خبر صحفي

المبورغيني ِسيان :سيارة هجينة ورياضية بامتياز ذات إصدار حصري
ونظرة مبتكرة إلى المستقبل

•

محرك  V12ايقوني يجتمع مع تقنيات هجينة جبارة في سيارة رياضية فائقة تحاكي المستقبل
ّ
استخدام مكثّف فائق القوة في تطوير نظام هجين وتجميع مواد علمية فريدة من نوعها وذلك للمرة األولى على

•

إنتاج طاقة حرارية وكهربائية معاً تولّد  819قوة حصانية (ما يعادل  602كيلوواط) :أقوى طراز ’المبورغيني‘

•

صعيد العالم

•

تم تطويره على اإلطالق
ّ
تبلغ نسبة الوزن إلى الطاقة  1.86كجم/حصان ،ينتج عنه تسارع من  0إلى  100كم/ساعة في أقل من 2.8

•

ثانية وسرعة قصوى تتخطى  350كم/ساعة
تمثّل ’ ِسيان‘ ،والتي تعني وميض البرق باللغة المحلّية بمدينة بولونيا اإليطالية ،أول سيارة إنتاج من
’المبورغيني‘ تعتمد نظام دفع كهربائي

•

تأسست فيه شركة
تم تصنيع عدد محدود ّ
جداً من هذه السيارة والبالغة  63وحدة فقط ،وهو يحتفي بالعام التي ّ
’أوتوموبيلي المبورغيني‘ ( :)1963وجميع الوحدات مباعة بالفعل

سانت-أغاتا بولينيزي/الشرق األوسط – تعتزم شركة ’أوتوموبيلي المبورغيني‘ الكشف عن ’ ِسيان‘ – سيارة هجينة ورياضية بامتياز

توفّر تقنيات جديدة وأداء فائق لنظام هجين ،خالل معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .2019

ولكن
وتتميز سيارة ,المبورغيني‘ األسرع على اإلطالق بتصميم مستقبلي جديد
ّ
مستمد من الخصائص التصميمية لدى العالمة اإليطالية ّ
َ
ِ
محركات ’المبورغيني‘
بأسلوب عصري يحاكي حقبة جديدة .تعتمد هندسة ّ
تقنيات النظام الهجين الفريدة من نوعها في ’سيان‘ على أحدث ّ

المميز واألداء الديناميكي االستثنائي لسيارة المبورغيني الرياضية الفائقة
 V12األسطورية ذات السفط الطبيعي ،مما يوفّر نفس اإلحساس ّ
بنظام دفع كهربائي يحاكي المستقبل .ويحمل اسم ’ ِسيان‘ ( )Siånمعنى "وميض البرق" باللغة المحلّية بمدينة بولونيا اإليطالية ،وتمثّل
السيارة التطبيق األول لنظام دفع كهربائية في سيارة إنتاج من ’المبورغيني‘.

تعد
تعليقاً على هذا الطراز الجديد ،قال ’ستيفانو دومينيكالي‘ ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة ’أوتوموبيلي المبورغيني‘ّ " :
’ ِسيان‘ تحفة رائعة ذات إمكانيات استثنائية .تم تصميم ’ ِسيان‘ كسيارة فائقة بامتياز تعتمد على أحدث وأبرع االبتكارات الهندسية ،حيث
التوجه العالمي نحو اعتماد التهجين الذي
أنها ت ّ
عزز إمكانات ’المبورغيني‘ كعالمة السيارات الرياضية الفائقة للغد وللمستقبل ،تماشياً مع ّ
زاد االهتمام به ليصبح ضرورةً حتميةً .وتمثّل سيارة ’ ِسيان‘ الخطوة األولى في مسيرة شركة ’أوتوموبيلي المبورغيني‘ لتحقيق نظام

كهربائي بامتياز ،وبالتالي تعزيز عملية تطوير محركاتنا  V12و V10من الجيل التالي .ومع إطالق ’ ِسيان‘ ،تسعى الشركة إلى تأكيد

تاريخها العريق كعالمة أسطورية لتصنيع السيارات الرياضية الفائقة للمستقبل".

خبر صحفي
مفهوم التكنولوجيا لدى ’ ِسيان‘ :قوة هجينة لتوفير أفضل أداء

عد تراث ’المبورغيني‘ االستراتيجي في تطوير ط ارزات بإنتاجات حصري
الفني لدى ’المبورغيني‘ُ" :ي ّ
يقول ’ماوريتزيو ريجياني‘ ،المدير ّ
منا لتوفير الحصرية لعمالئنا وحسب بل أسلوباً نعتمده في استعراض تصميمات وتقنيات مبتكرة للمستقبل.
واصدارات محدودة ليس التزاماً ّ
تحدياً كنا قد وضعناه ألنفسنا والمتمثّل في تطوير أفضل نظام دفع هجين لسيارة ’المبورغيني‘ رياضية
مع ابتكار هذه السيارة ،تخ ّ
طينا ّ

يخياً بأنها تتخطّى
فائقة وي ّشل بالتالي خطوة أولى في استراتيجيتنا لتحقيق نظام كهربائي بالكامل .لطالما اشتهرت ’المبورغيني‘ تار ّ
القواعد ،وتنافسية ،وتدفع دائماً ما هو ممكن إليجاد ح ّل أفضل .مع سيارة ’ ِسيان‘ الجديدة ،أردنا خلق مسارنا الخاص لالبتكار ووضع
مجرد اتباع الحلول المتاحة .وجاءت النتيجة مع تطوير ’المبورغيني ِسيان‘ التي توفّر
قواعد جديدة في تقنيات جديدة ،ذلك بدالً من ّ
التطبيق العالمي األول لمكثّف فائق للتهجين وتكنولوجيا مبتكرة باستخدام مواد جديدة".

ويعد هذا
محرك جديد خاص لسيارة ’ ِسيان‘ الرياضية الفائقةّ ،
محرك ’المبورغيني‘ ّ V12
الجبار من أجل تطوير ّ
تم االعتماد على ّ
قوة ممكنة عبر حلول خفيفة الوزن.
ّ
المحرك نظام هجين جديد وفريد من نوعه يرتكز على توليد أقصى ّ
تم دمج محرك إلكتروني  48فولت ،والذي يولّد قوة تبلغ  34حصان ،مع ناقل الحركة في ’ ِسيان‘ لتوفير استجابة فورية وأداء أفضل:
ّ
محرك كهربائي مباشرةً بالعجالت في نظام هجين ذي طاقة كهربائية منخفضة .كما يعمل المحرك
المرة األولى يتم فيها توصيل ّ
وانها ّ
الكهربائي على توفير القوة الالزمة في وضعيات السرعات المنخفضة والقيادة البطيئة مثل حاالت الرجوع وركن السيارة.

تتميز ’المبورغيني‘ ِسيان بتطبيق نظام مبتكر لتكثيف الطاقة بدالُ من االعتماد
ّ
تعد تقنية تجميع الطاقة األولى من نوعها في العالمّ .
يتم تطويرها
ألول مرة في ’المبورغيني أفينتادور‘ ( )Aventadorقبل أن ّ
على بطارية ليثيوم أيون :وقد ّ
تم ابتكار هذه التقنية الرائدة ّ

وتتميز هذه التقنية بكونها أقوى بثالث مرات من بطارية من نفس الوزن،
بشكل كبير من أجل تخزين عشرة أضعاف الطاقة األساسية.
ّ
وأخف بثالث مرات من بطارية تولّد نفس الطاقة .وقد تم تثبيت جهاز الطاقة المبتكر ما بين قمرة القيادة والمحرك ،الشيء الذي يضمن
ٍ
بشكل مثالي في السيارة .ويبلغ زون النظام الكهربائي مع المكثف الفائق والمحرك اإللكتروني  34كغ فقط ،وبالتالي فهو
توزيع الوزن
ظم للطاقة نفس الكفاءة في كل من دورتي الشحن وتوليد
يوفّر نسبة وزن إلى طاقة استثنائية تبلغ  1.0كغ/حصان .يضمن التدفق المن ّ
يعد النظام الهجين األخف وزناً واألكثر كفاءةً على اإلطالق.
الطاقة :وهو ّ

تم دمج هذه التكنولوجيا المتقدمة مع محرك  V12ذي صمامات مصنوعة من التيتانيوم ونتج عن ذلك الدمج قوة كبيرة تبلغ  785حصان
ّ

المرة األولى يتم فيها إنتاج هذه القوة الهائلة من محّرك ’المبورغيني‘.
( 577كيلوواط) عند سرعة دوران
المحرك  8,500دورة/الدقيقة :إنها ّ
ّ
ومع إضافة قوة  34حصان من النظام الهجين الجديد ،توفّر ’ ِسيان‘ ما مجموعه  819حصان ( 602كيلو واط) من دون المساومة

يميز سيارات ’المبورغيني‘ .تعتبر نسبة الوزن إلى القوة في سيارة ’ ِسيان‘ أفضل من تلك
على صوت وهدير
المحرك الرائع الذي ّ
ّ
وتقدر
الموجودة في سيارة ’أفينتادور إس في جي‘ ( )Aventador SVJويعود ذلك بسبب االستخدام المكثّف للمواد خفيفة الوزنّ .
السرعة القصوى لسيارة ’ ِسيان‘ أكثر من  350كم/ساعة.
ِ
ص ّم َم خصيصاً للسيارة من قبل ’المبورغيني‘ .بفضل الطريقة المتناسقة التي يعمل
طور للغاية والذي ُ
تم تجهيز ’سيان‘ بنظام فرامل مت ّ
بها مكثّف الكهرباء الفائق وخالفاً لبطاريات ليثيوم أيون العادية ،يمكن شحن المكثف بالطاقة وتفريغها بنفس القوة كما يعمل نظام تخزين
المخزنة بكونها قوة متوفرة وجاهزة لالستخدام
تتميز الطاقة
ّ
الطاقة الخاص بسيارة ’ ِسيان‘ على تحويل الطاقة من الفرامل ليشحن ذاتهّ .

على الفور ،مما يسمح للسائق باالعتماد على عزم الدوران المتزايد عند التسارع للوصول إلى سرعة  130كم/ساعة عندها يتوقّف المحرك
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اإللكتروني تلقائياً .وبهذه العملية ،يتم تعزيز المرونة في تغيير السرعات وفي المناورات لتكون أسرع بنسبة  10بالمئة من سيارة بدون

هذا النظام.

كما يوفر النظام المبتكر تسارعاً فورياً في حاالت سرعات الناقل المنخفضة ويساعد في تعزيز قوة السحب الناتجة عن محرك V12
والنظام الهجين معاً ،األمر الذي يجعل من سيارة ’ ِسيان‘ أسرع سيارات ’المبورغيني‘ من حيث التسارع حيث تستطيع التسارع من صفر
تم تعزيزها بنسبة
إلى  100كم/ساعة في أقل من  2.8ثانية .ويمكن مالحظة ّ
تحسن كبير في مرونة تغيير السرعات .أما قوة السحب فقد ّ

معدل  0.2ثانية مقارنة بسيارة ’أفينتادور إس في
 10بالمئة في الترس الثالث وبالتالي حفض وقت التسارع من  30إلى  60كم/ساعة ب ّ
المحرك الكهربائي على تعزيز قوة السحب بنسبة  20بالمئة في التروس األعلى والمنخفض،
جي‘ ( .)Aventador SVJكما يعمل
ّ
معدل  1.2ثانية أق ّل مقارنة بسيارة ’أفينتادور إس في جي‘ (.)Aventador SVJ
لتحقيق تسارع من  70إلى  120كم/ساعة ب ّ

المميز والشغف لقيادتها مستوى ٍ
عال من راحة القيادة بفضل النظام الهجين .واللحظة
يرافق هذا المستوى الجديد من أداء ’المبورغيني‘
ّ
تغيرات التروس التي يتم تشغيلها بواسطة المحرك التقليدي ،سيتم إزالتها
التي يتم فيها الشعور عند التباطؤ وفقدان عزم الدوران خالل ّ

بواسطة تعويض الوقت من خالل إضافة عزم الدوران الذي يوفره المحرك اإللكتروني للنظام الهجين .سيشعر السائق فقط بانخفاض

التسارع ،وبالتالي القضاء على أي احتمال لحدوث حركات اهت اززية غير مريحة.
التوجه نحو المستقبل
تصميم سيارة ’ ِسيان‘ –
ّ

توجه ’المبورغيني‘ الواضح :تصميم مستقبلي ومثالي إلى جانب حلول ايرودينامية متميزة .إنها بالفعل سيارة
ُيظهر تصميم ’ ِسيان‘ ّ
رياضية فائقة وجديدة لعصر جديد ،لكنها ال تزال تتمتع بقلب وروح ’المبورغيني‘ وتحقّق أعلى التوقّعات حتى أبعد حدود.
ٍ
مستوحى من سيارة ’كاونتاك‘ ( )Countachحيث أن يظهر بوضوح الخطوط التصميمية من
ي
تتمتّع ’ ِسيان‘
بمظهر ّ
مميز وعصر ّ
ً
’غنديني‘ ( ،)Gandiniفي حين أن التصميم األنيق للمظهر الجانبي ُيبرز ميزات جديدة من بينها األجنحة الهوائية المميزة .يمكن رؤية
شكل ’المبورغيني‘ الشهير ’ ‘Yفي مداخل هواء ’ناكا‘ ( )NACAعلى األبواب ،وعناصر زجاجية في غطاء المحرك ،وميزات الخط
المائل في الغطاء األمامي ،كما هو الحال في ’كاونتاك‘ (.)Countach

يتميز تصميم ’ ِسيان‘ األنيق للغاية بحرفية عالية ومعالم وخطوط طويلة وواضحة ،تماماً مثل ’كاونتاك‘ .تهيمن على الواجهة األمامية
ّ
وتم استخدام هذه المصابيح ألول مرة بهدف إبراز
المنخفضة مصابيح ذات الشكل ’ ‘Yوالمتّصلة بفاصل مصنوع من ألياف الكربونّ ،
ص ّممت باألصل من أجل ’المبورغيني تيرزو ميلينيو‘ (.)Terzo Millennio
التصميم المميز لمصابيح اإلنارة الليلية والتي ُ

تتضمن الواجهة الخلفية ذات التصميم القوي والعريض الطابع التصميمي السداسي الخاص بعالمة ’المبورغيني‘ والمتمثّلة بستة مصابيح
ّ

تم تصميمه كجزء من المظهر العام للسيارة حيث يبرز إلى الخارج
خلفية سداسية مستوحاة من طراز ‘كاونتاك‘ .أما الجناح الخلفي فقد ّ
فقط أثناء القيادة لتعزيز األداء.

يضم مرآة
تم تصميم منظار األفق بشكل نفق أي ’بيريسكوبيو‘ باإليطالية ( )Periscopioفي سقف المقصورة الداخلية والذي كان ّ
كما ّ
ويتميز هذا المنظار بميزة جريئة حيث يتّصل بشرائح غطاء المحرك
تم تطويره في األصل في سيارة ’كاونتاك‘ سابقاً.
ّ
خلفية عندما ّ
الخلفي باإلضافة إلى عناصر مهمة تساهم في الكفاءة الديناميكية الهوائية للسيارة.
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يتم توجيه
ُيعد تصميم سيارة ’ ِسيان‘ االستثنائي دليالً واضحاً على كفاءة الديناميكية الهوائية والبراعة التكنولوجية التي ّ
تتميز بها ،أنه ّ
تضم
تدفق الهواء عبر الفاصل األمامي وغطاء المحرك ،ثم من خالل مداخل ومنافذ الهواء الجانبية وصوالً إلى الجانح الخلفي للسيارةّ .
ِ
يتم استخدامها للمرة األولى في صناعة السيارات ،من بينها شفرات التبريد النشطة في
سيارة ’سيان‘ مواد فريدة ومبتكرة بطريقة علمية ّ
الخلف والتي تعمل بتقنية حاصلة على براءة اختراع لعالمة ’المبورغيني‘ .يتم تشغيل هذه الشفرات من خالل تفاعل عناصر المواد
مميز وخفيف الوزن.
الذكية مع درجة الح اررة الناتجة عن نظام العادم ،مما يتسبب في تدويرها وتوفير حل تبريد ّ
أناقة وحصرية تصميم سيارة ’ ِسيان‘ 63 :قطعة فريدة من نوعها
حد ما صناعة تصميم األزياء
تبرز الديناميكية والتكنولوجيا المبتكرة لسيارة ’ ِسيان‘ من خالل تصميمها وطريقة تطويرها التي تشبه إلى ّ
مميزة من هذه السيارة حيث سيقوم ك ّل عميل بتصميم سيارته الخاصة والحصرية حسب
سيتم تطوير  63نسخة أو قطعة فنية ّ
الراقيةّ .

قسمي ’المبورغيني سنترو ستايل‘ ( )Lamborghini Centro Stileو’المبورغيني أد بيرسونام‘
ذوقه وخياراته وذلك عبر
َ
( )Lamborghini Ad Personamلتنفيذ وابتكار تصاميم واكسسوارات حصرية لعمالء ’المبورغيني‘.
وستقوم ’المبورغيني‘ بعرض نسخة حصرية من سيارة ’ ِسيان‘ بِلون ’فيردي جيا‘ األخضر ( )Verde Geaمع تفاصيل بِلون ’أورو

تم تصميمها وتزيينها خصيصاً للكشف عنها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات
إلكتروم‘ أو ’الذهب الكهربائي (ّ )Oro Electrum
( )IAAبألمانيا .وتهدف ’المبورغيني‘ من هذه النسخة االستثنائية للسيارة إلى عرض عالم ’المبورغيني‘ الكهربائي والمبتكر للمستقبل

وتم استخدام طالء بلون
وتأكيد ريادة العالمة اإليطالية من حيث السعي المستمر البتكار أحدث وأفضل األلوان والمواد في ط ارزاتهاّ .
ٍ
بشكل متقن وكامل مع التصميم الداخلي للسيارة .يتم تنفيذ
متعدد الطبقات يحتوى على رقائق وبلورات ذهبية ،ويتماشى
مميز للغاية ّ
ّ
وتطوير التصميم الداخلي بمدينة ’سانت-أغاثا بولونيزي‘ باستخدام مواد جلدية من تصميم عالمة ’بولترونا فرو‘ ()Poltrona Frau
تضم أجزاء مطبوعة بثالثية األبعاد ألول مرة على اإلطالق.
للمفروشات والتي ّ

يقول ’ميتجا بوركيرت‘ ،رئيس قسم التصميم في شركة ’أوتوموبيلي المبورغيني‘" :يجب أن تكون السيارة األسرع من ’المبورغيني‘ متعةً
حد
للعين كما لألذن وذلك من خالل تصميمها وأدائها وصوتها السمفوني ،وأن تعطي شعو اًر رائعاً لك ّل من يراها أو ُيحظى بقيادتها على ّ
مستوحى من طراز ’كاونتاك‘ ،إال أنها تعتبر أيقونة مستقبلية وليس سيارة ذات تصميم
سواء .بالرغم من كون تصميم سيارة ’ ِسيان‘
ً
كالسيكي أو رجعي .وأبرز ما ّ ِ
يتم تحقيقه من خالل عملية التخصيص الكاملة التي يوفّرها قسم ’أد
يميز ’سيان‘ هو ّ
التفرد حيث ّ
ّ
بيرسونام‘ .وسيحصل ك ّل عميل على فرصة ومتعة تصميم وتخصيص سيارته الخاصة من ’ ِسيان‘ والبالغ عددها  63نسخة حصرية
سيحظى  63شخص فقط
فقط ،حيث ّ
سيقدم فريق ’سنترو ستايل‘ مهاراته التصميمة لمساعدة العمالء على تخصيص سياراتهم ،وبالتالي ُ
من جميع أنحاء العالم بفرصة امتالك أسرع سيارة ’المبورغيني‘ وأكثرها حصريةً على اإلطالق".

سيتم الكشف للمرة األولى حول العالم عن سيارة ’المبورغيني ِسيان‘ خالل العرض العالمي األول للصحافة والجمهور في معرض
ّ
فرانكفورت الدولي للسيارات  2019بألمانيا.
يتم تأكيد بيانات استهالك الوقود واالنبعاثات بعد ،حيث أن السيارة غير متاحة للبيع حتى اآلن.
لم ّ
-

انتهى -

خبر صحفي

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

المناسبات الصحفية للمنتجات واتصاالت مجموعة ’كوليتزيوني‘

جيرالد كالكي

كال ار ماينانيني

ريتا باسيريني

هاتف+39 051 9597611 :

هاتف+39 051 9597611 :

هاتف+39 051 9597611 :

gerald.kahlke@lamborghini.com

clara.magnanini@lamborghini.com

rita.passerini@lamborghini.com

المناسبات الصحفية للشركة والعالقات العامة لرياضة السيارات

اتصاالت رياضة السيارات

اتصاالت المتعلقة بالتصامي الكالسيكية و التراث

كيا ار ساندوني

فرانسيسكو كوال

مسيمو ديلبو

هاتف+39 051 9597611 :

هاتف+39 051 2156850 :

هاتف+39 3331619942 :

chiara.sandoni@lamborghini.com

extern.francesco.colla@lamborghini.com

massimo@delbo.us

المكاتب اإلقليمية
المكتب الصحفي – أوروبا ،الشرق األوسط و أفريقيا
إيمانويل كاميريني

المكتب الصحفي – آسيا – الباسيفيك

المكتب الصحفي – أمريكا الشمالية والجنوبية

سيلفيا ساليتي

جيانينا كاسترو

هاتف+39 342 567 5842 :

هاتف+65 9651 8955 :

هاتف+1 703 3647926 :

emanuele.camerini@lamborghini.com

silvia.saliti@lamborghini.com

jiannina.castro@lamborghini.com

المكتب الصحفي – المملكة المتحدة

المكتب الصحفي – اليابان وكوريا الجنوبية

جولييت جارفيز

كوميكو أريساوا

هاتف+44 7733 224774 :

هاتف+81 804 606 0487 :

juliet@jjc.uk.com

kumiko.arisawa@lamborghini.com

المكتب الصحفي – أوروبا الشرقية واتحاد الدول المستقلّة

المكتب الصحفي – الصين

تاما ار فاسيلييفا

نانسي رونغ荣雪霏

هاتف+7 925 503 6706 :

هاتف+86 10 6531 4614 :

tamara.vasylyeva@lamborghini.com

xuefei.rong@lamborghini.com
المكتب الصحفي – جنوب -شرق آسيا و دول المحيط الهادي
أليزيا تان
هاتف+658711 1329 :

alethea.tan@lamborghini.com

