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It is a badge born 105 years ago that still stands for something totally original today: a passion for 

motoring unlike any other. Visceral. Energetic. Technological. Crafted. The DNA of one of the world’s  

most revered brands runs deeper than the enamel of its fender badges; snakes with a power like the 

 tail of a dragon; runs deeper than the blue surround itself. It runs straight from the heart of Italy  

to roads and drivers all over the world. This badge belongs to the new Alfa Romeo Giulia.

R E :  I N S P I R E D

اإللهـام: يتـجــدد 

آلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــات الــــــــــــمـــــــــــــشــــــــــاعـــــــــــر

ها هو الشعار الرياضي الذي ولد منذ ١٠٥ أعوام ما زال يقف شامخًا لغرض أصلي حتى اليوم: الشغف إلى قيادة 

السيارات بأسلوب ال مثيل له. جوهري، حيوي، تكنولوجي، حرفي. جينات واحدة من العالمات األكثر تقديرًا في 

العالم تترسخ أكثر من طالء شاراتها على المصد، الثعبان بقوة مثل ذيل التنين يتغلغل أكثر من المحيط 

األزرق الذي يحيطها. إنه ينطلق مباشرة من قلب إيطاليا إلى الطرقات والسائقين حول العالم. ينتمي هذا 

الشعار إلى ألفا روميو جوليا الجديدة.       



١٩٢٣ - RL تارغا فلوريو 
في الطليعة ـ كوادريفوليو تبصر النور

١٩٢٥ - جران بريميو تيبو بي-٢
أول بطل العالم على اإلطالق 

١٩٥١ - جي بي تيبو ١٥٩
“ألفيتا” تفوز بأول بطولتي العالم للفورموال واحد 

GTA ١٩٦٥ - جوليا سبرينت
ال تقهر في سباق “توريزمو” 

١٩٧٥ ـ تيبو ٣٣ تي تي ١٢
في مقدمة مونديال مارشي العالمية

١٩٦٣ - جوليا تي ١ سوبر 
جوليا تطرح في األسواق 

بــدأت كمجــرد طلــب للحــظ الجيــد وانتهــت كرمــز ألســطورة تفــوق الخيــال: ســجالت الســباق واالنتصــارات مــن ألفــا روميــو والســائقين العاشــقين لهــا. عندمــا فــاز أوغــو سيفوتشــي 
ســباق تارغــا فلوريــو فــي العــام ١٩٢٣، تجــاوزت األوراق الخضــراء األربعــة خــط النهايــة قبلــه. ومنــذ ذلــك الحيــن، رافقــت كوادريفوليــو )األوراق األربعــة( ألفــا روميــو فــي معظــم انتصاراتهــا 
األســطورية: مــن  بــي -٢ فــي بطولــة العالــم ١٩٢٥ إلــى بطولــة العالــم للفورمــوال ١ مــع “ألفيتــا” ١٥٨ و١٥٩ فــي عامــْي ١٩٥٠ و١٩٥١ علــى التوالــي. إنهــا تقــف دليــاًل واضحــًا علــى الحــظ الــذي 

يحالفــك عندمــا تأخــذ األداء والهندســة علــى محمــل الجــد كمــا تفعــل ألفــا روميــو.   

من األسـطـــورة 
إلــى األداء الـــفــائــــــق    

1923 – RL Targa Florio 
Dominates the competition – the Quadrifoglio is born

1925 – Gran Premio Tipo P2
The first World Champion ever

1951 – GP Tipo 159 “Alfetta”
Wins the first two Formula 1 World Championships

1965 – Giulia Sprint GTA
Unbeatable among “Turismo”

1975 – Tipo 33 TT12
Dominates “Mondiale Marche”

1963 – Giulia TI Super
The Giulia hits the track

S U P E R S T I T I O N  B E C O M E S  
             S U P E R  P E R F O R M A N C E
It began as a simple request for good luck and ended up becoming a symbol for something even more magical: track records and race victories from Alfa Romeo and 

the drivers who campaigned them. When Ugo Sivocci won the Targa Florio in 1923, his four–leaf clover crossed the line before he did. Since then, the Quadrifoglio 

has accompanied Alfa Romeo on its most legendary victories: from the P2 at the World Championship in 1925 to the Formula 1 World Championship with the 

“Alfetta”  158 and 159 in 1950 and 1951 respectively. It stands as evidence of the kind of luck you can build when you take performance and engineering as 

seriously as Alfa Romeo does.
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It represents more than the most powerful Alfa Romeo ever created for street use: the new 

Giulia Quadrifoglio represents a convergence of engineering and emotion that can only 

belong to a brand as fabled as Alfa Romeo. The new Giulia: proof that love is worth the wait.

THE MOST IMPORTANT COMPONENT  
           IS EMOTION

الــمكــون الـرئيســـــي واألهـــــــم
تمّثــل جوليــا كوادريفوليــو الجديــدة أكثــر مــن مجــرد ألفــا روميــو األكثــر قــوة التــي ُصنعــت للشــوارع. إنهــا تمّثــل التقــارب        هـو الـعـاطـفـة.

بيــن الهندســة والعاطفــة الــذي ينتمــي إلــى عالمــة تجاريــة أســطورية مثــل ألفــا روميــو. جوليــا الجديــدة: تثبــت أن الحــب 
يســتحق االنتظــار.

7 6



الســـــــائــــق هـــــــو
      مـــحـــــــــور القيادة

منذ بدء الحضارة، اّتجه المصممون إلى الطبيعة والتشريح البشري لإللهام الفني والهيكلي. 
استطاعت أكثر اإلنجازات الهندسية في العالم إيجاد التوازن الحقيقي بين كل من الضروريات 

اإلنسانية والهيكلية. جوليا كوادريفوليو هي المنتج المثالي لفلسفة التصميم العالية.

Since the beginning of civilization, designers have turned to nature and human anatomy for 

technical and structural inspiration. The world’s most celebrated architectural feats manage 

to find the right balance between both human and structural necessities. Giulia Quadrifoglio 

is the exquisite product of this higher design philosophy. 

T H E  D R I V E R 
  I S  T H E  C E N T E R 
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The most powerful engine for road–use ever created by Alfa Romeo: an ultralight 6–cylinder all–aluminum twin–turbo gasoline engine 

delivering 510 hp, 600 Nm of torque between 2500 and 5000 rpm, launching the new Giulia from 0 to 100 km/h in 3,9 seconds up 

to a top speed of 307 km/h. Class–leading power combined with dynamic efficiency leads to excellence in consumption and emissions. 

Thanks to an innovative electronically controlled cylinder deactivation system  –  a result of Alfa Romeo engineering know–how  –  the 

new Giulia Quadrifoglio can cover 100 km with just 8.5 litres of fuel emitting only 198 g/km of CO2 (combined cycle).

T H E  H E A R T  I S  A  M U S C L E

الـقـلـب هــو مـصـــدر الـــقـــــــوة
المحرك األقوى على الطريق الذي تم ابتكاره من ألفا روميو: محرك بنزين توربو مزدوج من األلومينيوم الخفيف جدًا بـ٦ صمامات يولد قوة 

٥١٠ أحصنة و٦٠٠ ن.م. من عزم الدوران بين ٢٥٠٠ و٥٠٠٠ دورة بالدقيقة، ليطلق جوليا الجديدة من صفر إلى ١٠٠ كم/س في ٣،٩ ثانية وبأقصى 
سرعة تصل إلى ٣٠٧ كم/س. القوة الرائدة مع الفعالية الديناميكية تقود إلى التميز في استهالك الوقود واإلنبعاثات. بفضل نظام تعطيل 

اإلسطوانة المبتكر المتحكم به إلكترونيًا، نتيجة للخبرة الهندسية في ألفا روميو، يمكن لجوليا كوادريفوليو الجديدة أن تقطع ١٠٠ كم بـ٨،٥ لتر 
فقط من الوقود مع انبعاثات ١٩٨ غ/كم فقط من ثاني أكسيد الكربون )دورة مختلطة(.   

عزم دوران ٦٠٠ ن.م. بين ٢٥٠٠ و٥٠٠٠ دورة/دقيقة 
torque (Nm) between 2500 and 5000 rev/min

٣،٩، صفر إلى ١٠٠ كم/س )دقيقة( 
0 – 100 km/h (sec.)

سرعة قصوى ٣٠٧ كم/س 
maximum speed (km/h)

قوة حصانية
horsepower (HP)

600

3,9

307

510
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It controls both the car and the emotions of its driver with equal ease. Designed 

to deliver more than something ergonomically precise, the steering wheel of the 

Giulia provides control of a unique driving experience from start to finish, literally.  

The steering wheel is wrapped in leather; the experience it delivers is wrapped 

in passion.

إنــه يتحكــم بالســيارة وبعواطــف ســائقها علــى حــد ســواء. صّمــم لتوفيــر أكثــر مــن شــيء 
ــة  ــدة مــن البداي ــة قيــادة فري دقيــق هندســيًا، مقــود التوجيــه فــي جوليــا يوفــر التحكــم بتجرب
إلــى النهايــة، بــكل معنــى الكلمــة. مقــود التوجيــه مكســو بالجلــد، والتجربــة التــي يقّدمهــا 

مفعمــة بالشــغف.  

أول إحســــاس تشـــعـــــر بـــه هـو اإلحســــاس بـكـل حــواســـك
T H E  F I R S T  T H I N G  Y O U  S E N S E  I S  A L L  O F  Y O U R  S E N S E S
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I T  T U R N S  F O R 
                T H E  C U R V E S

روعــــــــــة
      الـمـنـحـــنيات 

Alfa™ DNA Pro
The Alfa™ DNA Pro, thanks to the interaction with the Chassis Domain 

Control, instantaneously adapts the car behavior

 to the selected driving mode:

• RACE activates the overboost function and enhances  

the exhaust sound for sport track driving.

• DYNAMIC delivers sharper brake and steering–wheel response for 

sporty on–road driving.

• NATURAL is a comfort suspension setting for a perfect balance in 

daily driving.  

• ADVANCED EFFICIENCY enables the cylinder deactivation  

to maximize energy savings and dynamic efficiency.

Alfa™ Active Torque Vectoring
Alfa™ Active Torque Vectoring guarantees optimal distribution on the 

two half–axles thanks to the two electronically controlled clutches.  

It gives better traction and control even at high speeds 

and on all types of road surfaces.

Alfa™ Active Suspension
Alfa™ Active Suspension dynamically adapts its response depending 

on driving conditions and the mode selected with Alfa™ DNA Pro.

ألفا™ دي إن إي برو
يتفاعل مؤشر ألفا™ دي إن إي برو مع التحكم بمجال الشاسيه فيتأقلم 

تلقائيًا مع سلوك السيارة بالنسبة لوضعية القيادة المختارة:
وضعية السباق RACE تشّغل وظيفة المعزز اإلضافي وتحّسن صوت   •

العادم أثناء القيادة على المسارات الرياضية.
الوضعية الديناميكية DYNAMIC توّفر كبحًا حادًا واستجابة مقود   •

التوجيه أثناء القيادة الرياضية على الطرق.
الوضعية الطبيعية NATURAL هي إعداد يتميز بتعليق مريح لتوفير   •

توازن مثالي أثناء القيادة اليومية.
وضعية الفعالية المتقدمة تقوم بإيقاف األسطوانة لرفع مستوى   •

التوفير في الطاقة والفعالية الديناميكية.   

توجيه العزم النشط ألفا™
توجيه العزم النشط ألفا™يضمن التوزيع المثالي للعزم على أسطوانتي 
العمود الخلفيتين، بفضل نظامي تعشيق يتم التحكم بهما إلكترونيًا. 

مما يمنح تشبثًا أعظم وتحكمًا أكبر، حتى عند السرعات العالية وعلى أي 
نوع من الطرقات.

 
نظام التعليق ألفا™ النشط

نظام التعليق ألفا™ النشط يكّيف ديناميكيًا استجابته وفقًا لشروط 
القيادة والوضعية المختارة مع ألفا™ دي إن إي برو.
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       T H E  R O A D  W A S  N O T  B U I LT  T O  B E  A  C A G E.
I T ’ S  T I M E  T O  TA K E  F L I G H T  O N C E  A G A I N.

       حـــــان وقــت كــســــــر الـقــيــــود وتخــطـــــي الــمـألـــــــوف.
انــطــلــــق نــحـــــو آفـــــــاقـــــك الــــــرحــبـــــــة.  



S E E  T H E  R O A D 
       I N  A  W H O L E  N E W  L I G H T

When the brand first began carving its legend on road courses 105 years ago, it did so in an era when a driver and 

riding mechanic were both on board. Today’s Giulia Quadrifoglio carries an intelligent soul of the most modern 

kind: the Chassis Domain Control. This advanced module is integrated with Alfa Romeo’s DNA Pro, Active Torque 

Vectoring, Active Aero Splitter, Integrated Brake System and Active Suspension. There is genius deep inside.

    أنــظـــر إلــى الــطـــــريــــــق
                بـضــوء جــديــد بــالـكـامـــل 

عندما بدأت العالمة للمرة األولى تجهيز أسطورتها لتحديات الطرق منذ ١٠٥ أعوام، كان في عصر حيث السائق 
وميكانيكية القيادة في مقعد واحد. جوليا كوادريفوليو اليوم تجسد روحًا ذكية بكل حداثة وعصرية: إنه التحكم 

الهيكلي بالشاسيه. هذه الوحدة المتقدمة تندمج مع ألفا™ دي إن إي برو، توجيه العزم النشط، الفاصل الهوائي 
النشط، نظام الكبح المدمج ونظام التعليق النشط. العبقرية تكمن في الداخل. 
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        S H I F T I N G  T H E
B A L A N C E  O F  P O W E R

نــقـل تـــوازن
    الــقــوة 

The new Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is more than a showcase for the best power–to–weight 

ratio in its class – it’s a study in how to use that power. Its perfect 50:50 weight distribution 

creates optimal balance and showcases the advantage of a rear–wheel–drive system in 

a front–engined vehicle.  By pairing rear–wheel drive with the Giulia Quadrifoglio’s front–

mounted, all–aluminum 6–cylinder engine, the Alfa Romeo engineering team was able to 

carefully distribute weight throughout the chassis. A body in high–strength steel, fenders and 

doors in aluminum, a carbon fiber hood and roof, and aerodynamic appendixes and driveshaft 

work in conjuction with all–aluminum suspensions to create motoring’s perfect balance.

ألفا روميو جوليا كوادريفوليو الجديدة هي أكثر من مجرد عرض ألفضل قوة بالنسبة للوزن في فئتها، 
إنها رمز الثبات في كيفية استخدام القوة. تتميز بتوزيع الوزن المثالي بنسبة ٥٠/٥٠ وتظهر أفضلية 

نظام الدفع بالعجالت الخلفية في سيارة ذات محرك أمامي. باقتران الدفع بالعجالت الخلفية مع محرك بـ٦ 
أسطوانات من األلومينيوم بالكامل في الجزء األمامي من جوليا كوادريفوليو الجديدة، استطاع فريق 
هندسة ألفا روميو من توزيع الوزن بعناية على امتداد الشاسيه. هيكل جوليا كوادريفوليو الجديدة 

مسبوك من الفوالذ الفائق القوة، المصدات واألبواب من األلومينيوم، أما السقف وغطاء المحرك فمن 
ألياف الكربون. عالوة على ذلك، يعمل كل من المالحق األيروديناميكية بألياف الكربون وعمود التوجيه 

بالتزامن مع أنظمة التعليق من األلومينيوم لتحقيق توازن مثالي. 

0.32 Cd

معامل السحب ٠،٣٢ 
drag coefficient 

2.99 Kg/HP

٢،٩٩ كغ/قوة حصانية 

أفضل نسبة القوة/على الوزن في فئتها
توزيع الوزن المثالي بنسبة ٥٠/٥٠
ideal weight distribution
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W H E R E  P O L I S H 
                 M E E T S  P O I S E 

التوازن بين الجاذبية والقار

Integrated Brake System
This innovative electromechanical system combines the stability control 

and brake system. Not only allowing for a significant reduction in weight, 

this device optimizes the feeling of the brake pedal, guaranteeing 

an instantaneous response and braking distance with an outstanding 

100 – 0 km/h in 32 meters.

نظام المكابح المدمج 
هذا النظام اإللكتروميكانيكي المبتكر يجمع التحكم بالثبات مع نظام 

المكابح. ال يسمح فقط بتخفيض ملحوظ في الوزن، بل يحّسن هذا الجهاز 
الشعور بدواسة المكابح، ليضمن بهذا استجابة فورية ومسافة كبح من ١٠٠ 

إلى صفر كم/س في ٣٢ متر.

Exclusive Alfa™ Active Aero Splitter
The new Giulia Quadrifoglio is the only car in its class with an 

Active Aero Front Splitter. This adjustable carbon fiber spoiler is 

integrated into the front lower fascia and is automatically adjusted 

to improve aerodynamics and downforce to optimize the grip and 

stability at any speed.

النظام الهوائي النشط ألفا™ الحصري
كوادريفوليو الجديدة هي السيارة الوحيدة في فئتها مع فواصل 

هوائية أمامية نشطة. هذا الجناح القابل للتعديل من ألياف الكربون 
هو مدمج في الجزء السفلي من الواجهة األمامية ويمكن تعديله 

أوتوماتيكيًا لتحسين الديناميكية الهوائية والقوة السفلى لتحسين 
25التشبث والثبات عند أي سرعة. 24
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الــقـــوة، فــي الـمـعـــرفــــــة

K N O W L E D G E  I S  P O W E R

تاريخ السباق أللفا روميو ُبني على التواصل بين السائق وفريق العمل، بين السيارة والسائق. اليوم، توظف 
جوليا التكنولوجيا للتواصل عن ُبعد بشكل فوري. يتحكم السائق بنظام المعلومات الترفيهي، نظام 

المالحة الثالثي األبعاد وإحداثيات بيانات السيارة عبر منصة دوارة، التعّلم من أداء السيارة عبر شاشة عالية 
الدقة قياس ٨،٨ بوصة.  

Alfa Romeo’s fabled racing history was built on communication  –  between driver and crew; between  

car and driver. Today’s Giulia employs technology to communicate telemetry instantly. The driver  

controls the infotainment system, 3D navigation and onboard parameters via the Rotary Pad,  

learning of vehicle performance in high definition on an 8.8–inch screen.
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Even the greatest films are strengthened by a score: the Giulia Quadrifoglio features an audio system 

designed to complement a highly tuned driving experience. The 900 watts of power channeled to 14 

speakers (including two surround sound speakers and one subwoofer) serves as proof that Alfa Romeo

takes the notes from its system as seriously as the glorious ones from its engine.

A  S O U N D T R A C K  F O R  T H E  S T R E E T

تــرافـقــك الـمـوســـيـقـى أيـنـمـــا تـــكــــــون
الموسيقى من وراء نجاح أعظم األفالم: تتميز جوليا كوادريفوليو بنظام صوتي مصمم لتكملة تجربة قيادة 

عالية. قوة ٩٠٠ واط مع ١٤ مكبر صوت )متضمنًا مكبرْي صوت مجّسم وصبووفر( إلثبات كيف تتفاعل ألفا روميو 
بجدية واهتمام مع كل نوتة موسيقية كما مع كل نبض من المحرك.
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S O M E  A R E  D R I V E N.  
    O U R S  A R E  P I L O T E D.

The carbon fiber shell of the Sparco seat is not only the lightest in its class; it is perhaps 

the most purposeful. Its purpose is to provide comfort and control for the driver 

and occupants, and to serve as a reminder of how seriously Alfa Romeo takes those 

positions. The seats are adjustable, our respect for the driver is not.

بعضهم ينتظرون الدافع.
             أما نحن فنخلق الريادة. 

ألياف الكربون في المقعد سباركو هي ليست فقط األخف في فئتها، بل األكثر استخدامًا 
بشكل هادف. ألنها تهدف إلى توفير الراحة والتحكم لكل من السائق والركاب، وتهدف أيضًا 

إلى التذكير بمدى اهتمام ألفا روميو بتوفير هذه المقاعد. هذه المقاعد قابلة للتعديل، أما 
احترامنا للسائق فال يقبل التعديل أبدًا.     
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D R A M A T I C  W I T H O U T  D R A M A There’s something inherently Shakespearean about the Giulia Quadrifoglio:  

it’s as passionate as Romeo and Juliet... but has been created free of any  

unnecessary drama. The design approach is equally sensual and purposeful.  

The details reflect an understanding of every interaction between driver,  

passerby and all who come in contact with the beauty of Alfa Romeo.

هناك نفحة شكسبيرية عن جوليا كوادريفوليو: إنها عاطفية بقدر روميو 
وجولييت... لكنها صّممت بال أي لمسات درامية. أسلوب التصميم حسي وهادف 
على حد سواء. تعكس التفاصيل استيعاب كل تفاعل بين السائق والمارة وكل 

من ينبهر بجمال ألفا روميو.  
ــا ــن الـــــدرامــــ ــو مــــ ــرة تــــخـــلـــ ــة    مـبــهــــ مســــرحيـــــ
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أحمر كومبتيزيون 

أبيض تروفيو 
Trofeo White Montecarlo Blue

TRICOAT

E X T E R N A L  C O L O R  PA L E T T E

METALLIC

Alfa Red

SOLID

لــوحـة األلــوان الخــارجـيـــــة

ثالث طبقات  معدني  ألوان سادة

رمادي سلفرستون 

أزرق مونتيكارلو 

Competizione Red Silverstone Grey Vulcano Black

Vesuvio Grey

أسود فيضاني

رمادي فيسوفيو أحمر آلفا
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T E C H N I C A L  D ATA
2.9 V6 Twin Turbo 510 HP

الـــمـــواصـــفـــات 
محرك توربو سعة ٢،٩ لتر، بـ٦ اسطوانات، قوة ٥١٠ أحصنة

الــعجـــالت

ENGINE CHARACTERISTICS

Type 6–cylinder all–aluminum

Bore x stroke (mm) 86,5 x 82

Displacement (cm3) 2891

Compression ratio 9,3 : 1

Maximum power (HP @ rpm) 510 @ 6500 

Maximum torque Nm (kgm) @ rpm 600 @ 2500 – 5000 

Start&Stop System yes

TRANSMISSION

Drive rear

Gearbox 8 - Speed Automatic

PERFORMANCE

Top speed (km/h) 307

Acceleration: 0 – 100 km/h (s) 3,9

FUEL ECONOMY – EMISSIONS (according to Directive 1999/100/CE)

Urban cycle consumption (l/100 km) 12,8

Extra–urban cycle consumption (l/100 km) 6,1

Combined cycle consumption (l/100 km) 8,5

CO2 emissions (g/km) 198

Environmental classification Euro 6

BRAKES

Vented front rotors, size (mm) 360 x 32 (390 x 34) *

Vented rear rotors, size (mm) 350 x 28 (360 x 28) *

Braking distance 100 – 0 km/h (m) 32

WHEELS AND TIRES 

Front wheels (in) 8,5J x 19

Rear wheels  (in) 10J x 19

Front tires (mm) 245/35 R19

Rear tires (mm) 285/30 R19

SUSPENSIONS

Front double–wishbone with semi–virtual steering axle

Rear Alfa Link® with vertical rod

AERODYNAMICS

Drag coefficient (Cd) 0,32

Lift coefficient (Cl) –0,1 **

CAPACITIES AND WEIGHTS

Boot capacity (liters) 480

Fuel tank (liters) 58

Kerb Weight (kg) 1524

خصائص المحرك 
٦ أسطوانات من األلومينيوم بالكاملالنوع 

٨٦,٥ x ٨٢فتحة×قطر األسطوانة )ملم( 
٢٨٩١اإلزاحة )سم٣( 

١ :٩,٣  نسبة الضغط
 ٥١٠ @ ٦٥٠٠ القوة القصوى )قوة حصانية عند دورة بالدقيقة(

٦٠٠ @ ٢٥٠٠ – ٥٠٠٠ العزم األقصى ن.م. )كغ( عند دورة بالدقيقة
نعمنظام التشغيل واإليقاف  

ناقل الحركة 
خلفيالدفع 

أوتوماتيكي بـ٨ سرعاتعلبة التروس 
األداء 

٣٠٧السرعة القصوى )كم/س( 
٣,٩التسارع صفر إلى ١٠٠ كم/س )ثانية( 

  )CE /توفير الوقود ـ اإلنبعاثات )وفقًا للتوجيهات األوروبية ١٠٠/١٩٩٩
١٢,٨استهالك الوقود في دورة داخل المدينة )لتر/١٠٠ كم( 
٦,١استهالك الوقود في دورة خارج المدينة )لتر/١٠٠ كم( 
٨,٥استهالك الوقود في دورة مختلطة )لتر/١٠٠ كم( 

١٩٨انبعاثات العادم )غ/كم( 
يورو ٦تصنيف البيئي 

المكابح 
٣٦٠ x ٣٢ )٣٩٠ x ٣٤(*دوارات أمامية قابلة للتهوئة، الحجم )ملم(  
٣٥٠ x ٢٨ )٣٦٠ x ٢٨(*دوارات خلفية قابلة للتهوئة، الحجم )ملم(  
٣٢مسافة الكبح ١٠٠ إلى صفر كم/س )دقيقة( 

العجالت واإلطارات 
8,5J x 19عجالت أمامية )إنش(  
10J x 19عجالت خلفية )إنش(  
R19 245/35إطارات أمامية )ملم(  

R19 285/30إطارات خلفية )ملم(  

أنظمة التعليق 
أذرع عرضية مزدوجة أمامية مع محور توجيه نصف ظاهريأمامي
ألفا لينك خلفي مع قضيب عمودي  خلفي

الديناميكية الهوائية 
٠,٣٢معامل السحب 

٠,١ – **معامل الرفع 
القدرات واألوزان 

٤٨٠سعة صندوق األمتعة )لتر( 
٥٨سعة خزان الوقود )لتر( 

Wheels Dark Painted "١٥٢٤19وزن السيارة المتوقفة )كغ(  19" Wheels Lightweight

1426

2820 1024795

2024 4639

1873

W H E E L S

* With carbon - ceramic brakes (opt)    ** With Alfa Active Aero Splitter activated  مع مكابح كربون سيراميك )اختيارية(    **مع ألفا أكتيف أيرو*
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L A  M A C C H I N A  D E L  T E M P O
MUSEO STORICO ALFA ROMEO. The “house” that represents the brand as a whole. This exhibition houses the most 

famous and innovative Alfa Romeo creations. The museum is a witness to an extraordinary legend and its evolution 

of unparalleled technique and engineering. It tells about yesterday and today, and anticipates tomorrow.

آلـــــة الــزمـــــن 
متحف ألفا روميو التاريخي. »المنزل« الذي يمثل العالمة ككل. يستضيف هذا المعرض 

ابتكارات ألفا روميو األكثر شهرًة وتطورًا. يعتبر المتحف شاهدًا على األسطورة االستثنائية 
وتطوراتها في المجال التقني والهندسي. يخبرك الماضي والحاضر، ويتوقع الغد المشرق. 
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يـصّنـــعـــــــون. هــــــم 
S O M E  M A K E
نـبــتـــــكـــــــــر نــحـــن 

W E  C R E A T E
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ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK

All details, descriptions and illustrations are purely indicative. The products may feature different characteristics, also for manufacturing reasons. Alfa Romeo reserves the right to make any changes to its products.

التفاصيل والمواصفات والصور كلها داللية بكل معنى الكلمة. وقد يظهر المنتج ميزات ومواصفات مختلفة وذلك ألسباب خاصة بالتصنيع. كما تحتفظ شركة ألفا روميو بحق تغيير أي من منتجاتها.


