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می خوانید

جلوگیری از سر خوردن

را بیاموزید چطور از طریق بررسی دود اگزوز عیوب موتور را تشخیص دهیم؟
عیب یابی در خودرو از طریق دود اگزوز

صفحه 8

پس از سکوتی نسبتا طوالنی با شروع 
و  معرفی  از  زمزمه هایی   ،94 سال 
در  ایران  در   خودرو  این  رونمایی 

ماه های آتی به گوش می رسد.
چهره جیلی امگرند 8 بسیار ساده، 
به دور از حجم های اغراق شده و در 
عین حال شکیل و کالسیک است. 
در داخل نیز مانند برادر خود امکانات 

رفاهی زیادی به همراه دارد.
درپـوش  زدن  بـاال  بـا  همچنیـن 
بـا یـک پیشـرانه 4 سـیلندر  موتـور 
کـه  می شـوند  مواجـه  لیتـری   2.4
دقیقـًا 2375 سی سـی حجـم دارد و 
اسـب بخار   150 حداکثـر  می توانـد 
در  دور   5700 در  کیلـووات(   112(
 4500 در  نیوتن متـر   210 و  دقیقـه 
دور در دقیقـه را تولیـد کنـد کـه البته 

بـه نسـبت کـم اسـت.

فست بک MG6 حاصل تالش یک خودروساز 
و   »Shanghai Automotive« نام  با  چینی 
خودروساز سابقا بریتانیایی ام جی است. اگرچه 

فروش سایر مدلهای ساخته شده توسط این کمپانی درچین 
بسیارخوب بوده است، اما تحقیقات بازار نشان داده است که این 
خودرو در کشورهایی نظیر انگلیس فروش خوبی نداشته است. 

این خودرو توسط شرکت مدیاموتورز وارد ایران میشود و قیمت 
آن در حدود  100,000,000 تومان است. گذشته از این مسائل، 
در ادامه قصد داریم با ویژگیهای این سواری بیشتر آشنا شویم....

بررسی خودروی MG6، شوالیه ای از چین

صفحه 6

زمزمه های ورود 
جیلی امگراند8

صفحه 2
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یک  تالش  حاصل   MG6 بک  فست 
 Shanghai« نام  با  چینی  خودروساز 
Automotive« و خودروساز سابقا بریتانیایی 
ام جی است. اگرچه فروش سایر مدل های 
چین  در  کمپانی  این  توسط  شده  ساخته 
بسیار خوب بوده است، اما تحقیقات بازار 
نشان داده است که این خودرو در کشورهایی 
نظیر انگلیس فروش خوبی نداشته است. 
موتورز  مدیا  شرکت  توسط  خودرو  این 
حدود  در  آن  قیمت  و  شود  می  ایران  وارد 
100,000,000 تومان است. گذشته از این 
مسائل، در ادامه قصد داریم با ویژگی های 

این سواری بیش تر آشنا شویم.
اگرچـه چـراغ های عقـب MG6 اندکی نافرم 
به نظر می رسـند، امـا زیبایی جلو پنجره 

مشـبک مشـکی رنـگ و چـراغ هـای جلـو 
چشـم هـر بیننـده ای را بـه خـود جلـب مـی 
کنـد. با وجـود این، طراحی اتـاق این خودرو 
خیلـی خـوب نیسـت. غربیلـک فرمـان این 

فسـت بک چینـی نسـبتًا بزرگ اسـت.
روی  بر  کنترلی  های  دکمه  تر  بیش  تقریبًا 
داشبورد آن تعبیه شده اند و راننده به خوبی 
کمی  البته  دارد.  دسترسی  ها  آن  همه  به 
زمان می برد تا راننده به کار با این دکمه ها 
نیز صفحه نمایشگر رنگی روی داشبورد  و 
عادت کند؛ این صفحه نمایش برای سیستم 
و  راننده  بین  رابط  و  ای  ماهواره  مسیریاب 
عملکرد دکمه ها تعبیه شده است. اگرچه این 
صفحه نمایشگر، استاندارد است اما گرافیک 
به کار رفته در این مانیتور کوچک حاکی از این 

است که MG6 زیاد هم به روز نیست.
ترمز دستی این خودرو خوب طراحی نشده 
است و پالستیک براق و ظاهر نامناسب آن 
همه چیز را بدتر از همه کرده است. صندلی 
اسپرت و چرمی این MG6 به صورت برقی 
قابل تنظیم است که البته این آپشن خوب 
را تنها روی مدل های TSE می توان دید. 
با نگاهی به فضای پای صندلی های عقب 
این خودرو متوجه خواهید شد که این فضا 
به برای سرنشینان کافی است. صندلی های 
عقب تاشو دارای نسبت 60 به 40 )60% تکیه 
گاه و 40% نشیمن گاه( می باشد. صندلی های 
عقب برای نشستن سه نفر مناسب نیستند، 
اما برای دو نفر کاماًل راحت و جادار است. 
در  این خودرو چیزی  حجم صندوق عقب 

حدود 472 لیتر می باشد. اگرچه شیشه عقب 
این فست بک در مقایسه با سایر رقبا دید 
باریک تری را فراهم می سازد، اما تقریبًا قابل 

قبول است.
با وجود همه برجستگی ها و نقاط قوتی که در 
اتاق MG6 دیده می شود، برخی ایرادها از 
جمله طراحی داخلی نامناسب و استفاده از 
مواد نامرغوب باعث شده است تا ارگونومی، 
کیفیت و برتری آن زیر سوال برود. فست بک 
MG6 با داشتن یک موتور 1.8 لیتری مجهز 
به توربوشارژر می تواند 158 اسب بخار نیرو 
تولید کند و آن را از طریق گیربکس 5 سرعته 
دستی به چرخ های جلو منتقل سازد. شتاب 
این خودرو چیزی در حدود 8.8  تا 100   0
ثانیه برآورد شده است. گفتنی است، وجود 

توربوشارژر در سیستم موتوری این 
خودرو، اگرچه قدرت را به صورت یکنواخت 

باال نمی برد، اما تست ها نشان داده است که 
افزایش قدرت در سرعت های باال به صورت 
خطی انجام می شود که البته با ایجاد صدا 
همراه است. عملکرد ترمزهای این خودرو در 
سرعت های باال نسبتًا خوب است و در موقع 

رانندگی در شهر نیز خوب عمل می کند.
از سیسـتم  کافـی  بـا وجـود عـدم رضایـت 
موتـوری، تـوازن بیـن کنتـرل و راحتـی این 
خودرو از طریق سیسـتم تعلیق برقرار شـده 
اسـت. برخـی معتقدنـد کـه MG6 وقتـی بر 
روی چـرخ هـای 18 اینچـی سـوار اسـت، 
بسـیار بـا ابهـت تـر بـه نظـر مـی رسـد. هـم 
چنیـن گفته شـده اسـت که سیسـتم تعلیق 
ایـن خودرو بـه گونه ای طراحی شـده اسـت 
کـه در دسـت اندازها تقریبـًا می تواند کنترل 
خـودرو را بـه دسـت بگیـرد، طـوری کـه کـم 

تریـن لـرزش در خـودرو احسـاس شـود. 
اگرچه همه از خصیصه اسپرت این خودرو 
سخن می گویند، اما واقعیت این است که این 
فست بک اسپرت توانایی باالیی در نمایش 
که  است  ذکر  به  الزم  ندارد.  اسپرت  های 
فرمان پذیری این چینی تبار اندکی سنگین 
است و عملکرد خیلی خوبی ندارد و در پیچ  
ها از حساسیت کمی برخوردار است و حس 

تصنعی بودن به آدم دست می دهد.
با همه این تفاسـیر، MG6 خودروی نسـبتًا 
مطلوبـی اسـت و بـا هـم کالس هـای خـود 
قدرت رقابت دارد. مصرف سـوخت و میزان 
آالیندگـی بنـا بـه گفتـه شـرکت سـازنده بـه 
ترتیـب چیـزی در حـدود 7 لیتـر بـه ازای هر 
100 کیلومتـر و 184 گـرم به ازای هر کیلومتر 
اسـت. یـادآوری مـی شـود که قیمـت نهایی 
ایـن خـودرو بسـته بـه آپشـن هایـی کـه در 
حیـن خریـد سـفارش مـی دهیـد بسـتگی 
دارد. ایـن آپشـن هـا مـی تواننـد مـواردی 
از جملـه سیسـتم مسـیریاب ماهـواره ای، 
صندلی هـای چرم، و دوربین عقب باشـند. 
بـه نظـر شـما ایـن خـودرو بـا ویژگـی هـای 
مثبتـی کـه دارد مـی تواند در میـدان رقابت 

خـوش بدرخشـد؟

                      بررسی خودروی MG6، شوالیه ای از چین

Air Filter : فیلتر هوا. با عبور هوای ورودی به موتور از داخل این فیلتر كه از معموال از جنس كاغذ مخصوصی ساخته شده 
جلوی ورود ذرات و گرد و خاك به موتور گرفته می شود تا تحت اثر این ذرات در موتور ساییدگی ایجاد نشود.

کالچ . دات. کام 
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متوسط  خانوادگی  سدان  یک  لتیتیود  رنو 
است که مانند برخی از محصوالت فرانسوی 
کسل کننده نیست. قیمت لتیتیود از 36,990 
دالر شروع می شود، این خودرو در ایران به 
قیمت 146 میلیون تومان برای نسخه فول 
این  پایه  مدل  رسد.  می  فروش  به  آپشن 
خودرو با کم ترین امکانات رفاهی، هرآنچه که 
برای یک خانواده نیاز است را در اختیار شما 
قرار می دهد. در این رنو با لیست کاملی از 
امکانات رفاهی از قبیل: سیستم ورود بدون 
کلید، آینه های بغل تاشونده، ترمز دستی 
الکترونیکی، تودوزی چرم، فضای کافی برای 
سرنشینان عقب و جلو، صندوق عقب بزرگ، 
گرم کن صندلی، کروز کنترل، محدود کننده 
سرعت، دوربین دنده عقب و صندلی های 
با پرداخت  البته  برقی روبه  رو می شوید. 
مجزا  مطبوع  تهویه  تر،  بیش  دالر   5,000
)3 نقطه ای( برای سرنشینان جلو وعقب، 
ماساژور صندلی و سیستم صوتی Bose با 10 

عدد بلندگو را در اختیار خواهید داشت.
در بحـث طـرح بدنـه شـاهد رعایـت اصـول 
طراحی رنو هسـتیم و بدون شـک نمـی توان 
منکـر شـباهت انـدک برخـی از قسـمت ها با 
رنـو مـگان شـد. البتـه نمی شـود بـه طراحی 
ایـن خـودرو ایـراد گرفـت و باید گفـت درخور 

ایـن کالس از خـودرو اسـت.
ایمنی

کمپانی رنو یکی از اولین خودروسازانی است 
که توانست در اکثر محصوالت خود 5 ستاره 
اروپا  ایمنی  استاندارد  موسسه  از  ایمنی 
)NCAP( کسب کند. چسبندگی خودرو به 
سطح زمین خوب است. ترمزها قوی و کارآمد 
هستند. البته سیستم ESC و EBD موجب 
افزایش اعتماد شما را به این خودرو در آب و 
هوای نامساعد و در عکس العمل نشان دادن به  

حماقت احتمالی رانندگان دیگر، باال می برد!
راحتی

داخـل کابیـن لتیتیـود راحتـی خاصـی دارد 

کـه ایـن امـر مدیـون تهویـه مطبـوع 3 نقطـه 
ای، پـرده شیشـه هـای عقـب و زیرآرنجـی 
راحت این خودروسـت. البته با روشـن کردن 
سیسـتم صوتـی Bose، ایـن لـذت دوچندان 
مـی شـود. سیسـتم رهیـاب Tom Tom نیز 
مسـیریابی را برای شـما آسـان تر می نماید. 
ایـن خـودرو همچنیـن بـه داشـتن صفحـه 
نمایش اطالعـات خـودرو TFT با رزولوشـن 
بـاال مـی بالـد کـه از طریـق آن مـی توانیـد بـه 

تمـام اطالعـات مهـم خـودرو دسـت یابید.
كیفیت سواری

رانندگـی بـا لتیتیـود در کنـار السـتیک های 
18 اینچـی، و صندلـی های چرم که به خوبی 
شـما را در بـر می گیرند، راحـت و لذت بخش 
اسـت. درسـت اسـت که لتیتیود یک خودرو 
اسـپرت نیسـت ولی مـی توانید بـه راحتی با 
آن کنـار بیاییـد و اعضای خانواده شـما نیز در 
کنـارش لذت خواهند برد. چراکه از بسـیاری 
از اتومبیل های اسـپرت کره ای و ژاپنی عمل 
کـرد بهتـری دارد. لتیتیـود هـم بـرای یـک 
خرید روزمره داخل شـهر مناسب است و هم 

برای سـفر بـه خارج از شـهر.

این خودرو با موتور دیزلی از پس حرکت در 
تمام مسیرها، حتی با صندوق عقب پر، بر 
می آید. یکی از انواع موتورهای قابل سفارش 
بنزینی، شش سیلندر خورجینی با حجم 2.5 
لیتر می باشد که دارای اساندارد آالیندگی 
بخار قدرت  و دارای 177 اسب  بوده  یورو 4 
موتور است. شتاب و کشش خودرو قابل قبول 
داخل  به  موتور  صدای  نفوذ  میزان  و  است 
کابین کم است. گیربکس 6 سرعته اتوماتیک 

موتور،  این  کنار  در  نیز 
خاصی  چابکی  لتیتیود  به 

بخشیده است. قیمت مدل فول 
که  است  دالر   42,490 خودرو  این 

این رنو را در میدان رقابت با رقبای زیادی 
قرار داده است. نظر شما راجع به این سدان 
خودرو  این  میان  شما  چیست؟  خانوادگی 
و دیگر محصوالت همتراز و موجود در بازار 

ایران، کدام یک را برمی گزینید؟

                                رنو لتیتیود، خوش چهره ی اروپایی

اختراع  زمان  از 
موتور احتراق داخلی، 
خودرو،  مهندسان 
طراحان  و  سرعت  عاشقان 
حال  در  مسابقه  خودروهای 
برای  هایی  راه  جوی  و  جست 
افزایش قدرت آن بوده اند. یک راه 
یک  ساختن  قدرت  افزودن  برای 
موتور بزرگ تر است. اما موتورهای 
بزرگ تر که سنگین تر و ساخت و 
نگهداری آنها گران تر است همیشه 
بهتر نیستند. راه دوم بهبود احتراق 
و تخلیه بهتر گازها از محفظه احتراق 
بود. برای اینکه بتوانیم از موتورهایی 
و  بهتر  بازده  تر،  پایین  حجم  با 
مناسب تری داشته باشیم، بسیار 

راه های متفاوتی وجود داشته ولی 
این نکته نیز وجود دارد، که هر مورد 
جایی  در  باید  شده،  گفته  موارد  از 
گردد،  استفاده  خویش  مناسب 
برای همین منظور یکی از راه های 
کم هزینه و مناسب که با استقبال 
زیادی در میان خودرو سازان روبه 
از حجم  رو گردیده است، استفاده 
هوای ورودی بهتر است و این مهم 
شارژ  سوپر  و  شارژر  توربو  بوسیله 

میسر خواهد شد. 
توربو شارژر کمپرسوری است که با 
ورودی  هوای  مکش  توان  افزایش 
توسط موتور خودرو، موجب احتراق 
افزایش  نتیجه  در  و  سوخت  بهتر 
قدرت موتور می شود. این گفته به 

اینکه،  یعنی  تر  ساده  اصطالحی 
کننده،  کمپرس  یا  و  دمنده  این 
کاری جز فرستادن هوای بیشتر به 
نمی  انجام  احتراق  محفظه  داخل 
دهد، این حرکت در نهایت به بهتر 
شدن  بهتر  و  جرقه  سیستم  شدن 
نوع احتراق، تبدیل گشته و این مهم 
باعث افزایش راندمان حجمی موتور 
کمک  با  وسیله  این  شد.  خواهد 
گازهای خروجی موتور کار می کند و 
بدون اتالف انرژی فعالیت می کند. 
اکنون برخی شرکت ها برای اینکه 
گازها،  خروج  است  ممکن  حتی 
باالیی  اهمیت  خروجی  مسیر  در 
برخوردار باشند، از توربو چارجرها 
و یا همان توربو شارژرهایی با قابلیت 
الکتریکی  موتورهای  از  استفاده 
استفاده می نمایند. در واقع توربو 
گازهای  از  حاصل  نیروی  با  شارژر 
کند.  می  عمل  موتور  خروجی 
معموال از این سامانه در سیکل اتو و 
سیکل دیزل برای موتورهای احتراق 

داخلی استفاده می گردد.
عنـوان  بـه  توربـو،  سیسـتمهای 
تنفـس  یـا  و  پرخـوران  سیسـتم 
مصنوعـی نیز شـناخته می شـوند. 
این اصطالحـات رایـج در مجالت و 

ایـن  کـه  هرکجـا  و  بـوده  مقـاالت 
عناوین را دیدید، به یاد موتورهایی 
بـا سیسـتم توربـو شـارژر بیافتیـد.

موتورهای دارای سوپر شارژر
سـوپر شـارژر به هر وسـیله ای گفته 
مـی شـود کـه فشـار هـوای مکیـده 
شـده را بـه بیـش از فشـار جـو مـی 
رسـاند. توربـو شـارژر هـا هـم ایـن 
کار را انجـام مـی دهنـد. تفاوت بین 
ایـن دو سیسـتم منبع انـرژی آن ها 
اسـت. توربو شـارژر ها توان خـود را 
از توربینـی مـی گیرند که به وسـیله 
ی جریـان جرمـی اگـزوز بـه حرکت 
در مـی آیـد و یـا در برخـی از مـدل 
هـا از موتورهـای الکتریکـی نیـروی 
خویـش را تامیـن می نماینـد، ولی 
سـوپر شـارژر ها به وسـیله ی تسمه 
یـا زنجیـر بـه صـورت مکانیکـی از 
طریـق میـل لنگ نیـرو مـی گیرند ) 
مانند نیـرو گرفتن کولر خـودرو ولی 

بـه صـورت دائمـی (.
توربوها،  مانند  به   ، شارژرها  سوپر 
هوای بیشتری را به داخل محفظه 
احتراق هدایت می نمایند و در مدل 

های متفاوتی هستند. البته موارد 
اصلی کار کرد توربوها و تفاوت های 
اساسی و ... آنها را در مقاالتی بهتر، 
خواهیم گنجاند و در این مهم تنها به 

معرفی بسنده کرده ایم.
مرحله  چهار  معمول،  به طور 
درونسوز  موتورهای  در  )کورس( 
آنها،  از  یکی  که  می شود  تعریف 
مرحله »مکش« است. سه گام این 

فرایند عبارتند از:
به  سیلندر  داخل  در  پیستون   )1

طرف پایین می آید.
2( خالء ایجاد می شود.

به داخل  اتمسفر،  3( هوا در فشار 
محفظه احتراق مکیده می شود.

به داخل موتور،  هوای مکیده شده 
در  و  شود  ترکیب  سوخت  با  باید 
با  هوا  و  سوخت  مخلوط  ادامه، 
جرقه ای محترق شود و طی واکنشی 
شیمیایی، انرژی پتانسیل به انرژی 
تبدیل  استفاده  قابل  جنبشی 
شود. جرقه، سبب اشتعال و انجام 
واکنش شیمیایی منجر به احتراق 
آزاد  زیادی  انرژی  و  می شود  کامل 

می گردد. انرژی حاصل از احتراق، 
به سیلندرها منتقل شده و در داخل 
پایین  سمت  به  پیستون  سیلندر، 
رانده می شود و در نهایت، انرژی به 

چرخ ها منتقل می شود.
ممکن است میزان سوخت بیشتر، 
سـبب انجام واکنش بهتر و سریع تر 
و در نهایـت انـرژی خروجی بیشـتر 
شـود، امـا این امر به سـادگی میسـر 
نیسـت زیـرا مخلـوط هوا و سـوخت 
وجـود  صحیـح  نسـبتی  بـه  بایـد 
کامـل  احتـراق  تـا  باشـد  داشـته 
صـورت گیرد )معمواًل نسـبت هوا به 

سـوخت 14 بـه 1 اسـت(.
با  را  مکش  فرایند  سوپرشارژرها، 
از فشار  )با فشار بیش  فشردن هوا 
انجام  خالء  ایجاد  بدون  اتمسفر( 
می دهند. این عمل، باعث افزایش 
محفظه  به  ورودی  هوای  مقدار 
ارتقا  را  موتور  توان  و  می شود 
به طور  سوپرشارژرها،  می دهد. 
میانگین ۴۶ درصد از توان موتور و 
31 درصد از گشتاور خروجی آن را 

افزایش می دهند.

 انواع موتور خودرو: موتورهای  توربو شارژر

ACC : مخفف Adaptive Cruise Control سیستم كه در ترافیك فاصله و سرعت اتومبیل را با اتومبیلهای دیگر تنظیم می كند. 
بخصوص این سیستم مانع تاثیر گذاری منفی وسایل نقلیه بار بر بر ایمنی جاده و ترافیك می شود. 

          اطالعیه: برابر دستور العمل و بخش نامه اداره محترم امور مالیاتی و ماده 71 قانون نظام صنفی، 
برای واحدهای صنفی نمایشگاهی،  استفاده از صندوق مکانیزه )سامانه خرید و فروش الکترونیکی( 

جهت محاسبه مالیات  در سال 94 الزامی است.     
                                                                             حمیدرضا حیدری

                                                                                                                        رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد
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ADB : مخفف Automatics Differential Brumes به نوع الکترونیکی دیفرانسیل های قفل دار ADB گفته می شود.

141 مدل 86 فی 8 
111 فی توافقی 

111 مدل 89 فی 15 
111 مدل 90 توافقی

111 مدل 91  فی 17.7 
111 مدل 91 فی 17.3
111 مدل 93 فی 19.5 

131 فی 19.2 
131 مدل 90 فی 12.5 
131 مدل 90 فی 14.3 
131 مدل 90 فی 15.2 
131 مدل 90 فی 15.5 
 131 مدل 90 فی 15.5 
131 مدل 90 فی 15.5 

131 مدل 90 فی 17
131 مدل 91فی 16 
131 مدل 92 فی 18 
131 مدل 92 فی17 

131 مدل91 فی 16.7 
132 مدل 87 فی 12 

132 مدل 87 فی 12.5 
132 مدل 88 فی 13

132 مدل 88 فی 13.2 
132 مدل 88 فی 14 

132 مدل 89 فی 15.5 
132 مدل 90 توافقی 

132 مدل 90 فی 15.3 
132 مدل 90 فی 15.5 

132 مدل 90 فی 17 
132 مدل 91 فی 16.5 
132 مدل 94 فی 19.5 
141 مدل 84 فی 8.5 
141 مدل 85 فی 10 
141 مدل 85 فی 10 
141 مدل 88  فی 13 
141 مدل 88 فی 12 

141 مدل 89 فی 13   
141 مدل 89 فی 14
141 مدل 90 توافقی

141 مدل 91 فی 16.4 
206  اس دی 85 فی 22  
206 اس دی 87 فی 26 
206 اس دی 88 فی 24 
206 اس دی 90 توافقی
206 اس دی 90 فی 25 
206 اس دی 90 فی 30 

206 اس دی 92 فی 32.5 

206 مدل 80 فی 12 قسطی

206 مدل 82 فی 12 
206 مدل 82 فی 13 
206 مدل 83 توافقی
206 مدل 83 فی 16 
206 مدل 83 فی 19 
206 مدل 86 توافقی

9010370764
9153167380
9159234073
9150819529
9157901469
9354232947
9153015268
9151227457
9158248073
9151052069
9151050759
9151218839
9159220820
9358284045
9156891610
9354343144
9378360329
9156490554
9159089585
9392043228
9368410845
9354086338
9152060121
9157951018
9379892302
9353433059
9359262288
9379308631
9151066870
9154772006
9158803466
9156156098
9331399004
9398912083
9154034360
9156216154
9358191094
9370978009
9016846616
9367018119
9159287749
9105653316
9154131811
9192724280
9357313144
9151578168
9153092292
9368071051
9159244766
9153182018
9158875955
9335667730
9151003727
9154041186

9398589106
9361030084
9393876410
9155002501
9352383828
9153065155
9393009019
9155098349
9155087162
9155086602
9157664036
9381159610
9157998997
9157631128
9155069358
9196651233
9154050340
9158356028
9151218839
9382239269
9156149462
9151095539
9155057609
9129344874
9156272734
9155142265
9307820740
9155181676
9352164460
9381159610
9159106272
9375339802
9157011574
9155219152
9155149461
9154145799
9154822858
9159723015
9156900925
9158030250
9190037207
9155156874
9354297952
9355782441
9153033822
9159169199
9382615764
9155080019
9383298934
9158788123
9014597511
9155173172
9154768976
9354990758

206 مدل 86 توافقی
206 مدل 87 توافقی
206 مدل 88 فی 20 

206 مدل 88 فی 23.5 
206 مدل 88 فی 23.8 

206 مدل 89 توافقی 
206 مدل 89 فی 27 
206 مدل 91 فی 31 

206 مدل 94 فی 34.7 
206اس دی 90 فی 31 

206مدل 84 فی 18 
207 مدل 90 فی 41 

405 فی 17.5 
405 مدل 72 توافقی 
405 مدل 74 فی 7.1 

405 مدل 78 فی 7
405 مدل 79 فی 8.5 

405 مدل 81 فی 9 
405 مدل 82 فی 10.5 

405 مدل 82 فی 11 
405 مدل 82 فی 12 
405 مدل 84 فی 15 
405 مدل 85  فی 14 

405 مدل 86 فی 17.7 
405 مدل 87  توافقی
405 مدل 87 فی 20 

405 مدل 88 فی 16.5 
405 مدل 88 فی 16.7  

405 مدل 88 فی 20
405 مدل 88 فی 20 

405 مدل 89 فی 18.5 
405 مدل 89 فی 19.2 

405 مدل 90 فی 23 
405 مدل 93 توافقی

405 مدل 93 فی 27.7 
405 مدل87 فی 16.5 
اپیروس 2009 فی 105 

ال نود  88 توافقی
ال نود 86 فی 24 

ال نود 89  فی 30  
ال نود 89 فی 30 

ال نود 90 فی 31.5 
ال نود 91 توافقی 
ال نود 91 فی 32 
ال نود 92 فی 36 

ال نود فی 29 
ام وی ام 110 فی 11.3

ام وی ام 110 مدل91 فی 15.8

ام وی ام 110 مدل92 فی17 

ام وی ام 110مدل 90  توافقی

ام وی ام 315 مدل 91 فی 12.8 

ام وی ام 315 مدل 91 فی 32 

ام وی ام 89 فی 16 
ام وی ام 91 فی 15.3 

9155216893
9363475679
9151210568
9362939436
9159085505
9386646708
9153064509
9155169631
9153587710
9151214020
9105591821
9153034982
9153222099
9392196321
9331531124
9153115918
9154034360
9309872170
9155010520
9154051347
9155049467
9151212650
9155140841
9351946428
9151563918
9152003561
9159815673
9335341535
9364177639
9157783562
9353556495
9153001853
9353954009
9151160735
9159029894
9159063216
9159967039
9157650530
9157346995
9151071036
9358191094
9155242036
9151193893
9159246432
9302004661
9370403650
9154232234
9158127082
9159142910
9153059098
9155219437
9159168113
9154087354
9153169085

ام وی ام 315 مدل 92 فی 32

اوپل کورسا 94 فی 10م
اوپل کورسا 94 فی 11 

ایکو 83  فی 30 
آردی 85 فی 8.8
آردی 78 فی 5.5

آردی 78 فی 6 
آردی 78 فی 6.5   
آردی 80 فی 5.6 
آردی 81 فی 6.5  
آردی 82 فی 7.2 

آردی 82 فی 8  
آردی 82 فی7.7 

آردی 83 فی 9 
آردی 84 فی 7

آردی 84 فی 8.5 
آردی 84 فی7 

بنز230 مدل 65 فی 22 
پاترول 78 فی21 
پاترول 78 فی 20 

پارس 83 فی 15.5 
پارس 83 فی 17 
پارس 84 فی 16 
پارس 84 فی 20 

پارس 87 فی 24.5 
پارس 91 فی 31 

پارس 93 فی 36.3
پراید 76  فی 8

پراید 76 فی 6.4 
پراید 78 فی 6
پراید 79 فی 7 

پراید 80 اقساط 
پراید 80 فی 6.5 
پراید 80 فی 7.5 
پراید 81 فی 6.5 

پراید 81 فی 7 
پراید 81 فی 7 
پراید 81 فی 8 

پراید 82 فی 7.5 
پراید 82 فی 8.3 

پراید 82 فی 9 
پراید 82 فی 9.5 
پراید 83  توافقی
پراید 83 توافقی
پراید 83 توافقی
پراید 83 توافقی

پراید 83 فی 7.5 
پراید  83 فی 8.4  
پراید 83 فی 8.5 
پراید 83 فی 8.8 

پراید 84 فی  10.5 
پراید 84 فی 11 

پراید 84 فی 7.5 
پراید 84 فی 9.5 

9357305686
9361020323
9159135864
9127737552
9151199424
9157373814
9154785213
9154080206
9357651894
9364728353
9158791282
9375131539
9154075459
9153206376
9157635003
9159804514
9153167380
9308642783
9151205985
9359529067
9364728353
9356330982
9306624408
9155092553
9159795593
9158694233
9159036357
9372269466
9153160896
9156017349
9378171331
9370378661
9153245768
9154035396
9380030026
9358817284
9158810159
9151057053
9154887331
9158185969
9357725561
9154176140
9159227013
9334149448
9158006387
9158210653
9158578067

پراید 85 فی 10.2  
پراید 85 فی 12 
پراید 85 فی 13 
پراید 86 توافقی 

پراید 86 فی 10.8 
پراید 86 فی 12  

پراید 86 فی 12.7 
پراید 86 فی 14.5 
پراید 87 فی 11.7 

پراید 88 توافقی
پراید 88 فی 10

پراید 88 فی 13.8 
پراید 89 فی 13 

پراید 89 فی 14.5 
پراید 89 فی 14.6 

پراید 89 فی 15 
پراید 90 توافقی
پراید 90 توافقی

پراید 90 فی 14.5 
پراید 92 فی 18 
پراید 93 توافقی 

پراید 93 فی 18.6 
پراید 93 فی 18.7 

پژو 405 مدل 85 فی 16.5 

پی کی 82 فی 5.8 
پی کی 83 فی 6.2
پی کی 84 فی 7.2 
پی کی 86  توافقی
پیکاپ 81 فی 42 
پیکان 77 فی 5.5 
پیکان 77 فی     4.7 
پیکان 78 فی 4.5 
پیکان 78 فی 5.8 

پیکان 80 فی 5  
پیکان 81 فی 5.8 

پیکان 81 فی 6 
پیکان 81 فی 6.5 

پیکان 82 فی 5
پیکان 82 فی 6 
پیکان 83 فی 7 
پیکان 83 فی 8 

تاکسی سمند 82 فی 9   
تویوتا شکاری 1977 فی 9 

تویوتا هایلوکس 2005 توافقی

تیبا 90  فی 20  
تیبا 92 فی 21.5  
تیبا 92 فی 21.7 

9158805368
9156191751
9362956317
9158648611
9154011630
9334543101
9391268400
9155005304
9155152439
9158934689
9155143392
9151218839
9156149462
9382239269
9151339161
9153219403
9155113754
9151127228
9364503418
9105006510
9371155905
9153178740
9153122807
9158239510
9158800401
9151132905
9158578067
9155135549
9155258603
9153590255
9308642783
9159667734
9157068590
9151041077
9361030084
9360098741
9155061596
9153202170
9158038393
9152241851
9156251016
9159158408
9153055682
9151339161
9157664133
9125487018
9153525205

9155094042
9364600503
9151207014
9155206710
9353817954
9158246067
9164678197
9354677689
9151135084
9151077701
9357372644
9150615415
9156960456
9356227095
9302617469
9153223206
9357651894
9153173281
9158057694
9359703391
9153199039
9155171484
9157625509
9153077715
9152577307
9372546757
9353664576
9153123052
9388661800
9156156208
9356839741
9153056725
9366245094
9151041439
9362616839
9157988527
9153167380
9159285833
9354634120
9150039126
9145068301
9014967502
9215063721
9159171023
9370354855
9361144803

سوناتا 2012 فی 117  
سی یلو 80 فی 12.5 

سی یلو مدل 77 توافقی  
سی یلو مدل 80 فی 14 

سی یلو80 فی 15 
سی یلو81 فی 16.5  

صبا 89 فی 13.5 
فروش آردی توافقی

کاویان106 مدل 93 فی 75 

گل 84 فی 15
لیفان مدل 93 توافقی

لیفان620 مدل91 فی 29 
ماتیز 79 فی 5.3 
ماتیز 89 فی 10 

معاوضه آردی 84 فی 5.5 با وانت 

معاوضه پراید 84 با آردی 

معاوضه پراید 87 با مدل پایین 

معاوضه زمین با پراید مدل باال 

معاوضه سهام با خودرو   
معاوضه سی یلو81  با زمین یا پراید

معاوضه منزل با خودرو 
معاوضه منزل با خودرو فی 75 

مگان 89 فی 70 
مگان 90 فی 69 

نیو پی کی مدل 85 توافقی
هاچ بک 74 فی 6.5 

هاچ بک 76 فی 6.5  
هاچ بک 77 فی 8.5 
هاچ بک 82 فی 7.3 
هاچ بک 85 فی 10 

هاچ بک 85 فی 10.2   
هاچ بک مدل 91 فی 17.2 

وانت 88 توافقی 
وانت پراید 93 فی 17 

وانت پیکان 86  فی 7.5 
وانت پیکان 89 فی 11 
وانت پیکان 90 توافقی
وانت پیکان 90 توافقی

وانت پیکان 90 فی 12  
وانت پیکان76 توافقی 
وانت سایپا 85 توافقی

وانت فی 14.8 
وانت مزدا 64 فی 6.5 
وانت نیسان 82 فی 13 
وانت نیسان 86 فی 16 
وانت نیسان 88 توافقی 

چهارشنبه   بازار    پیامکی قدس
5000 20 30 60 5

آگهی های رایگان پیامکی
تیبا 93  توافقی

جک جی 3 مدل 92 فی 30 

جک جی 5 مدل 92 فی 44

جنتو2007 فی 25 
چری 88 فی 17.5 
چری 91 فی 18.3 

خریدار 132شرایطی 
خریدارال نود 90 تا94 

دنا  فی توافقی
دوو ریسر 93 فی 6

رانا 91 فی 27.5 
رانا 92 فی 29 
رانا 92 فی 29 

رانا 92 فی 29.5 
رانا 93 توافقی
رانا 93 فی 29 
رانا 93 فی 31 

رنوسپند 80 توافقی 
رنوسپند 80 توافقی 

رنوسپند 80 فی 6 
روآ 85 فی 10 

روآ 86 فی 11.2 
روآ 86 فی 12 
روآ 87  فی 13 

روآ 87 فی 13.5 
روآ 88 فی 12 

روآ 88 فی 12.8 
روآ سال 89 توافقی
روآ سال 89 توافقی

رونیز 84 فی 58 
ریو 86  توافقی
ریو 86 فی 18 

ریو 86 فی 18.5 
ریو 86 فی 20.5 

زانتیا  87 فی توافقی 
زانتیا 83 فی 26 
زانتیا 87 فی 50 
زانتیا 88 فی 53 

ژیان فی 6
سمند 82 فی 14 

سمند 83 فی 13.5 
سمند 83 فی 16 

سمند 88 فی 21.5   
سمند 93 توافقی
سمند 93 فی 30 

سمند سورن87 فی 21 
سمند   90 فی 23 

درج آگهی فقط برای تسهیل در امر خرید فروش خودرو می باشد. بازار خودرو قدس، محتوای آگهی ها را رد یا تایید نمی نماید!
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قیمت روز برخی خودرو ها
گروه بهمن

مزدا 3 تیپ 3 صندوق دار
مزدا 3 تیپ 4 صندوق دار

مزدا 3 با موتور 1.6
وانت کارا تک کابین

وانت کارا دو کابین
وانت مزدا تک کابین

وانت مزدا دو کابین
بسترن موتور 1.6
بسترن موتور 1.8

وانت کاپرا تک کابین
وانت کاپرا دو کابین تک دیفرانسیل

وانت کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل
لندمارک وی 7

جیلران
امگراند 7 صندوقدار دنده ای

امگراند 7 صندوقدار اتوماتیک
امگراند 7 هاچ بک دنده ای

امگراند 7 هاچ بک اتوماتیک
X7 امگراند
آلفا رومئو

4C فول 2015
جولیتا فول 2015

جولیتا نیمه فول 2015
میتو فول 2015

هیوندای
ولستر 2 ایربگ

ولستر 6 ایربگ 2015
اکسنت 2015 نیمه  فول

اکسنت 2015 فول
i20 فول

i30
i40 صندوقدار

i40 استیشن
سوناتا YF 2015 فول

سوناتا 2015 اتاق جدید نیمه فول
سوناتا LF 2015 فول با رادار

النترا 2015 نیمه فول
النترا 2015 فول
سنتنیال 4 نفره
آزرا فول 2014

توسان IX35 فول 10 ایربگ 2015
توسان IX35 فول 2 ایربگ 

سانتافه IX45 فول 2 دیفرانسیل
سانتافه IX45 فول 2ایربگ 2015

وراکروز IX55 فول 2013
2014 H1

کیا
ریو 4 درب 1400

کادنزا 2014
سورنتو اتاق جدید نیمه فول 2015

اسپورتیج فول 2.4  2015
اپتیما 2015 فول 10 ایربگ+رادار

سراتو 2.0 فول 2015
سراتو کوپه 2015

پیکانتو 2015
سول EX اتوماتیک 1.6  2015

رنو
E2 اسکاال 2000 تیپ
E4 اسکاال 2000 تیپ

اسکاال کروک
E2 فلوئنس
E4 فلوئنس

PE 2.0 سفران
PE  2.5 سفران

داستر 2000 تک دیفرانسیل
داستر 2000 دو دیفرانسیل

132
136
104

26.200
29.300

38
40.900

69
77.300
56.300
66.500
70.500

80

69.500
79.500

71
81

106

820
163
152
146

112
122
93

102
87

126
170
185
164
147
170
113
123
417
250
160
143
215
181
283
210

107
260
188
162
162
127
134
70

130

116
117
193
115
127
132
158
97

101

قیمت )میلیون تومان(

در بازار خودروهای صفر  چه می گذرد؟ .............. آئودی محصـوالت متفاوتی را 
تـا مـاه هـای آینـده تولیـد و روانـه 
کـه  کـرد  بـازار خودروسـازی خواهـد 
از میـان آنهـا مـی تـوان بـه یک خـودروی 
در  کمپانـی  ایـن  امـا  کـرد؛  اشـاره  آف رود 
نمایشـگاه بین المللی خودرو شـانگهای از طرح 

جدیـد پرولـوگ آلـرود نیـز رونمایـی کـرد.
لس  خودرو  نمایشگاه  در  پرولوگ  اولیه  مدل 
آنجلس سال گذشته و پرولوگ آوانت نیز در در 
نمایشگاه ژنو رونمایی شده بودند. اکنون مدل 
به  شبیه  بسیار  اوور  کراس   AWD یک  جدید 
پرولوگ آوانت است. این شباهت تا حدی است 
که در نگاه اول می توان گفت تنها مدل جدید 
چند اینچ از مدل قبلی باالتر بوده و چرخ های 
این خودرو  تا  اند  به آن اضافه شده  اینچی   22

تبدیل به یک خودروی متفاوت برای نمایش در 
نمایشگاه شانگهای باشد.

مـا نگاهـی عمیـق تـر به ایـن خـودرو نشـان می 
دهـد که قوس های چرخ نمایشـی تر و سیسـتم 
چـراغ جلـو و طراحی بخش عقب متفاوت شـده 
انـد تـا خـودروی جدیـد عـالوه بـر طـول 5.13 
مـدل  از  تـر  طوالنـی  متـر  سـانتی  دو  و  متـری 
قبلـی، از ارتفـاع بیشـتری نیـز برخوردار باشـد.

خودروی  مفهومی  طرح  های  ویژگی  دیگر  از 
جدید آئودی می توان به مواردی مانند قدرت 
به مدل پرولوگ و پرولوگ آوانت  بیشتر نسبت 
را ذکر کرد. قدرت موتور دوتوربوی 4.0 لیتری 

به  الکتریکی  موتور  یک  همراه  به   TFSI V8
تا  یابد  می  انتقال  دنده  هشت  انتقال  سیستم 
این مدل جدید آئودی از سرعتی در حدود 734 
اسب بخار و گشتاور 900 نیوتن متری برخوردار 
از  مدل  این  سرعتی  و  گشتاور  چنین  باشد.  
آئودی را تبدیل به یک خودروی متفاوت کرده 
 3.5 در  تنها  را  صد  تا  صفر  خودرو  این  است. 

ثانیه طی می کند.
می  خودرو  این  متفاوت  های  قابلیت  از  اما 
را  الکتریکی  موتور  کیلومتری  توان سرعت 54 
باتری  از بسته  برقی  این موتور  برد. قدرت  نام 
لیتیوم-یون 14.1 کیلوواتی تامین می شود که 
می  آن  شارژ  به  و  شده  نصب  خودرو  عقب  در 

پردازد.
ایـن  در  رفتـه  کار  بـه  هـای  فنـاوری  دیگـر  از 
خـودرو مـی تـوان بـه مـواردی ماننـد نمایشـگر 
همینطـور  و  عقـب  سرنشـینان  بـرای   OLED
تهویـه داخـل  و  میـزان دمـا  کنتـرل هوشـمند 
اتومبیـل و همینطـور انتقـال داده هـا بـا راننده 
بـا عنـوان  آئـودی  از مـدل جدیـد  بـرد.  نـام  را 
برتریـن طرحـی یـاد شـده کـه تاکنـون از سـوی 
ایـن کمپانی ارائه گشـته اسـت. این طـرح اولیه 
از مـدل جدیـد آئـودی در نمایشـگاه شـانگهای 

بـه نمایـش گذاشـته خواهـد شـد.

   نمایش طرح مفهومی از مدل جدید آئودی 

Adhesion : نیروئی كه باعث به هم چسبیدن مایعات و یا مواد به هم دیگر میشود.

مرسدس بنز AMG GTS مدل 2015  با این هدف 
به میدان آمده است تا جایگاه پورشه 911 به عنوان 
سلطان خودروهای سوپر اسپرت را از آن خودش 
بکند. در یک کالم، AMG GTS  می خواهد خاص 
باشد، شاید به همین خاطر است که اعداد و ارقامی 
شگفت انگیز به نمایش می گذارد: 509 اسب بخار 
نیرو، 650 نیوتن متر گشتاور، حداکثر سرعت 310 
کیلومتر بر ساعت و شتاب صفر تا صدی معادل با 
3.8 ثانیه. با این حال، این اعداد و ارقام فوق العاده، 
به تنهایی نمی توانند میراث پورشه 911 را خدشه دار 

کنند.
مرسدس بنز AMG GTS با طراحی بدنه عضالنی 
و فوق العـاده اش کـه از حسـی کالسـیک برخـوردار 
است و کیفیت و غنای کابین جذاب و استادانه اش، 
بسـیار جنجالـی و جـذاب بـه نظـر می رسـد. ایـن 
خـودرو بـه طـور قطـع نسـخه کپی بـرداری شـده 
پورشـه 911 نیست. شـاید بتوان گفت جدی ترین 
رقیـب این خـودرو، جگـوار F-Type R اسـت چون 
از چنـان تجهیـزات پیشـرفته ای بهـره می بـرد کـه 
بـه عنـوان یـک خـودرو اسـپرت از ارزش باالیـی 

اسـت. برخوردار 
در کابین داخلی، با فضایی با شکوه روبرو می شوید که 
بسیار راحت است. از روی صندلی راننده دسترسی 
به کنسول مرکزی و دکمه های کنترلی آسان است، با 
این حال ارتفاع کم صندلی راننده باعث می شود دید 
راننده از پشت کاپوت بلند و قوس دار زیاد تعریفی 
نداشته باشد. وقتی با سرعت کم در جاده های پر پیچ 
و خم و ناهموار رانندگی می کنید، فعال کردن حالت 
Comfort  باعث می شود AMG GT S خصوصیات 

مثبت خودش را بیشتر نشان بدهد.
موتور 4 لیتری مجهز به توربوشارژر دوگانه، بدون 
هیچ تالش و زحمتی از پس همه چیز بر می آید. 
این موتور با استاندارد آالیندگی یورو 6 مطابقت 
دارد و میزان مصرق سوخت آن در هر صد کیلومتر 
به 9.4 لیتر می رسد. گیربکس هفت سرعته و دو 
این  و بی وقفه دنده عوض می کند.  نرم  کالچه، 
گیربکس یکی از بهترین گیربکس های اتوماتیک 
با گیربکس PDK  پورشه رقابت  موجود است و 

می کند.
که  است  گونه ای  به  خودرو  این  شاسی  طراحی 
 47:53 نسبت  به  خودرو  کیلوگرمی   1,540 وزن 
روی چرخ های جلو و عقب توزیع می شود، به این 
ترتیب، وزن کمتری روی چرخ های جلو می افتد 
و فرمان حساس به سرعت، همچنان حساس و 
تعاملی باقی می ماند و خودرو بسیار سبک احساس 
روی  تطبیقی  تعلیق  سیستم  چنانچه  می شود. 

حالت Soft  تنظیم شده باشد، هنگام 
عبور از مسیرهای ناهموار و پر دست انداز، 

اختیار  در  راحتی  و  نرم  سواری  همچنان 
سرنشینان قرار می دهد.

حالـت Race کـه بـه عنـوان یـک آپشـن از پکیـج 
قـرار  مشـتریان  اختیـار  در    Dynamic Plus
می گیـرد، عملکـرد واقعی این سـوپر خـودرو را به 
نمایش می گـذارد که اسـتفاده از آن در جاده های 
صـاف و پیچ هـای مالیـم بسـیار کاربـردی اسـت. 
ماننـد سـایر خودروهـای اسـپرت، هرچه بیشـتر 
پـدال گاز را بفشـارید، رانندگـی ناب تـر می شـود. 
 650 بـه  گشـتاور   ،1,750 بـاالی  موتـور  دور  در 
بی نظیـر  هندلینـگ  ولـی  می رسـد  نیوتن متـر 
باعـث می شـود ایـن نیـروی خارق العـاده درسـت 
به کار گرفته شـود و نهایت توانایی های مرسـدس 
شـود.  گذاشـته  نمایـش  بـه   AMG GT S بنـز 
خـودرو  سـوپر  ایـن  گفـت  می تـوان  مجمـوع  در 
 SLS بنـز  مرسـدس  و    Carrera S پورشـه  از 
سـواری ناب تـری دارد و آمیـزه ای اسـت تـازه از 

مختلـف. توانایی هـای 

                مرسدس بنز AMG GTS یک سوپر اسپرت خاص
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همانطـور کـه می دانیـد زمانی کـه پزشـکان می خواهنـد بیمـاری 
را تشـخیص دهنـد، یکـی از راه هـای سـاده امـا موثـر، گرفتـن 
آزمایـش خـون از بیمار اسـت؛ در خودرو نیز، عالوه بر دسـتگاه ها 
و تجهیزات پیشـترفته ای کـه روغن موتور یـا آب رادیاتـور را مورد 
تحلیـل قرار می دهنـد، دود اگـزوز نیز به عنوان در دسـترس ترین 
سـیال مـورد آزمایش قـرار می گیـرد. به طـور کلی در شـرایط غیر 
نرمـال ممکن اسـت شـما با سـه نـوع دود متفاوت شـامل سـفید، 
سـیاه و آبـی مواجـه شـوید. در ادامـه بـه بررسـی عومـل مهـم در 

ایجـاد ایـن مشـکالت خواهیـم پرداخت.
دود ســــفید

دود سفید حتی در حد خیلی کم، همیشه عالمت خوبی نمی تواند 
باشد و ممکن است نشان دهنده وجود مشکلی باشد. دود سفید در 
هنگام صبح و زمانی که خودرو در شرایط سرد کار می کند، طبیعی 
است و حالت بخار دارد؛ دلیل آن هم این است که وقتی شما شب 
تا صبح خودرو را در گاراژ پارك می کنید، عمل تقطیر در محفظه 
احتراق شکل گرفته است و زمانی که شما استارت می زنید، بخارات 
از اگزوز خارج می شوند؛ اما اگر پس از گذشت زمانی که موتور گرم 
شده همچنان این سفیدی وجود داشت، احتمال وجود خرابی 
در واشر سرسیلندر شما است، زیرا کار این واشر ایجاد آب بندی 
صورت  در  و  است  سرسیلندر  محفظه  و  آب  راهگاه های  میان 
خرابی و پارگی روزنه هایی بین دو محفظه به وجود می آید که آب 
از آنها عبور کرده و سعی می کند که با مخلوط سوخت و هوای در 
حال سوختن به محصوالت خروجی اگزوز بپیوندد؛ البته از طرفی 
دیگر ممکن است آب موتور بسیار زیادتر از معمول در راهگاه های 
آب وجود داشته باشد، برای این منظور از میزان سطح آب موتور 
آگاهی پیدا کنید زیرا ممکن است که آب زیادی باعث فشار بیش 
از حد به واشرها شده باشد و حتی ممکن است روغن موتور به 
مجراهای آب، راه پیدا کرده باشد و باعث بروز این مشکل شده 
باشد. زمانی که آب و روغن با یکدیگر ارتباط پیدا کرده باشند، از 
عوامل اولیه بروز این مشکل داغ کردن موتور به دلیل افزایش فشار 

در سرسیلندر موتور می تواند باشد.
دود آبـــــــی

ایـن رنگ که بیشـتر در خودروهایی با کارکرد کیلومتـر باالتر دیده 
می شـود تـا خودروهـای نـو، بیشـتر اوقـات بخاطـر نشـتی روغـن 
در مخلـوط سـوخت و هـوا در اگـزوز ظاهـر می شـود. فقـط چنـد 
قطـره روغـن می توانـد دود خروجی را به ایـن رنگ در بیـاورد. اگر 
روغـن سـوزی موتور همراه با کم شـدن توان باشـد و مخصوصًا در 
سـرباالیی ها، دلیل آن می تواند از رینگ های ضعیف شـده موتور 
باشـد. امـا بـه راسـتی ایـن روغـن ریـزی از کجـا شـروع می شـود؟ 
همان طـور کـه می دانیـد در موتـور خودرو تعـداد زیادی واشـر آب 
بنـدی و اورینـگ وجود دارد و کارشـان جلوگیـری از ورود روغن به 
محفظه های احتراق اسـت و اگر ورود این روغن به محفظه بسـیار 
زیـاد باشـد می تواند شـمع جرقـه را نیـز فراگرفته و باعث از دسـت 
رفتـن احتـراق شـود کـه در این صـورت شـمع هم بایـد تعویض یا 
تمیـز شـود؛ البتـه اضافـه کـردن بعضـی از افزودنی هـا می تواند به 
جلوگیـری از نشـتی روغـن کمـك کنـد. یکی از نشـتی های شـایع 
عـدم آب بنـد گایدهـا یا راهنماهـای سـوپاپ های دود و هوا اسـت 
کـه در صـورت گاز دادن و شـتاب دادن بـه موتـور میـزان دود آبـی 
را بـه طور چشـمگیر افزایش پیدا می کنـد. در خودروهـای دارای 
توربوشـارژر هم اگر روغن سـوزی وجود داشـت، دلیلش می تواند 
بـه خاطر خرابی در واشـر پره های توربو باشـد که به اگـزوز راه پیدا 

کـرده و بـه دلیـل دمـای زیـاد همان جا بخار می شـوند.
دود سیاه

شاید تا به حال بسیاری با این نوع دود مواجه شده باشند که از 
دالیل مهم آن می تواند عدم مخلوط سوخت و هوای کافی باشد 
که یا سوخت در آن بیش از حد است و یا هوا به مقدار کافی وجود 
ندارد. مشکالت مختلفی ممکن است در قلب موتور اتفاق افتاده 
باشد، از جمله این موارد وجود گرفتگی در فیلتر هوا و یا راه ورودی 
هوا به موتور می تواند باشد که هوای کافی را به مخلوط احتراق 
نمی رساند. اگر خودرویتان انژکتوری است، بدانید که اجزای این 
سیستم می توانند تاثیر بسزایی در تعیین و مقدار نسبت سوخت 
داشته باشند؛ سنسورهایی از قبیل فشار هوای ورودی، جرم هوای 
ورودی، اکسیژن و دمای آب عامل تعیین کننده مقدار سوختی 
هستند که قرار است توسط انژکتورها در محفظه احتراق پاشیده 
شوند، البته خود انژکتور هم در صورت نشتی می تواند باعث دود 
سیاه شود؛ اما اگر خودرویتان کاربراتوری است، در صورت تنظیم 
نبودن مدارهای شتاب و یا دور آرام و یا دریچه ساسات می تواند 
مشکوک به ایجاد مشکل باشند. دودهای خروجی خودرو از نظر 
راننده می توانند بسیار مهم باشند و هشداری برای تعویض قطعات 
مصرفی که در صورت بی توجهی می توانند تعمیرات سنگین تری 
را به دنبال داشته باشند. از دیدگاه یک تکنسین یا مکانیک نیز 

تشخیص و عیب یابی به واسطه دود بسیار کاربردی است.  

عیب یابی در خودرو از طریق دود اگزوز

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

Aerodynamic : علم جریان هوا یا همان علم باد كه برای اتومبیلها خیلی مهم است چون با مقاومت كم در برابر هوا مصرف بنزین هم كاهش می یابد.
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▪ افراد پرخاشـگر که آسـتانه تحمل پایینی دارند، در همه جا و در 
همه شـرایط درگیری ایجاد می کنند.

▪ آن هـا در بیـن خانـواده، فامیـل و همکارانشـان بـه عصبـی و 
هسـتند. معـروف  پرخاشـگر 

▪ کسی حق و جرات ندارد روی حرف آن ها حرفی بزند و یا نظر آن 
ها را رد کرده و با آن ها مخالفت کند و یا نظر و رفتاری غیر از آن چه 

که آن ها به آن اعتقاد دارند، اظهار و ابراز کند.
▪ غـرور و خودخواهـی، رقابت جویی، برتری طلبی و انتقام جویی 
از خصوصیـات شـخصیتی بارز این افراد اسـت کـه در رانندگی نیز 

آن را نشـان می دهند.
▪ رفتار آن ها قابل پیش بینی نیست، به ناگاه حالت تهاجمی پیدا 
می کنند و آن خوی مردم آزاری که ناشی از محرومیت ها، سخت 
گیری ها و اذیت و آزارهایی که در دوران کودکی و نوجوانی که از 

جانب دیگر به ایشان تحمیل شده است، در آن ها بیدار می شود.
▪ افراد خشن در همه اوقات طلب کار و مهاجم هستند.

▪ اگر چه خشم آن ها ناشی از مسائل مربوط به رانندگی نیست و 
ریشه در جایی دیگر دارد، اما خشم و خشونت آن ها در رانندگی به 
ویژه در جاده ها که ترافیک سبک تر و عرصه برای تاخت و تاز بازتر 

است، مشکالتی را برای دیگران به وجود می آورد.
▪ اما همیشه تهاجم در رانندگی که بیشتر در ارتباط با خودروها و 
دیگر رانندگان است، ناشی از خشم و خشونت نیست، بلکه گاهی 
مربوط به حس رقابت جویی با خودروهای دیگر به ویژه خودروهای 
همراه )خودروی باجناق!( گاهی برای پز دادن )خودروی من مدل 
باالست و سرعت آن ...( است. ▪ گاه یک شوخی نیز باعث به هم 
ریختن نظم ترافیکی در جاده ها می شود و متاسفانه اگر بعضی از 
رانندگانی که در این محور در حرکت هستند دست به فرمان خوبی 
نداشته باشند و یا خودروی کهنه و مدل پایین آن ها به ناگاه مشکلی 

پیدا کند و نتوانند آن را مهار کنند، دچار حادثه می شوند.
▪ تهاجم در رانندگی نوعی تخلیه فشـارهای درونی و تالفی کردن 
اسـت اما متاسفانه مشـکالت و حوادث ناشـی از آن دامن دیگران 
را مـی گیـرد کـه در ایجـاد فشـارهای روانـی فـرد راننـده هیـچ گاه 

دخیل نبـوده اند.
▪ بعضی از رانندگان که خود عقده ای هستند، به اصطالح خودشان 

برای رو کم کنی خودروهای مدل باال، راه را بر آنان می بندند.
▪ سـبقت گرفتـن و سـرعت بـاال، ویـراژ دادن، راه نـدادن، الیـی 
کشـیدن، لجبـازی کـردن بـه هنگام اعتـراض دیگـران و مسـابقه 
دادن از طـرف ایـن گروه از مسـافران میان آن ها و دیگر مسـافران 
جـاده درگیـری ایجاد می کند که گاه به توقف وسـیله در کنار جاده 

و زد و خـورد مـی انجامد.
▪ این چنین افرادی عالوه بر عصبی بودن، خیلی بد رانندگی می 
کنند، انتظار سبقت از جانب دیگران را ندارند و خودشان هم به 
کسی راه نمی دهند، اگر کسی هم به آن ها راه ندهد با ایما و اشاره و 

بد و بیراه به راننده اعتراض ودرگیری ایجاد می کنند.
▪ شـاید بهتریـن روش آمـوزش، در کالس های تعلیم راهنمایی و 
رانندگـی باشـد که هر فرد قبـل از گرفتن گواهینامه بایـد بتواند در 
مـورد حـوادث جـاده ای، علل و عوامل حادثه سـاز را در قالب یک 

انشـاء بیان کند.
▪ البته شـعارهایی مانند دیر رسیدن، بهتر از هرگز نرسیدن یا چه 
عجلـه ای داریـد؟ بـا آرامـش رانندگی کنیـد و از مناظر کنـار جاده 

لـذت ببرید نیز خالـی از لطف و تاثیـر نخواهد بود.

حرکـت بین خطوط برای نظم بخشـیدن به رفت و آمـد خودروها 
و پیشـگیری از برخـورد و تصادف آنان با یکدیگـر ،بزرگراهها،آزاد 
راههـا و خیابانهـای عریـض را خـط کشـی کـرده انـد تـا وسـایل 
نقلیـه ازمیـان ایـن خطـوط عبور کننـد و مزاحـم رفـت و آمد بقیه 
خودروها نشـوند .با این حال برخی از رانندگان ترجیح می دهند 
ازروی خطـوط این معابربگذرند و لحظه به لحظه نیز مسـیر خود 
را عـوض کننـد بـه این معنـا که یک بـاره تصمیم بگیرند از سـمت 

دیگـری حرکـت کننـد و دوباره به جـای اولشـان بازگردند.
بـه راننـدگان عزیـز توصیـه مـی شـود هنـگام رانندگـی ،مسـیر 
حرکـت خـود را حفـظ نماینـد و بـا این کارهم خودشـان سـریع تر 
و بـه سـالمت به مقصد رسـیده و هم سـایررانندگان بـدون دغدغه 
خاطربـه مسیرشـان ادامـه دهند.بـدون آنکـه نیـازی بـه انجـام 

مانورهـای خطرنـاک ودردسـر آفریـن باشـد.
همچنیـن راننـدگان مـی توانند با توجـه به تابلوهـای رایانـه ای و 
گـوش دادن بـه پیامهـای ترافیکی رادیـو پیـام ازوضعیت عمومی 
ترافیـک شـهر تهـران آگاه شـوند و در بـاره عبـوراز خیابـان و یـا 
بزرگراهی که ترافیک سـبک تری دارد،تصمیم بگیرند ،این اقدام 
باعـث مـی شـود ترافیـک بزرگراهها بهتـر توزیـع شـود و رانندگان 

،زودتـر بـه مقصد برسـند.

تهاجم در رانندگی

حرکت بین خطوط

ترافیکی ..............................................

 F015 بنز  مرسدس  لوکس  سواری 
یک  جز  است  چیزی  هر  کانسپت 
تکان های  موقر.  بنز  مرسدس 
خودرو تنها قسمتی است که باعث 
می شود توجه شما به خارج خودرو 
جلب شود و عبور خودروهای مجلل 
دیگر را از پنجره های آن ببینید اما 
نگاه شما خیلی زود دوباره به داخل 
که  جایی  می شود.  کشیده  خودرو 
پنل روی درب ها که صفحه نمایش 
لمسی اند خالصه ای از بیرون خودرو 
دارای  خودرو  می دهند.  نمایش  را 
متأسفانه  ولی  است  پدال  و  فرمان 
نمی توان رانندگی با F015 را راندن 
آنها  از  وقت  هیچ  ما  چون  نامید. 
استفاده نمی کنیم. با تنها ضربه ای 
بر روی صفحه نمایش روی درب این 
خودرو می توان هدایت خودرو را به 
هر مسافری سپرد که تصاویری 360 
نمایش داده می شود  او  برای  درجه 
تغییر  و  سرعت  تنظیم  توانایی  و 

تصور  ما  می دهد.  او  به  را  کابین 
مدرن   S سری   ،015 F که  می کنیم 
رایحه  کنترل  حتی  که  است  شده 
درون خودرو را با سیستم تهویه اش 

مهیا می کند.
به  را  اتومبیل ها  آینده  خودرو  این 
کنترل  که  زمانی  می کشد.  تصویر 
خودرو را به سرنشینان عقب واگذار 
خودرو  واقعًا  راننده  البته  می کنید. 
که  حالی  در  و  نمی کند  هدایت  را 
عماًل خودرو هدایت خود را بر عهده 
را  خودرو  سرعت  فقط  راننده  دارد، 
تنظیم می کند و زمانی که هیچ کس 
صندلی  نگیرد،  برعهده  را  رانندگی 
 180 کنفرانس  ویدیو  برای  راننده 
کنترل  خودرو  و  می چرخد  درجه 
البته  می شود.  عهده دار  را  خودش 
مرسدس اعالم کرده که F015 از یک 
برنامه ریزی قبلی پیروی می کند ولی 
کاماًل رانندگی را بر عهده نمی گیرد. 
این خودروی پرسرعت با شیشه های 

 A/C به  مجهز  سقف  و  پوشیده 
الین  می کند،  توجه  جلب  بسیار 
اصلی برای حفظ فاصله خودروهای 
و  است   F015 مانور  محل  از  دیگر 
برای ما جای تعجب بود که چنین 
از طریق دوربین های  کنترل خوبی 
جوی  از  استفاده  بدون  خودرو 
تیم  نظارت  و  متحرک  استیک 
شده  مهیا  حرکت  حین  مهندسی 

است.
به  بخشیدن  الهام  برای  مرسدس 
روکش  از  و  برگشت  آنالوگ  دنیای 
آلومینیومی  کف  روی  گردویی 
اتصال  سطح  که  کرد  استفاده 
دیده  زیبایی  نقطه ای  الگوی  با 
الگویی  نیز  صندلی ها  می شود. 
آلومینیومی  پوسته  روی  بر  ریز 
جال  و  پر  سفید  رزین  با  که  دارند 
درخشندگی  باعث  که  شده اند  داده 
آنها شده است. در حقیقت زمینه 
از  برگرفته   F015 زیباشناختی 
زنجیره علمی تخیلی سال های بین 
1965 و 1987 است. به طوری که این 
در  می توانست  که  است  خودرویی 

فضا  پیشتازان  جهان 
وجود داشته باشد.

مجموعF015یـک  در 
خودروی کانسـپت اولیه اسـت 

کـه تولیـد انبـوه آن بـه 20 سـال 
زمـان نیـاز دارد اما زمینـه تکنولوژی 
آن تنهـا اندکـی جلوتـر از زمـان حال 
مایبـاخ  جهـات  بعضـی  در  اسـت. 
از  بعـد  اسـت.  چشـمگیرتر  فعلـی 
همیـن  می توانیـد  اینهـا،  همـه 
امـروز یـک خـودرو مایبـاخ بخریـد و 
خـود  کمـک  به عنـوان  راننـده  یـک 
کنتـرل  کـروز  از  و  کنیـد  اسـتخدام 
بهـره  کمکـی  فرمـان  و  خـودکار 
ببریـد و بـا مصـرف بنزیـن مناسـبی 
البتـه صندلی هـای  حرکـت کنیـد، 
لیموزیـن  امـا  نمی چرخنـد،  جلـو 
کامـل  پکیـج  یـک  سـیلندر   12
اسـت.  کاربـردی  واقعـًا  کـه  اسـت 
ویلیـام گیبسـون بیـش از 20 سـال 
پیـش گفت:آینـده در حـال حاضـر 
به طـور  چنـدان  امـا  اینجاسـت 

اسـت. نشـده  توزیـع  مسـاوی 

AFS : مخفف Active Fahrwerks  Stabilierung. در اصل همان كار ABC را انجام میدهد. این سیستم در زانتیا مورد استفاده قرار گرفته 
است.

                    مرسدس F015 آینده خودروها
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از میان خبرها   ......... ............................

 بهترین راه برای جلوگیری از سر خوردن پرهیز از آن است و این امر بدون رانندگی 
آرام امکان پذیر نیست. تنها دلیل سر خوردن، اشتباه راننده است، اگر خیلی 
تند و به سرعت داخل پیچ شوید و یا از گاز و ترمز اضافی استفاده کنید، احتمال 
ترمزها  فشار  نبودن  تنظیم  و  جاده  لغزندگی  دارید.  خوردن  سر  برای  بیشتری 
 over( نیز باعث سر خوردن و یا تشدید آن خواهد شد. دو تعریف بیش فرمانی

steer( و کم فرمانی )under steer( برای سر خوردن اتومبیل وجود دارد.
اتومبیـل  عقـب  قسـمت  پیـچ،  در  کـه  زمانـی   :)over steer( فرمانـی  بیـش 

دهـد. دسـت  از  حرکـت  مسـیر  بـه  را  خـود  چسـبندگی 
اتومبیـل  جلـوی  قسـمت  پیـچ،  در  کـه  زمانـی   :)under steer( فرمانـی  کـم 

دهـد. دسـت  از  حرکـت  مسـیر  بـه  را  خـود  چسـبندگی 
اگر قسمت عقب اتومبیل می لغزد فورا پای خود را از روی پدال گاز بردارید، اولین عکس العمل معمولی شما 
آن است که مقابل جهتی که اتومبیل می لغزد فرمان بدهید. چنین کاری خطرناک است، شما با این عمل 
به تصادف و خطر نزدیک می شوید، عمل صحیح آن است که فرمان را به همان طرفی که اتومبیل می لغزد 
بچرخانیم ولی احتیاط را از دست نداده و بیش از حد، سریع فرمان ندهید. شما خود موقعی که به حالت 
عادی قرار می گیرید احساس می کنید و بعدا فرمان را می توانید در جهت مستقیم قرار دهید. به هیچ وجه 
در موقع لغزیدن ترمز نگیرید. می توانید با در نظر گرفتن شرایط با فشار دادن و آزاد کردن مقطعی بر ترمز از 

سرعت خود بکاهید.

راه های جلوگیری از سر خوردن را بیاموزید!

بـه گـزارش پایگاه خبـری عصرخودرو به نقل از مهر، محسـن 
صالحی نیـا در خصـوص مذاکـره خودروسـازان آمریکایـی بـا 
خودروسـازان ایرانـی گفـت: اصـوال وزارت صنعـت، معـدن 
شـرکت های  و  اسـت  بخـش  ایـن  سیاسـت گذار  تجـارت  و 
خودروسـاز داخلی براساس سیاسـت هایی که از سوی وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت سیاسـت گذاری می شـود، بایـد بـا 

خودروسـازان آمریکایی مشـارکت داشـته باشـند.
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت با بیـان اینکـه منعی 
خودروسـازان  بـا  ایرانـی  خودروسـازان  همـکاری  بـرای 
آمریکایـی وجـود نـدارد، افـزود: در ایـن همـکاری مشـترک، 
بایـد 7 پیش شـرط اعم از همکاری مشـترک، ایجاد و توسـعه 
و  فـرم  پلـت  ایجـاد  سـرمایه گذاری،  صنعتـی،  واحدهـای 
طـرح توسـعه آن، عمق بخشـی سـاخت داخـل و اسـتفاده از 
توانمنـدی قطعه سـازان داخلـی در رابطـه بـا توسـعه صنعت 

خـودرو رعایـت شـود.
وی تصریح کرد: اگر شـرکت های خودروسـاز بتوانند براساس 
ایـن سیاسـت ها مذاکراتی را با شـرکت های مختلـف دنیا چه 
آمریکایـی و چـه غیرآمریکایـی داشـته باشـند، منعـی بـرای 
شـراکت وجـود نـدارد. در واقع حضـور شـرکت هایی که اصوال 
از نظـر قواعـد ایـران بتوانند مـراوده صنعتی و تجاری داشـته 

باشـند، بالمانع است.
ایـن  اینکـه  از  ویـژه ای  اطـالع  اینکـه  بیـان  بـا  صالحی نیـا 
مذاکـرات در چـه مرحلـه ای اسـت، نـدارم، خاطرنشـان کرد: 
لیکـن بـه لحـاظ سیاسـت های کالن، اگـر ایـن همـکاری در 
بـرای آن نیسـت.  باشـد؛ منعـی  ایـن سیاسـتها  چارچـوب 
البتـه در تجـارت خارجـی کشـور نیـز جایـی کـه همـکاری بـا 

شـرکت های آمریکایـی منـع شـده باشـد، وجـود نـدارد.
شـورای  عضـو  نجفی منـش  محمدرضـا  ایـن،  از  پیـش 
سیاسـتگذاری خودرو  با بیان اینکه خودروسـازان آمریکایی 
بـرای  ایرانـی  و مسـئوالن  بـا خودروسـازان  را  رایزنی هایـی 
بـود:  گفتـه  و  خبـرداده  ایـران  خـودروی  بـازار  در  حضـور 
شـدن  مجهـز  و  تکنیـک  ارتقـای  باعـث  کـه  حضـوری  هـر 
خودروسـازان ایرانی به تکنولوژی روز شـود، بسـیار مناسـب 
بـه نظـر می رسـد و ایـران از آن اسـتقبال می کنـد، ایـن در 
حالـی اسـت کـه قراردادها بایـد به سـرمایه گذاری مشـترک و 

بیانجامـد. صـادرات 
بــا  قــرارداد  عقــد  مــورد  در  نکاتــی  بــود:  افــزوده  وی 
خودروســازان آمریکایــی حتمــا لحــاظ خواهــد شــد کــه 
نمونــه آن، منافــع ملــی بایــد در ایــن قراردادهــا لحــاظ شــود 
و صنعــت داخلــی بایــد در یــک قــرارداد جوینــت ونچــر »بــرد- 
ــته و  ــی داش ــاز آمریکای ــا خودروس ــترک ب ــد مش ــرد«، تولی ب

ــد. ــادر کن ــدات را ص ــی از تولی بخش
نجفـی منـش تصریـح کـرده بـود: آمریکایـی بـرای حضـور 
و  کرده انـد  عالقـه  ابـراز  ایـران  بـازار  در  سـرمایه گذاری  و 
منتظرنـد تـا بیانیـه لـوزان به یـک توافق نامـه تبدیل شـوند و 
بـه بـازار ایـران ورود کنند، امـا هم اکنـون رایزنی هایی صورت 
گرفتـه کـه بایـد اجـازه داد ریزه کاری هـای آن، در یـک زمـان 

شـود. اطالع رسـانی  مناسـب تر 

ــتاندارد  ــت و اس ــی کیفی ــرکت بازرس ــزارش ش ــاس گ ــر اس ب
ــافری در  ــاری مس ــای تج ــش خودروه ــران)ISQI(،در بخ ای
مــاه جــاری بــه ماننــد مــاه قبــل، هیــچ خودرویــی ارزشــیابی 

نشــده اســت.
در بخـش خودروهای تجاری باری شـاهد رشـد3.6 درصدی 
تولیـد درمقایسـه بـا مـاه قبـل هسـتیم کـه بیشـترین تاثیـر 
درایجـاد ایـن روند،مربوط به افزایش تولید کامیونت ایسـوزو  

NPR75P و کشـنده کاوه اسـت.
 NPR75P ایســوزو  کامیونــت  هــا،  کامیونــت  گــروه  در 
محصــول بهمــن دیــزل در رده نخســت قــرار گرفــت. در گــروه 
کامیــون هــا در میــان 2 مــدل خــودروی تولیــدی، کامیــون 
اسکانیاG400)کمپرســی( محصــول مامــوت دیــزل در صــدر 

ــرار گرفــت. ق
بـر اسـاس ارزیابـی صـورت گرفتـه در بخش کشـنده هـا هم 5 
مـدل خـودرو تولیـد گردیـد کـه کشـنده بنـز آکسـور محصول 
ایـران خـودرو دیـزل در باالتریـن رده ایـن گـروه قـرار گرفـت.

در بخـش عیـوب فنـی و عملکـردی، کشـنده مـاز بیشـترین 
نمـره منفـی را کسـب نمـود. همچنیـن شـاهد افـت 50.0 
درصـدی میانگیـن نمـره منفی نسـبت بـه ماه قبل هسـتیم.

موافقت باورودخودروسازان آمریکایی 

پیکاپ فوتون دیزلی ایران خودرو دیزل
در صدر جدول کیفی ترین ها 

Air Bag : كیسه هوا  در برخوردها و تصادفات حداكثر محافظت و ایمنی را برای سرنشینان تامین می كند.

یک  نام   )Koleos( کولیوس 
خودروی SUV است که توسط شرکت 
و روانه  رنو، طراحی، ساخته  خودروسازی 
در  که  زیبا  بلند  شاسی  این  در  است.  شده  بازار 
واقع از ترکیب قدرت و لذت رانندگی و هنر به وجود 
آمده است، نیروی موتور به هر چهار چرخ منتقل می 
شود. از نقطه نظر طراحی داخلی، این رنوی جمع و 
جور بسیار زیبا و خیره کننده است و به سرنشینان 

حس آرامش و راحتی می دهد.
لیتر  به حجم 2  با داشتن یک موتور  کولیوس  رنو 
که منطبق بر استاندارد Euro IV است، می تواند 
150 اسب بخار نیرو تولید کند و آن را از طریق یک 
گیربکس اتوماتیک 6 سرعته به هر چهار چرخ منتقل 
سازد. به گفته سازندگان شرکت رنو، شتاب 0 تا 100 
این خودرو، 12.3 ثانیه و حداکثر سرعت آن 180 

کیلومتر بر ساعت است. 
اما  این که یک SUV به شمار می رود  با  کولیوس 
راحتی یک خودروی سدان را با خود به همراه دارد و 
گذشته از آن بسیار جادار است و در حین مسافرت با 
این خودرو، احساس بسیار خوبی را برای سرنشینان 
به ارمغان می آورد. طراحان شرکت رنو تمام تالش 
خود را به کار بستند تا با عرضه چهره جدیدتری از این 
خودرو به مشتریان خود، آن را دوست داشتنی تر 
کنند. به طور مثال، جلو پنجره فعلی این رنو نسبت 
به قبل بسیار تغییر کرده است. از دیگر تغییرات می 
توان به چراغ های جلو نیز اشاره کرد که اندکی کشیده 

تر شده اند.
صنـدوق عقـب کولیـوس بـه قـدری جـادار و بـزرگ 
اسـت که وسـایل بـا طول حداکثـر 1 متر را مـی توان 
در آن جـا داد. چـراغ هـای عقب، بال عقـب با چراغ 
ترمـز، آنتـن جذبـی روی شیشـه، و بـرف پـاک کـن 
عقـب از دیگـر آپشـن هایـی اسـت کـه در ایـن رنو به 
چشـم مـی خـورد. جالـب اسـت بدانید کـه طراحی 
داخلـی ایـن خـودرو از طراحـی بیرونـی آن بسـیار 

چشـم نوازتـر و دلنشـین تر اسـت. 
کابین جادار، داشبورد زیبا با جنس عالی، و چیدمان 
خوب صندلی ها برای 5 سرنشین از جمله ویژگی 
هایی است که از نقطه نظر فضای داخلی می توان به 
آن ها اشاره کرد. خروجی برق و سیستم صوتی این 
خودرو دقیقًا در وسط داشبورد قرار گرفته اند. البته 
خروجی برق، اندکی پایین تر از سیستم صوتی تعبیه 

شده است.
صندلی های عقب این خودرو به گونه ای هستند که 
می توانند به طرف داخل خم شوند و در نتیجه آن، 
می بینید که به طور قابل مالحظه به حجم صندوق 
 SUV عقب اضافه می شود. اگرچه تودوزی این رنوی
از جنس چرم لوکس است، اما صندلی های عقب در 

حالت کلی برای سرنشینان خیلی راحت نیستند.
کولیـوس از پیشـرفته ترین آپشـن هـای ایمنی اعم 
از سیسـتم ترمـز ضـد قفـل )ABS(، سیسـتم توزیع 

هـوا،  کیسـه   ،)EBD( ترمـز  نیـروی  الکترونیکـی 
چـراغ هـای مـه شـکن جلـو، ترمزهـای دیسـکی، و 
سنسـورهای پارک برخوردار اسـت. سیستم تعلیق 
این خودرو از نوع مک فرسـون اسـت که در تلفیق با 
سیسـتم ترمز، هندلینگ و عملکرد بسـیار خوبی را 
بـرای راننـده به ارمغان مـی آورد. این رنوی شاسـی 
بلنـد دارای جلوپنجـره کرومـی و رینـگ هـای 17 
اینچـی مـی باشـد و از نماهای جلو و عقـب و جانبی 

بسـیار اسـپرت بـه نظر می رسـد.
طـول، عـرض، و ارتفـاع این SUV شـیک به ترتیب 
برابـر با 4,520 میلی متر، 1,855 میلی متر، و 1,695 
میلی متر اسـت. اگرچه از نمای بیـرون، این خودرو 
اندکـی کوچـک و جمـع و جور بـه نظر می رسـد، اما 
فضـای داخل آن بسـیار جادار اسـت. طبـق گزارش 
شـرکت رنـو، وزن کلی این خـودرو چیـزی در حدود 

2,300 کیلوگرم است.

        رنو کولیوس یک شاسی بلند برای سلیقه عموم

ویژه نامه بازار خودرو قدس
ــا هــدف معرفــی واحدهــای فعــال در حــوزه  ب
خــودرو، توســط روزنامــه قــدس و تحــت 
ــگاه داران و  ــف نمایش ــه صن ــارت اتحادی نظ
ــورت  ــه ص ــهد، ب ــل مش ــندگان اتومبی فروش

ــود.  ــی ش ــر م ــه منتش روزان
ــدس از نظــرات، پیشــنهادات  ــازار خــودرو ق ب
ــت  ــزان در جه ــما عزی ــازنده ش ــادات س و انتق
ــوا اســتفاده خواهــد کــرد.  افزایــش کیفیــت محت

پس با ما در تماس باشید!
تلفـــن: 38835951 - 051
دورنگار: 38825894 - 051

پست الکترونیک:
quds@kelach.com         

وب سایت:
http://www.kelach.com     

راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی


