدة على الطريق Lincoln Roadside Assistance على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع طالما أنت تملك المركبة - من دون ريزرف

أّي كلفة. يرجى مراجعة دليل المالكين لالّطالع على كافة التفاصيل.

تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت الفخمة الكبيرة الحجم تبعًا لتصنيفات 
لينكون(، والمعلومات المتوّفرة للعامة وبيانات لينكون الرسمية المتوّفرة عند الطباعة. قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات 

اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض 
القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي 

على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم لينكون أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على 
سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة 

لينكون بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع 
للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات لينكون.

L I N C O L N  P R O T E C T  " تكت و بر ن  لينكو " من  ة  د لممّد ا مة  لخد ا خطط 

تضّم "لينكون بروتكت" LINCOLN PROTECT مجموعة متنّوعة من الخطط لتقّدم لك الحماية التي 
تؤّمن راحة البال سواء أردت كفالة على أجزاء المركبة أو على الصيانة. عندما تزور وكيلك، طالب 

.LINCOLN PROTECT "بالحصول على خطط الخدمة الممّددة األصلّية من "لينكون بروتكت

1 : 1 لطبيعّية  ا ييس  لمقا با ج  ذ  نمو

أثناء تصميم نافيجيتور الجديدة كليًا، اسُتخدمت بيانات الكمبيوتر البتكار نموذج للمركبة بالحجم 
الطبيعّي في بداية عملّية التطوير. سمحت هذه الخطوة األساسّية للمصّممين، المهندسين، مدراء 

البرامج واألعضاء الرئيسّيين اآلخرين ضمن فريق لينكون بالتدقيق في البيانات التي تحّدد المنتج 
النهائّي وتحسينها من أجل صقل أدّق التفاصيل في المركبة من حيث التوافق واإلتقان.

مة لفخا ا على  قة  د لمصا ا

من أجل تأمين تجربة ملكّية نافيجيتور الشديدة الفخامة، يتوّلى مركز لينكون للمصادقة على الفخامة 
LINCOLN LUXURY VALIDATION CENTER إجراء معاينة دقيقة للمواد، والمهارة الحرفية، 

والتوافق وإتقان التفاصيل، والفعالّية الوظيفّية لكل نافيجيتور تغادر منشآت التصنيع. تحرص هذه 
العملّية على استيفائها معايير لينكون من كّل جانب قبل أن ترى أنها تستوفي معاييرك.

D

أكسسوارات لينكون

عجالت من األلومنيوم المشغول شديد اللمعان بـ14 شعاعًا قياس 20 بوصة مع جيوب مطلّية
نافيجيتور

منفضة سجائر مع واّلعة  
منفضة سجائر/حاملة العملة المعدنية  

Bluetooth مكّبر صوت محمول بتقنية – Kicker من Bullfrog Jump  
وحدة تنظيم الحمولة – حقيبة تبريد ذات جوانب لّينة مع رباط للحمل   

قابل للتعديل، مع شعار لينكون  
عّدة اإلسعافات األولية - مع شعار لينكون  

عّدة الطوارئ للمساعدة على الطريق – مع شعار لينكون  
غطاء للسيارة بالكامل من Covercraft – ممّدد  

كاميرا لوحة القيادة  
حواجب للنوافذ الجانبية  

بطانة لألرضية – بأسلوب الصينية، 4 قطع، باللون األسود  
فرش لألرضية – مطاط متلدن بالحرارة مالئم لكافة األحوال الجوية،   

باللون األسود المضّلع، للصف الثالث  
فرش لألرضية – من السجاد، باللون األسود، 4 قطع  

براد صغير محمول  
UVS100 حاجب للشمس – مخّصص من  

شحن آني مؤقت للبطارية من NOCO – علبة لشحن 1,000 أمبير  
أقفال العجالت – مطلّية بالكروم للعجالت المزّودة ببراٍغ مكشوفة  

صندوق الحمولة – مثّبت على السطح، كبير  
منصة تحميل الدراجات مثّبتة في السقاطة من ®Thule – مهايئ   

لهيكل الدراجة  
حامالت ومنّصات تحميل – حاملة الدراجات  

حامالت ومنّصات تحميل من ®THULE – حاملة الزوارق  
حامالت ومنّصات تحميل من ®THULE – صندوق حمولة  

نظام التشغيل عن ُبعد – طويل المدى مع تأكيد  
أغطية للمقاعد – أغطية مقاعد للحيوانات األليفة، للصف الثاني  

واقيات من الوحل – Gatorback، مع شعار نجمة لينكون  
 SUV خاصة بالسيارات الرياضية المتعّددة االستعماالت Sportz خيمة  

Napier من  
سّقاطة المقطورة  
نظام أمان المركبة  



بريزيدنشال نافيجيتور  لينكون 



اختبر سحر الهواء العليل والبحر الهادئ في يوم دافئ مع نمط لينكون بريزيدنشال الجديد هذا. مقاعد الصفوف الـ3 
مكّسوة بجلد البندقية Venetian باللون األزرق كوستال Coastal Blue مع إدخاالت مثّقبة ميكروّية. ويتعّزز الطابع 
البحرّي من خالل كسوة من خشب الساج المبّيض بماء الكلس Whitewashed Teak، بينما تحظى بطانة السقف 

بلمسة نهائية ناعمة بفضل قماش "ديناميكا" ®Dinamica. هذا النمط مستوحى من الفخامة والرفاهية اللتين 
نجدهما في أفخم نوادي اليخوت.

Yacht Club "نمط "نادي اليخوت
نافيجيتور لينكون  لدى  حصرّي 

  تصاميم ط بأنما 2021 مجموعتنا لسنة  ز ّحولك. تتمي رغير مسبوقة، تجربة تتمحوو ةفريد تارتجربة سيا رغما ضلك إلى خو ةعود ليدنشازيبر نتعتبر لينكُو 

 حتكار شفها علىتكا نمط يستهويك؟ ّيلك. أذ لكثير غيراو ألزياءاو ةّي رلمعماا لهندسةاو ملطعااو لثقافةاو نلفنواو لسفرا بح نم ةبعناية مستوحا ةرمختا

اره.تخان آخر تكم ّأي يفالوكالة أو  يف

أهاًل وسهاًل
بريزيدنشال نافيجيتور  لينكون 



يقّدم لنا هذا المزيج المثير من الجلد بلون اإلسبريسو Espresso وألباين Alpine مقصورة جذابة. وتضيف اإلدخاالت 
المثّقبة بنمط نجمة لينكون لمسة من التمّيز إلى المقاعد المكسّوة بجلد فينيسيا، بينما قماش "ديناميكا" 

®Dinamica الفاخر الشبيه بالجلد السويدّي يغّلف بطانة السقف ويضفي لمسات ممّيزة على سجاد األرضية باللون 

الداكن. أّما لمسات "سيلفروود" Silverwood، المستوحاة من جمال أشجار البتوال، فتنقلك من التشويق واإلثارة 
إلى الهدوء والسكينة.

تصبح الرحالت نوعًا من أنواع الفنون مع نمط لينكون بريزيدنشال الجديد. مزيج العناصر المختارة بعناية 
يمنح المقصورة بلون خشب الماهوغاني األحمر Mahogany Red لمسة متمّيزة متعّددة األبعاد. تتكامل 

اإلدخاالت المثّقبة بنمط الحبكة الماسّية مع المقاعد المكسّوة بجلد البندقية Venetian. بينما يغّلف قماش 
"ديناميكا" ®Dinamica الشبيه بالجلد السويدّي بطانة السقف، وتساعد اللمسات من خشب الكايا على 

منحك بيئة مليئة بالمغامرة تمامًا كوجهتك التالية.

Destination "نمط "الوجهة
نافيجيتور للينكون  حصرّي 

Chalet "نمط "شاليه
نافيجيتور لينكون 

بريزيدنشال نافيجيتور  لينكون  بريزيدنشال نافيجيتور  لينكون 



 

أزرق رابسودي

12

أسود مطلق
معدني

3

برغندي مخملّي 
معدني مع طالء 

شفاف بلون خفيف

4

ذهبّي منصهر 
كروما فاخر

معدنّي

5  

أزرق كريستال
كروما فاخر

معدنّي1

وقد تّم اختيار لوحة ألوان مخّصصة تضّم مجموعة طالء فاخرة ومتعّددة اللمسات النهائّية، وهي مصّممة من أجل تعزيز المعالم الخارجّية ولكي تتكامل مع الجمال الداخلّي لمركبات لينكون بريزيدنشال. ومن بين الخيارات 
ثّمة عّدة ألوان من طالء "كروما فلير" ®ChromaFlair، التي تعرض مجموعة واسعة من الدرجات اللونّية تبعًا لمنظور الرؤية وزاوية الضوء. ونتيجة ذلك يبدو الطالء وكأّنه يتراقص.

يتطّلب األمر جلدًا استثنائيًا ليكون جديرًا بهذا الطراز، حيث يتم اختيار أقل من 1 في المئة من الجلود المنتجة عالميًا لسيارة لينكون بريزيدنشال. ويتم اختيارها بواسطة ِحَرفّي من الجيل الثالث 
في إيغل أوتاوا Eagle Ottawa - وهي مدبغة جلود تأّسست سنة 1865 - ثم يتم تحويلها إلى جلد فينيسيا الحصري لدينا عبر منهج ُينتج أنعم ملمس ومتانة فائقة. وتوضع اللمسات النهائّية 

المثالية على هذا الجلد المذهل المعّرق طبيعيًا من خالل أنماط الثقوب المخصصة والدرزات الدقيقة.

من جهة أخرى، إّن البنية الغنّية للخشب الرائع تترك انطباعًا يدوم طوياًل. حيث إّن خشب الـ"زيريكوت"، وهو خشب معّرق جدًا من أميركا الجنوبّية، لطالما شّكل مصدر إلهام للحرفّيين في صناعة 
األثاث واآلالت الموسيقّية واليخوت. ويتحّقق التأثير المتأللئ المرهف لخشب "أرجنتو" من خالل وضع الغبار المعدنّي بين طبقات الخشب. هذه اللمسات الخاصة تجذبك إلى مجموعة لينكون 

بريزيدنشال.

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. األلوان المبّينة هي نماذج فقط. 1ميزة بتكلفة إضافية.

لوحة األلوان الداخلّيةاللمسات النهائّية الخارجّية

Chalet "نمط "شاليه

Alpine جلد فينيسيا بلون ألباين

Silverwood "سيلفروود"

Yacht Club "نمط "نادي اليخوتDestination "نمط "الوجهة

Coastal Blue جلد فينيسيا بلون خشب الماهوغاني األحمر جلد فينيسيا باللون األزرق كوستال
Mahogany Red

خشب الساج المبّيض بماء الكلس 
Whitewashed Teak

خشب الكايا

بريزيدنشال نافيجيتور  لينكون  بريزيدنشال نافيجيتور  لينكون 

أبيض بريستين
معدني ثالثي الطبقات1

6

فضي راديانس
شفاف1

7



1بعد انتهاء الفترة التجريبّية، تتطّلب خدمات البيانات اشتراكًا ُيباع بشكل منفصل. كافة الرسوم والبرمجة خاضعة للتغيير. االشتراكات التجريبّية غير متوّفرة في أالسكا وهاواي. 2احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 3تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 4يختلف 

التوفر. قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.

تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )فئة لينكون نافيجيتور هي السيارات المتعّددة االستعماالت الفخمة الكبيرة الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون؛ فئة لينكون كونتيننتال هي سيارات السيدان الفخمة الكبيرة الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون؛ فئة لينكون MKZ هي سيارات السيدان الفخمة المتوّسطة الحجم تبعًا لتصنيفات 
لينكون؛ فئة لينكون MKZ هايبريد هي سيارات السيدان الهجينة الفخمة المتوّسطة الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون؛ فئة لينكون MKX هي السيارات المتعّددة االستعماالت الفخمة المتوّسطة الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون؛ فئة لينكون MKC هي السيارات المتعّددة االستعماالت الفخمة الصغيرة الحجم تبعًا لتصنيفات لينكون(، 

والمعلومات المتوّفرة للعامة وبيانات لينكون الرسمية المتوّفرة عند الطباعة. قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم 
المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم لينكون أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة لينكون بحق 

تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل لينكون المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات لينكون.
18LBLPDF جميع الحقوق محفوظة © لشركة لينكون 2017

توّفر العجالت L لينكون بريزيدنشال نافيجيتور + نافيجيتور المّيزات القياسية لسيارة لينكون بريزيدنشال

والراحة التصميم 
شعارات خارجّية ذات لمسات سوداء     مقاعد مكسّوة بجلد فينيسيا  

التكنولوجية التسهيالت 
نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثالثّي المناطق  

نظام التشغيل عن ُبعد  
نظام لينكون Co-Pilot 360™ PLUS: مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية، الكشف عن الزوايا غير المرئية   
مع نظام اإلنذار عند الرجوع مع التغطية الشاملة للمقطورة، نظام البقاء في خّط السير، نظام تنبيه السائق، نظام المحافظة    

على خط السير، مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB، دعم الفرملة الديناميكي، التحذير من    
اصطدام أمامي، كاميرا للرؤية الخلفية )رقمية( مع بخاخ للكاميرا الخلفية  

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي  
مساعد الركن النشط المحّسن  

شاشة الزجاج األمامّي  

ابَق على تواصل
نظام المزامنة SYNC® 3 المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه مع شاشة LCD سعوّية ملّونة قياس 10  

بوصات عاملة باللمس، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي  
  نظام مالحة منّشط صوتيًا1

المالءمة مع السالمة
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل   

على مرحلتين2، ونوابض شّد مسبقة الضبط ألحزمة األمان، وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار    
ربط حزام األمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة    

السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي  
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية2  

)MKCو MKX مع جهاز استشعار حاالت التدهور في نافيجيتور، لينكون Safety Canopy® ستائر هوائية جانبية2 )نظام  
نظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال(  

تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة  
  نظام اإلنذار المحيطّي

كاميرا بزاوية 360 درجة مع شاشة عرض مقسومة، وبخاخ للكاميرا األمامية/الخلفية  
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية  
  نظام ®SecuriLock الكامن للحماية من السرقة

  نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي إن كان المركبة مجّهزة بذلك((

الخاصة4 اإلضافات 
بطانات لألرضّية في الصف األول والثاني  

Lincoln Play )نظام الترفيه في المقعد الخلفّي مع سماعات رأس السلكّية(  
مقاعد بميزة الوضعية المثلى" Perfect Position في الصف األول مدفأة ومهّواة مع قابلّية التعديل آليًا في   

Active Motion® 30 وضعية بما في ذلك المساند الداعمة للفخذين ومساند الرأس، باإلضافة إلى ميزة التدليك المستمّر  
مجموعة تجهيزات الحمولة: نظام إدارة الحمولة المتعّدد الطبقات مع وحدة تقسيم قابلة للتهيئة وفق 4 وضعيات  

.roof-rack crossbars وحاملة سقفية مع قضبان متشابكة  

التصميم أنماط 
Chalet "نمط "الوجهة"          نمط "شاليه          Yacht Club "نمط "نادي اليخوت  

األداء
محّرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشحن التوربيني

691 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3,000 د.د.3 450 حصانًا عند 5,500 د.د.3  
 4WD نظام الدفع الرباعي  

مجموعة التجهيزات العالية المتانة لسحب المقطورة: مساعد الدفع اإللكتروني، راديتر عالي المتانة، نظام التحّكم  
بالمقطورة، مساعد إرجاع المقطورة ™Pro Trailer Backup Assist ونظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة TBC؛   

) L 8300 رطل كحّد أقصى )نافيجيتور(، 8100 رطل كحد أقصى )نافيجيتور  
أنماط القيادة من لينكون: نمط كونفرس )بيئي(، نمط Excite )رياضي(، نمط "الثلج، الحصى، والعشب"، نمط  

"العادي"، نمط "الرمل"، نمط السحب/القطر  

والدفء الترحيب 
USB 6 منافذ  

باب آلي للصندوق الخلفي عامل اليدويًا يتم تنشيطه بالقدم  
تجارب لينكون Lincoln Experiences: نجمة لينكون مضاءة على الشبكة األمامية؛ نظام استشعار االقتراب مع محيط  

مقابض األبواب الخارجية مضاءة؛ إضاءة ديناميكية متمّيزة تضاء/تنطفئ تدريجيًا؛ وبساط الترحيب المضيء بشعار  
لينكون بريزيدنشال  

Vista Roof® فتحة السقف البانورامية  

والراحة التصميم 
مقاعد بميزة الوضعية المثلى" Perfect Position في الصف األول مدفأة ومهّواة مع قابلّية التعديل آليًا في 30  

وضعية بما في ذلك المساند الداعمة للفخذين ومساند الرأس  
مقاعد الصف الثاني مقّعرة منخفضة الظهر بميزة الطي اآللي ®PowerFold مع مركز تحكم مركزّي  

مقعد طويل في الصف الثالث بميزة الطي اآللي PowerFold مجّزأ بنسبة 60/40 مع ميزة االنحناء آليًا  
شاشة LCD قابلة للتهيئة قياس 12 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة  

نظام الصوت ®Revel Ultima مع 20 مكّبرًا للصوت  

المالءمة مع السالمة
)Roll Stability Control™(  RSC® مع ميزة التحّكم بالميالن AdvanceTrac® نظام التحكم اإللكتروني بالثبات  

L لينكون بريزيدنشال نافيجيتور + نافيجيتور

عجالت من األلومنيوم المشغول شديد اللمعان بـ21 شعاعًا قياس 
22 بوصة مع جيوب مطلية بالّلون األسود األبنوسّي

قياسّية

بريزيدنشال نافيجيتور  لينكون  بريزيدنشال نافيجيتور  لينكون 



باإلضافة إلى سيارة لينكون نافيجيتور الجديدة، 

ستتمّتع بعالقة وطيدة مع فريق العمل لدى وكيل 

لينكون. سواء من خالل تعريفك على التكنولوجيا 

في مركبتك أو استعراض خيارات التمويل، نحن 

نكّرس أنفسنا لنقّدم لك تجربة ملكّية تتخّطى 

توّقعاتك.

هذا جزء ال يتجزأ من أسلوب لينكون.

رسالة من الوكيل رسالة من الوكيل
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