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إطالق سیارة "باتیستا" الفارھة ذات الملیوني دوالر في دبي، یسطر تاریخاً 

 جدیداً من الفخامة واألداء الكھربائي الخارق في الشرق األوسط 
 

 
 
یاراتھا باكورة س ،أوتوموبیلي بینینفارینا أحدث عالمة في عالم السیارات، تطلق :2019أبریل  28/ دبي، یونیخ م

أبریل) خالل حفل  ۲۹"باتسیتا" الفارھة والكھربائیة بالكامل بشكل رسمي في منطقة الشرق األوسط غداً (اإلثنین 
 تخصص في السیارات الفارھة. خاص بالتعاون مع الوكیل الحصري للعالمة، أداماس موتورز، الم

 
وة الـ ذات قفائقة النقاء ، الكھربائیةنسخة ممیزة من سیارة باتیستا الفارھة و عرضیتم خالل حفل اإلطالق س

. Blu Iconicaمع لمسات زرقاء بدرجة  Grigio Lusernaاً، بتخصیص ذي لون فضي، یُسمى حصان 1900
وسیشارك في الحفل مجموعة من عّشاق السیارات وأصحاب ومقتني السیارات الفارھة وعدد من رجال األعمال 

 ومشاھیر وسائل التواصل االجتماعي واإلعالمیین. 
 

إلى دبي بعد عشرة أیام فقط من ظھورھا األول في أمیركا الشمالیة ضمن حفل إطالق خاص في  باتیستاتصل 
د شركة أوتوموبیلي بینینفارینا، المصنعة لھذه السیارة، بأن باتیستا ستكون أسرع بحوالي مدینة نیویورك. وتَع

 في كتاب عشق السیارات الكھربائیة اً جدیدفتح فصالً تالحالیة، وأنھا س 1الفورموال  اتم/ساعة من سیارلك 100
یة الفارھة والسیارات الریاض سیاراتللاألسواق العالمیة وأھمھا بالنسبة ر بأكأحد في اإلمارات العربیة المتحدة، 

 الفاخرة. 
، اإلیطالیة التصمیم ویدویة الصنع تأتي لتثبت Hyper GTوترى أوتوموبیلي بینینفارینا بأن ھذه السیارة الـ 

تشتمل على كافة مقومات السیارات الریاضیة الفارھة الكالسیكیة، حیث أن  أنبأنھ یمكن للسیارات الكھربائیة 
 .جمیلة ومرغوبة وقویة للغایةباتیستا 

ول لباكورتنا یكون الظھور األ فخورون بأن إنناأوتوموبیلي بینینفارینا: "لدى  لتصمیمامدیر  –و یبورجونوقال لوكا 
 لم تمض أكثر من ستة أسابیع على إطالق السیارة رسمیاً في. باتیستا في منطقة الشرق األوسط من ھنا في دبي

ً منقطع النظیر. والیوم، نحن في رات، حیث معرض جنیف الدولي للسیا لم أكثر دول العا إحدىالقت استحسانا
ا فارھة، وإننا نعد عمالئنا في المنطقة بأن تفاصیل سیارتنالالسیارات فخمة وریاضیة اللسیارات الا اً في مجالتمیز

 كلم/ساعة في أقل من ثانیتین، باتیستا أسرع من سیارات الفورموال واحد 100إلى  0من  ˂

حصان في الشرق  1900 ذات قوة الـاالنبعاثات  عدیمةالكھربائیة الفائقة  Battista سیارةأول محطة لدبي  ˂
 األوسط

جیالً  ھي تمثلالسیارات الكھربائیة وتسلط أقوى سیارة تم تصمیمھا وصنعھا في إیطالیا الضوء على جمال  ˂
 اً للسیارات الكھربائیةجدید

، والكشف عن طرازھا الثاني ذو االسم 2020أوتوموبیلي بینینفارینا تؤكد بدء إنتاج باتیستا أواخر عام  ˂
 ، في وقت الحق من ھذا العامPF1 الرمزي

على بیع  امع أوتوموبیلي بینینفارینشركة أداماس موتورز المتخصصة في بیع السیارات الفاخرة تتعاون  ˂
ً سیارة  150باتیستا في اإلمارات، والمحدودة الصنع لـ   عالمیا

 ھذا الرابطالرجاء زیارة  ،دبي فيباتیستا سیارة ل عالیة الجودةللحصول على صور ˂

https://www.automobili-pininfarina.com/media-zone-assets/media/april2019/dubai-launch/dubai-launch.zip
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تتمتع بأحدث التكنولوجیات، التي فائقة السرعة، وو اً،حصان 1900تصل إلى التي  الفارھة باتیستا، ذات القوة
نا بأنھا ال شّك لدیو .في دولة اإلمارات العربیة المتحدة لعشاق السیاراتتجربة جدیدة عدیمة االنبعاثات، ستوفر و

 ."یحبون السیارات الكھربائیة فائقة األداءستجعلھم 
 
لتصمیم   Pininfarina SpAمصنع دار  ، وذلك فيكحد أقصىعالمیاً باتیستا  من طرازسیارة  150یتم إنتاج س

منھا  50یتم تخصیص ومن المتوقع أن . 2020من النصف الثاني من عام  دءاً ، بفي كامبیانو بإیطالیاالسیارات 
 .عاثاتعدیمة االنب"باتیستا" علیھ من المتوقع أن یكون الطلب كبیراً على و ،الشرق األوسط وآسیا لسوق منطقة

 
استراتیجیین  عن شركاءأوتوموبیلي بینینفارینا  الشرق األوسط مع بدایة بحثباتیستا إلى سیارة یتزامن وصول 

 ،لقتھ "باتیستا"الذي ت الكبیرحیث أن الشركة، وبعد االستقبال اإلیجابي  لتنفیذ المرحلة التالیة من خطط التطویر.
ھدف الوصول إلى ب االنبعاثات،عدیمة من سیارات الدفع الرباعي المتطورة  متكاملةإلطالق مجموعة  تخطط

 شریحة أكبر من المستھلكین وعشاق السیارات الكھربائیة الفاخرة. 
 

للعالمة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، سیتم قریباً كوكیل حصري أداماس موتورز  اإلعالن عن اختیاربعد 
. ةھم أسواق المنطقالذي یعتبر من أثاٍن في الشرق األوسط لتغطیة السوق السعودي  وكیل حصريعن اإلعالن 

 :موقع الشركةھم عبر م طلبیتقدوعلى الراغبین في امتالك إحدى سیارات "باتیستا" 
pininfarina.com/viewing-https://www.automobili 

 
 

 باتیستا بینینفارینا
 بالكامل من إنتاج عالمة أول سیارة فارھة كھربائیةباتیستا  ستكونعند بدء تسلیمھا للعمالء العام المقبل، 

السّر  ووإن إنتاج السیارة بأعداد قلیلة، باإلضافة إلى جمالھا وأدائھا المذھل ھأوتوموبیلي بینینفارینا الفاخرة. 
ً وأن كّل سیارة  ملیون دوالر 2.5و 2وراء تحدید سعر السیارة، والذي یتراوح ما بین  أمیركي، خصوصا

 ستخضع لتخصیصات محددة تبعاً لرغبة المالك، بحیث لن توجد سیارتان متماثلتان.
 

حیث أن  ،أقوى سیارة یتم تصمیمھا وصنعھا في إیطالیاباتیستا  تُعدّ كونھا تعتمد على الكھرباء بشكل كلّي، ول
تتحد  -واحد في كل عجلة  -تي توفر طاقة ألربعة محركات كھربائیة وال طكیلو وا 120بطاریتھا التي تبلغ 

 .نیوتن متر 2300اً، وعزم دوران تبلغ قیمتھ حصان 1900طاقة مستھدفة تبلغ إلى  لتنتج
  

 منأو  ،لندن إلى باریسكلم، أو ما یعادل القیادة من  480ویكفي شحن بطاریة السیارة بالكامل، لقیادتھا لمسافة 
في الساعة في أقل من  كلم 100. وتصل السیارة إلى سرعة الیوم ذھاباً وإیاباً مرتین فيدبي إلى أبوظبي 

 ، ما یجعلھا أسرع من سیارات الفورموال واحد. ثانیتین
 

اإلیطالیة للتصمیم،  Pininfarina SpAدار أنیق من قبل ممیز و تصمیمعالوةً على ما سبق، تتغنى السیارة ب
ً . وعلیھ فإن Ferrari من سیارات 60والتي قامت بتصمیم أكثر من  اً،المیع والشھیرة ً جدید باتیستا تمثل واقعا  ا

 اً للسیارات الكھربائیة.جدیدھي تمثل جیالً السیارات الكھربائیة و عشقمدى سیغیر من 
 أوتوموبیلي بینینفارینا

في  ضمن عالم السیاراتكأحدث عالمة تجاریة  2018في أبریل إطالق واإلعالن عن أوتوموبیلي بینینفارینا تم 
ً الوحیدة التي تركز حالیالسیارات العالم، وھي عالمة  ة كاملة من السیارات الكھربائیمتفقط على إنتاج مجموعة  ا

، باستقطاب قائمة من نخبة الخبرات في مجال میونیخ ومقرھافقط، قامت الشركة  اً شھر 12الفاخرة. في غضون 
ً على قیادة وتطویر أبرز السیارات أداءاً مثل ت  ،بوجاتي فیرونصمیم وھندسة السیارات ممن عملوا سابقا

 Porsche Missionو Pagani Zondaو AMG Project ONE -والمبورغیني أوروس ومرسیدس

https://www.automobili-pininfarina.com/viewing
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، PF1 والذي یحمل االسم الرمزي طرازھا الفاخر الثاني،أعلنت مؤخراً بأن  دقأوتوموبیلي بینینفارینا ھذا وكانت 
 المقبل. أغسطسفي للسیارات في كالیفورنیا  سیتم تقدیمھ في أسبوع مونتیري الشھیر

 -انتھى  -

 اإلعالمیة العالقات قسم

 كونیل، مدیر العالمة التجاریةدان 

 

 

  لوكا روبینو، نائب المدیر ومسؤول التواصل الرقمي 
  9789 210 213 1+جوال    7464039401(0)44+جوال 

 pininfarina.com-l.rubino@automobiliالبرید اإللكتروني   pininfarina.com-d.connell@automobiliالبرید اإللكتروني 
 
 
 
 

   
 الشرق األوسط –مسؤول العالقات العامة ، رندة كمال

 

 

  
    551254324(0)971+جوال 

   randa@awqat.meالبرید اإللكتروني 

 

 لمزید من المعلومات، ولالطالع على المصادر المتاحة لوسائل اإلعالم الرجاء زیارة موقع الشركةل
pininfarina.com-www.automobili 

  

mailto:d.connell@automobili-pininfarina.com
mailto:l.rubino@automobili-pininfarina.com
mailto:randa@awqat.me
http://www.automobili-pininfarina.com/
http://www.automobili-pininfarina.com/
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 لطراز باتیستا من بینینفارینا: المواصفات الفنیة

 تقدیرات مستھدفة وتخضع للتأكید من قبل الشركة المصنعة أدناهالبیانات  كافة

 األداء

 ملك 450  شحن البطاریةمدى 
 ثانیة 2.0م/ساعة أقل من لك 100-0 من السیارة  تسارع
 ثانیة 12.0أقل من م/ساعة لك 300-0 من السیارة  تسارع

 )كیلوواط 1400حصان ( 1900   قوة السیارة
 نیوتن متر 2300  األقصىعزم دوران 

 م/ساعةلك 350 أكثر من  السرعة القصوى
 )All-wheel drive with torque vectoring function( توجیھ عزم الدوراندفع كلّي مع   دفعال

 خمسة وضعیات قیادة مختلفة وضعیات القیادة

 المكابح 

 ملم الخلفي 390م األمامي / لم 390 أمامیة وخلقیة. أقراص مكابح سیرامیك كربونیة  نوعھا:

 العجالت

 .Pirelli Tyre S.p.A  عالمة العجالت
 سیارة باتیستابوصة بتصمیم جدید حصري ل 21اس إطار بقیعلى  ةمثبت Pirelli P Zeroعجالت مخصصة من طراز   نوعھا

 جسم السیارة
 

 ألیاف الكربون  مصنوع بالكامل من أحادي للمقصورة ھیكل الھیكل الداخلي
 األمامي والخلفيألومنیوم مضاد للتحّطم ھیكل  الھیكل الخارجي

 بطاریاتالعلبة 

 خلف المقاعد وسط السیارةفي  T حزمة بطاریة على شكل حرف  الشكل 
 ریماك  عالمة البطاریة
 كیلو واط ساعة 120 طاقة البطاریة 

 البطاریة شحن

 قدرة على الشحن السریعتیار مباشر، ذو  شحنتكنولوجیا ال

 

 عن أوتوموبیلي بینینفارینا وباتیستا: 

تحمل أولھا اسم "باتیستا"، وھو اسم . 2020أواخر عام  األسواقالفاخرة الكھربائیة بالكامل في مجموعة من السیارات ستطرح أوتوموبیلي بینینفارینا 
یتم تصنیع . س1939عام ، والذي كان أطلق دار تصمیم السیارات اإلیطالیة Battista 'Pinin' Farina للتصمیم  Pininfarinaمؤسس شركة دار 

 في كامبیانو، إیطالیا. Pininfarina SpAسیارة باتیستا یدویاً بموجب تعاون مع 


