نسبة الوزن إلى القوة

٥,٩

كلغ /قوة حصانًا

التسارع من صفر
إلى  ۱٠٠كلم/س

٦،٩

ثوان

القوة
القصوى

۱٨٠

حصانًا
قوة خاصة
 ١٣٢حصانًا

أداء ال يمكن المساومة عليه

ماصات الصدمات في األمام والخلف من كوني،
تم تصميم أبارث  595كومبيتيزيون لتتجاوز الحدود .يولد محرك توربين غاريت الجديد قوة  ۱٨٠حصانًاّ ،
مخارج العادم ريكورد مونزا مع  ٤فتحات مزدوجة ،مكبس أمامي رباعي وثابت من األلومينيوم من بريمبو ،عجالت كورسا من األلومينيوم المسبوك
بتصميم ماسي قياس  ۱٧إنش ،ملصقات جانبية مع شعار أبارث باللون الرمادي البارد .بدون مساومة ،هذا هو أبارث.

WEIGHT TO
POWER RATIO

5,9 kg/HP
ACCELERATION
0–100 km/h

6,9 sec.
MAX
POWER

180 HP
SPECIFIC
POWER
OF 132 HP

Uncompromising performance.
Abarth 595 Competizione is equipped to push the sportiness to the limit. 180 HP of pure adrenaline with Garrett turbo, Abarth front and rear shock absorbers
by Koni,“Record Monza” 4-tailpipes dual exhaust mode, fixed 4-piston front calipers by Brembo, Corsa 17” diamond alloy wheels, Abarth side stickers in Tar
Cold Grey. An Abarth with no compromises.

قم بقيادتها.

مقاعــد كورســا مــن ســابلت بقمــاش أســود مــع غطــاء باللــون الرمــادي البــارد ؛ لوحــة عــدادات باللــون الرمــادي البــارد ؛ جلــود جديــدة ومقــود
توجيــه ألكانتــارا ® الرياضــي مــع أليــاف الكربــون مــع عدســة كاميــرا ® مقصــورة داخليــة مــن ألكانتــارا ® ،دواســات رياضيــة ،عتبــات األبــواب
ومقبــض ذراع ناقــل الحركــة مــن األلومينيــوم .مركــز القيــادة المثاليــة.
®

®

Just go and drive it for yourself.
ال يتوفر ناقل الحركة اليدوي في الشرق األوسط
Manual Transmission is not available for the Middle East

Abarth Corsa seats by Sabelt in black fabric with Tar Cold Grey shell; Tar Cold Grey dashboard; new leather and Alcantara® sporty steering wheel with
carbon fibre finishing and viewfinder, Alcantara® wrapped cockpit, sporty pedals, kick plates and aluminium gear knob. A real pilot’s habitat.

•
•
•
•
•
•

محرك توربو تي  -جيت بـ ٤أسطوانات ،مع  ۱٣٦٨إزاحة (سم)٣
قوة  ۱٨٠حصانًا ( ۱٣٢كيلوواط ) عند  ٥٥٠٠دورة في الدقيقة
أقصى عزم ٢٥٠ :نيوتن متر عند  ٣٠٠٠دورة في الدقيقة (الوضعية الرياضية)
التسارع ٦٫٧ :ثانية (من صفر إلى  ۱٠٠كلم/س) ( ٦،٩ثانية مع علبة التروس
األوتوماتيكية المتسلسلة
أقصى سرعة  ٢٢٥كلم/س
قياسيًا:علبة التروس األوتوماتيكية المتسلسلة مع الدواسات المثبتة
بمقود التوجيه للتحكم بالسرعة

المواصفات القياسية والرئيسية
•
•

•
•

مخارج عادم ريكورد مونزا مع  ٤فتحات
نظام التعليق األمامي والخلفي من كوني مع تكنولوجيا التخميد االنتقائي
والمتردد ()FSD
مكبس أمامي رباعي وثابت من األلومينيوم المطلي باللوان األحمر من
®
بريمبو
مكابح قرصية أمامية مثقبة قياس  ٢٨×٣٠٥مم

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مكابح قرصية خلفية مثقبة وقابلة للتهوية قياس  ١١×٢٤٠مم
ّ
التحكم األوتوماتيكي بدرجة الحرارة
نظام
مصابيح أمامية باي -زينون
شاشة عرض قياس  ٧إنش مع راديو ونظام مالحة
عجالت كورسا من األلومينيوم قياس  ۱٧إنش مع إطارات ٤٠/٢٠٥
دواسات رياضية مع سنّ اد القدمين وعتبة الباب من ألياف الكاربون
مقود توجيه ألكانتارا® الرياضي من الجلد مع ألياف الكربون مع عدسة كاميرا
®
مقصورة داخلية بجلد ألكانتارا
لوحة العدادات والتفاصيل الخارجية باللون الرمادي البارد
شعار  595كومبيتيزيون في الخلف
حساسات الركن الخلفية
مقاعد سابلت الرياضية المتوفرة

ال يتوفر ناقل الحركة اليدوي
في الشرق األوسط
Manual Transmission is not
available for the Middle East

Bi-xenon Headlights

•

T-Jet engine with 4-cylinders, 1368 cm3

•

7 inch Radio with Navigation

•

Power 180 HP (132 kW) at 5500 r/m

•

Corsa 17” alloy wheels with 205/40 tyres

•

)Maximum torque 250 Nm at 3000 r/m (Sport Mode

•

Sports pedals with footrest and carbon fibre kick plate

•

Sporty steering wheel in leather and Alcantara® with
viewfinder and carbon details

•

)Acceleration 6.7 sec. (0-100 km/h
)(6.9 sec. sequential robotised gearbox

•

Alcantara® wrapped cockpit

•

Dashboard and exterior details in Tar Cold Grey finishing

•

595 Competizione rear Logo

•

Rear parking sensors

•

Sabelt Racing Seats available

•

Maximum speed 225 km/h

•

Standard sequential robotised gearbox with shift paddles

•

MAIN STANDARD FEATURES
Abarth exhaust with 4 tailpipes “Record Monza” valve

•

Koni front and rear suspension with FSD technology
)(Frequency Selective Damping

•

4-piston fixed front red painted brake calipers
in aluminium by Brembo

•

Perforated and ventilated 305x28 mm front brake discs

•

Perforated and ventilated 240x11 mm rear brake discs

•

Automatic Temperature Control

•

COLOURS

األلوان الخارجية
BI-COLOUR

ألوان ثنائية

ألوان جافة

أبارث أحمر

رمادي بيستا

كامبوفولو رمادي

مودينا أصفر

أبيض جارا

Abarth Red

Pista Grey

Campovolo Grey

Modena Yellow

Gara White

ألوان بثالثة
طبقات

رمادي بيستا  /كامبوفولو رمادي

رمادي بيستا  /أبارث أحمر

أسود سكوربيوني /أزرق بوديو

أسود سكوربيوني /رمادي ريكورد

أسود سكوربيوني /أبيض جارا

Pista Grey /
Campovolo Grey

Pista Grey /
Abarth Red

Scorpione Black /
Podio Blue

Scorpione Black /
Record Grey

Scorpione Black /
Gara White

SOLID

THREE
LAYER

أبيض إريداتو
Iridato White

METALLIC

أسود سكوربيوني
Scorpione Black

أزرق بوديو

Podio Blue

رمادي تروفيو
Trofeo Grey

رمادي ريكورد
Record Grey

PLEASE CHOOSE

اختر من فضلك
-

نظام مكابح أبارث من بريمبو

أغطية اإلطارات
HUB CAPS

ALLOY WHEELS

عجالت من األلومينيوم المصقول

ABARTH BRAKING SYSTEM BY BREMBO

 ١٧إنش ”17
رمادي

أحمر

Grey

Red

SUPERSPORT
Matt black
treatment
7J x 17” with 205/40
tires

سوبر سبورت
باللون األسود
الناشف
قياس
 ۱٧/٧إنش
مع إطارات 40/205

مكابــح قرصيــة قابلــة للتهويــة قيــاس  ٢٨x٣٠٥ملــم ،مكبــس
أمامــي رباعــي وثابــت متوفــر باللــون الرمــادي ،األصفــر ،األحمــر
(قياســي علــى كومبيتيزيــون) ،األســود

أصفر

أسود

أحمر

Yellow

Black

Red

305x28 mm self-ventilated perforated brake discs,
aluminium 4-pistons fixed brake calipers
available colours: grey, yellow, red (standard on the
Competizione), black

● قياسي

FORMULA
Magnesium
treatment
7J x 17”with 205/40
tires

فورميوال
باللون
المغنيسيوم
قياس
 ۱٧/٧إنش
مع إطارات
40/205

FORMULA
Matt black
treatment
7J x 17” with 205/40
tires

فورميوال
باللون األسود
الناشف
قياس  ۱٧/٧إنش
مع إطارات 40/205

FORMULA
Titanium
treatment
7J x 17” with 205/40
tires

فورميوال
باللون التيتانيوم
قياس
 ۱٧/٧إنش
مع إطارات 40/205

CORSA
Diamonds finish
”7J x 17
with 205/40
tires

كورسا
بتصميم ماسي
قياس
 ۱٧/٧إنش
مع إطارات 40/205

432

68Q

68P

5YN

6JC

CODE

○

○

○

○

●

595

○ إختياري

COMPETIZIONE

○ optional

● standard

PLEASE CHOOSE

اختر من فضلك
سقف طري

SOFT TOP

DIMENSIONS

األبعاد

SEATS

المقاعد

1485
590

1415
1627

3660

قماش باللون األسود
Black fabric

Natural leather

Black Fabric Sabelt

Red Leather

1893

جلد أصلي ناتورال

قماش أسود من سابلت

جلد أحمر

قماش باللون الرمادي
Grey fabric

1408

2300

770

لقد عادت
أبارث سبايدر

W E IGHT
TO POWER RATIO

THE ABARTH
SPIDER IS BACK.

6.3 kg/HP

نسبة الوزن إلى القوة

 قوة حصانًا/ كلغ6,٣

ACCELERATION
0-100 km/h

6.9 sec.
MA X
POWER

170 HP

1966

The first Fiat 124 Spider

.المعايير الجديدة لألداء

(SPECIFIC
POWER OF
124 HP)

١٩٦٦
 سبايدر۱٢٤ أول فيات

A new contender when it comes to performance.

 الخارجية١٩٧٥ مبين أعاله مجموعة «هارتيج» توريني
Turini 1975 white exterior with “Heritage Pack” shown above

التسارع
)س/ كلم۱٠٠ (من صفر إلى

 ثوان٦،٩
الــقــوة
القصوى

170
قوة خاصة

حصانًا

 حصانًا١٢4

PERFORMANCE YOU CAN
FEEL IN EVERY DETAIL.

أداء يلهـمـك
.بتـفـاصـيـلــه

عداد السرعة قرب مقود التوجيه
Red Steering wheel position indicator and racing rev counter

Experience the sportiness.
The interior of the new Abarth 124 Spider was designed around the driver. The details
unique to only a true Spider based on the specific control requirements. Climb in, let
yourself go.

وضعية القيادة الرياضية
Drive Mode Selector to set a sportier driving mode

.تــجـــربــة ريــاضـيــــة
 سبايدر لتناسب السائق مع تفاصيل فريدة من نوعها لتلبي متطلبات۱٢٤ تم تصميم مقصورة أبارث
. اجلس على مقعد السائق واستمتع بانطباع رائع سيدوم معك إلى األبد.القيادة الرياضية

•
•
•
•
•
•

محرك ملتيئير سعة  ۱،٤لتر ،بـ ٤أسطوانات ،مع  ۱٣٦٨إزاحة (سم)٣
قوة  ۱٧٠حصانًا ( ۱٢٥كيلوواط ) عند  ٥٥٠٠دورة في الدقيقة
أقصى عزم ٢٥٠ :نيوتن متر عند  ٢٥٠٠دورة في الدقيقة
التسارع ٦٫٩ :ثانية (من صفر إلى  ۱٠٠كلم/س)
أقصى سرعة  ٢٢٩كلم/س
ناقل حركة أوتوماتيكي

الموصفات القياسية والرئيسية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام أبارث ( D.A.M.محاور رياضية ميكانيكية تفاضلية محدودة االنزالق)
مصابيح نهارية بتقنية LED
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار
نظام فتح األقفال عن ُبعد
نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي
نظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند التراجع
نظام تثبيت السرعة
مصابيح أمامية بتقنية  LEDالمرنة
مصابيح ضباب أمامية
سقف طري مع بطانات عازلة للصوت
مصابيح خلفية بتقنية LED

•
•
•
•
•
•
•

شاشة عرض قياس  ٧إنش تعمل باللمس مع مالحة
كاميرة للرؤية الخلفية
عجالت رياضية قياس  ۱٧إنش
ألواح جانبية باللون األسود
مقاعد أبارث من الجلد
منافذ ( USB )٢ووصلة صوت إضافية
نظام صوت بريميوم مع  ٩مكبرات صوت من ®BOSE
ويشمل مكبرات مزدوجة في مسناد الرأس لمقاعد السائق
والراكب ،مضخم صوت في أرضية المقصورة ومضخم صوت
بـ ٧قنوات

17’ Sport Wheels

•

1.4 Turbo Multiair with 4-cylinders, 1368 cm3

•

Black Side Skirts

•

Power 170 HP (125 kW) at 5500 r/m

•

Leather Abarth Seats

•

Maximum torque 250 Nm at 2500 r/m

•

2 USB and 1 AUX ports

•

)Acceleration 6,9 sec. (0-100 km/h

•

Premium sound system with 9 BOSE® audio speakers
including dual headrest speakers for driver and
passenger seats, subwoofer in passenger floor and a
seven-channel hybrid amplifier

•

Maximum speed 229 km/h

•

Automatic Transmission

•

MAIN STANDARD FEATURES
)ABARTH D.A.M. (Sport Mechanical Limited Slip Differential

•

LED Day light Running Lamps

•

Lane Change Assist

•

Keyless Entry Remote Proximity

•

Automatic air conditioning

•

Rear Cross Path Detection

•

Cruise control

•

Full LED Adaptive headlights

•

Front Fog lamps

•

Soft Top with inner liner soundproofing

•

LED Tail Lamps

•

7” touchscreen with navigation

•

Rearview camera

•

حــان دورك؟
هـل أنت جــاهــز؟

NOW IT’S YOUR TURN!
ARE YOU READY?
األبـعـــاد

Dimensions

المقاعد

Seats

Special solid colours

ألوان أحادية خاصة

1496
1740
مقاعد أبارث من الجلد باللون األسود
Abarth seats in black leather

أحمر أحادي
Red Solid

أسود جت
Jet Black

رمادي سونك
Sonic Silver

أبيض أركتيك
Arctic White

أبيض ثلجي
Snow flake White

أزرق كريستال غامق
Deep Crystal blue

مقاعد أبارث من الجلد باللون األحمر
Abarth seats in red leather

1233

سقف طري
Soft Top

834

2310
4054

910
1503

Manual opening in just 3 seconds

 الخارجية١٩٧٥ مبين أعاله مجموعة «هارتيج» توريني
Turini 1975 white exterior with “Heritage Pack” shown above

لـعــشـــــاق الـــقـيــــادة
.١٩٤٩ مـنــذ عــــام
ADDICTED TO PERFORMANCE.
SINCE 1949.

 تحتفظ أبارث. المعلومات الموجودة في هذا المنشور هي لغرض التوضيح فقط.قد تختلف بعض التجهيزات والخيارات المتوفرة حسب كل سوق محلي أو تبعًا لألحكام القانونية
. بالحق في إجراء تعديالت في الطرازات الموصوفة في هذا المنشور في أي وقت ألسباب تقنية أو تجارية بدون سابق إنذار.C. S.P.A و
THE MODELS OUTFITTING AND RELATED OPTIONALS MAY VARY FOR SPECIFIC MARKET OR LEGAL REQUIREMENTS. THE INFORMATION IN THIS PUBLICATION IS PROVIDED AS
AN ILLUSTRATION. ABARTH & C. S.P.A. CAN MAKE CHANGES TO THE MODELS DESCRIBED IN THIS PUBLICATION AT ANY TIME FOR TECHNICAL OR COMMERCIAL REASONS.

