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  AUTOMOBILI PININFARINAفي أول ظهور عالمي لها: شركة 
 BATTISTA ANNIVERSARIOتكشف النقاب عن طراز 

 

#BattistaComingToLife 

 

بتصميم مثالي ألقوى سيارة إيطالية مخصصة للسير على   Battista Anniversarioيتفرد طراز  ˂
 الطرق العادية

 مليون يورو  2.6بسعر يبدأ من    Battista Anniversarioسيتم إنتاج خمس سيارات فقط من طراز   ˂

بتصميم فريد مستوحى من تاريخ شركة تصميم السيارات   Battista Anniversarioيتميز طراز  ˂
 ، مع إضافة تحسينات في ديناميكيات الهواء Pininfarinaالعريقة 
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عن أيقونة إبداعاتها في أول  Automobili Pininfarinaشهد العالم إعالن شركة  (:2020مارس  2)ميونخ، 

لكامل ذات أداء خارق. ، وهي سيارة سياحية فاخرة كهربائية باBattista Anniversarioظهور عالمي لطراز 
قد جاء احتفااًل بالذكرى التسعين لقيام   Battista Anniversarioوتجُدر اإلشارة إلى أن اإلعالن عن طراز 

؛ المتخصصة في تصنيع هياكل السيارات، وإبداع  Pininfarinaالمؤسس "باتيستا بنين فارينا" بإنشاء الشركة األم 
لم؛ لتصبح أقوى سيارة رياضية على اإلطالق تم تصميمها وتصنيعها أفخم وأرقى تصميمات السيارات في العا

 إيطاليا.  في

يدوًيا في بلدية كامبيانو بمدينة تورينو في إيطاليا، حيث أقامت شركة   Battista Anniversarioسُتصّنع سيارات  
Pininfarina   مليون    2.6ط، وبسعر  مقرها الرئيسي ومركز التصميم. ومن المقرر أن ُتنتج الشركة خمس سيارات فق

 واحدة من أفخم السيارات التي ال مثيل لها في العالم.   Battista Anniversarioيورو لكل سيارة، ما يجعل سيارة  

"على مدار "مايكل بيرشكه" قائال:  Automobili Pininfarinaومن جانبه، صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة 
في صدارة شركات صناعة السيارات من حيث التصميم الفريد واألداء الفائق،  Pininfarinaعامًا، ظل اسم  90

بأبهى صوره   Battistaهذه القيم بجدارة. ويتجلى التصميم المثالي الفريد للسيارة الخارقة  Battistaوتجسد سيارة 
قها في الماضي وما ، الذي يمثل القيم العظيمة التي حققتها العالمة الشهيرة منذ انطالAnniversarioفي طراز 

تطمح للوصول إليه في المستقبل بتصميم سيارة جديدة تتمتع بأعلى مستويات الجاذبية في فئة السيارات الكهربائية 
 الفاخرة المستدامة." 

"كان جّدي يحلم باليوم ، باولو بينينفارينا، قائال:  Pininfarina SpAوبهذه المناسبة، صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة  
على موعد للتألق منفردة في فئة سيارات خاصة بها. ومع طراز  Pininfarinaتكون فيه عالمة  الذي

Battista Anniversario عامًا على تأسيس شركة  90، الذي ُسمي بهذا االسم تيمنًا به واحتفاال بمرور

ميال/ساعة(؛ بفضل العجالت   217كم/ساعة )  350تصل السرعة القصوى لهذه السيارة الخارقة إلى   ˂
 حسين األداءالجديدة المصنوعة من سبائك األلمنيوم، واإلطارات المبتكرة لت

سيارة، بما في ذلك السيارات الخمس من طراز   150الخارقة عن  Battistaلن يزيد عدد سيارات  ˂
Anniversario 2020، حيث سيجري تصنيعها يدوًيا، ودخولها مرحلة اإلنتاج بحلول نهاية عام 

 هنا من   Battista Anniversarioيمكن تنزيل المجموعة الكاملة لصور طراز   ˂

ترصد كل تفاصيل   BattistaComingToLife#تتوفر سلسلة جديدة من مقاطع الفيديو بعنوان  ˂
 www.youtube.comبرنامج تطوير السيارة الخارقة الجديدة: 
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Carrozzeria العريق ما نبني به  الحلم الذي طالما داعب خياله يتحقق اليوم؛ حيث نستلهم من ماضينا ، فإن
 مستقبلنا الواعد في مجال صناعة السيارات." 

م طراز   أعلى مستوى من القدرات الديناميكية المطورة، وتصميما فريدا مستوحى من    Battista Anniversarioيقدِّّ
نتجها الشركة التاريخ العريق للعالمة اإليطالية الذي يعود إلى مائة عام من التميز. ستتوفر السيارات الخمس التي ت 

، واللون الجديد Bianco Sestriereبتوليفة من ثالثة ألوان مميزة: لون األبيض  Anniversarioمن طراز 
. ويستغرق Automobili Pininfarinaالذي يميز سيارات  Iconica Blu، ولون Grigio Antonellianoكلًيا

َرفيون المهرة في بلدية كامبيانو عدة أسابيع لطالء كل س يارة، فيضعون اللمسات النهائية لكل طبقة دهان وكل الحِّ
َرفين   َرفية شديدة، وكل ذلك يتم يدوًيا. ولهذا، ُيفك جسم السيارة وُيركَّب ثالث مرات حتى يتسنى للحِّ درجة لونية بحِّ

 طالء تقليمات األلوان الثالثة بشكل منفصل يدوًيا في جسم السيارة مباشرًة.  

 Battista"تتميز سيارة ، قائال: Automobili Pininfarinaتصميمات  وصرَّح لوكا بورجوجنو، مدير

Anniversario  بمجموعة من األلوان األكثر تعقيًدا وتطورًا في العالم. فالعملية التي يتم من خاللها التوصل إلى
إلى إنتاج قطعة  مثل هذه اللمسة النهائية الساحرة تشبه رحلة فنان عظيم في إبداع تحفة فنية قديمة. وقد أدى ذلك

فنية مبهرة في شكل سيارة. وهكذا، فالتصميم األنيق وما يصاحبه من أداء خارق سيسمحان بإنتاج سيارة تجسد 
 الفريدة: تصميم متوازن يمزج بين القوة واألناقة."  Pininfarinaخصائص 

، « Furiosa»لمسمى أيًضا مجهزة بباقة تعديالت التصميم الخارجي ا Battista Anniversarioتأتي سيارة 
، وتمتاز هذه الباقة بموزع أمامي، وشفرات جانبية، ومشتت هواء Battistaالمتاحة اآلن الختيارها مع أي سيارة 

ن مصنوع من األلياف الكربونية. وتتوفر هذه األجزاء في طراز  حصرًيا، حيث تأتي  Anniversarioخلفي محسَّ
، يتخللها تقليمات باللون األبيض Iconica Bluيز والكربون المطلي بلون بتوليفة ثنائية اللون للكربون البارز المم

، فإنها Battista Anniversario. باإلضافة إلى التصميم الخارجي الحصري لسيارة  Bianco Sestriereبدرجة  
تتفرد أيًضا بجناح خلفي مخصص، ورَِّيش هوائية خلفية، وغيرها من التزيينات الفريدة األخرى. كما تأتي هذه السيارة 

نة بفعل تعديالت التصميم الخارجي المسمى  ؛ مما يؤدي إلى زيادة القوة Furiosaالخارقة بديناميكيات هواء ُمحسَّ
 تياز المنعطفات على سرعات عالية، وتعزيز التوازن الديناميكي للسيارة.السفلية، ورفع مستوى الثبات في حالة اج

بدرجة  Anniversarioكجم على تحسين ديناميكية التحكم في طراز  10يعمل تقليل الوزن غير الُمعلَّق بنحو 
أكبر، وذلك بفضل التصميم الجديد للعجالت المصنوعة من سبائك األلومنيوم والمزودة بقفل مركزي. ويزيد قياس 

بوصة. وبذلك تعمل هذه العجالت الجديدة مع اإلطارات المصممة لتحسين    21بوصة إلى    20العجالت الخلفية من  
«  Impulsoمياًل/ساعة(. كما تتوفر عجالت »   217)  كم/ساعة  350األداء على وصول السيارة لسرعة قصوى تبلغ  

 . Battistaاالختيارية ضمن باقة التجهيزات اإلضافية المتاحة لسيارة 
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ة خصيًصا لطراز  ؛ فهي مصنوعة على Anniversarioمن التجهيزات األخرى المخصصة المقاعد الفريدة الُمعدَّ
وفضاًل عن ذلك، تتألق هذه السيارة الخارقة محدودة اإلصدار   نحو مستدام من الجلد األسود وقماش األلكنتارا األسود.

بإضافات دقيقة، منها لوحة مثبتة بالشاسيه محفور عليها بيانات السيارة، ومصابيح أمامية مميزة بنقوش أنيقة، 
واب «، ولوحات سوداء مطلية بأكسيد األلومنيوم مثبتة في األبAnniversarioوأجنحة جانبية مكتوب عليها كلمة »

، وشعارات فريدة مصممة 1930« في عام  Carrozzeria Pinin Farinaتكريًما لألب الروحي المؤسس للشركة »
 « ولوحة مثبتة بالشاسيه بين المقاعد محفور عليها بيانات السيارة الخارقة.Pininfarina 90خصيًصا تحمل عبارة »

ي في المواصفات الفنية األساسية: يمثل األساس  Battistaالحصري مع طراز  Anniversarioيشترك طراز 
الشاسيه وجسم السيارة ُأحادّيا الهيكل المصنوعان من األلياف الكربونية الركيزة الرئيسية والعمود الفقري للسيارة 

حصان وعزم   1900السياحية الخارقة فائقة األداء، باإلضافة إلى محركاتها الكهربائية األربعة التي تولد قدرة تبلغ 
نيوتن/متر، يجري توزيعهما بالتناسب على كل عجلة عن طريق نظام توجيه عزم الدوران   2300ن يصل إلى دورا

م هذه السيارة الخارقة مستوى أداء فائق للغاية تعجز عن تحقيقه أي سيارة رياضية  األكثر تطورا في فئته. وهكذا ُتقدِّّ
الخارقة من   Battistaاخلي.  تتسارع سيارة أخرى مخصصة للسير على الطرق العادية تعمل بمحرك احتراق د 

« Formula 1ثانية؛ لتصبح بذلك أسرع من سيارة سباق »  12كم/ساعة في أقل من    300وضع الثبات حتى سرعة  
 كم/ساعة في أقل من ثانيتين.   100الحالية في االنطالق من وضع السكون وصواًل لسرعة  

ودها بمستويات األداء الخارق وإمكانية قطع مسافة أكثر من ليس هذا فحسب، بل ستبهر هذه السيارة كل من يق
كم في الشحنة الواحدة دون أي انبعاثات ضارة للبيئة، وذلك بفضل حزمة البطاريات ذات طاقة قدرها   500
 ُمبّيت بإحكام في الشاسيه.  Tكيلووات/ساعة، والتي تأتي مثبتة داخل إطار قوي من الكربون على شكل حرف   120

الحصري مع تقدم سير العمل سريًعا في مرحلة االختبارات  Battista Anniversarioالنقاب عن طراز ُيكَشف 
محقًقا نتائج أولية مذهلة: حيث حققت النماذج األولية لمنظومة الدفع والحركة بالسيارة   Battistaالديناميكية لطراز  

شودة، وال يزال أمامها المزيد من االختبارات الجتيازها % بالفعل من قدرات األداء المن80الخارقة الكهربائية بالكامل  
تحت إشراف أسطورة سباقات السيارات "نيك هيدفيلد" الذي يتولى حالًيا قيادة واختبار السيارات ضمن فريق التطوير 

 .Automobili Pininfarinaبشركة 

، Automobili Pininfarinaبشركة  صرح نيك هيدفيلد، المسؤول عن قيادة واختبار السيارات ضمن فريق التطوير  
لقد جربت قيادة أسرع أنواع السيارات في العالم، سواء السيارات العادية أو سيارات السباقات، لكن لم يسبق "قائال: 

. ورغم أنها ليست في األصل سيارة سباقات، إال إن سيارة Battistaلي قيادة سيارة خارقة فائقة األداء مثل 
Battista كثير من سيارات السباقات. وأبرز ما يميز هذه السيارة الخارقة استجابتها الفائقة في جميع أسرع من ال
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وتطويره لتقديم سيارة تستحق أن تتبوأ مركز الصدارة  Battistaظروف القيادة. ونعكف حاليًا على اختبار طراز 
   "من حيث الميزات التقنية الفريدة واإلمكانات المبتكرة.

، ستحظى أيًضا نخبة محدودة العدد للغاية من العمالء المحتملين بفرصة تجربة األداء 2020خالل صيف عام 
في فعاليات حصرية لتجربة القيادة في مختلف   Automobili Pininfarinaمن    Battistaالخارق المذهل لسيارة  

سيارة، بما في ذلك السيارات الخمس   150الخارقة عن    Battistaأنحاء العالم. وبصفة عامة، لن يزيد عدد سيارات  
، حيث سيجري تصنيعها يدوًيا ودخولها مرحلة اإلنتاج وتسليمها للعمالء الذين  Battista Anniversarioمن طراز  
 .2020جز بحلول نهاية عام بادروا بالح

 انتهى 

 قسم العالقات اإلعالمية

 
 مالحظات المحرر 

 Battistaوطراز  Automobili Pininfarinaشركة 

في أوروبا حيث توجد مكاتب لها في تورينو بإيطاليا، وميونيخ في ألمانيا. تحظى الشركة بفريق عمل من  Automobili Pininfarinaيقع مقر شركة 
الطرازات التي سيجري  المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة الطويلة في عالم السيارات الفاخرة وفائقة الجودة، ويتولى هذا الفريق تصميم وتطوير وإنتاج جميع

 عالمًيا. التجارية. تهدف الشركة الجديدة ألن تكون عالمة السيارة الفاخرة األكثر استدامة  Pininfarinaفي جميع األسواق العالمية الكبرى بعالمة  بيعها وصيانتها  

المحدودة، وُأطلِّق عليها اسم  Mahindra & Mahindra Ltdبالمئة لشركة  100ُتعد الشركة أحد االستثمارات الكاملة بنسبة 
AUTOMOBILI PININFARINA  بعد توقيع اتفاقية ترخيص العالمة التجارية بينPininfarina SpAو .Mahindra & Mahindra  المحدودة. ستتولى

عاًما في إنتاج العديد من أشهر  90. دوًرا محورًيا في دعم قدرات التصميم واإلنتاج بناء على خبرتها الفريدة التي تبلغ نحو Pininfarina SpAشركة 
 العالمية. راتالسيا

 كريستيان شيكينباخ  دان كونيل

 مدير العالقات العامة واتصاالت الشركاء  مدير العالمة التجارية

 +49( 0)  171 265 4094)جوال(:   +49( 0)  160 553 0318)جوال(: 

 c.scheckenbach@automobili-pininfarina.comالبريد اإللكتروني:   d.connell@automobili-pininfarina.comالبريد اإللكتروني: 

 للحصول على مزيد من المعلومات والمواد اإلعالمية ذات الصلة، تفضل بزيارة:
zone-pininfarina.com/media-www.automobili 
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 مفهوم جديد للسيارات الفاخرة المستدامة فائقة األداء. - Automobili Pininfarinaالتسلسل الزمني لمسيرة شركة 

باون  ، والدكتورPininfarina SpA، وباولو بينينفارينا، رئيس شركة Mahindra & Mahindraشارك كل من أناند ماهيندرا، رئيس شركة  :2018أبريل 
، وذلك Automobili Pininfarina، في إطالق ماركة السيارة الجديدة مع مايكل بيرشكه، المدير التنفيذي لشركة  Mahindra Racingجونكا، رئيس شركة  

خرة األولى التي على تحقيق أهداف األداء اإلرشادية لسيارتها الفا Automobili Pininfarinaخالل سباق فورموال روما للسيارات الكهربائية. تؤكد شركة 
كم/ساعة في غضون أقل من  100حصان، واالنطالق من وضع السكون حتى  1900" الحًقا(. قوة قدرها Battista)تغير االسم إلى " PF0تحمل اسم 

 كم في الشحنة الكهربائية الواحدة. 500كم/ساعة، مع إمكانية قطع مسافة تزيد على  350ثانيتين، وسرعة قصوى تتجاوز 

في حفل حصري للعمالء في شاطئ بيبلي بوالية كالفورنيا. أكدت الشركة على  PF0تم الكشف عن السيارة التجريبية بحجمها الكامل باسم  : 2018أغسطس 
 .2020نسخة فقط من السيارة الخارقة الكهربائية بالكامل على أن يبدأ اإلنتاج خالل عام  150إنتاج 

 . PF0لتوريد منظومة الدفع والحركة والبطاريات لسيارة  Rimacعن عقد شراكة مع شركة  Automobili Pininfarinaأعلنت شركة  :2018سبتمبر 

 وقع اختيار الشركة على مدينة ميونخ لتصبح مقًرا لها. 

اسم األب الروحي " )باتيستا( تيمًنا بBattistaليصبح " PF0على تغيير االسم الكودي للسيارة  Automobili Pininfarinaوافقت شركة  :2018ديسمبر 
 .1930المتخصصة في تصنيع هياكل السيارات التي أنشأها في عام  Carrozzeria Pininfarina"باتيستا بينين فارينا"، مؤسس شركة 

ء والموزعين في عن المرحلة األولى من استراتيجية التوزيع في مختلف أنحاء العالم، باعتماد الوكال Automobili Pininfarinaأعلنت شركة  : 2019فبراير 
 وكياًل وموزًعا على مستوى العالم. 40و 25الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا والشرق األوسط بهدف إنشاء شبكة توزيع يتراوح عددها بين 

ت حيث لفتت أنظار في أول ظهور لها للجمهور بمعرض جنيف الدولي للسيارا Automobili Pininfarinaمن  Battistaتألقت سيارة  :2019مارس 
في برلين، في حين سّجلت هذه السيارة   GREENTECHأيًضا ألول مرة في ألمانيا بمهرجان    Battistaالحضور؛ فكانت بحق "نجمة المعرض". وظهرت سيارة  

 الفريدة أول ظهور لها بالمملكة المتحدة على هامش اجتماع أعضاء "جودوود" في نسخته السابعة والسبعين. 

شهًرا بالضبط على  12، وذلك بعد مرور 2019في إيطاليا ألول مرة في سباق فورموال روما للسيارات الكهربائية لعام  Battistaظهرت سيارة  : 2019أبريل 
وم المجتمع، كذلك ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية في حفل حصري حضرته نخبة من نج Battistaإطالق العالمة اإليطالية الفاخرة. ُعرِّضت سيارة 

 . Adamas Motorsكما شهدت منطقة الشرق األوسط الظهور األول لهذه السيارة الخارقة في دبي لدى وكيل العالمة الفاخرة 

بخطى سريعة مع إجراء اختبارات النفق الهوائي واكتمال اختبارات  Automobili Pininfarinaمن  Battistaاستمرار برنامج تطوير سيارة  : 2019يوليو 
 محاكاة األداء الديناميكي تحت إشراف المسؤول عن تجربة القيادة في برنامج التطوير، "نيك هيدفيلد". 

للسيارات.  في عرض حصري ضمن فّعاليات أسبوع مونتاري  PURA Visionالطراز التجريبي  Automobili Pininfarinaقدمت شركة  :2019أغسطس 
 من إنجازات الماضي ما ترسم به مالمح مستقبل السيارات الفاخرة. Automobili Pininfarinaكيف تستلهم شركة  PURA Visionأظهر الطراز التجريبي 

يارة كهربائية فائقة للعمل مًعا على تطوير منصة لس  Boschعن عقد شراكة استراتيجية مع شركة    Automobili Pininfarinaأعلنت شركة    : 2019سبتمبر  
 الفاخرة. Automobili Pininfarinaاألداء لتحديد آفاق المستقبل لسيارات 

ليحظى العمالء المهتمين بتجربة قيادة السيارة الرياضية الُمشارِّكة في  Hyperdriveمبادرة  Automobili Pininfarinaأطلقت شركة  : 2019نوفمبر 
 الكهربائية. Mahindraسباقات فورموال 
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