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فـورد ِاج 2015
طراحی بهتر، تکنولوژی باالتر

که  فورد  جور  و  جمع  اوور  کراس 
کرات دیده  به  نیز  ما  آزاد کشور  مناطق  در 

می شود، برای اولین بار در سال 2006 و برای 
نیسان  نظیر  خودروهایی  کشیدن  چالش  به 

مورانو پا به عرصه خیابان ها گذاشت. زیربنای این 
خودرو، فورد موندئو بود. خودروی فعلی اِج نسل 
دوم این ماشین به حساب می آید که به عنوان 
مدل 2015 روانه بازار خواهد شد. نسل دوم اِج 
از پلتفرم جدید متوسط فورد بهره می گیرد که 
زیربنای فورد موندئو/فیوژن نیز قرار می گیرد... 

صفحه 2کراس اوور ارزان رنـو در راه ایران
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کراس آور جمع و جور فورد که در مناطق 
آزاد کشور ما نیز به کرات دیده می شود، 
برای اولین بار در سال 2006 و برای به 
چالش کشیدن خودروهایی نظیر نیسان 
مورانو پا به عرصه خیابان ها گذاشت. 
زیربنای این خودرو، فورد موندئو بود. 
خودروی فعلی اِج نسل دوم این ماشین 
مدل  عنوان  به  که  می آید  حساب  به 

2015 روانه بازار خواهد شد.
نسل دوم اِج از پلتفرم جدید متوسط 
فورد  زیربنای  که  می گیرد  بهره  فورد 
موندئو/فیوژن نیز قرار می گیرد. طراحی 
مدل  یادآور  نوعی  به  خودرو  بیرونی 
می باشد.  بزرگ تر  اندازه  با  اکواسپرت 
مدل  وامدار  شدت  به  بدنه  طراحی 
کانسپت اِج می باشد. این در حالی است 
که طراحی کابین شباهت به مدل های 

حال حاضر فورد دارد.
از  استفاده  طراحی،  بر  عالوه 

تکنولوژی های جدید برای بهبود ایمنی 
و آسایش در این مدل مورد توجه قرار 
گرفته اند. فن آوری دستیار راننده شامل 
سیستم فرمان تطبیقی، سیستم پارک 
هشدار  تطبیقی،  کنترل  کروز  فعال، 
ترمز  از  پشتیبانی  با  برخورد  دهنده 
اضطراری خودکار، دوربین 180 درجه، 
پشت  در  شده  نصب  دستکش  جعبه 
عقب  ایمنی  کمربند  ایربگ،  محفظه 
باد شونده و درب عقب باال رونده بدون 
استفاده از دست، از جمله موارد جدید 

می باشند.
این خودرو را می توان با طول و عرض 
و ارتفاعی که به ترتیب 4679، 1930 و 
1702 میلیمتر بوده و همچنین با فاصله 
کالس  در  میلیمتری،  محوری 2824 
شاسی بلندهای متوسط قرار داد. در 
حالت عادی وزن ناخالص Edge چیزی 
در حدود 2359 کیلوگرم بوده و قابلیت 
کشش باری تا حداکثر 907 کیلوگرم را نیز 

دارد. محفظه بار آن 912 لیتر گنجایش 
های  صندلی  خوابانیدن  با  که  داشته 
ردیف عقب این فضا تا حدود 1951 لیتر 

افزایش می یابد.
برای این خودرو در سراسر  سه موتور 
جهان قابل انتخاب خواهند بود. مدل 
استاندارد و پایه از موتور 2.0 لیتری چهار 
سیلندر اکوبوست با کمک توربوشارژر 
و قدرت 245 اسب بخار و گشتاور 270 
رده  یک  در  می گیرد.  بهره  فوت  پوند 
باالتر می توان مدل 2.7 لیتری همین 
موتور را با 300 اسب بخار انتخاب کرد. 
لیتری  سیلندر 3.5  شش  موتور  یک 
با تنفس طبیعی نیز برای این خودرو 
موجود خواهد بود که فعاًل مشخصات 
گیربکس  برای  است.  نشده  اعالم  آن 
نیز فعاًل یک گزینه شش سرعته خودکار 
در نظر گرفته شده است. همه مدل ها را 
می توان به صورت دیفرانسیل جلو و یا دو 

دیفرانسیل سفارش داد.

و  شده  طراحی  نو  از  تعلیق  سیستم 
را  جاده  ناهمواری های  تمام  می تواند 
جذب نماید. فورد از فوالد با مقاومت باال 
برای بدنه استفاده کرده است. در نتیجه 
26 درصد در استحکام خودرو افزایش 
الکتریکی  فرمان  می شود.  مشاهده 
تطبیقی به ادعای فورد باعث افزایش 
قابلیت مانور و پویایی در عین راحتی 
می شود. همچنین یک مزیت دیگر آن 

بهره وری و تسهیل پارک می باشد.
Edge در چهار مدل SE با قیمت پایه 
ای 27,700 دالر، SEL با 31,000 دالر، 
 Sport با 34,900 دالر و نهایتا Limited
با قیمتی در حدود 37,100 دالر عرضه 
می شود. با درنظر گرفتن گیربکس شش 
سرعته تیپ ترونیک، مصرف سوخت 
Edge در سیکل شهری 12.4 لیتر و در 
جاده 9 لیتر است که احتماال متناسب با 

باک 68 لیتری آن نیز خواهد بود.
اگر قیمت های متوسط جهانی را حساب 
با رقیبان  بلند فورد  این شاسی  کنیم 
 X3 بزرگی باید مبارزه کند؛ مثال بی ام و
با 35,600   Q5 با 38,500 دالر، آئودی
دالر،  با 35,800   EX اینفینیتی دالر، 
لکسوس RX350 با 39,300 دالر و بنز 

GLK با حدود 36,000 دالر.

در میان لیست امکانات استاندارد فورد 
از سه  آنرا   Sport که مدل آنچه   Edge
مدل دیگر متمایز می کند مواردی مانند 
ذغالی برای چرم صندلی  رنگ  
ها، استفاده گسترده از صفحات نقره ای 
متالیک بکار رفته در کنسول و فرمان و 
اینچی  های 22  رینگ  ها،  درب  پنل 
پولیش شده با تایرهای 265 میلیمتری، 
بدنه  همرنگ  عقب  و  جلو  سپرهای 
کرومی  شکلی  بیضی  سراگزوزهای  و 

خواهند بود.

از میان خبرها . . . . . . . .

طراحی بهتر و تکنولوژی باالتر فورد اِج 2015 

و  رسمی  اطالعات  باالخره 
هیوندای  قیمت  صدالبته 
توسان سال 2016 مشخص 
در  خودرو  این  قیمت  شد! 
ایاالت متحده از 22.700 دالر 
)75 میلیون تومان( شروع می 
شود که البته مطمئنًا پس از 
گمرکی،  نرخ  گرفتن  نظر  در 
قیمت خودرو به چیزی حدود 
140 میلیون تومان در ایران 

تبدیل خواهد شد! 
کره ای  خودروهای  هرچند 
به »دریای امکانات« شناخته 
هم  حقیقت  در  و  می شوند 
از  مشخص  کالس  یک  اگر 
بگیریم،  نظر  در  را  خودروها 
بیشترین امکانات -چه کارآمد 
و چه تنها زینتی- متعلق به 
اما  بود،  خواهد  هیوندای 
مدل پایه توسان سال 2016 
که با نام توسان SE شناخته 
کمی  امکانات  از  می شود 
چون: تهویه مطبوع، فرمان 
شدن  )تعبیه  چندمنظوره 
صوتی  سیستم  کنترل های 
و غیره(، سیستم صوتی با 6 
بلندگو، دوربین پشتی برای 
پنجره های  کردن،  پارک 
همین طور  و  )دودی(  رنگی 
 iPod، USB، از  پشتیبانی 
بهره   Bluetooth و   Aux
شاید  ضمن  در  برد؛  خواهد 
و    17 چرخ های  به  اشاره 
صفحه نمایش لمسی 5 اینچی 

نیز چندان بی ربط نباشد.
 SUV این  کاپوت  زیر  در 
کوچک اندام، موتور 2 لیتری 
که  گرفته  سیلندری قرار   4 و 
به  بخشیدن  حیات  توانایی 
164 اسب بخار را دارد و نسبت 

تغیری  هیچ  قبلی  نسل  به 
نداشته است.

صورت  به  توسان  هیوندای 
تجهیزات  این  به  استاندارد 
ترمز  است:  مجهز  ایمنی 
پایداری،  کنترل  ضدقفل، 
برای  برقی  سری های  پشت 
صندلی های جلو، کیسه هوای 
صندلی های جلو، کیسه هوای 
پرده ای و کنترل در سرباالیی 
 Blue سیستم  سراشیبی.  و 
موارد  این  شامل  نیز   Link
درخواست  سیستم  است: 
ردیابی  جاده ای،  امداد 
سیستم  مسروقه،  خودرو 
والدین  به  که   geo-fencing
اجازه می دهد برای نوجوانان 
جغرافیایی  محدودیت های 
تعیین کنند و اپلیکیشن های 

تلفن همراه. 
نیز  توسان 2016   Eco مدل 
ذکر  امکانات  تمام  بر  عالوه 
از   ،SEتوسان برای  شده 
روز،  چراغ  مه شکن،  چراغ 
باربند، صندلی راننده برقی 
بهره  آفتاب گیر  آینه های  و 
تپنده  قلب  برد؛  خواهد 
اکو   2016 توسان  هیوندای 
 1.6 توربوشارژ  موتور  یک 
لیتری است که با بهره گیری 
قدرتی  خود  سیلندر   4 از 
خواهد  اسب بخار  برابر 175 
داشت. در ضمن، این مدل از 
توسان 2016 دقیقًا 24.150 

دالر اتیکت خواهد خورد. 
نوبـت بـه مـدل Sport توسـان 
کـه  می رسـد   2016 سـال 
از  امکانـات  در  پیشـرفت  بـا 
صندلی هـای  بـرای  گرم کـن 
ردیف جلو، درب عقب برقی و 

چرخ های 
19 اینچی بهره 

خواهـد برد؛ همچنین 
چنـد  از  بهـره  بـا  مـدل  ایـن 
سیسـتم امنیتـی مهـم مانند 
سیسـتم اخطـار نقـاط کـور، 
سیسـتم اخطـار بـرای عوض 
کـردن الین و سیسـتم اخطار 
هنـگام خـارج شـدن از پـارک 
)کـه شـعاع خاصـی در پشـت 
می کنـد(،  چـک  را  خـودرو 
امنیـت سرنشـینان را بیشـتر 
از مدل هـای قبلـی تضمیـن 
خواهد کرد. راستی، برچسب 
قیمتی این مدل 26.150 دالر 

اعـالم شـده اسـت.
و در آخر می رسیم به فول ترین 
نسخه توسان سال 2016 که با 
دالری اش   29.900 قیمت 

نزدیک به 7000 دالر از مدل 
پایه گران قیمت تر است و در 
عوض این 7000 دالر امکاناتی 
و  پنجره  حاشیه های  چون 
در از جنس کروم، چراغ های 
LED  جلو و عقب ماشین، 
پوشش صندلی چرم، صندلی 
و  کمک راننده  برای  برقی 
طراحی مخصوص داخل اتاق 
این  خریداران  دسترس  در 
گرفت.  خواهد  قرار  خودرو 
تهویه  سیستم  همچنین 
مطبوع خودکار جدا برای هر 
دریچه های  جلو،  مسافر  دو 
هوا برای صندلی های ردیف 
دوم و آینه های الکتروکرومیک 

دیگر  از 
ت  نا مکا ا
شمار  به  مدل  این 

می آیند.
و  »محدود«  مدل،  این  نام 
است   »Limited« همان  یا 
صوتی  سیستم  یک  از  که 
و  مدل  این  مخصوص 
صفحه نمایش  همین طور 
لمسی 8 اینچی بهره خواهد 
برد. البته در نظر داشته باشید 
که معمواًل مدل های وارداتی  
هستند،  شرکتی(  )فول 
یعنی همان مدل »نیمه فول« 
این  معمواًل  بین المللی! 
امکانات  تمام  از  مدل ها 
چشمی«  »جلوی  و  راحتی 
سیستم های  می برند،  بهره 
امنیتی خودرو در آن ها کمتر 

دیده می شود! 

توسـان 2016، تکرار یک فرمول موفق
رویترز به نقل از یک مدیر ارشد رنو گزارش داد که این خودروساز فرانسوی 

درصدد معرفی مدلی از مینی کراس اوور جدید Kwid به ایران است.
 ژرار دوتوربه، نایب رئیس رنو نیسان الیانس که معماری مدل ارزان قیمت 
جدید Kwid را طراحی کرده است، گفت: این مدل عالقه شرکای ایرانی 
این شرکت را جلب کرده است.دوتوربه در مصاحبه ای گفت: این نوع خودرو 
می تواند مناسب بازار ایران باشد. ما این خودرو را به شرکای ایرانی خود 
معرفی کرده ایم و با عالقه آنها روبرو شدیم با اینهمه بین عالقه تا تصمیم برای 
عرضه این خودرو اندکی زمان خواهد برد.خودروسازان مطرح دنیا از جمله 
پژو سیتروئن و فولکس واگن در پی توافق هسته ای تاریخی میان تهران و 

قدرتهای غربی، در تالش برای احیای فعالیت در ایران هستند.
ایـن خـودرو کـه در واقـع یـک هـاچ بـک کوچـک و جمـع و جـور بـا کاراکتر 
کراس اور می باشـد پس از لوگان یا تندر 90 اسـتراتژیک ترین محصول رنو 
می باشـد که ابتدا در هند و به فاصله کوتاهی در اروپا عرضه خواهد ّشـد،که 
بـا توجـه به قیمـت فوق العاده خوبـی  که دارد کمتر شـخِص منطقـی  از آان  

انتظار آپشـن های سـطح باالیی  را دارد.
بر اساس گزارش رویترز، خودروسازان فرانسوی رنو و پژو سیتروئن اذعان 
کرده اند برای دفاع از سهم بازاری که پیش از تشدید تحریم ها در ایران 

داشتند، ناچارند پیشنهادهای بهتری به شرکای ایرانی خود عرضه کنند.
رنـو کـه فـروش نسـل اول سـدان لـوگان این شـرکت در ایـران کاهـش پیدا 
 CMF-A را بر مبنای پلتفرم خـودروی Kwid کـرده اسـت، در ماه مه مـدل
دوتوربـه در هنـد رونمایـی کـرد. مدلهـای آینده متعـدد این شـرکت هم بر 

مبنـای این معمـاری جدید خواهنـد بود.
دوتوربـه تاکید کرد که هنوز تصمیمـی درباره مدلهای جدید بـرای ایران یا 
مـکان مونتـاژ آنها گرفته نشـده اسـت و احتماال ظـرف یک تا دو مـاه آینده 

تصمیماتـی در این باره گرفته خواهد شـد.
مقامـات پـژو سـیتروئن بالفاصلـه پـس از توافـق هسـته ای اعـالم کردنـد 
برخـالف شـراکت کنونی که تحـت آن ایران خودرو مدلهـای قدیمی تر این 
خودروساز را مونتاژ می کند، تحت شراکت جدید با استفاده از جدیدترین 

معمـاری و موتورهـای پژو، خـودرو تولیـد خواهد کرد.
پژو در سال 2012 تحت فشار سهامدار وقت خود جنرال موتورز عرضه کیت 
مدلهای 206 و 405 خود به ایران خودرو را متوقف کرد اما شریک ایرانی اش 
اندکی بعد تامین قطعات مورد نیازش را از طریق واسطه ها آغاز کرد و به نوعی 

سهم حدود 30 درصدی پژو در این بازار حفظ شد.
طبـق اعـالم ایـن خودروسـاز فرانسـوی، سـال گذشـته حـدود 350 هـزار 

دسـتگاه خـودرو بـا برنـد پـژو در ایـران ثبـت شـدند.
ژان کریستوف کمار، مدیر امور منطقه آفریقا و خاورمیانه پژو هفته گذشته 
بـه رویتـرز گفت: برداشـته شـدن قریـب الوقـوع تحریمهای مالـی زنجیره 
تامیـن قطعـات را مجـددا خواهـد گشـود و بـه پـژو امـکان می دهـد فروش 

معمولی این قطعات را ازسـربگیرد.
وی در ادامه افزود: جوینت ونچر تولیدی برنامه ریزی شده میان این شرکت 

و ایران خودرو برای بازارهای صادراتی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
امـا بـه گفته میچـل جاسـینتو، تحلیلگـر موسسـه »آی اچ اس اتوموتیو«، 
خودروسـازان اروپایـی کـه اکنـون درصـدد بازگشـت بـه ایـران هسـتند، با 
رقابـت شـدید رقیبان چینی مانند چری و لیفـان روبرو خواهند بـود که در 

غیـاب آنها سـهمی در ایـن بازار پیـدا کـرده اند.
 با اینهمه این تحلیلگر بازار خودرو بر این باور است که برندهای کیفیت باالتر 
احتماال سهم بازارشان را در اقتصاد پساتحریم ایران پس خواهند گرفت. وی 
خاطرنشان کرد که برای پژو و فولکس واگن موفقیت در ایران بسیار اهمیت 
دارد زیرا دروازه ای به روی بازار گسترده تر خاورمیانه است. اما خودروسازان 
آمریکایی شامل جنرال موتورز و فورد ناچارند بیشتر منتظر بمانند تا به 
بررسی الیه عمیق تر تحریمهای آمریکایی بپردازند که تجارت با ایران را برای 

شرکتها و بانکهای آمریکایی ممنوع کرده است.

کارکنان یک شـرکت طـرف قرارداد با دو خودروسـاز کـره ای هیوندای و کیا 
به خاطر افشـای اسـرار این دو شـرکت دستگیر شدند.

پلیس سـئول اعالم کرده اسـت که این دو کارمند به اتهام افشـای طراحی 
و سـایر اسـرار صنعتی دسـتگیر شـده اند و 20 نفر دیگر نیز بدون بازداشت 
محکـوم بـه پرداخـت جریمه نقدی شـدند. براسـاس ایـن گزارش یکـی از 
متهمان که بازنشسـته شـرکت طرف قرارداد با هیوندای و کیا بوده است به 
اسـتخدام یک شـرکت طراحی خودرو درآمده و سپس به چین اعزام شده 
اسـت. او متهم اسـت کـه 130 راز صنعتی کـره را به کمک همکاران سـابق 

خـود به چین فروخته اسـت.
 یکی از بازرسان این پرونده می گوید که اطالعات فاش شده شامل طراحی 

30 مدل مختلف خودرو از جمله مدل هایی که هنوز عرضه نشده اند، است.
بـه گـزارش دنیای اقتصاد، بـرآورد هیوندایی و کیا نشـان می دهـد که زیان 
ناشـی از ایـن درز اطالعاتی بالغ بر 70 میلیـارد وون )واحد پول کره جنوبی( 

باشـد. هر دالر آمریکا معادل 1147 وون اسـت.

کراس اوور ارزان رنو در راه ایران

اسرار خودروسازی کره به چین درز   کرد
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اخیراً خودروسازان راین که یکی از زیرمجموعه های گروه 
صنعتی کرمان خودرو است از عرضه محصولی جدید با 
برند خود این شرکت خبر داده و این خودرو را در نمایشگاه 
شیراز رونمایی کرده است. نام این محصول جدید راین 
V5 است که در واقع از محصوالت کمپانی فاو می باشد که 

توسط راین تغییرنشان داده )Rebdge( شده است. 
فاو V5 یا با نام کامل FAW Vita V5، محصولی ارزان قیمت 
از کمپانی فاو است. V5 تاکنون به روسیه، مصر و کشورهای 
آمریکای جنوبی صادر شده و به زودی به بازار ما نیز وارد 
خواهد شد. این خودرو در کشورهای ذکر شده رقبایی 
چون رنو لوگان، هیوندای سوالریس )اکسنت(، کیا ریو، 

فولکس واگن پولو سدان و شورولت aveo دارد.
ظاهر و طراحی

ظاهر این خودرو به هیچ عنوان چیزی نیسـت که بتوانید 
بـه آن لقـب “زیبـا” بدهیـد. درواقـع ایـن خـودرو همانند 
رقبایـش بـا هـدف هرچـه ارزان تـر بودن سـاخته شـده و 
جذابیـت زیادی در آن به چشـم نمی خـورد. در نگاه اول 
در طراحـی ایـن خـودرو شـباهت هایی به فولکـس واگن 

پولـو، فیـات Albea و رنـو لـوگان به چشـم می خورد. 
در نمـای جلـو می توان بـا کمی ارفـاق به آن نمـره قبولی 
داد. هرچنـد کـه نکته خیلـی خاص و بـارزی هـم در این 
نمـا وجـود نـدارد کـه بتـوان بـه آن اشـاره کـرد. در نمـای 
جانبـی شـباهت های آن بـه تنـدر 90 آن قـدر زیاد اسـت 
که حتی ممکن اسـت آن را با تندر اشـتباه بگیرید! عالوه 
بـر این مطابـق رسـم خودروهای چینی، رینگ هـای 14 
اینچـی کـه در زیر خـودرو قـرار دارند کوچک تـر از چیزی 

هسـتند که باید باشند! 
در نمـای پشـت طراحـی چراغ هـا و صندوق عقب کمی 
عجیب اسـت و کمـی از سـادگی کلی خـودرو می کاهد. 
در مجموع طراحی کلی خودرو جزو بهترین ها نیسـت. 

امـا می تـوان آن را قابل قبول دانسـت.
در داخل خودرو نیز با طراحی ساده و سرشار از پالستیک 
خشک مواجه هستیم. با این وجود طراحی داخلی آن 
نسبت به تندر 90 قابل تحمل تر است و می توان نمره 
باالتری به آن داد. محل قرارگیری کلیدهای تهویه و سیستم 

صوتی مناسب است 
و رنگ مشکی داشبورد به 

خوبی با یک نوار کرومی همراه شده 
تا جلوه بهتری به کابین خودرو بدهد. 

با نشستن در پشت فرمان این خودرو با فرمانی سه پره که از 
دو رنگ تشکیل شده مواجه خواهید شد. صفحه کیلومتر 

این خودرو نیز نسبتًا جذاب و مدرن به نظر می رسد. 
پیشرانه و سیستم انتقال قدرت

یک موتور 1.5 لیتری با کد CA4GA5 و حجم دقیق 
بر  را   V5 درآوردن  حرکت  به  وظیفه  سی سی   1497

این  دارد.  عهده 
موتور که بهینه شده یکی 
تویوتاست،  قدیمی  موتورهای 
کیلووات )100 اسب  توان 75  تولید  توانایی 
بخار( در دور 6000 دور در دقیقه و گشتاور 135 نیوتن 
متر در دور موتور 4400 را دارد. همچنین ضریب تراکم 
این موتور 10:1 بوده و از استاندارد آالیندگی یورو 4 
موتور  این  که  است  یادآوری  به  الزم  می کند.  پیروی 
صدای نسبتًا زیادی تولید می کند و صدای آن کاماًل 
در کابین به گوش می رسد. همچنین نفوذ صدای باد و 
صدای الستیک ها نیز به همراه صدای موتور در کابین 

خودرو شرایطی را ایجاد می کنند که حتی روشن کردن 
پخش خودرو نیز چاره ساز نخواهد بود! 

بـرای انتقـال قـدرت در ایـن خـودرو دو گیربکـس 5 دنده 
دستی و 5 دنده اتوماتیک موجود هستند که احتماالً هر 

دو گزینـه به ایران وارد خواهند شـد.
بدین ترتیب این خودروی 995 کیلوگرمی می تواند حداکثر 
به سرعت 180 کیلومتر در ساعت برسد و برای رسیدن 
به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت از حالت سکون نیاز به 
11 ثانیه دارد که با توجه به کالس و قیمت آن عدد خوبی 
است. مصرف سوخت این خودرو در شهر حدود 7 لیتر، در 
جاده 5.2 لیتر و در سیکل ترکیبی 6.1 لیتر بر 100 کیلومتر 

اعالم گردیده و ظرفیت باک آن 45 لیتر است. 
تجهیزات و امکانات

این خـودرو مجهز به تجهیـزات خیره کننده ای نیسـت. 
رینگ آلومینیومی، آنتن کوسه ای، آینه های بغل برقی، 
پـاور وینـدوز، صندلی هـای چرمـی، سیسـتم صوتـی با 
پخـش MP3 و دارای USB بـه همراه 4 بلندگو، سیسـتم 
کنتـرل بـاد تایرهـا و سنسـور پـارک عقـب بخـش اعظـم 

امکانـات این خـودرو را تشـکیل می دهند.
شـاید قابل توجه تریـن نکتـه در تجهیـزات ایـن خـودرو 
فرمـان ایـن خـودرو اسـت کـه از نـوع برقـی می باشـد. 
ایـن بـدان معناسـت کـه تـوان بسـیار کمتری نسـبت به 
فرمان هـای هیدرولیک اسـتفاده می کنـد و می توانـد در 

مصـرف سـوخت نیـز اندکـی صرفه جویـی کنـد.
قیمت و شرایط بازار

خودروسـازان راین قیمـت این خـودرو را زیر 40 میلیون 
تومـان اعـالم کـرده اسـت. بـا توجه بـه این قیمـت، راین 
V5 بایـد بـا رقبـای قـدری مثـل تنـدر 90 مـدل E1، پـژو 
206 صندوقـدار و رقبـای هم وطنـش ازجملـه ام وی ام 
315 سـدان و برلیانـس H230 رقابـت کنـد. همچنین با 
این مبلغ می توان خودروهایی مانند سـمند سورن و پژو 
پرشـیا را نیز خریداری کرد. درنتیجه به نظر می رسـد در 
صورتـی که قیمـت این خودرو بـاالی 35 میلیـون تومان 
باشـد، کار بسـیار دشـواری بـرای موفقیـت در این بخش 

پرترافیک بـازار خواهد داشـت. 

را  ایران  در  موجود  ون های  اکثر  روزها  این 
محصوالت چینی تشکیل می دهند، اما هنوز 
هم دو محصول به روز همراه با استانداردهای 
جهانی در خیابان های کشور جوالن می دهند. 
تویوتا Hiace)هایس( و هیوندای H1 دو ون از 
آسیای شرقی هستند که در این بخش و روی 

کاغذ در برابر هم قرار می گیرند.
 تا چند سال پیش، قد علم کردن محصوالت 
هیوندای/کیـا  برنـد  دو  ویـژه  بـه  و  ُکـره ای 
جهانـی  یـک  شـماره  خودروسـازان  بـرای 
همچون تویوتا که تاکنـون عناوینی همچون 
»پرفروش تریـن سـدان شـهری دنیا-کـروال«، 
»برنـد شـماره یـک دنیـا از نظـر ارزش مالـی« 
و ... را بـر پیشـانی خـود نهـاده اسـت، کمـی 
دور از ذهـن بـود. امـا همانطـور که سـنتنیال 
در برابـر مرسـدس بنز اس کالس، جنسـیس 
کوپـه در برابر کامـارو و ... قـرار می گیرند، این 
بـار هم هیونـدای اچ وان 18سـاله برای تویوتا 
 H1 .هایـس 48 سـاله شـاخ و شـانه می کشـد 
در واقـع نامـی اسـت که هیوندای برای سـری 
خودروهـای کار خـود تعریـف کـرده و در واقع

بـار  وانـت  و  ون/مینی بـوس  شـاخه  دو  بـه 
می شـود. تقسـیم 

طراحی های  از  اصوال  ُکره ای  محصوالت 
می برند،  بهره  ژاپنی ها  به  نسبت  به روزتری 
این در حالی است که ژاپنی ها و علی الخصوص 
طراحی  وجود  با  تویوتا  محصوالت 
فنی  قطعات  دوام  حیث  از  محافظه کارانه، 
زبانزد هستند. ایرتویا برای  هایس در ایران، از 
پیشرانه 4 سیلندر 2.7 لیتری با حداکثر توان 

149 اسب بخار بهره گرفته است.
این در حالی است که هیوندای H1 با حجم 
ارائه  توانایی  لیتر،  موتوری کمتر یعنی 2.4 
حداکثر قدرت 175 اسب بخار را دارد. تجربه 
نشان داده که پیشرانه های کم حجم و پربازده 
پرحجم های  به  نسبت  کمتری  دوام  اصوال 
شده  باعث  مسئله  همین  دارند.  کم بازده تر 
که تویوتا اکثر محصوالت خود را با موتورهای 
حجیم تر نسبت به قدرتی یکسان با رقبا به بازار 
عرضه کند. H1 با جعبه دنده 4 سرعته خودکار 
و  هایس با گیربکس 5 سرعته دستی همراه با 
اوردرایو در بازار ایران حضور دارند و این 

نخستین 

برتری محصول هیوندای در برابر رقیب ژاپنی 
است. اما پرواضح است که  هایس دنده دستی 
کشش  کمتر،  توان  حداکثر  وجود  با  حتی 
خواهد  اتوماتیک   H1 هیوندای  از  بهتری 
داشت. به همین خاطر اگر به دنبال خریداری 
یک ون برای سفر در جاده های کوهستانی 
هستید،  هایس گزینه ای مناسب تر خواهد 
با اچ1 دنده  بود اما مسلم است که رانندگی 
اتوماتیک در شهر، علی الخصوص شهرهای 
و  آسان  بسیار  تهران  همچون  پرترافیکی 

راحت تر است.
شرکتی  آپشن  فول  نمونه های  اگر 

برگزینید، سپرها  این خودرو را 
همرنگ بدنه هستند و در غیر 

این صورت  هایس خود را 
بدون رینگ آلومینیومی 
و با تزئینات مشکی رنگ 

تحویل خواهید گرفت. 
تویوتا  که  هرچند 
با  خودرویی   هایس 
ساده  کامال  ظاهری 
گونه  هر  از  دور  به  و 

طرح  است،  بزک کاری 
اچ1 نیز چندان چنگی به دل نمی زند. 

چراغ های بسیار بزرگ عمودی جلو اگرچه 
که با ابعاد کلی خودرو هماهنگی دارد اما طرح 
آن به گونه ای است که چهره ای عبوث و بیشتر 
شبیه یک مینی بوس برای اچ1 خلق کرده 
ُکره ای  محصول  برتری  تنها  و  است 
در بخش چهره قسمت عقب 

خودرو دیده می شود.
و  رفاهی  امکانات   

راحتی!
هر دوی این ون ها 
تیپ های  در 
از  اعم  مختلفی 
اتوبوسی  باربر، 
نظر  مد  )نمونه 
خط  روی  و ...  ما( 
سازندگان  تولید 

خود قرار دارند که وارد کنندگان به دلیل باالتر 
دو  هر  اتوبوسی  مسافر  نمونه  تقاضا،  بودن 
هیوندای  کرده اند.  عرضه  بازار  به  را  خودرو 
ون خود را با 3 ردیف صندلی به همراه تنظیم 
دستی صندلی های هر 3 ردیف به بازار عرضه 
کرده که صندلی های ردیف دوم حتی  روی 

ریل نیز حرکت می کنند.
تمامی 

ایمنـی  کمربنـد  بـه  مجهـز  صندلی هـا 
دیگـری  امکانـات  و  هسـتند  پیش کشـنده 
همچون سیسـتم اتومـات شیشـه باالبرهای 
جلو، کنسـول ردیـف جلو با خروجی بـرق 12 
ولت، نمایشـگر اطالعـات راننده، آینه میانی 
الکتروکرومیـک، سیسـتم صوتـی بـه همـراه 
 ،CD و  MP3 از پشـتیبانی  و   AUX پـورت
سیسـتم تهویه مطبوع با دریچه در باالی سر 
و زیـر صندلی هـا و ... بـرای اچ1 تعریف شـده 

نیسـتند. چشـمگیر  هـم  چنـدان  کـه 
در مقابل، تویوتا  هایس با 5 ردیف صندلی و در 
واقع توانایی حمل 13 سرنشین با قد متوسط 
قابل  غربیلک  الکتروکرومیک،  آینه های  از 
تنظیم فرمان، سیستم تهویه مطبوع جلو و 
عقب مجزا، شیشه های جلوی برقی و از این 

قبیل امکانات محدود بسیار پایه بهره می برد. 
سیستم تعلیق  هایس در شرایط وزنی مشابه، 
نرم تر از هیوندای عمل می کند اما اچ1 فضای 
داخلی دلباز تری را به سرنشینان ارائه می کند.

کدام یک سربلندتر است ؟!
هرچند که  هایس با قیمت صفر کیلومتر 230 

میلیـون تومانـی و اچ1 بـا توجـه بـه اینکه 
چنـد وقتی اسـت بـه بـازار عرضه نمی شـود و 
نمونه هـای دسـت دوم در حـد صفـر کیلومتر 
آب  تومـان  میلیـون   200 حـدود  در  آن 
می خورد، چنـدان توجیه اقتصادی نداشـته 
و در نـگاه اول، گزینه هـای چینـی موجـود در 

بـازار مناسـب تر بـه نظـر می رسـند.
اما توجه داشته باشید که  هایس و یا اچ1 از 
دو خودروساز با پیشینه بسیار مناسب به بازار 
راه پیدا کرده اند که برای آرامش بیشتر شما، 
این  برای  ضمانتی  و  گارانتی  وارد کنندگان 
خودروها در نظر گرفته اند که برای مثال ایرتویا 
 هایس را به میزان 100 هزار کیلومتر گارانتی 
سرویس های  انجام  صورت  در  که  می کند 
کیلومتر،  10هزار  هر  حداکثر  در  دوره ای 

خودروی شما را شامل گارانتی نگه می دارد.

 V5 بررسی ویتـا
محصول جدید خودروسـازان راین

H1 تویوتا  هایس در مقابل هیوندای
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دسته موتور مهم ترین و شناخته شده ترین تکیه گاه درون یک خودرو 
است. دسته موتور ها در باال و پایین و یا دو طرف یک موتور قرار 
می گیرند و چون پیشرانه را به شاسی ارتباط می دهند، از لرزش 
و تکان خوردن آن نیز جلوگیری می کنند. دسته موتور یا همان 
Engine Anchor Mount وظیفه تحمل وزن موتور را دارد. البته 
این اتصال به معنی یک اتصال ساده و بدون خاصیت نیست و در کنار 
این ارتباط باید اهداف و انتظاراتی که مد نظر قرار دارد، تامین شود.

خودرو برای تحمل وزن جعبه دنده نیز دارای اتصاالتی است که به 
آن دسته گیربکس یا به قول برخی مکانیک ها دسته موتور گیربکس 
نیز گفته می شود و این دسته ها در خودرو هایی که جعبه دنده در 
دیدن  قابل  به راحتی  دارد،  قرار  گاردان  داالن  زیر  و  موتور  پشت 
هستند و کارکرد مهمی نیز دارند. موتور در هنگام تولید نیرو، گاز 
خوردن های ناگهانی، عبور از دست انداز، به واسطه لرزش های ذاتی 
خود پیشرانه، تقه های ناشی از رها شدن کالچ یا درگیری و خالص 
شدن تایر ها و ... به خاطر حالت گردشی که دارد و از طرفی چون به 
بقیه قسمت ها وصل شده است، عالقه زیادی به تکان های جانبی 

پیدا می کند تا این انرژی را دفع کند.
در اینگونه مواقع پیشرانه نباید بیشتر از حد مشخصی بازی کند و به 
همین خاطر باید به جایی محکم شود. تنها جایی که می تواند این 

گشتاور های پیچشی را تحمل کند، شاسی است.
امـا اگـر موتـور یـا جعبـه دنـده به طـور کامـال ثابت مثـال با اسـتفاده 
از پیـچ و مهـره و یـا جـوش بـه شاسـی متصـل شـود، تکان هایی که 
از ایـن دو قسـمت بـه شاسـی وارد می شـود باعث خرابـی و پیچش 
بایـد یـک  شاسـی و خـود موتـور و جعبـه دنـده می شـود. پـس 
انعطاف پذیـری بین محل اتصال موتور و گیربکس با شاسـی باشـد 

کـه در ایـن زمـان وجـود دسـته موتـور کامـال حس می شـود.
علل خرابی دسته موتور و دسته گیربکس چیست؟

خرابی این قطعات نیز بسته به اینکه اتومبیل از چه کالس خودرویی 
است و چه ویژگی های حرکتی دارد، متفاوت خواهد بود.

می تواند  قطعات  این  خرابی  سواری،  خودرو  یک  در  مثال  برای 
ناشی از تیک آف های شدید باشد، اما در یک خودرو شاسی بلند 
آفرودی، خرابی دسته موتور ها می تواند ناشی از بازی کردن زیاد و 

پیچش های شدید شاسی در عبور از پستی و بلندی ها باشد.
موجب  که  ناهمواری هایی  از  گذر  مثل  کار هایی  کلی  طور  به  اما 
پیچیدن شاسی می شود، تیک آف ها و شتاب گیری های ناگهانی که 
لگد موتور را در پی دارند و به دنبال آن معکوس کشیدن های شدید 
که باز هم در آن پیشرانه دارای بازی و تکان های شدید می شود، عبور 
از دست انداز های بزرگ با سرعت باال که باعث تکان خوردن موتور 
خواهد شد، لرزش های پیشرانه ناشی از تنظیم نبودن آن، مشکل 
در شاسی خودرو که باعث شود تا دسته موتور و دسته گیربکس به 
خوبی در محل خود قرار نگیرند، جنس نامرغوب دسته ها، مشکل 
در سیستم کالچ که باعث ایجاد لرزش در موتور و اتاق خودرو شود، 
لرزش اتاق ناشی از خرابی مجموعه جلوبندی یا سیستم تعلیق که 
باعث وارد شدن ضربه های مسیر راه به شاسی اتومبیل شود و... از 

جمله مهم ترین موارد خرابی دسته موتور و دسته گیربکس است.
نشانه های خرابی دسته موتور و دسته گیربکس ها

از آنجا که پیشرانه و جعبه دنده کامال به هم متصل هستند، خرابی 
دسته های نگه دارنده های آنها می تواند بر کارکرد هر دو قسمت اثر 
منفی بگذارد. خرابی دسته موتور ها جدا از اثراتی که در حین کارکرد 
پیشرانه دارند، با چشم نیز قابل تشخیص هستند. دسته موتور های 
الستیکی اگر پاره شوند، به راحتی می توان خط برش را در قسمت 
الستیکی آنها دید و از طرفی در خودرو های دیفرانسیل عقب نیز 
می توان با کمی بازی دادن به گیربکس و موتور، خرابی دسته موتور 
با  الستیکی  موتور های  دسته  کرد.  آزمایش  را  گیربکس  دسته  و 
پاره شدن از قسمت محل پیچ شدن خود، جدا می شوند و دسته 
موتور های هیدرولیکی نیز در صورت معیوب شدن، دچار نشتی 
به  قرار دارند،  باالی موتور  روغن خواهند شد و چون معموال در 
راحتی قابل معاینه کردن هستند.  اما آشکار ترین و واضح ترین عیبی 
که در صورت پارگی دسته موتور یا دسته گیربکس در خودرو بروز 

می کند، لرزش های  حین کار است که به کل اتاق منتقل می شود.
بیشترین  موتور  دور  به  نزدیک  نواحی  در  خصوصا  لرزش ها  این 
گشتاور، نمود بارز تری دارد. در این حالت با نگاه کردن به دسته دنده 
می توان لرزش آن را مشاهده کرد. ضمن اینکه با رها کردن کالچ، 
به خاطر اینکه لگد موتور به خوبی گرفته نمی شود به کل مجموعه 
ضربه و تکان وارد خواهد شد. همچنین اگر خرابی ناشی از دسته 
گیربکس باشد، لرزش کالچ زیر پا کامال مشهود خواهد بود. اما باید 
مراقب باشیم تا در خودرو های دارای گاردان، این لرزش ها ناشی 
از تاب برداشتن گاردان و یا خرابی چهار شاخ ها نباشد، هر چند که 
هزینه و تعمیر دسته های نگه دارنده به مراتب کمتر از هزینه تعمیر و 

تعویض گاردان و قطعات مربوط به آن است.

دسته موتور چیست و چه کاربردی دارد؟

دانستنی های فنی . . . .

شرکت های 
ه  لید کننـــد تو

در  کشورمان  خودروی 
چند سال اخیر تصمیم گرفته اند 
کمی بازار خودروهای کار را متنوع 
کنند . از این رو گاهی اوقات دست 
مختلفی  خالقانه  ابتکارات  به 

جدید  وانت های  معرفی  با  و  زدند 
خودشان سعی بر دگرگون سازی بازار 

وانت بارهای ایران را داشته اند!  اما باید 
دید این رویای خودروسازان تا چه حد به 

حقیقت می پیوندد. و انت های مورد بحث ما 
شامل 2 محصول از ایران خودرو و یک محصول 
از گروه خودروسازی بهمن می شود؛ یعنی وانت 
آریسان که همان وانت خودروی روآست، وانت 
اولیه  صحبت های  از  زیادی  زمان  که  تندر90 
برای عرضه آن می گذرد و وانت کارا که همان 

وانت مزدا با موتور 1700 است!
تندر90 پیکاپ، باربر شیک پوش!

نمونه  حضور  از  8سال  حدود  گذشت  از  پس 
سدان تندر و آشنایی با نمونه استیشن آن به 
خاطر عرضه محدود و کم این اتاق، اکنون نوبت 

به معرفی تندر 90 پیکاپ به بازار رسیده است .
مشابه  کامال  پیکاپ  تندر 90  فنی  مشخصات 
همان  از  یعنی  است؛  سدان  تندر90  همان 
کد  با  رنو  16 سوپاپ  سی سی   1600 پیشرانه 
K4M بهره می برد که توان تولید قدرتی معادل 
105 اسب بخار و گشتاور 148 نیوتن متر را دارد 
و این میزان نیرو به محور جلو منتقل می شود. تا 
اینجای کار شاید به نظر بیاید این خودرو قدرت 
و گشتاور مناسبی را برای بارکشی های سبک و 
شهری در اختیار می گذارد ، اما نباید فراموش 
کرد که این میزان قدرت و گشتاور را در دور موتور 
5750 و 3750 دور در دقیقه تولید و به محور جلو 
به  انتقال قدرت  به طور کلی  منتقل می کند. 
محور جلو و حصول حداکثر گشتاور در دور موتور 

باال برای یک وانت بار جالب توجه نیست.
 180 حدود  دارای  خودرو  این  بار  فضای 
سانتی متر   150 حدود  و  طول  سانتی متر 
عرض است و طبق گفته کارخانه توان حمل 
این  داخلی  دارد .طراحی  را  بار  کیلوگرم   800
تغییری  سدان  تندر 90  به  نسبت  هم  خودرو 
نداشته  و دارای امکاناتی نظیر ایربگ راننده ، 
کولر و فرمان هیدرو لیک است. نکته ای که در 
نیم  یک  وجود  می کند  توجه  جلب  وانت  این 
اتاق پشت صندلی هاست که امکان قرار دادن 
لوازم و وسایل را ممکن کرده است. همچنین 
به  نسبت  را  خودش  صندلی  می تواند  راننده 
وانت بار های حاضر در بازار که ثابت هستند،  با 

آزادی بیشتری تنظیم کند.
اولین نکته منفی قیمت نسبتا باالی 35 میلیون 
تومانی آن است که هرکسی حاضر به پرداخت 
این هزینه برای یک خودروی کار نیست. این 
وانت بار بیشتر مناسب افرادی است که در کنار 
خودروی شخصی خود نیاز به یک وانت سبک 
برای جابه جایی  بار های سبک در سطح شهر  

دارند و فاکتور های راحتی سواری ، مصرف کم 

و 
نسبتا  طراحی 

به روز برایشان اهمیت باالیی دارد.
وانت آریسان

برای  خودرو  ایران  پروژه  آریسان  وانت 
بازنشسته کردن وانت پیکان یا همان وانت باردو 
بود که البته فعال وانت پیکان محبوب در کنار 
آریسان در خط تولید ایران خودرو قرار دارد. 
ایران  عالقه  مورد  پلت فرم  پایه  بر  که  آریسان 
خودرو یعنی همان پلت فرم پژو 405 ساخته 
شده است، از مشخصات فنی مشابه با همان 
وانت پیکان یا به عبارتی مشابه روآ بهره می برد 
و این یعنی استفاده از همان پیشرانه افسانه ای 

پیکان با کمی بهینه سازی !
و دوگانه سوز  بنزینی  نوع  دو  در  آریسان  وانت 
تولید می شود و همانطور که گفته شد، از پیشرانه 
بهینه سازی شده پیکان با نام  OHVG2  در آن 
استفاده می شود که طبق اعالم کارخانه با حجم 
1700 سی سی و 8 سوپاپ، توان تولید 88 اسب 
نیوتن متر  را در دور 5000 و 140  بخار قدرت 
گشتاور در دورموتور 2750 دور در دقیقه را در 
مدل بنزینی دارد. آریسان این قدرت و گشتاور 
را همانند روآ و پیکان وانت به چرخ های عقب 
وانت  روآ،  همانند  همچنین  می کند.  منتقل 
بهره  شمش  فنر های  از  عقب  در  نیز  آریسان 
می برد که البته برای یک وانت بار ضعف محسوب 
نمی شود و رویه ای است که هنوز هم در بسیاری 

از محصوالت تولیدی در دنیا استفاده می شود.
آریسان،  دوگانه سوز  مدل  مزیت های  از  یکی 
مخفی بودن کپسول های گاز در زیر اتاق  بار است 
که موجب کاهش فضای بار نمی شود. آریسان 
بنزینی توان حمل حدود 850 کیلوگرم و آریسان 
دوگانه سوز توان حمل حدود 750 کیلوگرم بار را 
دارند. طراحی خارجی آریسان در قسمت جلو 
مشابه خانواده پژو 405 است و در قسمت عقب با 
طراحی نسبتا جدیدی مواجه هستیم. طراحی 
داخلی و داشبورد وانت آریسان نیز مشابه سری 
جدید داشبورد های پژو 405 و پارس، معروف 
این تفاوت که  با  به داشبورد سوناتایی است. 
رنگ ادوات داخلی آریسان مشکی یا خاکستری 
است تا نمای یک خودرو کار را بیشتر تداعی کند 

و احتماال قیمت تمام شده نیز کمتر شود.
وانت آریسان از امکاناتی نظیر شیشه های برقی ، 
کولر ، فرمان هیدرولیک و کیسه هوای ایمنی و 

ترمز های 
 A B S
در  و  است  بهره مند 
مقایسه با پیکـــان وانــت دارای 
و  راحت تر  سرنشیـن  فضــای 

بزرگ تری است.
شــرکت  اعــالم  طبــق 
ایران خــودرو وانــت آریســان بــا 
قیمــت حــدودا 25 میلیــون تومــان 

شــود. مــی  عرضــه  بــازار  بــه 
وانت کارا

وانـت کارا یـا همـان وانت مـزدا که با پیشـرانه 
پیـکان تولیـد می شـود! عمده تریـن کاری کـه 
داده،  انجـام  خـودرو  ایـن  بهمـن  روی  گـروه 
تغییر پیشـرانه آن برای کاهـش قیمت و جذب 
مشـتریان وانت بار هـای ارزا ن تـر بـوده اسـت.

وانت  مشابه  کامال  کارا  وانت  فنی  مشخصات 
آریسان نامبرده است؛ یعنی همان موتور 1700 

سی سی و همان قدرت و گشتاور .
وانـت کارا از نظـر فنـی و ظاهـری هیـچ حـرف 
جدیـدی بـرای گفتـن نـدارد و فقـط مناسـب 
افـرادی اسـت کـه از ظاهـر پیکان وانت خسـته 
شـده اند و مثـل وانـت پیـکان بـه دنبـال وانتـی 
جان سـخت می گردنـد و فراوانـی لـوازم یدکی و 
قیمـت پایین قطعات برایشـان اهمیـت باالیی 
دارد. البتـه اینگونـه افـراد باید برای دسـتیابی 
بـه این خواسـته  خود حـدود 25 میلیون تومان 

بـرای خریـد کارا هزینـه کنند .
طراحـی خارجـی وانـت کارا نسـبت بـه وانـت 
مـزدا تغییـر چندانـی نکـرده و هماننـد وانـت 
مـزدا 2000 در دو نـوع دو کابیـن و تک کابیـن 
تولیـد و عرضـه می شـود. امـا طراحـی داخلـی 
آن کمـی بـا مدل هـای پیشـین وانـت مزدا های 
2000 تفـاوت دارد و از طراحـی به روز تری بهره 
  ABS+EBD می بـرد. وانت کارا دارای ترمز های
و کیسـه هـوای راننـده اسـت که وظیفـه تامین 
امنیت سرنشـین را به عهده دارند! وانت کارای 
تک کابیـن توان حمل حـدود 800 کیلوگـرم بار 
را دارد در حالـی کـه وانـت کارای 2 کابیـن تنهـا 

تـوان حمـل 500 کیلوگـرم بـار را دارد .
جمع بندی

همانطـور کـه اشـاره شـد، وانـت پیـکان و وانت 
نیسـان هـر کـدام بـه دلیـل ویژگی هـای خـاص 
بـازار  از  بزرگـی  بسـیار  فعـال سـهم  خودشـان 
از  بـه خـود اختصـاص داده انـد . هیچ کـدام  را 
وانت هـای معرفـی شـده بـا توجـه بـه حداکثـر 
تـوان حمـل بارشـان قابلیـت مقایسـه و رقابت 
بـا وانـت نیسـان را ندارنـد و متاسـفانه حتـی با 
عرضـه ایـن وانت هـا بـه بـازار همچنـان وانـت 

نیسـان بی رقیـب باقـی می مانـد .
عرضه هریک از این وانت ها تغییر چندانی در 
وضعیت بازار 2 وانت بار پر کار کشور نخواهند 
خاص  مشتریان  کدام  هر  احتماال  و  گذاشت 
ورود  با  اینکه  با  داشت.  خواهند  را  خودشان 
این وانت بار ها به بازار کمی شاهد تنوع در بازار 
وانت بار های ایران می شویم اما تقریبا هیچ کدام 

رقیبانی جدی برای یکدیگر نیستند.

سه وانت بار:آریسان ، کارا   و   تندر 90
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کم کردن سرعت یک تریلر چند تنی، اتوبوس یا یک قطار در حال پایین 
آمدن از یک شیب تند فشار زیادی را بر سیستم های ترمز معمول وارد 
می کند که باعث می شود وسیله نقلیه گاهی از کنترل خارج شود و یا حتی 

باعث عمل نکردن ترمز شود! اینتاردر راه حلی برای این مشکل است.
خودروهای سنگین عالوه بر قدرت، نیازمند بیشترین مقدار نیروی ترمز 

در کم ترین زمان ممکن هستند. 
 )65Kg(  بسـیار کم حجـم و سـبک  )Intarder( ترمـز کمکـی اینتـاردر
اسـت کـه می توانـد به راحتـی در کنـار سیسـتم انتقـال قـدرت نصـب 
شـود که نه تنها کمکی بـرای ترمز موتـور )engine braking( اسـت بلکه 
تنش هـا و فشـارهای وارده بر سیسـتم ترمز معمـول را می توانـد تا %90 
کاهش دهد؛ که این عملکرد بیشـتر نمود خود را در شـیب های طویل 
کوهسـتانی دارد. ایـن سیسـتم باعـث می شـود تا ترمـز اصلی خـودرو 
خنک بماند و ظرفیت کامل خود را داشـته باشـد تا در ترمزگیری های 

ناگهانـی وارد عمـل شـود و به بهبـود کنترل خـودرو کمک کند.
قدرت در کنترل سرعت

در درون Intarder دو چرخ پره دار مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. یکی 
روتور چرخان با سرعت باال و دیگری استاتور بدون حرکت. هنگامی که 
Intarder فعال می شود یک پمپ هیدرولیکی کنترل شده توسط سیستم 
الکترونیکی خودرو، روغن با ویسکوزیته )چسبندگی( باال را به داخل 
Intarder تزریق می کند روتور که به محور انتقال قدرت خودرو متصل 
است به این سیال شتاب می دهند و آن را در یک مسیر چرخشی به سمت 
استاتور می فرستد. این روغن با نیروی که روتور به آن وارد کرده وارد فضای 
ثابت بین پره های استاتور می شود و استاتور روغن را با قدرت زیاد و مخالف 
با جهت حرکت روتور پس می زند. این امر، باعث برخورد ضربه گونه  سیال 
با روتور می شود که گشتاور بازدارنده  قدرتمندی ایجاد می کند. این گشتاور 
اول به محور انتقال قدرت و بعد؛ به نوعی به چرخ ها منتقل می شود. گرمای 
حاصل از تبدیل انرژی نیز توسط روغن جذب می شود. روغن پس از 
خروج از Intarder به یک مبدل حرارتی منتقل می شود و در آنجا گرمای 
گرفته را از دست می دهد و خنک می شود. این مجموعه قدرت نگه دارندگی 
قابل توجهی تولید می کند درحالی که هنوز دیگر سیستم های ترمزی خودرو 

فعال نشده اند و این موضوع در خودروهای سنگین کارایی باالیی دارد. 
تمامی این مجموعه مراحل به سرعت اتفاق می افتد به گونه ای که در 
بهترین حالت حدود یک ثانیه زمان می برد که البته این زمان برای فعال 

شدن کامل Intarder کافی است.  
طـور  بـه  را  سـنگینی  خـودروی  هـر  سـرعت  می توانـد   Intarder
قابل توجهـی تحـت کنتـرل نگـه دارد. حتـی تعویـض دنـده و سـایر 
سیسـتم های ایمنـی خـودرو ماننـد ABS, ESP می توانند عمل کنند و 

مانعـی بـرای Intarder نخواهنـد بـود.

شمع وسیله ی سوخت و ساز پیشرانه )موتور( است و یک قطعه برقی در 
اتومبیل محسوب می شود. هر گونه ایراد در این قطعه می تواند باعث ضرر و 
زیان راننده شود، چرا که هم بنزین وارد شده به خوبی نمی سوزد و خودرو 
قدرت مناسبی ندارد و هم اینکه از روی نسوختن مخلوط سوخت و هوا، 
موتور و خودرو دچار لرزش شده و استهالک قطعات باال می روند. اما این 
وسیله یک نشانگر بسیار مناسب از نحوه عملکرد پیشرانه نیز هست؛ یعنی 
می توان با معاینه این قطعه به راحتی به سالمت و یا مشکالت موتور پی برد.

1- اگر سر شمع شما به رنگ قهوه ای روشن در آمده بود، به این معناسـت 
کـه هیــچ مشکلــی وجـود نـدارد. مقدار سوخت مناسب است و احتراق 

کاملی صورت می گیرد.
2- رنگ قهوه ای مایل به قرمز در سر شمع به دلیل وجود مکمل در بنزین 

هـای بــدون ســرب اسـت. هیــچ مشکلی وجود ندارد .
3- اگـر نـوک شـمع خیس بـود و یا بـه رنگ مشـکی درآمده بود، نشـان 
دهنـده غلظـت بـاالی بنزین در مخلوط سـوخت و هواسـت )سـوخت 
غنـی(. رنـج دمای شـمع ) گرم یا سـرد بودن(، مقدار بــنزین و انـــدازه 

دهانـه شــمع را چک کنید.
ــده  ــان دهن ــده نش ــیب دی ــر آس ــک و س ــای کوچ ــه ه ــال و لک 4- خ
ــت.  ــه( اس ــل ازجرق ــن قبـ ــار بنزی ــدید در موتور)انفج ــوزی ش خودس
تایمینــگ موتــور، سیســتم ســوخت رســانی و جرقــه را چک کنیــد و از 

بــــنزین ســـوپر) بــــنزین بــــا اکتان باالتر( اســتفاده کنید.
5- شمع کثیف، به علت طی مسافت های کوتاه بــه مـــدت طوالنـــی 
بــه وجـود مــی آیــد. در  صورتیکـه بنابر هـر دلیلی مـوارد اسـتفاده از 
خودرویتـان بسـیار کوتـاه مـدت اسـت و دمای موتـور به حـد کافی باال 

نمـی رود، بایـد شـمع هـا را زودتر تعویـض کنید. 
نشاندهنــده  شـمع  اطــراف  در  مــواد  غیرعادی  شدن  انباشته   -6
ســوختن روغــن در موتــور اســت. ورود ایــن روغن به سیلندر یا به 

دلیل خرابی رینگ پیستون هاست و یا به علت خرابی گیت سوپاپ.

ZF ترمز کمکی اینتاردر
 روشـی امن تر بـرای توقـف

عیب یابی موتور با بررسی وضعیت شمع ها 

اطالعات فنی . . . . . .

پرایـد   0915...0575
مـدل 89؛ کولر را روشـن 
و  بـاال  آمـد  آمپـر  کـردم 
چراغ چک روشـن شـد. 
کولـر را خامـوش کـردم آمپـر آمـد پایین. 
حـاال هر وقت ماشـین را خامـوش می کنم 
مجـدد روشـن می کنـم چراغ چک روشـن 

مـی شـود! علت چیسـت؟ 
جواب: اگر در حالت عادی فن به موقع کار کند 
و موتور هم گرم نکند و فقط زمان کولر گرفتن 
موتور گرم می کند، بایستی رادیاتور ماشین از 
نظر کثیفی بررسی شود. دوم اینکه اگر در زمان 
به کار افتادن فن چراغ چک روشن می شود 

عیب از مقاومت فن و سرسیم ها می باشد.
از  7729...0915 پژو 405 مدل 88 ؛ بعد 
یک کیلومتر کار درجه آمپرسنج ماشین باال 

می رود و جوش می آید. علت چیست؟ 
جواب: ابتدا تسـت واشـر سرسـیلندر را انجام 
بـود ایـن تسـتها را انجـام  دهیـد. اگـر سـالم 
دهیـد: 1- فـن هـا در کنـد و تنـد کار کنـد.2- 
ترموسـتات خـراب نشـده باشـد. 3- واتر پمپ 
را چـک کنیـد. اگـر همـه این مـوارد سـالم بود 

رادیاتـور بایـد سـرویس شـود.
رو  استپر  ؛  مدل 90  سمند   0935...9952
دور  اما  کردم.  بودن عوض  به علت خراب 
موتور روی سه هزاره و مقداری کم و زیاد  
نکردند. درست  اما  بردم  جا  چند  میشود. 

برای  میکنم  استفاده  خراب  استپر  از  االن 
ماشین ضرر ندارد؟ 

جواب: استپر کهنه برای موتور ضرری ندارد. 
ولی رانندگی خوبی نمی توانید داشته باشید. 
بنابریان استپر مرغوب گرفته و تعویض نمایید. 
دیاگ هم بزنید. شاید برطرف شود. چنانچه 
عیب باز هم برطرف نشد، می تواند از سنسور 

دریچه گاز باشد.
  1075...0939 سوال اول: پژو 405 ؛ صبح 

یا طول روز هنگامیکه موتور درجا کار میکند 
صدای لرزش دارد و با گرفتن کالچ خیلی کم 
میشود. نمایندگی بردم گفتند چیزی نیست! 
آیا موتور جدید  علت چیست؟ سوال دوم: 
گاه  هرچند  هست  نیازی   4 یورو  بنزینی 

بنزین سوپر استفاده کنم؟
که  ندارد  به کالچ  ربطی  موتور  لرزش  جواب: 
از  ماشین  بایستی  شود.  برطرف  گرفتنش  با 
با سوال دوم،  نزدیک بررسی شود. در رابطه 
بر روی درب باک خودروها نوع سوختی که باید 

مورد استفاده قرار گیرد، درج شده است. 
جلـو  دارم  پرایـد  ماشـین   0915...7754
ماشـین با حیـوان برخورد کـردم پروانه کار 
نمیکنـد میتوانم بـا این وضـع رانندگی کنم 

داغ نمـی کند؟ 
جواب: چنانچه در اثر برخورد حیوان به جلوی 
ماشین پروانه فن کولر از کار افتاده باشد، در 
از کولر مانعی  حالت عادی و استفاده نکردن 

ندارد.
کولر  گاز  ؛   88 مدل  سمند   0915...7540
فول شده است. موقع کار کردن کولر، آمپر 
آب از وسط خیلی باالتر میرود و باد کولر گرم 
میشود. باید روی رادیات آب ریخته شود. 

علت چیست؟
ــی  ــرم نم ــور گ ــر موت ــدون کول ــر ب ــواب: اگ ج
کنــد، بایســتی فــن دور تنــد را تســت کنیــد. 
بایســتی  کــرد  مــی  کار  درســت  چنانچــه 

رادیاتــور ســرویس شــود. 
؛  گانه  تک   83 مدل  پراید   0915...5829
 3  ، هفته   2 مدت  در  رو  ماشین  کاربراتور 
بار تنظیم کردم. تمام لوازم کاربراتور هم نو 
گرفتم با این صورت وقتی ماشین را روشن 
میکنم بوی دود میکنه و وقتی هم گاز میدم 
عیبش  باالست  هم  مصرفش  میکنه.  دود 
باید  جاده  و  شهر  توی  چیست؟.معموأل 

چقدر مصرف کند؟ 
جواب: بایسـتی مجدداً به متخصص کاربراتور 
چـون  کنیـد.  تعمیـر  را  کاربراتـور  و  مراجعـه 
ممکـن اسـت ساسـات ماشـین ایـراد داشـته 
باشـد کـه باعـث دود کـردن می شـود و مصرف 

بنزیـن هـم بـاال مـی رود.
شود  می  فرمولی  چه  با   0935...3824

مصرف سوخت خودرو را اندازه گرفت؟
صدی  ماشینتان  بدانید  اینکه  برای  جواب: 
چند مصرف می کند، یک باک بنزین را فول 
کنید و کیلومتر ماشین را صفر کنید. پس از 
طی 200 کیلومتر دوباره باک را فول کنید. هر 
مقدار لیتری که گرفت تقسیم شود، سوخت 

شما درصدی به دست می آید.
نمیدونم  دارم   131 پراید   0915...5238
چرا وقتی کولر میگیرم آمپر آب  باال میرود و 
بعدش آب رادیات داخل مخزن میریزد و از 

مخزن هم بیرون میریزد !؟ 
کنید.  تعویض  را  رادیاتور  درب  ابتدا  جواب: 
ماشین  رادیاتور  شد،  دیده  عیبی  دوباره  اگر 
خوب  آب  کنید  امتحان  کنید.  سرویس  را 

چرخش داشته باشد.
مدل86  دارم   141 پراید   0915...0652
و  روشن  چک  چراغ  که  دستی  دوگانه 
خاموش میشود بیشتر زمانی که ماشین گرم 

میشود ! چرا؟
روی  حالتی،  چه  در  اید  نکرده  ذکر  جواب: 
بنزین یا روی گاز چراغ چک روشن می شود! 
دلیل  و  عیب  جداگانه  کدام  هر  روی  چون 

مخصوص به خود را دارد.
7259...0915سمند LX مدل 83 ؛ حدودا 
هر ده روز نیم لیتر آب کم میکند و دور دهانه 
درب رادیاتورالیه ای مثل گل به وجود میاد 

.مشکل چیست؟ 
جواب: ابتدا تسـت واشـر سرسـیلندر را انجام 
دهیـد. سـپس رادیاتور را سـرویس کنیـد و در 
تسـت آخـر 2 لیتر ضدیخ بـا آب بریزید و حتما 
هواگیـری کنیـد، کـه مانـع از تبخیـر آب مـی 
شـود و اگـر از جایـی نشـتی هـم داشـته باشـد 

مشـخص می شـود.
آیا  دارم.   84 مدل  پراید   0935...9644
می شود خودرویی که اصطالحا اتاق ندارد 
از  و  کرد؟  راه  روبه  را  است  سروصدا  پر  و 

سروصدای اتاق کاهش داد؟
با  و  بهترین  مسئله  این  با  رابطه  در  جواب: 
صرفه ترین راه این است که اول نزد صافکار، 
آن  از  بعد  دهید.  انجام  را  اتاق  صداگیری 
جلوبندی را هم تا حدودی که صدای ماشین 

گرفته شود، تعمیر کنید.

پرسـش و پاسـخ با 
کارشناس فنی بازار خـودرو قدس

مهندس سید مصطفی سـجادی

تکنسـین عالـی اتـومکانـیک 
و کارشـناس فنـی  خدمات اتومبیل

معرفـی  از  پـس  کمـی  فاصلـه  بـه 
توسـط  سـیلورادو  فیس لیفـت 
نسـخه  از  جی ام سـی  شـورولت، 
به عنـوان  را  سـیرای  شـده  بـه روز 

کـرد.  رونمایـی   2016 مـدل 
سـیرای  مدل هـای  تمامـی 
در  چهـره  تغییـر  یـک  بـا   2016
نمـای جلـو مواجـه شـده اند. ایـن 
تغییـرات عبارتنـد از: دریافت یک 
جلوپنجـره شـش ضلعی بزرگ تر با 
شـکل ظاهری منحصربه فرد برای 

هرکـدام از تریـم هـای مختلـف و 
چراغ هـای جدیـد تمـام ال ای دی 
شـامل چراغ های روشـنایی در روز 
به عنـوان  آن  از  )کـه   C شـکل  بـه 
خودروهـای  طراحـی  امضـای 
می شـود(،  یـاد  جی ام سـی 
پروژکتورهـا.  و  جلـو  چراغ هـای 
عـالوه بـر ایـن طراحـی سـپرهای 
عقـب و جلـو مـورد بازنگـری قـرار 
 LED گرفتـه و آرایـش چراغ هـای
عقـب خـودرو بـه حالـت C شـکل 

تغییـر پیـدا کـرده اسـت. 
قابلیـت  همچنیـن  جی ام سـی 
 CarPlay اتصـال  از  پشـتیبانی 
اپـل و اندرویـد اتـو را بـه سیسـتم 
IntelliLink خـودرو اضافـه کـرده 
اسـت. ویژگی ای که به مشـتریان 
اجـازه می دهـد از طریـق صفحـه 
بـه  خـودرو  لمسـی  نمایـش 
منوهـای گوشـی هوشـمند خـود 
دسترسـی داشـته و از برنامه های 

کننـد.  اسـتفاده  آن 
همانند شورولت سیلورادوی 2016 
هم  جی ام سی  که  می رود  انتظار 

عالوه بر اضافه کردن تکنولوژی های 
ایمنی جدید استفاده از جعبه دنده 
موتورز  جنرال  خودکار  سرعته   8
پیشرانه های  و  در همه مدل ها  را 
مختلف سیرا گسترش دهد. )قباًل 
موتور  برای  فقط  جعبه دنده  این 
6.2 لیتری این خودرو در دسترس 

بود.( 
طبق گفته GMC فروش سیرای 
سال  چهارم  سه ماهه  از   2016
می شود.  آغاز  میالدی  جاری 
ضمن این که اطالعات تکمیلی در 

ماه های آتی منتشر خواهد شد.

معرفی جی ام سی سیرای 2016
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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.
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طـرح هـای اولیـه نشـان مـی دهند سـدان 
سی-کواتره از زبان طراحی جدید سیتروئن 
اجتنـاب کـرده و در عوض ظاهری لوکس تر 
و رده بـاال بـا بدنـه ای جذاب تـر و بکارگیری 

کافـی از چاشـنی کـروم را ارائه می کند. 
مجموعـه  سـیتروئن  فرانسـوی  شـرکت 
ای از طـرح هـای پیـش نمایـش خـودرو 
ایـن  اسـت.  کـرده  منتشـر  را  سـی-کواتره 

خـودرو سـدان بیشـتر بـا هدف 
حضـور در بـازار خودرو 

سـیتروئن  اسـت.  شـده  طراحـی  چیـن 
سـی-کواتره کـه آشـکارا رقابـت بـا فولکـس 
واگـن جتـا را هـدف قـرار داده اسـت به طور 
مشـترک توسط سـیتروئن و شرکت چینی 
دانگ فنگ موتورز توسـعه داده شده است.

طـرح هـای اولیـه نشـان مـی دهند سـدان 
سی-کواتره از زبان طراحی جدید سیتروئن 
اجتنـاب کرده و در عـوض ظاهری لوکس تر 

و رده بـاال بـا بدنـه ای جذاب تـر و بکارگیری 
کافی از چاشـنی کـروم را ارائـه می کند.

در داخل، سـیتروئن سـی-کواتره از کابینی 
سـاده و کمینـه گـرا بـا دریچـه هـای هـوا 

مسـتطیلی و بخـش هایـی شـبه 
آلومینیومی در کنسول 

مرکـزی سـود می 
بـرد. بـه گفتـه 

سیتروئن، 

سـی-کواتره محصولی به مراتـب جذاب تر و 
مجلل تـر از خـودرو هـاچ بک سـی4 خواهد 

بـود کـه در اروپا بـه فروش می رسـد.
از نظـر فنـی، سـدان بعـدی سـیتروئن از 
پیشـرانه هـای توربوشـارژردار سـه و چهـار 
خواهـد  اسـتفاده  سـوز  بنزیـن  سـیلندر 
کـرد. خـودرو سـی-کواتره تنهـا بـه صـورت 

دیفرانسـیل جلـو عرضه می شـود و بیشـتر 
مـدل هـای آن بـا جعبـه دنـده اتوماتیـک 

همراهـی خواهنـد شـد.
سیتروئن سی-کواتره 2016 طی هفته های 
پیـش رو به صورت رسـمی معرفـی خواهد 
شـد و تا پیش از پایان سـال جاری میالدی 
بـرای فروش در بازار چین عرضه می شـود. 
سـیتروئن در حـال حاضـر برنامـه ای بـرای 
فرانسـه  در  خـود  جدیـد  سـدان  فـروش 
نـدارد، امـا شـانس اندکـی وجـود 
وارد  سـی-کواتره  کـه  دارد 
خط تولید شرکت در 
اسپانیا شود.

سی-کواتره؛ سدان جذاب سیتروئن برای بازار چین
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عصـر خـودرو : جرقه هـای تولیـد خودروهـای خارجـی در بـازار 
و  قیمـت  افـت  نگـران  وارداتی هـا  اسـت.  شـده  روشـن  ایـران 
لوکس سـواران منتظـر گشـایش های جدیـد در واردات خـودرو 
هسـتند. مـوج جدیدی از فـروش خودروهای وارداتـی هم به راه 

اسـت. افتاده 
محمدرضـا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای 
گذشـته گفتـه اسـت که بـا توافـق هسـته ای، قیمـت خودروهای 
خارجـی بایـد سـیر نزولـی را آغـاز کنـد. اگرچـه او معتقـد اسـت 
کـه اتفـاق خاصـی در بـازار خودروهـای داخلـی نیفتـاده اسـت و 
قـرار هـم نیسـت که انتظـار کاهش قیمـت خودروهـای داخلی را 
داشـت امـا بـه صراحـت اعالم کـرده کـه با کاهـش احتمالـی نرخ 
ارز بعـد از توافـق، قیمت خودروهـای خارجی باید حتما و حتما 

کاهـش یابد.
همیـن  کـه  می گوینـد  خـودرو  بـازار  فعـاالن  راسـتا،  ایـن  در 
گفته هـای وزیـر بـر بازارشـان اثـر داشـته و بیشـتر افـرادی کـه به 
نوعـی خودروهـای خارجـی در اختیـار دارند و قصـد تعویض آن 
را داشـته اند، نگـران از احتمـال کاهـش قیمـت، بـه نمایشـگاه 
مراجعـه می کننـد و خودروهای خـود را برای فـروش می گذارند. 
فـروش  بـرای  آمدهـا  و  رفـت  روزهـا،  ایـن  کـه  می گوینـد  آنهـا 
بـازار  اگرچـه  و  داشـته  بیشـتری  شـدت  خارجـی  خودروهـای 
همچنـان راکد اسـت اما حضـور متقاضیان در این نمایشـگاه ها، 

بـازار را بـه تحـرک وا داشـته اسـت.
هـم  را  وارداتـی  خودروهـای  روزهـای  ایـن  روز  و  حـال  البتـه 
می تـوان بـه خوبـی از شـمار خودروهایـی کـه ایـن روزهـا جلوی 
نمایشـگاه های اتومبیـل صـف کشـیده و بـر سـر خـود تابلـوی 
فـروش را دارنـد، بـه خوبـی حـس کـرد. اینجـا اسـت کـه بـه نظر 
افتـاده  توافـق  چالـه  در  وارداتـی  خودروهـای  چـرخ  می رسـد 
اسـت.  بـه هرحـال به نظر می  رسـد آینـده بـازار خـودرو در ایران 
روشـن اسـت و اگـر خودروسـازان خارجـی، مدل هـای جدیـدی 
از تولیـدات خـود را در کمپانی هـای خودروسـازی ایـران تولیـد 
کننـد، خیابان هـای کشـور رنـگ و روی جدیدی خواهـد دید که 
شـاید دیگـر، تفاوت حضـور خودروهای داخلی و خارجـی در آن 
کمتـر بـه چشـم آیـد. چـرا که سـال ها اسـت که چشـم مـردم، از 

دیـدن خودروهـای تکـراری ایرانـی خسـته شـده اسـت.

از میان خبر ها . . . . . .

بازار خودروهای وارداتی پس از توافق

به عنوان وسیله نقلیه ای که نام آن 
برگرفته از یک قبیله کوچ نشین در 
صحرای آفریقاست، فولکس  واگن 
 tourتوراگ )با تلفظ صحیح توار اِگ
دور  اصلی  مسیر  از  چندان   )egg
نشده است. این مدل برای فولکس 
 واگن منفعت زیادی داشته و این 
کمپانی توانسته در طول 11 سال، 
بیش از 720 هزار نسخه از آن را به 
به 130  نزدیک  که  برساند  فروش 
هزار دستگاه آن در بازار آمریکا بوده 
است. بنابراین »توراِگ« پس از یک 
آپدیت متعادل برای مدل 2015، 
نیاز چندانی به سرگردانی در بیابان 

ندارد.
نسل دوم و کنونی توراِگ در سال 
مدل  این  و  شده  معرفی   2011
جدید نیز از نظر مکانیکی تغییری 
پیشرانه،  برای  است.  نداشته 
بنزینی   V6 مدل  بین  از  می توان 
یا   TDI توربودیزل  استاندارد، 

بر  متمرکز  هیبریدی  سیستم 
عملکرد استفاده کرد. در طراحی 
بیرونی، توراِگ صاحب یک لباس 
چهار  جلوپنجره  یک  با  جدید 
خط، تریم کروم، ارتقای سیستم 
و  چرخ ها  تازه  طراحی  روشنایی، 
رنگ های جدید شده است. درون 
درخشان  نقره ای  طراحی  کابین، 
بیشتری به کار رفته است و طراحی 
آن،  چوب  تریم  جزئیات  و  چرم 
است.  کرده  پیدا  باالتری  سطح 
فولکس  واگن باالخره در رقابت با 
رقبای جدید خود، یک مجموعه 
ایمنی رانندگی شامل کروز کنترل 
انطباقی، سیستم هشدار عبور از 
ترمز  و  کور  نقطه  تشخیص  خط، 

پیش از برخورد اضافه کرده است.
استاندارد  دیفرانسیل  سیستم 
فورموشن،  محرک  چهار چرخ 
 3500 باالی  یدک کشی  ظرفیت 
کیلوگرمی، بیش از 15 سانتی متر 

عقب  و  جلو  به  حرکت  برای  فضا 
جمع شونده  عقب  صندلی های 
برای  خودکار  عقب  درب  یک  و 
با  عقب  صندوق  به  دسترسی 
باال  حالت  در  لیتر  گنجایش 906 
دو  و  عقب  صندلی های  بودن 
جمع  هنگام  در  آن  شدن  برابر 
این ها  همه ی  صندلی ها،  شدن 
برای خریدارانی که هنوز به دنبال 
ظرفیت های واقعی یک شاسی بلند 
با  کراس اورهای  به  و  هستند 
قابلیت های کمتر عالقه ای ندارند، 

در دسترس خواهند بود.
تجربه رانندگی در مدل 2015 کم 
و بیش شبیه به رانندگی در توراِگ 
2014 است. همان طور که انتظار 
دو  هر  رانندگی  کاراکتر  می رود، 
مدل FSI بنزینی و TDI V6 دیزل با 
حس خوب سیستم دستیار فرمان 
هیبرید  مدل  )تنها  هیدرولیکی 
استفاده  الکترونیک  دستیار  از 

شاسی  یک  می کند(، 
و  هوشمند  و  مستحکم 

یک پدال آماده و با تمرکز باال 
این  کاراکتر  است.  شده  همراه 

فولکس  واگن خانوادگی به سمت 
مطیع  و  راحتی  واقعی  شرایط 
 بودن حرکت کرده است و نسبت به 
مدل هایی مانند آئودی Q7 و پورشه 
خودروسازی  گروه  در  که  کاین 
فولکس  واگن دارای پلتفرم مشترک 
هستند، بیشتر در جهت آسایش و 
راحتی راننده قدم برداشته است. 
مدل  در  موجود  گشتاور  فراوانی 
نیوتن متر  برابر 46/550  که   TDI
راننده  که  می شود  باعث  است، 
شتاب گیری،  برای  زیادی  امکان 
تند  پیچ های  از  پس  به خصوص 
داشته باشد. در مدل TDI تنها یک 
مقدار سرسختی در انتقال قدرت 
دیده می شود و البته قیمت باالتر 
خودرو و هم سوخت گران تر را در 
پی خواهد داشت. در نتیجه، شاید 
آن  کمتر  سوخت  مصرف  مزّیت 
کاماًل جبران شود. خروجی بیشتر 
موتور بنزینی تنها در مانورهای با 
است.  قابل  مشاهده  باال  سرعت 
ولی با این وجود، بهترین عملکرد 
در خانواده توراِگ متعلق به مدل 
قدرت  البته  که  است  هیبرید 

بیشتری نسبت به برادرانش دارد.
مجهز  استاندارد  مدل  در  توراگ 
با  لیتری   3.6  V6 موتور  یک  به 
گشتاور  و  بخار  اسب  قدرت 280 
نیوتن متر و گیربکس 8   360.65
سرعته اتوماتیک با امکان تعویض 
دنده دستی ارائه می شود. مصرف 
سوخت آن در شهر 13.8 لیتر و در 
بزرگراه 11.8 لیتر به ازای هر 100 
محیط  سازمان  توسط  کیلومتر 

زیست آمریکا گزارش شده است. 
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