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 أفینتادور إس:  المبورغیني
 االرتقاء بمعیار السیارات الریاضیة الفائقة

 
 الرئیسیة V12الجیل التالي من سیارة المبورغیني   •
 الھواءسمات تصمیمیة إبداعیة تركز على أداء دینامیكیات  •
 نظام جدید للتوجیھ الرباعي  •
 نظام تعلیق وأنظمة إلكترونیة محسنة إلى حد كبیر وأوضاع قیادة قابلة للتخصیص •
ً  740یعمل بسحب الھواء الطبیعي ذو قدرة أعلى ینتج  V12محرك  •  حصانا
 كم/س 350ثانیة، بسرعة قصوى  2.9كم/س في  100تسارع من صفر إلى  •

تتمیز المبورغیني أفینتادور إس بتصمیم جدید لدینامیكیات الھواء،  – 2016دیسمبر  19سانت أجاتا بولونیز، 
الالحق السم السیارة ھو ‘ S’ونظام تعلیق أعید تطویره، إلى جانب قدرة أعلى ودینامیكیات قیادة جدیدة. وحرف 

 .V12مبورغیني ذاتھ الخاص بطرازات الالمبورغیني المحسنة السابقة، والذي یرسم مالمح معیار جدید لال
 

الي من ھذا ھو الجیل الت”یقول رئیس مجلس إدارة المبورغیني للسیارات ومدیرھا التنفیذي ستیفانو دومینیكالي 
ً تجسید لمعالم جدیدة في التكنولوجیا واألداء في مجال تطویر السیارات الریاضیة الفائقة.  أفینتادور وھو أیضا

ً ملھماً،  ً في تناغم تام، وترتقي وتمثل أفینتادور إس تصمیما وتكنولوجیا ودینامیكیات قیادة متطورة، تتحد معا
 . “بمفھوم السیارات الریاضیة الفائقة إلى مستوى جدید

 
 التصمیم ودینامیكیات الھواء

 
یوحي تصمیم أفینتادور إس الجدیدة بوضوح بظھور جیل جدید من أفینتادور. حیث تزخر أفینتادور إس بعدد من  

ویر في تصمیمھا الخارجي، وال سیما في المقدمة والمؤخرة، في الوقت الذي ظل فیھ شكلھا الجانبي جوانب التط
ھو ذاتھ الشكل الممیز ألفینتادور بوضوح. وكل من المكونات المعدلة أعید تصمیمھ لغرض، أال وھو تحقیق أقصى 

نتادور. وعالوة على ذلك، قام مركز تنشنترو كفاءة لدینامیكیات الھواء، مع إبراز الدینامیكیة الجبارة المركبة ألفی
ستیلھ بالمبورغیني بذكاء بدمج عناصر معینة من أیقونات سابقة في ھذا الطراز، مثل خطوط أقواس العجالت 

 الخلفیة التي تعید إلى األذھان طراز كاونتاش األصلي.
 

ً والمقسم األمامي األطول على إعادة توجیھ تدفق الھواء لتحقیق كفاءة أفضل في  وتعمل المقدمة األكثر إقداما
دینامیكیات الھواء، وتحسین تبرید المحرك وزیادة تبرید المشعات.  ویعمل األنبوبان الھوائیان الموجودان في 
جانب المصدم األمامي على الحد من تداخل اإلطارات األمامیة مع دینامیكیات الھواء، وتحسین تدفق الھواء خلف 

 خلفي.السیارة إلى المشع ال
 

ویھیمن على مؤخرة أفینتادور إس ناشر أسود، یتوافر بألیاف الكربون عند الطلب، ویتسم بعدد من الریشات  
الرأسیة التي تضخم تأثیر تدفق الھواء، وتقلل من مقاومة الھواء من خالل استعادة الضغط وتولید قوة سفلیة. 

 وتخرج من المصدم الخلفي ثالثة مخارج منفردة للعادم.
 

والجناح الخلفي النشط قابل للتحرك في ثالثة أوضاع تبعاً للسرعة ووضع القیادة المختار، وھو یعمل على تحقیق  
ً إلى جنب مع مولدات الدوامة الموجودة في مقدمة  أقصى أداء للتوازن الكلي المحسن للسیارة، ویعمل جنبا

 فضالً عن المساعدة في تبرید المكابح.ومؤخرة الجزء السفلي من الشاسیھ، التي تزید من تدفق الھواء 
 

ویحقق تصمیم أفینتادور إس أداء معززاً إلى حد كبیر في دینامیكیات الھواء. وقد تحسنت القوة السفلیة األمامیة 
عن أفینتادور كوبیھ السابقة.  وعندما یكون الجناح في وضعھ المثالي تتحسن الكفاءة  ٪130بنسبة تزید على 
مقارنة  ٪400، وعند السحب المنخفض بمقدار یزید على ٪50السفلیة العالیة بما یزید على الكلیة عند القوة 
 بالطراز السابق.

 

 
 شركة المبورغیني للسیارات

 
 االتصاالت

 جیرالد كالكي
 6817711 051 39+رقم الھاتف: 

 gerald.kahlke@lamborghini.com 
 

 إیطالیا وجنوب أوروبا –المكتب الصحفي 
 كالرا مانیانیني

 6817711 051 39+رقم الھاتف: 
 clara.magnanini@lamborghini.com 

 
 الشركات وریاضة السیارات –المكتب الصحفي 

 كیارا ساندوني 
 6817711 051 39+رقم الھاتف: 

 chiara.sandoni@lamborghini.com 
 

 الفعالیات و -المكتب الصحفي 
 مجموعة كولیتسیوني أوتوموبیلي المبورغیني

 ریتا باساریني
 6817711 051 39+رقم الھاتف: 

 sserini@lamborghini.comrita.pa 
 

 المملكة المتحدة والشرق األوسط -المكتب الصحفي 
 جولییت جارفیز 

 224774 7733 (0) 44+رقم الھاتف: 
 juliet@jjc.uk.com 

 
 أمریكا الشمالیة والجنوبیة -المكتب اإلعالمي 

 جیانینا كاسترو
 7926-364 (703) 1+رقم الھاتف: 

 jiannina.castro@lamborghini.com 
 

منطقة جنوب شرق آسیا  –المكتب الصحفي 
 وأوقیانوسیا والھند

 سیلفیا سالیتي
 8955 9651 65+رقم الھاتف: 

 silvia.saliti@lamborghini.com 
 

 الصین –المكتب الصحفي 
 荣雪霏نانسي رونغ 
 4614 6531 10 86+رقم الھاتف: 

 xuefei.rong@lamborghini.com 
 

 الیابان وكوریا الجنوبیة -المكتب الصحفي 
 كومیكو أریساوا

 6626 5475 3 81+رقم الھاتف: 
kumiko.arisawa@lamborghini.com 
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 وھناك أربع سمات رائعة تعمل على تطویر مشاعر القیادة: 
 الجدید. EGOالدفع الرباعي، نظام التعلیق الجدید النشط، النظام الجدید للتوجیھ الرباعي ووضع قیادة  

 
شاسیھ أفینتادور إس بالشاسیھ األحادي المصنوع من ألیاف الكربون الذي تتفرد بھ أفینتادور والذي یمتاز ویحتفظ 

 كجم فقط. 1,575بصالبتھ الشدیدة وخفة وزنھ، وإطار األلومنیوم الموصلة بھ، مما ینتج وزناً جافاً یبلغ 
 

تحقیق تمیز في القیادة والركوب واألداء؛ حیث ل‘ مفھوم التحكم الكامل’وقد أعید تطویر أفینتادور إس بناًء على 
طور كل جانب من جوانب أنظمة التعلیق والتحكم اإللكتروني للسیارة، بھدف تعزیز التحكم ومشاعر القیادة على 

 وجھ الخصوص.
 

ویتحقق التحكم الجانبي المحسن بفضل التوجیھ الرباعي الجدید، والذي یعتمد للمرة األولى في إحدى سالسل  
حیث یوفر النظام خفة حركة محسنة في السرعات المنخفضة والمتوسطة وثباتاً أكبر في  نتاج بالمبورغیني.اإل

، الذي تم ضبطھ )LDSالسرعات العالیة. وعلى المحور األمامي، یتكامل مع نظام المبورغیني للتوجیھ الدینامیكي (
الداخل. وتم تكییفھ خصیصا لیتكامل مع نظام لمنح شعور طبیعي وأكثر استجابة في االنعطافات الحادة إلى 

) على المحور الخلفي: حیث یتفاعل مشغالن منفصالن في غضون خمسة LRSالمبورغیني للتوجیھ الخلفي النشط (
مللي من الثانیة مع حركات توجیھ السائق، مما یتیح ضبطاً في الوقت الحقیقي للصالبة مع التحرك بزوایا أو في 

 منعطفات.  
 

السرعات المنخفضة، تتوجھ العجالت األمامیة إلى اتجاه معاكس لزاویة التوجیھ، وبالتالي تقلل عملیاً من وعند 
قاعدة العجالت. وبفضل حاجتھا إلى زاویة عجلة توجیھ أقل، تتسم أفینتادور إس بخفة أكبر في الحركة، مع 

المناورة داخل المدن وعند السرعات  انخفاض نصف قطر الدوران، مما یضمن أداء عالیاً في المنحنیات وییسر
 المنخفضة.

 
 
 

وعلى العكس من ذلك، عند السرعات العالیة، تشترك كالً من العجالت األمامیة والخلفیة في نفس زاویة التوجیھ،  
 مما یؤدي عملیاً إلى إطالة قاعدة العجالت، األمر الذي یوفر المزید من الثبات ویحسن من استجابة السیارة.

 
یتأتى من قضبان دفع المبورغیني المحدثة ونظام التعلیق المغناطیسي االنسیابي من المبورغیني،  كم الرأسيالتح 

مع تنقیح دینامیكیاتھا الحركیة ومواءمتھا مع التوجیھ الرباعي الجدید. وتتضمن ھندسة التعلیق الجدید، المحسن 
ً وس ً علویا ً وحاملة عجالت للحد من المیالن والحمل على من أجل نظام المبورغیني للتوجیھ الخلفي، ذراعا فلیا

النظام. ویعمل نظام تخمید متغیر في الوقت الحقیقي على تحقیق التحكم األمثل في العجالت والبدن، مع تحقیق 
 أقصى توازن وصالبة على األرض. كما تعزز الیایات الخلفیة الجدیدة توازن السیارة.

 
ویتحقق التحكم الطولي بفضل استراتیجیة محسنة لنظام التحكم اإللكتروني في الثبات من خالل تحكم أسرع وأدق  

ثافة وتتمیز أفینتادور إس، التي اختبرت بك في التحكم في الجر ودینامیكیات المركبة، تبعاً لوضع القیادة المختار.
اق لتحقیق أقصى تشبث والتصاق باألرض في جمیع على أسطح مثل الجلید والثلج، بتحسین اكتشاف االلتص

الظروف، وتعزیز قدرات القیادة واالنقیاد بھا. وتمت معایرة الدفع الرباعي الدائم في أفینتادور إس من أجل التأثیر 
المثبت لنظام المبورغیني الجدید للتوجیھ الخلفي، مما یتیح مزیداً من العزم على المحور الخلفي: عندما إیقاف 

غیل الخانق، ینقل عزم دوران أقل إلى المحور األمامي للسماح بسلوك التوجیھ الزائد وقیادة ریاضیة تتسم تش
 باألمان.

 
إلدارة  Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA)وقام مھندسو المبورغیني بدمج وحدة التحكم الذكیة  

جدید للسیارة، والذي یستقبل معلومات دقیقة وفي الوقت بمثابة المخ ال LDVAھذه األنظمة بالسیارة. وتعد وحدة 
الفعلي عن حركة البدن من خالل المدخالت القادمة من جمیع المستشعرات بالسیارة. ویحدد في التّو أفضل إعداد 

 لجمیع األنظمة الفعالة لضمان تحقیق أفضل الدینامیكیات للمركبة في كل الظروف وجمیعھا.
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 أوضاع القیادة القابلة للتخصیص – EGOمفھوم 

 
 EGOووضع  STRADA ،SPORT ،CORSAتتیح أفینتادور إس للسائق االختیار بین أربعة أوضاع قیادة مختلفة:  

الجدید، الذي یؤثر على سلوك الجر (المحرك، صندوق التروس، الدفع الرباعي)، التوجیھ (نظام المبورغیني 
) والتعلیق (نظام التعلیق المغناطیسي Servotronicللتوجیھ الخلفي، نظام المبورغیني للتوجیھ الدینامیكي، 

 االنسیابي من المبورغیني).

شعوراً ریاضیاً من خالل الدفع  SPORTلالستخدام الیومي. ویوفر وضع تحقیق الراحة القصوى  STRADAویعني  
 مناسباً لألداء األقصى على حلبة السباق. CORSAالخلفي، بینما یعد الوضع 

فھو خیار وضع القیادة الجدید. حیث یوفر عدة أنظمة إعداد إضافیة وشخصیة، قابلة للتخصیص من  EGOأما  
، STRADA، SPORTعاییره المفضلة للجر والتوجیھ والتعلیق في إعدادات األوضاع قبل السائق، تمكنھ من اختیار م

 .CORSAو

وأعیدت معایرة جمیع أوضاع القیادة في أفینتادور إس، لتحسین تكامل نظام التحكم اإللكتروني في الثبات مع  
نظام الدفع الرباعي الكامل والواجھة بین نظام إدارة عزم المحرك ورد فعل نظام التحكم في الجر. وقد أعیدت 

في كل من أوضاع القیادة من أجل نظام المبورغیني معایرة تقسیم العزم المستمر بین المحورین األمامي والخلفي 
 للدفع الخلفي وتعزیز التمایز بین أوضاع القیادة.

أصبح التخمید التدریجي أكثر سالسة من أجل مزید من الراحة والثبات على الطرق الوعرة.  STRADAففي الوضع  
أماناً وثباتاً مع أقصى قدر من االلتصاق، قیاسیاً: مما یمنح  40/60وتم تقسیم العزم بین الخلف واألمام بنسبة 

 ویسھل قیادة السیارة والتحكم بھا.

من العزم  ٪90، یتیح التأثیر المثبت لنظام المبورغیني للتوجیھ الخلفي توجیھ ما یصل إلى SPORTوفي الوضع 
والتغذیة  دقة القیادةإلى العجالت الخلفیة لتحقیق أقصى أداء ریاضي ومتعة قیادة في الطرق المنحنیة. كما تحسنت 

المرتدة للسائق، مع الحفاظ في الوقت نفسھ على السالمة، دونما مساس بالراحة. وعند إیقاف تشغیل المعجل، 
ینقل عزم أقل إلى المحور األمامي لتعزیز خفة حركة السیارة، وتسھیل التوجیھ الزائد واالنجراف باستخدام تحكم 

 خفیف في الخانق وعجلة القیادة.

، یستمتع السائق بتدخل أقل تطفالً في التحكم الدینامیكي والتحكم بالجر، مع الحفاظ في CORSAالوضع  وفي 
الوقت نفسھ على دقة القیادة والجر. وتمنح المستویات العالیة من قوة التخمید السائق الشعور والتغذیة المرتدة 

التوجیھ المتعاكس في مواقف األداء العالي  من جمیع مدخالت السائق مثل التوجیھ والكبح والخنق. وتم تعزیز
بین الخلف واألمام من أجل سلوك أقرب إلى  20/80وموازنة العزم بین كال المحورین، بنسبة تقسیم قصوى 

 الطبیعي وتحقیق أقصى أداء على حلبة السباق.

 المحرك والعادم
 

 40أسطوانة ویعمل بسحب الھواء الطبیعي  12لتراً المكون من  6.5ینتج محرك المبورغیني أفینتادور سعة 
لفة في  5,500نیوتن متر من العزم عند  690حصاناً، و 740حصاناً من القدرة أعلى من سابقھ، لتصل إلى 

) ونظام السحب المتغیر VVTالدقیقة.  ولتحقیق ھذه الزیادة في القدرة تم تحسین كالً من توقیت الصمام المتغیر (
)VISرض الحصول على منحنى عزم محسن. وعالوة على ذلك، زیدت أقصى لفات للمحرك ) على أمثل وجھ بغ

 .لفة في الدقیقة 8,500إلى  8,350من 
كجم/حصان. ویتحقق التسارع  2.13كجم فقط نسبة وزن إلى قدرة قدرھا  1,575ویحقق الوزن الجاف البالغ 

.  ویتم نقل الحركة من خالل نظام كم/س 350ثانیة مع سرعة قصوى تبلغ  2.9كم/س في  100من صفر إلى 
سرعات بقضیب التغییر المستقل خفیف الوزن من المبورغیني، الذي ینقل السرعات آلیاً في زمن  7ناقل الحركة 

 مللي ثانیة. 50یصل إلى 



 
 
 

 منشور إعالمي

4 
	

 
 ةوتعتمد أفینتادور إس نظام عادم جدیداً ھو نتاج مشروع بحث وتطویر كبیر. فھو یأتي أخف وزناً من سابقھ بنسب 

التي  V12، كثمرة اختبار للعدید من التكوینات؛ والنتیجة ھي تحسن في صوت وصدى محركات المبورغیني 20٪
تعمل بسحب الھواء الطبیعي واللذین ال یمكن مضاھاتھما من األصل، وذلك من خالل ثالثة مخارج أنابیب منفردة 

 لعادم الجدید.في الجزء الخلفي ألفینتادور إس، مما یعطي تذكرة مرئیة بنظام ا
 

كما إن أفینتادور إس، كما ھو الحال مع سابقتھا، مجھزة بنظام إیقاف وبدء ونظام إخماد لألسطوانات لتحقیق  
الكفاءة المثلى للمحرك. فعندما ال تكون ھناك حاجة إلى قدرة المحرك الكاملة، یتم إبطال ست أسطوانات من 

ي األسطوانات. وعندما یتسارع السائق، یعید النظام فوراً أسطواناتھ االثنتي عشرة عن طریق إیقاف أحد صف
 تشغیل المحرك في وضع األسطوانات االثنتي عشرة، مع سالسة في التبدیل یكاد یستحیل معھا أن یالحظھا السائق.

 
 اإلطارات وأنظمة الكبح 

 
. وھذه اإلطارات المصممة لتحقیق Pirelli P Zeroیحمل أفینتادور إس طاقم جدید، مصنع خصیصاً، من إطارات  

أمثل توجیھ وجر وتغییر للحارات وكفاءة للكبح، صممت تحدیداً لالستجابة للسلوك الدینامیكي الناتج عن نظام 
المبورغیني للتوجیھ الخلفي، على نحو یضمن تناسق القیادة واالنقیاد وإمداد السائق بتغذیة مرتدة. وبفضل التولید 

تسارعاً جانبیاً أعلى وتقلیالً  Pirelli P Zeroمن اإلطارات األمامیة والخلفیة، توفر إطارات  المحسن للقوة من كالً 
 لخصائص نقص التوجیھ.  

 
وتأتي المكابح المصنوعة من الكربون والخزف كتجھیز قیاسي في أفینتادور إس، وتعمل أقراص الكربون والخزف 

كم/س إلى السكون  100مم) على تعزیز أداء الكبح من  Ø 380  ×38 –مم  Ø 400  ×38المھواة والمثقبة (
 م. 31في مسافة 

  
 محیط السائق   –أفینتادور إس  

 
 TFTتزخر مقصورة أفینتادور إس بالوظائف الجدیدة ولمسات الرقي. فلوحة العدادات الرقمیة الجدیدة على شاشة 

 STRADA، SPORTمختلفة ألوضاع  kombiیمكن تخصیصھا على حسب تفضیالت السائق، وتأتي بشاشات 
الذي یمكن اختیاره من خیارات أوضاع القیادة الموجودة  EGO. وزر EGOباإلضافة إلى وضع  CORSAو

على لوحة التحكم، یكشف عن المزید من الخیارات على الشاشات الرقمیة المنبثقة، لتتیح للسائق اختیار إعداداتھ 
 المفضلة.   

 
ین المواصفات القیاسیة، لیتیح لراكبي المقصورة إدارة االتصاالت والترفیھ على من ب AppleCarPlayویعد 

 أجھزة آبل الشخصیة باألوامر الصوتیة.  
 

ویتوفر نظام المبورغیني للقیاس عن بعد كمواصفة اختیاریة: حیث یسجل أزمنة لفات السباق واألداء على الحلبة 
القیاس عن بعد جذاباً لمالك السیارة، وال سیما الذي یرغب في قیادة فضالً عن بیانات الرحلة، ومن ثم یعد نظام 

 السیارة على حلبة السباق.
 

ً بفضل برنامج المواءمة  أما عن مواصفاتھا الداخلیة، فالخیارات المتاحة ألفینتادور إس ال حصر لھا تقریبا
 من المبورغیني. “Ad Personam”الشخصیة 

 موعد التسلیم باألسواقسعر المبورغیني أفینتادور إس و 
 

 ، بالسعر المقترح التالي:2017یتسلم أول عمالئنا سیاراتھم الجدیدة المبورغیني أفینتادور إس في ربیع 
 

 یورو (سعر التجزئة المقترح غیر شامل الضریبة) 281.555,00 أوروبا: 
 الضریبة) جنیھ إسترلیني (سعر التجزئة المقترح غیر شامل 225.955,00 المملكة المتحدة: 
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 شامالً ضریبة الوقود) –دوالر أمریكي (سعر التجزئة المقترح  421.350,00 الوالیات المتحدة األمریكیة: 
 رنمنبي (سعر التجزئة المقترح شامالً الضریبة) 6.739.673,00 الصین: 
 ین (سعر التجزئة المقترح شامالً الضریبة) 41.578.179,00 الیابان: 

 
 وفیدیوھات أخرى:لالطالع على صور 

media.lamborghini.com 
 للحصول على المزید من المعلومات عن شركة المبورغیني: 

www.lamborghini.com 
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Technical Data - Lamborghini Aventador S 

 

CHASSIS AND BODY    

Frame  Carbon fiber monocoque with aluminum front and rear 
frames 

Body  Carbon fiber engine bonnet, movable rear spoiler and fixed 
air inlets; Aluminum front bonnet, front fenders and doors; 
SMC rear fender and rocker covers 

Suspension type Push rod magneto-rheological active front and rear 
suspension with horizontal dampers and springs 

Suspension geometry Aluminum double wishbone fully independent front and 
rear suspension 

ESP  ESC/ ABS Bosch 8.0 with different ESC characteristics 
managed by drive select mode 

Brakes  Dual hydraulic circuit brake system with vacuum brake 
booster; front and rear CCB,  
(6-cylinder brake calipers, 4-cylinder brake calipers) 

Ventilated discs (front – rear) Carbo ceramic discs  
(Ø 400 x 38 mm – Ø 380 x 38 mm) 

Steering Steering Gear with 3 different servotronic characteristics 
coupled with Lamborghini Dynamic Steering (LDS) and 
Lamborghini Rear-wheel Steering (LRS), managed by drive 
select mode 

Steering wheel ratio 10:1 – 18:1 

Steering wheel turns lock to lock 2,1 – 2,4 

Steering wheel diameter 358 mm 

Tires (front – rear)  Pirelli P Zero 255/30 ZR20 – 355/25 ZR21 

Wheels (front – rear)  9''JX20” H2 ET 32.2 – 13” JX21”H2 ET 66.7 

Kerb-to-kerb turning circle  11.5 m (37,73 ft.) - average value, variable due to dynamic 
condition, thanks to LRS  
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Mirrors  External mirrors heated, electrically adjustable and foldable  

Rear spoiler  Movable – 3 positions depending on speed and drive select 
mode 

Airbags  Front dual stage driver airbag and front adaptive passenger airbag; 
seats with side “head-thorax” airbags; passenger and driver knee 
airbags in selected markets 

ENGINE   

Type V12, 60°, MPI  

Displacement  6498 cc (396.5 cu. ln) 

Bore and stroke  Ø 95 mm x 76,4 mm (3,74 in. x 3 in.) 

Valve per cylinder 4 

Valve gear  Variable valve timing electronically controlled 

Compression ratio  11.8 ± 0.2  

Maximum power  740 hp (544 kW) at 8.400 rpm 

Specific Power output 113,9 hp/l (83,7 kW/l) 

Maximum torque  690 Nm at 5.500 rpm 

Engine speed, maximum 8.500 rpm 

Power to weight ratio 2,13 kg/hp 

Emission class EURO 6 - LEV 2 

Emission control system  Catalytic converters with lambda sensors 

Cooling system  Water and oil cross flow cooling system with variable air 
inlets 

Engine management system  Lamborghini Iniezione Elettronica (LIE) with Ion current 
analysis 

Lubrication system  Dry sump 
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DRIVETRAIN   

Type of transmission  4WD with Haldex generation IV 

Gearbox  7 speed ISR, shifting characteristic depending on drive 
select mode 

Standard AMT 

1st gear ratio 

2nd gear ratio 

3rd gear ratio 

4th gear ratio 

5th gear ratio  

6th gear ratio 

7th gear ratio  

Reverse ratio  

Final drive ratio (rear – front) 

3,909 

2,438 

1,810 

1,458 

1,185 

0,967 

0,844 

2,929 

2,867 - 3,273 

Clutch  Dry double plate clutch, Ø 235 mm (9,25 in.) 

PERFORMANCE   

Top speed  350 km/h (217 mph) 

Acceleration 0-100 km/h  
[0-62 mph] 

2,9 sec. 

Acceleration 0-200 km/h  
[0-124 mph] 

8,9 sec. 

Acceleration 0-300 km/h  
[0-186 mph] 

24,5 sec. 

Braking 100-0 km/h 
[62-0 mph] 
 

31 m 
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DIMENSIONS AND WEIGHT   

Wheelbase 2,700 mm (106.29 in.) 

Overall length  4,797 mm (188.86 in.) 

Overall width  
(excluding mirrors) 

2,030 mm (79.92 in.) 

Overall height  1,136 mm (44.72 in.) 

Track (front – rear)  1,720 mm (67.71 in) – 1,680 mm (66.14 in.) 

Ground clearance  
(standard – lifting) 

115 ± 2 mm (front with lifting 155 mm) 

Dry weight  1,575 kg (3,472 lb) 

Weight distribution  
(front – rear) 

43% - 57% 

CAPACITIES   

Fuel tank  85 liters 

Engine oil  13 liters 

Engine coolant  25 liters 

Luggage compartment 140 liters 

CONSUMPTION*  

Urban cycle 26,2 l/100 km 

Extra urban cycle  11,6 l/100 km 

Combined  16,9 l/100 km 

CO2 emission 394 g/km 

* In accordance with  
Dir. 1999/100/CE 

 

 


