بيان صحفي

تحت الحظر الصارم 08:30 :بتوقيت وسط أوروبا 21 ،أكتوبر 2020

تصميم صندوق الحائط المفصل ويتوفر الشحن مجانًا لمالكي BATTISTA HYPERCAR



صا
تقدم  Automobili Pininfarinaصندوق حائط حصريًا قابل للتخصيص مصمم خصي ً
بالشراكة مع Pininfarina SpA Green Motion



تقدم شراكة  ChargePointالجديدة خمس سنوات من الشحن العام المجاني



يتم تسليم تسجيل الشحن دون عناء من خالل  keyfobأو التطبيق المتقدم

(تورينو 21 ،أكتوبر  )2020سيضمن صندوق الحائط المصمم بحسب الطلب من قبل  Pininfarina SpAوشراكة
جديدة في الشحن العام لمالكي سيارة  Battistaالخارقة الكهربائية النقية االستمتاع بالشحن السهل في المنزل
وأثناء التنقل.
من المقرر أن تكون أقوى سيارة قانونية تم تصنيعها على اإلطالق في إيطاليا ،ولن يتم إنتاج أكثر من  150وحدة
من  ،Pininfarina Battistaتستهدف "األشخاص ذوي أعلى عائد صافٍ " ) (UHNWIsفي جميع أنحاء العالم.
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وسيشمل ذلك عمالء دول مجلس التعاون الخليجي األثرياء الذين يتطلعون إلى تبني إستراتيجيات الكهرباء القوية
التي يتم تنفيذها في الخليج ،أو الذين قد يرغبون في التميز عند زيارة منازلهم األخرى في الخارج.
الشاحن المنزلي الحصري من  - Residenzaالمصمم مع وضع االستدامة الفاخرة في االعتبار  -سيكون متا ًحا
عنصرا إضافيًا من التخصيص لتجربة الملكية .تصميم الصندوق الحائطي مستوحى
لعمالء  Battistaويضيف
ً
من الخطوط النقية لسيارة  ،Battistaويتميز بغطاء مطلي بطالء نهائي بنفس اللون الذي اختاره المالك لسيارة
 GTاإليطالية الفاخرة والفخمة والكهربائية النقية.
بالعمل مع شركة  ،Green Motionالرائدة في مجال البنية التحتية للسيارات الكهربائية ،تم إنشاء صندوق
الحوائط  Automobili Pininfarinaالحاصل على شارة  22كيلو وات (حتى  7.2كيلو وات في أمريكا الشمالية)
باستخدام مواد معاد تدويرها وأخرى عضوية.
ستكون  Residenzaقادرة على الشحن الكامل لبطارية  Battistaبقدرة  120كيلو واط ساعة ليثيوم أيون في
غضون ست ساعات ،مما يجعلها مثالية لعمليات إعادة الشحن بين عشية وضحاها وتوفير نطاق توقع

WLTP

بطول  500كيلومتر ( 310ميالً) ،مما يضمن أنها  GTفائقة السرعة اليومية لجميع المناسبات.
للشحن أثناء التنقل ،أعلنت شركة  Automobili Pininfarinaعن شراكة مع إحدى أكبر شبكات شحن السيارات
الكهربائية في العالم .ChargePoint ،سيوفر هذا التعاون لعمالء  Battistaخمس سنوات من الشحن العام غير
المحدود دون أي تكلفة إضافية لضمان دعمهم الكامل.
سيتمكن مالكو  Battistaمن الوصول إلى معظم شبكة  ChargePointالتي تضم ما يقرب من  5000،11مكان
لشحنها عبر أمريكا الشمالية وأوروبا باإلضافة إلى أكثر من  000،133نقطة شحن من خالل تكامل التجوال مع
مزودي شبكات الشحن اآلخرين .باستخدام نظام شحن تيار مستمر بقدرة  180كيلو وات ،سيتمكن المالكون من
شحن  Battistaمن  %20إلى  %80في  25دقيقة فقط.
قال باولو ديالتشا ،رئيس المنتجات والهندسة في شركة " :Automobili Pininfarinaسوف يحب عمالؤنا إثارة
األداء المكهرب للغاية لـ  ،Battistaومع ذلك يحتاجون أيضًا إلى االستمتاع بالعيش مع هذه التكنولوجيا المتقدمة.
لهذا السبب ،حرصنا على توفير عدد شامل من نقاط الشحن لهم ،والتي أصبحت ممكنة من خالل تعاوننا مع
.ChargePoint
"في الوقت نفسه ،سيتم تنفيذ نسبة كبيرة من شحن  Battistaفي المنزل ،ويوفر تصميم الصندوق الحائطي
الحصري للمالكين حالً
ً
مفصال حسب ذوقهم".
يمكن تنشيط صندوق الحائط  Residenzaمن خالل تطبيق مخصص ،والذي يسمح للمالكين بجدولة شحن
 Battistaالخاصة بهم عن بُعد ومراقبة حالة الشحن الخاصة بها .يتيح التطبيق أيضًا للمالكين عرض سجل الشحن
وهو متكامل مع  Amazon Alexaأو  Google Assistantلمزيد من الراحة.
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سيكون الوصول إلى نقاط الشحن عن بُعد سهالً تما ًما ،حيث يستخدم السائقون  Battista keyfobأو التطبيق
للربط بأجهزة الشحن في شبكة  .ChargePointسيحتوي جيب الساعة المتقدم على جميع معلومات الحساب
الضرورية باستخدام شريحة  RFIDآمنة ،دون الحاجة إلى بطاقات شحن إضافية.
بالنسبة للعمالء في أمريكا الشمالية ،يتميز الصندوق الحائطي لـ  Residenzaبكابل من النوع  1المربوط (الوضع
 )3والذي يتضمن نظام إدارة الكابالت المتكامل الذي يجمع السلك ويدحرج في الصندوق تلقائيًا لمزيد من الراحة.
سيتم تزويد المالكين في أوروبا بكابل مربوط من النوع ( 2كبل ملفوف).

النهايات.

جهات االتصال اإلعالمية
دان كونيل
رئيس االتصاالت
(جوال) +49 (0) 160 553 0318

Christian Scheckenbach

رئيس العالقات العامة وشراكة االتصاالت
(جوال) +49 (0) 171 265 4094

c.scheckenbach@automobili-pininfarina.com d.connell@automobili-pininfarina.com

لمزيد من المعلومات ولحزمة الوسائط ،يرجى زيارة:
automobili-pininfarina.com/media-zone

مالحظات المحرر
AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA

ستكون  Battistaأقوى سيارة تم تصميمها وبناؤها في إيطاليا على اإلطالق ،وستقدم مستوى من األداء ال يمكن
تحقيقه اليوم في أي سيارة رياضية على الطرق تتميز بتقنية محرك االحتراق الداخلي .أسرع من سيارة السباق
الحالية للفورموال  1في سباق الثواني الثاني بسرعة  100كلم  /ساعة ،وبعزم  1900حصان وعزم  2300نيوتن متر
عند الصنبور ،ستجمع  Battistaبين الهندسة والتكنولوجيا فائقة الروعة في حزمة خالية تما ًما من االنبعاثات .توفر
بطارية  Battistaالتي تبلغ  120كيلووات في الساعة الطاقة ألربعة محركات كهربائية  -محرك لكل عجلة  -مع
نطاق محاكاة  WLTPيزيد عن  500كم ( 310ميل) بشحنة واحدة.
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 خالل تصميم وهندسة وإنتاج يدوي في إيطاليا ،سيتم
بيع سيارة  Battistaالفائقة وصيانتها وجميع الموديالت المستقبلية في جميع األسواق العالمية الرئيسية تحت اسم
 . Pininfarinaتهدف الشركة الجديدة إلى أن تكون العالمة التجارية للسيارات الفاخرة األكثر استدامة في العالم.

3

PRESS@AUTOMOBILI-PININFARINA.COM

AUTOMOBILI PININFARINA
AUTOMOBILI-PININFARINA.COM/MEDIA-ZONE

بيان صحفي

تستحوذ الشركة على  %100من شركة  ،Mahindra & Mahindra Ltdوقد تم تسميتها  Automobili Pininfarinaبعد
توقيع اتفاقية ترخيص العالمة التجارية بين  .Pininfarina S.p.Aو .Mahindra & Mahindra Ltdتلعب Pininfarina
مؤثرا في دعم قدرات التصميم واإلنتاج استنادًا إلى تجربة فريدة من نوعها طيلة  90عا ًما في إنتاج
دورا
ً
ً SpA
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 Racingالعالمة التجارية الجديدة للسيارات في سباق روما فورموال إي في
 13أبريل  .2018وقد بنى ماهيندرا بسرعة تجربة أحدث ابتكارات تكنولوجية مستدامة عالية األداء "من السباق إلى
ابتكارا في العالم في
الطريق" بعد أن تنافس في كل سباق للفورموال إي منذ بدء سلسلة سباقات السيارات األكثر
ً
عام .2013
حول

GREEN MOTION

 Green Motion SAهي شركة دولية مشهورة وسريعة النمو مقرها في سويسرا والتي كانت رائدة في تصميم أنظمة
الشحن للسيارات الكهربائية وإنتاجها منذ عام  .2009تقوم بتصنيع محطات الشحن برامج إدارة شبكات الشحن
وتصميمها وتشغيل محطات الشحن كما أنها مزود خدمة للتنقل الكهربائي .تبتكر  Green Motionتقنيات متطورة،
بما في ذلك محطات الشحن للطائرات الكهربائية أو أجهزة الشحن على متن الطائرة لصناعة السيارات .تدير
 Green Motion SAشبكتها الخاصة من محطات الشحن تحت العالمة التجارية " ."evpassأصبحت  evpassالشبكة
انتشارا وواحدة من الشبكات األوروبية الرائدة .تم تصميم محطات الشحن التي تنتجها شركة
السويسرية األكثر
ً
 Green Motion SAوهندستها بالكامل في سويسرا .تشمل بصمة مشروعات  Green Motionأوروبا والصين والهند
والواليات المتحدة وإسرائيل.
حول

CHARGEPOINT

منذ عام  ،2007التزمت  ChargePointبتسهيل استخدام الشركات والسائقين للكهرباء .قامت الشركة ببناء أكبر
شبكة شحن للمركبات الكهربائية ومجموعة كاملة من حلول الشحن المتاحة اليوم .تم تصميم منصة االشتراك
السحابية من  ChargePointوأجهزة الشحن المعرفة بالبرمجيات لتشمل خيارات لكل سيناريو شحن من المنزل
والعائالت المتعددة إلى مكان العمل ومواقف السيارات والضيافة وتجارة التجزئة وأساطيل النقل من جميع األنواع.
اليوم ،يوفر حساب  ChargePointواحد الوصول إلى مئات اآلالف من األماكن للشحن في أمريكا الشمالية وأوروبا.
حتى اآلن ،سجل السائقون أكثر من  82مليون جلسة شحن ،مع توصيل السائقين بشبكة  ChargePointكل ثانيتين
تقريبًا .تقوم  ChargePointبإنشاء شبكة وقود جديدة لنقل جميع األشخاص والبضائع على الكهرباء.
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