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 الفرديتنتا  لل ‘ سكوادرا كورس ي’من ابتكار : أول سيارة ‘SC18 المبورغيني’
 

  الءبالتعاون مع العم‘ المبورغيني سكوادرا كورس ي’سيارة فريدة طّورتها 

 ة من الخبرات املكتَسبة من توّورة امل هواءال ةمزايا ديناميك  GT3وسباقات ‘ المبورغيني سوبر تروفيو’مستَمدَّ

  َّتنات حصرية للسباقاتومكّو   اتص للحلباستخدام مخص 

 

التي ‘ SC18’ ( عنLamborghini Squadra Corse‘ )المبورغيني سكوادرا كورس ي’كشفت  – 2018 ديسمبر 17، الشرق األوسط

عّد أول سيارة 
ُ
. وقد تمت طاليةيال  في تاريخ قسم رياضة السيارات املوجود في سانتا أغاتا بولونيزي  ملّرة واحدة فقطيتم إنتاجها ت

 Centro)‘ المبورغيني يسنترو ستيل’املصممين من املوافقة على هذا الطراز الفريد، الذي جرى تطويره بالتعاون مع العميل و 

Stile Lamborghini)،  ملكنللسير على الطرقات العاّمة الطريق ‘ SC18’بشكل أساس ي لالستخدام على الحلبات. وتمّهد  ه مصمَّ

ة عالمة وذلك  ،ملشاريع تطوير خاّصة إضافية وفق الرغبات الشخصية لعمالء رياضة السيارات
ّ
‘ سكوادرا كورس ي’تحت مظل

 التجارية.

 

 لهذا الطراز يةديناميكايرو ع السيارة بخصائص تتمتّ 
ً
ة من خبرات هي و  قصوى تم تطويرها خّصيصا في ‘ سكوادرا كورس ي’مستَمدَّ

غطاء الصندوق األمامي، مع وجود منافذ هوائية مشابهة لتلك من  ات بدءً لسباقاملخّصصة لعناصر ال وتظهرمجال املنافسات. 

والزعانف واملنافذ الهوائية  جوانب والرفارف الخلفية املمّيزةال أما(، Huracán GT3 EVO‘ )إيفو GT3هوراكان ’املتوفرة في سيارة 

عبر جناح  يديناميكااليرو (. ويكتمل نظام Huracán Super Trofeo EVO‘ )هوراكان سوبر تروفيو إيفو’فهي مستوحاة من سيارة 

نكبير من ألياف الكربون مع ثالثة تعديالت ميكانيكية 
ّ
من توليد القّوة السفلية الضاغطة القصوى على أي حلبة.  بحيث يتمك

لة على غطاء الصندوق الخلفي  12الـتسهم منافذ الهواء ضافة إىى هذا، بال 
َّ
وهو حل تم اختباره بنجاح في سباقات  –املشك

 .V12حّرك تبريد مبزيادة عملية تبادل الحرارة وتحسين  –التحّمل 

 

 من 
ً
 V12وهو يوفر أداء سيارة سباقات حقيقية. فهذا املحّرك نوع ‘ المبورغيني’يتمّيز نظام توليد الحركة بكونه األكثر تطّورا

د قّوة قدرها  6,498 سعة
ّ
 عند  770سنتمتر مكعب مع مّيزة السحب يول

ً
نيوتن.متر  720دورة بالدقيقة مع عزم يبلغ  8,500حصانا

م به دورة بالدقيقة 6,750عند 
ّ
زة ب من خالل، وكل هذا يتم التحك قضيب تبديل مستقل علبة تروس من سبع سرعات معزَّ

(ISRف الذي تم تحقيقه عبر استخدام مواد فائق الخّفة وهيكل جديد من ألياف  ة(. وتجتمع القّوة الهائلة مع الوزن املخفَّ

التي أطراف أنابيب العادم الخاّصة ملم. وتتمّيز الجهة الخلفية عبر وحدات و  109الكربون، مع تمّتع السيارة بخلوص أرض ي قدره 

 تتمّتع بتصميم وهدير فريدين.
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( للهيكل املصنوع من ألياف Grigio Daytona‘ )غريجيو دايتونا’الرمادي عبر لون ‘ SC18’لسيارة املزايا الحصرية تتعّزز 

ق  الخصائصباللون األحمر لتعزيز الكربون، مع ظهور بارز للتفاصيل وطباعة دقيقة 
ّ
الرياضية. أما املقصورة الداخلية فتتأل

( ومقاعد Rosso Alala‘ )روّسو أالال’مع تطريز معاكس بلون األحمر  (Nero Ade‘ )نيرو آدي’كسوة ألكانتارا بلون األسود ب

بوصة في  20حزقة مفردة والبالغ قياسها رياضية حاضنة من ألياف الكربون. ويكتمل مظهر السيارة عبر العجالت التي تحوي 

تطويرها بشكل  جرى ( Pirelli P Zero Corsa‘ )بيريللي بي زيرو كورسا’بوصة في الخلف، وقد تم تزويدها بإطارات  21األمام و

 كافة نواحي األداء على الحلبة. للتعّرف علىنظام قياس عن بعد ، بالضافة إىى توافر خاص
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  media.lamborghini.comومقاطع الفيديو: للحصول على الصور 

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

          

  
 شركة المبورغيني للسيارات 

 املقر الرئيس ي   

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

 جيرالد كالكي كالرا ماينانيني ريتا باسيريني

 9597611 051 39+هاتف:  9597611 051 39+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 مسيمو ديلبو

  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

 
 ، الشرق األوسط و أفريقيا  باو أور   –املكتب الصحفي  الباسيفيك –آسيا  –املكتب الصحفي  أمريكا الشمالية والجنوبية –املكتب الصحفي   

 ل كاميرينييإيمانو  سيلفيا ساليتي جيانينا كاسترو

 5842 567 342 39+هاتف:    8955 9651 65+ 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   

 در ليندزانتيل فان  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

 فاسيلييفاتامارا  أليزيا تان 

 6706 503 925 7+هاتف:   1329 658711+ هاتف: 
 alethea.tan@lamborghini.com tamara.vasylyeva@lamborghini.com 
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