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یقدمان ساعة    1822أوتوموبیلي بینینفارینا وبوفیھ  
 باتیستا توربیون الجدیدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الستار عن ساعة باتیستا توربیون    -استثنائي  المتخصصة في تصنیع الساعات المتطورة والمصممة بشكل    -  1822  أزاحت شركة بوفیھ •

 والمصممة لتتماشى مع سیارة باتیستا ھایبر جي تي الكھربائیة بالكامل الجدیدة الرائعة، 

مزیًدا من الروعة واألناقة على سیارة باتیستا بحرفیة   یفبالتعاون عن كثب مع شركة أوتوموبیلي بینینفارینا، ابتكرت شركة بوفیھ ساعة تض •

 منقطعة النظیر مع االھتمام بالتفاصیل 

الفاخرتان نفس الرؤیة والخبرة في صنع قطع فنیة یدویًا ومصممة بشكل جمیل، والتي تبدعھا بشغف فرق عمل  تتشارك العالمتان التجاریتان   •

 مخصصة مع أخذ االستدامة في المستقبل بعین االعتبار 

 https://youtu.be/qgVsbQrIU0s ھنا: متاح في مقطع الفیدیو ساعة باتیستا توربیونعرض عن  •

 
 
 
 

https://youtu.be/qgVsbQrIU0s
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ي (  ب 2،  د ل    0 و أل ا ن  ی ر ش ت / ر ب و ت ك 2أ 0 2 القوة. الدقة. الجمال. األناقة. تصف ھذه الكلمات بشكل مثالي سیارة أوتوموبیلي بینینفارینا  )  1

 . 1822الجدیدة من بوفیھ باتیستا، واآلن تجسد مزایا ساعة باتیستا توربیون 

 

البتكار االستثنائي.  وھما یمثالن قطعتین فنیتین رائدتین صممتا جنبًا إلى جنب بنفس الرؤیة التصمیمیة ذاتھا التي تستلھم عناصرھا من األناقة األسطوریة وا

 للرفاھیة الحدیثة والمستدامة. تُعد ساعة بوفیھ باتیستا توربیون الجدیدة وسیارة أوتوموبیلي بینینفارینا رمزین 

 

: "منذ الیوم األول الذي تواصلنا فیھ مع باسكال رافي والصناع المھرة في  قائًال   صرح «بیر سفانتسون»، الرئیس التنفیذي لشركة أوتوموبیلي بینینفارینا

وصول إلى القمة في التصمیم وصناعة الساعات. مع  ، شعرنا باإللھام المتبادل حیال فرصة إنشاء شكل فني آخر للعمالء الراغبین في ال1822بوفیھ  

 إزاحة الستار عن أول ساعة سنطلقھا معًا، نھدف إلى عرض خطوة أخرى مستقبلیة في عالم الساعات المصنوعة یدویًا". 

 

 رؤیة مستقبلیة للرفاھیة  

لجدیدة. وتم إنتاج ساعة باتیستا توربیون الرائعة احتفاالً بابتكار  مع سیارة باتیستا، أصبحت أوتوموبیلي بینینفارینا في طلیعة حركة الرفاھیة المستدامة ا

 أول سیارة تم تصمیمھا وتجمیعھا بالكامل في كامبیانو.  
 

تحمل اسمھا    كان ھناك احتفاء بأول سیارة ھایبر جي تي كھربائیة بالكامل في العالم لتمیزھا من ناحیة التصمیم بحصولھا على العدید من الجوائز التي

، مما یضمن  لفعل، وذلك مع اكتمال إنتاج اإلصدارات األولیة من باتیستا. سیتم تصمیم كل سیارة من سیارات باتیستا وفقًا للمواصفات الشخصیة للعمیل با

 امتیازات حصریة ال مثیل لھا.  

 

العالم بالطریقة ذاتھا. فالشركة تقدم لعمالئھا حریة  وعلى الجانب اآلخر، في شركة بوفیھ، فلقد تم ابتكار تحفة یدویة الصنع من قبل أمھر الحرفیین في  

 اختیار تصمیمات مخصصة للغایة لمنتجاتھا، مع ضمان أعلى جودة.  

 

، قائًال: "العالم أصبح أكثر استدامة، والمستقبل للسیارات الكھربائیة. ھذا ھو الشيء المثیر لإلعجاب  1822صرح «باسكال رافي»، مالك شركة بوفیھ  

السیارة   للساعات  في  بوفیھ  بیت  من  الفاخرة  الساعات  مثل  بالتفاصیل،  الیدوي  واالھتمام  الھندسي  التمیز  بین  تجمع  فھي  الجمیلة،  باتیستا 

)House of BOVET في عملیاتنا). تلھمنا شركة أوتوموبیلي بینینفارینا الستخدام أسالیب ومواد جدیدة، مع التركیز على االستدامة." 

 

 ة صور النقاء في أبھى  
ألناقة،  كان ھناك تعاون مشترك بین فرق التصمیم في شركتي أوتوموبیلي بینینفارینا وبوفیھ، مع تطبیق قیم تصمیم مشتركة تركز على االبتكار في ا

 ئیة استثنائیة. فضًال عن االبتكار في المواد والتصنیع منذ البدایة. یتجسد في الساعة أفكار جدیدة ورائدة مع ھیكل كالسیكي الطابع ولمسات نھا 

 

، وكذلك الحال بالنسبة لشركة  1822، ذلك قائًال: "ال غنى عن العنصر البشري في شركة بوفیھ  1822ویشرح «باسكال رافي»، مالك شركة بوفیھ  

ًعا وال یكون ھناك اھتمام بخالف  أوتوموبیلي بینینفارینا. وتتشارك السیارات والساعات الفاخرة القیم ذاتھا: التصمیم واألداء االستثنائي. عندما تبدأ مشرو

 . " بل تتضاعف   -السعي للوصول إلى المثالیة، فإن المشاعر الحماسیة ال تتراكم فحسب 

 

تصنیع كل مكون من  مع التركیز على الخفة والنقاء، فإن الساعة تتوسع بفلسفة تصمیم باتیستا وتنقلھا إلى بُعد آخر، بما في ذلك األجزاء المیكانیكیة، مع  

 لشركة أوتوموبیلي بینینفارینا.   PURAونات لیعكس فلسفة تصمیمات المك
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ك أن بلورات  أتاحت الحرفیة الممیزة لدى شركة بوفیھ إضافة تفاصیل رائعة، مع تصنیع كل قطعة تقریبًا داخل مصنع اإلنتاج في ترامیالن بسویسرا. ال ش

 الیاقوت على كال الجانبین ستجعل العمالء یستمتعون بالجمال الداخلي لھذه التحفة المیكانیكیة ویعشقونھ.  

 

ي المنحنیات والتفاصیل الخارجیة الجمیلة لسیارة باتیستا. استغل فریق التصمیم ھذه األشكال في تصمیم عقارب الساعة والقناطر  یكمن مصدر اإللھام ف

فوق القرصین  واألقراص والھیاكل األخرى التي تربط تصمیم باتیستا بالساعة، مع أشكال انسیابیة على غرار تصمیمات بینینفارینا مثل القنطرة الطائرة 

 رئیسیین للساعة.  ال

 

على األقراص، والذي أُعید تصمیمھ بنقوش منمنمة    Triangoloیمكن التعرف على المزید من السمات من خالل خصائص الخلفیة الممیزة، مثل نمط  

نینفارینا  وإضافة لمسة جمالیة علیھ من خالل ظھر علبة المعرض من الكریستال الیاقوتي. تتمیز الساعة بأعالم التعاون الخاصة بشركة أوتوموبیلي بی

 مستقبلھا. على قرص احتیاطي الطاقة، وھي تفاصیل ممیزة من بینینفارینا تحتفي بإرث الشركة و

 
 القلب اإللكتروني لساعة باتیستا توربیون 

) أحد أكثر خصائص باتیستا تمیًزا، فھو یمثل روح أوتوموبیلي بینینفارینا لالبتكار المستمر. وإلى جانب دوره الوظیفي  E-Heartالقلب اإللكتروني ( 

 . كمؤشر لحالة الشحن، فھو یمثل العنصر المادي الذي یعمل كأیقونة على باتیستا

 

اع من بوفیھ  في ساعة باتیستا توربیون، فإن الفتحة على شكل القلب اإللكتروني على الظھر توضح آلیة إعادة الملء التفاضلیة الحاصلة على براءة اختر

 أیام كاملة من احتیاطي الطاقة أسھل وأسرع.   10والتي تجعل إعادة ملء الساعة لمدة  

 

 الساعة 
یون مظھر ثالثي األبعاد، حیث یمكن رؤیة كل جزء من أجزاء الحركة وتعقیداتھا بوضوح من وجھ الساعة وكذلك من  ینتج عن بنیة ساعة باتیستا تورب

مم من بلورتین كبیرتین باللون األزرق الیاقوتي، مما یعزز من خفة  45.6خالل ظھر علبة العرض والجوانب المكشوفة. تتكون العلبة التي یبلغ قطرھا 

 التصمیم ونقائھ. 

 

  Triangoloعام، األقراص الموجودة على وجھ الساعة غیر متناظرة، وتتمیز بنمط    200ل مرة في تاریخ شركة بوفیھ الذي یمتد لما یقرب من  ألو

قرص    عاًما. على   90"، في إشارة إلى سیارة باتیستا أنیفرساریو وتاریخ بینینفارینا الذي یمتد إلى  90الخاص بباتیستا، بینما تشكل معًا شكل الرقم " 

التاری یحتل مؤشر  بینما  بینینفارینا،  لشركة  الشھیرة  التعاونیة  أیقونة األعالم  العثور على  یمكن  الیسار،  الموجود على  الطاقة  مكان احتیاطي  الكبیر  خ 

 الصدارة على القرص األیمن. 

 

" في كلمة بوفیھ وعقارب الساعة وحلقة مؤشر  Vرف "فوق القرصین الرئیسیین، فإن القنطرة الطائرة تحاكي منحنیات باتیستا، كما ھو الحال مع الح

 الممیزة وحلقة القفل المركزي.   Impulsoالساعة. صندوق توربیون مستوحى من عجالت 

 

لفلسفة الحقیقي  التمثیل  ھي  توربیون  باتیستا  "ساعة  قائًال:  بینینفارینا  أوتوموبیلي  بشركة  التصمیم  مسؤولي  كبیر  بورجوجنو»،  «لوكا  تصمیم    صرح 

فھي تتطابق بشكل مثالي مع سیارة    ،أنیق. لقد وصلنا إلى مستوى من التفاصیل وجودة التصمیم لم نشھده من قبلووتوموبیلي بینینفارینا على نطاق بسیط  أ

 . " باتیستا ھایبر جي تي 
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تجریدي لھیكل سیارة باتیستا الذي یلتف كالصدفة  عندما تنظر من خالل ظھر علبة العرض، ستشعر باإلعجاب الشدید بالھیكل الرئیسي للساعة، فھو تمثیل  

 حول سقف جوتشیا المصمم على شكل دمعة. ستجد روح باتیستا من خالل التلوین ذي الدرجتین للقناطر. 

 

م مادة سوبر  وصقل الزوایا والتلمیع. تم استخدا  Côtes de Genèveمع اللسمات النھائیة التقلیدیة مثل    Iconica Bluتلتقي التفاصیل الدقیقة في  

 ) بسخاء على جمیع العقارب، بما في ذلك الجزء العلوي من صندوق توربیون، باإلضافة إلى عقرب احتیاطي الطاقة.Super-LumiNovaلومي نوفا (

 

 الحركة 
اھتزاز   18,000مل بمعدل  ة اختراع من بوفیھ؛ والذي یعءتتمیز ساعة باتیستا بحركة جدیدة تماًما باستخدام توربیون مزدوج الوجھ الحاصل على برا

 أیام مع أسطوانة واحدة فقط.   10في الساعة، مع احتیاطي طاقة مذھل لمدة 

 

دة، مع وضع  تم تصمیم ھذه الحركة خصیًصا لساعة باتیستا توربیون، مع استلھام ھذا التصمیم من أوتوموبیلي بینینفارینا. تم تطویر ھذه الحركة الجدی

 منتصف، وإضافة مؤشر تاریخ كبیر، وإعادة تصمیم صندوق توربیون بالكامل داخل شركتنا. عقارب الساعات والدقائق في ال

 

كل كبیر یتم تثبیت التوربیون الطائر ذي الوجھین، الحاصل على براءة اختراع، في مركز محوره، ویقلل توزیع وزن میزان الساعة وزنبرك التوازن بش

 خر على الدقة العالیة والتعقید لھذه الحركة. من تأثیر ذراع الرافعة واالحتكاك، وھو مثال آ

 

أیام عادةً ضعف عدد    10تحتاج الساعة المیكانیكیة باحتیاطي الطاقة یكفي لمدة    –أدى تصغیر آلیة ملء الساعة إلى الحصول على براءة اختراع ثانیة  

ساعة باتیستا توربیون والترس التفاضلي الكروي یخفضان ھذا  دورات التاج (المدوار) لملء الساعة؛ ومع ذلك، فإن نظام ملء الساعة الحصري في  

 الرقم إلى النصف، دون زیادة عزم آلیة ملء الساعة. 

 

واحدة من عدد قلیل من الشركات في العالم التي    1822یتم تصنیع نابض االتزان والمنظم لحركة التوربیون الجدیدة ھذا داخل مصانعنا، إذ تعد بوفیھ  

 ض االتزان وموازین الساعة الخاصة بھا. یمكنھا إنتاج نواب

 

 اللمسة البشریة 
سائق بدقة  كل سیارة باتیستا ھایبر جي تي مصنوعة یدویًا في كامبیانو بإیطالیا، مع تصمیم تفاصیل كل عنصر من عناصر السیارة التي یتفاعل معھا ال

ى العائلة للعمل مع فرق التصمیم والھندسة إلنشاء سیارة باتیستا المثالیة  من قبل فریق من الحرفیین ذوي الخبرة والحماس. ندعو كل عمیل لالنضمام إل 

 الخاصة بھم.  

 

تجمیع كل ساعة  أما في شركة بوفیھ، بباإلضافة إلى أسالیب التصنیع الحدیثة، یقوم كل حرفي بوضع اللسمات األخیرة لكل مكون یدویًا. وفي النھایة، یتم 

ساعة سنویًا،    1,000ھذا ما یمیز شركة بوفیھ في عالم صناعة الساعات. یقتصر إنتاج شركة بوفیھ على أقل من  یدویًا بواسطة صانعي ساعات مھرة. و 

 في المئة بحسب الطلب، مع منح ھذا النوع من االھتمام بالتفاصیل إلى كل قطعة.  30مع إنتاج 

 

 السمات المستدامة 
ب أن تكون مستدامة، دون أي مساس بالجودة أو الجمال. من خالل إعادة النظر في المواد  تؤمن شركة أوتوموبیلي بینینفارینا بأن الرفاھیة یمكن ویج

مقاعد بأوراق  والعملیات وإعادة ھیكلتھا، تتسارع رحلتنا نحو مستقبل مستدام. في سیارة باتیستا ھایبر جي تي، تم تقدیم منھجیات جدیدة لدباغة جلد ال

 ة اإلنتاج، وخلق مواد جدیدة مبتكرة من خالل الجمع بین قطع الجلد والخشب.الزیتون، وإعادة تدویر المواد طوال عملی
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التصنیع بشركة  الساعات المیكانیكیة بطبیعتھا مستدامة، حیث یُقصد منھا أن تدوم إلى األبد تقریبًا مع الرعایة والخدمات المناسبة. تم تصمیم عملیات  

ع باتیستا، كان القرار ھو  بوفیھ اللتقاط جمیع أنواع النفایات وإعادة تدویرھا، في حین أن الساعات المیكانیكیة ال تستخدم بطاریات یمكن التخلص منھا. م

 في المئة.   مئةعدم استخدام أحزمة جلد التمساح، ولكن بدًال من ذلك تم استخدام حزام مطاطي مصمم حدیثًا وھو نباتي بنسبة 

 

اریتین ویضع نصب عینیھ  وأوتوموبیلي بینینفارینا ھي نتیجة تعاون یحتفي بتاریخ كلتا العالمتین التج  1822إن ساعة باتیستا توربیون الجدیدة من بوفیھ 

 القرن المقبل. 

 

 مرحبًا بكم مع مستقبل الرفاھیة. 

 

 لمحة سریعة: باتیستا توربیون 

 ثانیة حاصل على براءة اختراع  60توربیون طائر ذو وجھین مدتھ  •

 حركة جدیدة كلیًا مع شاشة عرض كبیرة للتاریخ  •

 أیام من احتیاطي الطاقة  10 •

 ة اختراع نظام ملء ساعة كروي حاصل على براء •

 لسیارة باتیستا  Impulsoصندوق توربیون مستوحى من عجالت  •

 مم  11.95مم ×  45.6علبة فریدة من نوعھا مع كریستاالت مزدوجة من الیاقوت؛  •

 تفاصیل التصمیم مستوحاة من سیارة باتیستا الخارقة الكھربائیة بالكامل  •

 أقراص غیر متناظرة ألول مرة على اإلطالق  •

 الھیكلیة مستوحاة من باتیستابنیة الحركة  •

 أحزمة مطاطیة نباتیة حصریة  •

 إصدارات محدودة من التیتانیوم، أو الذھب الوردي، أو البالتینیوم، أو المصممة حسب الطلب  •

 
 -انتھى-

 
م  ال ع إل ا ل  ا ص ت ا ت  ا ھ  ج

 
 سالم فیصل 

 برفورمانس كومیونیكیشنز   -تنفیذي حسابات 

 1866 363 54 971+(جوال) 

salam@performancecomms.com 

 

 لمزید من المعلومات، تفضل بزیارة 

zone-pininfarina.com/media-automobili 
 

https://www.automobili-pininfarina.com/media-zone
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 مالحظات المحرر 
 1822نبذة حول شركة بوفیھ 

المینا، والرسم المصغر،   ببراعة بین آلیات صناعة الساعات عالیة الجودة األكثر تطوًرا واألعلى حرفیة، وذلك باستخدام تقنیات متمیزة مثل النقش الیدوي، وأعمال) House of BOVETیجمع بیت بوفیھ للساعات (

أرقى الساعات یدویًا، مما یسمح لھواة جمع المقتنیات تجربة المتعة الحقیقیة لرفاھیة الوقت.  عام، قام بیت بوفیھ للساعات بصناعة   200مع تطبیق أحدث التصامیم واأللوان والمواد في نفس الوقت. منذ ما یقرب من  

لیات الحرفیة السویسریة،  ع المكونات داخل مصانع الشركة، مع احترام العملمزید من ضمان ھذا التمیز، حدد المالك السید (باسكال رافي) حجم التصنیع السنوي لبیت بوفیھ من الساعات المصنوعة یدویًا، وتصنیع جمی

 وتعزیز التزامھا بالحصریة والتفرد. 

 

 سیارة باتیستا من شركة أوتوموبیلي بینینفارینا للسیارات
سیارة ریاضیة یُمكن قیادتھا قانونیًا على الطرق مزودة بتقنیة محرك االحتراق  ستكون سیارة باتیستا أقوى سیارة جرى تصمیمھا وصنعھا على اإلطالق في إیطالیا، وستقدم مستوًى من األداء ال یمكن تحقیقھ الیوم مع أي  

نیوتن متر، ستجمع سیارة باتیستا    2300حصان وعزم دوران   1900كم/ساعة خالل ثانیتین، وبقوة    100إلى    0المستخدمة حالیًا وتسارعھا من   1  الداخلي. فمن خالل سرعتھا التي تفوق سرعة سیارة سباق فورموال 

مع مدًى تمت   -واحد في كل عجلة    -الساعة الطاقة ألربعة محركات كھربائیة    كیلووات في  120بین الجوانب الھندسیة الفائقة والتكنولوجیا المتطورة في سیارة عدیمة االنبعاثات. تقدم بطاریة باتیستا التي تبلغ قدرتھا  

 بإیطالیا.  سیارة من سیارات باتیستا یدویًا وفردیًا في ورشة بینینفارینا إس بي إیھ في كامبیانو  150میًال) بشحنة كھربائیة واحدة. لن یتم تصنیع أكثر من  310كیلومتر ( 500یزید عن  WLTPمحاكاتھ وفقًا الختبار 

 

 نبذة حول شركة أوتوموبیلي بینینفارینا للسیارات 
ي،  برة في مجال السیارات الفارھة والمتمیزة. سیتم بیع سیارة باتیستا ھایبر جي ت تمارس شركة بینینفارینا للسیارات نشاطھا من المقر الرئیسي لعملیاتھا في میونیخ بألمانیا مع فریق من المدیرین التنفیذیین أصحاب الخ

حت االسم التجاري بینینفارینا. تھدف الشركة الجدیدة ألن تكون العالمة التجاریة  التي جرى تصمیمھا وھندستھا وإنتاجھا یدویًا في إیطالیا، وجمیع المودیالت المستقبلیة وصیانتھا في جمیع األسواق العالمیة الرئیسیة ت

 األكثر استدامة عالمیًا للسیارات الفارھة. 

 

ن شركة بینینفارینا إس بي إیھ وشركة  بالمئة لشركة ماھیندرا أند ماھیندرا لمتد، وأُطِلق علیھا اسم أوتوموبیلي بینینفارینا بعد توقیع اتفاقیة ترخیص العالمة التجاریة بی  100ة أحد االستثمارات الكاملة بنسبة  تُعد الشرك

 عاًما في إنتاج العدید من السیارات األكثر شھرة في العالم.  90س بي إیھ، دوًرا مؤثًرا في دعم قدرات التصمیم واإلنتاج بناًء على خبرتھا الفریدة البالغة  ماھیندرا أند ماھیندرا لمتد. ستلعب الشركة األم، بینینفارینا إ

 


