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اولیـن دیـدار بـا سـانتافه اسـپرت 2013 با 
کنتـرل درهـم خـودرو و فرمـان پذیـری نه 
چنـدان مناسـب تجربـه جالبـی نبـود؛ اما 
مـدل 2015 ایـن خـودرو بـا ریزپردازنـده 
32 بیتـی الکتریکـی فرمـان بـرای فرمـان 
پذیـری دقیـق تـر، طراحـی دوبـاره جلـو و 
عقب برای سختی جانبی بیشتر و هندسه 
تعلیـق عقب بهبود یافته نظر مـا را به خود 
جلب کـرد. نتیجه این تغییـرات، عملکرد 
بهتر خودرو اسـت؛ امـا این تغییرات باعث 
نشـد کـه زمـان ثبـت شـده در مونـت پالمر 
کاهـش یابـد چـرا که ایـن تغییرات بیشـتر 
در زمینـه ارتبـاط... ادامـه در صفحـه 2
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  ویژگی های جالب 
آئودی A4 مدل 2017

60 هزار کیلومتر با 
آلفارومئو جولیتا

سی-کواتره؛ سدان جذاب 
سیتروئن برای بازار چین
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اولین دیدار با سانتافه اسپرت 2013 با 
کنترل درهم خودرو و فرمان پذیری نه 
چندان مناسب تجربه جالبی نبود؛ اما 
با ریزپردازنده  این خودرو  مدل 2015 
32 بیتی الکتریکی فرمان برای فرمان 
جلو  دوباره  طراحی  تر،  دقیق  پذیری 
و  بیشتر  جانبی  سختی  برای  عقب  و 
هندسه تعلیق عقب بهبود یافته نظر ما را 
به خود جلب کرد. نتیجه این تغییرات، 
این  اما  است؛  خودرو  بهتر  عملکرد 
تغییرات باعث نشد که زمان ثبت شده 
در مونت پالمر کاهش یابد چرا که این 
تغییرات بیشتر در زمینه ارتباط خودرو 
با راننده بود و تغییر بزرگی در اعداد و 

ارقام قدرت موتور حاصل نشده بود. 
نسل جدید این خودرو مثل مدل قبل 
زمان 27.7 ثانیه را در تست فیگر ایت 
ثبت کرد. این مدل شتاب جانبی 0.8 
تخته  لحظه  از  و  کند  می  تحمل  را   g
کردن پدال ترمز در سرعت 96 کیلومتر 
در ساعت تا رسیدن به توقف کامل نیز 

خودرو 37.19 متر روی آسفالت کشیده 
می شد که حاال در مدل 2015 تبدیل به 
اعداد g 0.78 و 37.80 متر شده است. 
چه  خودرو  رانندگی  و  پذیری  فرمان 
درگیر آن باشید و یا نه همچنان شما 
را به خود جذب می کند. موتور چهار 
سیلندر توربوشارژ با 265 اسب بخار نیرو 
به نظر کافی است.  برای شهر و جاده 
این خودرو به خوبی نشان می دهد که 
هندلینگ و دینامیک عالی اولویت اصلی 

طراحی این خودرو نبوده است.
شاید این مسئله، ویژگی خوبی باشد اما 
به نظر ما این ویژگی ناامیدکننده است. 
پیشین  نسل  و  فعلی  نسل  مشتریان 
سانتافه عملکرد رانندگی را در انتهای 
اولویت های خود قرار می دهند. ارزش و 
قیمت از اولویت های اصلی سانتافه است 
به طوری که قیمت این خودرو نقطه قوت 
قیمت 38370  آن محسوب می شود. 
دالری این خودرو که امکانات زیادی هم 
دارد 5585 دالر کمتر از مورانو و 6490 

دالر کمتر از فورد اج است. مشتریان این 
خودرو با پرداخت کمتر از 40 هزار دالر 
صاحب خودرویی با فضایی بزرگ و آپشن 
های  صندلی  شوند،  می  زیادی  های 
راحت و بلند یکی از ویژگی های شاسی 
بلندها و کراس اورهاست که خریداران 
را برای خرید این خودروها تحریک می 
کند. آگاهی از قیمت خرید، دلیل اصلی 
خرید این خودرو است و خرید سانتافه که 
عملکردی مناسب و قابل قبول دارد کاری 

معقول و منطقی است.
ثبت  شده،  محدود  موتور  باوجود 
زمان 9.3 ثانیه صفر تا 96 کیلومتر بر 
ساعت زمان بدی نیست، البته سانتافه 
 96 به  ثانیه   8.5 در  جلو  دیفرانسیل 
سانتافه  رسد.  می  ساعت  بر  کیلومتر 
خارج  اسپرت  حالت  از  کمی  جدید 
شده اما این خودرو می تواند بیشتر از 
یک خودروی روزمره باشد. سانتافه با 
مصرف 11.94 لیتر در شهر، 8.88 لیتر 
در جاده و 10.55 لیتر بنزین به صورت 

ترکیبی در صد کیلومتر از لحاظ مصرف 
در کنار مورانو قرار می گیرد. 

با 4350 دالر دیگر و با پکیج آلتیمیت 
فراهم  خودرو  این  های  آیتم  تمام 
گیرد.  می  قرار  راننده  اختیار  در  و 
صندلی های جلو و عقب گرم شونده، 
صندلی  حافظه  پارک،  سنسورهای 
راننده و نمایشگر لمسی 8 اینچی ویژگی 
های این خودرو هستند. صندلی های 
سفت،  ساختار  باوجود  خودرو  این 
کنسول  ساده  کنترل  هستند،  راحت 
دید  و  مناسب  زیری  فضای  وسط، 
مناسب شیشه های جلو کامال دلپذیر 
عایق  نظر  از  هم  خودرو  کابین  است. 
به  داشت  خوبی  عملکرد  صدا  بودن 
طوریکه در تست تخت گاز تا 96 کیلومتر 
بلی  دسی   20.7 صدای  ساعت،  بر 
توسط دستگاه درون کابین ثبت شد که 
18 درصد پایین تر از مورانو و 23 درصد 

پایین تر از فورد اج بود. 
نشریه هیوندای در مورد طراحی بیرونی 
“طراحی  که  داشت  اعالم  خودرو  این 
بیرونی سیال گونه ی خانواده کراس اور 
سانتافه با استناد به تاثیر حرکت سرکش 
طراحی کانسپت جدید استورم اج ساخته 
تصویر  نشانگر  طرح  این  است.  شده 
دینامیک و قدرت طبیعت حین تشکیل 
طوفان است. طراحان هیوندای با سه 
میله شش ضلعی در جلوپنجره، چراغ 
های LED جلو قوی، کمربند باالرونده، 
اسپویلر سقف و چراغ عقب های کمانی 

یک حرکت ثابت را به تصویر کشیدند.” 
اما از دید ما باوجود محافظه کاری افراطی 
مناسبی  طراحی  سانتافه  هیوندای، 
دارد که مشابه سایر کراس اورها است. 
جلوپنجره و خطوط روی بدنه زیبایی 
شده  باعث  و  کرده  دوچندان  را  خودرو 
که در نگاه اول این خودرو نسبت به اج و 

مورانو کوچکتر به نظر برسد. 

از میان خبرها . . . . . . . .

تغییرات هیوندای سانتافه اسپرت توربو آلتیمیت 

خودرو ایرانی: قبل از عرضه 
سری  برلیانس  خودروهای 
 H330 مدل  دو  در   H300
تیپ  دو  در  و   H320 و 
بازار،  به  دستی  و  اتوماتیک 
پارس خودرو اقدام به انجام 
این  روی  خاصی  تست های 
برای  هم  آن  و  محصوالت 
اولین بار در کشور کرده است.

از این تست سنجش  هدف 
در  خودرو  دوام  و  کیفیت 
و  استاتیک  های  حالت 
واقع  در  است.  دینامیک 
برای انجام این تست، خودرو 
در چهار مسیر مختلف و در 
کمتر از دو ماه حدود 30 هزار 
کیلومتر را می پیماید و نتایج 
حاصل از تست به واحد های 
شرکت  داخل  در  مربوطه 
انتقال می یابد تا در راستای 
مورد  تولید  کیفی  ارتقای 

استفاده قرار گیرد.
که  است  توضیحاتی  این 
»بهنام خلج، معاون کیفیت 
مورد  در  خودرو«  پارس 
می  شده،  برگزار  تست های 
از  یک  هیچ  تقریبا  دهد. 
تست هایی که تا به امروز در 
محصول  یک  روی  بر  ایران 
است،  شده  انجام  جدید 
که  کیفیتی  و  دوام  تست  با 
انجام  برلیانس  روی  بر  ما 
دادیم قابل مقایسه نیست. 
جزئیات  وارد  ادامه  در  خلج 
بیشتری از چگونگی برگزاری 
مورد  در  و  شد  تست  این 
مسیرهای انتخاب شده می 
و  پهناور  جغرافیای  افزاید: 
ایران،  مختلف  هوای  و  آب 

قرار  اگر  که  است  گونه ای  به 
برای  محصولی  انتخاب  به 
عرضه در ایران داشته باشیم، 
بتواند  محصول  آن  باید 
شرایط جاده ای، آب و هوای 
و اقلیمی ایران را تحمل کند. 
از این رو ما تست کیفیت و 
دوام 30 هزار کیلومتری را در 
چهار مسیر مختلف و در آب 
و هوای گرم، مرطوب و سرد 
تست  این  در  دادیم.  انجام 
کوهستانی  نوع مسیر  چهار 
خاکی،  خم،  و  پیچ  پر  و 
اتوبان و شهری و پر ترافیک 
گرفت. قرار  استفاده  مورد 

کیفیت  معاون  گفته  به 
دستگاه  دو  خودرو،  پارس 
در  سدان   H330 برلیانس 
به  اتومات و دستی  دو تیپ 
دستگاه GPS مجهز شد که 
می تواند در هر لحظه مسیر 
جاده،  شیب  خودرو،  تردد 
را   ... و  رطوبت  هوا،  دمای 
در  تست  مدیریت  مرکز  به 
شرکت پارس خودرو مخابره 
کند. ضمنا لحظه به لحظه 
اطالعات ECU از طریق یک 
دستگاه رکوردر ثبت می شود 
تا در صورتی که کوچکترین 
ایجاد  اشکالی در هر بخش 
شد، بتوان نوع مشکل و علت 

بروز آن را تشخیص داد.
در واقع باید بگویم هنگام طی 
دستگاه  این  همیشه  مسیر 
همچون یک دستگاه دیاگ 
در  بود.  متصل   ECU به 
یک  ما  تست  این  برگزاری 
جدول مقیاس ارزیابی داریم 
محدوده های  دارای  که 

مختلفی 
هر  است. 

اشکالی که در خالل 
تست بروز کند با توجه به نوع 
اشکال و میزان تاثیرگذاری 
آن بر خودرو و سرنشینان، در 
یکی از محدوده های جدول 
پایان  در  می گیرد.  قرار 
نمراتی از 1 تا 10 به اشکاالت 
در  که  می یابد  اختصاص 
اصالح آنها در واحد مربوطه 
است. تاثیرگذار  بسیار 
در بازار ایران به دلیل وجود 
چین  ساخت  اجناس  انواع 
در  مختلف،  کیفیت های  با 
به دوام  برخی موارد نسبت 
محصوالت ساخت این کشور 
با شک و تردید نگاه می شود 
آیا  که  اینجاست  سوال  اما 

برلیانس شاخص های کیفی 
لحاظ  از  ویژه  به  نظر  مورد 
دوام محصول را دارد؟ معاون 
کیفیت پارس خودرو در پاسخ 
به این سوال اضافه می کند: 
البته که انتخاب این محصول 
با توجه به همین شاخص ها 
سری  برلیانس  شد.  انجام 
خودروهای  رده  در   H300
خانوادگی متوسط و اکونومی 
یک  می تواند  و  دارد  جای 
خودروی کم مصرف باشد که 
امکانات مناسبی هم دارد. به 
طور مثال در این رده از بازار 
 Key Less خودرویی  هیچ 

نیست 
فرمان  یا  و 
برقی  گاز  پدال  و 
این  که  خودروهایی  ندارد. 
سه فاکتور را دارند از برلیانس 
گران تر هستند. از طرفی ما 
کمپانی  به تست های  حتی 
و  نکردیم  اکتفا  هم  مادر 
تست 30 هزار کیلومتر را در 
از  قبل  شرایط  شدیدترین 
بازار  به  خودرو  این  عرضه 
خوشبختانه  دادیم.  انجام 
نتایج تست هم فراتر از انتظار 
ما بود و اشکاالت بسیار کمی 
در زمان تست وجود داشت 
که در زمان تولید آنها را رفع 
کردیم. قیمت این خودرو 54 
نسخه  برای  تومان  میلیون 

اتوماتیک تعیین شده است.

H330 آزمون های کیفیت و دوام برلیانس 

پرشـین خودرو: اگرچه گزینه پدال سـوم در )بیشـتر( اتومبیل های سـری 
M ب ام و ارائـه می شـود، امـا بـا توجه بـه گزارش های جدید، ممکن اسـت 
جعبـه دنده دسـتی این سـری خوردوها به تاریخ بپیونـدد. فرانکون میل، 
رئیـس بخش M شـرکت ب ام و، گفت که جعبه دنده دسـتی ممکن اسـت 

از خـط تولید خارج شـوند.
ــنی  ــده روش ــتی آین ــای دس ــس ه ــی، گیربک ــر فن ــت:«از نظ ــل گف ون می
ــرف  ــتر و مص ــرعت بیش ــک و DTC س ــای اتوماتی ــس ه ــد.« گیربک ندارن
ســوخت بهتــری دارند«.کاهــش فــروش ممکــن اســت در نهایــت منجر به 

خــروج جعبــه دنــده دســتی از ســری M شــود.
وی افزود: »سـخت اسـت که بگوییم جعبه دنده دسـتی را حفظ می کنیم، 
ولـی دنـده های دسـتی طرفـداران خـاص خـود را دارنـد و ما قصـد نداریم 

چیـزی را که مشـتری می خواهـد، حذف کنیم«
تمایل به حذف جعبه دنده های دسـتی صرفَا مختص به BMW نیسـت. 
خودروسازان بیشتر و بیشتری در حال ارائه نسخه اتوماتیک خودروهایی 
هسـتند کـه از گیربکس هـای سـنتی اسـتفاده می کردنـد. برخـی از آنـان 
 ،911GT3 می شـوند، نظیـر پورشـه M شـامل خودروهـای رقیـب سـری
اسـتون مارتیـنV12VantageS، و شـورولت کـوروتZ06. در خودروهـای 
دیگر، مانند نسـخه سـدان کادیـالک CTS-V، جعبه دنده دسـتی به هیچ 

وجـه ارائه نمی شـود.
عـالوه بـر ایـن، ون میـل ایـن موضـوع را نیـز مطـرح کـرد کـه بیشـنه تـوان 
خودروهـای M فعـال در 600 اسـب بخـار باقی می مانـد. وی گفت: »فعال، 
600 اسـب بخار حداکثر توانی اسـت که می توانید در خودروهای M داشته 

باشـد... مـا در آخرین حد هسـتیم.«

ــج  ــاوت و پن ــره متف ــا دو چه ــی، ب ــای جهان ــا در بازاره ــا اپتیم ــا K5 ی کی
پیشــرانه مختلــف بــا ســوخت هــای مصرفــی مختلــف از ســوی کیــا بــرای 

ــد. ــاده ش ــره آم ــازار ک ــه در ب عرض
از نظر ظاهری در طراحی این دو مدل از کیا K5 تفاوت هایی دیده می شود 
 ،SX که در جلو اتومبیل شامل جلو پنجره ای کوچک تر شده برای مدل
پروژکتورهایی تنها برای مدل MX، ورودی های متفاوت هوای رادیاتور 
در قسمت پایین سپر و همچنین دو ورودی کوچک هوا برای تامین هوای 
مورد نیاز خنک کاری ترمزها با دو طراحی متفاوت می شود. به طراحی 
عقب خودرو هم اگر نگاهی بیاندازیم، می بینیم که بخش باالیی شاسی 
تقریبا دست نخورده باقی مانده، ولی در قسمت زیرین سپر مدل SX، یک 
دیفیوزر و دو خروجی اگزوز در اطراف آن طراحی شده که طراحی و چهره 

ای اسپرت از مدل SX را به نمایش گذاشته است.
پنج پیشرانه مختلف برای به حرکت درآوردن این دو مدل از اپتیما در نظر 
گرفته شده که شامل یک پیشرانه 2 لیتری تنفس طبیعی با حداکثر قدرت 
168 اسب بخاری و گشتاور 200 نیوتن متری در ازای مصرف سوخت 7.9 
لیتری سوخت در صد کیلومتر مسافت پیموده شده، یک موتور 2 لیتری 
توربوشارژر 245 اسب بخاری با گشتاور 350 نیوتن متری با مصرف سوخت 
9.3 لیتری که تنها بر روی مدل اسپرت کیا بعنی SX نصب خواهد شد، یک 
موتور کوچک تر توربوشارژر 1.6 لیتری مشترک با هیوندای ولوستر با حداکثر 
قدرت تولیدی 180 اسب بخاری، یک پیشرانه 141 اساب بخاری 1.7 
لیتری دیزلی با گشتاور 340 نیوتن متری و در آخر هم یک موتور گازسوز 2 

لیتری LPG با حاکثر قدرت 151 اسب بخاری می شود.

سایک موتور چین که در سال 2004 مالک شرکت های روور و MG شد در 
تالش است جانشین مدل 350 ام جی را به زودی رونمایی کند.

روئـی)Roewe( در همیـن اواخـر خودروهـای سـواری 750، 550 و هـاچ 
بـک 350 را روانـه بـازار کـرد. حـال این شـرکت چینی عضو جدیـدی را به 
خانـواده خـود افزود و آن خودروی سـدان 360 اسـت و در نتیجه موفقیت 
350 معرفـی شـد. از ویژگی هـای ایـن مـدل می تـوان به طراحی اسـپرت 
بدنه، جلو پنجره مشـبک کرومی و چرخ های کوچک اشـاره کرد و به نظر 

می رسـد روئـی آن را بیشـتر برای جوانـان طراحی کرده اسـت.
روئی360 نسبت به مدل قبلی خود بلندتر و فاصله دو محورش کمتر شده 
بوده و فاصله دو  این خودرو 4579.1804.1490 میلی متر  ابعاد  است. 
محورش 2660 میلی متر است. روئی برای این اتومبیل دو مدل موتور در نظر 
گرفته که یکی از آن موتور 1.5 لیتری با خروجی 109 اسب بخاری و دیگر 
موتور 1.4 لیتری توربوشارژ GM با خروجی 156 اسب بخاری است. روئی 
360 قیمتی بین 80 الی 150 هزار یوآن خواهد داشت و از آگوست امسال 
روانه بازار می شود. یکی از نکات جالب این اتومبیل وجود یک سیستم 

کامپیوتری onboard با سیستم عامل اندروید در آن است.
روئی 350 که مدل قبلی این خودروست در حال حاضر با نام MG 350 در 
کشورمان به فروش می رسد. انتظار می رود با عرضه مدل 360 در بازار چین و 

سایر نقاط جهان به زودی شاهد عرضه آن در کشورمان باشیم.

خداحافظی سری M ب ام و
 با گیربکس دستی

عرضه کیا K5 با پنج پیشرانه در کره

جانشین ام جی 350 معرفی شد
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از  درصد   90 می کند  ادعا  آئودی  کمپانی 
خودروی A4 مدل 2017 کاماًل جدید است 
ولی ابعاد خودرو و نسبت ها در آن در مقایسه 
در  کرده اند.  تغییر  ندرت  به   قبل  نسل  با 
حقیقت آئودی به جای پیروی از روند رایج 
افزایش ابعاد در نسل جدید تالش کرده است 
به جزئیات کوچک و صرف  با پرداختن  که 
انرژی خود بر روی این جزئیات با خودرویی 

بهتر از هر لحاظ پا به میدان بگذارد. 
جالـب  خیلـی  جزئیـات  ایـن  از  برخـی 

ماننـد: هسـتند 
دستگیره های درب

هنگامی که شما به A4 جدید نزدیک شوید 
خودرو  این  درب های  دستگیره ی  ظاهر 
کردن  باز  برای  که  می رسد  نظر  به  این گونه 
درب باید آن ها را به سمت بیرون بکشید، 
اما در حقیقت شما باید آن ها را به سمت باال 
بلند کنید. آئودی می گوید این تغییر پس از 
یک مطالعه و تحقیق داخلی صورت گرفت. 
مطالعه ای که نشان داد باال کشیدن 

دستگیره ها به 

 مراتب راحت تر و طبیعی تر است به  ویژه برای 
افراد مبتال به آرتروز و بیماری های مشابه آن. 

چراغ های راهنمای پی درپی
با روشن کردن راهنما در این خودرو به جای 
این که طبق معمول این چراغ با مکانیسمی 
ساده شروع به چشمک زدن کند چراغ های 
به طور  عقب  در  هم  و  جلو  در  هم  راهنما 
متناوب از سمت مرکز خودرو به سمت بیرون 
می کند.  شدن  خاموش  و  روشن  به  شروع 
این شیوه روشن شدن چراغ راهنما عالوه بر 
این که جذاب به نظر می رسد به گفته آئودی 
دیگر  توجه  از چشمک زدن ساده  سریع تر 

رانندگان را جلب می کند. 
نورپردازی هوشمند محیط داخلی

رنگ  دوجین  یک  می توانید  شما  تنها  نه 
داخلی  محیط  نورپردازی  برای  مختلف 
خودرو انتخاب کنید بلکه شما می توانید آن 
را به سیستم هشداردهنده نقاط کور متصل 
کنید. به این ترتیب هنگامی که شما قصد 

باز کردن درب خودرو را داشته 

باشید و ماشین یا دوچرخه سواری در حال 
نورپردازی  باشد  شما  ماشین  کنار  از  عبور 
داخل درب های خودرو به رنگ قرمز شروع 
به چشمک زدن می کند، بنابراین شما از خطر 
مطلع شده و از برخورد درب خودروی خود با 

سایر وسایل نقلیه جلوگیری می کنید. 
یک الگوی واحد برای همه ی سیستم های 

انتقال نیرو
در نسل قبلی A4 در مدل های دیفرانسیل جلو 
)FWD( موتور خودرو به صورت عرضی و در 
به صورت   )AWD( مدل های دو دیفرانسیل 
این قضیه  قرار می گرفت. A4 جدید  طولی 
مدل ها  تمامی  در  به طوری که  کرده  ساده  را 
پیشرانه به صورت طولی در خودرو نصب شده 
است. در مدل های دیفرانسیل جلو، آئودی 
تنها میل گاردان و دیفرانسیل عقب را نصب 
نمی کند و با برگرداندن شفت خروجی از انتهای 
انتقال  جلو  دیفرانسیل  به  را  نیرو  گیربکس 

می دهد. )مشابه کاری که الدزمبیل برای مدل 
دیفرانسیل جلوی تورنادو انجام داد، با این 
تفاوت که در آئودی به جای انتقال نیرو توسط 

زنجیر از چرخ دنده استفاده شده است.( 
رادیاتور مشکی رنگ

این ویژگی فقط مختص A4 نیست و آئودی 
در تمام مدل هایش رادیاتور را با رنگ سیاه 
شما  ترتیب  این  به  می کند.  رنگ آمیزی 
پشت  از  که  براق  فلزی  رادیاتور  یک  هرگز 
جلوپنجره ای غالبًا سیاه رنگ سریعًا به چشم 

می آید را نمی بینید. 
تهویه ی مطبوع خودکار سه منطقه ای

باشید  خوش شانس  باید  شما  اوقات  گاهی 
که در خودروی تان دریچه های سامانه تهویه 
مطبوع برای صندلی عقب را در اختیار داشته 
باشید. در A4 جدید شما نه تنها این دریچه ها 
را در ردیف عقب در اختیار دارید بلکه عالوه 
بر آن شما می توانید درجه حرارت سیستم 
تهویه ی مطبوع در صندلی عقب را نیز کنترل 
کنید. دو منطقه ی دیگر برای سرنشینان ردیف 
جلو است که از کنترل های لمسی سیستم 
ایرکاندیشن که 
فقط 

به  آن  مخفی  منوهای  جزئی  لمس  یک  با 
نمایش در می آیند بهره می برند. 

الستیک یدکی اندازه کامل
حذف الستیک زاپاس و جایگزین کردن آن با 
)قوطی محتوی موادی   fix-a-flat یک قوطی
برای پر کردن و تعمیر موقت الستیک پنچر( و 
الستیک های run-flat )پنچر رو( یک راه آسان 
برای کاهش و صرفه جویی در وزن خودرو است. 
دیواره هایی  دارای  ران-فلت  الستیک های 
سخت هستند که به کیفیت رانندگی صدمه وارد 
می کنند. آئودی تصمیم گرفته است به جای فدا 
کردن کیفیت سواری وزن اضافی را بپذیرد و به 

شما یک الستیک یدکی با اندازه کامل بدهد. 
رانندگی نیمه مستقل

A4 تقریبًا تمامی ویژگی های ایمنی پیشرفته 
و کمک کننده به راننده که در Q7 جدید مورد 
استفاده قرار گرفته را با قیمتی بسیار کمتر 
در اختیار قرار می دهد. یعنی سیستم هایی 
سیستم  شونده،  تطبیق  کنترل  کروز  نظیر 
 lane( جاده  خط  در  خودرو  حفظ  کمکی 
keeping assist( و یک ویژگی که از دور زدن 
شما هنگامی که خودرویی از مقابل به سمت 
شما می آید جلوگیری می کند. همه این ها را 
که در کنار هم قرار دهید شما یک رانندگی 
نیمه مستقل را در اتوبان خواهید داشت.

بـه لطـف ارائـه سیسـتم چهـار چـرخ محـرک بـه صـورت 
استاندارد در تقریبًا همه محصوالت کمپانی سوبارو، این 
محصوالت مدت هاسـت مورد عالقه مشـتریانی است که 
در مناطـق مرطـوب و برف خیـز زندگـی می کنند. بـا این 
حـال، هـدف سـوبارو لگاسـی مـدل 2015 چیـزی باالتـر 
از سـازگاری بـا همـه نـوع آب و هـوا اسـت. مـدل جدیـد 
ایـن خـودرو ظاهـری جدیـدی پیدا کـرده اسـت، مصرف 
سوختش پایین آمده اسـت، راحتی سرنشینان افزایش 
پیـدا کـرده اسـت و تجهیـزات ایمنی نیز بـه روز شـده اند. 
بـه ایـن ترتیب، این عوامل دسـت به دسـت هم می دهند 
تا سـوبارو لگاسـی به یـک خودرو بسـیار رقابتـی در حوزه 

سـدان های متوسـط تبدیل بشـود. 
با این که مدل 2015 این خودرو ظاهری تقریبًا شبیه به مدل 
سال قبل دارد، ولی تغییرات بیشتر زیر جلدی هستند، در 
ساخت کابین نیز مواد بهتری مورد استفاده قرار گرفته اند. 

موتورهای مختلفی نیز در اختیار مشتریان قرار می گیرند
طراحی بدنه و امکانات رفاهی

سوبارو لگاسی مدل 2015 یک سدان پنج نفره است که 
در چهار تیپ به بازار عرضه می شود: تیپ i 2.5، تیپ 2.5 
iپرمیوم، تیپi 2.5  لیمیتد و تیپ R 3.6 لیمیتد )اعداد 
نشان دهنده حجم موتور هستند(. تجهیزات تیپ پایه 2.5 
i عبارتند از: رینگ های 17 اینچی آلومینیومی، چراغ های 
ارتفاع  تنظیم  کنترل،  کروز  مطبوع،  تهویه  اتوماتیک، 
صندلی راننده، فرمان تلسکوپی با قابلیت خم شدن به باال 
و پایین، لوازم تمام برقی، صندلی تاشوی عقب به نسبت 
40.60، دوربین دید عقب، اتصال سیستم صوتی و تلفن 
همراه از طریق بلوتوث، سیستم صوتی مجهز به سی دی 
خوان و چهار بلندگو، رادیو HD، رادیو ماهواره ای، درگاه 
USB.iPod، سازگاری سیستم صوتی با اپلیکیشن های 

تلفن همراه نظیر پاندورا. 
قدرت و عملکرد موتور

بازار  به  با دو موتور مختلف  سوبارو لگاسی مدل 2015 
عرضه می شود: موتور چهار سیلندر 2.5 لیتری و موتور 
شش سیلندر 3.6 لیتری. موتور 2.5 لیتری قادر است 175 
اسب بخار و حدود 236 نیوتن متر گشتاور تولید کند و موتور 
شش سیلندر نیز توانایی تولید 256 اسب بخار نیرو و 335 

گشتاور  نیوتن متر 
در  موتور  دو  هر  دارد.  را 

کنار گیربکس متغیر پیوسته قرار 
می گیرند، پدل شیفترهای روی پایه فرمان 

نیز فراموش نشده اند. در تست سرعت، تیپ i 2.5پرمیوم 
توانست ظرف 9.4 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 
کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند که در مقایسه با صفر 
تا صد حدود 8 ثانیه ای رقبا، زمانی نسبتًا زیاد محسوب 
می شود. میزان مصرف سوخت موتور چهار سیلندر در 
سیکل ترکیبی 9.12 لیتر )10.53 لیتر در شهر و 7.60 
لیتر در بزرگراه( برآورد شده است که با در نظر گرفتن این 

چهار  سیستم  که 
مصرف  محرک  چرخ 
به  مناسبی  عدد  می برد،  باال  را 
نظر می رسد. میزان مصرف سوخت شش 
سیلندر نیز در سیکل ترکیبی 11.90 )13.69 لیتر در شهر 
و 9.78 لیتر در برزگراه( برآورد شده است که در مقایسه با 
مدل سال قبل مصرف کمتری است ولی همچنان به پای 

مصرف پایین سایر رقبا نمی رسد.
ایمنی

این  از  سوبارو لگاسی مدل 2015 به صورت استاندارد 
کنترل  کشش،  کنترل  می برد:  بهره  ایمنی  تجهیزات 

پایداری، ترمز ضدقفل، دوربین دید عقب، کیسه هوای 
کیسه  یک  و  پرده ای  هوای  کیسه  جلو،  صندلی های 
هوای جدید در داخل صندلی که هنگام برخورد از جلو 
باز می شود تا سرنشینان را در جای خودشان نگه دارد. 
موسسه ایمنی بزرگراه ها در زمینه عدم اسیب دیدگی 
از جلو، مقاومت جانبی و مقاومت سقف، باالترین رتبه 
ممکن یعنی رتبه "خوب" را به این خودرو اختصاص داده 
است. طراحی صندلی و پشت سری ها هنگام تصادف از 
عقب نیز موفق به کسب رتبه "خوب" شده است. در تست 
ترمز، تیپ i 2.5  پرمیوم پس از پیمودن 34.75 متر متوقف 

شد که مسافت مناسبی به شمار می رود.
طراحی داخلی و امکانات خاص

لگاسی 2015 از کابینی ساده و بی آالیش بهره می برد. 
کیفیت مواد اولیه در مقایسه با مدل سال قبل ارتقا پیدا 
کرده است و تیکه گاه دست و کنسول مرکزی نیز به چشم 
می خورند. صفحه نمایشگر لمسی سیستم GPS نیز جدید 
است و می تواند توسط دستگاهی تبلت مانند کنترل بشود. 
فضای پای صندلی های عقب در مقایسه با رقبایی چون 
هوندا آکورد و فورد فیوژن کمتر است، فضای بار نیز به 0.42 
متر مکعب می رسد که اندکی از فضای بار رقبا کمتر است. 
شیشه جلو بزرگ است و دیدی خوب در اختیار راننده 
قرار می دهد، ستون ها ضخیم نیز با استانداردهای ایمنی 
جدید مطابقت دارند. صندلی ها محکم هستند و خوب از 
کمر سرنشینان حمایت می کنند و باعث می شوند سوبارو 

لگاسی همچنان خودرو راحتی باشد.
تجربه رانندگی

از سیستم چهار  به لطف برخورداری  سوبارو لگاسی  
چرخ محرک توانایی مواجهه با آب و هوای بد و یخبندان 
را دارد. سواری بسیار نرم، بی صدا و راحت است ولی 
همچنان به پای رقبا نمی رسد. ناهمواری های سطح 
جاده به خوبی جذب می شوند و اعتماد به نفس راننده 
را باال می برند. با این که این خودرو یک سدان اسپرت 
محسوب نمی شود ولی به اندازه کافی هیجان انگیز هست 
بیاورد.  دست  به  را  مشکل پسند  رانندگان  رضایت  را 
قیمت این خودرو 217 میلیون تومان در نمایندگی است.

سوبارو لگاسی مدل 2015

  ویژگی های جالب آئودی A4 مدل 2017
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پـدال: کمپانـی فـورد به تازگـی بـا معرفـی نسـخه ی 
دیگـری از موسـتانگ ما را شـگفت زده کـرد. این مدل 
مخصـوص، آپولـو نـام دارد که از قرار معلـوم در همین 
مـاه در محـل انجمـن تجربـی و حمل ونقـل هوایـی 
در   )EAA -Experimental Aircraft Association(

شـهر اوشـکوش آمریـکا رونمایـی می شـود. 
انتظـار  مـدل  ایـن  نـام  از  کـه  همان طـور 
الهـام  بـا  نسـخه  ایـن  مـی رود، 
گیـری از برنامـه ی آپولـوی 
شـده  سـاخته  ناسـا 
خصوصیـات  اسـت. 

جالب توجه 

خـودرو  ایـن  تـا  شـده اند  باعـث  آپولـو  موسـتانگ 
نسـخه ای مجـزا از مـدل اسـتاندارد موسـتانگ 2015 
شـناخته شـود از جملـه: یـک اسـپلیتر از جنس فیبر 
کربن در جلو، اسـپویلر بـزرگ در عقب، دیفیـوزر هوا، 
رینگ هـای فورجیاتـوی آلیـاژی 21 اینچـی و در آخر 
نـور LED هـای نارنجی رنـگ زیـر خودرو که بـه عنوان 

رفته انـد.  کار  بـه  اتمسـفر  بـه  ورود  از  نمـادی 
ترکیـب رنـگ در ایـن خـودرو شـامل سـفید بـراق و 

می شـود.  قرمـز  بخش هـای  همـراه  بـه  مشـکی 
با مشـاهده ی کابین خودرو درمی یابیم که الهام گیری 
از سـفر به فضا تنهـا به بخش خارجی خـودرو خالصه 
نمی شـود چراکه شـرکت فورد با اسـتفاده از آرم دوزی 

در پشـت صندلی هـا و کف پـوش، دوخت سـفیدرنگ 
ابـزار مخصـوص موسـتانگ  پنـل  و  روی صندلی هـا 
آپولـو، در القای حس سـفر بـه فضا موفق بوده اسـت. 
ایـن  کاپـوت  زیـر  بدانیـد  کـه  هسـتید  کنجـکاو  اگـر 
موسـتانگ اسـتثنایی چـه خبر اسـت، در جـواب باید 
گفـت کمپانـی فـورد در ایـن مـورد هـم سـنگ تمـام 
 V8 گذاشـته اسـت چراکـه از پیشـرانه ی 5.0 لیتـری
نسـخه ی اسـتاندارد موسـتانگ GT اسـتفاده کـرده 
اسـت بـا این تفـاوت که این پیشـرانه بـه خوبی تقویت 
شـده اسـت تا بتواند 627 اسـب بخار قدرت تولید کند 
و هم چنیـن ایـن پیشـرانه کـه مجهـز بـه سوپرشـارژر 
نیـز هسـت گشـتاور عظیـم 732 نیوتـون متـر را بـرای 
موسـتانگ آپولـو فراهـم کرده اسـت. هنـوز اطالعاتی 

در خصـوص عملکرد این خودرو در دسـت نیسـت اما 
فـورد کوشـیده اسـت تا بـا اسـتفاده از سیسـتم تعلیق 
اسـپرت تقویت شـده و ترمزهـای برمبو بـه راننده این 
امکان را دهد تا از حداکثر قدرت سـیلندرها اسـتفاده 
کند. یک جعبه دنده شـش سـرعته دستی نیز وظیفه 

انتقـال نیـرو بـه چرخ هـای عقـب را دارد. 
فورد این خودرو را به سـازمان EAA اهدا نموده اسـت 
و قرار اسـت این خودرو در مراسم گردهمایی عقاب ها 
که جزئی از نمایش هوایی سـازمان می باشـد، شرکت 
کنـد. در رابطـه بـا قیمـت ایـن موسـتانگ در حراجی 
کـه  می دانیـم  امـا  اسـت  نگرفتـه  صـورت  بـرآوردی 
تـا بدین وسـیله درآمـد  بـود  بهـای آن زیـاد خواهـد 
حاصـل از فروش آن در طول سـال، صرف برنامه های 

حمل ونقل هوایی گردد.

111 مدل 90 فی 13.3 
111مدل 92 فی 18 

131 آخر 92 فی 18.2
131 مدل 85 فی 10 

131 مدل 92 
131 مدل 92  

131مدل 93 فی 18.5 
132 مدل 88 

132 مدل 89 فی14  
132 مدل 90 توافقی 

132 مدل 90 فی 14.7 
141 فی 13 

141 مدل 84 فی 7.5
141 مدل 88 فی 11.4

141 مدل 88 فی 12.2                              
141 مدل 88 فی 12.5 

141 مدل 91 فی 16 
206 اس دی 86  فی 22.5  
206 اس دی 86 فی 25 

206 اس دی 93
206 مدل 82 فی 12 

206 مدل 83 فی 13.5 
 206 مدل 83 فی 15 
206 مدل 88 فی 25 

405 فی 16 
405 مدل 82 فی 9 

405 مدل 85 فی 13 

9355188525
9158122794
9154158086
9371255091
9351533046
9011761915
9155222654
9010555039
9365242316
9159240997
9355107304
9159104149
9156156098
9151700230
9155239411
9159237864
9367018119
9153243813
9153170778
9155123442
9158094036
9334429829
9152677385
9117688662
9351492400
9158783943
9157008408

9155122946
9159020094
9156258456
9363623495
9157160034
9159169199
9155160627
9387004118
9354157645
9151208902
9155162520
9358752949
9151256359
9153208316
9151063039
9159078470
9374452545
9105622279
9155049467
9156892618
9151203641
9152264129
9157675385
9153012873
9151084139
9157346995
9153157686

405 مدل 88 فی 20 
405 مدل 90 

405 مدل 90 فی 23 
405 مدل 88 فی 20 

اپل کورسا 1994 فی 9
ال نود 87 فی 26 
ال نود 90 فی 34 

ال نود  91 
ام جی6 مدل 2012 فی 86 

ام و ام110 مدل 86 م با 141  

ام وی ام110 مدل 87 
ام وی ام315 مدل 93 توافقی 

آردی 83 فی 10 
آردی 84 فی 5.5 

آردی 84 فی 6
آردی 84 فی 10

آردی 87 فی 4.7   
آردی 80 فی 5.5 

پارس 83 
پارس 89 

پارس 90 فی 27.5 
پارس 90 فی 29.5 

پارس 94 فی 38 
پراید 78 فی 7.5  
پراید 80 توافقی 
پراید 82 فی 7.3 
پراید 83 فی 8.1  

9158946082
9154149746
9151004237
9155063809
9155179774
9151187635
9378331620
9357651894
9105372567
9151182050
9157959929
9151249843
9383573780
9156578350
9356342742
9154042608
9378671486
9152265710
9156210262
9151160735
9105622279
9196651233
9159046750
9158241184
9158791282
9156144382
9359451067

پراید 83 فی 8.5 
پراید 83 فی 9.6            

پراید 85 
پراید 85 فی 10.750  

پراید 85 فی 11.5 
پراید 85 فی 9.3 
پراید 86 فی 9.5  
پراید 87 فی 11.5 
پراید 87 فی 13.5

پراید 88 فی 12 
پراید 88 فی 9.3 
پراید 89 فی 14 

پراید صبا 75 فی 5.7 
پراید صبا 89 فی 14.4
پراید صبا 89 فی 14.4

پراید فی 8
پراید 86 فی 11 

پراید هاچ بک 73 فی 6.8 
پراید هاچ بک 73 فی6.7 

پراید 80 فی 7.3 
پراید 87 فی 13.5 

پژو 78 فی 7.3 
پژو 82  فی 8.3 

پی کی 84 فی 6.5 
پی کی 84 فی 6.5 

پی کی 85 فی 6
پی کی 85 فی 6 

9159112648
9375375110
9364484954
9153758156
9363616159
9156874886
9301009323
9152091812
9154515829
9391694064
9159674312
9156251575
9151570886
9155081591
9398910030
9151009323
9151175325
9156490347
9155135549
9156876597

پی کی 85 فی 8 
پیکان 81 فی 5.5 
پیکان 81 فی 6.3 

پیکان 83 
پیکان 83 فی 6.1  

پیکان وانت 89 فی 10.5 
پیکان 83 فی 5.7 

تاکسی پیکان 83 گردشی
تاکسی پیکان 83 گردشی 
تاکسی پیکان 83 گردشی 
تراکتور رومانی 71 فی 14 
تعویض روآ 87 با ال نود 
تیبا 2 مدل 94 فی 27 

چری 88 فی 19 
خریدار پیکان وانت 90به باال 

رنو 80 فی 4 
روآ 86 فی 10

روآ 86 فی 11.5 
روآ 89 فی17 

زانتیا 90 فی 33  

9158240904
9151258051
9159052054
9352659952
9366774200
9155590318
9363183510
9159089524
9394942316
9159143225
9156620068
9153116328
9156132314
9151204162
9357785911
9305334980
9159046750
9363788440
9014609775
9155152959

9155171484
9159920624
9154153830
9155250565
9014609775
9361325172
9370425799
9153157686
9156561439
9370375291
9153583750
9152467078
9151037403
9354634120
9354031043
9154153830
9159920624
9151213521
9159121913

معاوضه منزل با خودرو فی 65 

معاوضه نیسان 82 با پراید 
معاوضه نیسان 82 با پراید 
معاوضه یا فروش پروتون 

موتور تکتاز استارتی90 فی 1.1 

موتورشارژی 93 فی 1.6 
موتورهوندا125مدل 90 فی 1 

مینی بوس 63 فی 26 
ناسیونال مدل 73 فی 32 

وانت پیکان 84 فی 7.5 
وانت پیکان 88 فی 8 
وانت پیکان 88 فی 8.6 

وانت پیکان 89 فی 10.2 
وانت پیکان 90 توافقی 

وانت پیکان فی 8.6  
وانت نیسان 82 فی 11.8 

وانت نیسان 82 فی 12 
وانت نیسان 83 فی 12.5 

ون میتسوبیشی فی 16 

چهارشنبه   بازار    پیامکی قدس
5000 20 30 60 5

آگهی های رایگان پیامکی
سمند 82 فی 13.8

سمند 85  فی 14 شرایطی
سمند 86 فی 17.6 
سمند 90 فی 21.5 
سمند 93 فی 28.5 

سمند خطی 93 فی 29
سمند مدل 90 فی 21.5 

سورن 93 فی 33 
سورن 93 فی 33 

سی یلو81 فی 14.5 
سیناد 83 فی 14 

کامیونت آمیکو87 
لیفان 92 فی 39 

لیفان620 مدل 91 فی 32 
ماتیز آخر81 فی 10

متور آپاچی 92 فی 4.5 
معاوضه 1300 متر باغ با خودرو 

معاوضه 206 مدل 85 با پراید 
معاوضه پراید 85 با ریو 
معاوضه پیکان 76 با پراید  

رونمایی فورد از نسخه منحصر به فرد موستانگ آپولو
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مدل  جانشین  عنوان  به  جولیتا 
147 در سال 2010 وارد بازار شد، 
و توانست باری دیگر آلفارومئو را 
به روزهای تحسین برانگیز گذشته 
با  تقریبا  که  اتومبیلی  برگرداند؛ 
یک سال تأخیر به بازار کشورمان 
هم راه یافت و با شعار »من جولیتا 
از  بسیاری  نظر  توانست  هستم« 

خریداران را به خود جلب کند.
چون  مواردی  برخورد  اولین  در 
طراحی، پیشرانه قوی و هندلینگ 
مناسب عامل هایی برای مالکیت 
شمار  به  اسپرت  اتومبیل  های 
می روند. اما زمانی که چند سال 
بازار  در  خودروها  این  حضور  از 
می گذرد، سواالتی درباره فراوانی 
آنها  استهالک  و  کیفیت  قطعه، 
از سوی خریداران جدید مطرح 
سرنوشت  می تواند  که  می شود 
فروش آنها را در بازار تعیین کند. 
مناسب  پاسخ های  یافتن  برای 
کارکرده توجه  نمونه های  به  باید 
با  ما  آزمون  اتومبیل مورد  و  کرد 
کیلومتر  هزار   60 و  عمر  سال   2
این  در  مناسبی  مرجع  کارکرد، 

زمینه به شمار می رود.
طراحی و کیفیت

جولیتا ،  تمایز  وجوه  مهم ترین 
جلو،  پنجره(  )جلو  گریل 
دستگیره های پنهان شده در  های 
عقب و چراغ های عقب آن است. 
را  آن  جلوی  نمای  بعضی ها 
برخی آن  و  نمی دانند  خوشایند 
تمامی  تقریبا   اما  می پسندند  را 
دوستداران این اتومبیل طراحی 
متفاوت  خاص،  را  جولیتا  عقب 
خاص  استایل  می دانند.  زیبا  و 
جولیتا در نمای کلی بدنه حتی به 
اتومبیل هم سرایت  این  سوئیچ 
آن  جلوپنجره  شمایل  و  کرده 
سوئیچ  قاب  می توانید  روی  را 
در  خاص بودن  کنید.  مشاهده 
تکرار  هم  جولیتا  داخلی  نمای 
شده است. ابتدا باید به این نکته 
توجه داشت که شما برای مالکیت 
حدود  در  رقمی  اتومبیل  این 
مدل  )برای  تومان  130میلیون 
آزمون(  مورد  اتومبیل   –  2013
پرداخت کرده اید که قطعا بخش 
قابلیت های  صرف  آن  عمده 
می شود  جولیتا  اسپرت  و  فنی 
اما طبیعی است که در ازای این 
مبلغ پرداختی انتظارات معقولی 
در زمینه کیفیت تزئینات داخلی 
داشته  اتومبیل  این  خارجی  و 
باشید. در نمای خارجی مهم ترین 
عقب  درب  دستگیره های  مورد 
خشک  پالستیک  از  که  است 
ساخته شده اند و ظاهری به شدت 

ارزان قیمت دارند. 
بـه غیـر از ایـن مـورد، جولیتـا در 
بیرونـی  قطعـات  کیفیـت  بحـث 
بدنـه نمره قبولـی می گیرد امـا در 
نمـای داخلـی داسـتان به شـکل 
دیگـری اسـت. شـاید در روزهای 
بـه  اتومبیـل  ایـن  ورود  نخسـت 
بازار داخلی کشـور کیفیـت موارد 
مصرفـی داخـل کابیـن بـه چشـم 
گذشـت  بـا  حـاال  امـا  نمی آمـد 
چندین سـال مشـخص می شـود 
کـه ایـن اتومبیـل چقـدر در طول 
زمـان می توانـد مانـدگار باشـد. 

اجزای  جزء  به  جزء  بررسی  در 
از  ایرادی  کابین نمی توانید هیچ 

کیفیت 
ت  قــطــعـــا

به  امــا  بگیــرید 
نه چندان  مونتاژ  دلیل 

نمای  در  داشبورد  خوب، 
می رسد.  نظر  به  بی کیفیت  کلی 
درباره  مطلب  این  اگر  شاید 
 i30 هیوندای  چون  اتومبیلی 
از  به راحتی  می توانستیم  بود، 
کنار خیلی از مسائل کیفیتی در 
کابین بگذریم. اما هر عالقه مند به 
انتظارات  آلفارومئو  از  خودرویی 
ایرادهای  البته  دارد.  زیادی 
کیفی گرفته شده در این بخش ها 
دقیقا مواردی است که آلفارومئو 
در مدل های جدید جولیتا کامال 
برای  است.  کرده  رفع  را  آنها 
نمونه در مدل های 2015 مانیتور 
روی داشبور به وسط آن منتقل 
خط  چند  اضافه کردن  با  و  شده 
منحنی سعی شده یکنواختی این 
بخش کابین از بین برود. در مورد 
فرمان هم آلفا با اضافه کردن یک 
تریم نقره ای، آن را در مدل های 
جدید هیجان انگیزتر کرده است. 
جولیتا به زحمت در بحث کیفیت 
قطعات مصرفی کابین نمره قبولی 
می گیرد اما نباید از موارد مثبت 
چون  مواردی  گذشت.  هم  آن 
عمق  و  کیفیت  با  صندلی هایی 
عقب،  ردیف  در  حتی  مناسب 
تناسب و چیدمان خوب کلیدها 
روی داشبورد و مهم تر از همه 2 
سانروف که فضای عقب جولیتا را 
باوجود HeadRoom )فضای سر( 

کم، دلباز و فراخ کرده است. 
تجربه رانندگی

به غیر از بحث طراحی و کیفیت، 
برای خریدار یک اتومبیل اسپرت 
و  گیربکس  پیشرانه،  عملکرد 
هندلینگ آن هم بسیار مهم است. 
این اتومبیل  روی پلت فرم جدید 
شناخته   C-Evo نام  با  که  فیات 
طبق  و  شده  سوار  می شود، 
سوی  از  شده  منتشر  اطالعات 
جولیتا   ،EuroNCAP مؤسسه 
ایمن ترین خودرو در  با 5ستاره، 
اما  کالس خود به شمار می رود. 
فنی،  بحث  در  مورد  مهم ترین 
موتور  این  جولیتاست.  پیشرانه 
تکنولوژی  با  توربو  لیتری   1.4
شاهکارهای  از  یکی   MultiAir

ت  ست فیا ا
که می تواند 168 اسب بخار نیرو و 
250 نیوتن متر گشتاور تولید کند. 
ایده اصلی تکنولوژی مولتی ایر در 
حقیقت کنترل الکتروهیدرولیکی 
می شود  باعث  که  سوپاپ هاست 
سوپاپ ها در جهت مصرف بهینه 
سوخت باز یا بسته شوند. در این 
گیربکس دو  نقش  از  نباید  میان 
کالچه TCT جولیتا هم گذشت که 
باعث افزایش سرعت تعویض دنده 
و لذت رانندگی با این اتومبیل شده 
است. در حقیقت جولیتای 1269 
همین  از  استفاده  با  کیلوگرمی 
گیربکس کارآمد می تواند در 7.8 
سکون  از  را  خود  سرعت  ثانیه 
کیلومتر   100 سرعت  به  کامل 
به  باید  البته  برساند.  ساعت  در 
عملکرد خوب النچ کنترل جولیتا 
هم اشاره کرد. مورد دیگر سیستم 
این  اتفاقا  که  جولیتاست   dna
سامانه هم چندان مورد استفاده 
خریداران آن قرار نمی گیرد. این 
سیستم موجب شده شما با خرید 
جولیتا در حقیقت 3 اتومبیل در 
باشید. در  زیر یک سقف داشته 
شرایط عادی کلید dna   روی n که 
به معنای نرمال است، قرار دارد. 
در این وضعیت دنده ها به صورت 
نرم تری تعویض می شوند و راننده 
نرم فرمان  از عملکرد  با استفاده 
رانندگی آرامی را تجربه می کند. 
و  آب  شرایط  برای   a وضعیت 
باران  و  برف  مانند  خاص  هوایی 
روی  را  کلید  که  زمانی  اما  است 
جولیتا  می دهید،  قرار   d حرف 
به یک اتومبیل اسپرت تمام عیار 
وضعیت  این  در  می شود.  مبدل 
فرمان سفت تر می شود تا در زمان 
اطالعات  راننده  پیچ ها  از  عبور 
داشته  مسیر  سطح  از  بیشتری 
باشد. عالوه بر این واکنش پدال 
دنده ها  تا  شده  سریع تر  هم  گاز 
شوند.  تعویض  باالتری  دقت  با 
لغزش  دیفرانسیل  اینکه  ضمن 
محدود )LSD( هم فعال می شود. 
خوش دست،  فــــرمـــان   

پدال های 
می  مینیو لو آ
مهم تر  همه  از  و 
زیبا  نشان دهنده های 
با  تا  می کند  ترغیب  را  شما 
قراردادن دسته دنده در وضعیت 
لذت بخش  رانندگی  یک   D
با  اینکه  ضمن  کنید.  تجربه  را 
 Brembo بهره مندی از ترمزهای
در  ترمزگیری  از  خیالتان  باید 
سرعت های باال هم راحت باشد. 
عمر  از  سال   2 اینکه  وجود  با 
اتومبیل مورد آزمون ما می گذشت 
اما در طول رانندگی هیچ صدای 
زیبای  صدای  از  غیر  به  اضافی 
شنیده  اتاق  داخل  در  پیشرانه 
نشد. ضمن اینکه نباید از مصرف 
سوخت ترکیبی 5.1 لیتری برای 
کیلومتر آن هم گذشت  هر 100 
که با بهره مندی از باک 60 لیتری 
مسافرت های  پس  از  می تواند 
برآید.  هم  طوالنی  نه چندان 
البته باید به این نکته هم توجه 
داشت که ترجیحا نباید در زمان 
معمولی  بنزین  از  سوخت گیری 
استفاده کرد، بلکه به دلیل پیشرانه 
توربو آن بهتر است از بنزین سوپر 

همراه با اکتان استفاده شود.
وضعیت بازار

از  به دست  آمده  طبق اطالعات 
نمایندگی آلفارومئو در کشورمان، 
زمینه  در  مشکلی  هیچ  جولیتا 
گرچه  ندارد.  مصرفی  قطعات 
برخی از این قطعات ارزان قیمت 
فراوانی  زمینه  در  اما  نیستند 
مشکلی  به  آن  مالک  قطعه 
بر نمی خورد. مگر در موارد خاص 
که طبق اعالم نمایندگی در مدت 
15 یا 20 روز قطعه مورد نظر به 
طور  به  می رسد.  مالک  دست 
اتومبیل  یک  راندن  به  اگر  کلی 
شتاب  که  عالقه مندید  اسپرت 
صفر تا 100، گنجایش محفظه 
بار و مصرف سوخت آن مناسب 
انتخاب  بهترین  جولیتا  باشد، 
در محدوده قیمتی 100 تا 200 
به  البته  است.  تومان  میلیون 
دلیل پایه قیمتی 20 هزار دالری 
آن نباید انتظار کیفیت باالیی هم 

از قطعاتش داشت. 
منبع: عصر خودرو

60 هزار کیلومتر با آلفارومئو جولیتا
اگر بخواهیم به صورت عامیانه و مصطلح در بین مردم بگوییم، باید بیان 
کنیم که لرزش در خودرو یکی از اعصاب خردکن ترین مشکالتی است 
که می تواند در یک اتومبیل اتفاق بیفتد. لرزش در خودرو از چند جهت 
انرژی  باعث هدر رفت  لرزش در خودرو  اینکه  یکی  مشکل ساز است؛ 
می شود، لرزش در خودرو باعث لق شدن و به صدا افتادن اتاق و دیگر 
قسمت های خودرو می شود و دیگر اینکه این ارتعاشات می تواند باعث بروز 
مشکالتی در خودرو و معیوب شدن قسمت های دیگری شود. اما وقتی این 
ارتعاشات بسیار آزار دهنده می شود که به فرمان خودرو سرایت کند و هم 

باعث لرزش آن و هم کشیده شدن فرمان به یک سمت شود.
فشـار باد السـتیک ها می تواند باعث لرزش اتاق شـود. در واقع اگر میزان 
فشـار باد تایر ها در هر دو طرف یکسـان نباشد، موجب می شود تا خودرو 
بـه لرزش هـای خفیفـی دچار شـود، امـا مهم ترین علـت لرزش فرمـان و 
اتـاق ناشـی از تایر هـا، به باالنس نبـودن آنها برمی گـردد. اگر لـرزش اتاق 
در سـرعت های بیـن 80 تـا 100کیلومتر باشـد، مربوط بـه باالنس نبودن 
تایر هـای جلـو و اگـر این اتفـاق در سـرعت های بیـن 120 تـا 140 و به باال 

باشـد، مربـوط به باالنس نبـودن چرخ های عقب اسـت.
همچنیـن زوایـای فرمان که از آنها بسـیار گفته ایم، هم در کشـش فرمان 
به یک سـمت و هم در الستیک سـایی چرخ ها اثر بسـزایی دارد. تنظیم 
نبـودن ایـن زوایـا را می تـوان از روی ساییده شـدن السـتیک و همچنین 
چگونگی ساییده شـدن آن به خوبی شناخت. البته نباید فراموش کنیم 

کـه تایر بی کیفیت نیـز در این بین بی اثر نیسـت.
حتی ممکن اسـت تایـری که از کارخانه زیر خـودرو تحویلی قرار دهد نیز 
بـه طـور ذاتی به خاطـر حمل نادرسـت و انبـارداری غلط دچـار تابیدگی 
شـده باشـد. حتـی خوابیـدن خودرو بـه مـدت طوالنی در یـک محل نیز 

می توانـد باعث بیضی شـدن تایـر و ایجاد ارتعاش شـود.
عیوب ناشی از جلوبندی

جلوبنــدی در بســیاری از خودروهــای دیفرانســیل جلــو مــورد انتقــاد و 
باعــث ایجاد مشــکل اســت زیــرا این قســمت از قطعــات زیادی تشــکیل 
شــده اســت. در خودرو هــای دیفرانســیل جلــو، بــه دلیل آنکــه مجموعه 
موتــور و گیربکــس و چرخ هــای محــرک، همگــی بــر روی یک محــور قرار 
دارنــد، ایــن محــور همواره تحت فشــار بیشــتری نســبت بــه خودرو های 
دیفرانســیل عقــب اســت. بــه همیــن دلیــل معمــوالً در ایــن خودرو هــا 

اســتهالک جلوبنــدی خــودرو بیــش از انــواع دیفرانســیل عقب اســت.
کمـک فنر هـا بـرای گرفتـن ضربـات وارده از مسـیر جـاده هسـتند. ایـن 
قطعات در صورت خرابی می توانند باعث ایجاد لرزش در خودرو شـوند.  
کمـک فنر خـراب را می تـوان از راه های مختلفی آزمایش کـرد اما یکی از 
راحت تریـن راه ها، دقت به لرزش تایر هاسـت؛ اتفاقی که به آن اصطالحا 
رقصیدن چرخ می گویند و باعث می شـود تا در عبور از پسـتی های مسیر 

جـاده، به خوبی لـرزش فرمان و تایر حس شـود.
ضمـن اینکـه خرابی میل تعـادل یا ضربه دیـدن این قطعه نیـز در لرزش 
اتـاق بی اثـر نیسـت. سـیبک و پلـوس در خودرو هـای محور جلـو نیز هر 

کـدام باعـث لـرزش در خودرو می شـوند.
اما لرزش از پلوس ها به خاطر تاب برداشـتن میل پلوس یا سه شـاخه سر 
آن می تواند باشـد که به وضوح در زیر پا حس می شـود و بعد از گذشـت از 
سـرعتی از بین می رود. با یک معاینه ساده می توان خرابی سیبک را نیز 
بررسـی کرد. به این معنی که سـیبک یک ضربه گیر پیچشـی اسـت و به 

همین علت نباید در راسـتای عمودی بازی داشته باشد.
همچنین سگدسـت معیـوب نیز می توانـد باعـث زاویه گرفتن نادرسـت 

چـرخ و در نتیجـه کشـش فرمان به یک سـمت شـود.
عیوب ناشی از اتصاالت چرخ

ایـن عیـوب می توانـد از بلبرینـگ، ترمز ها و یا اتصـاالت چرخ نیز باشـد. 
برای مثال، در خودرو های محور محرک جلو، شل شـدن پیچ سـر پلوس 
باعث ایجاد صدا و لقی چرخ می شود. همچنین خرابی بلبرینگ با ایجاد 
صـدای به خصوصـی که در اصطالح مکانیکـی به آن هـور هور می گویند، 
شـناخته می شـود و ضمن اینکـه خرابی این قطعه شـبیه به برخـورد دو 
قطعه آهن  روی هم نیز می تواند باشـد. اما اگر لـرزش در زمان ترمز گیری 
باشـد، بـه خاطـر تاب برداشـتن یکی یا هـر دو تـا از دیسـک های ترمز در 
محور جلو اسـت. البته تقسـیم نادرسـت نیروی ترمز نیز بی اثر نیسـت و 
وقتی یک چرخ بیش از دیگری ترمز بگیرد، خواه نا خواه موجب کشـیده 

شـدن فرمان به یک سـمت خواهد شـد.
عیوب ناشی از شاسی خودرو  

شاید بسیار شنیده باشید که گفته می شود وقتی شاسی یک خودرو 
خصوصا در جلو و باز مهم تر از همه در انواع محور محرک جلو، آسیب دیده 
باشد، خرید آن باید با دقت زیادی انجام شود. در واقع وقتی شاسی ضربه 
می خورد، باید توسط صافکار و دستگاه های صافکاری کشیده شود تا به 
حالت و اندازه استاندارد خود برسد. در غیر این صورت، موجب می شود تا 
چرخ ها و اتصاالت آنها به خاطر اینکه در جای دقیق خود قرار نمی گیرند، 
همیشه از تنظیم خارج شده و موجب خرابی قطعات جلوبندی شود که 

عالوه بر لرزش در خودرو، موجب الستیک سایی نیز خواهد شد.

عیب یابی خودرو به زبان ساده:
لرزه بر انـدام فرمان

اطالعات فنی . . . . . .
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کـرداری اتوگالری 
خریـد و فـروش انـواع خـودروهای خارجـی  و ایرانـی

نشانی: بلوار پیروزی، بین پیروزی 49 و چهارراه هفت تیر
)روبروی پیروزی 52(، جنب مجتمع آپادانـا

تلفن: 9513 3892 - 9979 247 0915 - مجید کرداری

پرادو 2006 فی 125

زانتیا 85 فی 36

ماکسیما  85 فی 59  

آزرا 2007 فی 74 

سوناتا 2009 فی 80

خریـد و فـروش انـواع خـودروهای صفــر ایران خودرو

نشانی:  بلوار شهید کامیاب، بین کامیاب 36 و 38
تلفن:2000  3238 - 6100 3228 - 6200 3228 - 1015 100 0915

ال E1 90 صفر فی 38

 پارس TU5  صفر فی41

 پارس  دوگانه صفر فی 39

 پارس تک گانه صفر فی 37

206 وی 8 فول صفر فی 37.5

206 تیپ 5 فول صفر فی 36.5

سمند EF7 صفر فی 29.700

 405 دوگانه صفر فی 31.5

 405 تک گانه صفر  فی  29.5

پیکان وانت دوگانه صفر فی 17

پیکان وانت تک صفر  فی 15.5

نیسان وانت دوگانه 93

نظیفی اتومبیل 

دریافت روزانه ویژه نامه بازار خودرو قدس  
 از طــریق تلگـــرام

ارسال عدد 37 به سامانه پیامکی 110 54 5000

       لطفا  قبل از ارسال، اپلیکیشن تلگرام را بر روی گوشی همراه یا تبلت خود نصب نمایید.

رفاه اتومبیل  نمایشگاه 
خریـد و فـروش انـواع خـودروهای خارجـی  و ایرانـی

نشانی: نبش حر عاملی 76
تلفن:0793 3728 - 09155063694

پاترول 74 فی 16.5

206 تیپ دو 90 فی 25.5

پراید هاچ بک 82 فی 9.5

ال E1 90 مدل 91 فی 26

141 مدل 86 فی 10.5

206 مدل 81 فی 12.200

سمند LX 89 فی 19.5

نیسان 82 فی 12.5
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نماینـدگان شـرکت هـای خودروسـازی آلمانـی همـراه معـاون 
صدراعظـم این کشـور به ایـران آمده انـد تا با برگزاری جلسـاتی 
گشـایش هایی میان همکاری خودروسـازان آلمانی بـا ایرانی ها 

در تولیـد محصـوالت جدیـد و سـرمایه گذاری فراهم شـود.
بـه نقـل از تسـنیم، زیگمـار گابریـل، معـاون صدراعظـم و وزیـر 
اقتصـاد و انـرژی آلمـان در رأس هیاتـی بلندپایـه وارد فـرودگاه 
مهرآبـاد تهران شـد. در این سـفر عالوه بر معاونـان وزیر اقتصاد 
و انرژی آلمان و مسـئوالن سیاسـی اقتصادی این کشـور، روسـا 
و اعضـای هیئت مدیره 20 شـرکت بـزرگ آلمانی حضـور دارند.

معاون شـرکت دایملر و رئیس بخش تولید خودروهای سـنگین 
و اتوبوس شـرکت مرسـدس بنز ، مدیر روابط بین الملل شـرکت 
فولکـس واگـن، مدیـر عامـل BASF بزرگتریـن شـرکت صنایـع 
شـیمیایی جهان ، رئیس اتحادیه تولید کنندگان ماشـین آالت 
صنعتـی و تاسیسـات  آلمان، رئیس انجمـن خاورمیانه و آفریقا 
و مدیـر عامـل گـروه بـزرگ اقتصادی لینـده، مدیر عامـل و عضو 
هیئـت مدیره شـرکت بـزرگ GIZ، رئیس کنفدراسـیون صنایع 
آلمـان، مدیـر عامـل بزرگتریـن شـرکت تونـل سـازی و تولیـد 
تجهیـزات مربوطـه آلمـان، معـاون اجرایـی شـرکت زیمنـس، 
رئیـس کنفدراسـیون های صنایـع و معادن آلمـان، عضو هیئت 
مدیـره شـرکت بـزرگ فـوالد سـازی Krupp، مدیـر کل روابـط 
بیـن الملـل شـرکت دایملـر، رئیـس شـرکت حمـل و نقـل ریلی 
از   Mannesmann سـازی  فـوالد  شـرکت  معـاون  و  بمباردیـر 
اعضـای هیئـت همراه وزیر اقتصاد آلمان هسـتند که قرار اسـت 

با مسـئوالن اقتصـادی کشـورمان دیـدار کنند.
در ابتـدای ایـن سـفر یـک روزه قـرار اسـت فعـاالن اقتصـادی 
آلمانـی با رئیـس جمهـور و وزیران نفـت، اقتصاد، امـور خارجه 
و صنایـع و معـادن و همچنیـن رئیـس بانـک مرکـزی جمهوری 
اسـالمی ایـران در بخش هـای مختلف جلسـاتی را برگـزار کنند 
خودروسـاز  هـای  شـرکت  مذاکـرات  جلسـات  ایـن  میـان  از   .
بـا شـرکت هـای ایرانـی می توانـد بسـیار حائـز اهمیـت اسـت 
زیـرا ممکـن اسـت در پایـان ایـن جلسـات گشـایش هایی میان 
همکاری خودروسـازان آلمانی بـا ایرانی ها در تولید محصوالت 

جدیـد سـرمایه گذاری بیشـتر شـود.

از میان خبر ها . . . . . .

نمـایندگـان مـرسـدس بنـز و
 فولگس واگن به ایران آمدند

شـرکت خودروسـازی انگلیسـی 
عرضـه  بـه  بیشـتر  کـه  واکسـال 
بـازار  در  اپـل  محصـوالت 
انگلسـتان می پردازد، اطالعاتی 
جدیـد  خـودروی  از  تکمیلـی 
 VXR8GTS خود یعنی واکسـال

کـرد. منتشـر 
ظاهـری  طراحـی  لحـاظ  از 
از  خـودرو  جلویـی  بخـش  در 
چراغ هـای تمـام LED مجهـز به 
چراغ هـای مخصـوص روز کـه در 
دو طـرف جلوپنجره دوقلو نصب 
شـده اند، اسـتفاده شـده که شما 
را در نـگاه اول بـه یـاد محصوالت 
ب.ام.و و بـه خصـوص سـری 3 

ایـن کمپانـی آلمانـی می انـدازد، 
در زیـر ایـن دو سـه فاکتـور چهره 
سـپری  مجموعـه  هـم  آرایـی 
بـزرگ قـرار گرفتـه کـه می تـوان 
نـواری   LED شـکن های  مـه 
ورودی هـای  میـان  در  را  شـکل 
در  ترمزهـا  کاری  خنـک  هـوای 
دو طـرف سـپر و همچنیـن یـک 
ورودی هـوای بـزرگ را در مرکـز 
عقـب  در  کـرد.  مشـاهده  آن 
هـم بـه ترتیـب از بـاال تـا پاییـن، 
زیـر  در  و  بـزرگ  اسـپویلر  یـک 
و در   LED تمـام آن چراغ هـای 
پایین تریـن نقطـه از ایـن بخـش 
هـم چهـار خروجـی جفتـی در 

شـده  طراحـی  سـپر  طـرف  دو 
اسـت. در واقـع می تـوان گفـت 
کـه این محصـول واکسـال یعنی 
VXR8GTS در پلتفـرم خـود بـا 
محصول »کالب اسپرت« شرکت 
خودروسـازی استرالیایی هالدن 
مشـترک اسـت کـه در مقاله های 
پرداختـه  آن  بـه  ایـن  از  پیـش 
ایـن  رخ  نیـم  نمـای  در  بودیـم. 
محصـول هـم بیـش از هرچیـز 
دیگـری، رینگ هـای 20 اینچی 
دوبـل  پـره ای  شـش  آلیـاژی 
مشـکی رنگ چرخ ها خودنمایی 
تمـاس  در  کـه سـطح  می کننـد 
السـتیک های  بـا  جـاده،  بـا  آن 

کانتیننتال 
پوشـیده   ContiSport

اسـت. شـده 
ــول  ــن محص ــوت ای ــر کاپ در زی

ــری  ــرانه 6.3 لیت ــک پیش ــم ی ه
V8 مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
کــه بــرای بــه ثبــت رســاندن 
کیلومتــر   96 تــا   0 شــتاب 
برســاعتی حــدودا 4.2 ثانیــه ای 
و حداکثــر ســرعت 250 کیلومتــر 
ــده  ــدود کنن ــا مح ــاعتی ب ــر س ب
 576 حداکثــر  الکترونیکــی، 
اســب بخــار قــدرت و 740 نیوتن 
متــر گشــتاور را به واســطه جعبه 
ــده ای شــش ســرعته دســتی  دن
یــا شــش ســرعته اتوماتیــک بــه 

می کنــد. منتقــل  چرخ هــا 

واکسال به جزییات VXR8 پرداخت


