
 
 

  

  تعيد صياغة مستقبل املركبات املستدامة ”تويوتا  .

   

  

راير  15دبي، اإلمارات العربية املتحدة:  ي الشرق األوسط، - 2016ف أعلنت شركة "تويوتا اليوم عن إطالق الجيل الرابع من تويوتا "بريوس" 
ى الصعيد العالم ح اآلن،  ِرد" نجاحًا ع ر مركبات الـ "هاي ِرد" مع وال تعد أك حيث يعزز هذا النموذج الجديد مفهوم مركبات الـ "هاي

الك الوقود ويوفر املزيد من الراحة للسائق والركاب. ويعكس إطالق مركبة تويوتا "بريوس"  تصميم جذاب ومعدالت اقتصادية عالية الس
ن مست 2016 ي تحس ي إشراك املجتمعات املحلية واملساهمة    وى التنقل للجميع.ي املنطقة هدف الشركة 

    

ِرد" ي االستفادة القصوى من التكنولوجيا تمثل تقنية تويوتا "هاي ام الشركة  الك الوقود للمركبات ويعكس ال ي قدرات اس عالمة فارقة 
ي حول مركبات ال تساهم لتحقيق االستدامة. وسوف  ي زيادة الو ِرد" تويوتا "بريوس"  ي ترسيخ "هاي بات الطاقة مرك اعتمادوتساعد 

  البديلة.

   

    

ى إطالق مركبة "بريوس"  ي منطقة قال تاكايوكي يوشتسوغوي املنطقة،  2016وتعليقًا ع ي لشركة تويوتا  ، املمثل الرئيس للمكتب التمثي
ر من العناصر األساسية للتنمية املستدامة. وتعمل  :الشرق األوسط وشمال إفريقيا ي تويوتا نؤمن إيمانًا عميقًا بأن التكنولوجيا تعت "

ي القيادة. وستكون  ر للكشف عن مركبات صديقة للبيئة وممتعة  الشركة لتحقيق مستقبل أفضل للمركبات من خالل االستثمار بشكل كب
ِرد"مجزية للغاية لعمال  ئنا. حيث تحظى تويوتا "بريوس"بتاريخ عريق وتتمتع بتصميم أنيق وتوفر الراحة واملساحة مع تقنية تويوتا "هاي

ر رحابة، فضاًل عن الديناميكية الهوائية الدقيقة واملواد خفيفة الوزن لضمان تجربة قيادة ممتعة وتحقيق كفاءة  مقصورة جديدة أك
رةتشغيلية عاملية املستوى وأقل قدر من انبعاثات غاز ثان ي منطقة الشرق    ي أكسيد الكربون. هذا ونرى فرصًا كب ِرد"  ملركبات تويوتا "هاي

ي مبادراتنا لنقوم بتصميم املزيد من املركبات الصديقة للبيئة ر عن تقديرنا وامتنانا للدعم املستمر من عمالئنا    ."األوسط، وأود أن أع

    

ر من ، كانت شركات السيارات تطلق مركبات عا1993ي عام  ي العام نفسه، أنفقت شركة "تويوتا" قسم كب دية مع مزايا أساسية. و
ي الكشف عن تقنيات توفر  ى تطوير مركبات تتسم بمواصفات مستقبلية. وقد واجهت "تويوتا" تحديات بيئية ثالثة تكمن  ا ع استثمارا

ر عام مصادر بديلة للطاقة تكون بديلة للوقود، وتخفض من انبعاثات ثاني أكسيد  ي ديسم ، أطلقت "تويوتا" 1997الكربون وتمنع التلوث. و
ى نطاق واسع. وخالل  ي العالم يتم إنتاجها ع ِرد"  عامًا بعد الكشف عن أول  18الجيل األول من مركبة تويوتا "بريوس"، أول مركبة "هاي

ر من  ى  8نموذج من سيارات "بريوس"، باعت "تويوتا" أك ن مركبة هجينة ع ، تحتفي 2016مستوى العالم. واليوم مع إطالق نموذج مالي
  عامًا من البحوث والتطويرات املثمرة. 56الشركة بـ 

  

 تقنية تويوتا للقيادة الھجينة تدمج مصدرين للطاقة 

ِرد"أداًء عاليًا دون هدر الوقود وذلك من خالل دمج مصدرين للطاقة وهما محرك الوقود وامل   وتور الكهربائي.توفر سيارات تويوتا "هاي

  



 
 

ا بريوس مصدرين للطاقة ي شرح هذا الفيديو الكيفية ال تدمج   

http://bit.ly/1U2wmXp 

  
ن عند التسارع، تستخدم املركبة املوتور الكهربائي ،الذي ال يحتاج للوقود، للتسارع بكفاءة عالية. واستجابًة لظروف القيادة، يجمع النظ ام ب

ي وضع الوقوف، يقوم النظام بإيقاف تشغيل املحرك تلقا ئيًا قوة املوتور الكهربائي ومحرك الوقود تلقائيًا وبكفاءة. وعندما تكون املركبة 
ذه الطريقة، يمكن ملركبات تويوتا  راكم ملنع هدر الوقود  ِرد" لتجنب هدر الوقود. ومن خالل هذا األثر ال ر "هاي الك الوقود أك أن توفر اس

ا. وليس هناك حاجة لشحن بطارية نظام ال  ر من أي مركبة أخرى من الفئة ذا ِرد"بكث ي، إذ ان   باستخدام "هاي نظام ال مصدر طاقة خار
ِرد"  ِرد"التلقائي يقوم بشحن بطارية نظام ال "هاي ى دواسة الفرامل. "هاي  باستخدام الطاقة ال يتم توليدها كلما تم الضغط ع

  
  

ي املنطقة فحسب، بل إنما تتما مع االتجاه العالم نحو مجتمعات  2016إن مركبة تويوتا "بريوس"  ال تناسب جدول أعمال االستدامة 
ي تحقيق األهداف اإلنمائية املستدامة لأللفية الجديدة والأك  ر استدامة وصديقة للبيئة. سيسهم الجيل الرابع من مركبة تويوتا "بريوس" 

ى طاقة مستدامة بأسعار معقولة. وهذه  رات املناخية وتضمن للجميع الوصول إ ر عاجلة للتصدي للتغ ر حياة صحية واتخاذ تداب تضمن توف
ا مركبات تويوتا ال املوا ِرد"صفات ال تتمتع  ى موارد كوكب األرض تجعل من "بريوس" املركبة  "هاي مع الجهود العاملية املبذولة للحفاظ ع

ر للبيئة من أجل سالمة كوكبنا. ن الذين يريدون اعتماد نهجًا صديقًا أك  املثالية للسائق

   

  - انته- 



 
 

   

رد: يمكنك استخدام الرابط املوجود أدنا ه لتحميل الصور الخاصة بتقنية تويوتا هاي  

https://edelmanftp.box.com/s/ie1ccal5tv7bx6vccx71al92jley8o8l 

   

   

  :للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

 سماعيل يكنا

  أول لقسم العالقات العامة مدير

  تويوتا الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  +9714 2993875هاتف: 

  +97156 1797456متحرك: 

روني:    ismail_yagan@toyota-menaro.aeبريد إلك

   

   

 األوسط الشرق  تويوتا
   ايدملان

روني:  ريد االلك   ToyotaME@edelman.comال

   

  
 


