
 

   

 

  
 
 
 

 

  بيان صحفي
 

  آشف النقاب عن

   4-910المبورغيني أستيريون إل بي آي 

  2014في معرض باريس الدولي للسيارات 

  : ابتكار رؤية جديدة للحرآة

  أول سيارة المبورغيني تقدم بيانًا عمليًا لتكنولوجيا المحرآات الهجين القابلة للشحن

  

 ين القابلة للشحن تمنح تجربة جديدة للتجوال أول سيارة بيان عملي لتكنولوجيا المحرآات الهج
  بالمبورغيني من خالل القوة الفائقة وسهولة القيادة والراحة اليومية

 أسطوانات على شكل  10محرك : قدرة النظام الهجينV  ل يعمل بالسحب الطبيعي  5.2سعة
 910/آيلووات 669للهواء باإلضافة إلى ثالثة محرآات آهربائية تعطي قدرة إجمالية 

  ، ما يكفي أحصنة

  س/آم 320ث وسرعة قصوى  3.0س في /آم 100إلى  0للتسارع من 

 آم بالكهرباء وحدها   50آم ومدى قيادة يبلغ /غ 98أآسيد الكربون تبلغ  انبعاثات ثاني  

  بنية تكنولوجية متقدمة في هيكل مبتكر من قطعة واحدة من ألياف الكربون وبدن مصمم
  ر متوقعة، تحترم تراث المبورغيني  بطريقة جديدة ومثيرة وغي

  

المبورغيني للسيارات تكشف النقاب عن أول سيارة بيان عملي لتكنولوجيا المحرآات الهجين  - 2014أآتوبر  1 ،باريس

، في أول ظهور لها في العالم بمعرض باريس الدولي للسيارات 4-910القابلة للشحن، المبورغيني أستيريون إل بي آي 

السيارة االختبارية أستريون، التي تحمل بصمات المبورغيني الواضحة، مجموعة توليد قوى هجين قابلة وتضم . 2014

تقدم أستيريون حًال للحد من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون بصورة آبيرة من خالل : للشحن مصممة لتحقيق أهداف المبورغيني

دًا عند قيادة المبورغيني مع إمكانية القيادة بسالسة وتفاعلية، باإلضافة إلى التقنيات المتاحة في وقتنا الحالي، ما يكفل شعورًا فري

  .آم بالكهرباء وحدها 50قدرة فائقة، بما في ذلك مدى قيادة ال مثيل له حتى 

، التي وضع تصورها وتم تصويرها داخل أروقة المبورغيني، هي نتاج الخبرة التصميمية 4-910أستيريون إل بي آي 

المتطورة المتوافرة في مجموعة منتجات المبورغيني الحالية، وتضيف إليها تكنولوجيا المحرآات الهجين المبتكرة، والهندسية 

 –تتميز بتصميم جديد مثير وغير متوقع، يتناغم مع الخصائص الفنية للسيارة  –لتعطي سيارة المبورغيني مختلفة بكل وضوح 

  . دون أن تخطئ العين بصمة المبورغيني المميزة

 
 

 

 

 

 

 
 شرآة المبورغيني للسيارات

 
 

 

  شمال أوروبا -كتب اإلعالمي الم

 جيرالد آالكي

 6817711 051 39+ : هاتف

gerald.kahlke@lamborghini.com 

 

 إيطاليا وجنوب أوروبا –المكتب اإلعالمي 

  آالرا مانيني 
 6817711 051 39+:اتفه

 clara.magnanini@lamborghini.com 

 

 آورسيسكوادرا  –لمكتب اإلعالمي ا

 شيارا ساندونيت

 6817711 051 39+ : هاتف

 chiara.sandoni@lamborghini.com 

 

 الفعاليات - لمكتب اإلعالمي ا

  ريتا باساريني

 6817711 051 39+ :اتفه

rita.passerini@lamborghini.com 

 

 المملكة المتحدة والشرق األوسط  –المكتب اإلعالمي 

  جولييت جارفيس

  224774 7733 (0) 44+ :هاتف

juliet@jjc.uk.com 

 

 أمريكا الشمالية والجنوبية -المكتب اإلعالمي 

 يفين فيشرآ

 8853-556-323-1+  : اتفه

kevin.fisher@centigrade.com 

 

 الصين  –لمكتب اإلعالمي ا

  يو نال

  65314076-10-86+ :اتفه

na.liu@lamborghini.com 

 

 وآوريااليابان  –لمكتب اإلعالمي ا

 يكا ليمورير

 6626-5475-3(0)-81+ : اتفه

rika.iimure@lamborghini.com 
 

 الهادئشرق آسيا والمحيط جنوب  –مكتب اإلعالمي لا

  مشيل يوا

 9218 6690 65+ : اتفه

michelle.yow@lamborghini.com 
 



 

   

 

 
 

  وراء ابتكار هذه السيارة الحكمة

وباالعتماد على خبرات المبورغيني  أستيريون سيارة بيان عملي تمثل أحد طرازات المبورغيني التي يمكن إنتاجها فعليًا يومًا ما، باستخدام تقنيات متاحة حاليًا،

  . الخاصة

المبورغيني سباقة دائمًا، تستثمر في تكنولوجيات جديدة وتضع معايير ”: يقول ستيفان وينكلمان، رئيس شرآة المبورغيني للسيارات ومديرها التنفيذي، معلقًا

  . “جديدة، وتقدم ما يفوق التوقعات

أآسيد الكربون، من خالل االستثمار على سبيل المثال، في  ثاني انبعاثات لى خفض الوزن آوسيلة للحد منستستمر المبورغيني في الترآيز ع”ويضيف، 

وللحد من االنبعاثات من السيارة . هندسة ألياف الكربون، وهو ما يسهم أيضًا في مسعانا نحو الوصول إلى أفضل دقة وأداء في قيادة السيارات الرياضية الفاخرة

 الوقت الحاضر، فإن أفضل خيار أمامنا هو استخدام المحرآات الكهربائية القابلة للشحن، ألننا نضع نصب أعيننا في المبورغيني تحقيق مثل بصورة آبيرة، في

رآات وتضمن أستيريون تحقيق ذلك من خالل المحرك الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي إلى جانب تكنولوجيا المح. هذه السيارة لتجربة قيادة مثيرة بحق

 50آم وحسب، ولكنها تمنح أيضًا مدى عملي للقيادة بالكهرباء وحدها يبلغ /غ 98أآسيد الكربون إلى  الهجين القابلة للشحن، والتي ال تحقق خفض انبعاثات ثاني

  . آم

ها آسيارة تميل إلى جانب القيادة اليومية فهي مثيرة، ذات تصميم أخاذ، وقوية، على الرغم من تصورنا ل: المبورغيني بحق 4-910وتمثل أستيريون إل بي آي 

  “.التي تجمع بين الراحة والفخامة أآثر منه إلى جانب األداء الفائق على حلبة السباق

  

  وأداؤه حل المحرك الهجين القابل للشحن
حيث توفر المبورغني القيادة . لالمبورغيني ، يمثل حل المحرآات الهجين القابلة للشحن اختيارًا واضحًا4-910بالنسبة لالمبورغيني أستيريون إل بي آي 

آم للسيارة عند تشغيلها بطاقة البطاريات وحدها، باإلضافة إلى اإلثارة  50المهمة بالكامل داخل المدن بقدرة المحرآات الكهربائية وحدها، بمدى آبير يبلغ 

  . ك تجربة قيادة فريدةوالقوة التي يوفرها محرك المبورغيني الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي، لتمنح

ويتمثل هدف أستيريون في تحقيق . آجم 250ويبلغ وزن تكنولوجيا المحرآات الهجين ). NEDC(آم للدورة المشترآة  100/ل 4,12استهالك الوقود يبلغ 

 أآسيد الكربون ها مع مستوى انبعاثات ثانيانبعاثات ثاني أآسيد الكربون، مع الحفاظ على تجربة قيادة المبورغيني األخاذة والمثيرة وتحقيق  خفض آبير في

  . آم/غ 98استثنائي يبلغ  

، طوليًا على هيكل FSIلتر  5.2وبسعة  Vأسطوانات على شكل  10وآما هو الحال مع سيارات المبورغيني الرياضية الفاخرة، وضع المحرك المتوسط ذي 

سرعات الذي يتميز بالسرعة الفائقة في النقالت، خلف المحرك  7رآة مزدوج القابض ذو ويقع ناقل الح. من قطعة واحدة مصنوع بالكامل من ألياف الكربون

ويسمح ذلك بتوازن . أما مبيت البطاريات الليثيوم القوية فيقع في االتجاه الطولي في منطقة المجرى األوسط، المحجوز عادة لناقل الحرآة. عند المحور الخلفي

  . في حالة الصدمات الجانبية أفضل للسيارة ويحمى منطقة البطارية

وصندوق التروس مزدوج القابض،  V10وتتحقق بنية أستيريون الهجين من خالل محرك آهربائي يضم محرآًا ومولدًا بادئًا متكامًال يقع بين المحرك 

ويتيح هذا النظام ألستيريون . ومحرآين آهربائيين عند المحور األمامي يتم تغذيتها بقدرة المحرك والمولد البادئ المتكامل من خالل وظيفة توجيه عزم الدوران

الثالثة مما يضمن دفعًا رباعيًا آامًال دون االعتماد على حالة  والمحرآات الكهربائية  V10في الوضع الهجين يتم الجمع بين المحرك: وضعي قيادة مختلفين

  .أما في وضع القيادة بالكهرباء وحدها، فال يستخدم إال المحرآان الكهربائيان الموجودان في األمام فقط. شحن البطارية

مع ) أحصنة 610(آيلووات  449ج قدرة قصوى يبلغ ل الموضوع طوليًا، والذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي خر 5.2سعة  V10ويوفر المحرك المتوسط 

إضافية، ليبلغ إجمالي ) حصان 300(آيلووات  220ويؤدي العمل مع المحرآات الكهربائية الثالثة إلى التزويد بقدرة . نيوتن متر 560عزم دوران أقصى يبلغ 

 100إلى  0تسارع من : العمل المشترك لنظامي الدفع دفعة ديناميكية فائقةويكفل . آحد أقصى) أحصنة 910(آيلووات  669القدرة الهجين التي يمكن تحقيقها 

  . ثوان 3.0س في /آم

ولعل أهم ما . س بالقدرة الكهربائية وحدها/آم 125، والتي تصل آذلك إلى 4-910س في أستيريون إل بي آي /آم 320المشترآة البالغة /وتبلغ السرعة الهجين

  .آم بالمحرآات الكهربائية وحدها، مما يضعها على قمة فئة السيارات الرياضية الهجين الفاخرة 50ادة في المدن إلى مدى يميز أستيريون هو إمكانية القي

  

  

  



 

   

 

  التصميم الجديد الملهم

  التصميم الخارجي

  . سيارةلون أزرق إلكترا الالمع ألستيريون وآذلك اللغة التصميمية الجديدة لها يشيان بالمفهوم التكنولوجي وراء هذه ال

لعين، ومع وتحتوي أستيريون، المصممة في مرآز شنترو ستيله التابع لشرآة المبورغيني، على بصمات المبورغيني وتراثها على نحو ال يمكن أن تخطئه ا

ة، من خالل لغة تصميمية فأستيريون وصلت بتصميمها إلى حدود جديد. ذلك فهي تختلف عن طرازات سيارات المبورغيني الرياضية الفاخرة الموجودة حاليًا

والنتيجة تصميم . مبتكرة وغير متوقعة، بدخولها إلى عالم المنحنيات والخطوط الجذابة، واالنتقاالت السلسة من لوح إلى لوح، مع القليل من الحواف الحادة

  .أساسي نقي

المستويات المسطحة الموجودة بجانبي السيارة، وتميز األلواح  وأستيريون، آما هو الحال مع سيارات المبورغيني، تمتلك خطوطًا محددة بوضوح، تفصل بين

واستخدمت األضواء والظالل في إظهار أجزاء السيارة، وإبراز الترآيب العضلي ألستيريون، وفي الوقت نفسه، تمنح السيارة أناقة أآثر . بعضها عن بعض

  . انسيابية

المصابيح األمامية مصنوعة من مواد : ‘أربعة أعين وحواجب’ن مظهرًا ديناميكيًا، يزيده تأآيدًا وجود وقد أنتجت مقدمة السيارة آمكون واحد، ما يمنح أستيريو

  . تتضمن الكربون المسبوك والتيتانيوم

من التيتانيوم شبكة معدنية وشبكة : وتتميز مداخل الهواء األمامية بنظام تبريد هوائي فعال، يستخدم شبكة مزدوجة الطبقات للمرة األولى في المبورغيني

المتكررة، واألخرى تحتوي على الشكل مسدس الزوايا، مما ينتج تأثيرًا ثالثي األبعاد، يبرز وسط  Yمدمجتان في بعضهما البعض، إحداهما تتضمن فكرة شكل 

  . أي لون من ألوان البدن

  . تغطي المشعين، مع تمايز واضح بين لون البدن واألجزاء ذات اللون األسودوتتميز المؤخرة القوية بشكلها، واألنوار الخلفية المميزة، بما في ذلك الشبكة التي 

ح زجاجية سداسية آما يوجد غطاء شفاف للمحرك في الجزء الخلفي يضفي تفصيًال جماليًا يرتبط بالتكنولوجيا الهجين التي تقبع تحته، ويتألف من ثالثة ألوا

  . اء وحدها، القدرة الهجين، أو قدرة المحرك الحراري وحدهبالكهرب: الشكل تدور وفقًا لوضع القيادة للمحرك

ذات الخطوط المحددة المدمجة في ) رفارف(بوصة من مكونات من الكربون، ومحاطة بواقيات الطين  21بوصة و 20وتحمل إطارات بيريلي جنوط مقاس 

  .  بدن السيارة، والتي تساعد على إضفاء الشكل العضلي ألستيريون على الطريق

وزوايا القوائم األمامية السوداء، التي تكون آابينة واسعة . تتميز أستيريون بأبواب آبيرة، تفتح للخارج وتسمح بسهولة الدخول إلى المقصورة الداخلية للسيارةو

ى الرأس، بينما تضفي اتساعًا بصريًا منظمة هندسيًا تمنح راآب السيارة مكانًا مريحًا للجلوس، تعطي الزجاج األمامي وضعًا أآثر عموديًا ومسافة أآبر أعل

  .وهكذا يكفل التصميم الداخلي ألستيرويون رحابة مالئمة لرآاب السيارة.  لمقدمة السيارة التي تضم حقيبة أمتعة

  .يحمل شعار الثور الجامح ويذآر العلم الثالثي المضاء على األبواب بالتراث اإليطالي الذي تحمله أستيريون، آما يوجد غطاء متحفظ مدمج في جانب السيارة

  

  التصميم الداخلي

ففي الداخل، مقعدان في . التصميم الداخلي الواضح والبسيط والحديث ألستيريون يمثل انعكاسًا للتصميم الخارجي لها، ولكن مع مظهر وإحساس آالسيكيين

الراحة في السيارة عند القيادة اليومية بدًال من جانب األداء ودقة القيادة موضع أعلى مما هي عليه في سيارات المبورغيني الرياضية الفاخرة، لتخدم بذلك جانب 

  .  الفائقين

للجلد مع أناقة المواد المستخدمة معه مثل ) البني(وماروني أتيس ) العاجي(وتظهر فخامة تجربة قيادة أستيريون من أول وهلة من خالل اللونين بيانكو تشيالينو 

إال . المسبوك، وآذلك التيتانيوم الذي يمكن رؤيته في عجلة القيادة ذات األشعة الثالثة المميزة المستمدة في تصميمها من طراز ميورا األلومنيوم وألياف الكربون

لمحرك الكهربائي با/للقيادة بال انبعاثات – Zero: أن عجلة القيادة في أستيريون تتضمن أيضًا ثالثة أزرار يمكن للقائد من خاللها اختيار وضع القيادة للمحرك

وأخيرًا، يوجد جهاز لوحي محمول يمكن رآاب السيارة من التحكم في المناخ وغير ). الحرارية(للقدرة  ‘Termico’أو  T؛ )هجين(‘ Ibrido’أو  Iبالكامل؛ 

  . ونظام المعلومات والترفيه في السيارة) GPS(ذلك من الوظائف بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي 

  

  ماالس

 ،أو هجين ’ibrido‘تعني  I و ،وهو الموضع التقليدي للمحرك ،أو طولي خلفي ’longitudinale posteriore‘إل بي تعني  – 4-910أستيريون إل بي آي 

مفتاح : من فكرة بديهية تمثل المفهوم الجديد لسيارة األحالم المصممة من المبورغيني بدءًا –تشير إلى الدفع الرباعي الدائم  4تشير إلى قدرة النظام و 910

  .استشراف المستقبل يكمن في تحوير وتهجين البصمة الوراثية لالمبورغيني



 

   

 

مزيج من األناقة مع اإلغراء الراقي لدى قيادة سيارة المبورغيني، وسيارة يحقق محرآها القوي االستدامة : وتمثل أستيريون ميالد سيارة اختراق ضاحية فائقة

  .يا الهجين، آما يرجع الفضل في ذلك أيضًا إلى الشاسيه خفيف الوزن المصنوع من ألياف الكربونالتي توفرها التكنولوج

فأستيريون هو اسم آائن مينوتور األسطوري، ذي الشكل الهجين الناتج عن التزاوج الرمزي الذي يحكي : وقد استلهمت أستيريون من إحدى األساطير القديمة

  جزء من بشر وجزء من ثور، لينتج طرازًا أوليًا أآثر قوةقصة اندماج الحكمة مع الغريزة، 

: الوراثية الهجين وهكذا تلتزم المبورغيني بتقليدها المتمثل في إطالق أسماء على طرازاتها مستوحاة من عالم الثيران، ولكن مع إضفاء عنصر مبتكر، البصمة

  . اإلضافة إلى الحكمة البشرية المتمثلة في تكنولوجيا المحرك الهجينقوة الثور التي يمنحها المحرك الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي ب

  .وبهذا تستعد المبورغيني لخوض غمار المستقبل من خالل أستيريون، أول سيارة اختراق ضاحية فائقة

  

 
 


