يخضع لحظر صارم على النشر :الساعة  00:01بتوقيت وسط أوروبا 02 ،ديسمبر 2020

على الطريق BATTISTA HYPERCAR :ت ُكمل
برنامج اختبار السرعة العالية في NARDÒ
بيان صحفي



أكملت  Automobili Pininfarina Battistaالجديدة أولى اختبارات السرعة العالية والقيادة في مركز  Nardòالتقني في إيطاليا



يجري حاليًا تنفيذ برنامج اختبار شامل حيث يقوم مهندسو  Automobili Pininfarinaبضبط حزمة الديناميكيات الفريدة من  Battistaبما في
ذلك خمسة أوضاع قيادة قابلة للضبط والتعديل



سيجعل اﻷداء الكهربائي لسيارة  Battistaالجديدة أقوى سيارة رياضية إيطالية تم إنتاجها على اﻹطﻼق ،حيث تجمع بين  1900حصان و 2300نيوتن
متر من عزم الدوران



شاهد نموذج  Battista hyper GTالجديد الذي يعمل ﻷول مرة هناhttps://youtu.be/et8ZzcRIXGc :
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)ناردو  /تورين ،بتاريخ

 02ديسمبر

 (2 0 2 0وصلت  Automobili Pininfarinaإلى لحظة فارقة في تطوير سيارتها الجديدة

 ،Battistaحيث أكملت السيارة الكهربائية النقية  Hyper GTأول برنامج اختبار عالي السرعة في مركز  Nardòالتقني في إيطاليا.

يمثل اﻻختبار الناجح بداية الفصل التالي في برنامج تطوير أقوى سيارة رياضية إيطالية تم إنتاجها على اﻹطﻼق .سيشهد هذا تسعة إصدارات من اﻻختبارات والتجارب
لسيارة  Battistaالكهربائية النقية التي يتم استخدامها على الطرق العامة وفي مقرات اﻻختبار الخاصة لضبط معايرة الهيكل المصمم بحسب الطلب واختبار مدى
مواءمته ،ونظام توجيه عزم الدوران المتقدم وتجربة الصوت الفريدة.

السرعة خﻼل الدورانات الحادة في حلقة  Nardòالتي يبلغ طولها  12.6كيلومترات ولفافات المسار الملتوي بطول  6.2كيلومترات.

بيان صحفي

اختتم السائق اﻻختباري ومدير ديناميكيات السيارات جورجيوس سيروبولوس سلسلة من اﻻختبارات الديناميكية في أرض اﻻختبار المشهورة عالميًا ،بما في ذلك سباقات

من جانبه قال رئيس المنتجات و الهندسة ب Automobili Pininfarinaباولو ديﻼتشا " :يعتبر هذا اﻻختبار لحظة مثيرة لعمﻼئنا و لفريق العمل في Automobili
تطويرا مكثفًا باستخدام تقنية المحاكاة المتقدمة ،ويمكننا اﻵن
 Pininfarinaحيث نكمل مرحلة أخري في تطوير أقوي سيارة رياضية إيطالية علي اﻹطﻼق .لقد أجرينا
ً
ضبط معايير هيكل  Battisaو نظام توجيه عزم الدوران الرائد رباعي المحركات علي الطريق و المسار"
توفر بطارية  Battistaالتي تبلغ  120كيلووات في الساعة الطاقة ﻷربعة محركات كهربائية  -واحدة في كل عجلة  -ﻹنتاج طاقة مج ّمعة تبلغ  1900حصان وعزم
أقصى يبلغ  2300نيوتن متر .مجموعة نقل الحركة المتقدمة لديها قادرة على توزيع القوة بذكاء بين جميع العجﻼت اﻷربع لتحسين الجر في جميع الظروف وتسمح
للعمﻼء بتخصيص تجربة القيادة لتناسب أذواقهم الشخصية باستخدام خمسة أوضاع قيادة فريدة ) Calmaو Puraو Energicaو Furiosaو.(Carattere

قال جورجوس سيروبولوس السائق اﻻختباري ومدير ديناميكيات السيارات ب" :Automobili Pininfarinaإمكانات اﻷداء الهائلة لـ  Battistaواضحة وﻻ
مجال للنقاش فيها .لن يختبر عمﻼؤنا مثل هذا التسارع من قبل ،ومع ذلك فإن منحهم الفرصة لتصميم تجربتهم باستخدام مجموعة من أوضاع القيادة يعني أن هذه السيارة

الخارقة تقدم أكثر بكثير من مجرد إثارة السرعة .مع نطاق خا ٍل من اﻻنبعاثات يبلغ  500كيلومتر وتقنية الدفع الرباعي المتطورة ،ستكون كل قيادة في Battista
ممتعة".

اﻷولي في مركز  Nardòالتقني بمرونته وقابليته للتطوير والتحديث .أصبح التصميم الداخلي الكامل المكتمل بتفاصيل فاخرة
يتميز اختبار  Battistaالنموذج ّ
للسيارة تحت فرشها اﻷنيق المصنوع من ألياف الكربون فرصة للمهندسين لتقييم كل عنصر من عناصر سيارات  GTالهجينة الفاخرة الجديدة.

تجربة قيادة مخصصة
ستضمن إعدادات ضبط الهيكل حسب الطلب أن توفر السيارة  Battistaتجربة قيادة ديناميكية فريدة من نوعها والتي يمكن تعديلها لتناسب طبيعة كل رحلة قيادة.
سمحت مرحلة اﻻختبار هذه لمهندسي  Automobili Pininfarinaبتطوير مجموعة من التقنيات التي تساهم في تجربة  Battistaالديناميكية الفريدة بما في
ذلك:


ضبط الفرامل Battista :هي أول سيارة كهربائية خارقة تتميز بتقنية مكابح  Brembo CCMRالمتقدمة والمصنوعة من الكربون والسيراميك.
سيرتكز عملها على مزج عملياتها مع نظام الفرامل الهوائية عالية السرعة ونظام استعادة الطاقة ،لتحقيق اﻷداء اﻷمثل وثقة السائق.



توجيه عزم الدوران :سيتم ضبط توجيه عزم الدوران رباعي المحركات بشكل فريد ليناسب خصائص سيارة  Battistaالفائقة المصممة بحسب الطلب،
مما يوفر قوة سحب مذهلة وثقة السائق في جميع الظروف .سيتم تحسين توجيه عزم الدوران المحايد للطاقة ﻻستعادة الطاقة الكهربائية وتحويلها بسﻼسة
لتعزيز النطاق والكفاءة.
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إعدادات الهيكل المخصصة :بعد حوالي  000،1ساعة من اﻻختبار الديناميكي اﻻفتراضي؛ سيتم تقييم مكونات التعليق باﻷذرع المزدوجة ،وعجﻼت اﻷلمنيوم
ي ،والمواد المرنة ،مع اﻻستفادة القصوى من هيكل أحادي من ألياف الكربون شديد الصﻼبة في  Battistaﻹتقان تجربة القيادة.
المطروقة ،وقضبان الل ّ



اختبار وضع القيادة :يمنح التوجيه المتقدم لعزم الدوران  Automobili Pininfarinaالقدرة على إنشاء خصائص مميزة بين كل وضع قيادة مقارنةً
بسيارة  ICEالتقليدية .سيتم ضبط البرنامج النهائي واختباره لكل وضع من أوضاع القيادة الخمسة لسيارة  Battistaعلى الطريق والمسار.



اختبار اﻹطارات :سيحصل العمﻼء على الخيار ‘ ’Preziosoفي العجﻼت اﻷمامية والخلفية المصنوعة من اﻷلومنيوم مقاس  20بوصة والخيار
‘ ’Impulsoفي العجﻼت اﻷمامية مقاس  20بوصة والخلفية مقاس  21بوصة ،مع توفير  8.9كجم في الكتلة غير المعلقة عبر جميع العجﻼت ،مع ما

كل استعمال أثناء مرحلة اﻻختبار الديناميكي.


بيان صحفي

يقابلها من إطارات عالية اﻷداء Michelin Pilot Sport Cup 2R :أو  .Pirelli P Zeroسيقوم المهندسون بتحسين إعدادات الهيكل لتناسب

ديناميكية الهواء على السرعات العالية :بعد اختبار المحاكاة وأنفاق الرياح ،سيتم تطوير التصميم الخارجي الفريد وديناميكية الهواء لـ  Battistaأثناء
اختبار الحلبة للتأكد من أن تفاصيل نحت الجسم الخارجي للسيارة يوفر اﻷداء والثبات من حيث ديناميكية الهواء والراحة المتوقعين من سيارات الرفاهية
ذات السرعات الفائقة.



تجربة الصوت :ستوفر  Battistaتجربة قيادة فريدة من نوعها بكل معنى الكلمة ،وسيتمكن الفنيون بفضل التطوير الديناميكي من تطوير المشهد الصوتي
داخل السيارة وخارجها لتﻼئم الحمض النووي للسيارة فائقة السرعة في جميع بيئات القيادة.

عندما يتم تسليم السيارات اﻷولى للعمﻼء في عام  ،2021ستتسارع  Battistaمن  0-100كم  /ساعة ) 0-62ميل في الساعة( في أقل من ثانيتين  -أي أسرع من
سيارة  Formula 1الحالية .كما ستسارع من  0-300كم  /ساعة ) 0-186ميل  /ساعة( في أقل من  12ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى  350كم  /ساعة )217

ميﻼً  /الساعة(.

رفاهية اﻻتصاﻻت
ستجمع سيارات  GTالهجينة الفاخرة بين اﻷداء الفائق مع التجوال العالمي السلس بفضل الشراكة مع شركة اﻻتصاﻻت المتكاملة  .Deutsche Telekomتضمن
اﻻتفاقية أن يتمتع عمﻼء  Battistaباﻻتصال عبر اﻹنترنت في جميع أنحاء العالم دون انقطاع أو تكبد رسوم إضافية.

يدعم هذا اﻻتصال المتقدم تقنية  ،Over-The-Airالقادرة على تحديث البرامج عن بُعد لـ  26وحدة تحكم فردية على  ،Battistaتشمل كل شيء من مجموعة نقل
الحركة الكهربائية الخالصة إلى نظام المعلومات والترفيه .ستراقب تقنية "التشخيص الذكي" ) (Smart Diagnosticsأيضًا سيارات  GTالهجينة الفاخرة ﻻكتشاف
المشكﻼت المحتملة قبل ظهورها ،مع اﻻستفادة من تقنيات اتصاﻻت القرن الحادي والعشرين إلى القطاع ﻷول مرة.

تتضمن مجموعة الخدمات الرقمية الصديقة للعمﻼء المقدمة مع كل سيارة  Battistaأيضًا شحنًا مجانيًا بالشراكة مع  ChargePointوتوافر صندوق حائط مصمم
من  Pininfarina SpAبنفس لون السيارة الفائقة.

تم إطﻼق اسم  Automobili Pininfarina Battistaعلى اسم  ،Battista ‘Pinin’ Farinaمؤسس شركة  ،Carrozzeria Pininfarinaالتي
أسسها في عام  .1930إن السيارة الكهربائية النقية سيارات  GTالهجينة هي تحقيق حلم  Battistaبرؤية سيارة منتجة تحمل اسم  Pininfarinaوسيتم تسليم
السيارات اﻷولى للعمﻼء في عام  .2021ولن يتم تصنيع أكثر من  150نموذ ًجا يدويًا في كامبيانو بإيطاليا ،مما يوفر مزي ًجا فريدًا من التصميم اﻷسطوري والتكنولوجيا
الكهربائية.

النهايات.
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جهات اﻻتصال اﻹعﻼمية
دان كونيل

Christian Scheckenbach

رئيس اﻻتصاﻻت

رئيس العﻼقات العامة وشراكة اﻻتصاﻻت

)جوال( +49 (0) 160 553 0318

)جوال( +49 (0) 171 265 4094

d.connell@automobili-pininfarina.com

c.scheckenbach@automobili-pininfarina.com

بيان صحفي

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة
automobili-pininfarina.com/media-zone

مﻼحظات المحرر
حول

AUTOMOBILI PININFARINA

يقع  Automobili Pininfarinaفي مقر العمليات في ميونيخ ،ألمانيا ،مع فريق من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة من السيارات من ماركات السيارات الفاخرة والممتازة.
من خﻼل تصميم وهندسة وإنتاج يدوي في إيطاليا ،سيتم بيع سيارة  Battistaالفائقة وصيانتها وجميع الموديﻼت المستقبلية في جميع اﻷسواق العالمية الرئيسية تحت اسم
 .Pininfarinaتهدف الشركة الجديدة إلى أن تكون العﻼمة التجارية للسيارات الفاخرة اﻷكثر استدامة في العالم.
تستحوذ

Mahindra & Mahindra Ltd

على  %100من الشركة  ،وقد تم تسميتها

 .S.p.Aو .Mahindra & Mahindra Ltdتلعب

Pininfarina SpA

Automobili Pininfarina

بعد توقيع اتفاقية ترخيص العﻼمة التجارية بين

مؤثرا في دعم قدرات التصميم واﻹنتاج استنادًا إلى تجربة فريدة من نوعها طيلة
دورا
ً
ً

90

Pininfarina

عا ًما في إنتاج

العديد من أكثر السيارات شهرة في العالم.
أطلق أناند ماهيندرا ،رئيس شركة  ،Mahindra & Mahindraوباولو بينينفارينا ،رئيس  ،.Pininfarina S.p.Aوالدكتور باوان جوينكا رئيس شركة  ،Mahindra Racingالعﻼمة
التجارية الجديدة للسيارات في سباق روما فورموﻻ إي في  13أبريل  .2018وقد بنى ماهيندرا بسرعة تجربة أحدث ابتكارات تكنولوجية مستدامة عالية اﻷداء "من السباق
ابتكارا في العالم في عام .2013
إلى الطريق" بعد أن تنافس في كل سباق للفورموﻻ إي منذ بدء سلسلة سباقات السيارات اﻷكثر
ً
حول باولو ديﻼتشا ،رئيس المنتجات والهندسة
ً
مسؤوﻻ عن تطوير المجموعة المستقبلية من السيارات الكهربائية الفاخرة المستدامة  ،Automobili Pininfarinaوقد شغل سابقًا
كان ديﻼتشا الذي يبلغ من العمر  45عا ًما
مناصب عليا في اﻻختبارات والهندسة والتصميم في  Ferrariو Maseratiو.Alfa Romeo
حول جورجوس سيروبولوس ،السائق اﻻختباري ومدير ديناميكيات السيارات
قضى سيروبولوس البالغ من العمر

40

عا ًما أكثر من

15

عا ًما في المساعدة في تطوير سيارات فاخرة وسيارات رياضية عالية اﻷداء وتصميمها ،مع التركيز على

السيارات الكهربائية ذات الخبرة في العمل مع  Lotusو Teslaو Faraday Futureوغيرها.
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