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دیر یا زود چنین اتفاقی رخ می داد، با 
این وجود از شنیدن چنین خبری متاثر 
شدیم. کمپانی نیسان پس از رونمایی از 
مدل 2015 شاسی بلند رونیز، تولید آن 
را رسما متوقف خواهد کرد. اما علت آن 
چیست؟ جدای از کاهش فروش هفت 
درصدی سال گذشته، این خودروساز 
روی  بر  دیگر  تا  گرفته  تصمیم  ژاپنی 
ارتقا ایمنی و تجهیزات مختص کاهش 
آالیندگی برای رونیز جهت مطابقت با 
استانداردهای بازار آمریکا سرمایه گذاری 
این  شاسی  و  بدنه  همچنین  نکند. 
محصول ژاپنی، تاریخ گذشته می باشد، 
دنبال  به  مشتریان  اکثر  که  حالی  در 
شاسی بلندی با طراحی نرم تر و مشابه 
سواری هستند. ناگفته نماند، اکثر مردم 
سوخت  مصرف  به  بیشتری  اهمیت 

می دهند که برای رونیز مفهومی ندارد.

اگر سـابق بر این خودرویی از چین را در کنار 
رقبـای کـره ای و ژاپنـی اش قـرار می دادیـم، 
سـبک طراحـی و نیـز کیفیـت مونتـاژ، ایـن مطلـب را به ما 

گوشـزد می کـرد کـه بـا محصولـی پیش پاافتـاده مواجهیم. 
امـا چنـد سـالی اسـت کـه ایـن رونـد رفتـه  رفتـه در حـال 
تحـول اسـت و سـازندگان ایـن کشـور یـاد گرفته انـد که هم 

کپـی کاران خوبی باشـند و هـم آموخته های نویـن طراحی 
را در محصوالتشـان بـه کار بندند. چنانچه سـیر پیشـرفت 
سـال های اخیـر خودروسـازان این کشـور را رصـد کنیم...

S5 کلیاتی درباره جک و شاسی بلند مقتدرش

رونیز در پایان 
راه زندگی! 

برخی باورهای غلط رایج در مورد ترموستات
ترموستات چیست و دقیقا چه کار می کند؟

صفحه 6
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اگـر سـابق بر این خودرویـی از چین را در کنـار رقبای کـره ای و ژاپنی اش 
قـرار می دادیـم، سـبک طراحی و نیز کیفیـت مونتاژ، این مطلـب را به ما 
گوشـزد می کـرد کـه با محصولـی پیش پاافتاده مواجهیم. اما چند سـالی 
اسـت کـه این رونـد رفتـه  رفتـه در حـال تحول اسـت و سـازندگان 
ایـن کشـور یـاد گرفته انـد کـه هـم کپـی کاران خوبـی باشـند و هـم 
آموخته های نوین طراحی را در محصوالتشـان بـه کار بندند. چنانچه 
سـیر پیشرفت سـال های اخیر خودروسازان این کشـور را رصد کنیم این 
نکتـه را درمـی بابیـم که خط تمایز سـاخته های نوین این اقلیـم با رقبای 

غربـی و آسـیایی اش به تدریـج در حال محو شـدن اسـت.
خـودروی S5 یکـی از محصـوالت جدیـد شـرکت JAC می باشـد. ایـن 
مجموعـه در سـال 1964 بنـا نهـاده شـد. مالکیـت ایـن گـروه صنعتـی 
کمـاکان در اختیـار دولت چین اسـت و بـه لحاظ موقعیـت جغرافیایی 
در همـان محلـی مسـتقر اسـت کـه رقیـب وطنـی اش چـری در آن 
قـرار دارد. سـالها کمپانـی جـک بـه  عنـوان یـک تولیدکننـده کامیـون 
شـناخته می شـد. از آنجایی که این شـرکت پیش از اینکه مجوز سـاخت 
خودروسـازی  بـا  نمایـد،  کسـب  چیـن  دولـت  از  سـواری  خودروهـای 
هیونـدای جهـت توسـعه محصوالتـش همکاری داشـت. لـذا بدیهی بود 
کـه مدل هـای روز ایـن شـرکت را مبنـای تولیدات آینـده خود قـرار دهد. 
برای نخسـتین بار در سـال 2003 میالدی، این کمپانی شـروع به مونتاژ 

مدل هـایMPV  شـرکت هیونـدای نمـود.
در حال حاضر در تأسیسـات تحت تملک این کمپانی مدل های سـواری 
چـون J6،J5،J4،J3،J2 و J7 و کراس اوورهـای S5،S3،S1  و چنـد مـدل 
MPV  تولیـد می شـود. عـالوه بـر ایـن، کمپانـی JAC بـا موسسـه پنیـن 
فارینـا ایتالیا و شـرکت میتسوبیشـی ژاپن هـم همـکاری دارد. هم اکنون 
یـک مرکز تحقیق و توسـعه این شـرکت در تورین ایتالیـا و دیگری نیز در 

توکیو ژاپن مسـتقر اسـت.
خـودروی جـک اس5 برای نخسـتین بـار در ماه مارس سـال 2013 
میـادی بـه بـازار چیـن معرفـی شـد. پیـش از آن، تنهـا کـراس اوور 
تولیـدی شـرکت JAC  مـدل REIN یـا S1 بـود. طراحـی قسـمت جلوی 
S5 شـباهت بسـیاری بـا هیونـدای ix35 دارد و می تـوان گفـت کـه کامـاًل 
از آن الهـام گرفتـه اسـت و ایـن بـه دلیـل همـکاری های فـی مابین جک 
و هیونـدای بوجـود آمـده اسـت. قسـمت پشـت اس 5 بسـیار شـبیه بـه 
کراس اوورهـای آئـودی می باشـد. ایـن امـر در داخـل خـودرو هـم نیـز 
 ix35 صـادق اسـت و مـوارد تشـابه بی شـماری در این بخـش با هیونـدای
مشـاهده می شـود. داشـبورد آن نیـز به رنگ مشـکی پیانو بـوده و از مواد 
نسـبتًا باکیفیتی هم در آن اسـتفاده شـده اسـت. تریم داخلی زیبای این 

خـودرو ترکیبـی از رنـگ نارنجی و مشـکی اسـت.
طراحی ظاهری S5 ترکیبی از جذابیت و سـادگی اسـت . خطوط متعدد 
روی دماغـه خـودرو در کنار سـپر و ورودی های بـزرگ هوا ظاهری خاص 
را بـرای S5 بـه ارمغـان آورده انـد امـا در عیـن حـال طراحـی نمـای جلـو 

ایـن خـودرو آنچنـان متمایـز نیسـت کـه در نـگاه نخسـت بتـوان از روبرو 
آن را شـناخت امـا نکتـه بارز ایـن طراحی آن اسـت که کاسـتی های یک 
محصـول چینـی را بـه خـود نمـی بینـد.در نمـای جانبـی تـاش برای 
نزدیـک کـردن ایـن شاسـی بلند بـه حالتی مشـابه کوپه محسـوس 
اسـت به گونـه ای که این تاش در فرم شیشـه هـای عقب و کوچک 
تـر شـدن آن ها بی تاثیر نبـوده اسـت . در نمای عقـب نیز فـرم چراغ 
هـا و دو محفظـه بـزرگ خروجی اگزوز بـا قاب های کرومـی از اصلی ترین 
المان های تمایز S5 با دیگر شاسـی بلند های 4 سـیلندر موجود در بازار 

. است 
اس5 بـا پیشـرانه ای چهارسـیلندر 2 لیتری به بـازار کشـورمان وارد 
می شـود کـه مجهز بـه سیسـتم توربـو شـارژر می باشـد. تـوان این 
موتـور معـادل 174 اسـب بخـار خروجـی گشـتاور آن هـم برابـر بـا 235 
نیوتـن متـر اسـت. ایـن ارقام تا حد زیادی مشـابه بـا همتایان کـره ای آن 
از جملـه کیـا اسـپورتیج و هیونـدای ix35  مـی باشـد. این مـدل به لحاظ 
سیسـتم انتقـال قـدرت هـم از گیربکـس 6 دنده دسـتی سـود می بـرد که 

تکنولـوژی بـه کار رفتـه در آن متعلـق بـه کشـور آلمان می  باشـد. 

از لحـاظ ایمنـی نیـز S5 توانسـته اسـت آزمون هـای موجـود در موسسـه 
ایمنـیUS-CNAP  و نیـز انسـتیتو بیمـه ایمنـی بزرگراه هـای آمریـکا 
)IIHS( و همچنیـن سـازمان اسـتانداردهای ایمنی وسـائل نقلیه فدرال 
آمریـکا )FMVSS(  را بـا موفقیت پشـت سـر بگـذارد. نمونه هایـی از این 
خودرو که قرار اسـت روانه بازار کشـورمان وارد شـود به طور اسـتاندارد به 

2 کیسـه هـوای ایمنی مجهز اسـت.
شـاید S5 را در نـگاه اول یـک شاسـی بلنـد چینـی دیگـر در سـطح 
باقـی رقیبـان ببینیـم، اما با نـگاه کلی بـه طراحی این خودرو، سـطح 
امکانـات و تجهیزات بکار رفته در آن، پیشـرانه نصب شـده و از همه 
مهـم تـر قیمـت آن، کمی اوضـاع متفـاوت می شـود. در حـال حاضر 
خـودروی جـک S5 بـا قیمت مصـوب 73.9 میلیون تومـان در نمایندگی 
هـای کرمـان موتـور بـه فـروش می رسـد. بدیهی اسـت کـه ایـن قیمت با 
توجـه بـه طرح کلی خـودرو و همچنین آپشـن های موجود در آن بسـیار 
وسوسـه انگیز اسـت و رقبـای آن، ماننـد ام وی ام X33 از نظـر امکانـات و 

قابلیـت هـا در مقابلش حرفـی برای گفتـن ندارند. 

نیم نگاهی به جک و مدل S5  آن
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بـی ام و سـری 2 کـروک مـدل 2015 هـم وارد بازار شـد. 
مـدل جدید این خـودرو از ظاهری زیباتر، کابینی ارتقا 
یافتـه، سـواری بهتر و کاربـرد باالتری برخوردار اسـت. 
وقتی سـقف باز می شـود و بادشـکن سـر جـای خودش 
قـرار می گیـرد، کابیـن بسـیار آرام و بی سـر و صداسـت 
نیـز  کیلومتـر   110 بـاالی  سـرعت های  در  حتـی  و 
سرنشـینان می تواننـد بـه راحتی با هـم صحبت کنند. 
کمپانـی بـی ام و مدعی اسـت صـدای کابین در قسـمت 
عقـب برابـر بـا 7 دسـی بل و در قسـمت جلـو برابـر بـا 5 
دسـی بل اسـت کـه در مقایسـه بـا رقبـا بسـیار عالـی به 

نظـر می رسـد. سـقف در سـرعت های زیـر 50 کیلومتـر 
بـر سـاعت قابلیـت باز و بسـته شـدن دارد و بـرای انجام 
ایـن کارهـا فقط بـه 20 ثانیه زمـان احتیاج اسـت. برای 
انجـام ایـن کار نیـز کافـی اسـت دکمـه مخصـوص ایـن 
کار فشـار داده شـود تـا همـه چیز بـه صـورت اتوماتیک 

صـورت بگیرد.
تغییـر مهـم دیگـری کـه در مـدل جدیـد ایـن خـودرو 
صـورت گرفتـه، در طراحـی کابین اسـت. قسـمت های 
پالسـتیکی و ظاهراً ارزان  قیمت کنار گذاشـته شـده اند 

و جـای خـود را به طراحـی زیباتری به رنگ سـیاه داده 
انـد. شـاید تنهـا ایـرادی کـه می شـود از کابیـن داخلی 
گرفـت ایـن اسـت کـه اجـزاء کابیـن بـرای ایـن سـری از 
خودروهـای بـی ام و، بیـش از حـد بـزرگ هسـتند و بـه 
نظـر می رسـد بیشـتر بـرای خودروهـای بـی ام و سـری 
7 مناسـب باشـند. از طرفـی، نمایشـگر 8.8 اینچی که 
در کنـار آخریـن نسـخه از سیسـتم  iDrive قـرار گرفته 
اسـت، کارش را بسـیار خوب انجام می دهد و چیدمان 

دکمه هـای کنترلـی نیز بسـیار سـاده اسـت.
موتـور چهـار سـیلندر 2  یـک  از  زیبـا  ایـن خـودروی 
لیتـری بهـره می بـرد کـه بـه توربوشـارژر مجهـز اسـت 
نیـرو و 350 نیوتن متـر  و قـادر اسـت 241 اسـب بخار 
گشـتاور تولید کند. این موتور در کنار گیربکس هشـت 

سـرعته اتوماتیـک ZF قـرار می گیـرد و باعث مـی گردد 
ایـن خـودرو بتوانـد ظـرف 6.1 ثانیـه از حالـت سـکون 
بـه سـرعت 100 کیلومتـر بـر سـاعت دسـت پیـدا کنـد. 
کـروک 228i سـواری بسـیار لذت بخشـی دارد و بسـیار 
قـوی اسـت، به طـوری که رضایـت سرنشـینان را کاماٌل 
بـه دسـت خواهـد آورد. گیربکـس اتوماتیـک نیز حتی 
در دور موتورهـای بـاال بسـیار نـرم و راحت دنـده عوض 
می کنـد. اگـر حالـت  Sport را انتخـاب کنیـد، بـی ام و 
i 228مهیـج می شـود اما همچنان رام و سـر بـه راه باقی 
می مانـد. در ایـن حالـت، خـودرو بسـیار قوی و سـریع 
اسـت ولـی به نـدرت راننده را وسوسـه می کنـد آن را به 
سـرعت های باال برسـاند، هنگام گشـت و گذار در شـهر 

نیـز از عملکـردی عالی برخـوردار می باشـد.

هیونـدای قیمت نهایی فیس لیفت 
شـروع  قیمـت  کـرد.  اعـالم  را   i30
شـده از 15 هـزار و 195 پونـد الـی 
باشـد.  مـی  پونـد  و 695  هـزار   24
خـودروی هاچ بـک i30 کـه در دو مـدل دو درب و چهـار درب بـدون در نظـر 

گرفتـن درب عقـب در اختیـار کاربـران خـود قـرار خواهـد گرفـت.
مـدل پایـه هیونـدای i30 با سیسـتم ورود کی لـس یا بدون 
کلیـد بـه خـودرو و سیسـتم چنـد رسـانه ای مجهـز به 
USB و AUX بـا قابلیـت اتصـال از طریـق بلوتـوث و 
همچنین کلید های اسـتریو روی فرمان و سیستم 
تهویـه مطبـوع اتـاق و سـایر تجهیزات اسـتاندارد 
دیگـر به همـراه یک پیشـرانه 1.4 لیتـری بنزینی 
ارائـه خواهـد شـد کـه در بهتریـن شـرایط کاری 
خـود حداکثـر 100 اسـب بخـار قـدرت را تولیـد 

می کنـد.
عالوه بر این هیوندای یک پیشـرانه 1.6 لیتری 

110 اسـب بخـاری CRDi و همچنیـن یـه موتـور 1.6 لیتـری دیگـر 120 
اسـب بخـاری GDI را هـم در نظـر گرفته که بـا پرداخت پول بیشـتر بر روی 
آپشـن های مختلـف خودرو مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. نکتـه قابل توجه 
هیونـدای بـرای i30 و بـه خصـوص در مدل فول آپشـن آن، بهره مندی این 
خـودرو از یـک جعبه دنـده 7 سـرعته دو کالچه اتوماتیـک DCT با قابلیت 
تعویـض دنـده دسـتی اسـت کـه به عنـوان رقیبـی اصلی بـرای جعبـه دنده 

DSG خودروهـای گلـف شـرکت فولکـس واگن به شـمار می رود.
هیونـدای یک نسـخه ویژه با پیشـرانه دیزلـی از i30 را هم آمـاده کرده که به 
همراه جعبه دنده 7 سـرعته اتوماتیک دو کالچه DCT متصل به پیشـرانه 
دیزلی 136 اسـب بخـاری در کنار امکانات ویژه ای همچـون رینگ های 17 
اینچـی آلیـاژی چرخ هـا، پوشـش چرمـی صندلی هـا، گرم کـن صندلی ها، 

چراغ هـای جلـو LED و HID و غیره ارائه می شـود.
عالوه بر اطالعات رسـمی منتشـر شـده توسـط هیوندای، شـبهاتی مبنی 
بر وجود یک پیشـرانه قدرتمند 186 اسـب بخاری 1.8 لیتری توربوشـارژر 
در لیسـت پیشـرانه های مـورد اسـتفادده بـر روی i30 هم وجـود دارد که در 

حـال حاضـر در حد همان شـایعه باقی مانده اسـت.

سال  در  بار  اولین   FE ولوو  کامیون 
2009 با وزن 18 تا 26 تن برای حمل 
و نقل محلی و منطقه ای طراحی شد. 
برای این کامیون جهت انجام کارهایی 
همانند نصب یخچال، کارهای سبک 
ساختمانی، حمل بارهای حجیم و تانکر 
نظر  و موتور در  چندین مدل شاسی 
گرفته شده است. ولوو FE به دو صورت 
کشنده و کامیونت با مشخصات محوری 

2×4، 2×6 و 4×6 در بازار موجود است.
طراحی بدنه

این کامیون سوئدی برادر بزرگ تر تیپ 
FL است که تجهیزات مشترک زیادی با 
سایر همنوعان خود دارد؛ عدم استفاده 
از تجمالت در FE بر زیبایی و دلنشین 
افزوده است.  بودن فضای داخلی آن 
طراحی جلو پنجره این مدل نیز همانند 
سایر مدل های ولوو از نوارهای کرومی 
دیگر  از  است.  شده  تشکیل  مورب 
خصوصیات این زیبای سوئدی می توان 
به استفاده از مواد با کیفیت در ساخت 
دیگر  نکته  کرد.  اشاره  داخلی  اجزای 
وجود پنجره های بزرگ جلو و جانبی 
است که به دید بهتر راننده نسبت به 
اطراف کامیون کمک شایانی می کنند. 

طراحی داخلی
استفاده از اشکال مختلف هندسی و با 

کیفیت در طراحی داخلی این کامیون 
از جمله خصوصیات برتر کمپانی ولوو 
این  می تواند  که  می شود  محسوب 
کمپانی را در زمره رقیبان مرسدس بنز 
قرار دهد. تمامی کابین های ارائه شده 
برای این کامیون، راحت و جادار هستند 
و با ارائه فضای مناسب، رانندگی را در 
شرایط مختلف آسان می سازند. اکثر 
و  داشبورد  روی  کنترلی،  های  دکمه 
برای دسترسی راحت تر راننده در سمت 
همچنین،  اند؛  گرفته  قرار  آن  راست 
دکمه های کروز کنترل، سیستم پخش 
و مسیریاب ماهواره ای روی غربیلک 
اسلیپر  کابین  اند.  تعبیه شده  فرمان 
ابعاد  با  ثابت  خواب  تخت  به  مجهز 
کابین  و  سانتی متر   13.5×78×200
کامفورت مجهز به تخت ثابت یا دو تکه با 
ابعاد 200×58×13.5 و 200×78×9 سانتی 

متر می باشد. 
قدرت و عملکرد موتور

ولـوو FE مجهز به موتـور D7F با حجم 
7.2 لیتـر اسـت کـه بـا چهـار قـدرت 
مختلف )240، 260، 300 و 340 اسـب 
بخار( موجود می باشـد. واکنش موتور 
نسبت به فشردن پدال گاز سریع است 
و به سـرعت به شـتاب مناسـب دسـت 
پیدا می کنـد و به همین دلیـل، از توان 

کشـش باالیی در مسیرهای شـیب دار 
برخوردار اسـت. گشتاور آن نیز، نسبتا 
مناسـب اسـت و در دور موتـور پاییـن 
بـه حداکثر نیروی گشـتاور دسـت پیدا 
می کنـد )1300 نیوتـن متـر گشـتاور با 
قـدرت 340 اسـب بخـار(. شـایان ذکـر 
بـه منظـور  ولـوو   D7F اسـت، موتـور
مطابقـت بـا اسـتانداردهای یـورو 5، از 
سیسـتم SCR اسـتفاده می کنـد؛ در 
ایـن سیسـتم ترکیـب اوره و آب کـه بـا 
بـه  می شـود،  شـناخته   AdBlue نـام 
مـواد خروجـی اگـزوز، تزریـق و اکسـید 
نیتـروژن را بـه نیتـروژن سـالم و بخـار 
آب تبدیل می کند. مخـزن AdBlue در 
کنار باک سـوختگیری با گنجایـش 70 

لیتر قـرار دارد. 
نظر نهایی

شهرت  از  بازار  در  ولوو  های  کامیون 
بسیار خوبی برخوردارند و FE نیز، از 
این قاعده مستثنی نیست. استفاده از 
شاسی های بزرگ، کابین جادار و موتور 
پرقدرت حس اطمینان را از نظر کیفیت 
ساخت در خریدار ایجاد می کند. راحتی 
داخل کابین و هندلینگ مناسب آن 
با همکالسانش برابری می کند. از نظر 
شهرت کمپانی مرسدس تنها رقیب ولوو 

محسوب می شود.

 هیوندای  i30 2015، هاچ بک دوست داشتنی

2015 ،FE بررسی اسب پر توان ولوو مدل

بررسی بی ام و سری 2 کروک مدل 2015



5

                        سفارش اینترنتی آگهی                             سفارش تلفنی آگهی بازار خودرو                  سامانه پیامکی
5000  20  30  60  5      3 7 6 5 0 4 1 0  -  3 8 8 3 5 9 5 1               www.kelach.com            1393  دوشــنبه 11 اسفند ماه

قیمت روز برخی خودرو ها
هوندا

EX 2 سیویک تیپ
VTI 4 سیویک تیپ

LXB 2 آکورد تیپ
EXA 3 آکورد تیپ
EXB 4آکورد تیپ

ام جی موتور
ام جی 3  فول 2015

ام جی 6 فول جی تی 2015
ام جی 6 فول مگنت 2015

ام جی 350  2015
سانگ یانگ

کوراندو 2015 اپتیموم
اکتیون جدید الکچری

اکتیون جدید کامفورت
ون رودیس

کایرون
رکستون جدید

BMW
320 فول 

320 الکچری 2015
2015 M 320 فول کیت
2015 M 328 فول کیت

M 428 گرن کوپه کیت
428 کروک 2015

520 فول 2015
528 فول 2015

650 گرن کوپه
650 گرند

23i Z4
30i Z4
1.8 X1

M 2.8 کیت X1
2015  3.0 X3

M 2.8 کیت X4
3.5 X5
3.5 X6

بنز
C200 فول 2015

E200 اتاق جدید فول
E200 کروک اتاق جدید

E250 فول
E350 فول

S500 4 نفره 2015
CLS 500 فول

GLK 350 فول 2014
تویوتا

راو 4 دودیفرانسیل تیپ2 2015
پرادو TXL چهار درب فول

هایلوکس دیزل 2.5 دنده ای
هایلوکس 2.7 دو دیفرانسیل

هایلوکس 2.7 دو دیفرانسیل لیمیتد
2015 GL کمری

2015 GLX کمری
یاریس هاچ بک 2015

یاریس صندوقدار تیپ 2
یاریس صندوقدار تیپ 3

2015 XLI کروال
کروال XLI اسپشیال 2015
کروال GLI 2015 دو ایربگ

هایس 2.7 سقف بلند
پورشه

911 کررا
911 اس 

کاین 8 سیلندر
 GTS کاین

ماکان 2.0 فول 2015
پانامرا 8 سیلندر 2015

125
141
168
182
194

79
119.300
118.300

92

121
139
119
145
163
185

295
340
355
385
415
465
325
395

1500
1160
320
435
255
345
390
477

1050
1060

385
420
570
435
860

3200
1190
970

208
340
143
155
162
142
187
113
111
114
123
127

128.5
195

1500
1180
1190
1480
660

1730

قیمت )میلیون تومان(

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

باورهای غلط رایج در
مورد ترموستات 

اگر تا به حال ترموستات خودرویتان خراب شده باشد و دنبال 
تعویض آن بوده اید حتما متوجه شدید که برای بعضی خودروها 
چند مدل ترموستات در بازار فروخته می شود. مثال برای پژو 405 
دو مدل 83 و 75 درجه در بازار موجود است که تا حدی انتخاب را با 
مشکل مواجه می سازد. در این مقاله سعی داریم به بررسی عملکرد 

ترموستات بپردازیم تا کمکی به این رفع ابهام باشد. 
توضیحاتی راجع به ترموستات: 

بزرگترین سوتفاهم یا برداشت غلطی که رایج شده این است که مردم 
فکر می کنند ترموستات باعث می شود موتور خنک تر کار کند ولی 
ترموستات لزوما این کار را انجام نمی دهد. ترموستات فقط می 
تواند تعیین کند که چه زمانی سیستم خنک کننده مجاز به خنک 
کردن موتور است. در واقع ترموستات حداقل دمای کاری موتور را 
مشخص می کند، ولی حداکثر دمای کاری آن را مشخص نمی کند. 
ترموستات با تنظیم گردش آب داخل سیستم خنک کننده باعث 
افزایش و کاهش سرعت حرکت مایع خنک کننده به داخل و خارج 

بلوک موتور و رادیاتور می شود.
در سیستم های خنک کننده که بر اساس مایعات عمل می کنند 
چندین عامل در قابلیت خنک کنندگی نقش دارد اما عوامل اصلی 
مساحت سطح رادیاتور )بزرگ یا کوچک بودن پره ها و تعداد پره 
های رادیاتور(، عبور جریان هوا از رادیاتور، خاموش و روشن فن 
ها، سرعت حرکت خودرو و سرعت گردش یا جریان مایع خنک 
کننده در رادیاتور است. اگر مایع خنک کننده مدت زمان کمتری 
در رادیاتور بماند مسلما گرمای کمتری از دست می دهد. اگر مدت 
زمان بیشتری در رادیاتور بماند حرارت خیلی بیشتری را از دست 
بنابراین شما نمی خواهید که سرعت گردش آب در  می دهد. 
رادیاتور خیلی باال باشد زیرا در این صورت توانایی سیستم خنک 

کننده برای خنک کردن موتور کاهش می یابد. 
ترموستات در اصل برای این نصب شده تا اول صبح به گرم شدن 
زودتر موتور کمک کند. موتور طوری طراحی شده که در دمای کاری 
ایده آل خودش کار کند. توجه داشته باشید که بیشتر فرسایش 
موتور هنگامی رخ می دهد که موتور سرد باشد. یک موتور سالم 
وقتی گرم شود فرسایش بسیار ناچیزی دارد. بنابراین ترموستات 
این اجازه را به موتور می دهد که در سریعترین زمان ممکن گرم شده 

تا اینکه به دمای کاری مطلوب و از قبل طراحی شده برسد.
عواقب ناشی از حذف ترموستات یا نصب ترموستاتی که دمای 

آن پایینتر باشد 
اگر دمای موتور پایینتر از نرمال باشد بلبرینگها، رینگ پیستون ها 
و دیگر اجزا هنوز از نظر سایز منبسط نشده اند و بنابراین نسبت به 
حالتی که موتور به دمای کاری خود رسیده باشد به دیگر قطعات 
فلزی موتور بیشتر ضربه می زنند. در واقع شکاف یا گپ میان 

قطعات در حالتی که موتور سرد باشد بیشتر است.
بنابراین اگر ترموستات را حذف کنیم موتور باید مدت زمان خیلی 
بیشتری کار کند تا به دمای کاری خود برسد یا دمای ایده آل خود 
را در روزهای سرد حفظ کند. حذف ترموستات خطر بزرگ دیگری 
برای شما ایجاد می کند که اگر بالفاصله پس از سرباالیی )دمای 
موتور باال( وارد سرپایینی شوید در صورت نبودن ترموستات گردش 
سریع آب باعث خنک شدن ناگهانی موتور شده و این تغییر دمای 

ناگهانی ممکن است منجر به تاب برداشتن سرسیلندر شود.
با نصب ترموستات فابریک کارخانه موتور خیلی سریع به حداقل 
دمای کاری نرمال خود می رسد و وقتی موتور به دمای ایده آل رسید 
با بسته شدن ترموستات از خنک شدن بیش از حد موتور جلوگیری 
می شود. با این وجود ترموستات فابریک کارخانه نمی تواند دمای 
موتور تحت فشار را تغییر دهد زیرا در در این حالت ترموستات 
کامل باز است و باز بودن کامل ترموستات مثل این است که اصال 

ترموستاتی در سیستم وجود ندارد.
با نصب ترموسـتاتی با دمـای پایین تر از فابریـک کارخانه چه 

اتفاقـی می افتد؟ 
با این کار امتیاز خاصی به دست نمی آورد بلکه ضرر هم می کنید! در 
داخل شهر موتور خودروی شما با داشتن ترموستات بسیار سریعتر 
از نداشتن آن گرم می شود و با نصب ترموستات با دمای پایینتر )مثال 
75 درجه به جای 83 درجه برای 405( در واقع موتور زود به دمای 
75 می رسد ولی مدت زمان بیشتری طول می کشد تا دمای موتور 
از 75 به 83 برسد؛ در صورتی که با ترموستات فابریک موتور سریع 
به دمای 83 )حداقل دمای استاندارد( می رسید. مشکل دیگری 
که ترموستات 75 درجه ایجاد می کند این است که در مواقعی که 
دمای موتور پایینتر از حد نرمال است )مانند حرکت در سرپایینی به 
مدت طوالنی(، با ترموستات 75 درجه دما پایینتر از ترموستات 83 
خواهد بود که همانطور که پیشتر ذکر شد به دلیل عدم انبساط کافی 
قطعات منجر به فرسایش بیشتر موتور و همچنین افزایش مصرف 

سوخت می شود. 
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در ادامه مطلب قبلی، توصیه می شود خریداران خودرو های صفر، 
حتما در مواقع تعیین شده برای سرویس خودرو به نمایندگی های 
مجاز مراجعه کنند. تاکید بر مراجعه به نمایندگی های مجاز تعمیر 
خودرو فقط به سرویس های اولیه محدود نمی شود، بلکه بهتر 
است برای سرویس های ادواری خودرو نیز به نمایندگی های مجاز 
مراجعه کرد، به این ترتیب مشتری می تواند مطمئن باشد قطعاتی 
مانند فیلترها و روغن که در سرویس تعویض می شود یا به طور کلی 
قطعات مصرفی در سرویس های اولیه و ادواری مورد تائید شرکت 
خودروساز است و بعدا مشکلی بابت گارانتی قطعات پیش نمی آید. 
اینها مجموعه نکاتی است که خریداران خودرو و مشتریان شرکت 

های خودروساز باید به آن توجه داشته باشند.
چرا آب بندی؟

بندی  آب  چگونگی  خودرو  خریداران  های  دغدغه  از  یکی 
چندان  واژه  بندی  آب  شاید  است.  کیلومتر  صفر  خودروهای 
مناسبی برای این اقدامات نباشد اما در حقیقت منظور از آب 
بندی، آماده کردن ابتدایی خودرو برای استفاده طوالنی مدت از 

آن است.
کارشناسان خودرو می گویند قطعات مختلف مانند پیستون ها، 
رنگ ها و دیگر قسمت ها باید با کارکرد مناسب و بهینه از طریق 
روغن کاری مناسب هماهنگ و یکپارچه شود. گاهی به دلیل غیر 
همجنس بودن قطعات یک خودرو، این قطعات باید هماهنگ 
شود. در خودروهایی که توسط شرکت های بزرگ خودروسازی 
در سطح دنیا ساخته می شود قطعات خودرو پیش از نصب به طور 
جداگانه آب بندی و با هم هماهنگ می شوند. بنابراین راننده بعد 
از خرید این خودرو می تواند براحتی و با سرعت و شرایط دلخواه 
خود رانندگی کند. اما در سایر خودروها بهتر است در هزار کیلومتر 
نخست رانندگی تا حد امکان فشار کمتری به خودرو وارد شود. 
بنابراین باید در سرباالیی از دنده سنگین و مناسب بهره گرفته شود. 
شتاب گیری مناسب پیش از رسیدن به سرباالیی راهکار مناسبی 
برای جلوگیری از فشار وارد شدن به خودروست. بهتر است در این 
مدت از دور موتور کمتر و دنده سبک تر استفاده شود. برای استفاده 
از پدال گاز هم محدودیت هایی در نظر گرفته شده است و هرگونه 
تخت گاز رفتن با خودرو ممنوع می باشد. بعضی خریداران بعد از 
خرید خودروی صفر رینگ ها را تعویض می کنند که چنین اقدامی 
بدون نظر کارشناسی به شاسی خودرو آسیب می رساند. روغن 

موتور و فیلتر آن هم باید بعد از پنج هزار کیلومتر اول تعویض شود.
اما مدیر مهندسی خودروی شرکت خدمات پس از فروش ایران 
خودرو در این باره نظر متفاوتی دارد. وی می گوید: در گذشته 
تاکید می شد خودروهای صفر کیلومتر به آب بندی نیاز دارد به این 
دلیل که در گذشته با توجه به فناوری هایی که در تولید خودرو مورد 
استفاده قرار می گرفت الزم بود برای هر خودرو در کیلومترهای 
اولیه رانندگی، محدودیت هایی در نظر گرفته شود. این طور نیست 
که خودرو روزهای اول عملکرد ضعیف تری داشته باشد و با گذشت 
زمان این عملکرد بهبود پیدا کند. اما رفتارهای نابجا در رانندگی 
مانند شتاب گیری یا ترمز های ناگهانی که به قطعات خودرو آسیب 
می رساند از همان کیلومترهای ابتدایی مورد تائید نیست. اگر قرار 
باشد از خودرو برای رالی استفاده شود یا شتاب های ناگهانی به 

خودرو وارد شود قطعا خودرو صدمه می بیند.
آب بندی دیگر جدی گرفته نمی شود

معموال این روزها کمتر کسی را پیدا می کنید که به آب بندی 
خودرو صفر کیلومتری که بتازگی خریده، اهمیت بدهد زیرا آنها 
بر این باورند خودروهای امروزی نیازی به آب بندی ندارند و این 
تصوری است که بیشتر آن دسته از افرادی که به قول معروف سن 
و سالی از آنها گذشته است به آن توجه دارند. این در حالی است که 
تعمیرکاران خودرو بر این باورند عادت های نادرست ما در استفاده 
بهینه از خودرو با پیامدهای بسیاری همراه است که می تواند در 
عملکرد خودرو اختالل ایجاد کند. یکی از این نکات، آب بندی 
خودروست که گرچه ممکن است بر عملکرد خودرو به طور مستقیم 
تاثیری نداشته باشد و پیامدهای ناشی از آن بزودی خود را نشان 
ندهد اما می تواند با مشکالتی همراه باشد که با گذشت زمان خود 

را نشان می دهد.
به گفته تعمیرکاران خودرو بهتر است در 750 کیلومتر نخست 
رانندگی با یک خودرو صفر کیلومتر بویژه زمانی که بار زیادی در 
خودرو وجود دارد از رفتن به سرباالیی های پرشیب و جاده های 
کوهستانی خودداری شود. همچنین توصیه می شود دنده های 
اتومبیل صفر کیلومتر به گونه ای تغییر داده شود که همواره دور 
موتور خودرو بین 2500 تا 4000 دور قرار گیرد. بهتر است هنگام 
رانندگی با یک خودروی صفر کیلومتر هیچ گاه تخت گاز نروید و 
از حرکت در مسیرهای طوالنی مانند بزرگراه ها با دور ثابت تا حد 
امکان خودداری کنید. در 750 کیلومتر دوم رانندگی با این خودرو 
جدید نیز بهتر است از شتاب گیری های سریع و تخت گاز رفتن 

اجتناب کنید و از دنده معکوس نیز استفاده نکنید.

دانستنی های فنی خودرو ............................

همه چیز درباره رانندگی با
خودروهای صفر )قسمت دوم(
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فرهنگ ترافیک   ......... ............................

وزارت »صنعـت، معـدن و تجـارت به تازگـی آمـاری را ارائـه 
کـرده اسـت که طی آن مشـخص شـده بیشـترین شـکایات 
مـردم در بخـش »خدمـات«، به »تعمیر خودروهای سـبک« 
مربوط می شـود. طبـق این آمـار که به دی ماه امسـال تعلق 
از مشـتریان در  دارد، وزارت صنعـت 154 فقـره شـکایت 
مـورد »تعمیـر خودروهای سـبک« دریافت کرده اسـت تا به 
نوعـی بخـش خدمات پـس از فـروش خودروسـازان در صدر 

شـکایات مردمی قـرار بگیرد. 
ایـن 154 فقـره شـکایت، چهـار درصـد کل شـکایاتی اسـت 
کـه در بخـش »خدمات«، از سـوی مردم بـه وزارت »صنعت، 
معـدن و تجارت« ارائه شـده اسـت. بر اسـاس آمـار مربوطه، 
همچنیـن 122 مـورد شـکایت نیـز از »تعویـض روغنی هـا« 
بـه وزارت صنعـت ارائـه شـده تـا ایـن مـورد در رده چهـارم 
شـکایات مردمـی در بخـش خدمـات، جـای گیـرد. بـا ایـن 
حساب، طی دی ماه امسـال، در مجموع 276 مورد شکایت 
مربـوط بـه خدمـات خودرویـی بـه وزارت صنعـت رسـیده 
اسـت. ایـن البتـه در شـرایطی اسـت کـه به نظر می رسـد در 
حالـت کلـی، بیشـترین گلـه و شـکایت مشـتریان در بخش 
»خـودرو«، بـه کیفیـت و قیمـت خودروهـا مربوط می شـود. 
هرچند در آمار ارائه شـده از سـوی وزارت صنعت، »خودرو« 
جـزو پنج کاالی اولی که مردم نسـبت به قیمت آن شـکایت 
داشـته اند نیسـت، اما این آمـار تنها مربوط به دی ماه اسـت 
و به نظر می رسـد اگر گزارشـی میدانی تهیه شـود، »کیفیت« 
و »قیمـت« در صـدر شـکایات خودرویـی مـردم باشـند.  بـا 
ایـن حـال آن طور کـه وزارت صنعـت اعالم کرده، بیشـترین 
شـکایات مـردم در دی مـاه و در بخـش کاال، بـه نـان و میوه و 
سـبزی و پوشـاک و سـبوس گندم و لبنیات مربوط می شـود 

و »خـودرو« جـزو آنها نیسـت.

سـمند پردیـس قـرار بـود یکـی از مدل هـای آتـی سـمند 
باشـد . ایـن محصـول را ایرا ن خـودرو برای طبقه متوسـط 
بـه بـاال در نظـر گرفته بود. طراحـی این خودرو در قسـمت 
پشـت بسـیار شـبیه به محصوالت کـره ای اسـت. طراحی 
جلـو نیـز تـا حـدودی شـبیه بـه محصـوالت فولکس واگـن 
اسـت. این محصـول پیش بینی می شـد در بـازار به خوبی 
فروش کند و مردم از آن اسـتقبال بسـیار زیادی کنند ، اما 
بـه مرحلـه تولید نرسـید و تنهـا در حد چند نمونه سـاخته 

شـده در مرکـز تحقیقات ایـران خـودرو ماند .
سـمند پردیـس دارای موتـور از نـوع XU7JP4 بـا قـدرت 81 
اسـب بخار در 6500 دور در دقیقه و سـرعت 185 کیلومتر در 
سـاعت اسـت. از نظر ظاهری با سـمند معمولی بسیار فرق 
دارد، چـراغ هـای جلو و عقب با اسـتفاده از طـرح لنز نوری و 
قـرار دادن چـراغ راهنما در اینه های بغل و همچنین رینگ 
و السـتیک اسـپورت زیبایـی خاصـی را بـه آن داده اسـت. 

امکاناتـی که اعالم شـده اسـت به شـرح ذیل می باشـد:
1- مانیتور LCD با قابلیت پخش برنامه های تلویزیونی

 MP3 و DVD 2- سیستم پخش
Cruise control 3- سیستم

4- صندلی های برقی

انجام فیس لیفتی جالب، در  از  لندروور رنج روور پس 
نمایشگاه اتومبیل ژنو هفته آینده رونمایی خواهد شد؛ 
اما توجه داشته باشید که چندان متفاوت از قبل نیست. 
طراحان تغییرات بسیار کوچکی در قسمت جلو اعمال 
کرده اند که شامل ورودی هوای بزرگتر و چراغ های جلوی 
LED قابل تنظیم به صورت آپشن می باشد. بادشکن 
درب عقب نیز جدید است، در حالی که داخل کابین مجهز 
به صندلی های راحت تر به سه رنگ مختلف، قاب درب و 

صفحه کیلومتر جدید می باشد.

دارای  جدید  اطالعات-سرگرمی  سیستم  همچنین 
All- نمایشگر لمسی 8 اینچی است. ناگفته نماند، سیستم

Trrain Prigress Control که در حال حاضر در دو مدل 
رنج روور و رنج روور اسپورت به کار رفته نیز به تجهیزات این 
زیبای بریتانیایی افزوده شده است. خریداران انگلیسی 
می توانند شاسی بلند مذکور را با پیشرانه توربو دیزلی با 
قدرتی بین 150 تا 180 اسب بخار نیز خریداری کنند. 
نمونه مختص بازار آمریکا نیز دارای موتور 2 لیتری مجهز 

به توربوشارژر با 240 اسب بخار قدرت می باشد.

سنجی فیس لیفت رنج روور 2016 رونمایی شد! نظر
شکایت مشتریان از خدمات 

تعمیرگاهی خودرو

محصولی جدید از ایران خودرو
 که به تولید انبوه نرسید !

سنجی نظر

29589

سنجی سنجینظر سنجینظر نظر

ویژه نامه بازار خودرو قدس
ــودرو و  ــوزه خ ــانی در ح ــاع رس ــدف اط ــا ه ب
معرفــی واحدهــای فعــال در این حوزه، توســط 
روزنامــه قــدس و تحــت نظــارت اتحادیــه 
صنــف نمایشــگاه داران و فروشــندگان اتومبیل 
مشــهد، بــه صــورت روزانــه منتشــر مــی شــود. 
ــازار خــودرو قــدس از نظــرات، پیشــنهادات  ب
ــزان در جهــت  ــادات ســازنده شــما عزی و انتق
افزایــش کیفیــت محتــوا اســتفاده خواهــد کــرد. 

پس با ما در تماس باشید!

تلفـــن: 38835951 - 051
دورنگار: 38825894 - 051

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

سنجی نظر
در ایام شلوغ روزهای پایان سال 

آیا شما به عنوان عضوی از جامعه 
کاهش  برای  حاضرید  شهری، 
آلودگی هوا و روانسازی ترافیک، 
انتخاب  به  هفته  در  روز  یک 
شخصی  اتومبیل  از  خودتان، 

استفاده  نکنید؟
1- موافقم                       2- مخالفم

برای شرکت در این نظرسنجی، پاسخ خود 
را به همراه نام و دلیلتان به سامانه پیامکی 
بازار خودرو قدس ارسال فرمایید  تا با نام 

خودتان در این ویژه نامه منتشر شود.

سامانه پیامکی بازار خودرو قدس
5000 20 30 60 5

سنجی نظر

نتیجه نظرسنجی به عمل آمده توسط بازار خودرو قدس، پیرامون نظرات خوانندگان روزنامه برای افزایش 
مکانی محدوده طرح زوج و فرد،  بسیار جالب بود. در این نظر سنجی، همانطور که نتایج آن را در شماره های 
پیشین مالحظه کردید، عده ای موافق و عده ای مخالف بودند. موافقین طرح، از شلوغی و دود و سر و صدا 
صحبت می کردند و نتایج این طرح را برای کاهش آلودگی هوا و روانسازی ترافیک مثبت ارزیابی نمودند. اما 
عده بیشتری، مخالف افزایش محدوده طرح زوج و فرد در مشهد بودند. این عده به چند دسته تقسیم می 
شدند. تعدادی از این افراد راننده آژانس هستند و به گفته ایشان، طرح زوج و فرد، بازار کارشان را کساد می 
کند. عده ای دیگر کسبه محترم مناطق داخل طرح هستند که به گفته ایشان، طرح زوج و فرد باعث می شود 
مردم نتوانند وارد طرح شوند و به همین دلیل بازار کار دچار رکود خواهد شد. عده ای هم که همینطوری 
بدون ذکر هیچ دلیلی، ناراضی و عصبانی بودند و فقط در جواب نظر سنجی، بد و بیراه گفته بودند. از این 
عده سوم که بگذریم، برای حل مشکل مخالفین گروه 1 واقعا باید چاره ای اندیشید. پیشنهاد می شود به 
راننده های آژانس، مجوز ورود به طرح داده شود تا در زمان کار به مشکل برنخورند. اما کسبه محترم محل 
دقت داشته باشند، طرح زوج و فرد برای کاهش بار نامتعارف ترافیکی می باشد و برای عابر پیاده لحاظ نمی 
گردد. به نظر شما یک خیابان قفل، که همه ماشین ها در ترافیک هستند و هیچ جای توقفی وجود ندارد و 
کوچکترین توقف موجب راه بندان و بوق های ممتد و ... می گردد برای کاسبی شما مناسبتر است؟ این را 
فراموش نکنید که اکثر همین راننده هایی که شما نگران ورود آنها به طرح ترافیکی هستید، عادت کرده اند تا 
جلو مغازه ای که می خواهند خرید کنند با ماشین بروند و اصال پیاده روی در قاموسشان تعریف نشده است. 
پس چندان منطقی به نظر نمی رسد که عدم ورود این گونه افراد در سه روز هفته، ضربه ای به کسب و کار 
شما وارد نماید. جدا از اینکه مردم در صورت وجود طرح زوج و فرد، می توانند برنامه ریزی کنند و با توجه 
به شماره پالک خود، برنامه سفر درون شهری شان را تنظیم نمایند. کما اینکه مشاهده شد در مدت یکسال 

از اجرای طرح، ساکنین خارج طرح حتی برای زیارت بارگاه مطهر امام هشتم )ع(، برنامه ریزی می کنند. 
طرح زوج و فرد با این شیوه فعلی، همانطور که برخی شرکت کنندگان در نظر سنجی هم به اشاره داشتند 
دارای اشکالتی هست. در قالب یک طرح ترافیکی، باید از ورود راننده های بی کار خیابان گرد گرفته شود، نه 
کسی که بیمار یا کاری ضروری دارد. یک تحقیق میدانی نشان داد که درصد باالیی از مردم که سوار برخوردو 
شخصی در خیابان تردد می نمایند می توانند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. اما فقط به خاطر 

اینکه به خودرو شخصی عادت کرده اند، این کار را نمی کنند. 
عادات غلط ما، بد جور گریبان جامعه را گرفته است. آلودگی هوا و ترافیک های سنگین، نتیجه همین عادات 
اشتباه ما است و متاسفانه هیچ کس هم حاضر نیست از خودش شروع کند. همه منتظریم همینطوری 

خودش هوا پاک گردد و یا شهر تمیز و دسته گل شود بدون اینکه قدمی برداریم. 
یادمان باشد که شهر زیبا، ساختنی است نه یافتنی. پس برای ساختن شهری زیبا همین االن از خودمان شروع کنیم. 

طرح زوج و فرد... خوب یا بد؟!

سنجی سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر سنجینظر نوشتهنظر ماشین 


