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’ النموذج األولي من سیارة  QUICK NICKتختبر ‘ 
BATTISTA    بعد تسارع تطویر سیارةHYPER 

GT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Battista hyper GTوالفورموال إي، نیك ھیدفیلد بخبرتھ في برنامج اختبار السیارة الكھربائیة النقیة  1یساھم المتسابق السابق في الفورموال  •

ألول مرة، حیث یقوم المھندسون بضبط حزمة   Battistaالتقني في إیطالیا إلجراء اختبار   Nardòینضم ھیدفیلد إلى فریق تطویر المركبات في مركز  •

 الدینامیكیات المصممة حسب الطلب 

لالستمتاع بھا على    hyper GTعلى الحلبة. نحن نصنع سیارة    Battista"ما أدھشني حقًا ھو مدى الشعور الطبیعي الذي توفره سیارة  قال ھیدفیلد:   •

 ، كانت تجربة التحكم في المنعطفات والسرعة التي حققناھا استثنائیة."Nardòجمیع السرعات، ولكن ھنا في 

اإلضافة إلى  یتیح اختبار المضمار إجراء تحسینات وتعدیالت باستمرار للعناصر بما في ذلك إعدادات الھیكل المخصصة ومجموعة الدینامیكیات الھوائیة ب •

 یھ عزم الدوران وخمسة أوضاع قیادة اختیاریة توج

 youtu.be/jyY95MUhBa4 األولي من ھنا: Battista hyper GTشاھد نیك ھیدفیلد في أول ظھور لھ أثناء تجربة نموذج  •

 
 
 
 

https://www.automobili-pininfarina.com/media-zone
mailto:press@automobili-pininfarina.com
https://www.youtube.com/watch?v=jyY95MUhBa4&feature=youtu.be
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ز   ك ر م )N A R D Ò  خ ی ر ا ت ب  ،0 ر    3 ی ا ر ب 2ف 0 2  Automobiliقام المتسابق األسطوري وسائق قسم االختبارات والتطویر في شركة    ) 1

Pininfarina  نیك ھیدفیلد، بتجربة سیارة ،Battista hyper GT    الجدیدة على المضمار ألول مرة كجزء من سلسلة التطویر المستمر للنموذج األولي في مركز

Nardò  .التقني في إیطالیا 

 

 Automobili Pininfarinaإلى مصممي ومھندسي    2019منذ بدایة المشروع. حیث انضم في عام    Battistaدوًرا رئیسیًا في تطویر سیارة  لقد لعب ھیدفیلد  

ألول مرة. وبعد فترة وجیزة، تولى نیك مسؤولیة جھاز المحاكاة    -ولیس افتراضیًا    -لتقدیم مالحظاتھ بعد التجربة العملیة على النموذج األولي والتي تمت بصورة فعلیة  

 ذات الدفع الرباعي. PS 1,900الكھربائیة  hyper GTالدینامیكي المتقدم في إیطالیا، باإلضافة لدوره لدعم اإلعداد الدینامیكي لسیارة 

 

عاًما في مجال صناعة السیارات الریاضیة عالیة األداء، فھو من أفضل العوامل المستمرة في دعم تحسین   25وبفضل معلوماتھ التي ال مثیل لھا وخبرتھ التي تزید عن  

 . 2021حیز اإلنتاج في إیطالیا في صیف عام  hyper GTالتي یتم تصمیمھا حسب الطلب ومعایرة البرامج، قبل دخول  Battistaإعدادات ھیكل 

 

على المضمار ألول مرة. ومع وصول النموذج األولي إلى مرحلة متقدمة من التطویر، فإننا نختبر   Battista"لقد كان من الممیّز حقًا تجربة سیارة  قال نیك ھیدفیلد:  

 األداء والتسارع یفوقان أي شيء یمكنني تخیلھ." في المائة من قوتھا المحتملة، ومع ذلك ف 80بحوالي  Battistaسیارة 

 

لالستمتاع بھا على جمیع السرعات، ولكن ھنا    hyper GTعلى الحلبة. نحن نصنع سیارة    Battista"ما أدھشني حقًا ھو مدى الشعور الطبیعي الذي توفره سیارة  

یة. ینشط الحد األدنى من التحكم في الجر وتوجیھ عزم الدوران في ھذه المرحلة من  ، كانت تجربة التحكم في المنعطفات والسرعة التي حققناھا استثنائNardòفي  

 تطویر النموذج األولي، ومع ذلك ھناك الكثیر من السیطرة التي یمكن استغاللھا." 

 

دیو عن اللفات عبر اإلنترنت للتعرف على  ، لذلك أمضیت بعض الوقت في مشاھدة مقاطع فیNardò"كانت ھذه ھي المرة األولى التي أقود فیھا السیارة على حلبة  

 على مستوى آخر حتى مقارنة بأسرع سیارات الطرق العادیة في العالم."  Battistaتصمیم الحلبة. وأدركت بسرعة أنھا ستكون عدیمة الفائدة، ألن تسارع سیارة 

 

بمجموعتین من   Battista، وھي سیارة یمكن االستمتاع بھا في أي مكان وفي جمیع الظروف، نقوم بتطویر  hyper GT"لتحقیق ھدفنا المتمثل في تقدیم سیارة  

’ خفیفة الوزن، األمر الذي یضفي Impulsoھو إطار األداء المفضل لدینا، باإلضافة إلى عجالت ‘   Michelin Pilot Sport Cup 2Rإطار    اإلطارات. إن

 اإلحساس والثبات، وھو مناسب تماًما لحلبة السباق." مزیًجا رائعًا من أقصى شعور من 

 

األولي فاق توقعاتي بكثیر. إنھا مختلفة كلیًا عن أي شيء قمت بتجربتھ من قبل. ال أطیق االنتظار    Battista"یجب أن أقول، بصراحة شدیدة، أن قیادة نموذج سیارة  

 الصعبة على الطرق الجبلیة." بعیًدا عن المضمار، ومطاردة الزوایا  Battistaلتجربة سیارة 

 

 Battistaأقوى سیارة قانونیة للطرق تم تصمیمھا وتصنیعھا على اإلطالق في إیطالیا. لن یتجاوز عدد سیارات    Automobili Pininfarina Battistaتعتبر  

في مدینة تورین بإیطالیا، مع تسلیم السیارات األولى للعمالء في وقت الحق من ھذا   Pininfarina SpAسیارة كحد أقصى في ورشة  150التي یتم تصنیعھا یدویًا 

 العام. 

 

 النھایات. 

 

 

https://www.automobili-pininfarina.com/media-zone
mailto:press@automobili-pininfarina.com
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ة  ی م ال ع إل ا ل  ا ص ت ال ا ت  ا ھ ج
 دان كونیل 

 رئیس االتصاالت 

  0318 553 160 (0) 49+(جوال) 

d.connell@automobili-pininfarina.com 

 

Christian Scheckenbach 

 رئیس العالقات العامة وشراكة االتصاالت 

 4094 265 171 (0) 49+(جوال) 

c.scheckenbach@automobili-pininfarina.com

 لمزید من المعلومات، تفضل بزیارة

zone-pininfarina.com/media-automobili 

 

 مالحظات المحرر 

 

 AUTOMOBILI PININFARINAحول 

ة.  في مقر العملیات في میونیخ، ألمانیا، مع فریق من المدیرین التنفیذیین ذوي الخبرة من السیارات من ماركات السیارات الفاخرة والممتاز  Automobili Pininfarinaیقع  

ق العالمیة الرئیسیة تحت اسم  الفائقة وصیانتھا وجمیع المودیالت المستقبلیة في جمیع األسوا Battistaمن خالل تصمیم وھندسة وإنتاج یدوي في إیطالیا، سیتم بیع سیارة 

Pininfarina .تھدف الشركة الجدیدة إلى أن تكون العالمة التجاریة للسیارات الفاخرة األكثر استدامة في العالم . 
 

 Pininfarinaمة التجاریة بین  بعد توقیع اتفاقیة ترخیص العال  Automobili Pininfarina، وقد تم تسمیتھا  Mahindra & Mahindra Ltd% من شركة  100تستحوذ الشركة على  

S.p.Aو .Mahindra & Mahindra Ltd  تلعب .Pininfarina SpA    عاًما في إنتاج   90دوًرا مؤثًرا في دعم قدرات التصمیم واإلنتاج استناًدا إلى تجربة فریدة من نوعھا طیلة

 العدید من أكثر السیارات شھرة في العالم.

 
 

 نبذة عن نیك ھیدفیلد 

عاًما) یتنافس في العدید   43، وكان نیك ھیدفیلد (البالغ من العمر  German Formula Fordبالسباق في سلسلة سباقات    1994رتھ في ریاضة السیارات في عام  لقد بدأ مسی

سنوات في ریاضة السیارات، أصبح أول سائق ینتقل إلى قمة ریاضة السیارات    10. وبعد أكثر من  2000في عام    1من المسابقات قبل الظھور ألول مرة في الفورموال  

. ونظًرا لخبرتھ التي ال مثیل لھا في تطویر وصقل خصائص السیارات عالیة األداء، كان نیك سفیر  2014الكھربائیة، عندما دخل أول سباق لھ في فورموال إي في عام  

ولعب دوًرا رئیسیًا في اختبار محاكاة السیارة الكھربائیة النقیة   Battistaمنذ بدایة برنامج    Automobili Pininfarinaسیارات في  العالمة التجاریة جزًءا من فریق تطویر ال

Hyper GT . 

https://www.automobili-pininfarina.com/media-zone
mailto:press@automobili-pininfarina.com
https://www.automobili-pininfarina.com/media-zone

