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دافـعـنـا األداء.
مـنـذ ١٩٤٩. 



قــمــة األداء هــنــا 

١٩٥٣
ميل ميليا ١٩٥٣: أبارث-فيراري ٢٠٠٠ مع الهيكل 

النموذجي، االبتكار التكنولوجي العظيم الذي جعل من 
الممكن تقليل وزن السيارة بشكل كبير وكذلك 
التسهيل على الميكانيكيين الوصول إلى المحرك 

والمكونات الرئيسية األخرى.

١٩٦٢-١٩٦٧
ستة انتصارات متتالية في بطولة العالم للمصّنعين مع 

السيارات الرياضية وسيارات الصالون بين عامي ١٩٦٢-١٩٦٧. 
فترة نجاح كبيرة مع السيارات المنافسة في جميع الفئات 

وفي جميع البلدان، مما أتاح للعديد من السائقين فرصة الترّبع 
على المركز األول.

١٩٦٩
في إيموال في عام ١٩٦٩، أتاح تقديم أبارث ٢٠٠٠ إس إي 

سبورت، والذي تم طرح ٢٥ سيارة منها، لعديد من سائقي 
السيارات الخاصة تحقيق انتصارات في كل من سباقات 

الحلبة والتجارب الزمنية. في هذه السيارة، تم تسّلق طرقات 
أمبوس المتعرجة ألول مرة، وفاز بيتر شيتي بالسباق. 

١٩٥٧
تم تصنيع سيارات أبارث ٧٥٠ بينينفارينا خصيصًا 

لتحطيم األرقام القياسية - في الفترة ما بين ٢٤ و٢٧ 
يوليو ١٩٥٧، حين حّطمت ١١ رقمًا قياسيًا في مونزا  
على مسافة أكثر من ٥٠٠٠ كيلومتر في غضون ٣ 

 Cabianca, Cattini, Gaumieri, ساعات مع
.Manfredini Poltronieri

١٩٦٥-١٩٦٩
حلبة السباق المصنفة في مونزا: أربعة انتصارات في 

بطولة سباقات أوروبا للمصّنعين مع سيارة فيات 
أبارث  ١٠٠٠ تي سي: ١٩٦٥ مع إد سوارت، ١٩٦٦ مع 

جيانكاريو باغيتي، ١٩٦٧ مع ويلي كوهسن و١٩٦٩ مع 
مارسيلو بازوتي. 

١٩٧٥
المسابقات وفيات أبارث ١٢٤ راللي 124 التي فازت 

ببطولة أوروبا عام ١٩٧٥ مع السائق موريزيو فيريني 
)في الصورة في مسيرة جزيرة إلبا(، الذي أنهى أيضًا 
المركز الثاني ثالث مرات في بطولة العالم بين عامي 

 .١٩٧٣-١٩٧٥
ــغف  ــيارات، الش ــب الس ــباقات، ح ــيارات الس ــركات، اآلالت، س المح
الجميــل جــدًا  المــرض  بالســيارات. ذلــك  الهــوس  إنــه  للســرعة. 
ــا  ــذي جعلن ــاء وال ــرية جمع ــن البش ــر بي ــذي ينتش ــون ال ــّد الجن ــى ح إل
ــرعة  ــدود الس ــى ح ــدة تتخط ــة فري ــين لحال ــن المتحمس ــن المعجبي م
ــال،  ــو الكم ــل نح ــعي المتواص ــذا الس ــي ه ــة. ف ــزات الميكانيكي والممي
ــززة  ــع مع ــق المصّن ــن الفري ــًا م ــي غالب ــي تأت ــارات الت ــذه االختب ــي ه وف
ــان  ــالمة واألم ــتويات الس ــى مس ــة أقص ــة، مؤّمن ــة الحقيقي بالعاطف
لــكل ســائق وراكــب مــع كفــاءة أكبــر للمحــرك، لقــد وجدنــا األصدقــاء 
ــن  ــرة الذي ــن ذوي الخب ــك الفنيي ــه، وكذل ــون نفس ــاركوننا الجن ــن يش الذي

ــًا.« ــا أيض ــاعدونا وصّدقون س
كارلو أبارث

دافعنا األداء. منذ ١٩٤٩. 
ــن  ــا أمك ــتغالل كل م ــة األداء واس ــيارات عالي ــى س ــرة إل ــيارات الصغي ــل الس تحوي

ــام ١٩٤٩. ــذ ع ــارث من ــي روح أب ــذه ه ــة. ه ــادة مثالي ــة قي ــم تجرب لتقدي

الـهـوس الـجـمـيـل
بـالسـيـارات. 
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  مقود توجيه مؤازر كهربائيمقود توجيه رياضي

المعدات القياسية األساسية:
محرك T-Jet سعة ١،٤ لتر وقوة ١٨٠ حصانًا  •

السرعة القصوى ٢٢٥ كم/س  •
٤ مخارج لعادم أبارث ريكورد مونزا مع صمام  •

مكابح بريمبو عالية األداء  •
عجالت كورسا مسبوكة قياس ١٧ إنش  •

مقاعد سباق أبارث كورسا مكسوة بالجلد من سابيلت  •
مقود توجيه رياضي مكسو بالجلد وألكانتارا® مع   •

شاشة دليل الطرقات ولمسات من الكربون
لوحة قيادة معتمة باللون الرمادي وقمرة القيادة   •

ألكانتارا®  

المحرك
T-JET ١،٤ لتر

مسبوكة ناعمة
عجالت قياس ١٧ إنش

القوة القصوى
١٨٠ حصانًا

الوزن إلى نسبة القوة
٥،٨ كغ/قوة حصان

التسارع صفر إلى ١٠٠ كم/س
٦،٩ ثانية

القوة القصوى
المعدات القياسية األساسية:١٨٠ حصانًا

يتوفر إصدار كابريو    •
تعليق KONI  األمامي  •

عدة المحرك كومبيتيزيون  •
BMC فلتر هواء  •

KRAPOVIC عادم سبورتس  •
مكابح بريمبو مع مكابس  •

نوافذ أمامية كهربائية  •
RIVALE مقصورة داخلية من خشب  •

BEATS نظام الصوت  •
شاشة عرض قياس ٧ بوصة  بتقنية شرائح الترانزستور الرقيقة  •

موالف مزدوج AM/FM، يو إس بي، منفذ صوت، بلوتوث  •
مقعد الراكب األمامي مع أزرار تحكم وذاكرة  •

حساسات الركن  •
وسائد هوائية أمامية مزدوجة متقدمة للسائق والراكب األمامي  •



المنافسة تسري في عروقنا

سباق ١٢٤ عاد من جديد وسويًا مع ٦٩٥ 
أسيتو كورسي، ٥٩٥ أوموالغاتا توريزمو، 

٥٠٠ راللي R3T و F4. جاهزة لتزّودك 
بالعاطفة  الفريدة للمسار. 

RACING.ABARTH.COM

المعدات القياسية األساسية:
محرك ملتيئير توربو سعة ١،٤ لتر وقوة ١٧٠ حصانًا  •

السرعة القصوى ٢٣٢ كم/س  •
أبارث .D.A.M )ترس تفاضلي سبورت محدود االنزالق(  •

عادم مزدوج ريكورد مونزا مع ٤ مخارج  •
مكابح بريمبو   •

مجموعة تعليق أمامية سبورت ذات أذرع عرضية مزدوجة   •
عجالت كورسا مسبوكة قياس ١٧ إنش  •
مؤشر أبارث لوضعية القيادة المزدوجة   •

مقاعد أبارث الرياضية مكسوة بالجلد  •
مجموعة السباق ضد الوهج  •

مقود توجيه رياضي مع شاشة دليل الطرقات  •
مجموعة السباق ألكانتارا®  •

مؤشر وضعية القيادة لضبط 
وضعية القيادة األكثر رياضية

المعدات القياسية األساسية:
القيادة بالدفع الخلفي مع ترس تفاضلي ميكانيكي   •

محدود االنزالق
مخططات نظام المحرك القابلة لالختيار  •
نظام التحكم بالجر بمستويات متعددة  •

أجزاء نظام التعليق األمامي والخلفي الخفيفة الوزن  •
أربع وضعيات لتعديل ممتص الصدمات الهيدروليكي   •

نظام المكابح بريمبو العالي األداء  •
سقف صلب من ألياف الكربون  •

قفص أسطوانات الحماية الخفيفة الوزن  •
المعمار اإللكتروني للسباق  •

وضعية القيادة المريحة القابلة للتعديل كليًا  •

١٨٠٠ 'بيالبيرو'
محرك توربو حقن الوقود المباشر 

قوة ٣٠٠ حصانًا
عند ٦٥٠٠ دورة في الدقيقة

علبة تروس تسلسلية
مع نواقل حركة صغيرة

مدمجة في المقود 

الوزن إلى نسبة القوة
٦،٦ كغ/قوة حصان

التسارع صفر إلى ١٠٠ كم/س
٦،٩ ثانية

القوة القصوى
١٧٠ حصانًا

السيارة لغرض التوضيح فقط )ليس لغرض البيع(



قد تختلف إصدارات الطراز ومميزاتها االختيارية اإلضافية باختالف السوق أو المتطلبات القانونية. يتم تقديم المعلومات في هذا المنشور لغرض التوضيح.
يحق لشركة ABARTH & C. S.p.A إجراء تغييرات على الطرازات الموضحة في هذا اإلصدار في أي وقت ألغراض ميكانيكية أو تجارية.

دافـعـنـا األداء.
مـنــذ ١٩٤٩. 

ADDICTED TO PERFORMANCE.
SINCE 1949.

MODEL TRIM LEVELS AND THEIR OPTIONAL EXTRAS MAY VARY ACCORDING TO SPECIFIC MARKET OR LEGAL REQUIREMENTS. THE INFORMATION IN THIS PUBLICATION IS PROVIDED AS AN ILLUSTRATION.
ABARTH & C. S.p.A MAY MAKE CHANGES TO THE MODELS DESCRIBED IN THIS PUBLICATION AT ANY TIME FOR REASONS OF A TECHNICAL OR COMMERCIAL NATURE.



COMPETITION IS IN OUR DNA

· Rear wheel drive with mechanical limited slip differential
· Selectable engine maps
· Multi-level traction control
· Lightweight front and rear suspension cross members
· 4-way adjustable hydraulic shock absorber
· Brembo high performance braking system
· Carbon fiber hardtop
· Lightweight safety roll cage
· Racing electronic architecture
· Fully adjustable ergonomic driving position

1800 ‘BIALBERO’
TURBO DIRECT INJECTION ENGINE

300 HP
@6500 RPM

SEQUENTIAL
  GEARBOX

WITH SHIFT PADDLES

124 RALLY IS BACK
AND TOGETHER WITH

695 ASSETTO CORSE,
595 OMOLOGATA TURISMO,

500 RALLY R3T AND F4,
IT IS READY TO GIVE YOU

THE UNIQUE EMOTION
OF THE TRACK.

RACING.ABARTH.COM

MAIN STANDARD EQUIPMENT:

Vehicle for display purposes only (not for sale)

DRIVE MODE SELECTOR TO SET
  A SPORTIER DRIVING MODE

WEIGHT TO POWER RATIO

6,6 KG/HP

ACCELERATION
  0-100km/h

6,9 SEC 
MAX POWER

170 HP
· 1.4 170 HP MultiAir Turbo engine
· Top speed 232 km/h
· ABARTH D.A.M.
  (Sport Mechanical Limited Slip Differential)
· Dual Mode Record Monza exhaust system with 4 exit tips
· Brembo braking system
· Sport high-double wishbone front suspension
· 17” Corsa alloy wheels
· Abarth Dual Drive Mode Selector
· Leather Abarth sport seats
· Racing anti-glare pack
· Sport steering wheel with viewfinder
· Racing Alcantara® pack

MAIN STANDARD EQUIPMENT:



ELECTRIC SERVO-ASSISTED STEERING

ENGINE

1.4T-JET
SUPERSOFT 
ALLOYS

17” Wheels

· Cabrio version available 
· KONI front suspension
· COMPETIZIONE engine kit
· BMC air filter 
· KRAPOVIC sports exhaust
· BREMBO brakes with calipers
· Front power windows
· RIVALE wooden interior
· BEATS audio system
· TFT 7” instrument cluster display
· AM/FM dual tuner, USB, AUX, bluetooth 
· Passenger seat memory controls
· Parking sensors
· Dual advanced front airbags for driver & passenger

MAIN STANDARD EQUIPMENT:

MAX POWER

180 HP

SPORT STEERING WHEEL

· 1.4 T-Jet 180 HP engine
· Top speed 225 km/h
· Abarth exhaust 4 tailpipes ‘Record Monza’ with valve
· High performance Brembo brakes
· Corsa 17’’ alloy wheels
· Leather Abarth Corsa racing seats by Sabelt
· Sport steering wheel in leather and Alcantara®

  with viewfinder and carbon details
· Tar cold grey treated dashboard
  and Alcantara® cockpit

WEIGHT TO POWER RATIO

5,8 KG/HP

ACCELERATION
  0-100km/h

6,9 SEC 
MAX POWER

180 HP
MAIN STANDARD EQUIPMENT:



YOUR BEST PERFORMANCE IS HERE

RACING.ABARTH.COM
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