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variații nu prea mari de viteză, cea mai bună 
variantă este păstrarea turației în intervalul 
dintre 7000 și 9000 rpm. Dacă ai acest regim la 
ieșirea dintr-un viraj și vine o linie dreaptă, va 
urma încă un salt în ture și abia apoi schimba-
rea treptei de viteză!

Aerodinamica activă intervine nu numai în 
mers, ci și în timpul frânărilor. Există trei flap-
suri și sub mașină, ca să nu mai pomenim de 
suprafețele mobile ale difuzorului și eleronu-
lui. Varierea apăsării aerodinamice a fost stu-
diată pentru a modifica, în funcție de situație, 

comportamentul și stabilitatea automobilului. 
În controlul fin al încetinirii are un rol și partea 
electrică a sistemului de propulsie. Motorul 
V12 are rol de generator și ajută la încărcarea 
bateriilor în majoritatea fazelor de decelera-
re, dar în cele de frânare accentuată, bateriile  

Ferrari La Ferrari

CAROSERIE

Coupé cu două locuri. L x l x h: 4702 x 1992 x 1116 mm. 
Ampatament: 2665 mm. Masă proprie: 1430 kg

TREN DE RULARE

Punte față cu roți independente, brațe triunghiulare supra-
puse, amortizoare hidraulice, arcuri elicoidale, punte spate 
cu roți independente, brațe transversale, brațe longitudi-
nale, amortizoare hidraulice, arcuri elicoidale, discuri de 
frână ceramice ventilate față/spate, pneuri față 265/30 R 19, 
pneuri spate 345/30 R 2

TRANSMISIE

Tracțiune spate, cutie de viteze cu dublu ambreiaj, 7 trepte

Motor/propulsie hibridă

Motor V12 cu benzină, cilindree 6262 cmc, putere maximă 
800 CP/9000 rpm, cuplu maxim 700 Nm/6750 rpm. Motor 
electric 163 CP (120 kW), putere totală a sistemului hibrid 
963 CP, cuplu maxim al sistemului hibrid 900 Nm

Performanțe

0–100/200/300 km/h:  <3/<7/<15 s

Viteză maximă:  >350 km/h

Consum mediu: 14,1 l/100 km

Preț de bază

Ferrari LaFerrari:  1.190.000 euro

DATE TEHNICE

Propulsia hibridă 
surprinde: accelerația 

este mai incisivă 
decât te aștepți când 

dozezi apăsarea 
pedalei.

LaFerrari parcurge 
turul de circuit pe 
Fiorano într-un timp 
mai scurt cu 5 s decât 
predecesorul său, Enzo.


