خبر صحفي

’المبورغيني‘ تكشف عن نموذج طراز ’أوروس  ‘ST-Xالجديد
لخوض سلسلة من السباقات الرائدة في الشرق األوسط





ابتداء من 2020
مبتكرة حصرية بعالمة سيارات واحدة
خاصة بمركبة سباقات لخوض غمار بطولة َ
رؤية ّ
ً
تجربة جديدة تتمحور حول مبدأ ’الوصول والقيادة‘ ضمن برامج ’المبورغيني‘ لرياضة السيارات
خاصة بالسباقات وتخفيض في الوزن بنسبة  %25مقارنة مع طراز اإلنتاج التجاري العام
ّ
مكونات ّ

الشرق األوسط/28 ،نوفمبر – 2018/كشفت ’المبورغيني سكواد ار كورسي‘ ( )Lamborghini Squadra Corseعن مركبتها الجديدة

متعددة االستخدامات
’أوروس  ‘ST-Xالنموذجية ( )Urus ST-X Conceptالتي ّ
تشكل نسخة السباقات من أول مركبة رياضية خارقة ّ
مخصصة حصرياً لعالمة تجارية واحدة
مبتكرة
( )Super SUVفي تاريخ العالمة التجارية .وسيجري استخدام هذه المركبة
المتميزة في بطولة َ
ّ
ّ
من السيارات والتي تجمع بين حلبات السباقات والمسارات على الدروب الوعرة في وقت واحد.

جاء هذا اإلعالن خالل نهائي البطولة العالمية لسنة  2018من ’المبورغيني‘ .وسوف تنطلق سلسلة السباقات الجديدة في العام 2020

مهيأة بشكل خاص وحاصلة على موافقة ’االتحاد الدولي للسيارات‘ ( )FIAوفي ظل توافر
بمنطقة الشرق األوسط وأوروبا ،وذلك على حلبات ّ
المصممة لمنح السائقين-العمالء باقة متكاملة تشمل السيارة والدعم التقني خالل عطالت نهاية األسبوع التي تجري
صيغة ’الوصول والقيادة‘
َّ
فيها السباقات.

المكتسبة في مجال سباقات السيارات على فئة جديدة بالكامل من
تطبق ’أوروس  ‘ST-Xالنموذجية خبرات ’المبورغيني سكواد ار كورسي‘
ّ
َ
المركبات .فمقارنة مع طراز اإلنتاج التجاري العام ،تم تعزيز ’أوروس  ‘ST-Xبشكل ميكانيكي وتجهيزه بكافة عناصر السالمة المواَفق عليها
وخزان الوقود اآلمن نوع .FT3
من ’االتحاد الدولي للسيارات‘ ومن ضمن هذا القفص الفوالذي للحماية من االنقالب ونظام إطفاء الحرائق ّ
تعليقاً على هذا ،قال أندريا بالدي ،المدير التنفيذي لشركة ’أوتوموبيلي المبورغيني‘ في أوروبا ،الشرق األوسط وأفريقيا" :تلقى السيارات عالية
األداء ورياضات السيارات شعبية واسعة جداً في مختلف أنحاء الشرق األوسط ،ولهذا السبب تعتبر هذه المنطقة الموقع األمثل لتنظيم هذه

القوة والفخامة لالستمتاع ألقصى الحدود وتحقيق شغفهم الكبير بهذا
البطولة
منصة مثالية ّ
َ
لعشاق السرعة و ّ
المبتكرة .وستكون هذه البطولة ّ
المجال .إن مركبة ’أوروس  ‘ST-Xتتمتّع بروح ’المبورغيني‘ الحقيقية ،وهي توفر األداء األقصى ضمن تصميم ر ٍ
اق وفاخر جداً ،وبالتالي
ستُ ِ
حدث هذه المركبة أث اًر قوياً ضمن قطاع السباقات الذي نعرفه اليوم".

المحرك
تتأّلق ’أوروس  ‘ST-Xالنموذجية من الناحية الجمالية عبر اللون األخضر ( )Verde Mantisغير الالمع إضافة إلى غطاء
ّ
لمحرك  V8ذي الشحن
المصنوع من ألياف الكربون والظاهر للعيان بوضوح .وتسهم منافذ الهواء األكبر حجماً في تعزيز عملية التبريد
ّ
قوة هائلة قدرها  650حصاناً ( 478كيلوواط) وعزماً يبلغ  850نيوتن.متر .ويكتمل المظهر العام بفضل
التوربيني التوأمي والقادر على توليد ّ
الجناح الخلفي وأنابيب العادم الرياضية الجانبية مع تصميم جديد سداسي الشكل ،باإلضافة إلى عجالت سبيكية من األلمنيوم ذي حزقة مفردة
مزودة بإطارات نوع ’بيريللي‘ (.)Pirelli
و َّ
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ّأدت عملية تطوير نسخة السباقات إلى تحقيق انخفاض في الوزن بنسبة  %25مقارنة مع طراز اإلنتاج التجاري العام .ومن شأن الوزن
َّ
مدمج ضمن الهيكل ،أن يسهم بجعل
الخفيف إلى جانب الوضعية المرفوعة أكثر والصالبة االلتوائية المعززة عبر قفص الحماية من االنقالب ال َ

للمرة األولى
’أوروس  ‘ST-Xالنموذجية سيارة سباق لالستخدام على الحلبة والدروب الوعرة دون أي مساومة .وسوف تظهر هذه المركبة ّ
على الحلبات خالل العام  2019ضمن ’نهائيات المبورغيني العالمية‘.
###

للحصول على الصور ومقاطع الفيديوmedia.lamborghini.com :

لمزيد من المعلومات حول ’أوتوموبيلي المبورغيني‘www.lamborghini.com :

شركة المبورغيني للسيارات
المقر الرئيسي
مدير االتصاالت

اتصاالت العالمة التجارية والشركة

املناسبات الصحفية للمنتجات واتصاالت مجموعة ’كوليتزيوني‘

جيرالد كالكي
هاتف+39 051 9597611 :

كالرا ماينانيني
هاتف+39 051 9597611 :

ريتا باسيريني

gerald.kahlke@lamborghini.com

clara.magnanini@lamborghini.com

هاتف051687711 39+ :
rita.passerini@lamborghini.com

املناسبات الصحفية للشركة والعالقات العامة لرياضة السيارات

اتصاالت رياضة السيارات

اتصاالت املتعلقة بالتصامي الكالسيكية و التراث

كيارا ساندوني
هاتف+39 051 9597611 :

فرانسيسكو كوال

مسيمو ديلبو

هاتف+39 051 2156850 :

هاتف+39 3331619942 :

chiara.sandoni@lamborghini.com

extern.francesco.colla@lamborghini.com

massimo@delbo.us

املكتب الصحفي – أوربا ،الشرق األوسط و أفريقيا

املكتب الصحفي – آسيا – الباسيفيك
سيلفيا ساليتي
هاتف+65 9651 8955 :

emanuele.camerini@lamborghini.com

silvia.saliti@lamborghini.com

املكتب الصحفي – أمريكا الشمالية والجنوبية
جيانينا كاسترو
هاتف+1 703 3647926 :
jiannina.castro@lamborghini.com

املكتب الصحفي – اململكة املتحدة
جولييت جارفيز
هاتف+44 7733 224774 :
juliet@jjc.uk.com

املكتب الصحفي – اليابان وكوريا الجنوبية
كوميكو أريساوا
هاتف+81 804 606 0487 :

المكاتب اإلقليمية
إيمانيول كاميريني
هاتف+39 342 567 5842 :

املكتب الصحفي – الشرق األوسط وأفريقيا
زانتيل فان در ليند
هاتف+971 56 522 1545 :
zantelle.vanderlinde@lamborghini.com

kumiko.arisawa@lamborghini.com

املكتب الصحفي – الصين
نانس ي رونغ荣雪霏
هاتف+86 10 6531 4614 :
xuefei.rong@lamborghini.com

ّ
املكتب الصحفي – أوروبا الشرقية واتحاد الدول املستقلة
تامارا فاسيلييفا
هاتف+7 925 503 6706 :

هاتف+658711 1329:

tamara.vasylyeva@lamborghini.com

alethea.tan@lamborghini.com
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املكتب الصحفي – جنوب-شرق آسيا و دول املحيط الهادي
أليزيا تان

