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مستقبل السيارات   AUTOMOBILI PININFARINAتقدم إليكم 
 الخارقة في شاطئ بيبلي 

 
قبل الفعاليات الرسمية إلزاحة الستار عن السيارة في معرض جنيف الدولي   (:2018أغسطس    16)مونتيري،  

من    PF0، سيتوفر للعمالء المحتملين تصميم تصوري شامل للسيارة الخارقة فائقة الفخامة  2019للسيارات لعام  

 (. Pebble Beach Concours d'Eleganceأوتوموبيلي بينينفارينا حصرًيا قبل مسابقة شاطئ بيبلي األناقة )

يحفل تاريخ بينينفارينا بالعديد من أيقونات التصميم التي قد حازت على صرح المدير التنفيذي ميشيل ِبرشكه قائاًل: "

، لذلك أنا أشعر بالحماس (Pebble Beach Concours d'Elegance)جوائز في مسابقة شاطئ بيبلي األناقة  

 حيال تقديم السيارة الكالسيكية المستقبلية من بينينفارينا إلى المالك المحتملين على مقربة من هذا الحدث المشهور. 

الخارقة  ˂ للسيارة  التصوري  للنموذج  السائق  رؤية  ُتبيِ ن  الداخلي  للهيكل  عصرية  جديدة  صور 
 من أوتوموبيلي بينينفارينا  PF0الكهربائية بالكامل 

إعطاء الُمالك الُمحتملين فرصة إللقاء نظرة على أقوى السيارات الرياضية اإليطالية حصرًيا   ˂
 أغسطس( 26 - 22في شاطئ بيبلي )

، وكلها مصنوعة بحرفية  2020بداية من عام    PF0سيارة خارقة    150ال يزيد عن    تصنيع ما ˂
 ( في كامبيانو بإيطاليا Pininfarina SpAفي المصنع األسطوري لشركة بينينفارينا إس.بي.أ )

ماهيندرا   ˂  & ماهيندرا  شركة  رئيس  ماهيندرا،  أناند  يضطلع  أن  المقرر  من 
(Mahindra & Mahindra  استقبال بمهمة  الفارقة (  اللحظة  بهذه  لالحتفاء  الضيوف 

 ألوتوموبيلي بينينفارينا 
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ما "إن وجودنا في مونتيري يمثل فصالً ملهمًا من أحداث قصة "باتيستا فارينا،" والتي تتحدث عن تحقيق حلم لطال 

تغن ى به، أال وهو: أن تقتصر العالمة التجارية "بينينفارينا" على السيارات الجميلة. الهدف من هذه االستعراضات 

مستقبالً، والذين يمتلك أغلبهم العديد من السيارات   PF0الخاصة بهؤالء األشخاص المهمين المحتمل امتالكهم سيارة  

لفرصة لهم اآلن ليصبحوا جزءًا من مولد الشركة والسيارة الخارقة التي العصرية والكالسيكية التاريخية، هو إتاحة ا

 " تنتجها.

أعد  مدير التصميم لوكا بورجوجنو وثيقة توضح مشروع التصميم وتغطي تفاصيل صناعة وإنشاء السيارة الخارقة 

يضطلع استديو لشركة بينينفارينا   . PF0الكهربائية بالكامل األكثر جمااًل في العالم، والتي تحمل االسم الرمزي  

، ومما سُيسعد الُمالك PF0تصميم سيارة    ( بمهمةPininfarina SpA Design Studioإس.بي.أ للتصميم )

هو حقيقة أنها سُتصنَّع يدوًيا وبكل حرفية في مدينة كامبيانو بإيطاليا في مصنع بينينفارينا إس.بي.أ المستقبليين  

 .2020وبأعداد محدودة من 

يد الجمال الذي ال  ، كان الهدف هو تجس PF0بالنسبة إلى الهيكل الخارجي لسيارة  وقد صرح لوكا بورجوجنو قائاًل: "

يفنى بكل جوانبه؛ والهيكل الداخلي ال يقل أهمية عن الخارجي. تتميز التصاميم في بينينفارينا باألناقة والبساطة، 

 مما يتيح لنا فرصة مذهلة للتميز بين تصاميم معظم السيارات الرياضية والخارقة الموجودة حاليًا.

رون التزامنا بضمان تصميم  "يعشق ضيوفنا في شاطئ بيبلي السيارات الري  PF0اضية اإليطالية. أنا متأكد أنهم سيقد ِ

 " وصناعتها يدويًا في مدينة تورينو. إنها موطن بعض السيارات الرياضية الفخمة األكثر احترامًا على اإلطالق.

 Cisitaliaهيرة، مثل  في المراحل األخيرة من التصميم، وقد اسُتلِهم هذا التصميم من سيارات بينينفارينا الش  PF0إن  

مزيج  Sintesiو  Moduloو إلى  إضافًة  لبينينفارينا  الكالسيكية  التصاميم  إلى  بتلميحات  منها  كل  تميز  حيث  ؛ 

أساسي يجمع بين الجمال واالبتكار التكنولوجي بصورة مثالية. كما أن كل واحدة منها كانت سابقة لعصرها في 
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في جميع   150، والذين ال يتجاوز عددهم  PF0مستقبليون لسيارة  وقت إطالقها. من المؤكد أن يضمن المالك ال

 أنحاء العالم، الحصول على نفس النهج والنتائج، سواء داخل السيارة أو خارجها.

يستند التصميم المذهل للهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الكربون على مستويات مذهلة من التطور التكنولوجي 

تقدم أداًء مذهاًل بالنسبة لسيارة مصممة لتسير في الشوارع: حيث تتميز بقدرة   PF0والتصميم الوظيفي يجعل السيارة  

كم / الساعة( خالل أقل من ثانيتين، وأن    100ما يعادل  ميل في الساعة )  62هائلة تتيح لها الوصول إلى سرعة  

كم / الساعة(، وتقطع مسافة تتجاوز   400ميل في الساعة )ما يعادل   250تكسر حاجز السرعة القصوى الذي يبلغ  

 كم دون أدنى قدر من االنبعاثات الضارة.  500ميل أو  300

كاليفورن في  والضيوف  بينينفارينا  أوتوموبيلي  شركة  ماهيندرا & بجانب  شركة  رئيس  ماهيندرا،  أناند  سيحضر  يا، 

م الدعم إلى بينينفارينا إس.بي.أ، األمر الذي  ماهيندرا هذه المناسبة؛ ومن الجدير بالذكر أنه قائد ذو رؤية قد قد 

 أتاح الفرصة أمام بينينفارينا إلنتاج السيارات الفخمة. 

 النهاية  

 قسم العالقات اإلعالمية 

 

 العالمة التجارية  مدير  –دان كونيل 

 

 

 مسؤول التواصل الرقمي  –لوكا روبنيو  
 16025 17841 (0) 49+)جوال(    039401 7464 (0) 44+)جوال(  

 l.rubino@automobili-pininfarina.com البريد اإللكتروني:  d.connell@automobili-pininfarina.comالبريد اإللكتروني:  

 لمزيد من المعلومات ولمجموعة المصادر المتاحة لوسائل اإلعالم؛ تفضل بزيارة موقع الويب 

pininfarina.com-www.automobili 
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 مالحظات المحرر 

بألمانيا بجانب فريق من المديرين التنفيذيين أصحاب الخبرة في مجال السيارات الفخمة ستعمل أوتوموبيلي بينينفارينا من المقر الرئيسي لعملياتها في ميونيخ  
لرئيسية تحت اسم عالمة  والفائقة. بعد تصميم وتطوير وإنتاج السيارات في كل من ألمانيا وإيطاليا، سُتباع جميع الموديالت وُتخدم في جميع األسواق العالمية ا

 هدف الشركة الجديدة ألن تكون عالمة السيارة الفاخرة األكثر استدامة عالمًيا.(. تPininfarinaبينينفارينا ) 

بعد توقيع اتفاقية ترخيص العالمة    Automobili Pininfarina%، ويحمل اسم  100بنسبة    Mahindra & Mahindra Ltdالشركة هي استثمارا تملكه شركة  
دورا مؤثرا في دعم قدرات التصميم واإلنتاج   Pininfarina SpA. سيكون لشركة  Mahindra & Mahindra Ltd و  Pininfarina SpAالتجارية بين شركتي  

 عاما شاركت خاللها في إنتاج العديد من السيارات األكثر رمزية في العالم. 90استنادا إلى خبرتها الفريدة المتميزة التي تمتد لما يقرب من 

، والدكتور باون جونكا رئيس شركة Pininfarina SpA، وباولو بينينفارينا، رئيس شركة  Mahindra & Mahindraشارك كل من أناند ماهيندرا، رئيس شركة  
Mahindra Racing    باإلعالن عن ماركة السيارة الجديدة مع مايكل بيرشكه المدير التنفيذي لشركة أوتوموبيلي بينينفاريناAutomobili Pininfarina وذلك ،

. تمكنت شركة ماهيندرا في فترة وجيزة من أن تجمع الخبرات المتراكمة من أفضل  2018إبريل   13يوم    Formula Eكهربائية  خالل سباق روما للسيارات ال
اًعا  ثر محركات السباقات إبداالبتكارات التكنولوجية المستدامة عالية األداء التي تنافست فيما بينها في سباقات فورميال للسيارات الكهربائية منذ بدء استخدام أك 

 ، ونقلت تلك الخبرات واالبتكارات إلى سيارات الطرق العادية.2013في عام  

هذه الخبرة "الداخلية" من خالل الشراكة مع مجموعة رائدة من مصممي السيارات وموردي أجزائها؛ لتعزيز أدائها   Automobili Pininfarinaستمزج شركة   
 وتحقيق انطالقة قوية في األسواق نهاية عام.
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