بيان صحفي

أروع تجربة في الھواء الطلق:
شركة المبورغيني للسيارات تقدم سيارتھا الجديدة
المبورغيني أفينتادور إل بي  700-4رودستر
سانت أغاتا بولونيز 12 ،نوفمبر  - 2012شركة المبورغيني للسيارات تقدم سيارتھا الجديدة المبورغيني
أفينتادور إل بي  700-4رودستر :السلسلة األكثر إثارة على اإلطالق من بين ما أنتجته المبورغيني،
والمعيار الجديد في عالم السيارات الرياضية الفاخرة المكشوفة.
في أعقاب النجاح الذي حققت السيارة الكوبيه التي طرحت صيف عام  ،2011وبعد تسليم مع يزيد على

شركة المبورغيني للسيارات

 1,300وحدة بالفعل إلى العمالء ،يتشرف اليوم دار الثور الجامح بتقديم نسخة مكشوفة من أفينتادور ،تلك

Automobili Lamborghini S.p.A.

السيارة التي توازن بإتقان بين روعة تجربة القيادة وأقصى تطور في السيارات الرياضية.

مدير االتصاالت والعالقات الخارجية
رفائيلو بورو

من السھل التعرف على المبورغيني أفينتادور إل بي  700-4رودستر الجديدة بفضل الشكل الفريد لجزئھا

raffaello.porro@lamborghini.com

العلوي ،والذي يمتد عبر خطوط ھندسية جديدة التصميم من السقف القابل لإلزالة وحتى غطاء المحرك.
تصميم رودستر ھو وليد دراسة متأنية ألفضل طريقة للجمع بين األداء ،واألسلوب األنيق ،وسھولة

المسؤول اإلعالمي إليطاليا وجنوب أوروبا
كالرا مانيانيني

االستخدام ،وتجربة القيادة التي تثير الحواس الخمس.

clara.magnanini@lamborghini.com

حيث يصنع السقف المكون من قطعتين بالكامل من ألياف الكربون باستخدام تكنولوجيات متنوعة مثل القولبة

المسؤول اإلعالمي للمملكة المتحدة
والشرق األوسط

بتحويل الراتنجات والمواد المركبة المصنعة بالكبس )® .(Forged Compositeوتضمن ھذه

جولييت جرفيس

التكنولوجيات تحقيق أفضل أداء جمالي وأقصى متانة على الرغم من خفه وزن كل مكون ،حيث يقل وزنه

juliet@jjc.uk.com

عن  6كجم .وھذان الجزءان قابالن لإلزالة ،ويسھل التعامل معھا ،وبفضل خفة وزنھا وسھولة تركيبھا،
يمكن تخزينھما في حقيبة األمتعة األمامية .وبمجرد إلقاء نظرة على أفينتادور إل بي  700-4رودستر
ستعجب بكافة تفاصيل جمالھا المترف.

المسؤول اإلعالمي ألمريكا
الشمالية والجنوبية
kevin,fisher@centigrade.com

الفعاليات

فقد أعيد تصميم القائم الخلفي ليحقق دعما ً كامالً للسقف القابل لإلزالة ،وليستوعب نظام للحماية األوتوماتيكية

ريتا باسيريني

للركاب ،ويوفر تھوية وافرة لحجرة المحرك .ومن النظرة األولى يمكن مالحظة االختالف بين غطاء محرك
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الرودستر والكوبيه ،ويرجع ذلك إلى "العمود الفقري" المركزي المزود بزوجين من النوافذ السداسية
المتصلة من الجانبين كما لو كانت ألواح دروع عالية التقنية.
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والغرض منھا ھو تبريد المحرك ،وتصريف مياه األمطار بشكل صحيح ،وبطبيعة الحال إتاحة الفرصة لإلعجاب
بجمال بالمحرك ذي األسطوانات االثنتي عشرة.
بإمكان قائد أفينتادور رودستر والراكب الجانبي تقرير إلى مدى يرغبان في االستمتاع بتجربة القيادة .فالزجاج
الخلفي الكھربائي ال يؤثر فقط في تدفق الھواء داخل السيارة ،ولكنه يتحكم أيضا ً في تجربة الصوت الصادر من
المحرك ذي األسطوانات االثنتي عشرة .وعلى الجانب اآلخر ،يسمح حارف الريح بھدوء أقرب إلى التام داخل
السيارة ،حتى على السرعات العالية .فھو يستند إلى إطار الزجاج األمامي ،ويمكن أيضا ً تخزينه في حقيبة األمتعة
في حالة عدم استخدامه.
أفينتادور رودستر مجھزة أيضا ً بزجاج أبواب بحواف مشطوبة ،تضمن توافقا ً تاما ً وإحكاما ً للسد مع السقف
الصلب ،وتبرز جانب الحدة في شكل السيارة.
يزخر بدن المبورغيني أفينتادور إل بي  700-4رودستر الجديدة بطالء نھائي من درجتين لونيتين ،حيث يأتي
قسمي السقف ومنطقة الزجاج الخلفي حتى "الزعانف" في طالء أسود المع .والتأثير البصري الناتج ھو لسيارة
مفتوحة بالكامل ذات خطوط انسيابية تجمع بين الشكل الرياضي واألناقة في توازن تام.
أضيف إلى مجموعة األلوان المتاحة لرودستر اللون األزرق المعدني ،الخفيف للغاية ،أزرق ثيتيس ،الذي تتغير
درجته اللونية مع زاوية الضوء .ويذكر ھذا اللون بلون السيارة ذات الجمال األخاذ ميورا رودستر ،1968
وكالھما يبرز ويعزز من خطوط السيارة عن طريق إضفاء القوة والديناميكية.
شمل التجديد األجزاء الداخلية أيضا ً .حيث ساعد استخدام جلود سابيا نيفرتم على إبراز مھارة الصنعة اليدوية
الفائقة للتنجيد التي تتمتع بھا سانت أجاتا بولونيز ،إضافة إلى مالئمته التامة مع اللون الخارجي األزرق .وأخيراً،
تزخر أفينتادور إل بي  700-4رودستر الجديدة بجنوط ديون جديدة ” 20”/21تضفي مظھراً جريئا ً ومقداما ً .فھذه
الجنوط المصنعة من األلمنيوم الخفيف المطروق ،تسھم في خفض وزن السيارة بمقدار  10كجم ،بالمقارنة للجنوط
القياسية.
تفخر أفينتادور إل بي  700-4ردستر بأدائھا القياسي .فھي تتسارع من صفر غلى  100كجم/س في  3ثواني فقط
وتصل إلى سرعة قصوى تقارب  350كم/س .وإضافة إلى ھذه األرقام ھناك مجموعة القيادة التي تتسم بمحرك
 12أسطوانة موضوعة في المنتصف ،يعمل بسحب الھواء ،بسعة  6.5لتر ،ويولد قدرة  700حصان ،وكذلك
صندوق تروس  7سرعات بقضبان تغيير مستقلة ) ،(ISRونظام تعليق بقضبان دفع ،وھو ما يجعل من أفينتادور
رودستر الجديدة سيارة رياضية فاخرة فريدة بال منازع.
بطبيعة الحال يتضمن المحرك ذي  12أسطوانة في رودستر نظاما ً إلخماد األسطوانات ،في حالة عمل المحرك
بطاقة جزئية ،بينما يتضمن النظام المبتكر لإليقاف والتشغيل الفوري مكثفات عالية األداء تعرف باسم المكثفات
الفائقة لتنشيط المحرك .وھذه أولوية مطلقة في قطاع السيارات الرياضية الفائقة.

باختصار ،فإن كانت المبورغيني أفينتادور إل بي  700-4كوبيه تعد سيارة استثنائية في تصميمھا ،بفضل مفھوم
تصنيعھا القائم ھيكل من قطعة واحدة من ألياف كربون ،واألداء الديناميكي الفائق وليد الحلول التكنولوجية
المتقدمة؛ فإن رودستر تذھب إلى أبعد من ھذا من خالل إضافة بعد آخر من االنتعاش واإلثارة ال تحققه سوى
السماء الزرقاء والسينفونية الصادرة عن المحرك الھادر ذي  12أسطوانة.
إن المبورغيني أفينتادور إل بي  700-4رودستر الجديدة حلم يمكن تحقيقه وطلبه من أي موزع المبورغيني في
العالم بسعر  300ألف يورو ،غير شامل الضرائب.
 -انتھى -

