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 الجديدة Huracán EVO Spyderتزيح الستار عن سيارة ‘ أوتوموبيلي المبورغيني’

 ‘2019معرض جنيف للسيارات ’خالل 

 

 ستصل السيارة الجديدة إلى أسواق الشرق األوسط خالل الربع األخير من العام الحالي •

اذ وحضور  مذهل بأداء ةجديدال‘ Huracán EVO Spyder  المبورغيني’ تتمّيز  •
ّ
يعّبر عن روعة القيادة  وتصميم أخ

 بالسقف املفتوح

م به بطريقة كهروهيدروليكية لالستم •
ّ
 الحقيقي Spyderاع بإحساس تسقف ناعم خفيف الوزن يتم التحك

•  
ً
 أم مغلقا

ً
 الحفاظ على تفّوق الديناميكا الهوائية أكان السقف مفتوحا

د قّوة  Huracán Performante محّرك مستمد من طراز  •
ّ
 و 640يول

ً
 نيوتن.متر من العزم 600حصانا

 كلم/س 325تصل إلى ثواني، الوصول إلى سرعة قصوى  3.1كلم/س خالل  100-0تسارع بين  •

 ترفيهي جديد مع خصائص اتصال متطّورة-نظام معلوماتي •

 

( Automobili Lamborghini‘ )أوتوموبيلي المبورغيني’تقّدم  – 2019 ر ايفبر  27، الشرق األوسط/سانتا أغاتا بولونييزي 

، وبالتالي تنضم السيارة ذات ‘2019 معرض جنيف للسيارات’خالل ‘ Huracán EVO Spyderالمبورغيني ’سيارتها الجديدة 

عّد الطراز الثاني ضمن عائلة  املكشوفالسقف 
ُ
 V10إلى شقيقتها الكوبيه التي تم إطالقها في وقت سابق من العام الحالي، وهي ت

Huracán EVO.  2019وسيتم إطالق الطراز الجديد من المبورغيني عبر أسواق الشرق األوسط خالل الربع األخير من العام. 

 

م الديناميكي بامل Spyderتتبّنى 
ّ
ركبة وخصائص الديناميكا الهوائية من الجيل القادم والتي تم تطويرها لصالح سيارة مّيزة التحك

د قّوة أعلى  5.2سعة  V10‘ المبورغيني’محّرك ب ويتم تجهيزهاالكوبيه، 
ّ
ويتضّمن ليتر بالسفط الطبيعي والذي تم تعديله ليول

 مآخذ صّمامات من التيتانيوم.

 

 ) 640بقّوة  Huracán EVO Spyderتتمّتع بناًء عليه، 
ً
 قدرهدورة بالدقيقة للمحّرك مع عزم  8,000كيلوواط( عند  470حصانا

،  1,542  لسيارةا وزن ويبلغ. للمحّرك دورة بالدقيقة 6,500نيوتن.متر عند  600
ً
معّدل وزن وبالتالي يمكنها الوصول إلى كيلوغراما

 9.3كلم/ساعة خالل  200ومن صفر إلى  ثوان   3.1 خاللكلم/ساعة  100تسارع من صفر إلى والكلغ/حصان،  2.41 قدرهإلى قّوة 

ق ب. أما ثوان  
ّ
ف التام )صفر كيلومتر بالساعة( 100الكبح من سرعة فيما يتعل

ّ
فوق  فإن هذا يتم ،كلم/ساعة حتى نقطة التوق

، مع  32.2مسافة 
ً
ن السيارة من المترا

ّ
 كلم/ساعة. 325 تبلغوصول إلى سرعة قصوى تمك
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 على هذا الطراز الجديد
ً
تحوي ": ‘أوتوموبيلي المبورغيني’، قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس واملدير التنفيذي لشركة تعليقا

Huracán EVO Spyder م الديناميكي باملركبة والديناميكا الهوائية من الجيل القادم املوجودة  كافة مزايا األداء وخصائص
ّ
التحك

 ن تقّدمه سيارة مكشوفة فقط."وفر متعة قيادة مشابهة ملا يمكن أبشخصيتها الخاّصة وتتتمّتع  ها، لكنEVO coupéفي 

 

: "تتابع 
ً
عّد سهلة القيادة بينما تتمّيز بكونها سيارة وهي . Huracán EVOالتّوجه التطّوري القوي لطراز  Spyderوأضاف قائال

ُ
ت

رياضية خارقة ممتعة وعالية االستجابة. وباألخص عند فتح السقف، فإن الصوت الهادر املثير لألحاسيس والصادر عن محّرك 

لقول بأن تصميم ل خفيف الوزن، يرتقي بالتجربة الحّسية إلى مستويات جديدة. ويمكن االعادم املعد  ونظام السفط الطبيعي 

. Huracán EVO Spyderوأداء ومتعة القيادة املكشوفة املثيرة التي تقّدمها 
ً
 "هي بالفعل مذهلة جدا

 

 الجيل القادم من ديناميكيات املركبة

 

. ويتم Huracán EVOخيار القيادة بالسقف املكشوف مع القّوة العالية للتقنيات التطّورية في  Huracán EVO Spyderتجمع 

م بمّيزة التوجيه عبر العجالت الخلفية ومد العزم إلى العجالت األربع عبر 
ّ
 التحك

ً
ديناميكيات املركبة املدَمجة من خاّصية مركزيا

جة مركزية Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI)‘  المبورغيني’
َ
 Central Processing)، وهي عبارة عن وحدة معال

Unit ،م بكل ناحية من وضعيات ضبط السيارة وسلوكها الديناميكي
ّ
الخطوة التالية واحتياجات السائق بتتنّبأ  كما( تجمع وتتحك

 ‘.أمامية تغذيةمنطق ’وتترجم هذا عبر 

 

ل الظروف الخارجية عبر مّيز  LDVIيعمل نظام 
ّ
التعليق الفّعال والدفع  تيعلى معالجة البيانات في الوقت الفعلي وهو يراقب ويحل

على أهداف السائق بفضل املعلومات املستَمّدة من عجلة القيادة، الكبح، دّواسة الوقود، بجميع العجالت. كما يتعّرف 

د سيارة فائقة الرشاقة واالستجابةنظام دين تزويدالتعشيقة ووضعية القيادة. ويتم 
ّ
 اميكيات املركبة بمعلومات دقيقة، مما يول

ضاهى من الراحة،
ُ
 أفضل وضعية قيادة  ويمكن القول بأن السيارة ال تتفاعل فحسب، بل مع مستويات ال ت

ً
ع أيضا

ّ
للحظة تتوق

 التالية.

 

جرى طرحها عبر سيارة ، والتي Lamborghini Piattaforma Inerziale (LPI)الكامنة ‘ المبورغيني’منّصة من  2.0اإلصدار أما 

EVO تة عند مركز جاذبية السيارة، شاملة بارة عن مجموعة كوبيه، فهي ع من املسّرِّعات وأجهزة استشعار االتجاهات املثب 

، يقوم بدورهوالعمودي، باإلضافة إلى معّدالت التمايل والخوض واالنحراف. لتسارع الجانبي والطولي بحيث تقوم باملراقبة اآلنية ل

 لإلصدارالتعليق املغنيطي الريولوجي،  نظام
ً
 تعليمات ب، 2.0 والذي تم تحديثه أيضا

ً
من تأتيه تكييف التخميد بشكل فوري متبعا

م بالجر النظام فإن، من جهة أخرى . LPIمنّصة 
ّ
ز بجميع العجالت وميّ  مّيزة بالتعاون مع ،الجديد واملتطّور للتحك زة الدفع املعز 

 للحاجة، يسهم بالعزم إمداد
ً
ز من توجيه العزم إلى عجلة مفَردة وفقا ‘ المبورغيني’. أما مّيزة التوجيه الديناميكي املعز 

Lamborghini Dynamic Steering (LDS) بة أعلى عند املنعطفات والتي خضعت لبعض التعديالت، فإنها توفر مستويات استجا



 
  
 

 خبر صحفي    

 

 3 

 

ب درجات توجيه دنيا. ومن خالل االقتران مع نظام التوجيه بالعجالت الخلفية، يتم ضمان التمّتع بالرشاقة عند 
ّ
بينما تتطل

 .القاس يالكبح  وفي ظروفأثناء االنعطاف بسرعة عالية  السير بسرعات منخفضة مع مستويات ثبات قصوى 

 

ابها.  ابكونه Huracán EVO Spyderتتمّيز قيادة 
ّ
فوضعية القيادة املرغوبة يجري اختيارها عبر نظام مريحة أو مثيرة بقدر رغبة رك

ANIMA مع معايرة وضعية ،STRADA  عبر نظام 
ً
لتحقيق الراحة أثناء القيادة على الطرقات.  LDVIللطرقات العادية خّصيصا

نزالق. وبالنسبة إلى ال الرياضية، فإن السيارة تتبّنى شخصية مرحة ومثيرة، مع القدرة على ا SPORTأما عند اعتماد وضعية 

صة للحلبات، فإن  CORSAوضعية  لذي تتمّتع العريق لألداء العالي ا Performanteتعّبر عن تراث  Huracán EVO Spyderاملخص 

.به
ً
 ، وهي تصبح بالتالي جاهزة لخوض املغامرات على الحلبات بشكل مثير وجاهزة لبيئات القيادة األصعب واألكثر تحّديا

 

 من الداخل والخارج –ديناميكا هوائية ممّيزة للقيادة املكشوفة  وخصائصتصميم 

 

 أم . وإSpyderيستمر مع طراز  Huracán EVO ابه تتمّيزالديناميكا الهوائية الذي خصائص إن تفّوق 
ً
ن كان السقف مفتوحا

، فإن كفاءة الديناميكا الهوائية لسيارة 
ً
، التي تتمّتع بأكثر من خمسة أضعاف القّوة الضاغطة السفلية EVO Spyderمغلقا

 على يقدرات السيطرة واألداء األكثر ديناماألساس ي، ال تحافظ على  Huracán Spyderوالفعالية لطراز 
ً
كية فحسب، بل أيضا

اب ببي
ّ
ق الهواء إلى املقصورة للحد األدنى ويحظى الرك

ّ
اب. ويتم تقليل تدف

ّ
ئة هادئة مضمونة داخل قمرة مستويات راحة الرك

 القيادة.

 

نة عبر  يمنح مصد أمامي جديد شخصية منخفضة حازمة، الكوبيه EVOومثل سيارة  للسيارة مع فعالية ديناميكا هوائية محس 

. وفي الجهة الخلفية، تتبّنى 
ً
التصميم  Huracán EVO Spyderالفاصلة الهوائية األمامية ومنافذ سحب الهواء األكبر حجما

دة وهي مستوحاة من سيارات  صة ‘ Huracánالمبورغيني ’الجديد الذي يشير إلى دّراجات السباقات النارية املجر  املخص 

األطراف التوأمية لنظام العادم الرياض ي الجديد في موضع علوي ضمن املصد الخلفي للسيارة. وتوجد في للسباقات، مع تثبيت 

د بوضوح على قدرات الديناميكا الطرف العلوي للذيل ناشرة هو 
ّ
ز للهواء، األمر الذي يؤك ق املعز 

ّ
دة مدَمجة تتيح التدف ائية مخد 

.
ً
 الهوائية العالية للسيارة. كما جرى تصميم الجزء السفلي للسيارة ألجل تعزيز كفاءة الديناميكا الهوائية للحد األقص ى أيضا

 

باملّيزة الديناميكية يختلف بشكل كبير عن طراز الكوبيه، لكن مع التمّتع ف Huracán EVO Spyderأما الشكل العلوي لسيارة 

. ويرسم السقف الناعم خفيف الوزن معالم الخط العلوي لشكل 
ً
قا

َ
 أم مغل

ً
الجانبي عندما  Spyderذاتها أكان السقف مفتوحا

 في املساحة و يك
ً
 وموّضبا

ً
، بينما يختفي عندما يكون السقف مفتوحا

ً
األكثر فعالية، مما يعكس الخطوط الرياضية ن مغلقا

.
ً
 بكونها مخفية أيضا

ً
 للسيارة املكشوفة. كما تتمّيز قضبان السالمة التي تبرز تلقائيا

ً
 والقوية أيضا
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،  بغّض 
ً
قا

َ
 أم مغل

ً
 والتي تعمل كحاجبفتح النافذة الخلفية  EVO Spyderيمكن لسائق النظر إن كان السقف مفتوحا

ً
 ةإلكترونيا

. ويفتح EVO Spyderالنغمة الهادرة الجميلة الصادرة عن محّرك السفط الطبيعي الفريد في  تعّزز بينما اء عند إغالقها، للهو 

ثانية فقط  17الوسطي وذلك بغضون  الكونسول يقة كهروهيدروليكية عبر زر موجود ضمن السقف الناعم خفيف الوزن بطر 

ميل/س(. ومع انخفاض السقف بصمت أثناء فتحه، ترتفع زعنفتان بنفس  31كلم/س ) 50حتى أثناء السير بسرعة تصل إلى 

وحدة توضيب السقف باتجاه ظهر املقاعد، وعندما تصبح في مكانها فإنها تكّمل الخط الذي يمّيز لون هيكل السيارة من 

رابات ج بين الزعانف في تقليل االضطسهم أنبوب هواء مدَم املنخفض والديناميكي للسيارة. وي يعّزز املظهر ر الذياألمالخلفية، 

 .املكشوفةأثناء القيادة  ضمن املنطقة املخّصصة للرأس

 

عن لون أيقوني جديد رباعي الطبقات من  عبارة، وهو Verde Selvansبلون أخضر  Huracán EVO Spyderيتم تقديم 

زة من األلوان والتجهيزات املتوفرة لسيارتي املجموعة ألوان امل، وأحد ‘المبورغيني’  Huracán EVO و Huracán EVO coupéعز 

Spyder وتتضّمن الخيارات الداخلية كسوة .EVO لكانتارا والجلد الفاخر، مع تطريزات وتفاصيل جديدة بمزيج من خامة أ

ب الكربون 
ّ
للكسوة تتالءم مع لون الجسم. كما يتم توفير عدد من الباقات التصميمية باإلضافة إلى مواد خفيفة الوزن مثل مرك

من  Ad Personamأما برنامج التخصيص الشامل  ‘. المبورغيني’املصاغ وقشرة الكربون الحائزة على براءة ابتكار لدى 

ق ‘ المبورغيني’
ّ
 القيام بعمليات تخصيص غير محدودة للسيارة الجديدة. وتتأل

ً
  Aesirعبر عجالت  EVO Spyderفيتيح نظريا

 .Pirelli P Zeroنوع  ‘ بيريللي’بوصة وإطارات  20جديدة قياس 

 

بوصات، واملوجودة ضمن الكونسول  8.4( اللمسية الجديدة قياس HMI) التفاعل بين اإلنسان واآللة من جهتها، تضع شاشة

م عبر إيماءات األصابع  تمتاز بخاّصيةوهي الوسطي مباشرة فوق زر التشغيل، وسائل االتصال على مقربة من يد السائق، 
ّ
التحك

م بالعديد من الوظائف مثل وضعية املقاعد، املناخ وحالة
ّ
في الوقت الفعلي، كما  LDVIنظام  املتعّددة. ويمكن من خاللها التحك

اب  ،مع إقران الهاتف الذكي Apple CarPlayمّيزة  من ضمنها ،جميع وظائف النظام املعلوماتي الترفيهي إنها تضع
ّ
في متناول رك

ل الفيديوويشتمل نظام الوسائط املتعّددة على مّيزة املالحة والترفيه املتصلين بما في ذلك الراديو عبر اإلنترنت املقصورة. 
ّ
 ،ومشغ

م عبر األوامر الصوتية.
ّ
 في حين تتيح الواجهة التفاعلية البديهية التحك
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 ‘Huracán EVO Spyderالمبورغيني ’ –البيانات التقنية 

 

 الشاسيه والهيكل

 شاسيه هجين مصنوع من األملنيوم وألياف الكربون      الشاسيه

بة، سقف ناعم عالي الجودةقشرة خارجية مصنوعة من     قشرة الهيكل
 
 األملنيوم وماّدة مرك

 نظام تعليق مع أذرع تعليق عرضية مزدوجة من األملنيوم     التعليق

دات دات هيدروليكية   النوابض واملخّمِّ  نوابض فوالذية ومخّمِّ

م كهرومغناطيس ي "     
ّ
 " بالتخميدMagneRideتحك

م اإللكتروني بالثبات )
ّ
م اإللكتروني بالثبات )خصائص  (ESCالتحك

ّ
(/الكبح املانع النغالق العجالت ESCالتحك

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

توجيه المبورغيني ’نظام توجيه كهربائي يعمل بطريقة كهروميكانيكية،  التوجيه

 ( مع نسبة توجيه متبّدلةLDS‘ )الديناميكي

 6هيدروليكية ثنائية الدارة مع وحدة كبح فراغي، مالقط أملنيوم مع نظام مكابح  املكابح

 مكابس في الخلف 4مكابس في األمام، مالقط أملنيوم مع 

     أقراص املكابح
ً
بة تقاطعيا  أقراص من كربون السيراميك، مهّوأة ومثق 

     ∅ 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

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

 الحجم، أكياس هواء للركبة في بعض األسواق

 

 املحّرك

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

 بوصة مكعبة( 317.57سنتمتر مكعب ) 5204     اإلزاحة

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

م بالصّمامات
ّ
 أعمدة كامة بمأخذ وعادم مع تعديل دائم التبديل   التحك

 12.7:1     الضغط

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

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

 EURO 6 – LEV 3    االنبعاثاتفئة 

جة العادم
َ
م     معال

ّ
 ’المدا‘محّفزان اثنان مع نظام تحك

 أنظمة تبريد باملاء والزيت    نظام التبريد



 
  
 

 خبر صحفي    
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 Bosch MED 17 Master Slave    إدارة املحّرك

 حوض جاف     التشحيم

 

 نظام توليد الحركة

م  النوع
ّ
( وترس تفاضلي Haldex Gen. Vإلكتروني )نظام 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 3.1    كلم/س 100 - 0

 ثانية 9.3    كلم/س 200 - 0

 متر 32.2   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( 88.03)ملم  2,236  العرض )شامال

 بوصة( 46.46ملم ) 1,180     االرتفاع

 بوصة( 65.67ملم ) 1,668    املسار األمامي

 )املسافة بين وسطي العجالت األمامية(

 بوصة( 63.78ملم ) 1,620    املسار الخلفي

 )املسافة بين وسطي العجالت الخلفية(

 متر 10.9    دائرة االلتفاف

 رطل( 3,400كلغ ) 1,542    الوزن )جاف(

 رطل/حصان( 5.29كلغ/حصان ) 2.41    الوزن/القّوة

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

 

 السعات

 ليتر 83     الوقود
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 ليتر 100    صندوق األمتعة

 

 االستهالك

 ال تزال بيانات استهالك الوقود واالنبعاثات في مرحلة املوافقة الخاّصة بالنموذج.

 

### 

 

  media.lamborghini.comللحصول على الصور ومقاطع الفيديو: 

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

 

          
 المبورغيني للسياراتشركة  

 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  
   

 با، الشرق األوسط و أفريقيا  و أور   –املكتب الصحفي  الباسيفيك –آسيا  –املكتب الصحفي  والجنوبيةأمريكا الشمالية  –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  
 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 

   
 

http://media.lamborghini.com/
http://www.lamborghini.com/
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mailto:chiara.sandoni@lamborghini.com
mailto:jiannina.castro@lamborghini.com
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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

