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 الجديدة:‘ Huracán EVOالمبورغيني ’

 ارتقاء بالتقنيات لتعزيز متعة القيادة
 

 نة من الديناميك  الهوائية  ةيتصميم جديد لتوفير مستويات محسَّ

  م بديناميكيات املركبة: مع مّيزة املنطق التنّبؤي في نظام ‘ المبورغيني’أول
ّ
م ’التحك

ّ
نظام المبورغيني للتحك

الدفع بجميع العجالت والتوجيه بجميع العجالت ألجل  تياملدَمج بالكامل يجتمع مع مّيز ‘ بديناميكيات املركبة

ة من ناحية االستجابة
ّ
 الرشاقة وسهولة القيادة ،تحقيق معالم أكثر دق

  فيمحّرك Huracán Performante  و 640بقّوة 
ً
 منيوتن.متر من العز  600حصانا

 نظام معلوماتي ترفيهي جديد مع خصائص اتصال متقّدمة 

الجديد  طرازها( Automobili Lamborghini‘ )أوتوموبيلي المبورغيني’تقّدم  – 2018  يناير  8، سانتا أغاتا بولونييزي 

ل الجيل القادم من السيارة الرياضية الخارقة بمحّرك يي ذال‘ Huracán EVOالمبورغيني ’
ّ
رتكز على قّوة وأداء ي و ، وهV10شك

م بدينايو  Huracán Performanteسيارة 
ّ
 ا الهوائية.ميكيات املركبة ومزايا الديناميكتضّمن الجيل املقبل من مّيزة التحك

 

 نحن عازمون في"‘: أوتوموبيلي المبورغيني’فيذي لشركة حول هذه السيارة، قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس واملدير التن

للوصول إلى أعلى املراتب في تقنيات السيارات الرياضية الخارقة ومتعة القيادة. وهذا ما على قيادة عملية التقّدم ‘ المبورغيني’

وتجمعها مع املّيزة  Huracán Performanteالجديدة. فهي تأخذ القدرات االستثنائية لسيارة  Huracán EVOجوهر سيارة  يكّون 

م بديناميكيات املركبة بهدف تعزيز التجربة اليومية لقيادة 
ّ
 للتحك

ً
 ."Huracánاملتطّورة جدا

 

عّد 
ُ
ل خطوة إضافية لألمام، وتع Huracán EVOوأضاف: "ت

ّ
د تحديد معالم هذه الفئة. يالتعبير األمثل عن التطّور: فهي تشك

 الكبيرة في القيادة بينما توفر أكثر تجربة قيادة استجابة وإحساسكما إنها تتمّيز بالسهولة 
ً
 ورشاقة، وذلك في كافة البيئات." ا

 

 تطّور تقني يعّزز متعة القيادة

د قّوة أعلى  5.2سعة  V10‘ المبورغيني’محّرك  Huracán EVOتضم 
ّ
مع صوت هادر ليتر بالسفط الطبيعي، وقد تم تعديله ليول

قوي يثير األحاسيس، وهو يحوي مآخذ صّمامات من التيتانيوم ويتمّيز من خالل وجود نظام عادم معّدل خفيف الوزن. وتتمّتع 

Huracán EVO  640بقّوة قدرها ( 
ً
نيوتن.متر عند  600دورة بالدقيقة للمحّرك مع عزم يبلغ  8,000كيلوواط( عند  470حصانا

، فإن  1,422وعبر وزن جاف قدره دورة بالدقيقة.  6,500
ً
تتمّيز من خالل معّدل وزن إلى قّوة يبلغ  Huracán EVOكيلوغراما
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 9كلم/ساعة خالل  200ثانية فقط ومن صفر إلى  2.9كلم/ساعة في غضون  100كلغ/حصان، وهي تتسارع من صفر إلى  2.22

ف التام  100عة ر ثواني. أما الكبح من س
ّ
،  31.9فيتحّقق فوق مسافة )صفر كيلومتر بالساعة( كلم/ساعة حتى نقطة التوق

ً
مترا

 كلم/ساعة. 325مع وصولها إلى سرعة قصوى هي 

 

 Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) ‘ المبورغيني’جة من ديناميكيات املركبة املدَم 

ق
ّ
للتوجيه عبر العجالت الخلفية ونظام توجيه للعزم يعمل على العجالت األربع، ‘ المبورغيني’من خالل مّيزة  Huracán EVO تتأل

ل املّيزة
ّ
 Lamborghini Dinamica Veicolo ‘المبورغيني’جة للمركبة من الديناميكيات املدم  الخاّصة ب الجديدة بينما تشك

Integrata (LDVI) صلب هذه السيارة، وهي عبارة ع 
 
م بكل ناحية Central Processing Unitجة مركزية )ن وحدة معال

ّ
( تتحك

لتنّبؤ الخطوة املختارة السيارة الديناميكية، وتجمع بشكل متكامل كل األنظمة الديناميكية للسيارة ووضعياتها  وظائفمن 

 دة املثلى.ديناميكيات القيا ُيعّد تتم بعدها ترجمة هذا إلى ما حيث التالية واحتياجات السائق، 

 

عات وأجهزة ، والتي هي عبارة عن مجموعة من املسّر  Lamborghini Piattaforma Inerziale (LPI)الكامنة ‘ المبورغيني’أما منّصة 

تة عن نة، وهي تراقب في الوقت  2.0تعزيزها عبر النسخة مركز جاذبية السيارة، فقد تم  داستشعار االتجاهات املثبَّ ة محسَّ
ّ
مع دق

الخوض و  ي، باإلضافة إلى معّدالت التمايلالطولي والعمودو  سيارة فيما يخّص التسارع الجانبيالسلوك الديناميكي للالفعلي 

 2.0نسخة الر إلى واالنحراف. بدوره، يعمل نظام التعليق املغنيطي الريولوجي، املطوَّ 
ً
، على تكييف التخميد بشكل فوري متبعا

 للحاجة عبر توجيه العزم إلى عجلة مفر   وتتم إتاحة. LPIالتعليمات من منّصة 
ً
م بالجر دة وفقا

ّ
 النظام املتقّدم الجديد للتحك

 .زة للدفع بجميع العجالت وتوجيه العزمالتعاون مع املّيزة املعّز  وذلك من خالل 

 

ز من أما  ، القادرة على توفير مستويات Lamborghini Dynamic Steering (LDS)‘ المبورغيني’مّيزة التوجيه الديناميكي املعزَّ

بةاستجابة أعلى عند املنعطفات 
ّ
ن امع نظام التوجيه بالعجالت الخلفية لضمفقد جرى ربطها زوايا توجيه دنيا، ل واملتطل

التمّتع بالرشاقة أثناء السير بسرعات منخفضة، إضافة إلى ضمان أقص ى درجات الثبات أثناء االنعطاف بسرعة عالية وعند 

 أكثر الظروف قسوة.الكبح في 

 

ن بفعالية الجمع الفريد لكل هذه األنظمة  ومن شأن
ّ
 أن يمك

ً
لة ب ّيزةاملمعا

ّ
جة للمركبة من الديناميكيات املدم  املتطّورة املتمث

ابتكار سيارة فائقة الرشاقة واالستجابة مع والتي أتاحت  Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI)‘ المبورغيني’

ضاهى من السيطرة.  مستويات
ُ
على أهداف التعّرف  Huracán EVOستطيع وعبر معالجة البيانات في الوقت الفعلي، تال ت

ّدة  بفضلالسائق  الكبح ودّواسة الوقود، باإلضافة إلى التعشيقة املعمول بها ووضعيات و  عجلة القيادة مناملعلومات املستم 

م: الطرقات العادية  ANIMAنظام  عبر القيادة املختارة 
ّ
 .Corsa، الحلبة Sport، الرياضية Stradaللتحك

 



 

 خبر صحفي    

 

 

ي تحليل كل هذه ر إمساك جميع العجالت. ويجمستوى ويتم تحديد الظروف الخارجية عبر مّيزة تقدير التعليق الفّعال و 

منطق ’الذي يحّولها إلى معلومات دقيقة لنظام ديناميكيات املركبة. ويتم اعتماد  LDVIنظام  بواسطةاملعلومات ومعالجتها 

م الديناميكي، ما يعني أن السيارة ال تتفاعل ‘ التزويد املتقّدم
ّ
ع مع السائق عبر نظام التحك

ّ
وضعية القيادة املثلى فقط، بل تتوق

 للحظة التالية.

 

بخّفة الحركة والقدرة على توفير متعة القيادة،  Huracán EVOللقيادة على الطرقات العادية، تتمّيز  Stradaعند اختيار  وضعية 

الرياضية مع تمّتعها باالستجابة البديهية وتوفير املتعة القصوى للسائق في قيادتها.  Sportبينما تصبح أكثر رشاقة في وضعية 

متمّيزة بالحّدة والتفاعل مع منح البهجة للسائق في  Huracán EVOتصبح املخّصصة للحلبات،  Corsaأما عند اختيار وضعية 

 بيئات القيادة القصوى مثل حلبات السباق.

 

 تفّوق في الديناميكا الهوائية –التصميم 

زة من ديناميكيات القيادة التي تتمّتع بها  في مجاليحّدد التصميم الفريد التفّوق   Huracánالديناميكا الهوائية واملستويات املعزَّ

EVO . ضمن الفعالية من ناحية الديناميكا يويمنح املصد األمامي الجديد السيارة شخصية منخفضة حازمة، لكن بشكل أهم

ج   وتتمّيز . الهوائية وذلك عبر الفاصلة الهوائية األمامية مع الجناح املدم 
ً
حرف  شكلها املستوحى منبمنافذ الهواء األكبر حجما

د من الخصائص التصميمية لدى   ‘.المبورغيني’أبسيلون باألبجدية اليونانية وهو مستم 

 

‘ المبورغيني’داس ي من ، وهو يضم ملسات التصميم السةواضحالفيتمّيز بالديناميكية  Huracán EVOأما الشكل الجانبي لسيارة 

 واملنطقة حول منافذ الهواء الجانبية الجديدة.والتصميم الجديد للعجالت  النوافذفي 

 

. فاألطراف بشكل أساس يالجهة الخلفية  عندتثير اإلحساس املتمّيز بالقّوة والديناميكية التي تتمّتع بها  Huracán EVOلكن 

تة في موضع  التوأمية لنظام العادم الرياض ي الجديد تعكس الخلفية العريضة واملفتوحة واملكشوفة لنسخة السباق، وهي مثبَّ

ز ناشرة هوائية مخدَّ توجد في الطرف العلوي للذيل و علوي ضمن املصد الخلفي للسيارة.  ق املعزَّ
ّ
جة بحيث تتيح التدف دة ومدم 

د 
ّ
 قدرات الديناميكا الهوائية للسيارة. على بوضوحللهواء، مما يؤك

 

تعزيز كفاءة ألجل لى الجزء السفلي للسيارة التي تم تصميم شكلها إ Huracán EVOوتنسحب املزايا الهوائية التي تنعم بها 

يحّسن القّوة السفلية  Huracán EVO ا الهوائية لطراز زايا الديناميكالديناميكا الهوائية للحد األقص ى: فالتصميم املفعم بم

 .Huracánالضاغطة وفعالية الديناميكا الهوائية أكثر من خمس مّرات مقارنة مع الجيل األول من 
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 من خالل النغمة الصادرة عن العادم، حيث يشير الصوت  Huracán EVOوينعكس حضور وهدف 
ً
عبر تصميمها، لكن أيضا

 ‘.المبورغيني’ديناميكية لهذه السيارة األحدث من إلى القّوة الزائدة والقدرات اللعادم لالهادر 

 

 االتصال

 
َّ
مباشرة فوق زر التشغيل، مما يضع سبل االتصال  اتبوص 8.4فة جديدة قياس توجد في الكونسول الوسطي شاشة ملس مكث

م عبر إيماءات األصابع املتعّددة. ويمكن 
ّ
العديد هذه الشاشة إدارة  من خاللعلى مقربة من يد السائق، وهي تتمّتع بمّيزة التحك

وذلك في الوقت الفعلي، باإلضافة إلى باقة من املزايا األخرى  LDVIمن الوظائف شاملة وضعية املقاعد، املناخ وحالة نظام 

اب من استخدامها مثل جميع خصائص النظام املعلوماتي الترفيهي بما في ذلك مّيزة 
ّ
مع إقران  Apple CarPlayالتي يستفيد الرك

ل الفيديو. اتف الذكي. و اله
ّ
يتضّمن نظام الوسائط املتعّددة مّيزة املالحة والترفيه املتصل ويشمل ذلك الراديو عبر اإلنترنت ومشغ

ن السائق من استخدام مّيزة 
ّ
م عبر الصوت وتمك

ّ
 .Siriوتتيح الواجهة التفاعلية البديهية التحك

 

 نظام قياس بعدي ثنائي 
ً
الكاميرات عبر شاشة اللمس، مما يتيح التسجيل والتحليل املتقّدم للمقاسات كما يتوفر اختياريا

 قرص صلب عالي السعة.
ً
 البعدية. ويتوفر أيضا

 

 Lamborghini Ad Personamاللون/التجهيزات والتعديل وفق الرغبة الشخصية عبر 

‘. المبورغيني’ن أيقوني جديد رباعي الطبقات من ، وهو عبارة عن لو Arancio Xantoالبرتقالي الحيوي لون الب Huracán EVOتأتي 

دة بعجالت  صة لطراز  20جديدة قياس  Aesirكما إنها مزوَّ  .Pirelli P Zero، تكّملها إطارات نوع EVOبوصة مخصَّ

 

عّد 
ُ
 EVOسيارة فاخرة للسائق، حيث تتضّمن املقصورة الداخلية تجهيزات جديدة خاّصة بطراز  Huracán EVOومن الداخل، ت

 تتناغم مع لون الهيكل الخارجي. Arancio Dryopeمع مزيج بين كسوة ألكانتارا والجلد الفاخر، مع وجود تفاصيل بنمط 

 

.يقنوتتضّمن الكسوة الرياضية األ 
ً
 من خيارات الكسوات ثنائية اللون باإلضافة إلى خيار ألكانتارا الرياض ي جدا

ً
 ة الجديدة عددا

بة )إلى جانب هذا، تتوفر عند ا
 
بات الكربون املقول

ّ
( والجلد Carbon Forged Compositesلطلب املواد خفيفة الوزن مثل مرك

والحائز على براءة ابتكار، وهي تتعّزز عبر اإلنارة املحيطية القابلة للتخصيص وفق ‘ المبورغيني’( من Carbon Skinالكربوني )

 الرغبة ضمن املقصورة. 

 

قة باملواصفات، مع توفر عّدة خيارات جديدة مثل  Huracán EVOتم تصميم 
ّ
من الداخل والخارج لتعزيز اإلمكانيات املتعل

باإلضافة إلى توافر برنامج التخصيص  الهيكل( باللون األسود الالمع ولون Style Packsمجموعة واسعة من باقات التصميم )
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 خيارات غير محدودة للمالكين  ، والذي يقّدم‘المبورغيني’من  Ad Personamوفق رغبة العميل 
ً
الراغبين بتخصيص افتراضيا

 سياراتهم وفق األذواق الخاّصة.

 

 ‘Huracán EVOالمبورغيني ’ –البيانات التقنية 

 الشاسيه والهيكل

 شاسيه هجين مصنوع من األملنيوم وألياف الكربون      الشاسيه

بةقشرة خارجية مصنوعة من األملنيوم وماّدة     قشرة الهيكل
َّ
 مرك

 مزدوجة من األملنيومتعليق مع أذرع تعليق عرضية نظام      التعليق

 دات هيدروليكيةنوابض فوالذية ومخّم     داتالنوابض واملخّم  

م كهرومغناطيس ي "     
ّ
 " بالتخميدMagneRideتحك

م اإللكتروني بالثبات )
ّ
م اإللكتروني بالثبات ) (ESCالتحك

ّ
املانع النغالق العجالت (/الكبح ESCخصائص التحك

(ABS يمكن تعديلها عبر نظام )ANIMA يمكن إيقاف عمل نظام ،ESC 

توجيه المبورغيني ’ نظام توجيه كهربائي يعمل بطريقة كهروميكانيكية، التوجيه

 مع نسبة توجيه متبّدلة( LDS‘ )الديناميكي

ف، مالقط نظام مكابح هيدروليكية ثنائية الدارة مع وحدة كبح فراغي  املكابح مضاع 

 مكابس في الخلف 4مكابس في األمام، مالقط أملنيوم مع  6أملنيوم مع 

 أقراص من كربون السيراميك، مهّوأة ومثقَّ  أقراص املكابح
ً
 بة تقاطعيا

 ∅ 380 x 38  ،356 ∅ملم في األمام x 32 ملم في الخلف 

 الخلف R20 305/30 -)األمام(  Pirelli P Zero 245/30 R20‘ بيريللي بي زيرو ’ اإلطارات )قياسية(

 بوصة )الخلف( 11J x 20 -بوصة )األمام(  8.5J x 20 العجالت )قياسية(

  املرايا
ً
م بها كهربائيا

ّ
 مرايا خارجية يتم التحك

أكياس هواء أمامية كاملة الحجم ثنائية املرحلة. أكياس هواء جانبية كاملة  أكياس الهواء

 األسواقالحجم، أكياس هواء للركبة في بعض 

 

 املحّرك

 )متعّدد النقاط(  MPIضخ ثنائي ضخ طبقي مباشر+، °90عشر أسطوانات، ب V النوع

 بوصة مكعبة( 317.57سنتمتر مكعب ) 5204 اإلزاحة

 بوصة( x 3.65 3.33ملم ) x 92,8ملم  84,5 ∅ القطر/الشوط

م بالصّمامات
ّ
 مأخذ وعادم مع تعديل دائم التبديلبأعمدة كامة  التحك
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 12.7:1 الضغط

 دورة بالدقيقة 8,000حصان عند  640كيلوواط /  470 القّوة القصوى 

 ةدورة بالدقيق 6,500رطل.قدم( عند  442نيوتن.متر ) 600 العزم األقص ى

 EURO 6 – LEV 3 فئة االنبعاثات

 
 
م المدا اثنانمحّفزان  جة العادممعال

ّ
 مع نظام تحك

 أنظمة تبريد باملاء والزيت نظام التبريد

 Bosch MED 17 Master Slave دارة املحّركإ

 حوض جاف التشحيم

 

 نظام توليد الحركة

م إلكتروني ) النوع
ّ
ترس تفاضلي و ( Haldex Gen. Vنظام دفع بجميع العجالت مع تحك

 
ً
 خلفي قابل للقفل ميكانيكيا

( من سبع سرعات، خصائص LDFبقابض مزدوج )‘ المبورغيني’نظام نقل حركة  نقل الحركة

 ANIMAتبديل متغّيرة عبر نظام 

  بوصة( 7.36ملم ) 187 ∅قابض ثنائي الصفائح  القابض

 

 األداء

 كلم/س 325<  السرعة القصوى 

 ثانية 2.9 كلم/س 100 - 0

 ثانية 9.0 كلم/س 200 - 0

 متر 31.9 كلم/س( 0 – 100الكبح )

 

 القياسات

 بوصة( 103.15ملم ) 2,620 قاعدة العجالت

 بوصة( 177.95ملم ) 4,520 الطول 

 بوصة( 76.10ملم ) 1,933 العرض

 املرايا الخارجية(
ً
 بوصة( 88.03ملم ) 2,236 العرض )شامال

 بوصة( 45.87ملم ) 1,165 االرتفاع

 بوصة( 65.67ملم ) 1,668 املسار األمامي



 

 خبر صحفي    

 

 

 )املسافة بين وسطي العجالت األمامية(

 بوصة( 63.78ملم ) 1,620 املسار الخلفي

 )املسافة بين وسطي العجالت الخلفية(

 متر 10.9 دائرة االلتفاف

 رطل( 3,047كلغ ) 1,422 الوزن )جاف(

 رطل/حصان( 4.76كلغ/حصان ) 2.22 الوزن/القّوة

 )الخلف( %57 –% )األمام( 43 توزيع الوزن

 

 السعات

 ليتر 83 الوقود

 ليتر 100 صندوق األمتعة

 

 االستهالك

 التأكيد والتصديق على معدالت 
ً
الجديدة لإلعالن  ‘Huracán EVO المبورغيني’لسيارة نبعاثات اال استهالك الوقود و يتم حاليا

.
ً
 الحقا

ً
 عنها رسميا

 

 

 

  media.lamborghini.comللحصول على الصور ومقاطع الفيديو: 

 www.lamborghini.com‘: أوتوموبيلي المبورغيني’ملزيد من املعلومات حول 

 شركة المبورغيني للسيارات 

 املقر الرئيس ي   

 االتصاالتمدير  التجارية والشركة اتصاالت العالمة ‘كوليتزيوني’املناسبات الصحفية للمنتجات  واتصاالت مجموعة 

 جيرالد كالكي كالرا ماينانيني ريتا باسيريني

 9597611 051 39+هاتف:  هاتف:  9597611 051 39+هاتف: 

rita.passerini@lamborghini.com clara.magnanini@lamborghini.com gerald.kahlke@lamborghini.com 

   
 املناسبات الصحفية للشركة والعالقات العامة لرياضة السيارات اتصاالت رياضة السيارات اتصاالت املتعلقة بالتصامي الكالسيكية و التراث 

 كيارا ساندوني فرانسيسكو كوال ديلبومسيمو 

  9597611 051 39+هاتف:  2156850 051 39+هاتف:  3331619942 39+ هاتف: 

massimo@delbo.us 

extern.francesco.colla@lamborghini.com chiara.sandoni@lamborghini.com 

      

 املكاتب اإلقليمية  

   

http://media.lamborghini.com/
http://www.lamborghini.com/
mailto:clara.magnanini@lamborghini.com
mailto:gerald.kahlke@lamborghini.com
mailto:massimo@delbo.us
mailto:chiara.sandoni@lamborghini.com
https://www.facebook.com/Lamborghini/
https://plus.google.com/+Lamborghini
https://www.instagram.com/lamborghini/
https://twitter.com/lamborghini
https://www.youtube.com/c/lamborghini
https://it.pinterest.com/lamborghini/
https://www.linkedin.com/company/automobili-lamborghini-s-p-a-/
http://www.weibo.com/lamborghinichina
https://www.lamborghini.com/it-en/wechat
http://i.youku.com/i/UMjg0MDg1ODMy


 

 خبر صحفي    

 

 

 يقيا  با، الشرق األوسط و أفر و أور   –املكتب الصحفي  الباسيفيك –آسيا  –املكتب الصحفي  مريكا الشمالية والجنوبيةأ –املكتب الصحفي 

 ل كاميرينييإيمانو  سيلفيا ساليتي جيانينا كاسترو

 5842 567 342 39+هاتف:    هاتف: 3647926 703 1+هاتف: 

jiannina.castro@lamborghini.com silvia.saliti@lamborghini.com emanuele.camerini@lamborghini.com 

   
 اململكة املتحدة –املكتب الصحفي  اليابان وكوريا الجنوبية –املكتب الصحفي  

 جولييت جارفيز كوميكو أريساوا 
 224774 7733 44+هاتف:  0487 606 804 81+ هاتف: 

 kumiko.arisawa@lamborghini.com juliet@jjc.uk.com 

   
 الشرق األوسط وأفريقيا –املكتب الصحفي  الصين –املكتب الصحفي  
 زانتيل فان در ليند 荣雪霏نانس ي رونغ 

 1545 522 56 971+هاتف:   4614 6531 10 86+: هاتف 

 xuefei.rong@lamborghini.com zantelle.vanderlinde@lamborghini.com 
   

ة –املكتب الصحفي  شرق آسيا و دول املحيط الهادي -جنوب  –املكتب الصحفي  
ّ
 أوروبا الشرقية واتحاد الدول املستقل

 تامارا فاسيلييفا أليزيا تان 

 6706 503 925 7+هاتف:   1329 658711+ هاتف: 

 alethea.tan@lamborghini.com tamara.vasylyeva@lamborghini.com 

   

mailto:jiannina.castro@lamborghini.com
mailto:silvia.saliti@lamborghini.com
mailto:kumiko.arisawa@lamborghini.com
mailto:juliet@jjc.uk.com
mailto:alethea.tan@lamborghini.com
mailto:tamara.vasylyeva@lamborghini.com

