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:سبایدر4-610المبورغیني ھوراكان إل بي 

األداء ونمط الحیاة تحت ظل السماء المفتوحة

تكنولوجیا وأداء ھوراكان الملھمان ومتعة القیادة في الھواء الطلق·
لسبایدرسقف كھروھیدرولیكي· خاصاً خالصاً لین وخفیف الوزن یضفي شعوراً

حلول ذكیة لدینامیكیة الھواء تحقق أقصى راحة في قیادة السیارات مفتوحة السقف·
حصان، 610كیلووات/449ل وقدرة 5.2یعمل بسحب الھواء الطبیعي سعة V10محرك ·

میل/س)201كم/س (324ثانیة، وسرعة قصوى 3.4كم/س في 100–0ینطلق من 
تكنولوجیا "األسطوانة عند الطلب" باإلضافة إلى نظام اإلیقاف والبدء من أجل انبعاثات أقل ·

لثاني أكسید الكربون

المبورغیني للسیارات تقدم طراز ھوراكان –2015-09-14سانت أغاتا بولونیز / فرانكفورت، 

حیث تجمع النسخة مفتوحة ات.سبایدر الجدید في معرض فرانكفورت الدولي للسیار4-610إل بي 

بین قوة وأداء السیارة كوبیھ ومتعة القیادة في الھواء الطلق.4-610السقف من ھوراكان إل بي 

ویعلق ستیفان وینكلمان، رئیس شركة المبورغیني للسیارات ومدیرھا التنفیذي قائالً: "تمثل ھوراكان 

في قصة نجاح طراز ھوراكان المزود بمحرك4-610إل بي  جدیداً الذي یعمل V10 سبایدر فصالً

لتقلید المبورغیني في القیادة في الھواء الطلق. اكان وتجمع ھواربسحب الھواء الطبیعي، واستمراراً

داني جسبایدر بین االبتكار واألداء والجاذبیة لھوراكان كوبیھ، وبین التكنولوجیات الجدیدة والبعد الو

في تاریخ المضاف. وكانت سابقتھا، غایاردو سبایدر، أفضل الطرازات مفتوحة السقف مبیعاً

."المبورغیني: ونحن نتوقع أن تتفوق ھوراكان سبایدر على سابقتھا من جمیع الوجوه

فل تكوحیث تتمیز ھوراكان سبایدر الجدیدة بالتكنولوجیا الملھمة، وأدائھا األخاذ ذي الجودة الرائعة.
الراحة المترفة مع التصمیم النقي والدینامیكي لھذه النسخة المكشوفة من ھوراكان أن تكون رمزاً

لالمبورغیني عن جدارة. كما یمنح السقف الكھروھیدرولیكي اللین خفیف الوزن المبورغیني الجدیدة 

أم مغلقاً، وراحة قصوى للسائق والراك ً سواء كان السقف مفتوحا ممیزاً ب من خالل القیادة حضوراً

واألداء اللذین ال یعترفان بأي تنازالت. 

للسیاراتالمبورغینيشركة

أوروباشمال-الصحفيالمكتب
كالكيجیرالد
6817711 051 39+الھاتفرقم

gerald.kahlke@lamborghini.com

أوروباوجنوبإیطالیا–الصحفيالمكتب
مانیانینيكالرا
6817711 051 39+الھاتفرقم

clara.magnanini@lamborghini.com

كورسيسكودرا-الصحفيالمكتب
ساندونيكیارا
6817711 051 39+الھاتفرقم

chiara.sandoni@lamborghini.com

والفعالیات-الصحفيالمكتب
المبورغینيأوتوموبیليكولیتسیونيمجموعة

باسارینيریتا
6817711 051 39+الھاتفرقم

rita.passerini@lamborghini.com

األوسطوالشرقالمتحدةالمملكة-الصحفيالمكتب
جارفیزجولییت
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8853-556-323-1+الھاتفرقم
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الصین–الصحفيالمكتب
لیونا

65314076-10-86+ الھاتفرقم
na.liu@lamborghini.com

وأوقیانوسیاوكوریاالیابان–الصحفيالمكتب
إیموريریكا
6626-5475-3(0)-81+رقمھاتف

rika.iimure@lamborghini.com

الھادئوالمحیطآسیامنطقة-الصحفيالمكتب
األمریكيوالتحالف

دوتریو-طیبجولیا
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julie.taieb@lamborghini.com



610كیلووات / 449لتراً، الذي یعمل بسحب الھواء الطبیعي، ینتج قدرة تبلغ 5.2سعة V10والمحرك 

میل في 62كم/س (100سبایدر الجدیدة من صفر إلى 4-610وتتسارع ھوراكان إل بي حصان.

میل في الساعة).201كم/س (324ثانیة، مع سرعة قصوى تبلغ 3.4الساعة) في 

سمات تكنولوجیة جدیدة لطراز عام  لعائلة ھوراكان، بما في ذلك نظام 2016وتتضمن سبایدر أیضاً

، ونظام دفع رباعي جدید بالتحكم اإللكتروني "یل"األسطوانة عند الطلب" إلى جانب نظام "اإلیقاف والتشغ

من أجل سلوك أفضل في القیادة.

التصمیم والحل الجدید للسقف اللین
ألحدث ما وصل إلیھ التطور في خصائص اللغة التصمیمیة  عملیاً تقدم ھوراكان سبایدر برھاناً

رائعاً، مع االلتزام بمبدأ لالمبورغیني. بصریاً راكان المبورغیني "الشكل یتبع الوظیفة": ھوفھي تقدم تأثیراً

سبایدر رائعة المظھر مثلما ھي رائعة في القیادة.4-610إل بي 

ھو سقفھا اللین الجدید. فالسقف متاح في ثالثة ألوان مختلفة: ولعل أكثر سمات ھوراكان سبایدر تمیزاً

عن خطوط وحتى عندما یكون السقف مرفوعاً، األسود، والبني، واألحمر. فإن خطوط سبایدر تختلف كثیراً

(4.46فبطولھا البالغ الكوبیھ. ً (1.92بوصة) وعرضھا البالغ 175.59مترا ً )، فإن 75.59مترا

ویناسب السقف اللین خفیف الوزن بوصة).46.46متر (1.18المبورغیني ھوراكان سبایدر تزید بمقدار 

شكل سبایدر عندما یكون مرفوعاً، وعن في حیز من أكفأ ما یمكن، فیحافظ تماماً د إنزالھ فإنھ یختفي تماماً

بذلك على مركز جاذبیة ممتاز لسبایدر، ویكشف الخطوط الجمالیة، التي ال تخلو من قوة، للسیارة المكشوفة.

وھناك عوارض أمان جدیدة مخفیة وتنطلق تلقائیاً، مما یحافظ على الشكل المنخفض للسیارة كذلك.

عن طریق زر موجود في المجرى األوسط في الجدیدھیدرولیكي اللین خفیف الوزنكھروالویفتح السقف

في الساعة).31كم/س (50ثانیة فقط وفي أثناء سرعة قیادة تصل إلى 17 وسواء كان السقف اللین میالً

أیضاً، فیعمل كحاجب لل ً أم مفتوحاً، یمكن للسائق أن یفتح الزجاج الخلفي كھربائیا ً غلقھ، أو ریح عندمغلقا

الذي یعمل بسحب الھواء الطبیعي، عند فتحھ.V10كمكبر لصوت المحرك الفرید 

تان حیث تصبح الریشوقد أعد حل تصمیمي ممیز، عند إنزال السقف، من خالل ریشتین قابلتین للتحرك.

صمیم السیارة تحدید تظاھرتین أثناء عملیة الفتح، وترتفعان خارجتین من مبیت السقف القابل للطي وتعیدان 

مثالیاً. المكشوفة تحدیداً



وھذه الریشات الخلفیة التي تبدأ عند ظھر المقاعد، وتعززان المظھر المنخفض والقوي للسیارة، تكمالن خط 

السقف إلى الخلف، فتشكالن بمثالیة المنظر الجانبي لسبایدر، ومن ثم تعیدان تحدید تصمیم السیارة المكشوفة 
ومدمج بھما مجرى لتقلیل اضطرابات الھواء في المنطقة فوق الرأس عند القیادة والسقف مثالیاً.تحدیداً

مفتوح.

واقیات ریح جانبیة قابلة لإلزالة للتخفیف من النبضات الدینامیكیة الھوائیة  ً ولمزید من الراحة ھناك أیضا

سات وبفضل الدرافي السرعات العالیة.الجانبیة، مما یحقق راحة سمعیة مثالیة تسمح بإجراء محادثة حتى 

من أیة شبكات  التي أجریت حول دینامیكیة الھواء تم التوصل إلى ترك الجزء العلوي من حاجب الریح خالیاً

حیث یتبع شعار ھواراكان سبایدر في للریح أو أجنحة متحركة. خفیاً وقوس الریاح البسیط منمق تنمیقاً

إضافیاً.درجاتھ اللونیة لوناً، كما یمكن تخصیصھ تخصیصاً

ولیس آخراً، تسھم الریشتان في تحقیق التدفق الھوائي األمثل عبر حجرة المحرك، المغطاة بغطاء  وأخیراً

وقد طلیت مداخل ھواء حجرة المحرك باللون األسود.محرك مضلع خاص بسبایدر.

الشاسیھ
یجمع بین المكونات المصنوعة من األلمنیوم في األمام 4-610الشاسیھ الھجین في ھوراكان سبایدر إل بي 

والقشرة الخارجیة مصنوعة من والخلف مع استخدام كثیف لعناصر من ألیاف الكربون في خلیة الركاب.

األلمنیوم.

٪40ویوفر ھذا الشاسیھ خفیف الوزن صالبة التوائیة ھائلة للسیارة المكشوفة، في تحسن بنسبة تزید على 

سابقتھا غایاردو، ویحقق دقة القیادة الممیزة لسیارات السباق، في الوقت الذي یشكل فیھ عصب مفھوم على 

)، 3399كجم (1542وتمتاز سبایدر الجدیدة بوزن جاف ال یزید على ھندسة األوزان الخفیفة. رطالً

) لكل حصان.5،57كجم ( 2.53ویعطیھا نسبة قوة إلى الوزن تبلغ  رطالً

بالكامل، بینما یعمل ناشر وتتضمن دی ً وناعما مسطحاً سفلیاً نامیكیات الھواء الرائعة في ھوراكان سبایدر بدناً

ھواء كبیر على تشتیت الھواء أسفل الطرف الخلفي، كما یوجد جناح ثابت مدمج في المؤخرة. وفیما یتعلق 

ً%50بالقوة السفلیة، فإن ھوراكان سبایدر تتفوق على سابقتھا غایاردو بنسبة  ، وعندما یكون السقف مغلقا

فإنھا تستفید من معامل السحب المنخفض للغایة، مما یقضي على الضوضاء التي تسببھا الریاح قضاء شبھ 

كامل.



القوة الدافعة
ذو الشوط الطویل، الذي یعمل بسحب الھواء الطبیعي، ینتج كامل إمكانیاتھ األخاذة في V10المحرك 

وھو یوفر نفس السمات الفنیة لھوراكان كوبیھ، سبایدر، خاصة عند إنزال السقف.4-610ھوراكان إل بي 

فھو یتمیز باستجابة فائقة، وتصل عدد لفاتھ إلى ما یجعلھ محرك سیارات ریاضیة من أفضل المحركات.

معزوفة غنیة بالنغمات الصوتیة، والصوت السیمفوني الذي تخطئھ األذن8700 .لفة في الدقیقة، مكوناً

لفة في الدقیقة، 8250حصان عند 610كیلووات / 449لتراً، یولد قدرة 5.2وبفضل إزاحتھ البالغة 

قدره  ً عزما كما أن نظام الحقن .لفة في الدقیقة6500قدماً) عند -رطال413ًنیوتن متر (560منتجاً

"Iniezione Diretta Stratificataلبنزین." یجمع بین الحقن المباشر وغیر المباشر ل

62كم/س (100إلى 0من –میل/س) وأرقام التسارع 201كم/س (324وتبلغ السرعة القصوى 

/س) في  /س) في 124كم/س (200إلى 0ثانیة، ومن 3.4میالً تؤكد على أداء سبایدر –ثانیة 10.2میالً

إلى تكنولوجیا ذات المقعدین الذي ال یعرف التنازالت. ً یا اإلیقاف والبدء وتكنولوجویرجع الفضل جزئیا

األسطوانة عند الطلب الجدیدة، والتي تعني تعطیل أحد صفوف األسطوانات تحت الحمل الجزئي، في أن 

للجنة االقتصادیة ألوروبا ال یزید على  ً لكل 12.3استھالكھا القیاسي للوقود وفقا كم. كما 100لتراً

مقارنة مع غاالردو سبایدر، على ٪14سبایدر بنسبة انخفضت انبعاثات ثاني أكسید الكربون في ھوراكان

الرغم من الزیادة الكبیرة في األداء.

Lamborghini Doppia"سرعات 7ـالوینقل صندوق التروس ثنائي القابض ذو

Frizione ")LDF.ویوجد في قلب ناقل الحركة قارنة ھیدرولیكیة متعددة ) السرعات في سرعة البرق

بالكامل، والتي تبرد بفاعلیة لتحقیق أقصى أداء، یمكنھا أن والاأللواح. ً قارنة، التي یتم التحكم فیھا إلكترونیا

لألمام/الخلف، كما في كوبیھ.57/43تحول العزم بحریة بین المحورین، مع توزیع مثالي للوزن بنسبة 

وفي الخلف، یقوم القفل المیكانیكي للدفرنش بضمان سحب قوي.

(اإلدارة الذكیة المتقدمة للشبكة) على عجلة القیادة ANIMAالحال في كوبیھ، یسمح مفتاح وكما ھو 

الثة حیث تؤثر البرامج الثباختیار أوضاع قیادة متنوعة، من الریاضیة والدینامیكیة إلى أقصى أداء وقیادة.

كة، والدفع " على خصائص المحرك، والصوت، وناقل الحرCorsa" و"Sport، و"“Stradaالمختلفة "

LPI (Lamborghiniویعمل في الخلفیة نظام الرباعي، ونظام التحكم اإللكتروني في الثبات.

Piattaforma Inerziale). حیث تقوم ست حساسات بالتزوید بمعلومات عن حركة السیارة؛ ومن ثم

المعلومات بسرعة البرق إلى جمیع أنظمة التحكم.LPIیرسل نظام 



كابح المصنوع من الكربون والخزف، المثبت كتجھیز قیاسي، ھوراكان سبایدر قوة فائقة ویمنح نظام الم

یعتمد علیھ. بوصة)، كما تقدم المبورغیني 14.96مم (380ویبلغ قیاس قطر األقراص األمامیة وتقاصراً

علیق ھا أذرع تویوجد بالعجالت األربع كلأیضاً، كتجھیز اختیاري، مقابض مكابح مطلیة باأللوان المختارة.

للمقصات المزدوجة المصنوعة من األلمنیوم خفیف الوزن.

(نظام المبورغیني للتوجیھ المتغیر) االختیاري، والذي یقوم بمواءمة نسبتھ LDSوتقدم المبورغیني نظام 

للسرعة على الطریق، ونظام التحكم المغناطیسي التمیعي في مخمد االھتزازات، الذي یغیر من  ً تبعا

لتفضیالت السائق وأسلوب القیادة. ً خصائص المخمد وفقا

التصمیم الداخلي والتجھیزات
بوصة في 12.3مقاس TFTویمكن تكوین شاشة العرض التصمیم الداخلي مقصورة مبتكرة.تھمین على 

عدة أوضاع، وھي تقدم للسائق جمیع المعلومات األساسیة في عرض افتراضي، بما في ذلك خریطة 

وشاشة العرض شدیدة الوضوح، وبراقة، وبارعة التفاصیل: فإبرة عداد اللفات المالحة االختیاریة.

مرة في الثانیة، مما یعني تدفقھا بنعومة فائقة على اإلطالق 60ضیة على سبیل المثال، تعید الحساب االفترا

حتى في ظل التسارع الكامل.

من الجیل الثاني الجدید لنظام المبورغیني للمعلومات والترفیھ TFTوتشكل شاشة العرض  جزءاً

)Lamborghini Infotainment System II( قیاسي.المثبت كتجھیز

لسائق التحكم في وظائف العرض عن طریق أزرار موجودة على عجلة القیادة، والعناصر التشغیلیة لیمكن 

الوحیدة ھي ذراعا نقل الحركة. وتوجد األزرار الخاصة بالسقف اللین وحاجب الریح الخلفي في كونسول 

األحمر كما ھو الحال في ، الموجود تحت الغطاءV10المجرى األوسط، وكذلك زر بدء تشغیل المحرك 

والمقاعد الكھربائیة في ھوراكان سبایدر مجھزة بوحدة تحكم إلكترونیة تضمن القیام الطائرات العسكریة.

بجمیع التحركات دون مالمسة جدار المحرك.

ولوحة العدادات الرفیعة والكونسول األوسط یسھمان في أناقة التصمیم الداخلي. كما أن التصمیم الداخلي

للتفضیالت الشخصیة، یشي بجودة صافیة ویزخر  ً المتقن، والذي یمكن تخصیصھ على نطاق واسع وفقا

، Elegante، وStandard-وھناك خمسة اختیارات للحلیات بجلود ألكانتارا ونابا الراقیة.

جلد الناعم ثنائي اللون مع الSportivoثنائي اللون مع ألكانتارا وSportivoمع ألكانتارا، وSportivoو

عن – للدواخل.17فضالً ً لونا

ً ویتوافر السقف اللین في األلوان األسود والبني واألحمر، التي تأتي مكملة الختیار من أحد عشر لونا

بدائل أخرى، بما في ذلك خمسة ألوان Ad Personamویقدم برنامج المواءمة الشخصیة خارجیاً.

خارجیة مطفأة.



من ولقیاسي في إضفاء طابع نمط الحیاة المترف الذي تتمیز بھا ھوراكان سبایدر.وتسھم عناصر التجھیز ا

بوصة، ونظام الوسائط المتعددة 20، وعجالت جانو مقاس LEDبینھا الكشافات واألنوار الخلفیة 

والذي توجد وحدة تشغیلھ في كونسول المجرى Lamborghini Infotainment System IIالجدید

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الخیارات الجدیدة المطروحة تعكس الطابع عالي التقنیة لسبایدر الجدیدة.األوسط.

الراقي (المتاح في أسواق ®Sensonumوھي تشمل طقم األناقة الخارجي وتتراوح من نظام الصوت 

مختارة) إلى نظام المبورغیني للتوجیھ المتغیر.

اإلنتاج

–" إلى الدفع الرباعي 4" إلى القوة الحصانیة و"610حیث تشیر "–4-610ھوراكان سبایدر إل بي 

صنعت بجودة ال تعرف التنازالت في منشأة إنتاج على أحدث ما یكون بمقر شركة المبورغیني للسیارات 

یورو + الضرائب.186450بسعر 2016وسیبدأ تسلیمھا للعمالء في ربیع في سانت أغاتا بولونیز.



:سبایدر4-610المبورغیني ھوراكان إل بي –البیانات الفنیة 
البدن 

الخارجي 

واألجزاء 

الدوارة

شاسیھ ھجین مصنوع من األلمنیوم وألیاف الشاسیھ

الكربون

البدن 

الخارجي

والمواد المركبة، سقف لین عالي الجودةالقشرة الخارجیة من األلمنیوم، 

من األلمنیومالتعلیق بمقص مزدوج التعلیق

خمد میایات صلب ومخمدات ھیدرولیكیة. یتوافر التحكم المغناطیسي التمیعي فيالیایات ومخمد االھتزازات

االھتزازات كتجھیز اختیاري

ویمكن ضبط خصائص نظام التحكم اإللكتروني في الثبات/نظام المكابح المانع )ESCنظام التحكم اإللكتروني في الثبات (

طال التحكم اإللكتروني في الثبات، یمكن إبANIMAلالنغالق عن طریق نظام 

نظام مكابح ھیدرولیكي مزدوج الدائرة مع وحدة مؤزارة خوائیة للمكابح، مقابض المكابح

عة مكابس في الخلفومقابض ذات أربذات ستة مكابس في األمام 

مكابح قرصیة من الكربون والخزف،مكابح قرصیة

مم الخلف32 × 356 ∅مم األمام، 38 × 380 ∅

ب النستوجیھ كھرومیكانیكي مؤازر، نظام المبورغیني للتوجیھ الدینامیكي ذونظام التوجیھ

المتغیرة كتجھیز اختیاري

(الخلف)R20 305/30–(األمام) Pirelli 245/30 R20اإلطارات (القیاسیة)

لف)(الخ''11J × 20–(األمام) ''8.5J × 20العجالت (القیاسیة)

في المرآة الخارجیةالتحالمرایا كم كھربائیاً

وسائد ھوائیة أمامیة كاملة الحجم مزدوجة المراحلالوسادات الھوائیة

وسائد ھوائیة جانبیة كاملة الحجم

المحرك

IDS+MPI، حقن مزدوج V ،90°عشر أسطوانات على شكل النوع

3سم5204اإلزاحة

مم92,8×مم Ø 84,5جوف األسطوانة والشوط

ضبط متغیر مستمرأعمدة كامات إدخال وعادم ذاتالتحكم بالصمام

0.2 ± 12.7نضغاطاال

لفة في الدقیقة8250حصان عند 610كیلووات / 449القدرة القصوى



لفة في الدقیقة6500تن متر عند نیو560أقصى عزم

EURO 6درجة االنبعاث

بط األكسجینمحوالت حفزیة بنظام ض4معالجة العادم

أنظمة التبرید بالمیاه والزیتنظام التبرید

أسطوانة تابعةنظام إدارة المحرك

Bosch MED 17

الحوض الجافتزلیقال

الدفع

ابض كھروھیدرولیكي متعدد األلواحبجمیع  العجالت مع قدفع رباعي النوع

عن طریق سرعات مزدوج القابض، خصائص النقل متغیرةLDF 7ناقل حركة ناقل الحركة

وضع اختیار القیادة

األداء

میل/س)201(كم/س 324أقصى سرعة

ث3.4كم/س0-100

/س)0-62( میالً

ث10.2كم/س200–0

/س)0-124( میالً

األبعاد

مم2620قاعدة العجالت

مم4459الطول

مم1924العرض

مم2236لعرض (باستثناء المرآة الخارجیة)ا

مم1,180االرتفاع

مم1668مسار األماميال

مم1620المسار الخلفي

م11.5دائرة الدوران

كجم1,542الوزن الجاف

كجم/حصان2.53الوزن/القدرة

(الخلف)%57–(األمامي) %43توزیع الوزن



السعات

لترا83ًوقود

االستھالك**

كم100ل/17.5داخل المدن

كجم100ل/9.2خارج المدینة

كجم100ل/12.3كلتا المنطقتین

غراماً/كم285انبعاثات ثاني أكسید الكربون

لألمر التوجیھي  EC/1999/100** وفقاً



شركة المبورغیني للسیارات
، في سانت أغاتا 1963یقع المقر الرئیسي لشركة المبورغیني للسیارات، التي تأسست عام 

4ً-610وتأتي المبورغیني ھوراكان إل بي بولونیز، شمال شرقي إیطالیا. ، التي طرحت عالمیا

لغایاردو، حیث تعید تعریف مفھوم قیادة ، 2014للمرة األولى في معرض جنیف للسیارات  ً خلفا

ختان وتضع النسالسیارات الریاضیة السوبر الفاخرة بفضل تقنیتھا المبتكرة وأدائھا المذھل.

سوبر فیلوتشھ 4-750وأفینتادور إل بي 4-700الكوبیھ والرودستر من أفینتادور إل بي 

في عا جدیداً قیاسیاً لم السیارات الریاضیة السوبر الفاخرة وسوبر فیلوتشھ رودستر معیاراً

حول العالم، قامت شركة المبورغیني 135ومن خالل .V12المزودة بمحرك  توكیالً

للسیارات، على مدى نصف قرن، بتصنیع سلسلة غیر منقطعة من السیارات الحلم، من بینھا 

محدودة مثل جي تي، میورا، إسبادا، كاونتاش، دیابلو، مورسییالغو، واإلصدارات ال350

ریفنتون، سیستو إلیمنتو وأفینتادور جیھ. وتم تصنیع فینینو كوبیھ وإیغویستا وفینینو رودستر، 

بمرور  50ًاحتفاالً .2013على میالد الشركة في عام عاما

لالطالع على مواد تصویریة ومرئیة أخرى، یرجى زیارة مواقعنا اإللكترونیة:

www.media.lamborghini.com و

www.thenewsmarket.com/lamborghini

للحصول على المزید من المعلومات عن شركة المبورغیني، تفضلوا بزیارة موقعنا على 

اإلنترنت:

www.lamborghini.com

http://lam.bo/RHcXkتابعنا على الوسائط االجتماعیة:


