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نزدیک به یک سال پس از فروش مدل سفارشی اونتادور رودستر به 
رنگ  Rosso Mars، المبورگینی مدل خاصی از این زیبای ایتالیایی به 
رنگ Baby Blue براق را برای فروش گذاشته است. با وجود تجهیزات 
لیتری 12 سیلندر  پیشرانه 6.5  و  فیبرکربنی  بادشکن جلو  کمپانی، همانند  خاص 
خورجینی 720 اسب بخاری، 20 اسب بخار بیشتر از تیپ استاندارد، اونتادور مذکور 
بسیار خاص می باشد. از دیگر تجهیزات سفارشی می توان اشاره ای به تودوزی داخلی از 
جنس چرم مشکی داشت که تا 50 درصد بر زیبایی آن افزوده است. ناگفته نماند، شتاب 
صفر تا صد آن 2.9 ثانیه و حداکثر سرعت آن 349 کیلومتر بر ساعت می باشد. از این 
خودرو تنها 200 دستگاه تولید شده که نیمی از آن رودستر می باشد و نمونه ای که شما 

در اینجا مشاهده می کنید دارای شماره شاسی 51  است.

فروش مدل سفارشی 
اونتادور رودستر با رنگ 
زیبای آبی آسمانی براق

 المبورگینی اونتادور سفارشی برای فروش!

خرب کوتاه
نمایندگی المبورگینی درکالیفرنیا خبر داد:

مختصری درمورد خودروسازی
جیپ

 1941 سال  در  که  است  آمریکایی  خودروسازی  یک  جیپ، 
تاسیس و اولین خودروی خود را ارائه کرد. ایده اصلی ساخت 
اول  نظامی در جنگ جهانی  فرماندهان  از ذهن  جیپ عمدتًا 
تراوش کرد. جایی که انسان و اسب در میادین باتالقی و گل آلود 
جنگ از ادامه راه باز می ایستادند. نیاز به خودرویی چند منظوره، 
باعث پیدایش اولین اتومبیل دو دیفرانسیل به نام جیپ شد. 
چندمنظوره،  معنای  به   General Purpose کلمه  از  جیپ  نام 
گرفته شده است. با آغاز جنگ جهانی دوم و در سال 1939 به 
سفارش ارتش، سه شرکت بنتام، ویلیز و فورد طرح هایی برای 
این خودرو ارائه کردند. مدل اولیه جیپ با موتور چهار سیلندر، 
در سال 1940 به سفارش شرکت بنتام، توسط شرکت کانتیننتال 
ساخته شد. در نهایت با توجه به وضعیت متزلزل اقتصادى و خط 
تولید ضعیف بنتام همچنین برترى هاى خودروى ویلیز، قرارداد 
ارتش به کمپانی ویلیز اوورلند واگذار شد. سپس مدل های ویلیز 
و فورد به خط تولید راه یافتند. تولید خودرو در کارخانه ای در شهر 
تولیدو، اوهایو آغاز شد. در دوران جنگ جهانی دوم ویلیز و فورد 
بیش از 700 هزار سفارش دریافت کردند، که 640 هزار دستگاه از 
این خودروها را که ویلیس ام بی نامیده می شد، در شرکت ویلیز 
ساخته شد. اولین مدل غیرنظامی جیپ در سال 1945 به بازار 
عرضه شد. هم اکنون جیپ از زیر مجموعه های گروه کرایسلر  
محسوب می شود که خود شرکت تابعه ای از شرکت خودروسازی 
فیات به شمار می آید. از ژانویه 2014 در پی راه اندازی گروه فیات 
کرایسلر اتومبیلز، جیپ نیز به عنوان زیرمجموعه ای از این گروه 

خودروسازی،  فعالیت می نماید.

وقتش رسیده است لگنم را عوض کنم!
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لینکلـنMKC مـدل 2015 یـک کـراس اوور لوکـس و رقیبـی بسـیار 
سرسـخت برای همتاهـای اروپایی خود محسـوب می شـود. لینکلن

MKC از ظاهری منحصر به فرد برخوردار اسـت و از نظر فنی نیز بر اسـاس 
فـورد Escape سـاخته شـده اسـت. جلـو پنجـره مخصـوص و انحصـاری 
لینکلـن دسـت نخـورده باقـی مانـده و بسـیار چشـم نواز بـه نظر می رسـد. 
کابیـن داخلـی نیـز از تزیینـات چوبی و تجهیزات بسـیار پیشـرفته ای 
برخـوردار اسـت. نیـروی پیشـران ایـن کـراس اوور را یـک موتـور چهـار 
سـیلندر و مجهز به توربوشـارژر تأمین می کند که قادر است 240 اسب بخار 
نیـرو و حـدود 366 نیوتـن متـر گشـتاور تولیـد کنـد. همچنین می تـوان به 
جای آن به صورت سفارشـی یک موتور چهار سـیلندر 2.3 لیتری و مجهز 
بـه توربوشـارژر نصـب کرد که قادر اسـت 285اسـب بخار نیـرو و حـدود 414 
نیوتن متر گشـتاور تولید کند. این نیرو و گشتاور باال باعث می شود لینکلن

MKC بسـیار چاالک باشـد و هندلینگ آن بیشـتر به یک هاچ بک اسپرت 
شـباهت داشـته باشـد تـا به یـک کـراس اوور 2 تنـی. از رقبـای این خـودرو 
GLK-Classمرسـدس بنـز ،X3بی ام و ،Q5آئودی ،RDXمی تـوان به آکـورا

و ولـوو XC60اشـاره کرد. 
طراحی بدنه و امکانات رفاهی

لینکلنMKCمـدل 2015 یـک کـراس اوور لوکـس و پنـج نفـره اسـت و در 
سـه تیـپ به بـازار ارائـه می شـود کـه عبارتنـد از: تیـپ Premiere، Select و
Reserve.  تجهیزات اسـتاندارد تیپ Premiere عبارتند از: رینگ های 18 
اینچـی آلومینیومی، چراغ های زنون، چـراغ ترمز LED، گرمکن آینه های 
جانبی، شیشـه دودی عقب، سنسـور پارک عقب، دسترسـی بدون کلید، 
کنتـرل آب و هـوای اتوماتیـک دو نقطـه ای، صندلی برقـی راننده با قابلیت 
حرکـت در هشـت جهت، حافظه تنظیمـات راننده، گرمکـن صندلی های 
جلـو، روکـش صندلـی از جنس وینیـل اعال، نمایشـگر 8 اینچی بـه همراه 
 ،)Sync( دوربیـن دید عقب، کنترل صوتـی ،MyLincoln Touch سیسـتم
سیسـتم صوتی به همراه 9 بلندگـو، درگاه USB، کارت خـوان SD و رادیوی 

ماهواره ای.
قدرت و عملکرد موتور 

تیـپ پایـه لینکلـنMKC مـدل 2015 از یـک موتـور چهـار سـیلندر 
2 لیتـری و مجهـز بـه توربوشـارژر بهـره می برد کـه قادر اسـت 240 
اسـب بخار نیرو و حدود 366 نیوتن متر گشـتاور تولید کند. دیفرانسـیل 
جلـو بـه صـورت اسـتاندارد و چهـار چـرخ محـرک بـه صـورت سفارشـی در 
اختیـار خریـداران قـرار می گیـرد. میـزان مصـرف سـوخت ایـن موتـور بـا 
دیفرانسـیل جلـو، در سـیکل ترکیبـی 11.90 لیتـر )14.41 لیتر در شـهر و 
9.44 لیتـر در بزرگـراه( و بـا چهـار چـرخ محـرک 12.44 لیتـر )14.41 لیتـر 
در شـهر و 10.53لیتـر در بزرگـراه( بـرآورد شـده اسـت. همـه مدل های این 
کـراس اوور قوی از گیربکس شـش سـرعته اتوماتیک بهـره می برند. موتور 
چهار سـیلندر 2.3 لیتـری که به توربوشـارژر مجهز اسـت و به صورت 
سفارشـی قابل خریداری اسـت می تواند 285 اسـب بخار نیرو و حدود 

414 نیوتن متر گشـتاور تولید کند. این موتور فقط با سیسـتم چهار چرخ 
محـرک عرضـه می شـود و مصـرف سـوخت آن در سـیکل ترکیبـی 13.03 

لیتـر )15.21 لیتـر در شـهر و 10.53 لیتـر در بزرگراه( برآورد شـده اسـت.
ایمنی

مـدل 2015 بـه صـورت اسـتاندارد از تجهیـزات ایمنـی   MKCلینکلـن
کنتـرل پایـداری، ترمـز ضدقفـل، کیسـه هـوا بـرای صندلی هـای جلـو، 
کیسـه هـوای زانـوی راننده، کیسـه هـوای پـرده ای بهره می برد. سیسـتم 
MyKey نیـز بـه صـورت اسـتاندارد ارائـه می شـود؛ ایـن سیسـتم به 
والدیـن اجـازه می دهد بـرای نوجوانانی که پشـت فرمان می نشـینند، 
محدودیت هایی وضع کنند. سیسـتم هشـدار نقـاط کور، هشـدار ترافیک 
عقـب، سیسـتم پیشـگیری از تصـادف و ترمـز اضطـراری نیـز بـه صـورت 

سفارشـی قابـل خریداری هسـتند.
طراحی داخلی و امکانات رفاهی

خودروی لینکلن به طور کامل توسط کامپیوترها هدایت می شود و آرایه 
بزرگی از دکمه ها روی داشبورد و کنار صفحه نمایشگر لمسی دیده می شوند. 

کیفیت مواد اولیه مصرف شده در کابین داخلی عالی نیست ولی بسیار ارتقا 
پیدا کرده است. تزیینات چوبی و روکش چرمی، تأثیرگذار هستند ولی 
دکمه های مربوط به سیستم تهویه مطبوع و روکش پالستیکی و نقره ای رنگ 
 MyLincoln Touch روی داشبورد، خسته کننده به نظر می رسند. سیستم
از طریق نمایشگر 8 اینچی، تنظیمات مربوط به سیستم صوتی، بلوتوث، 
GPS و سایر تنظیمات خودرو را انجام می دهد ولی این عملیات قدری کند و 

با تأخیر صورت می گیرند. 
تجربه رانندگی 

کـراس اوور لینکلـن هنـگام عبـور از پیچ هـا کمـی کنـد عمـل می کنـد ولی 
سیسـتم تعلیـق تطبیقـی و سیسـتم چهـار چـرخ محـرک بـه درسـتی کار 
مـی کننـد، و ایـن باعث بهبود هندلینگ شـده و نیروی بیشـتری به سـوی 
چرخ هـا فرسـتاده مـی شـود. سیسـتم صداگیـر ایـن کـراس اوور قوی، 
یکـی دیگـر از نقاط قـوت آن محسـوب می شـود. ایـن سیسـتم باعث 
می شـود حرکـت روی بزرگـراه بسـیار آرام و بی صدا باشـد و غـرش موتور به 

نحـو موثـری مهار شـود.

امام علی )ع(:   هيچ كس چيزى را در دل پنهان نداشت، جز اين كه در لغزش هاى زبان و خطوط چهره او آشكار شد.

بررسی لینکلن MKC مدل 2015
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پیامرب اکرم )ص(:  هركس به خدا و روز قيامت اميان دارد، بايد سخن خري بگويد يا سكوت منايد.
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امام باقر )ع(:  زبان كليد همه خوبيها و بديهاست. پس سزاوار است كه مؤمن بر زبان خود مهر زند، هامن گونه كه بر )كيسه( طال و نقره خود ُمهر مى زند.

 
بررسی موتورسیکلت سوزوکی GSX1250FA مدل 2015

جیپ رانگلر X برای عبور از ناشناخته ها

خودرویی که خودش سوخت خودش را تولید می کند
کمپانـی مرسـدس بنـز بـه تازگـی از 
بلنـد  شاسـی  کانسـپت  جدیدتریـن 
کـرده  رونمایـی  خـود  هیدورژنـی 
 Vision G-Code اسـت. شاسـی بلند
کـه همانند هر کانسـپت دیگـری زیبا 
هماننـد  داخلـی  طراحـی  از  اسـت، 
فیلـم هـای فضایـی بهـره می بـرد؛ اما 
نکته قابـل توجـه طراحی داخلـی آن 
نیسـت، بلکه رنگ بدنه آن می باشـد. 
هنگامی که این خودرو سـاکن اسـت، 
رنـگ چنـد ولتـاژی آن بـه روش های 
مختلف، الکتریسـیته تولید می کند. 
به عبارتی دیگر، همچون یک سـلول 

خورشـیدی بزرگ عمل کـرده و انرژی 
خورشـیدی را به الکتریسـیته تبدیل 
می کند و البته با بهره گیـری از نیروی 
باد، به صورت الکترو اسـتاتیکی شارژ 

می شـود.
به جای انتقال مسـتقیم الکتریسیته 
تولیـد شـده بـه باتـری هـای داخلی، 
ایـن خودروسـاز آلمانـی از آن بـرای 
کمک به تشکیل ترکیبات هیدروژنی 
اسـتفاده می کند تا سـوخت مورد نیاز 
موتـور را تولیـد کنـد. چرخ هـای جلو 
بـه وسـیله موتـور هیدورژنـی و چـرخ 
هـای عقـب به کمـک موتـور برقـی به 

نمانـد،  ناگفتـه  درمی آینـد.  حرکـت 
روش هـای دیگـری همچـون جـذب 
تعلیـق  سیسـتم  از  حاصـل  انـرژی 
بـه  نیـز  حرکـت  حـال  در  خـودروی 
تولیـد هیدورژن کمـک می کند. یکی 
دیگـر از ترکیبات تولیدی این وسـیله 
اکسـیژن می باشـد که به گفته کمپانی 
سـازنده بـرای داخل کابین و آسـایش 
بیشتر سرنشـینان مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. البتـه این خودرو هنوز 
یـک کانسـپت می باشـد و تـا رسـیدن 
بـه مرحلـه تولیـد بایـد از فیلترهـای 

گوناگونـی عبـور کند.

موتورسـیکلت سـوزوکی GSX1250FA بـا هندلینـگ اسـپرت و عملکـرد بی نظیر خود همـگان را تحت 
تاثیر قرار می دهد. بادشـکن آیرودینامیک، موقعیت سـواری راحت و مناسـب و تجهیزات پیشرفته بی 
شـمار، تعـادل این موتورسـیکلت را در هر سـرعتی فراهم مـی آورد. نیروی حاصل از یک پیشـرانه چهار 

 Constant Mesh  با حجم 1255سی سـی از طریق گیربکس شـش سـرعته  DOHC سـیلندر چهار زمانه
این موتورسـیکلت زیبا را به پیش می راند. شاسـی کالسـیک این موتور سـیکلت بر روی دوشاخه ای 13 

سـانتی متری در جلو و 14 سـانتی متری در عقب قرار گرفته اسـت.
پیشـرانه انژکتـوری ایـن موتورسـیکلت با تامین قدرت و گشـتاور مناسـب، شـتاب و عملکرد 

 Digital بسـیار خوبی را بـرای آن به ارمغان مـی آورد. طراحی بی نظیر، سیسـتم ترمز ضدقفـل
و قابلیت هـای بسـیار زیـاد، ایـن موتورسـیکلت اسـپرت را بـه بهتریـن گزینـه بـرای طرفـداران و 
عالقه منـدان موتورسـواری تبدیل می کند. قابلیت تنظیـم ارتفاع 20 میلی متـری زین، راحتی 
و آسـایش هرچه بیشـتر موتور سـوار را موجب می شـود. سیسـتم ترمز ضدقفل  Digital نیز، 

قـدرت ترمـز را بـا توجه به سـرعت موتورسـیکلت تنظیم می کنـد. سیسـتم هـای مدیریت 
موثر پیشـرانه و کنترل آالیندگی در کنار سیسـتم تزریق سـوخت انژکتوری مجهز به سوپاپ گاز 

دوگانه سـوزوکی، با بهبود عملکرد دریچه گاز و انتقال قدرت سـبب کاهش مصرف سوخت و 
آالیندگی این موتورسـیکلت شـده است. 

روکش الکتروشیمیایی کامپوزیت سیلندرها، افزایش طول عمر، کاهش وزن و انتقال 
گرمـای بهتـر را موجـب می شـوند. روکش کروم-نیترید رینگ پیسـتون نیز، موجب 

کاهش اصطکاک و آب بندی بهتر سـیلندر شده اسـت. کالچ هیدرولیک مجهز به 
فنرلـول، تعویـض دنده های نـرم و روان را برای این موتور سـیکلت فراهم مـی آورد. 
طراحـی بادشـکن نیـز بـه گونه ای اسـت که بـا دربرگرفتـن چراغ هـای جلو، بـا دیگر 
بخش هـای موتورسـیکلت هماهنگـی و همخوانـی دارد. ترمزهای دیسـکی دوگانه 

310 میلی متری با کالیپرهای چهار پیستونه در جلو و تکی 240 میلی متری با کالیپر 
تک پیستون در عقب، عملکرد سیستم ترمز را به نحو چشمگیری افزایش می دهند. 

بـاک 19 لیتری این موتورسـیکلت نیـز، با افزایش فواصل میان سـوخت گیری ها موجب 
راحتی و آسـایش موتور سـوار در سـفرهای طوالنی مدت می شـود. 

دیگر  همچون  جیپ  آمریکایی  شرکت 
تولیدکنندگان مطرح صنعت خودروسازی، 
محصولی ویژه از نسخه آفرود منحصر بفرد 
رانگلر X  را برای مشتریان منحصر به فرد و 

خاص خود معرفی کرده است.
ترین  قدیمی   )Wrangler( رانگلر  مدل 
از  که  است  جیپ  کمپانی  محصوالت 
در  باشد.  می  برخوردار  جهانی  شهرتی 
سال 2007 نسل جدید از این خودروی 
شاسی بلند در معرض دید عالقه مندان 
به صنعت خودرو قرار گرفت. این مدل از 
رانگلر بر روی پلت فرم جی کی  قرار دارد 
که از مشخصه های آن می توان به بلند تر 
شدن فاصله اکسل ها از یکدیگر که به طبع 
تر شدن خودرو  و عریض  تر  آن کشیده 
مدل  دو  در  رانگلر  کرد.  اشاره  انجامیده 
 )Rubicon( رابیکن  و   )Sahara( صحرا 
عرضه می شود. مرسدس بنز - جی کالس  
و هامر  اچ 3  از رقبای اصلی جیپ  رانگلر 
به حساب می آیند. نسخه صحرایی جیپ 
چهار  با  تنها  ظاهری  طراحی  در  رانگلر 
رینگ 18 اینچی طراحی شده توسط موپار 
و شیشه های جلو و عقب و جانبی دودی و 

مشکی رنگ بروزرسانی شده و در داخل 
نمایشگر 6.5  به همراه یک صفحه  هم 
 GPS اینچی مجهز به سیستم ناوبری یا
تقویت شده با آخرین آپدیت مسیرهای 
چرم  با  شده  روکش  فرمان  کشورها، 
مرغوب و تشک های نشیمنگاه ویژه موپار 
و همچنین روکش های چرمی صندلی ها 
ارائه می شود؛ و از این جهت رانگلر X را 
در این بخش از سایر مدل ها متمایز کرده 

است.
برای  جیپ  هم  قدرت  مولد  قسمت  در 
دو مدل دو درب و چهار درب رانگلر X به 
صورت سفارشی دو گزینه متفاوت را در 
نظر گرفته که اولی شامل یک پیشرانه 2.8 
لیتری توربو دیزلی با حداکثر توان خروجی 
200 اسب بخار و گشتاور 460 نیوتن متر 
می شود و پیشرانه دوم هم متشکل از یک 
موتور 3.6 لیتری شش سیلندر V شکل 
است که در حداکثر کارایی خود توان تولید 
284 اسب بخار قدرت و 347 نیوتن متر 
گشتاور را دارد که هر دو به صورت استاندارد 
به یک جعبه دنده پنج سرعته اتوماتیک 

متصل شده و سازماندهی می شوند.
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پیامرب اعظم )ص(: زبان مؤمن در پس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگويد درباره آن مى انديشد و سپس آن را مى گويد.

قیمت روز برخی خودرو ها
ایران خودرو

وانت باردو
سمند SE  دو ایربگ
سمند LX دو ایربگ

سمند LX تک ایربگ
سمند EF7 دو ایربگ

سمند EF7 دوگانه دو ایربگ
پژو GLX 405 داشبورد جدید

پژو GLX 405 داشبورد جدید دوگانه
پژو SLX 405 داشبورد جدید2 ایربگ

پژو پارس سال داشبورد جدید
پارس سال داشبورد جدید دوگانه

پژو پارس LX داشبورد جدید
پژو پارس ELX دو ایربگ

پژو 206 تیپ5 
V8 پژو 206 صندوقدار

رنو تندر E1 دو ایربگ
رنو تندر E2 90  دو ایربگ

LX رانا
E2 رنو تندر اتوماتیک

EF7 دنا
سایپا

TL )سایپا 151 )وانت
SE 132 سایپا

سایپا TL 132 پایه گازسوز
SE 141 سایپا

 SE 111 سایپا
SE 131 سایپا

سایپا TL 131 پایه گاز سوز
سایپا SE 131 پایه گازسوز

SX تیبا
تیبا SX دوگانه

تیبا 2
وانت زامیاد 24

وانت زامیاد 24 دوگانه
زوتی اس 300 )آریو(

V5 برلیانس
CS35 چانگان

کیا سراتو 1600
کیا سراتو 2000 اتوماتیک

پارس خودرو
برلیانس H230 دستی

برلیانس H230 اتوماتیک
مگان 2000 تیپ 2
مگان 1600 تیپ 2
رنو کولیوس تیپ 2

نیسان تینا
E2 رنو تندر
پارس تندر 

پیکاپ دو کابین
پیکاپ ریچ دو کابین دو دف

کرمان موتور
X60 لیفان

لیفان 620 موتور 1.8
جک J5 دنده دستی

جک J5 اتوماتیک 
مدیران خودرو

MVM110 چهار سیلندر
MVM530

MVM315 هاچ بک جدید
MVM315 صندوقدار جدید

MVM X33
MVM X33 جدید اتومات

MVM X33 جدید دنده دستی
دیار خودرو

وینگل 5 تک کابین 
وینگل 5 دو کابین تک  دیفرانسیل

M4 هاوال
H6 هاوال

13.800
27.400
30.100
29.300
29.800

31
28.900
31.100
31.500
35.300
36.200
40.100
41.500
36.100
36.700

38
42.100

32
55.100
50.500

16
20.200
20.700
18.900
20.200
19.900
21.300
21.500
23.700
26.100
26.500
29.100
31.200

72
102
102

73.500
92.500

37.500
42.900

121
88

160
185

43.200
43.300

109
65

59
44.500
48.300
59.500

21
40.800
37.800
39.500
61.500
70.500
64.600

56
60.300

66
97

قیمت )میلیون تومان(

در بازار خودروهای صفر  چه می گذرد؟ .................
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دانستنی های علمی  ...............................

پنج عامل که باعث ایجاد لرزش در 
خودرو می شوند

داشتن یک خودرو به مدت طوالنی، بدون بروز هیچگونه مشکلی، به 
ندرت اتفاق می افتد و بطور طبیعی هر خودرویی با گذشت چند سال از 
عمرش با مشکالتی روبرو می شود که از معمول ترین و آزاردهنده ترین 
آنها می توان به لرزش خودرو اشاره کرد. شناسایی مشکل، مساله 
مهمی است که به شما در جلوگیری از بروز مشکالت بزرگتر و در نتیجه 
هزینه های بیشتر کمک می کند. اگر در خودروی خود احساس لرزش 
و تکان غیر عادی را احساس می کنید و به دنبال راه حل برای رفع آن 

هستید، این مقاله به شما کمک زیادی خواهد کرد.
وجود مشکل در موتور خودرو

در برخی از موارد، وجود لرزش در خودرو از موتور آن ناشی می شود؛ 
بدین ترتیب که عدم هوای کافی، عدم سوخت رسانی مناسب و احتراق 
به موقع می توانند از دالیل بروز چنین مشکلی باشند. عالئمی که ممکن 

است نشان دهنده لرزش خودرو به دلیل موتور آن  باشند، عبارتند از:
لرزش به هنگام فشار دادن پدال گاز

لرزش های بریده بریده با داشتن سرعت ثابت، )به طوریکه انگار بر روی 
خطوط برجسته در حاشیه اتوبان که با قرار گرفتن الستیک خودرو بر 

روی آن، راننده را از وجود خط آگاه می کند( در حال حرکت هستید.
خودرو به خوبی روشن شود، اما پس از مدتی شروع به لرزیدن کند.

این عالئم می توانند بدین معنا باشند که زمان تعویض شمع ها فرا 
رسیده است؛ و اگر وضعیت شمع ها مناسب است، وایر شمع ها نیاز 
به تعویض یا بازبینی دارند. در پایان فیلتر هوا و بنزین کثیف می توانند 
مانع از رسیدن اکسیژن و سوخت کافی به موتور خودرو و در نتیجه باعث 
ایجاد اختالل در عملکرد آن شوند؛ بنابراین نسبت به تعویض به موقع 

آنها کوشا باشید.
وجود مشکل در اکسل خودرو

در خودرو اکثر قطعات حرکت رفت و برگشتی و دورانی دارند، بنابراین 
بایستی به درستی در جای خود حرکت کنند تا لرزش و تکانی در خودرو 
احساس نشود. اگر اکسل خودرو بر اثر تصادف یا برخوردهای شدید کج 
شود، پس از مدتی، در سرعت های باال حرکت نرم و بدون لرزش خودرو 
را با مشکل مواجه خواهد کرد. این مساله ممکن است بدلیل وجود 
مشکل در میل گاردان نیز بوجود آید. وظیفه این قسمت انتقال نیرو به 
چرخ های عقب در خودروهای دیفرانسیل عقب است، که اگر کج شود 
می تواند در خودرو لرزش ایجاد کند. همچنین توپی چرخ بایستی سالم 
باشد و روغن از آن نشت نکند. گرد و غبار جاده می تواند عاملی برای 
کثیف شدن آن و در نتیجه از بین بردن این قسمت شود که در ایجاد 

لرزش خودرو بی تاثیر نیست. 
وجود مشکل در سیستم ترمز

آیا تا بحال لرزش خودرو را بهنگام فشار دادن پدال ترمز حس کرده اید؟ 
اگر جواب مثبت است باید گفت که سیستم ترمز خودوری شما به 
خصوص دیسک آن مشکل اصلی این مساله است. دیسک می تواند 
بر اثر ترمز زیاد که حرارت زیادی تولید می شود، تغییر شکل دهد. 
همچنین خوردگی در سطح دیسک ترمز از دیگر مواردی است که 
می توان به آن اشاره کرد. به دلیل ناصاف بودن سطح دیسک، لنت به 
درستی بر روی دیسک قرار نمی گیرد که نتیجه آن بوجود آمدن لرزش 
در خودرو است. اگر نمی توانید خودتان موارد باال را بازبینی کنید، از یک 
تعمیرکار متخصص ترمز اتومبیل کمک بگیرید تا شما را از وضعیت ترمز 

خودرویتان مطلع سازد.
لق بودن چرخها

گاهی اوقات لرزش خودرو تنها در قسمت فرمان احساس می شود، در 
این حالت تنها موردی که می توان به آن شک کرد، تنظیم نبودن چرخ ها 

است. تشخیص و رفع این مشکل می تواند از روشهای زیر انجام شود:
از محکم بودن مهره های چرخ ها مطمئن شوید. گاهی نیاز است که 
بلبرینگ چرخ ها تعویض شوند. اما در اکثر خودروهای امروزی کمتر 
دیده می شود که بلبرینگ ها دچار مشکل شوند؛ اما همانطور که 
می دانید هر قطعه ای بر اثر کارکرد و فشار زیاد مستهلک شده و باعث بروز 

مشکل خواهد شد.
از موارد دیگر، می توان به وجود نا صافی در رینگ ها و عدم باالنس آنها 

اشاره کرد.
سیبک ها از دیگر قطعاتی هستند که نقش بسیار مهمی را در روان 
حرکت کردن خودرو ایفا می کنند، بنابراین اگر نیاز به تعویض دارند در 

انجام این کار تنبلی نکنید!
وجود مشکل در الستیک ها

الستیک ها از مهمترین اجزای یک خودرو در یک سواری نرم و راحت 
به حساب می آیند. در زیر لیستی از روشهایی که در موارد مختلف 
می توانید برای رفع لرزش اتومبیل از ناحیه الستیک ها انجام دهید، 

آمده است: 
زمانی که خودروی شما در یک سرعت معین شروع به لرزیدن می کند، 

الستیک ها نیاز به باالنس دارند.
زمانی که ساییدگی در بخش های مختلف الستیک مشاهده می کنید، 

بایستی نسبت به تعویض الستیک ها اقدام کنید.
وجود پوسیدگی در الستیک ها، نشان دهنده زمان تعویض آن ها است.

امام سجاد)ع(:  حق زبان، دور داشنت آن از زشت گويى، عادت دادنش به خري و خوىب، ترك گفتار ىب فايده و نيىك به مردم و خوشگويى درباره آنان است.
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دانستنی های فنی خودرو ............................

امام علی )ع(:  زبان، درنده اى است كه اگر رها شود، گاز مى گريد.

افزودن بر طول عمر الستیک خودرو 
بدون  و  روزانه  عادت  برطبق  را  خود  خودروهاي  رانندگان،  اکثر   
کوچك ترین توجه به وضعیت الستیک آن که نقشي بسیار مهم در 
کیفیت رانندگي و ایمني دارد، مورداستفاده قرار مي دهند. با رعایت 
و انجام این 7 نکته عمر الستیک خودرو خود را زیاد و هزینه های 

نگهداری خودرو را کاهش دهید. 
باد چرخ ها را وقتی سرد هستند تنظیم کنید 

الستیک  باد  فشار  می شود  باعث  دما  تغییر  باشید  داشته  توجه 
عوض شود، هر ۵ درجه تغییر در درمای هوا،psi 1  در فشار باد تایر 
تغییر ایجاد میکند، یعنی کاهش دما به مقدار 15 درجه سانتی 
گراد10درصد کم بادی را به دنبال خواهد داشت. خود الستیک ها نیز 
به مرور کم باد می شوند. مثاًل هر ماه به طور متوسط، الستیک خودرو
psi2  از فشار باد خود را از دست می دهد که در هوای گرم این کاهش 
فشار با سرعت بیشتری صورت می پذیرد. در خصوص تنظیم باد 
تایرها مهم است بدانیم که هیچ کس با نگاه کردن به تایر )به خصوص 
تایر رادیال( نمی تواند بگوید الستیک کم باد است یا خیر زیرا از لحاظ 

ظاهری حتی 50 درصد کم باد بودن هم قابل تشخیص نیست.
برای اطمینان از تنظیم بودن فشار باد باید یک درجه باد مرغوب 
خریداری کنید. ضمن آنکه فشار باد باید در حالت »سرد« اندازه گرفته 
شود یعنی خودرو حداقل سه ساعت متوقف بوده و یا کمتر از 2 کیلومتر 
طی مسیر کرده باشد.  معمواًل در حالت نرمال رانندگی دمای الستیک 
تا 35 درجه سانتی گراد افزایش می یابد. پس اگر شما تا آپاراتی برانید، 
درعمل آنجا فشار باد به صورت دقیق اندازه گرفته نخواهد شد، پس 

بهتر است با درجه باد خانگی خود آن را امتحان کنید.
تایرها را از لحاظ فرسایش غیرمتقارن بازدید کنید 

هرگونه ساییدگی غیر معمول در جداره و آج الستیک ها می تواند 
نشانی از بروز اشکال در سیستم فرمان و تعلیق باشد.

اگر خورده شیشه، شن و سایر اجسام خارجی البه الی آج  گیر کرده 
باشد، آن را خارج کنید 

این اجسام می توانند به تدریج در الستیک فرو روند و سبب بروز نشتی 
باد از آن شوند.

 تنظیم بودن زاویه چرخ ها 
تنظیم بودن چرخ ها به معنی آن است که همه چرخ های خودرو 
نسبت به محور اصلی آن کاماًل عمود و در یک راستا باشند، در غیر 
این صورت الستیک نمی تواند به خوبی به گردش درآید و مقداری از 
انرژی صرف کشیده شدن آن می شود که ضمن افزایش سوخت، عمر 

الستیک را کم می کند.
برای اطمینان از تنظیم بودن چرخ ها خودرو را در محل مسطحی 
مانند یک پارکینگ خلوت به حرکت در آورید، به آرامی فرمان را رها 
کنید، نباید فرمان به هیچ سمتی بکشد. تنظیم فرمان و چرخ ها باید 

حداقل هر 25 هزار کیلومتر یا سالی یکبار انجام شود.
 باالنس تایرها 

به طور معمول تایر و متعلقات چرخ روی هم حدود 20 کیلوگرم وزن 
دارند. اگر این وزن به طور همگن روی چرخ توزیع نشده باشد به 
اصطالح گفته می شود چرخ باالنس نیست. تغییری ناچیز به اندازه 
14 گرم در این 20 کیلو سبب می شود خودرو هنگام حرکت دچار 

لرزش شود.
اگر در فرمان لرزش احساس می کنید احتمااًل چرخ های جلو باالنس 
نیستند و اگر در صندلی لرزش می بینید چرخ های عقب از باالنس 
خارج شده اند. الزم است با مراجعه به آپاراتی هر 20 هزار کیلومتر 
از باالنس بودن چرخ ها اطمینان پیدا کنید. فراموش نکنید در یک 
بزرگراه که با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هستید، 
هر تایر حداقل 14 بار در ثانیه در حال چرخیدن است. باالنس نبودن 
سبب خرابی جلوبندی و سیستم تعلیق خودروی شما نیز خواهد شد.

 جابه جا کردن چرخ ها 
بهتر است هر 8 تا 10 هزار کیلومتر، جای الستیک ها را با یکدیگر 
عوض کنید، به این دلیل که الستیک های جلو سریعتر ساییده می 
شوند زیرا وظیفه چرخش خودرو در پیچ ها را نیز انجام می دهند، به 
خصوص اگر خودروی شما دیفرانسیل جلو باشد، سایش سریع تر 
رخ می دهد. نحوه تعویض الستیک ها با یکدیگر در دفترچه راهنمای 

خودرو درج می شود.
 نگهداری الستیک 

الستیک را باید در محیط تمیز به صورت عمودی انبار کنید، جایی که 
از نور مستقیم آفتاب یا نورهای مصنوعی شدید، حرارت، موتورهای 
الکتریکی )به دلیل ایجاد اوزون( و هیدروکربن ها نفتی دور باشد. اگر 
الستیک را روی رینگ نگه می دارید، باد آن را روی psi 15  تنظیم 

کنید تا از ترک برداشتن آن جلوگیری شود.
چه زمانی به الستیک نو نیاز داریم؟ 

هنگامی که آج رویه به 1.6 میلیمتر کاهش یابد باید الستیک را عوض 
کرد. اطالع از ارتفاع آج اغلب با درجه مخصوص عمق سنج آج انجام 
می  شود. در برخی تایر ها شاخصی میان آج قرار داده شده است و 

زمانی که ارتفاع آج به شاخص رسید، زمان تعویض آن خواهد بود.
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امام صادق )ع(: هرگاه خداوند بخواهد بنده اى را رسوا كند، از طريق زبانش او را رسوا مى كند.

آلودگی هوای شهر مشهد، مدتی است از حد مجاز عبور کرده و به مرحله هشدار رسیده. ناگفته هویداست که این 
آلودگی مربوط به تردد خودروها می باشد. خودروهایی که بعضا استانداردهای آالیندگی را هم رعایت می نمایند. 

اکنون درنظر بگیرید یک پیکان دهه 50 یا پراید متولد 73، در بین این همه خودرو، آن چنان دودی می کند که 
انسان گمان می برد آتش سوزی شده. البته گمان اشتباهی هم نیست. این راننده از خدا بی خبر، با این لگنش )که 
نمی شود نام اتومبیل را بر آن نهاد(  سالمتی مردم را به آتش می کشد! طبق تحقیقات به عمل آمده، یک لگن بیش 
از 350 خودرو آلودگی ایجاد می کند. این فرد باید بداند که رانندگی با این لگن، ضمان شرعی دارد و در برابر ضرری 

که به سالمتی مردم می زند، در آن دنیا مورد سوال قرار خواهد گرفت. 
قانون و پلیس، می بایست با این گونه راننده هابرخوردی قاطع داشته باشند. خودروهای دودزا  می بایست بدون هیچ 
بخششی توقیف شوندو راننده آن زندانی شود و شالق بخورد تا این گونه، سالمتی میلیونها نفر را به خطر نیندازد!  من، 

شما و همه این مردم، حق استفاده از هوای پاک را داریم ؛ در صورتیکه این ازخدا بی خبر، حقمان را پایمال می کند. 

از میان خبرها   ......... ............................

رونمایی فراری F12 بـرلینتا
برای  را  خود  تاریخ  خودروی  چموش ترین  فراری 
نخستین بار در نمایشگاه ژنو رسما رونمایی نمود. فراری 
F12 برلینتا که به عنوان جانشین فراری 599 فیورانو معرفی 
شده، هم کوچکتر و هم سبکتر از 599 است و ظاهرش نیز 
از ادغام المان هایی از 458 ایتالیا و فراری FF حاصل و کمی 
نیز چاشنی خودروهای عضالنی  به آن زده اند. اگرچه کامال 

جدید و متحول نیست اما بازهم زیباست.
با توزیع 46% وزن خودرو بر محور جلو و 56% نیز بر محور 
عقب، مرکز ثقل برلینتا احتماال در مقایسه با 599 پایین تر 
آمده است. فراری همچنین در این خودرو از تکنولوژی 
Aero Bridge خود استفاده نموده که به موجب آن طراحی 
به  هوا  جریان  انتقال  با  که  است  بگونه ای  خودرو  کاپوت 

طرفین خودرو نیروی عمودی وارده را بیشتر می کند.

کمپانی فورد، پنج مدل جدید 
عرضه می کند

اقتصادی  اوضاع  وجود  با  فورد  آمریکایی  خودروساز 
آشفته روسیه و افزایش تنش ها پیرامون بحران اوکراین، 
می کند.   عرضه  کشور  این  در  جدید  مدل   6 امسال 
از سوی فورد دالیل  اقتصادی روسیه  و  ارزی  مشکالت 
کسب و کار  از  شرکت  این  انتظارات  شدن  کمتر  اصلی 
ابتدا  در  فورد  شد.   عنوان   2015 سال  در  اروپایی اش 
دالر  میلیون   250 حدود  را  اروپایی اش  کسب و کار  ضرر 
در سال 2015 برآورد کرده بود، اما پنج شنبه گذشته از 
این پیش بینی عقب نشینی کرد و گفت میزان ضرر از یک 
میلیارد دالر در سال 2014 کمتر خواهد بود؛ اما بیشتر از 
برآوردهای قبلی می شود. مجله آلمانی »ویرتسشافتس 
نوشت:  فورد  فیلدز، مدیرعامل  مارک  از  نقل  به  ووچه« 
این خودروساز در فاصله اواخر سال 2014 تا اواخر سال 
2015 شش مدل جدید را به بازار روسیه معرفی خواهد 
قصد  هم  چین  در  فورد  رویترز،  گزارش  براساس  کرد.  
با  مقایسه  در  امسال  پایان  تا  را  تولیدش  ظرفیت  دارد 

سال 2013 دو برابر کند.

به تازگی یک کمپانی تازه تاسیس اتریشی از جدیدترین 
محصول خـود، Kormaran رونمایی کرده اسـت. قایقی 
کـه بازار لوکس ها را هدف قـرار داده و از جنس فیبرکربن 
می باشـد در حالـی کـه از تکنولـوژی های به روز و سـبک 
هوانـوردی بهره می برد. مهمترین ویژگی این قایق زیبا، 
تغییر وضعیت آن در هنگام حرکت می باشد. بدین نحو 
که با سـرعت گرفتن قایق، محفظه سرنشـینان از سطح 
آب بـاال آمـده و بـا کمک سیسـتم تعلیق منحصـر به فرد 

خود، کمترین تکان و ضربه را به سرنشـینان منتقل می 
کند. بر اسـاس گفته های کمپانی سـازنده، این وسـیله 
عـالوه بـر قابلیـت حرکـت در زیـر آب، بر روی سـاحل و 
خشـکی نیـز، حرکـت خواهـد کـرد. بـا وجـود داشـتن 
بدنـه ای صـاف و صیقلـی، مقاومـت آب تـا 80 درصـد 
کاهش یافته و در نتیجه سـرعت بیشـتر در کنار مصرف 
سـوخت کمتر بدسـت آمده اسـت که البته آسـایش دو 

چندانـی را برای سرنشـینان فراهـم خواهد کرد.  

کورماران، قایقی به سبک ترنسفرمرز!
افرادی که از قطارشهری مشهد برای 
حمل و نقل درون شهری خود استفاده 

می کنند:

آیا از زمان حرکت قطارها و فاصله 
زمانی بین دو قطار و کابین قطار 

رضایت دارید؟
پاسخ  این نظرسنجی،  در  برای شرکت 
خودرو  بازار  پیامکی  سامانه  به  را  خود 
قدس ارسال فرمایید  تا با نام خودتان در 

این ویزه نامه منتشر شود.
سامانه پیامکی بازار خودرو قدس
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ویژه نامه بازار خودرو قدس
ــوزه  ــال در ح ــای فع ــی واحده ــدف معرف ــا ه ب
خــودرو، توســط روزنامــه قــدس و تحــت نظارت 
اتحادیــه صنــف نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
اتومبیــل مشــهد، بــه صــورت روزانه منتشــر می 

شــود. 
ــنهادات و  ــرات، پیش ــدس از نظ ــودرو ق ــازار خ ب
انتقادات ســازنده شــما عزیــزان در جهــت افزایش 

کیفیــت محتــوا اســتفاده خواهد کــرد. 
پس با ما در تماس باشید!

تلفـــن: 38835951 - 051
دورنگار: 38825894 - 051

quds@kelach.com  :پست الکترونیک
http://www.kelach.com :وب سایت

وقتش رسیده است لگنم را عوض کنم!

سنجی نظر


