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GTB708192  جميع الحقوق محفوظة© لشركة لينكون 2021 تّمت الطباعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لينكون



ابدأ رحلتك بأجواء التفاؤل واإليجابية
 هل ينتظرك يوم حافل باألعمال أو تتوقع يومًا هادئًا؟ بأي حال، تستقبلك سيارة لينكون أفياتور 2022 الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV بالترحاب وتغمرك بالدفء. 

عندما تقترب منها، سرعان ما تبرز اإلضاءة الديناميكّية المتمّيزة الخاصة بلينكون والمتوفرة مباشرة تحت المصابيح األمامية، فيما تلمع نجمة لينكون على الشبكة األمامية من الداخل 
 Dynamic Lower إلى الخارج. ويدعوك بساط الترحيب المضيء ومقابض األبواب المتمّيزة بإضاءة خافتة إلى الدخول، كما أّن ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول

Entry ضمن نظام التعليق الهوائي المتوّفر تسّهل الدخول للجميع. تبدأ كّل رحلة مع إنذارات صوتية جميلة على إيقاعات سمفونية معروفة عالميًا بينما تسمح لك التأشيرات 
المتحركة على شاشة LCD باالنطالق بكل هدوء في يومك. ارتِق برحلتك في الحياة إلى مستويات غير مسبوقة على متن أفياتور.

قد تكون الصور في هذا الكتّيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضّمن تجهيزات متوفرة واكسسوارات لينكون.



ُكن محاطًا باألناقة والرقي 

تصّور مكانًا مصّممًا خصيصًا ليمنحك إحساسًا بالهدوء والسكينة، 
مالذًا حيث يمكنك االسترخاء بعد يوم مفعم بالتحّديات. لقد تّم 

تصميم مقصورة لينكون أفياتور® التي تحتوي على 3 صفوف بأعلى 
درجات الحرفية لتكون ذاك المكان المنشود. ضع هاتفك على منصة 

الشحن الالسلكي1 المتوّفرة داخل الكونسول المركزي. ثّم استرِخ 
في المقاعد المتوّفرة بميزة »الوضع المثالي« القابلة للتعديل في 

30 وضعية مع ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion، وإعدادات 
 التدفئة والتهوية. 

يمكنك أيضًا االستمتاع بشاشة الزجاج األمامّي2 المتوفرة والقابلة 
للتخصيص التي تجدد تلقائيًا عرض المعلومات مع تغّير األولويات، 

ويمكن مشاهدتها بسهولة في مختلف ظروف اإلضاءة.

 1 الشحن الالسلكّي Qi قد ال يكون متوافقًا مع األجهزة الجّوالة كافة. 2ال تقد وأنت شارد الذهن. 
يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن التفاصيل وقيود النظام.

 ،HARMAN International Industries هي عالمات تجارّية لشركة Revel وشعار ،Revelو ،QuantumLogic إّن
مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

تفاعل مع نظام الصوت الثالثي األبعاد الحصري 

لن تسمع فحسب بل ستشعر أيضًا بالمستوى االستثنائي من 
الدّقة واإلتقان الموسيقّي الذي يقّدمه نظام صوت

استمتع  فائقة.  بحرفّية  هندسيًا  المصّمم   Revel® Ultima3D  
مكبرًا   28 من  شبكة  خالل  من  لديك  المفّضلة  بالموسيقى 
مضبوطة  كلها  السقف،  بطانة  في   8 ذلك  في  بما  صوتيًا، 
بدقة لتناسب التصميم الداخلي ألفياتور. ستشعر وكأنك في 
إحدى قاعات الحفالت الموسيقية، ال سيما مع أنماط االستماع 
مثل »الحضور« Audience، و»على المسرح« On Stage التي 
مدهش  بصوت  استمتع  تفاعلك.  مستوى  باختيار  لك  تسمح 
لتصحيح  المتطّور  الضبط  بفضل  كّل مقعد  األبعاد في  متعّدد 
الثالثي  المحيطي  الصوت  تكنولوجيا  المقصورة،  الصوت في 
نظام  في  الموجات  وموّجهات   ،QuantumLogic® األبعاد 
Revel. هنا ستتمّكن من االستماع إلى مستوى الدقة والشعور 

به أيضًا.



تتسع حتى 7 ركاب 

إن كنت تنطلق في رحالت قصيرة عبر المدينة أو في رحالت حافلة بالمغامرات، 
تسّهل عليك المقاعد الفسيحة بثالثة صفوف داخل سيارة أفياتور® الرياضية المتعّددة 

االستعماالت SUV، التنّقل برفقة العائلة واألصدقاء. تّتسع هذه السيارة إلى حد 7 
ركاب حين تجمع مقعد الصف الثاني الطويل بمقعد الصف الثالث القياسي الطويل، 
أو لـ6 ركاب مع مقاعد من طراز كابتن متوفرة في الصف الثاني وتتميز بميزة التدفئة 

والتهوية، مع كونسول مركزي كامل.

هذا وتساهم 6 منافذ USB متوفرة بميزة الشحن الذكي، ومحّول التيار الكهربائي 
بقوة 230 فولت، ومأخذان للطاقة بقّوة 12 فولت بإبقاء أجهزة جميع الركاب مشحونة. 

.Vista Roof® وستشعر بمزيد من السعادة مع فتحة السقف

تكّيف بسهولة الفتة

سيتمّكن الركاب من الصعود والنزول بسهولة تاّمة، كما ستستطيع تحميل الحيوانات 
األليفة واألغراض بفضل ميزة الطّي واالنزالق في مقاعد الصف الثاني. للوصول 

إلى حّيز الحمولة 1 الواسع خلف الصف الثالث، مّرر قدمك ببساطة تحت باب الصندوق 
المتوّفر والعامل اليدويًا. يمكنك أيضًا أن تضغط على أزرار مقعد الصف الثالث بميزة 
الطي اآللي في حّيز الحمولة الخلفي للحصول على المزيد من االحتماالت عند نقل 

أغراضك.

 1الحمولة وقدرة التحميل قيد بالوزن وتوزيعه.



استمتع بمزيد من القوة 

استمتع بأحد أقوى المحّركات وأكثرها إثارة لإلعجاب في مجموعة لينكون: محّرك V6 الثنائي الشحن التوربيني 
سعة 3 لتر الذي يمنح لينكون أفياتور قوة 400 حصان قياسية 2 واألفضل في الفئة 1 باإلضافة إلى 563 
نيوتن متر من عزم الدوران 2. يمكنك تشغيل هذا المحّرك بتقنية الضّخ المباشر من خالل اختيارك لنظام 

الدفع بالعجالت الخلفية أو نظام الدفع الذكي بالعجالت الخلفية المتوفر. ويقترن هذا المحرك بناقل الحركة 
األوتوماتيكي ®SelectShift بـ10 سرعات، المصمم لكي يتكّيف بالوقت الفعلي، بحيث تتزامن السرعة 

المناسبة بالوقت المناسب لكي يمنحك األداء الذي تريده.

1 الفئة هي كروس أوفر كبيرة فاخرة. 2تستند تصنيفات القوة الحصانية على الوقود العالي الجودة وفق تصنيف ®J1349 القياسي الخاص بجمعية مهندسي 
السيارات SAE. تستند تصنيفات عزم الدوران على الوقود العالي الجودة بحسب مواصفات ISO 1585. قد تختلف نتائجك.

اكتشف مسارًا جديدًا 

يمكنك تسليط الضوء ورؤية األمور من منظور جديد بفضل 
التكنولوجيا الثورية في مجموعة تجهيزات اإلضاءة المتوّفرة. 

 Pixel LED تستخدم المصابيح األمامية المتكّيفة بتقنية
اإلضاءة المتكّيفة بحسب السرعة لتأمين المزيد من الضوء، 

ونشره ضمن شعاع أعرض عند السرعات البطيئة إلنارة 
المنطقة المحيطة والمنطقة التي أمام المركبة مباشرة. كما 

أّن ميزة الشعاع الضوئّي الديناميكي المتكّيف قادرة على إنارة 
المنعطف التالي قبل أن تسلكه. تشتمل مجموعة تجهيزات 

اإلضاءة أيضًا على نجمة لينكون المضاءة على الشبكة 
األمامية.

563 400حصان2
) 265كيلوواط( 

متر نيوتن 
من عزم الدوران2



أطلق األوامر... صوتيًا

تسمح لك تكنولوجيا SYNC 3 المنّشطة صوتيًا1 بأن تصل 
أجهزتك اإللكترونية بسيارتك لينكون أفياتور® الرياضية المتعّددة 
االستعماالت SUV، وتمنحك القدرة على التحّكم باالتصاالت، 
والموسيقى، وغيرها بكبسة زّر على عجلة القيادة ومن خالل 

األوامر الصوتية البسيطة.
 كما يمكنك أيضًا الضغط أو تمرير إصبعك على شاشة اللمس 

 2 SYNC AppLink®  الرائعة قياس 10.1 بوصة. يمنحك أيضًا تطبيق
قدرة التحّكم الصوتي بتطبيقات األجهزة الجّوالة المتوافقة.

Android Autoو Apple CarPlay توافق مع

يتيح لك نظام  ®Apple CarPlay 3 االتصال بهاتف iPhone  متوافق 
والوصول إلى مّيزات على غرار:

Apple Music®  تطبيق • 
• تطبيق  ®Siri إلرسال الرسائل النصية وتلقيها بدون استعمال 

اليدين

يتيح لك نظام  ™Android Auto  4 االتصال بهاتف Android ذكي 
 ومتوافق من أجل الوصول إلى مّيزات على غرار:

Google Maps™  تطبيق • 
• تطبيق ™Google Assistant المساعد االفتراضي الشخصي 

لتشغيل األوامر الصوتية

1ال تقد وأنت شارد الذهن أو عند استخدام األجهزة المحمولة. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع الهواتف كافة. قد تنطبق بعض القيود، أو شروط األطراف الثالثة، أو تكلفة البيانات. يرجى 

 مراجعة الوكيل المحلي للحصول على المزيد من المعلومات.  2قد تختلف األوامر تبعًا للهاتف وبرنامج AppLink.  3إن نظام Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة  ®Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. 
تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.  4إن نظام Android Auto ووظائفه هي من منتجات شركة  ™Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف Android ذكيًا متوافقًا مع تطبيق Android Auto المتوفر على  ™Google Play واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر 

كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.
إّن Apple، وApple CarPlay، وApple Music، وiPhone، وSiri هي عالمات تجارّية لشركة .Apple Inc، مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. إّن Google، وAndroid، وAndroid Auto، وGoogle Assistant، وGoogle Maps ، وGoogle Play هي عالمات مسّجلة لشركة Google المحدودة المسؤولية.

لينكون نظام 



انطلق بثقة تاّمة 

مجموعتنا الشاملة من التكنولوجيات المتوّفرة المساعدة للسائق1 تستخدم شبكة من أجهزة 
االستشعار والكاميرات المتطّورة لتقّدم لك الدعم في سيناريوهات مختلفة. تهدف هذه 

الميزات المتطّورة إلى المساعدة على إشعارك بالثقة التاّمة على متن سيارة لينكون أفياتور 
.SUV 2022 الرياضية المتعّددة االستعماالت

 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. كما أنها ال تحل محل القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالكين 

بشأن التفاصيل والقيود.

نظام لينكون CO-PILOT360™ 1.5 القياسي

بدءًا من المساعدة على اإلنارة في الليل، مرورًا بالمحافظة على المسار، ووصواًل 
إلى إراحتك من مسألة التكّهن بمعرفة ما يقف خلف سيارتك وغيرها من المنافع، 

يستطيع كّل سائقي أفياتور االستفادة من مجموعة التكنولوجيات المساعدة للسائق1 
ضمن نظام لينكون Co-Pilot360 1.5، الذي يشتمل على ما يلي:

مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية

نظام اإلنذار عند الرجوع مع نظام الفرملة

 نظام البقاء في خط السير:
  ويتضّمن مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق

مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB: يشتمل على رصد المشاة، 
نظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي

أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة

كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ للكاميرا الخلفية  

مساعد الركن النشط 2.0

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي ونظام البقاء في وسط خط السير 

مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة

أجهزة استشعار أمامية/جانبية/خلفية لركن السيارة

نظام دعم الفرملة عند الرجوع

CO-PILOT360 1.5 PLUS نظام لينكون

مجموعة من التكنولوجيات المساعدة للسائق 1 موّضبة بشكل مالئم ضمن نظام 
لينكون Co-Pilot 1.5 Plus المتوّفر، بما في ذلك مثّبت السرعة التفاعلي الذي 
يتضّمن أيضًا مساعد البقاء في وسط خط السير، وميزة التوّقف واالنطالق 

التلقائّي، من أجل مساعدتك على إبقاء رحلتك سلسة قدر اإلمكان. يشتمل نظام 
لينكون Co-Pilot 1.5 Plus على ما يلي:



1 تستند تصنيفات القوة الحصانية على الوقود العالي الجودة وفق تصنيف ®J1349 القياسي الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. تستند تصنيفات عزم الدوران على الوقود العالي الجودة بحسب مواصفات ISO  1585. قد تختلف نتائجك. 2األبعاد مبّينة إلعدادات الطراز األساسي من دون الخيارات، ما لم يتم ذكر خالف ذلك. قد تختلف األبعاد والسعات بحسب الطراز. 3عند التجهيز بالشكل المناسب مع مجموعة تجهيزات 

سحب المقطورة من الفئة IV. تتفاوت قدرة السحب القصوى حسب الحمولة، وإعدادت المركبة، واالكسسوارات، وعدد الركاب.  4احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي.  5قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للحصول على المزيد من المعلومات.  6اكسسوار مرّخص من لينكون.

د 2 األبعا

قاعدة العجالت – 3,025 ملم
الطول – 5,080 ملم
االرتفاع – 1,777 ملم

 العرض – 2,284 ملم )مع مرايا(
 

حّيز الرأس
 الصف األول )األقصى( – 1,054 ملم

 الصف الثاني )األقصى( – 1,008 ملم
الصف الثالث – 937 ملم

 حّيز الساقين
 الصف األول )األقصى( – 1,092 ملم
 الصف الثاني )األقصى( – 1,019 ملم

الصف الثالث – 742 ملم

حّيز الردفين
 الصف األول – 1,486 ملم
 الصف الثاني – 1,481 ملم
الصف الثالث – 1,039 ملم

حّيز الكتفين
 الصف األول – 1,562 ملم
 الصف الثاني – 1,557 ملم
الصف الثالث – 1,372 ملم

سعة الحمولة
 )خلف( الصف األول – 2,120 لتر
 )خلف( الصف الثاني – 1,043 لتر

)خلف( الصف الثالث – 354 لتر

قدرة السحب القصوى 3 
2,540 كغ

سعة خّزان الوقود
76 لتر

 محّرك V6 ثنائي الشحن التوربيني
سعة 3.0 لتر

مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي 
وقوة 400 حصان ) 265 كيلوواط( عند 5,750 د.د. 1

و563 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3,000 د.د 1

المحّرك

األداء والتحّكم
ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ10 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة مثبتتين 

في عجلة القيادة
نظام مغاليق الشبكة النشطة

مكبح إيقاف كهربائي
EPAS نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا

نظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control: النمط العادي Normal، النمط االقتصادي Conserve، النمط 
Deep Conditions نمط الظروف العميقة ،Slippery نمط الطرقات الزلقة ،Excite الحماسّي

CO-PILOT360 ™ 1.5 نظام لينكون 
مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية

نظام الكشف عن الزوايا غير المرئية
نظام اإلنذار عند الرجوع مع نظام الفرملة

نظام البقاء في خط السير )يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، إنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق(
مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB )يشتمل على رصد المشاة، نظام التحذير من 

اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي(
أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة

كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ للكاميرا الخلفية

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 
)Roll Stability Control™ (  RSC® مع ميزة التحّكم بالميالن AdvanceTrac® نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

ميزة اإليقاف التلقائي
مصابيح )مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح تلقائيًا عندما يخفت ضوء النهار(

مثّبت السرعة
أجهزة استشعار أمامية لركن السيارة

مساعد اإلقالع على التالل
الفرملة بعد وقوع حادث

مّساحات الزجاج األمامي متحّسسة للمطر

من الخارج
مخارج عادم رباعية مع رؤوس من الكروم

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
LED مصابيح أمامية، إضاءة متمّيزة، ومصابيح خلفية ولمسات تزيينية لباب الصندوق الخلفي عاملة بالكامل بتقنية

مقابض أبواب عاملة باللمس
مرايا جانبّية مدفأة، قابلة للتعديل آليًا والطّي تلقائيًا مع مصابيح تأشير لالنعطاف مضّمنة عاملة بتقنّية LED، ذاكرة، 

ميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية سوداء
باب صندوق آلي

LINCOLN EMBRACE نظام
LED محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء بتقنّية

نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون
بساط الترحيب الخارجّي المضيء بشعار لينكون

إضاءة لينكون المتمّيزة
عناصر لينكون الترحيبّية والوداعّية

القياسية المّيزات 

والترفيه االتصال 
نظام SYNC® 3 مع نظام االتصاالت والترفيه المنّشط صوتيًا، مع شاشة لمس سعوية عاملة بتقنية LCD قياس 

10.1 بوصات، ومتوافق مع  ®SYNC AppLink، و™Apple CarPlay، و™Android Auto، ومنفذين USB بميزة الشحن 
الذكّي

نظام مالحة مع شاشة لمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

من الداخل
كونسول علوي في الصف األول مع حاملة للنظارات الشمسّية

شاشة LCD قياس 12.3 بوصة قابلة للتهيئة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة
مآخذ طاقة بقّوة 12 فولت ) 2(

محّول للتيار الكهربائّي بقّوة 230 فولت
ميزة تأخير توّقف الوظائف اآللية

مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية من دون إطار
فلتر كومبي عالي الفعالية

LED أضواء ُمقّببة ومصابيح للقراءة بتقنية
الملّفات الشخصية )إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد السائق، والمرايا الجانبّية، ونظام الصوت، ونظام التكييف، 

والمّيزات المساِعدة للسائق، وشاشات العرض(
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو

أقفال آلية لألبواب مع ميزة اإلقفال التلقائي
نوافذ آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة

نظام التشغيل عن ُبعد
منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي )منفذان USB-A ومنفذان USB-C( في الصفين األول والثاني

إنذارات صوتية سمفونية لتنبيهات المعلومات الخاصة بالمركبة
غطاء للصندوق/غطاء لحماية الحمولة

المقاعد
PowerFold® مقعد طويل للصف الثالث مجّزأ بنسبة 50/50 مع ميزة الطّي اآللّي

مقعد للسائق مع ذاكرة

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

مرحلتين4
وسادة هوائية لركبة السائق، 4 وسادة هوائية لحماية ركبة الراكب األمامي مضّمنة في باب حجيرة القّفازات، 4 وسائد 
هوائية جانبية للمقعد األمامي، 4 وستائر هوائية جانبية خاصة بنظام  ®Safety Canopy للسالمة4 مع تقنية االنسدال 

Roll-Fold وجهاز استشعار لحاالت التدهور
مجموعة تجهيزات تعزيز األمان: ميزة الفاليه Valet Mode المحّسنة، وحّيز تخزين داخلّي قابل لإلقفال، وبوق 

ثانوّي، وجهاز استشعار ميالن المركبة
نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي(

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر
نظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال( للمقاعد الجانبية في الصّف الثاني والثالث

تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة
نظام اإلنذار المحيطي

لوحة مفاتيح  ®SecuriCode غير مرئية
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

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

إّن لينكون، ولينكون أفياتور، وشعار لينكون، وميزة االتصال التلقائي بخدمة الطوارئ 911، وميزة Active Motion، ونظام التحكم اإللكتروني بالثبات AdvanceTrac، وAppLink، وميزة EasyFold، ونظام لينكون Co-Pilot360، وميزة المفتاح المبرمج MyKey، وميزة التحكم بالميالن، ونظام »سيفتي كانوبي« للسالمة، وSecuriCode، وSecuriLock، وSelectShift، ونظام SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد 
الحوادث، ونظام SYNC، وVista Roof، وغيرها من العالمات ذات الصلة هي عالمات تجارية مسّجلة لشركة لينكون موتور كومباني.

أفياتور
القياسية كافة، باإلضافة  المّيزات  تشتمل على 

إلى:

الفئات

I مجموعة معدات أفياتور ريزرف 
تشتمل على مّيزات أفياتور، باإلضافة إلى ما يلي:

مجموعة تجهيزات العناصر الطبيعية المعّززة: مقاعد السائق والراكب األمامي مدفأة/مهّواة تلقائيًا، ومقاعد الصف الثاني مدفأة/مهّواة، وعجلة قيادة 
مدفأة، ومّساحات ™VisioBlade مدفأة

مجموعة تجهيزات اإلضاءة 5: مصابيح أمامية متكّيفة بتقنية Pixel LED مع الشعاع الضوئّي الديناميكي المتكّيف، وإضاءة متكّيفة بحسب السرعة، 
وإضاءة لينكون الديناميكّية المتمّيزة، ومصابيح للضباب عاملة بتقنية LED، ونجمة لينكون المضاءة في الشبكة األمامية

نظام لينكون Co-Pilot360 ™ 1.5 Plus: مساعد الركن النشط 2.0 ؛ مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائي ومساعد نظام البقاء 
في وسط خط السير؛ مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة؛ أجهزة استشعار أمامية/جانبية/خلفية؛ دعم الفرملة عند الرجوع إلى الخلف

مقاعد مريحة في الصف األول قابلة للتعديل آليًا في 12 وضعية
شاشة لمس LCD قياس 5.8 بوصة في الصف الثاني للتحّكم بالتكييف

عجالت من األلومنيوم المشغول اللّماع قياس 22 بوصة مع جيوب مطلّية باللون الرمادي المغناطيسّي
كاميرا بزاوية 360 درجة مع شاشة عرض مقسومة

إضاءة محيطية
باب الصندوق العامل اليدويًا

شاشة الزجاج األمامّي
عتبات جانبية مضاءة لألبواب األمامية

فتحة السقف البانورامّية ®Vista Roof مع حاجب آلي واٍق من الشمس
عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا باتجاه السائق مع ذاكرة

مقاعد مكسّوة بالجلد الفاخر
نظام التحّكم بالتكييف رباعّي المناطق مع نظام تدفئة/تبريد إضافّي في الصف الثالث

HD Radio™ الصوتّي مع 14 مكّبرًا للصوت وأزرار للتحّكم بالصوت في الصف الثاني؛ يشتمل على تقنية الراديو الرقمّي Revel® نظام
منصة شحن السلكّي

الخيارات
 Perfect Position »ومجموعة التجهيزات الفاخرة التي تتضّمن: مقاعد بميزة »الوضع المثالي I مجموعة معدات ريزرف :II مجموعة معدات ريزرف

)قابلة للتعديل في 30 وضعية( في الصف األول، مع ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion، ومساند ممتّدة آلّية داعمة للفخذين ومساند رأس آلّية، 
حاجبان للشمس لألبواب الخلفية، ونظام Revel Ultima الصوتّي الثالثي األبعاد مع 28 مكبرًا صوتيًا )يضّم تكنولوجيا الصوت المحيطي الثالثي األبعاد 

)QuantumLogic® 
لمسات داخلية من األلومنيوم المحفوف بأسلوب طوليّ 5

لينكون اكسسوارات 

اإللكترونية التجهيزات 
كاميرات لوحة القيادة6

من الخارج
حامالت ومنّصات تحميل 6

عتبات جانبية
حواجب للنوافذ الجانبية

واقيات من الوحل 6
6  Sportz®  خيمة

اكسسوارات سحب المقطورة
مجموعة إقفال العجالت

من الداخل
سّجاد لألرضية مالئم لألحوال الجوية كافة

منفضة سجائر مع واّلعة
منفضة سجائر/حاملة العملة المعدنية
نظام شحن البطارية من بطارية أخرى  6

طبقة واقية لحّيز الحمولة
فرش لألرضية من السّجاد

6  UVS100® حاجب للشمس مخّصص من
بطانات لألرضية

خزنة داخل المركبة 6
غطاء داخلّي لحّيز الحمولة

براد صغير محمول 6
غطاء واقي للمقعد الخلفي خاص بالحيوانات األليفة

حقيبة تبريد لّينة في حّيز الحمولة
وحدات لّينة لتنظيم الحمولة )باألحجام الكبيرة والقياسية(

إذا كنت ترغب في الشراء، تواصل مع أقرب وكيل لينكون إليك

مقاعد مريحة في الصف األول قابلة للتعديل آليًا 
في 10 وضعيات

مقعد طويل للصف الثاني مجّزأ بنسبة 35/30/35 
مع ميزة الطّي واالنزالق اآللّي
أفاريز للعجالت باللون األسود

شبكة أمامية مع منخل من الكروم وإطار من الكروم
IV مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة

نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت AWD مع نظام 
تعليق تفاعلّي

نظام الصوت الفاخر من لينكون مع 10 مكّبرات 
للصوت، بما في ذلك مضّخم لدرجات الصوت 

المنخفضة
مقاعد لينكون ناعمة الملمس

عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًا
ضبط تلقائي لدرجة الحرارة ثالثي المناطق



الخارجّية النهائّية  اللمسات 

األلوان الداخلّية

الحجر الرملّي
خشب الدردار بالنقشة الدائرّية بلون 

اإلسبريسو
ريزرف 1–10

أبنوسّي
خشب الورد »سانتوس«

ريزرف 1–10

أبنوسّي أو بلون الحجر الرملّي 1
ألومنيوم محفوف بأسلوب طولّي

أفياتور 1–9

بني روست
قياسّي: خشب الورد »سانتوس«

 متوّفر: ألومنيوم محفوف بأسلوب طولّي 2
ريزرف 1 – 10

5 - أخضر معدني لّماع4 - رمادي أشر معدني3 - أبيض بريستين معدني ثالثي الطبقات2 - فّضي راديانس معدني 1 - أسود مطلق معدني

7 - برغندي مخملّي معدني مع طالء شفاف  6 - سيراميك لؤلؤي معدني ثالثي الطبقات
 بلون خفيف

 9 - أزرق فاليت معدني 8 - برونزي دخانّي معدني
بوصة   20 قياس  للّماع  ا المشغول  األلومنيوم  من  عجالت 

المغناطيسّي لرمادي  ا للون  با مطلّية  جيوب  مع 
ر تو فيا أ

بوصة   22 قياس  للّماع  ا المشغول  األلومنيوم  من  عجالت 
المغناطيسّي لرمادي  ا للون  با مطلّية  جيوب  مع 

ريزرف تور  أفيا

األلوان الخارجية والداخلية المبّينة هي نماذج فقط. قد تختلف األلوان الفعلية.  1مقاعد لينكون الناعمة الملمس قياسّية في أفياتور.  2قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للحصول على المزيد من المعلومات.

العجالت



بريزيدنشال أفياتور  لينكون 



سيارات  تجربة  غمار  خوض  إلى  لك  دعوة  ل  نشا يد يز بر ن  لينكو ُتعتبر 
فريدة وغير مسبوقة، تجربة تتمحور حولك. تتمّيز مجموعتنا لسنة 2022 

بأنماط تصاميم مختارة بعناية مستوحاة من حب السفر، والفنون، والثقافة، 
والهندسة المعمارّية، والكثير غير ذلك. نرّحب بك لكي تستكشف كل نمط 

ومواده الفاخرة بحسب ما يسمح وقتك مع استشارة وجهًا لوجه في استوديو 
لينكون بريزيدنشال لدى وكيلك المحلي أو أي مكان آخر من اختيارك. يسّرنا كذلك 

أن نقّدم لك تجربة قيادة في المكان الذي تختاره. عندما تصبح سيارتك لينكون 
جاهزة، سوف نوصلها لك مباشرة. هذه هي الملكية وفق شروطك. إنها تجسيد 

للفخامة من الداخل والخارج.



تّم اختيار لوحة ألوان مخّصصة تضّم مجموعة طالء فاخرة ومتعّددة اللمسات النهائّية، مصّممة من أجل تعزيز المعالم الخارجّية ولكي تتكامل مع الجمال الداخلّي لمركبات لينكون بريزيدنشال.

الخارجّية النهائّية  اللمسات 

1 - أبيض بريستين معدني ثالثي 
الطبقات

3 - فّضي راديانس معدني2 - أزرق فاليت معدني
 

4 - برغندي مخملّي معدني مع طالء 
شفاف بلون خفيف

6 - رمادّي داكن كافيار كروما معدني5 - أسود مطلق معدني

الداخلّية األلوان 

Destination »نمط »الوجهة
مقاعد مكسّوة بجلد ماهوغاني سافانا الفاخر

كسوات داخلية من خشب الكايا 
بريزيدنشال 1، 3–6

Flight »نمط »فاليت
مقاعد مكسّوة بجلد »سافانا« بلون »الغدج تان« الفاخر

كسوات داخلية »فول إنجين تيرن« داكنة 
بريزيدنشال 1–6

Chalet »نمط »الشاليه
مقاعد مكسّوة بجلد ماهوغاني بلون ألباين الفاخر

 Silverwood كسوات داخلية سيلفروود
بريزيدنشال 1–6



تاّمة  بسالسة  انطلق 

هل تمنيت أن تكون الطرقات كلها معّبدة حديثًا كل مرة؟ قد يتحقق حلمك على متن طرازات بريزيدنشال، 
بفضل التكنولوجيات المتطّورة ضمن مجموعة التحّكم الديناميكي بالقيادة. وبفضل نظام التعليق التفاعلّي 

مع المعاينة المسبقة للطرقات، ترصد السيارة التباينات المقبلة على الطرقات، ثّم تسمح لك بالعبور فوقها 
بسالسة. يعّزز نظام التعليق الهوائّي Air Glide Suspension ارتفاع المركبة عن األرض، ونسب انضغاط 

النوابض مع تغّير الحمولة، وظروف التشغيل. وعند تشغيل ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل 
الدخول Dynamic Lower Entry، تنخفض المركبة بحوالى 50 ملم لتسهيل دخولك. في نمط »الظروف 

العميقة« Deep Conditions، ترتفع 30 ملم زيادة على ارتفاع المركبة الطبيعي لتحسين الخلوص األرضي. 
في النمط الحماسّي Excite، تنخفض لتعزيز الديناميكية الهوائية.

1 تستند تصنيفات القوة الحصانية على الوقود العالي الجودة وفق تصنيف ®J1349 القياسي الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. تستند تصنيفات عزم الدوران على الوقود العالي الجودة بحسب مواصفات ISO 1585 قد تختلف نتائجك. 2األبعاد مبّينة إلعدادات الطراز األساسي من دون الخيارات، ما لم يتم ذكر خالف ذلك. قد تختلف األبعاد والسعات بحسب الطراز. 3عند التجهيز بالشكل المناسب مع مجموعة تجهيزات 

سحب المقطورة من الفئة IV. تتفاوت قدرة السحب القصوى حسب الحمولة، وإعدادت المركبة، واالكسسوارات، وعدد الركاب.  4احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي.  5اكسسوار مرّخص من لينكون.

األداء والتحّكم
ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ10 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة مثبتتين في عجلة القيادة

نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت AWD مع نظام تعليق تفاعلّي
 ،Conserve النمط االقتصادي ،Normal النمط العادي :Lincoln Drive Control نظام لينكون للتحكم بالقيادة

Deep Conditions نمط الظروف العميقة ،Slippery نمط الطرقات الزلقة ،Excite النمط الحماسّي

CO-PILOT360 ™  1.5 نظام لينكون 
مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية

نظام الكشف عن الزوايا غير المرئية
نظام اإلنذار عند الرجوع مع نظام الفرملة

نظام البقاء في خط السير )يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، إنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه 
السائق(

مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB )يشتمل على رصد المشاة، نظام التحذير من 
اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي(

أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة
كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ للكاميرا الخلفية

CO-PILOT360  ™ 1.5  Plus نظام لينكون
مساعد الركن النشط 2.0 

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي ونظام البقاء في وسط خط السير
مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة

أجهزة استشعار أمامية/جانبية/خلفية لركن السيارة
نظام دعم الفرملة عند الرجوع

للسائق المساِعدة  التكنولوجيا 
كاميرا بزاوية 360 درجة مع شاشة عرض مقسومة، وبخاخ للكاميرا األمامية

مصابيح )مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح تلقائيًا عندما يخفت ضوء النهار( 
مساعد اإلقالع على التالل

مّساحات الزجاج األمامي متحّسسة للمطر

من الخارج
مخارج عادم رباعية مع رؤوس من الكروم

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
مصابيح أمامية، وإضاءة متمّيزة، ومصابيح للضباب، ومصابيح خلفية ولمسات تزيينية لباب الصندوق الخلفي 

LED عاملة بالكامل بتقنية
باب الصندوق العامل اليدويًا

 ،LED مرايا جانبّية مدفأة، قابلة للتعديل آليًا والطّي تلقائيًا مع مصابيح تأشير لالنعطاف مضّمنة عاملة بتقنّية
ذاكرة، ميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق، وأغطية من الكروم

أبواب مع ميزة اإلغالق الناعم مع مقابض أبواب عاملة باللمس
شبكة بريزيدنشال فريدة مع منخل من الكروم وإطار من الكروم

LINCOLN EMBRACE نظام
LED محيط مقابض األبواب الخارجية مضاء بتقنّية

نظام استشعار االقتراب الخاص بلينكون
بساط الترحيب الخارجّي المضيء بشعار لينكون

إضاءة لينكون المتمّيزة

القياسية بريزيدنشال  أفياتور  لينكون  مّيزات 

د 2 األبعا

قاعدة العجالت – 3,025 ملم
الطول – 5,080 ملم
االرتفاع – 1,777 ملم

العرض – 2,284 ملم )مع مرايا(

حّيز الرأس
 الصف األول )األقصى( – 1,054 ملم
 الصف الثاني )األقصى( –1,008 ملم

الصف الثالث – 937 ملم

 حّيز الساقين
 الصف األول )األقصى( – 1,092 ملم
 الصف الثاني )األقصى( – 1,019 ملم

الصف الثالث – 742 ملم

حّيز الردفين
 الصف األول – 1,486 ملم
 الصف الثاني – 1,481 ملم
الصف الثالث – 1,039 ملم

حّيز الكتفين
 الصف األول – 1,562 ملم
 الصف الثاني – 1,557 ملم
الصف الثالث – 1,372 ملم

سعة الحمولة
 )خلف( الصف األول – 2,120 لتر
 )خلف( الصف الثاني – 1,043 لتر

)خلف( الصف الثالث – 354 لتر
قدرة السحب القصوى 3 

2,540 كغ

سعة خّزان الوقود
76 لتر

 محّرك V6 ثنائي الشحن التوربيني
سعة 3.0 لتر

مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي  وقوة 
 400 حصان ) 265 كيلوواط( عند 5,750 د.د. 1

و563 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3,000 د.د 1

ك لمحّر ا

والترفيه االتصال 
نظام SYNC® 3 مع نظام االتصاالت والترفيه المنّشط صوتيًا، مع شاشة لمس سعوية عاملة بتقنية LCD قياس 10.1 
بوصات، ومتوافق مع  ®SYNC AppLink، و™Apple CarPlay، و™Android Auto، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي

نظام مالحة مع شاشة لمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

من الداخل
شاشة الزجاج األمامّي

عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع مفاتيح تحكم بنظام الصوت والوسائط ومثّبت السرعة
فتحة السقف البانورامّية ®Vista Roof مع حاجب آلي واٍق من الشمس

الملّفات الشخصية )إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد السائق، والمرايا الجانبّية، ونظام الصوت، ونظام التكييف، 
والمّيزات المساِعدة للسائق، وشاشات العرض(

نظام التشغيل عن ُبعد
منصة شحن السلكّي

المقاعد
مقاعد من طراز كابتن في الصف الثاني مدفأة ومهواة مع ميزة الطي واالنزالق اآللي، بما في ذلك كونسول مركزي 

 USB ومنفذين ،Vista Roof كامل في الصف الثاني مع أزرار للتحّكم بحاجب الشمس اآللي الخاص بفتحة السقف
بميزة الشحن الذكي.

PowerFold® مقعد طويل للصف الثالث مجّزأ بنسبة 50/50 مع ميزة الطّي اآللّي

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

مرحلتين4
وسادة هوائية لركبة السائق، 4 وسادة هوائية لحماية ركبة الراكب األمامي مضّمنة في باب حجيرة القّفازات، 4 وسائد 
هوائية جانبية للمقعد األمامي، 4 وستائر هوائية جانبية خاصة بنظام  ®Safety Canopy للسالمة4 مع تقنية االنسدال 

Roll-Fold وجهاز استشعار لحاالت التدهور
تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة

نظام اإلنذار المحيطي
لوحة مفاتيح  ®SecuriCode غير مرئية

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

القياسية المجموعات 
 IV موّصل بـ7/4 دبابيس، وسّقاطة لسحب المقطورة من الفئة :IV مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة

وطقم أسالك، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية مع التغطية الشاملة للمقطورة، ونظام التحّكم بالمقطورة
مجموعة تجهيزات التحّكم الديناميكي: نظام تعليق تفاعلّي مع المعاينة المسبقة للطرقات، ووحدة تخفيف الضجيج، 

ومجموعة تجهيزات عزل الصوت، ونظام التعليق الهوائي مع ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول
مجموعة تجهيزات العناصر الطبيعية المعّززة: مقاعد السائق والراكب األمامي مدفأة/مهّواة تلقائيًا، ومقاعد الصف 

الثاني مدفأة/مهّواة، وعجلة قيادة مدفأة، ومّساحات ™VisioBlade مدفأة
مجموعة تجهيزات اإلضاءة:  مصابيح أمامية متكّيفة بتقنية Pixel LED مع الشعاع الضوئّي الديناميكي المتكّيف، 

إضاءة متكّيفة بحسب السرعة، إضاءة لينكون الديناميكّية المتمّيزة، ونجمة لينكون المضاءة في الشبكة األمامية
مجموعة التجهيزات الفاخرة:  مقاعد بميزة »الوضع المثالي« Perfect Position )قابلة للتعديل في 30 وضعية( 

في الصف األول، مع ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion، ومساند ممتّدة آلّية داعمة للفخذين ومساند رأس 
آلّية، حاجبان للشمس لألبواب الخلفية، ونظام Revel® Ultima الصوتّي الثالثي األبعاد مع 28 مكبرًا صوتيًا )يضّم 

)QuantumLogic®  تكنولوجيا الصوت المحيطي الثالثي األبعاد

الخيارات
مقعد طويل للصف الثاني مجّزأ بنسبة 35/30/35 مع ميزة الطّي واالنزالق اآللّي 

Lincoln Play )نظام ترفيه في المقعد الخلفي مع سماعتي رأس السلكيتين( 5



هنا البداية مع تكنولوجيا SYNC® 3 المنّشطة صوتياً 1 التي تقوم بوصل أجهزتك 
بسيارة لينكون. وتمنحك القدرة على التحّكم باالتصاالت والموسيقى والكثير غير 

ذلك بكبسة زّر على عجلة القيادة ومن خالل األوامر الصوتية البسيطة. يمنحك 
 ®SYNC AppLink 2 قدرة التحّكم الصوتي بتطبيقات األجهزة الجّوالة المتوافقة 

ضمن هاتفك المّتصل. يتمّيز النظام أيضًا بالتوافق مع  ®Apple CarPlay 3 لهاتف 
.Android™ 4 للهاتف الذكي العامل بنظام تشغيل Android Auto™  أو ،iPhone®

 ابَق
على اّتصال

  1ال تقد وأنت شارد الذهن أو عند استخدام األجهزة المحمولة. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع الهواتف كافة. قد تنطبق بعض القيود، أو شروط األطراف الثالثة، أو تكلفة البيانات. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للحصول على المزيد من 
المعلومات.  2قد تختلف األوامر تبعًا للهاتف وبرنامج AppLink.  3إن نظام Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة  ®Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.  4إن نظام Android Auto ووظائفه هي من منتجات شركة 

 ™Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف Android ذكيًا متوافقًا مع تطبيق Android Auto المتوفر على  ™Google Play واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.

لينكون نظام 

العجالت

لينكون أفياتور® بريزيدنشال

عجالت من األلومنيوم المشغول اللّماع قياس 22 بوصة
مع جيوب مطلّية باللون األسود األبنوسّي

تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )كروس أوفر كبيرة فاخرة(، 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 سيارات لينكون.


