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 الطرق الممهدة بعيداً عنوتايكان كروس توريزمو  Johnny FPV المبدع

 إلى أقصى الحدود لبدء إطالق تايكان كروس توريزمو الجديدةبورشه تتخطى المألوف وتصل 
 

 

م.م.ح  الشوورق األو ووط وقفري يا    ه، تحتف  بورشوومن الطرازات   األولى الدفعةبالتزامن مع وصووو     .دبي

ات  إمكانيعرض    رائعالكهربائية بالكام  من خال  فيديو  الجديدة   ويارة تايكان كروس توريزمو  وصوو   ب

تختل  فيهما طبيعة الط س    موقعين نائيين  ضوووومنفي قق ووووى ال رو   اال ووووتخدامات    ةمتعدد   ال وووويارة

وتعتبر هذه الطري ة اإلبداعية إلنشوا  المحتو  ال وينمائي ن لة نوعية، حيأ قنها  .  والتضواريس بشوك  كبير

من ور  تم الت اطه بالكام  من  يم طع فيديو  حملة عبر   وووويارات شووووركة  صوووودر فيها  المرة األولى التي ت  

   .المناخية ال ا يةفي هذه ال رو  ( با تخدام طائرة بدون طيار FPVالشخص األو  )

 

قحدهما ي ع    ،نيمتماثل  مضومارين  على Drive2Extremes الفيلم الذي قطلق عليه ا ومتم تصووير هذا  

في بحيرة متجمدة مغطاة بالثلوج    على  واآلخر  (اإلمارات العربية المتحدة)دولة  الرملية  صوووحرا  ليوا    في

  إمكاناتهاكروس توريزمو  تايكان   يارة    ا تعرضت حيأ    ،فنلندا()دائرة ال طبية الشمالية في ليفي  شما  ال

من من ور الشووخص األو   هذه الرحلة وتم تصوووير م طع الفيديو خال  متناقضووين.  العالمين  هذين ال  في

يعتبر من قهم المؤثرين في و وووووائو     الوذي  ، Johnny Schaerبودون طيوار للموهو  طوائرة  عبر  

حيأ يعر   الطائرات بدون طيار في العالم  قائدي  واحد من قفضووو    شوووتهر ب نهوي  التواصووو  االجتماعي

 ".Johnny FPV" با م
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في  ويارة كروس كهربائية متعددة اال وتخدامات  قو     ،تايكان كروس توريزمو ويارة  بع  ايعكس الفيلم طو

 يادة  اللح ات رصوود  لبدون طيار    ةطائر  با ووتخدام ووينمائي  ال  ويعتمد على ت نية مبتكرة للتصوووير  ،العالم

 .الفائ ةبشرية المهارات ال ا ية وال والتضاريسو رو  المناخ طبيعية المنا ر الو الرائعة

 

 ، حيأ   من قهم عوام  نجاح هذا المشوروع  المواه  الشوابةالذي جمع قكف     المبدعوكان تعاون الفريق  

 Nicholasوالمخرج الحووائز على جووائزة إيمي    ،Johnny Schaerبوودون طيووار    ةالطووائرقووائوود  

Schrunk    يوكا    هبورشووووفي شووووركة   يادة  الالمحتر  ومدر     مع  ووووائق ال ووووباقعلى اتصووووا  دائم

المشواهد دمج  من خال     ينالعالم  معيجالذي  وإنشوا  المحتو  ال وينمائي    الفيديو  تصوويرطوا   هونكافوري  

 في ليوا. المرتفعةليفي والحرارة في البرد ال ارس في  التي تم الت اطها

 

الرئيس التنفيوذي لشوووووركة   الدكتور مانفرد بروينو   هذا المشوووووروع المميز، قثنىعلى    وفي معرض تعلي وه

على هذا الفيديو المخصوووص ل ووويارة تايكان كروس توريزمو    رشوووه الشووورق األو وووط وقفري يا م.م.حبو

وق ووووولو  الحيواة النشوووووط لموا تتميز بوه من  لمغوامرة  رمزاً لتوايكوان كروس توريزمو  تعتبر  "  الجوديودة قوائالً 

ت ووليط  ل د قردنا من خال  هذا الفيديو المبتكر  .  تصووميم مبتكر وقدا  فائق مع خصووائص بورشووه األصوويلة

ً تايكان كروس توريزمو الجديدة كليقوة  ووويارة  الضوووو  على   جعلها  ت  والمتنوعة والتي  وإمكاناتها الفائ ة  ا

 .لألشخاص المبدعين والطموحين الذين يبحثون عن التفرد دائماً" ال يارة المثالية

  

من خال  "الشووورق األو وووط وقفري يا م.م.ح     همدير الت وووويق في بورشووو  ،ماركوس بيتر من جانبه قا 

ن ر    ةوجهومن    مبتكر  ب  وولو  نعرض ال وويارة    ،المبدعينالمحتو     فريق رائع من منشووئيمع  التعاون  

 ."الكهربائية ياراتنا ونخلق حالة من الفضو  التي تحأ المشاهد على التعر  قكثر على  مختلفة

 

ال ووويارات الرياضوووية    ضووومن ووويارة متعددة اال وووتخدامات  ال  لتكون  يزموتايكان كروس تورصوووممت  

  الفوائ وةالراحوة وو وووووائو   الخواصوووووة بوالطرق الوعرة    هواتجهيزاتو  ال وي  هوائقداالكهربوائيوة، وذلوف بفضووووو   

ً   التصوميم المبتكرعناصور  و تايكان كروس   ويارة  من  طرازات ثالثة  حالياً  تتوفر  و.  التي تميز بورشوه دائما

الم ووووافة   صوووو ت  ، حيأ كتجهيز ق ووووا ووووي  Performance Plusجميعها ببطارية    ت زود   ،توريزمو

 .كيلووات  اعي 93.4 قدرتهاالتي تبلغ  في البطاريةكم  456الم طوعة إلى 
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  ،( متري  حصوووان  476)  ت كيلووا  350تصووو  إلى  فائ ة   وة  بكروس توريزمو    4تايكان     ووويارة  تتمتع

مع    ،كم/ واعة  220تبلغ  ورعتها ال صوو     ، فيماثانية  5.1كم/ واعة في    100ال وكون إلى وتت وارع من  

هو األقو  بين الطرازات  ف  Turboطراز    قما  .عليها في ال وةكروس توريزمو    4Sتايكان  تفوق  وويارة  

ال ووكون إلى ت ووارع من  ت( ومتري  حصووان  680كيلووات )  500إلى تصوو  قوة محركها  حيأ    ،الثالثة

 كم/ اعة. 250ال صو   ا رعته ، وتبلغثانية 3.3كم/ اعة في  100

 

والتي تتضوومن الن ام  الرياضووية  صووالون   وويارة تايكان  تجهيزات  الطرازات الجديدة بجميع    ويتم تزويد 

الكبيرة على   درة  الو  ،على المحور الخلفي  ةالحركة ثنائي ال وورع  ون ام ن   ،فولت   800ب وة  الكهربائي  

 .ت كيلووا 275تص  إلى الطاقة التي ا ترداد 

 

في لركا   لارتفاع  و   الم صوورة  الجديدة بكروس توريزمو    مجموعة  ويارات تتميز   ،ذلف إضوافة إلى

وضوع هذه   حيأ يمكن  ،لتر  1,200  إلى قكثر من صوو  لصوندوق األمتعة  ال وعة  ال  وزيادة  ةعد الخلفيا الم

بن ام  في هذه ال ووويارة المجهزة  الهيك  الجديد  كما يمكن تعدي  ارتفاع  عبر البا  الخلفي الكبير.  ة  لوحمال

 .التعليق الهوائي المتكي  كتجهيز ق ا يون ام  الدفع الرباعي

 

فريدة من    وواقيات منخفضوةعجالت قواس الأللم وات تزيينية خاصوة  المميزة  تتضومن عناصور التصوميم  و

وتعمو  مجموعوة التجهيزات  .  جوذا  بتصوووووميم    بواإلضوووووافوة إلى عتبوات جوانبيوة  ،في األموام والخل   نوعهوا

على زيادة    -تجهيز اختياري  المتوفرة ك  -  Off-road Design Packageالخاصووة بالطرق الوعرة  

الطرق الوعرة  ال يوادة في كروس توريزمو على  تايكوان    قدرةمم، ما يعني    30الخلوص األرضوووووي لغواية 

(  Gravel Mode" )الطرق الحصويةصعبة التضاريس. كما تم تزويد ال يارة بووووو "وضع ال يادة على  

 .كتجهيز ق ا ي، حيأ يعم  على تعزيز تجربة ال يادة ومال مة ال يارة الجديدة للطرق الوعرة

 

موة إلى مجموعوة  مه  إضوووووافوةً تمثو  توايكوان كروس توريزمو  ووووويوارة  قن  الودكتور موانفرد بروينو   ويعت ود 

ً بالفع  طلبشوووهدنا    "طرازات بورشوووه، وعلق قائالً    ،تايكان في جميع قنحا  المنط ة  ووويارة  على    اً كبير  ا
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بينما  د من العمال  المزيوالتصووووميم الفريد     الجريذات األدا  كروس توريزمو  تايكان    تجذ  وقتوقع قن  

 نحو التن   الم تدام".توجهنا الحالي  نعزز

 

وكذلف على موقع يوتيو ،  الر وومية    قناتهاعلى    Drive2Extremes  بورشووه عرضووت فيديو  يذكر قن

م اطع  الورا  الكواليس و  الل طات قثنا  التصوووير وول وولة من     وويتم عرض و.  هعلى غرفة قخبار بورشوو

حيأ تصوووطح  هذه الم اطع المميزة، والتي  ووويتم    ،فيديو الفريد من نوعههذا الإلى جان   التوضووويحية  

ضومن مجموعة وا وعة من  مراح  التصووير تت  ممتعة للتعر  علىفي رحلة  المشواهدين  ريباً،  عرضوها ق

 الشيق.  المحتو

 

من خال  شووووراكة مع  م طع الفيديو  تم تعويض جميع انبعاثات ثاني قك وووويد الكربون الناتجة عن إنتاج  و

ALLCOT،    انبعاثات  يت لمن قج  دير مبادرات  التي تع  يرامشووالر  يطوتمتخصووصووة في  شووركة  وهي  

 غازات االحتباس الحراري لمكافحة تغير المناخ.

 

 انتهى 

 

 newsroom.porsche.comلمزيد من المعلومات واألفالم والصور، يرجى زيارة غرفة قخبار بورشه عبر الرابط 

 

المعلومات عن  ووعر الطراز األ ووا ووي، ومواصووفات الطراز، وتوفره محلياً، ي رجى زيارة ققر  للحصووو  على مزيد من 

 مركز بورشه.

 

(.  WLTPتم ح وا  قيم ا وتهالف الوقود وانبعاثات ثاني قوك ويد الكربون وف اً الختبار ال ويارات الخفيفة الموحد عالمياً )

ال يم في الوقت الحالي. وال يمكن م ارنة هذه ال يم باألرقام المح وووبة ينبغي تحديد قيم المعايير األوروبية المشووت ة من هذه 

 (.NEDCعلى ق اس االختبار ال ابق وفق المعايير األوروبية )

 

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حو  األرقام الر وومية ال ووتهالف الوقود وانبعاثات ثاني قك وويد الكربون الر وومية 

ل ويارات الركا  الجديدة في "دلي  ا وتهالف الوقود وانبعاثات ثاني قك ويد الكربون وا وتهالف الطاقة في  ويارات الركا  

 Deutsche Automobil Treuhand GmbHالمبيعوات ولود  شوووووركوة    الجوديودة"، والمتوفر مجوانواً في كوافوة منوافوذ

(DAT). 

https://newsroom.porsche.com/en.html
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