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رابی؛ 
خودروی مسابقه ای

 بـدون راننـده آئـودی
رابـی یـک آئـودی RS7 مدل 201۶ اسـت 

کـه می توانـد خـودش به تنهایـی و به شـدت 
رانندگـی کنـد. »رابـی« کـه درواقع جانشـینی 
بدون راننـده  اولیـه  خـودروی  »بابـی«،  بـرای 
آئـودی RS7 اسـت، وزن بسـیار کمتـری دارد و 
۴00 کیلوگـرم نسـبت به »بابی« سـبک تر اسـت. 
درنتیجـه می توانـد به راحتـی سـرعت بگیـرد و 
رانندگـی انسـانی را بـا دقـت کاملـش شـرمنده 
کندرابـی موفـق شـده بود در پیسـت مسـابقه به 
بیشینه سرعت km/h 240 دست پیدا کند و ...

ناگفته هایی از زندگی 30 ساله و پرپیچ و خم پراید 

آیـا می دانید پراید چگونه پـراید شد؟

صفحه 4
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به   2015 مدل   R گلف  واگن  فولکس 
عنوان یک هاچ بک پرطرفدار همچنان 
جایگاهش را در صدر جدول تولیدات 
کمپانی فولکس واگن حفظ کرده است. 
از فولکس واگن  این هاچ بک که حتی 
می بالد  این  به  است  قوی تر  نیز   GTI
و  اسب بخاری   292 موتور  یک  به  که 
سیستم چهار چرخ محرک مجهز است. 
از نظر نمای ظاهری و طراحی بدنه، این 
خودرو تفاوت چندانی با فولکس واگن 
GTI ندارد و به جز اگزوزهای چهارتایی و 
قطعات تزینی کوچکی بر روی بدنه، همه 

چیز کاماًل مشابه به نظر می رسد.
عملکرد  زمینه  در  عمده  تغییر  البته 
صورت گرفته است و کمپانی فولکس 
لیتری  دو  سیلندر  چهار  موتور  واگن 
را   GTI گلف  توربوشارژر  به  مجهز  و 
نیروی  به  اسب بخار   82 و  برداشته 
آن اضافه کرده تا کل نیروی خروجی 
این  برساند،  به 292 اسب بخار  را  آن 
نیروی اضافی در کنار هندلینگ عالی 

به  خودرو  این  بی نظیر  چسبندگی  و 
سطح جاده قرار گرفته است. 

طراحی بدنه و امکانات رفاهی
مدل 2015 یک   R فولکس واگن گلف
می تواند  که  است  در  چهار  هاچ بک 
پنج سرنشین را در خودش جا بدهد. 
تجهیزات استاندارد این هاچ بک عبارتند 
تایرهای  با  اینچی   18 رینگ های  از: 
عملکرد باال، گرمکن آینه های جانبی، 
استارت  و  دسترسی  عقب،  بادشکن 
بدون کلید، برف پاک کنهای اتوماتیک، 
کروز کنترل، امکان انتخاب حالت های 
رانندگی مختلف، گرمکن صندلی های 
قابلیت  با  راننده  برقی  صندلی  جلو، 
تنظیم در هشت جهت، صندلی برقی 
با قابلیت تنظیم در دو جهت،  شاگرد 
فرمان تلسکوپی با قابلیت خم شدن به 
باال و پایین، صندلی های تاشوی عقب 
با دسترسی به صندوق عقب، دوربین 
دید عقب، نمایشگر لمسی 5.8 اینچی، 
اتصال سیستم صوتی و تلفن همراه از 

بلوتوث، سیستم صوتی مجهز  طریق 
به سی دی خوان و هشت بلندگو، رادیو 
ماهواره ای و درگاه ورودی برای اتصال 
 DCC and پکیج  اگر  جانبی.  لوازم 
Navigation که به صورت سفارشی به 
فروش می رسد را خریداری کنید، این 
تجهیزات در اختیارتان قرار می گیرد: 
رینگ های 19 اینچی، سنسورهای پارک 
در جلو و عقب، سیستم تعلیق تطبیقی با 
انتخاب راننده، GPS و سیستم صوتی 

Fender با کیفیت صدای عالی. 

واگن  فولکس  پیشران  نیروی  تأمین 
گلف R مدل 2015 بر عهده یک موتور 
چهار سیلندر 2 لیتری گذاشته شده که 
قادر است 292 اسب بخار نیرو و حدود 
کند.  تولید  گشتاور  نیوتن متر   380
موتور  این  کنار  در  که  گیربکسی  تنها 
سرعته  شش  گیربکس  می گیرد،  قرار 
 )DSG( واگن  فولکس  وضعیتی  دو  و 
است ولی انتظار می رود در سال 201۶ 
که  نیز  دستی  سرعته  شش  گیربکس 

گیربکس سنتی فولکس واگن است نیز 
نیروی  بشود.  عرضه  خودرو  این  برای 
موتور به هر چهار چرخ منتقل می شود 
و به این هاچ بک قدرتمند اجازه می دهد 
به  سکون  حالت  از  ثانیه   ۴.9 ظرف 
بر ساعت دست  کیلومتر  سرعت 100 
پیدا کند. مصرف سوخت این هاچ بک 
در سیکل ترکیبی 10.53 لیتر )11.90 
بزرگراه(  در  لیتر  و 9.12  شهر  در  لیتر 
برآورد شده است که برای خودرویی که 
بر عملکرد تمرکز دارد بسیار مناسب به 
نظر می رسد. بهتر است بدانید مصرف 
سوخت گلف GTI که قدرت کمتری دارد 

9.78 لیتر در سیکل ترکیبی است.
تجربه رانندگی

محرک  چرخ  چهار  هر  که  آن جایی  از 
هستند، گلف R از چسبندگی بی نظیری 
و  است  عالی  شتاب  است.  برخوردار 
دیفرانسیل  هاچ بک های  از  هیچ یک 
جلو و گشتاور باال به پای آن نمی رسند. 
دور  و  می افتد  دور  روی  خودرو  وقتی 
موتور باال می رود، صدای آرام اگزوز به 
غرشی بم تبدیل می شود. خوشبختانه، 
بزرگراه  در  حرکت  هنگام  اگزوز  صدای 
نیز یکنواخت و خسته کننده نیست. اگر 
با سرعت از جاده های پر پیچ و خم عبور 
کنید، گلف R از ثباتی بی نظیر برخوردار 
است و رفتار آن قابل پیش بینی است. 
با این که بسیاری از خودروهای متمرکز بر 
عملکرد، راحتی را فدای کیفیت سواری 
می کنند، ولی کمپانی فولکس واگن به 
این اصل پایبند نبوده است. سیستم 
تعلیق به اندازه کافی نرم و انطباق پذیر 
مسیرهای  بلندی   و  پستی  تا  هست 
ناهموار را جذب کند. سیستم تعلیق 
تطبیقی که به صورت سفارشی عرضه 
می گردد نیز دارای حالت های رانندگی 
Comfort و  Race است و توانایی های 

خودرو را هرچه بیشتر باال می برد.

از میان خبرها . . . . . . . .

رانندگی با فولکس واگن گلف R مدل 2015

برخالف   ،QX70 اینفینیتی 
جدیدی  خودروی  نامش، 
بلند  شاسی  این  نیست؛ 
ژاپنی، هنوز همان خودروی 
است  نفره ای  پنج  و  اسپرت 
 2003 سال  در  بار  اولین  که 
بازار عرضه شد و در سال  به 
2009 بازنگری هایی کلی در 
دنبال  به  گرفت.  صورت  آن 
تغییر نام بسیاری از خودروها 
کمپانی  جاری،  سال  در 
اینفینیتی نیز، نام دو محصول 
خود یعنی FX50 و FX35 را 
کمپانی  داد  تغییر   QX70 به
  QX70 قیمت  اینفینیتی 
2015 را به تازگی اعالم کرده 
باقی  تغییر  بدون  تقریبًا  که 
مانده است؛ تنها تغییری که 
 Sport صورت گرفته ارائه پکیج
 QX70 است که باعث می شود
اسپرت تر به نظر برسد؛ گفتنی 
است، قیمت ها هم از 45,850 

دالر شروع می شوند. 
طراحی بدنه

جلو  یک  دارای  جلو  قسمت 
زیر  تا  که  است  بزرگ  پنجره 
کاپوت و بین گلگیرها امتداد 
دماغه  خودرو  می کند.  پیدا 
هم،  آن  کابین  و  دارد  بزرگی 
مایل  عقب  سمت  به  کمی 
باعث  امر  همین  است؛ 
می شود از نیم رخ شبیه کفش 
به نظر برسد، یک کفش شیک 
و با کالس. وقتی هم از روبرو 
و یا از پشت فرمان به آن نگاه 
بودن  اسپرت  حس  کنید، 
می شود.  القا  شما  به  خودرو 
چراغ های زنون HID و چراغ 
های مه شکن جزو تجهیزات 
استاندارد این خودرو هستند. 

اینفینیتی  است،  گفتنی 
نیسان  پلتفرم  روی   QX70
FM سوار شده است که باعث 
می شود در مسیرهای ناهموار 
و سر پیچ های تند، سواری نرم 

و با ثباتی داشته باشد. 
طراحی داخلی

اینفینیتی  داخلی  طراحی 
QX70 و کنسول بزرگ وسط 
داشبورد سرشار از تکنولوژی 
است که از جمله آنها می توان 
 Hard به سیستم مسیریاب
 ،NavTraffic سیستم ،Drive
 NavWeather سیستم 
مانیتور  مهم تر،  همه  از  و 
اشاره  اینفینیتی  مخصوص 
از  هوایی  تصویری  که  کرد 
و  می دهد  نمایش  خودرو 
و  ترافیک  در  حرکت  برای 
مناسب  بسیار  دوبل  پارک 
است. همگی این تجهیزات 
دست به دست هم می دهند 
تا ضمن حفظ ایمنی، سواری 
اختیار  در  راحتی  و  نرم 

سرنشینان قرار بگیرد. 
مورد دیگری که ما را غافلگیر 
اتوماتیک  سیستم  می کند، 
مخصوص  رانندگی  وضعیت 
اینفینیتی است. این سیستم، 
های  آینه  و  فرمان  غربیلک 
جانبی را متناسب با وضعیت 
حرکت  صندلی  روی  راننده 
وضعیت  تغییر  با  و  می دهد 
راننده، آینه ها را هم تنظیم 
که  کسانی  البته  می کند؛ 
حالت  می توانند  بخواهند 
کنند.  انتخاب  هم  را  دستی 
از  که   Bose صوتی  سیستم 
اکوستیک  علم  اصول  نظر 
 QX اینفینیتی خودرو  برای 

حی  ا طر
 11 با  شده، 

 QX70 بلندگو روی
است.  گردیده  نصب  نیز 
رادیوی  دارای  سیستم  این 
FM و AM، سیستم پخش 
CD، و اتصال بلوتوث است. 
کنترل  پیشرفته  سیستم 
آب و هوای اینفینیتی باعث 
راحت  سرنشینان  می شود 
سیستم  این  بکشند؛  نفس 
با استفاده از یک فیلتر هوا، 
داخل  های  آالینده  سطح 
کابین را کاهش می دهد و آن 
را عاری از مواد حساسیت زا 
اندازه  به  بار  فضای  می کند. 
کافی بزرگ است و اگر صندلی 
نسبت 60/40  به  عقب  های 
خم شده باشند، فضای بار به 

1.76 متر مکعب می رسد.

قدرت و عملکرد موتور
اینفینیتی QX70 با دو موتور 
موتور  است:  خریداری  قابل 
شش سیلندر 3.7 لیتری تمام 
آلومینیوم که 325 اسب بخار 
نیرو و 362 نیوتن متر گشتاور 
تولید می کند و موتور هشت 
 390 با  لیتری   5 سیلندر 
نیوتن  نیرو و 500  اسب بخار 
متر گشتاور هر دو این موتورها 
یا   VVEL سیستم به  مجهز 
 Variable Valve Event &(
Lift control( هستند که کار 
تنظیم زمان بندی سوپاپ ها 
را بر عهده دارد. یک گیربکس 
هفت سرعته اتوماتیک مجهز 

پدل  به 
شیفتر دستی 
تنظیم  سیستم  و 
دو  هر  از  موتور،  دور  کننده 
موتور پشتیبانی می کند. پدل 
شیفتر منیزیمی )که فقط در 
می شود(  ارائه    Sport پکیج 
راننده  می شود  باعث  نیز، 
کنترل خودرو را بهتر در دست 
داشته باشد. مصرف مدل 6 
سیلندر و دیفرانسیل عقب، 
در شهر 16 لیتر و در بزرگراه 
11 لیتر است. مصرف مدل 6 
سیلندر AWD نیز، در شهر 
17 لیتر و در بزرگراه 12 لیتر 
برآورد شده است. بیشترین 
مقدار مصرف سوخت به مدل 
8 سیلندر AWD تعلق دارد 
که به 20 لیتر در شهر و 14 لیتر 

در بزرگراه بالغ می شود. 

اینفینتـی  QX70 مدل 2015
پرشین خودرو: یک عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به تاثیر لغو تحریم ها بر 
قیمت خودرو گفت: روان شدن مرزهای کشور در پساتحریم، خود به خود باعث 
از بین رفتن رکود در بازار و به تبع آن کاهش قیمت خودروهای داخلی می شود.

ایـن عضـو ناظـر شـورای رقابـت دربـاره وضعیـت بـازار خـودرو پـس از لغـو 
تحریم هـا عنـوان کـرد: رفـع تحریم هـا موجـب سـهول الوصول تر شـدن 
واردات قطعـات ارزبـر شـده و در نتیجـه قیمـت تمـام شـده تولیـد خـودرو 
پاییـن می آیـد کـه همیـن امـر باعـث ایجـاد تعـادل در قیمـت خـودرو و 

روان شـدن رونـد تولیـد و دسترسـی آسـان تر مـردم بـه آن می شـود.
وی ادامـه داد: سیاسـت دولـت مبنـی بر این اسـت کـه اجازه پاییـن  آمدن 
قیمـت ارز را ندهد. همچنین دولت نمی خواهد با پاییـن آوردن قیمت ارز 

تعادل بیـن عرضه و تقاضـا را بهم بزند.
این عضو ناظر شورای رقابت درباره تصمیم شورا در رابطه با قیمت گذاری 
خودروهای داخلی گفت: قطعا شورای رقابت در دستورالعمل خود اجازه 
باال بردن قیمت خودروهای داخلی را نمی دهد و ممکن است در آینده 

افزایش قیمت این محصول را مورد بازبینی قرار دهد.
مقابله شورای رقابت با دستورالعمل انحصاری واردات

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به دستورالعمل وزارت صنعت برای واردات 
خودرو درباره ی مساله رفع انحصار در آن گفت: در صورتی که وزارت صنعت 
باره تصمیم  این  رقابت در  تغییر دهد، شورای  را  نخواهد دستورالعمل 

جدیدی خواهد گرفت و با آن مقابله خواهد کرد. 
این عضو شورا با اشاره به دعوت این شورا از مسووالن وزارت صنعت بر ایجاد 
تغییر دستورالعمل واردات خودرو جهت رفع انحصار در آن اظهار کرد: اگر 
وزارت صنعت نخواهد دراین مورد تغییری ایجاد کند آن وقت شورای رقابت 
در این مورد تصمیم جدیدی خواهد گرفت تا با آن مقابله کند و به طور قطع 

دستورالعمل انحصاری را امضا نخواهد کرد.

نتایج یک مطالعه در دو سال پیاپی نشان داده است که مصرف کنندگان هنوز 
هم برای پذیرش خودروهای خودمختار آمادگی ندارند و در مواجهه با آنان 
دچار استرس می شوند. بنابر جدیدترین تحقیقات انجام شده، مردم هنوز 

هم برای پذیرش خودروهای خودراننده آماده نیستند.
پژوهشـی  از موسسـه   Michael Sivak و  Brandon Schoettle محققـان
حمـل و نقـل میشـیگان بـه تازگی نتایـج یک مطالعـه را منتشـر کـرده اند 
کـه بـه بررسـی نظـر مـردم در بـاره خودروهـای خودمختـار پرداختـه و بـه 
دنبـال جـواب این پرسـش بوده اند که ایـا خودروهای خودمختـار از جانب 

راننـدگان مـورد پذیـرش قـرار خواهـد گرفت یـا نه.
در مجموع 505 پاسخ دهنده با سنی بیش از 18 سال این نظر سنجی را کامل 

پاسخ دادند که در حدود 52.9 درصد از آنان نیز زن بودند.
هنگامی که سـوال در مورد سـطح قابل قبول از سیسـتم اتوماسیون شد در 
حـدود ۴3.8 درصـد از پاسـخ دهندگان گفتنـد که هیچ کـدام از ویژگی های 
خودروهـای خودمختـار را قبول ندارنـد در حالی کـه ۴0.۶ درصد نیز اعالم 
کردنـد که ترجیح می دهنـد با برخی از ویژگی هـای خودروهای خودمختار 
سـرو کار داشته باشـند و 15.۶ درصد نیز اعالم کردند که خودرو خودمختار 

را بـه صورت کامل قبـول دارند.
در مورد اینکه چقدر در هنگام سفر با یک خودرو خودمختار به عنوان 
یک مسافر مضطرب خواهید بود که 35.۶ درصد از پاسخ دهندگان اعالم 
کردند دچار اضطراب بسیار زیادی خواهند شد و تنها 10.9 درصد از پاسخ 

دهندگان اعالم کردند که به این فناوری بسیار اطمینان دارند.
گـوگل بسـیار آرزو دارد کـه در خودروهـای خودمختـار خود اثـری از فرمان 
و پـدال نباشـد ولـی به نظر می رسـد خریـداران چندان بـا این ایـده موافق 
نبـوده و از افـراد مـورد بررسـی 9۶.2 درصـد اعـالم کردنـد کـه عـالوه بر یک 
فرمـان حتمـا پـدال گاز و ترمـز نیز در دسـترس باشـد حتـی اگر خـودرو به 

صـورت کامل خودمختـار و اتوماتیک باشـد.

کمپانـی اِشـکودا به تازگـی لوازم جدیـدی را بـرای مدل هـای مختلف خود 
معرفـی کـرده کـه باعـث سـهولت زیـادی در رفت وآمـد با خـودرو بـه همراه 

حیوانـات خانگی خواهند شـد.
مورد اول کمربندهای مخصوص سـگ )به طورکلی حیوانات خانگی( روی 
صندلی هاسـت که در صـورت بروز تصـادف از حیـوان محافظت می کنند. 
مـورد دوم محافـظ مخصـوص صندلی های عقب اسـت که از کثیف شـدن 

اسـباب و وسـایل توسـط حیوان جلوگیری به عمل می آورد.
مالکان نسخه های پنج درب )Estate( می توانند از تقسیم کننده محفظه بار 
نیز استفاده کنند، به این صورت که به وسیله آن صندوق به دو قسمت تقسیم 

می شود و در یک قسمت سگ و در بخش دیگر سایر لوازم قرار می گیرد.
یـک محافـظ عمـودی هـم در پشـت تکیـه گاه سـر صندلی هـای عقـب 
قابل نصب اسـت که مانع ورود حیوان به قسـمت سرنشینان می شود. این 
دو مـورد در نسـخه پنج درب مدل های فابیـا )Fabia(، اُکتاویـا )Octavia( و 

سـوپرب )Superb( در دسـترس هسـتند.

قیمت خودروهای داخلی کاهش می یابد

مشتریان برای خودران ها آماده نیستند!

ایده های اِشکودا برای ایمنی حیوانات
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یـک شـرکت هلنـدی نمونـه اولیـه یک جـاده پالسـتیکی را عرضـه کرده 
اسـت کـه نسـبت بـه نسـخه هـای سـنتی دارای دوام 3 برابری اسـت.

 در هنگامی کـه در جاده هـا در حـال حرکـت هسـتید بـه طـور یقیـن 
بطری های پالسـتیکی را در سـطح و شـانه های جاده دیده اید که چشـم 
انداز جاده را آلوده کرده اند و البته شـما نیز بسـیار وسوسـه شده اید که در 

ایـن نازیبایـی چشـم انداز بـا انداختن یک بطری شـریک شـوید.
حاال یک شرکت هلندی مدعی شده است که می تواند از پالستیک های 
 PlasticRoad بازیافتی اقدام به ساخت جاده کند که این جاده ها موسوم به
به صورت یک مدل مفهومی در سطح محدودی اجرا شده که توسط شرکت 
VolkerWessels تولید شده است که این یک شرکت مشهور در عرصه 

ساخت جاده های بین شهری و شهری است.
این شـرکت ادعا کرده اسـت که جاده های پالسـتیکی می توانند تا 3 برابر 
دارای عمـر طوالنـی تـری نسـبت به جاده های سـنتی فعلی باشـند و در 
برابر دماهای مختلف از منفی 40 تا 17۶ درجه فارنهایت از خود مقاومت 
نشـان دهد که البته هنـوز برخی جزئیات منجمله رفتار جـاده در هنگام 

تماس با اشـیای برنده و.. مشخص نشـده است.
جاده های السـتیکی دارای مزایای زیسـت محیطی از جمله اسـتفاده از 
مواد بازیافتی و کاهش اسـتفاده از آسـفالت را دارند زیرا طبق این گزارش 
آسـفالت مسـئول 2 درصد از انتشـار جهانی دی اکسـید کربن را بر عهده 

دارد و موجـب آلودگی هوا و محیط زیسـت می شـود.
در ضمن پروسـه سـاخت این جاده ها بسـیار سـریع تر بوده و در خارج از 
سـایت سـاخته می شـود و زمان سـاخت و سـاز از چند ماه به چند هفته 
کاهـش می یابـد و بخـش توخالـی جـاده امـکان عبـور کابل هـای بـرق و 
لوله های آب را می دهد و همچنین سـبک تر از جاده های سـنتی اسـت.
شورای شهر روتردام اعالم کرده است که یک برنامه آزمایشی برای این 
فناوری جدید تدارک دیده است و در ضمن امکانات ازمایشگاهی نیز برای 
آن تدارک خواهد دید هر چند شرکت مذکور اعالم کرده است که حداقل 

3 سال باید برای عرضه نسخه تولیدی این جاده های پالستیکی صبر کرد.
نهایتـا بهره گیـری از تونل هـای موجـود در زیر جاده ها می تواند مسـیری 
ایـده آل بـرای عبـور تاسیسـات مـورد نظر شـرکت های مختلـف از جمله 
تاسیسـات الکتریکی و مکانیکی باشـد. در زمین هایی با خاک و شـرایط 
نامناسـب زیسـت محیطی نیـز به کار گیـری این جاده ها بسـیار آسـان تر 
خواهـد بـود. ایـن جاده هـا ماننـد تکه های لگو بـه هم متصل شـده، جدا 

شـده و در صـورت بروز مشـکل تعویض می شـوند.
از  استفاده  با  نیز   Rajagopalan Vasudevan هندی  پروفسور 
پالستیک های کهنه موفق به تولید پلیمری شده بود که می تواند در 
فرایندی شیمیایی به تولید آسفالت منجر شود. با استفاده از این روش، 
جاده ها مقاوم تر، ارزان تر و البته سبزتر خواهند شد. هند سال های سال 
است که از این روش برای ساخت جاده ها استفاده می کند اما در روش 

جدید شرکت هلندی دیگر خبری از آسفالت نخواهد بود.
به نظـر می رسـد با بهره برداری عملـی از این طرح حتی بتوانیم شـاهد 
بهره گیـری از مـوادی کـه بتواننـد سـبک رانندگـی و نحـوه تعامـل بـا 

السـتیک خودروهـا را بیـش از پیش بهبود بخشـند باشـیم.

فنــاوری  جدیدتریــن  از  فــورد  خودروســازی  شــرکت  مســؤوالن 
ــرات  ــکن خط ــش و اس ــت چرخ ــا قابلی ــل ب ــو اتومبی ــای جل چراغ ه

احتمالــی موجــود در جــاده رونمایــی کردنــد.
به نقل از ایسنا، هدف مسؤوالن شرکت فورد از تولید نسل جدید چراغ های 

خودرو، کاهش تصادفات در برخورد مستقیم و قسمت جلو خودرو است.
مدیر شرکت فورد ضمن اشاره به موفقیت این سیستم در آزمایش های 
انجام شده اظهارکرد: در واقع این سیستم ارتباط میان فناوری و روش های 
کنترل کاهش تصادفات است. هدف نهایی شرکت فورد افزایش ایمنی 

رانندگان و عابران در ایاالت متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان است.
بر اساس اطالعات مرکز مدیریت ترافیک بزرگراه های ایاالت متحده 
آمریکا، ایمنی خودکار از سیستم های ساده مانند کمربندایمنی شروع 

شده و تا فناوری های پیچیده جلوگیری از برخورد را شامل می شود.
مسؤوالن شرکت فورد در مورد نحوه عملکرد سیستم چراغ های هوشمند 
خودرو افزودند: در مرحله اول یک دوربین هوشمند نحوه پراکنده شدن نور 

در جاده را برای افزایش میدان دید راننده مدیریت می کند.
در مرحله دوم به کمک ترکیب فناوری جی پی اس و دوربین کنترل خط 
وسط جاده، پیچ های جاده پیش بینی شده و نوررسانی در جهت افزایش 
دید نقاط کور مسیر بیشتر می شود. در این سیستم تحول اصلی با استفاده 

از دوربین مادون قرمز و سیستم هشدار نقطه ای بدست آمده است.
این سیستم می تواند به طور همزمان هشت انسان را در جاده تشخیص 
داده و همچنین حیوانات بزرگتر و درصد خطر احتمال برخورد را از 
فاصله 120 متری پیش بینی کند. مسؤوالن شرکت فورد امیدوارند تا 
این سیستم پس از طی مراحل آزمایش های تکمیلی به زودی بر روی 

خودروهای این شرکت نصب شود.

پالستیک؛جایگزین ایده آل آسفالت

تازه ترین فناوری هشدار برای 
چراغ های جلو اتومبیل

دانستنی های فنی . . . .

گــــــــر  ا
دنبــال  بــه 

بــاال،  عملکــرد 
زیبایــی  و  کاربــرد 

در  همگــی  کــه  هســتید 
کوچــک  بنــدی  بســته  یــک 
بــه شــما عرضــه شــوند، بــی 
همــان   201۴ مــدل   X1 و  ام 
چیــزی اســت کــه بــه دنبالــش 
خــودرو  ایــن  می گردیــد. 
ســال گذشــته بــه بــازار ایــاالت 
متحــده عرضــه شــد و بــا وجــود 
داشــتن چندیــن و چنــد رقیب 
حــوزه  در  همچنــان  عمــده، 
لوکــس،  اوورهــای  کــراس 
پیشــتاز باقــی مانــده اســت. 
بــی ام و X1، مثــل همــه بــی ام 
هــای جمــع و جــور، هم بســیار 
مجهــز اســت و هــم ســواری 

دارد.  خوبــی  بســیار 
ایــن شاســی بلنــد زیبا، نســخه 
کوچکتــری از بی ام و X3 اســت 
و از موتــور بــرادر بزرگتــرش هم 
اســتفاده می کنــد. البتــه بایــد 
گفــت کــه بــی ام و X1 بــه خاطر 
ــاد،  ــن ابع ــورداری از همی برخ
دارای چنــد نقطــه ضعــف نیــز 
ــاط  ــن نق ــی از ای ــد. یک می باش
ــم  ــه چش ــتر ب ــه بیش ــف ک ضع
فضــای  بــودن  کــم  می آیــد، 
ــای  ــش فض ــت. گنجای ــار اس ب
بــاری کــه پشــت صندلــی هــای 
عقــب قــرار دارد کمتــر از 0.۴2 
ــث  ــه باع ــت ک ــب اس ــر مکع مت
می شــود ســفرهای طوالنــی 
راحــت  زیــاد  خانوادگــی  و 
نباشــد. کــودکان روی صندلــی 
هــای عقــب راحــت هســتند 
ولــی بــرای بزرگســاالن فضــای 
ســر و فضــای پــای کافــی وجود 
نــدارد. نکتــه دیگــری کــه بایــد 
در نظــر گرفــت، قیمــت آپشــن 
اســت.  خــودرو  ایــن  هــای 
قیمــت پایه بــی ام و X1 نســبتًا 
را  مشــتری  و  اســت  پاییــن 
جــذب می کنــد ولــی آپشــن 
پکیــج  در  اضافــی  هــای 
هایــی گــران قیمــت عرضــه 

می شــوند. 
طراحــی بدنــه و امکانــات 

رفاهــی
بی ام و X1 در ســه تیپ به بازار 

ــه  عرض
 ،sDrive28i تیــپ  می شــود: 
تیــپ  و   xDrive28i تیــپ 
 sDrive تیــپ   .xDrive35i
دیفرانســیل عقــب اســت در 
دیگــر  تیــپ  دو  کــه  حالــی 
 ، xDrive  یعنــی تیــپ هــای
چهــار چــرخ محــرک هســتند. 
تیــپ  اســتاندارد  تجهیــزات 
sDrive28i عبارتنــد از: رینــگ 
ــی،  ــچ آلومینیوم ــای 17 این ه
اتوماتیــک،  هــای  چــراغ 
ــرف  ــکن، ب ــه ش ــای م ــراغ ه چ
پــاک کــن اتوماتیــک، کــروز 
کنتــرل، کنتــرل آب و هــوای 
اتوماتیــک، صندلــی هــای جلو 
ــت  ــت در هش ــت حرک ــا قابلی ب
جهــت، روکــش هــای چــرم 
نمــا از جنــس وینیــل،  فرمــان 
خــم  قابلیــت  بــا  تلســکوپی 
شــدن بــه بــاال و پاییــن، اتصال 
سیســتم صوتــی و تلفــن همراه 
درگاه  بلوتــوث،  طریــق  از 
سیســتم   ،iDrive ورودی 
صوتــی مجهــز بــه ســی دی 
خــوان و هشــت بلندگــو، درگاه 
 HD ــوی ــی، رادی ــی اضاف صوت
و درگاه USB و و iPod. تیــپ 
چهــار  سیســتم   xDrive28i
در  کنتــرل  و  محــرک  چــرخ 
ــز  ــیبی را نی ــرباالیی و سراش س
اضافــه  فــوق  تجهیــزات  بــه 

 . می کنــد
قدرت و عملکرد موتور

نیــروی پیشــران همــه تیــپ 
از جملــه   X1 و  ام  بــی  هــای 
دیفرانســیل  بــا   sDrive28i
عقــب و xDrive28i بــا چهــار 
چــرخ محــرک را یــک موتــور 
و  لیتــری   2 ســیلندر  چهــار 
ــه توربوشــارژر تأمیــن  مجهــز ب
ــت 2۴0  ــادر اس ــه ق ــد ک می کن
حــدود  و  نیــرو  بخــار  اســب 
گشــتاور  متــر  نیوتــن   353
تولیــد کنــد. گیربکــس هشــت 
ــتم  ــک و سیس ــرعته اتوماتی س
صــورت  بــه  نیــز   stop-start

ــتاندارد  اس
همــه  بــرای 
ــه  ــا عرض ــپ ه تی
سیســتم  می شــود. 
توقــف  هنــگام   stop-start
می کنــد  خامــوش  را  موتــور 
ــه  ــوخت صرف ــرف س ــا در مص ت
ــی ام  ــی ب ــود. کمپان ــی ش جوی
ــپ  ــرعت تی ــت س ــی اس و مدع
ــه  ــرف ۶.02 ثانی sDrive28i ظ
ــر  ــر ب ــد کیلومت ــه ص ــر ب از صف
حالــی  در  می رســد،  ســاعت 
ــای  ــپ ه ــد تی ــا ص ــر ت ــه صف ک
ــه از آن  ــط 0.1 ثانی xDrive فق
ــرف  ــزان مص ــت. می ــر اس کمت
در   sDrive تیــپ  ســوخت 
ســیکل ترکیبــی برابــر اســت 
در   11.90( لیتــر   10.1۴ بــا 
شــهر و 8.05 در بزرگــراه(، در 
حالــی کــه مصــرف ســوخت 
تیــپ هــای xDrive بــه ترتیــب 
ــا 12.1۴،8.29 و  ــت ب ــر اس براب

لیتــر.   10.53
ــات  ــی و امکان ــی داخل طراح

ــاص خ
همــان   X1 داخلــی  کابیــن 
و  ام  بــی  معــروف  کابیــن 
ــیار  ــا بس ــی آمپره ــت، یعن اس
ــا هســتند، کیفیــت مــواد  خوان
داخلــی باالســت و از ارگونومــی 
برخوردارنــد.  نیــز  مناســبی 
پیــش از ایــن کــه بــا کابیــن 
داخلــی انــس بگیریــد، ممکــن 
اســت سیســتم الکترونیکــی 
بــه  پیچیــده  قــدری   iDrive
نظــر برســد ولــی ایــن سیســتم 
و  آســان  منــوی  لطــف  بــه 
قــدرت پــردازش باال، سیســتم 
مســیریاب  صوتــی،  هــای 
تلفــن  هــای  اپلیکیشــن  و 
همــراه را بســیار خــوب کنتــرل 
ــده در  ــت رانن ــد. موقعی می کن
خــودرو بیشــتر شــبیه موقعیت 
راننــده در خودروهــای شاســی 
بلنــد اســت تــا ســدان. راننــده 
ــیند  ــدی می نش ــگاه بلن در جای
و بــه کاپــوت حجــاری شــده 
فرمــان  مــی دوزد.  چشــم 
حــس  و  اســت  فــرز  و  تیــز 
بــه  را  ســواری  خــودرو  یــک 
البتــه  القــا می کنــد.  راننــده 
در  معمولــی  هــای  صندلــی 

قســمت  در   sDrive28i تیــپ 
نشــیمن گاه و بالشــتک هــای 
ــتند  ــت نیس ــاد راح ــاری زی کن
توصیــه  خاطــر  همیــن  بــه 
هــای  صندلــی  می شــود 
ــه  ــد ک ــاب کنی ــپرت را انتخ اس
ندارنــد.  مشــکالتی  چنیــن 
صندلــی هــای عقــب قــدری 
بتواننــد  )تــا  تخــت هســتند 
و  بشــوند(  خــم  راحتــی  بــه 
ــش  ــوان پی ــه می ت ــور ک همانط
ــا  ــر و پ ــای س ــرد، فض ــی ک بین
بــرای سرنشــینان بلنــد قــد نیز 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــم اس ک
 X1 و ام  بــی  گفــت  می تــوان 
بــرای خانــواده هایــی مناســب 
ــال  ــودکان خردس ــه ک ــت ک اس
هــای  صندلــی  اگــر  دارنــد. 
باشــند،  نشــده  خــم  عقــب 
ــی  ــت ول ــار 0.۴0 اس ــای ب فض
ــن  ــد ای ــم کنی ــا را خ ــر آن ه اگ
فضــا بــه 1.33 لیتــر افزایــش 
ــه  ــه در مقایس ــد ک ــدا می کن پی
اوورهــای  کــراس  ســایر  بــا 
ــبتًا  ــای نس ــور، فض ــع و ج جم

اســت. کمتــری 
تجربه رانندگی

شــش  موتــور  کــه  ایــن  بــا 
ســیلندر مجهز بــه توربوشــارژر 
عملکــرد بســیار خوبــی دارد، 
موتــور چهــار ســیلندر 2 لیتری 
ــی  ــز خیل ــارژر نی دارای توربوش
خــوب بــا شــخصیت آرام و ســر 
بــه زیــر بــی ام و X1 جــور در 
می آیــد. بــا ایــن کــه موتــور 
انــدازه  بــه  ســیلندر  چهــار 
موتــور شــش ســیلندر قــوی 
نمی کشــد،  نعــره  و  نیســت 
ولــی بســیار نــرم کار می کنــد 
ــا  ــرخ ه ــه چ ــادی ب ــدرت زی و ق
ــور  ــن موت ــد. ای ــل می کن منتق
نیــز   stop-start سیســتم  بــه 
مجهــز اســت کــه ممکــن اســت 
در ترافیــک ســنگین قــدری 
چــون  باشــد  ســاز  دردســر 
روشــن  ســرعت  بــه  موتــور 
روشــن  از  بعــد  و  نمی شــود 
شــدن نیــز بــه نرمــی ســابق 
نیــز  آن  پــدال  نمی کنــد،  کار 
بیــن پــدال گاز و ترمــز قــرار 
گرفتــه اســت ) خوشــبختانه بــه 
ــوان  ــز می ت ــتی نی ــورت دس ص
فعــال  غیــر  یــا  فعــال  را  آن 
 M Sport پکیــج  اگــر  کــرد(. 
کنیــد،  خریــداری  را   Line
در جــاده هــای   X1 بــی ام و
پــر پیــچ و خــم قــدری خشــک 
می شــود، ولــی سیســتم تعلیق 
و  اســت  تــر  نــرم  اســتاندارد 
راضــی  را  راننــدگان  بیشــتر 
نگــه مــی دارد. ایــن خــودرو در 
ســرعت هــای پاییــن تعــادل و 
ســواری نرمــی دارد و پایــداری 
ــز  ــاال نی ــای ب ــرعت ه آن در س
خــوب اســت. انــدازه کوچکتــر 
 X1 و  ام  بــی  ارتفــاع کمتــر  و 
ــا  باعــث می شــود در مقایســه ب
ــر  ــک  ت ــیار چاب ــی ام و X3 بس ب
و فرمان پذیرتــر باشــد. البتــه 
 X3 هرگــز ماننــد X1 بــی ام و
حــس رانندگــی بــا یــک ســدان 
را بــه شــما منتقــل نمی کنــد 
ولــی ســواری آن بــه عنــوان 
ــی  ــًا عال ــراس اوور واقع ــک ک ی

اســت.

ب ام و X1 مدل 2014
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اگـر فکـر می کنیـد اصلیت پرایـد از کـره آمده، سـخت 
در اشـتباهید. حتـی اگـر کمـی اطالعـات خودرویـی 
شـما بیشـتر اسـت و مطلعید که پراید در شـرکت فورد 
امریکا تولید می شـده، در این صورت کمی به واقعیت 
نزدیک شـده اید امـا باز این همه حقیقت زندگی پراید 

نیست.
امنی   خودرو  پراید  که  گویند   می  مردم  از  بسیاری 
نیست... اما واقعا  این حرف چقدر صحت دارد؟ این 
شده  تولید  که  کشورهایی  در  و  آمده   کجا  از  خودرو 
چه وضعیتی داشته است؟ آیا پراید های جدید که با 
اسم های گوناگون تولید می شوند ایمن هستند؟ این 
اولیه  پراید  با  تفاوت هایی  نظر فنی چه  از  خودروها 

دارند؟
پراید کره ای از ژاپن آمد!

پراید همان مزدا 121 است که ابتدا در ژاپن تولید شد. 
ارتباط کاری فشرده مزدا و فورد سبب شد طی چند ماه، 
مزدا 121 با نام فورد  فستیوا در آمریکای شمالی  تولید 
شود. در آن زمان آمریکای شمالی، استرالیا و ژاپن 
دانشجویی  قیمت  ارزان  خودرو  این  اصلی  بازارهای 
بودند. آمریکا کشوری است که در آن بیشتر مردم از 16 
سالگی رانندگی می کند و خیلی ها هم چندین ماشین 
دارند؛ البته داشتن یک خودرو صفر برای یک دانشجو 
کمی سخت است و شاید در دهه 80 میالدی کمی 
رویایی بود، اما فورد فستیوا در آن سال ها این رویا را به 

واقعیت تبدیل کرد.
فورد فستیوا در سال 1986 در آمریکا تولید می شد. 
ولی با وجود استقبال زیاد، به دلیل ایراد سازمان امنیت 
گرفته  این خودرو  تولید  آمریکا، جلوی  بزرگراه های 
شد. در آن سال این خودرو نا امن ترین خودرو آمریکا 
شناخته شد. تولید این خودرو از سال 1987 از آمریکا به 

کیا موتورز رسید و در کشور کره ادامه یافت.
در حالــی کــه تــازه کیــا موتورز شــروع بــه تولید خــودرو 
کــرده بــود مــزدا 121 چهــره جدیــدی  بــه خــود گرفــت 
تــا کمــی انتقــاد ایمــن نبــودن از ایــن مــدل برداشــته 
شــود. تولیــد مــزدا بــا ایــن کــد در ســه مــدل دیگــر و تــا 

ــه  ــال 2002 ادام س
یافــت.

مدتی گذشت و بزرگترین معامله 
کیا موتورز در آن سال ها انجام گرفت و پراید از 

کره به ایران آمد. اوایل دهه 70 شمسی بود که  پراید به 
ایران آمد و ظرف مدت 20 سال کامال داخلی شد. پس 
از آنکه تولید پراید در کره و در سال 2000 پایان یافت، 
کیا ریو جایگزین آن شد، مجوز تولید  این محصول هم  
به سایپا رسید. این خودرو با وجود اینکه  در ایران تولید 
می شود،  اما همچنان شرکت های کره ای از پرایدی 
که در ایران تولید میشود درآمد دارند و از این راه ساالنه 

میلیون ها دالر پول 
بابت خدمات مهندسی 

به جیب می زنند.
موتورهای پراید

 مزدا خالق موتورهای پراید یا همان مزدا 121 است 
این شرکت یکی از قوی ترین شرکت های دنیا در زمینه 
طراحی موتور محسوب می شود. موتور پراید هم در 
چندین مدل و از حجم 1.1 لیتری تا 1.8 لیتری و از بازه 
قدرتی 50 تا 210 اسب بخاری را شامل می شود؛ البته 
مزدا 121 مشابه پراید تنها از دو نمونه 1.1  لیتری با نام 

b1 و 1.3 لیتری  با نام b3  استفاده کرده است.

  b3 هم اکنون اکثر پراید های تولیدی در ایران از موتور
استفاده می کنند.  چراکه بیشتر موتورهای نسل b  که 
قابلیت  در مدل های بعدی مزدا 121 استفاده شده 
نصب روی پراید ایرانی را دارد. برخی جوان های ایرانی 
عشق سرعت  هم با موتورهایی که از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس می خرند این خودرو را تقویت می کنند.  
آنها  موتورهای پرحجم تر و مجهز به توربوشارژ b مزدا 
را وارد می کنند و بر روی خودرو نصب می کنند تا این 
کنند.  سری  تبدیل  قاتل خیابانی  به یک  را  خودرو 
موتورهای b  مدل bpt و btd  به ترتیب  قدرتی معادل 

166 تا 210 اسب بخار دارند.
پراید در ایران

شرکت سایپا با ایجاد زنجیره ای از قطعه سازان فنی در 
گروه سایپا و با حمایت از قطعه سازان بخش خصوصی 
سعی در بومی سازی خودروی پراید نمود و آنرا با نامهای 
نسیم )پراید هاچ بک(، صبا )پراید سدان( و سایپا 132 و 

131 و 111 و 1۴1 و وانت پراید روانه بازار کرد.
در زمستان سال 1389 شرکت سایپا با هدف ارتقاء 
سطح کیفی محصوالت ، تولیدات  خود را بر پایه پلتفرم 
پراید متوقف نمود و تولید بر اساس پلتفرم X100 راآغاز 
کرد ومحصوالت خود را با نام های جدید: سایپا 111 
 SL 1۴1 سایپا ،SL 132 سایپا ،SX 131سایپا ،SX

تولید میکند.
ســایپا می توانــد ادعــا کنــد در حــال فــروش 20 مــدل 
خــودروی مختلــف اســت. دروغی هــم در کار نیســت. 
۴ مــدل اصلــی 1۴1، 131، 132 و 111 را در نظــر 
 ST، SL، EX، داشــته باشــید حــاال آنهــا را در 5 تیــپ
SX و LX ضــرب کنیــد. می شــود 20 مــدل. منصفانــه 
کــه نــگاه کنیــد، خواهیــد دیــد کــه آنچنــان هــم تفاوت 
ــا ۶3  خاصــی نیســت. موتورهــای همــه 1.3 لیتــری ب
اســب بخار قــدرت اســت. تنهــا ابعــاد و اندکــی طراحی 

ــد.  ــاوت می کن ــی تف داخل

 201۶ مـدل   RS7 آئـودی  یـک  رابـی 
اسـت کـه می توانـد خـودش به تنهایـی و 
به شـدت رانندگی کند. »رابی« کـه درواقع 
جانشـینی بـرای »بابـی«، خـودروی اولیه 
وزن  اسـت،   RS7 آئـودی  بدون راننـده 
بسـیار کمتری دارد و ۴00 کیلوگرم نسبت 
درنتیجـه  اسـت.  سـبک تر  »بابـی«  بـه 
و  بگیـرد  سـرعت  به راحتـی  می توانـد 
کاملـش  دقـت  بـا  را  انسـانی  رانندگـی 
شـرمنده کنـد. رابـی موفـق شـده بـود در 
پیسـت مسـابقه بـه بیشـینه سـرعت 240 
رابـی  حـاال  و  کنـد  پیـدا  دسـت   km/h
مسـیر مسـابقه سـونومای کالیفرنیـا را در 
زمانـی در حدود 2 دقیقه به پایان رسـانده 
اسـت. رابـی همچنیـن اولیـن خـودروی 
خواهـد  آئـودی  مسـابقه ای  بدون راننـده 
بـود کـه پـس از نمونـه بدون راننـده TT در 
چنـد سـال پیـش، پـای خـود را بـه داخل 
یـک پیسـت در امریـکا )پیسـت سـرعت 

سـونوما در کالیفرنیـا( گذاشـته اسـت. 
نسـخه  یـک  واقـع  در   201۶ مـدل   RS7
ارتقـا یافتـه از همـان مـدل پایـه ای اسـت 
بـه  مـدل 201۴  به عنـوان  بـار  اولیـن  کـه 
بـازار امریکا وارد شـده اسـت. بـه این معنا 
کـه ۴00 کیلوگرمـی کـه »رابـی« نسـبت بـه 
»بابـی« قدیمی، مـدل با رانندگـی خودکار 
»هوکنهایـم«  پیسـت  در  قبـل  سـال  کـه 
از  ناشـی  کـرده،  کـم  کـرد،  پیـدا  حضـور 
حـذف تجهیـزات رانندگـی بـوده اسـت. 
آئودی برای سـال های بـر روی نمونه های 
کـرده  کار  بدون راننـده  خودروهـای 

اولیـه خـود  نمونه هـای  زمـان  از  و  اسـت 
بـر اسـاس A6 و A7 تاکنـون، تجهیـزات 
سـخت افزاری را از یـک مجموعـه بـزرگ 
تجهیـزات  و  رومیـزی  کامپیوترهـای  از 
یـک  بـه  خنک کننـده در صنـدوق عقـب 
رسـانده  مناسـب  ابعـاد  بـا  تراشـه  سـری 
اعـالم  آئـودی  »رابـی«،  مـدل  در  اسـت. 
وزن  کاهـش  از  زیـادی  سـهم  کـه  کـرده 
ایـن خـودرو بـه حـذف سیسـتم های زائـد 
ظاهـری و مکانیکی برمی گـردد. در واقع، 
حضـور یـک انسـان در ایـن وسـیله نقلیـه 
تنهـا بـرای کنتـرل سیسـتم های اولیـه ای 
کار  ایـن  انجـام  بـه  نیـاز  کـه  در آن اسـت 

دارنـد؛ نـه بـرای رانندگـی. 
تومـاس مولـر، مدیـر توسـعه سـامانه هـای 

ترمـز، فرمـان و سیسـتم هـای کمکـی 
راننده آئودی گفـت: ما خودروی 

 RS7 Piloted مفهومـی 
مـورد  را   Driving

آزمایـش فیزیکی 
پیسـت  در 

مسـابقه قرار 
دادیم و این 

محصول 
کل مسیر 
را با دقت 
و صحـت 

عملکرد 
بـه پایان 

رسـاند ایـن خـودرو نشـان داد کـه مـی تواند 
بهتـر از بسـیاری خودروهـای اسـپرت دیگر 

باشـد.
در حالـی کـه اسـتفاده از یـک خـودروی 
مسـابقه  پیسـت  یـک  در  بدون راننـده 
ممکـن اسـت اندکـی فریـب کاری و تقلـب 
به نظر برسـد، ولی از جهاتـی نیز می تواند 
مهم تـر  نکتـه  ولـی  باشـد.  هیجان انگیـز 
ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه کاهـش وزنـی 
کـه »رابـی« داشـته، فرآینـد آماده سـازی 
بـرای  درایوینـگ«  »پایلوتـد  تکنولـوژی 
مرحلـه تولیـد در آئـودی ادامـه یافتـه و در 

نسـل بعـدی سـدان لوکـس A8 بایـد 
منتظر آن باشـیم. 

اگـر  کـه  کنیـد  احتمـااًل می توانیـد تصـور 
قـرار باشـد صنـدوق عقب یـک خـودرو به 
تجهیـزات  و  کامپیوترهـا  از  مجموعـه ای 
بـه  هیچ کـس  یابـد،  اختصـاص  مربوطـه 
سـراغ تکنولوژی رانندگی خودکار نخواهد 
رفـت. بنابراین، توانایی آئـودی در کاهش 
حجـم ایـن سیسـتم های کنتـرل پیچیده 
امری حیاتی در توسـعه تکنولوژی خواهد 
بـود؛ همین طـور قابلیـت ایـن سیسـتم ها 

در رانندگـی ایمـن و مطمئـن. 
شـود،  بـازار  روانـه  جدیـد   A8 وقتـی 
تکنولوژی »پایلوتد درایوینگ« در آن قادر 
خواهـد بـود تـا به صـورت کامـاًل اتوماتیک 
و  کنـد  هدایـت  پارکینـگ  در  را  خـودرو 

تـا  همین طـور 

سـرعت ۶0 کیلومتـر بـر سـاعت در جـاده 
حرکـت کنـد. ایـن سیسـتم بـرای حرکـت 
در ترافیک های شـلوغ و مسـیرهای بدون 
عالئـم راهنمایـی و رانندگـی توسـعه داده 
شـده و خـودش در بیـن خودروهـای دیگر 
می توانـد ترمز بگیـرد، فرمـان را بچرخاند 
و به موقع شـتاب بگیرد. البتـه یک نکته را 
بایـد روشـن کنید کـه در نمونه مسـابقه ای 
نمی توانـد  هرگـز  آئـودی،  بدون راننـده 

هنـگام دور زدن در پیسـت چـرت 
بزنیـد.                  منبـع:  پـدال

آیا می دانید پراید چگونه پـراید شد؟

رابی؛ خودروی مسابقه ای بدون راننده آئودی
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تردیدی نیست یکی از مواردی که رانندگان هنگام حرکت در جاده از آن 
واهمه دارند، ترکیدن ناگهانی تایر است. در بهترین شرایط، ترکیدگی 
تایر باعث می شود کنترل خودرو از دست تان خارج بشود، این واقعیت 
حتی در مورد خودروهای شاسی بلند هم صدق می کند. صرفنظر از این  
که خودتان چقدر در رانندگی مهارت دارید یا خودروتان چقدر ایمن 
است، ترکیدن تایر می تواند بسیار خطرناک باشد. خب، خبر خوب برای 
شما این است که تکنولوژی ساخت تایر روز به روز در حال ارتقاء است 
و تایرها به ندرت می ترکند، با این حال، ممکن است این اتفاق بیفتد و 

بهتر از از پیش بدانید در صورت بروز چنین اتفاقی، چه کار باید بکنید.
غریزه انسان در هنگام مواجهه با خطر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. 
واکنش اولیه انسان هنگام مواجهه با خطرغریزی است. ما در هنگام 
مواجهه با خطر به طور ناخودآگاه از خطر دور می شویم یا عاملی که 
برای ما خطرآفرین است را حذف می کنیم. در لحظات خطرناک 
حین رانندگی هم، غریزه ما به همین صورت عمل می کند. برای 
مثال، اگر در حین رانندگی خودرو به سمت راست منحرف شد، به زور 
ناخودآگاه و غریزی فرمان را به سمت راست می چرخانیم. همینطور 
اگر احساس کنیم کنترل خودرو را از دست داده ایم، به طور غریزی 
ترمز می کنیم و پایمان را از روی پدال گاز برمی داریم. اگر کمی دقت 
کنید شما هم متوجه می شوید که هیچ یک از این کارها در حین 
رانندگی با تصمیم قبلی انجام نمی شود و کاماًل ناخودآگاه است. البته 
این نکته را هم به خاطر داشته باشید که غریزه ما همانقدر که می تواند 

نجات دهنده باشد، ممکن است شرایط را بدتر هم بکند.
اما توصیه ما این است که هنگام ترکیدن یا پنچر شدن الستیک خودرو، 
تا جای ممکن برخالف غریزه تان عمل کنید؛ یا به عبارت دقیق تر 
غریزه تان را کنترل کنید. توصیه های زیر را بخوانید تا در مواقع حساس 

رانندگی بتوانید جان خود و همراهان تان را نجات دهید.
نکته اول

همیشـه با سـرعت مطمئنه حرکت کنید. هر چه سرعت کمتر باشد، 
احتمال سـالم ماندن باالتر می رود. اگر ترکیدگی تایر در سـرعتی بین 
80 تا 90 کیلومتر بر سـاعت رخ بدهد، حادثه به اندازه ای که با سـرعت 
140 تـا 150 کیلومتـر حرکـت می کنیـد، فاجعه بـار نخواهـد بـود. اگـر 
کسـی از حادثـه ترکیدگی تایر با سـرعت 150 کیلومتر بر سـاعت جان 

سـالم بـه در ببرد، به طـور قطع باید آن را معجزه دانسـت.
نکته دوم

به شـدت و به ناگهان روی ترمز نکوبید. البته شـاید گفتنش آسـان تر 
از انجـام دادنـش باشـد، چـون مغـز ما به طـور غریـزی تمایـل دارد در 
صـورت بـروز حادثه، به ناگهـان روی ترمز بکوبد. ترمز شـدید بدترین 
کاری اسـت کـه در ایـن حالـت می توانیـد انجـام بدهیـد چـون تعادل 

خـودرو را بیشـتر بـه هـم می زنـد و آن را غیـر قابل کنتـرل می کند. 
نکته سوم

به طور ناگهانی پایتان را از روی پدال گاز برندارید. به آرامی و به تدریج 
پایتان را از روی گاز بردارید. حتی کمپانی میشلن هم توصیه می کند در 
صورت ترکیدن تایر، سرعت کنونی تان را حفظ کنید، سپس آرام آرام 
پایتان را از روی گاز بردارید. نیروی ضد شتاب یک تایر ترکیده چنان 
قوی است که سرعت خودرو را خیلی زود پایین خواهد آورد. اگر کروز 

کنترل را فعال کرده اید، در اسرع وقت آن را غیر فعال کنید.
نکته چهارم

بیشترین تالش تان را بکنید تا خودرو را در مسیر مستقیم نگه دارید. 
پیچیدن با یک تایر ترکیده تعادل خودرو را به شدت به هم خواهد زد. 
اگر خودرو شما به یک طرف کشیده می شود، باید فرمان را در جهت 
عکس آن بچرخانید تا ماشین در مسیر مستقیم بماند. این کار جنبه ای 
حیاتی دارد، چون در غیر این صورت ممکن است به گاردریل ها بکوبید 

یا حتی از آن هم بدتر، به الین مخالف منحرف بشوید.
نکته پنجم

دسـتپاچه نشـوید. مهمتریـن اصـل ایـن اسـت کـه ثبـات و پایـداری 
خـودرو را حفـظ کنیـد. پیچیـدن ناگهانـی فرمان ممکن اسـت منجر 
به چپ کردن بشـود. وقتی کنترل ماشـین را کامل در دسـت گرفتید، 

آن گاه می توانیـد فرمـان را بـه آرامـی بپیچانید. 
نکته ششم

بگذاریـد خـودرو آرام آرام سـرعت کم کند و به حالت توقـف در بیاید. 
در صـورت لـزوم ترمزهـا را درگیـر کنیـد. فقـط هنگامـی کـه سـرعت 
خـودرو کـم شـد بـه آرامـی ترمـز بگیریـد. راهنما بزنیـد و بـا احتیاط 
کنـار بگیریـد. حتـی اگر مجبوریـد با رینـگ خالی حرکت کنیـد، این 
کار را بکنید ولی وسـط جاده توقف نکنید چون این خطـر وجود دارد 
خودروهایـی که از پشـت سـر می آیند به شـما برخورد بکننـد. وقتی 

خـودرو در کنـار جاده متوقف شـد، فالشـرها را روشـن کنید. 

ترکیدن ناگهانی تایر را مدیریت کنیم! 

اطالعات عمومی . . . . . .

چند  در 
اخیر  سال 

حدت  و  شدت  از 
کالس مینی ون ها کاسته شده 

است چراکه با ظهور کراس اوورهایی 
که به خوبی تعداد افراد بیشتری را 
جابجا می کنند یا suv-ها که در عین 

فضای گسترده می توانند در مسیرهای 
غیرهموار هم خودنمایی کنند، اقبال به 

استیشن واگن ها باید هم کاهش یابد. 
مدل  سه  بررسی  به  حاضر  مقایسه  در  ما 

پرداخته ایم.  بازار  استیشن های  بهترین  از 
در  عجیبی  شکل  به  هریک  که  خودرو  سه 
محدوده 1۴8 اسب بخار قدرت دارند و هریک از 
بهترین های بازارند. فولکس واگن پاسات با نسل 
جدید خود در این مقایسه حاضر است. خودرویی 
5 درب و مناسب برای خانواده ها که به نسبت نسل 
قبل جادارتر و البته مجلل تر است و از کیفیت 
ساخت باالیی برخوردار است. بااین حال رقبای 
قدرتمندی برای پاسات وجود دارند. یکی از این 
رقبا مزدا ۶ تورینگ است که برادرش را در این نبرد 
یاری می کند. مزدا در مباحث فنی به فورد که دیگر 
رقیب این چالش است شباهت هایی دارد به ویژه 
که از پلتفرم مشترک با فورد بهره می برد. مزدا ۶ 
همانند موندئو از سیستم تعلیق و شاسی حساس 
و فوق العاده ای برخوردار است که البته کمی کار را 
برای یک رانندگی راحت سخت می کند، روحیه 

این دو برادر کم وبیش اسپرتی است. 
گروه  خودروی  بزرگ ترین  موندئو  فورد  بااینکه 
با 113  را  بار  فضای  بیشترین  پاسات  اما  است 

سانتی متر در اختیار سرنشینان قرار می دهد. 
فورد البته لبه های کوچک و نافرمی برای بارگیری 
وسایل سرنشینان فراهم می کند و این نقطه ضعف 
است. مزدا ۶ در این قضیه بهتر است و طراحی 
پاسات دریچه  کاربردی است.  بارگیری  دریچه 
بارگیری خوبی دارد هم ارتفاع مناسبی دارد و هم 

کشیدگی آن مناسب است. 
فورد موندئو

پس از انتقال کارخانه فورد از بلژیک به اسپانیا، 
در پایان سال 201۴ نسل چهارم فورد موندئو در 
این گوشه از خاک اروپا متولد شد. این مدل یک 
موفقیت بزرگ برای فورد در خاک اروپا در زمینه 

تولید استیشن واگن است. 
بااینکـه بزرگ ترین خودروی این جدال اسـت اما 
آشـکارا از ضعـف در طراحـی فضـای داخلی رنج 
می بـرد. مـدل جدید از نسـل قبل جـای کمتری 
باوجـود  آن  داخـل  در  به کاررفتـه  مـواد  و  دارد 
ظاهر مناسـب، چندان باکیفیت نیسـتند. البته 
همه چیـز بد نیسـت و انبـوه دکمه های داشـبورد 
نسـل قبل با یک صفحه لمسـی بزرگ جایگزین 
شده است که کاربردهای بسیاری دارد و ۴ بخش 
تلفـن، تهویـه، منو و صـوت و تصویـر را به کنترل 
راننده درمـی آورد. تعدادی از دکمه های ضروری 
بـه روی فرمان منتقل شـده اند و کـروز کنترل نیز 
در جـای خوبی نصب شـده اسـت. در سـال های 
گذشته محصوالت فورد همواره از امتیاز رانندگی 
و دینامیـک بـاال برخـوردار بودنـد امـا اخیـراً این 
ویژگـی در خودروهـای فـورد کمرنـگ شـده و در 

مـورد موندئو نیـز صدق می کند. موندئو اسـتیت 
گرچـه آرام اسـت امـا ایـن آرامـش هیـچ لذتی به 
همـراه ندارد و از جنس خنثی بودن اسـت. فورد 
موندئـو در بخش ایمنی کاماًل شـرایطی متفاوت 
دارد و بـا کسـب 5 سـتاره از NACP ایمنـی باالی 
خود را به رخ رقیبان می کشـد. البته برای ایمنی 
بیشـتر ملزم به پرداخـت ۴00 یورو برای نشـانگر 
نقـاط کـور، 900 یـورو بـرای کـروز کنترل تطبیق 
شـونده و 175 یـورو جهـت نصـب کمربندهـای 
متورم شـونده ایمنی سرنشـینان عقب هستید. 

مزدا 6 تورر
و  اقتصادی تر  جادارتر،  خودرویی  تورر   ۶ مزدا 
خوش ساخت تر از موندئو استیت است. امتیازاتی 
که دارد طراحی زیبا، داخل جادار و هزینه های 
اندک است. فلسفه اسکای اکتیو و کودو در موتور 
خودرو  این  تا  می شود  باعث  مزدا  طراحی  و 
از  پر  باشد. مزدا ۶ تورر  دل چسب و خواستنی 
کم هزینه.  تکنولوژی های  اما  است  تکنولوژی 
تمرکز مزدا بر مصرف اندک و آالیندگی پایین در 
تایرهای 17  است.  این خودرو تحسین برانگیز 
اینچی و صفحه نمایش 5.8 اینچی مزدا از نکات 

جالبی است که توجه شما را جلب می کنند. 
و  نیست   3 مزدا  به  بی شباهت  خودرو  داخل 
ادوات تنها با نمونه های بزرگ تر تعویض شده اند. 
پالستیک مورد استفاده در داشبورد مزدا ارزان تر 
از فورد و فولکس واگن است اما طراحی اسپرتی و 
جالب آن کمک می کند تا شما آن را تحمل کنید. 
دینامیک مزدا ۶ بااینکه پشتوانه خیلی باالیی از 
لحاظ قدرت موتور ندارد اما دل چسب و حتی با 
کمی اغماض می توان گفت اسپرت است. به مدد 
پیشرانه نوین خود در جاده ها راننده را مأیوس 
نمی کند و با گیربکسی ۶ سرعته خودکار در زمان 
8.8 ثانیه به تندی 9۶ کیلومتر بر ساعت می رسد. 
رانندگی با این خودرو راحت و از تکانه های بدنه 
 2013 تست  در  مزدا  نیست.  خبری  موتور  و 
NACP توانسته 5 ستاره بدست آورد که نشان 
شما  اگر  کل  در  دارد.  کابینش  باالی  ایمنی  از 
آن  داشتن  از  باشید  خودرویی  چنین  صاحب 

خوشحال خواهید بود.
فولکس واگن پاسات

پاسات در مقایسه با نسل قبل کاربردی تر و در 
رانندگی بسیار بهتر شده. هندلینگ آن پیشرفت 
کرده، فضای بیشتری دارد و خیلی خوش ساخت 
فرم  پلت  اساس  بر  پاسات  جدید  نسل  است. 

و   MQB
نسخه ای  در 
بزرگ تر ساخته شده 
است.  گروه  عضو  مجلل ترین  و 
سبک تر  قبل  نسل  با  مقایسه  در 
کمتر،  آالیندگی  عین  در  و  شده 
دارد.  نیز  کمتری  سوخت  مصرف 
معروف است که طراحی محصوالت 

فولکس واگن جامد و سرد است. 
را  دینامیک  بهترین  البته  پاسات 
استفاده  مدد  به  اما  ندارد  گروه  این  در 
نزدیک  و  فولکس واگن  مهندسی  از  گسترده 
بهترین  گلف،  همچون  محصوالتی  به  شدن 
سواری ممکن را در مقایسه با 8 نسل گذشته به 
از  کیلوگرم  کاهش 85  می کند.  ارائه  خریداران 
وزن پاسات در کنار فرمان دقیق، موتور سرحال 
را  توان  این  استیت  به  ارتقاءیافته  گیربکس  و 
گیربکس  باشد.  تندوتیز  خودرویی  تا  می دهد 
DSG اتوماتیک و دوکالچه پاسات استیت واقعًا 
سریع عمل می کند و لذت ناب رانندگی را برای 
از  یکی  خودرو  این  می آورد.  ارمغان  به  راننده 
به  باید  آلمان ها  بازار است.  پرفروش ترین های 
داشتن چنین خودرویی بنازند نه به خاطر فروش 

که پیشینه بلند آن خود گویای همه چیز است. 
نظر نهایی

رتبه اول این آزمایش به پاسات می رسد با قیمت 
فراموش  هرگز  را  نکته  یک  یورو.  پایه 28390 
نکنید، اینکه در مورد فولکس پاسات نباید هیچ 
شکی به خود راه داد. این خودرو یکی از بهترین 
گسترده  فضای  است.  خانوادگی  خودروهای 
به  مناسب در خودرو  رفته  بکار  مواد  صندوق، 
خوبی  به  که  بزرگ  داخلی  فضای  یک  همراه 
ساخته شده و مهر تأیید فولکس واگن را بر پیشانی 
در  کنید  احساس  شما  تا  می شود  باعث  دارد 

خودرویی مجلل نشسته اید. 
رتبـه دوم بـه مـزدا ۶ تورر می رسـد با قیمت پایه 
25999 یـورو. ایـن خـودرو واقعـًا خـوب اسـت 
مزایای بسـیاری هم دارد. حتی می توانست در 
ایـن گروه اول باشـد اگر لذت رانندگـی را قربانی 
استیشـن بـودن خـود نمی کـرد. اگـر شـما اهل 
رانندگی هیجانی نیسـتید این خـودرو انتخابی 
عالـی اسـت و تعادل خوبـی میان فضـا، راحتی 
و دقـت اسـت. سـری SE-L Nav به انـدازه کافی 
تجهیـزات و امکانـات دارد و در عیـن حـال بـا 
قیمت مناسـب و هزینه هـای انـدک، رفت وآمد 

شـما بـه محـل کار و … را اقتصـادی می کند. 
در پایـان اینکـه واقعًا مـا نمی خواسـتیم در این 
آزمایـش فـورد را در رتبـه آخـر قـرار دهیـم بـا 
قیمـت پایـه 2۶۴15 یـورو، چراکه فـورد همواره 
خودروهای خانوادگی خوبی تولید کرده اسـت. 
حـس بدی کـه از هندلینگ ناقص ایـن مدل در 
ذهـن ماسـت و البتـه کابیـن ارزان قیمـت و کـم 
کیفیتی که در کنار صنـدوق عقب، فاقد هرگونه 
کارایـی مفیـد اسـت. حالـت شـناور و سـردرگم 
سیسـتم تعلیـق نیـز کار را بدتـر می کنـد و مـا را 
بـرای فرامـوش کـردن موندئـو مجـاب می کند. 
فـورد بایـد درس هایـش را از نـو مـرور کنـد تـا 

موندئـوی بهتری بسـازد.

مزدا 6 تورر، فورد موندئو استیت و فولکس پاسات
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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 



شنبه 3 مرداد ماه 1394
                              

سامانه پیامکی بازار خودرو 110 54 5000             www.kelach.com سفارش اینترنتی بازار خودرو سفارش تلفنی آگهی خودرو 38835951   7

سفارشــی  خــودروی  نســخه  تنهــا 
ــه  ــورد Beatnik Bubbletop ب ــای ف زیب
ــااًل  ــت. احتم ــده اس ــته ش ــراج گذاش ح
مــردم دهــه 50 خیاالتــی این گونــه از 
داشــته اند،  بعــد  نســل  خودروهــای 
خودروهایــی بــا ســقف حبابــی معلــق بــا 

ســنتی. و  عجیب وغریــب  طراحــی 
عجیب وغریــب  خــودروی  ایــن  امــا 

ــق  ــته تعل ــه گذش ــه ده ــه ب ن
ــق  ــی معل ــه خودروی دارد و ن

اســت. درواقــع ایــن خــودرو نو 
و عجیــب اســت و بــر روی چــرخ 
و رینگ هــای معمولــی ســوار 

ــت. ــده اس ش
 Beatnik Bubbletop ایــن خــودرو

نــام دارد و قبــل از ایــن تغییــرات 
فــورد مــدل 1955 بــوده اســت. امــا 

اکنــون ایــن خــودرو فقــط نــام فــورد 
اجــزای  چراکــه  می کشــد،  یــدک  را 
آن مخلوطــی از خودروهــای گوناگــون 
ــورد در آن  ــری از ف ــدرت اث ــت و به ن اس
ــر روی  ــودرو ب ــن خ ــود. ای ــده می ش دی
شاســی تغییــر داده شــده لینکلــن تــاون 
کار 1988 ســوار شــده اســت و ســپر 
عقــب آن درواقــع ســپر جلــوی یــک 

کادیالک مدل 1958 است.
اگــر بــا دقــت نــگاه کنیــد و طراحــی 
ــد  ــد دی ــد، خواهی ــز کنی ــودرو را آنالی خ
کــه ایــن خــودرو مخلوطــی افراطــی 

کادیــالک،  اجــزای  از 
کرایسلر و لینکلن 

کــه  اســت 

بــرای 
اســتفاده در ایــن 

داده  تغییــر  خــودرو 
شــده اند. ماننــد در عقــب ایــن 

خــودرو کــه اصالتــًا بــرای کرایســلر 
اســت. شــده  طراحــی   19۶0

امــا درواقــع ایــن اجــزا در کنــار هــم کار 
می کننــد. تعجب برانگیــز اســت، امــا 
ــم  ــار ه ــی کن ــرز جالب ــه ط ــزا ب ــن اج ای

قــرار گرفته انــد و کار می کننــد.
ایــن خــودرو توســط 
دســت های 

هنرمنــد گــری قلوتــو طراحــی شــده 
اســت. ایــن مــدل سفارشــی بــا کاپــوت 
ســقف  بزرگ تریــن  و  گونــه  پن کیــک 
حبابــی شــکل دست ســاز دنیــا تکمیــل 

ــت. ــده اس ش
 Auction America اطالعــات  طبــق 
برگــزار  را  حــراج  ایــن  کــه  )شــرکتی 
می کنــد(، کریــس شــلتون خبرنــگار 
مجلــه اســتریت رودر در جــواب ایــن 
ســؤال کــه کــدام جزئیــات 
بــرای یــک 

خــودروی سفارشــی حیاتــی اســت، 
ــرده  ــت ک ــخ را دریاف ــن پاس ــو ای از فلوت

اســت:
ــت  ــت و هیب ــد هیئ ــا بای ــن خودروه ای
ــب  ــه دنبــال جال داشــته باشــند. مــن ب
ــر  ــتم و از ه ــودرو هس ــکل خ ــردن ش ک
انجــام دهــد  را  کار  ایــن  کــه  چیــزی 
بایــد  خــودرو  می کنــم.  اســتفاده 
بــا مــن حــرف بزنــد، بایــد در حــال 
جنب وجــوش باشــد، حتــی اگــر ســاکن 

ایســتاده باشــد.
موتــور ایــن خــودرو موتــور 5.7 لیتــری 
ــامل  ــورلت 350 ش ــیلندر ش ــت س هش
مســتقل  سوخت رســانی  سیســتم 
شــش تایی،  کاربراتورهــای  بــا 
تســمه های مارپیــچ، هــدرز 
و   Hedman Hedders
از  دریچه هــا  پوشــش 

اســت.  Moon شــرکت 
ــز متعــددی  ایــن خــودرو جوای
 George Barris ازجملــه  را 
از   Kustom d'Elegance
اســت.  کــرده  خــود  آن 
بیــن  خــودرو  ایــن 
دالر  هــزار   250 تــا   150
اســت،  شــده  قیمت گــذاری 
منتظــر برگــزاری ایــن حــراج جــذاب 

باشــید. 

فورد سفارشی مدل 1955یکی از خاصترین های صنعت خودرو
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از  مدل هایــی  مــورد  در  خبــر  ایــن  از  پیــش 
اپتیمــا کــه شــرکت خودروســازی کیــا بــرای بــازار 
 MX و SX و در دو مــدل K5 ــام ــا ن ــی ب کــره جنوب
ــاال  ــی ح ــم، ول ــت کردی ــود، صحب ــرده ب ــاده ک آم
ــره ای  ــازی ک ــرکت خودروس ــر ش ــه دیگ ــت ب نوب
ــا  ــژه ب ــول وی ــا محص ــیده ت ــدای رس ــی هیون یعن
آپشــن های جدیــد خــود را بــرای بــازار کشــورش 

رو کنــد. هیونــدای ســوناتا، خودرویــی اســت کــه 
از ســوی هیونــدای بــرای بازبینــی و اضافــه کردن 
ــده  ــاب ش ــر روی آن انتخ ــد ب ــرانه های جدی پیش
اســت، پیشــرانه هایی کــه هــم از روی مدل هــای 
ــن از  ــون i40 و همچنی ــدای همچ ــف هیون مختل
ــی از  ــادر، یعن ــه م ــارج از کارخان ــای خ خودروه
ــا مــا  کیــا اپتیمــا گرفتــه شــده اســت، در ادامــه ب

همــراه باشــید تــا شــما را بیشــتر بــا ایــن جزییات 
آشــنا کنیــم.

هیوندای از پیشـرانه های مختلفی اسـتفاده کرده 
کـه اولین آن شـامل یک موتـور 1.7 لیتری دیزلی 
بـا حداکثـر قـدرت 1۴1 اسـب بخـاری و گشـتاور 
3۴0 نیوتـن متـری می شـود کـه از روی هیونـدای 
i40 و همچنیـن کیا اپتیما برداشـته شـده اسـت.

لیتـری   1.۶ موتـور  یـک  هـم  دوم  پیشـرانه 
توربوشـارژر T-GDI اسـت که به یـک جعبه دنده 

اتوماتیـک دوکالچـه DCT متصـل شـده و در دور 
موتـور 1500 الـی ۴500 دور بـر دقیقـه، توانایـی 
تولیـد حداکثـر 180 اسـب بخـار قـدرت و نهایتـا 

2۶۴ نیوتـن متـر گشـتاور را دارد.
به غیر از این دو پیشـرانه، هیوندای پیشـرانه های 
اصلـی سـوناتا را هـم بـرای بـه حرکـت درآوردن 
ایـن خـودرو بـه خدمـت خواهـد گرفت که شـامل 
 2 ،CVVI موتورهـای 2 لیتـری توربـو، 2 لیتـری
لیتـری CPi، هیبریـدی و یـک سیسـتم محـرک 

پالگیـن هیبریـدی می شـوند.

هیوندای به دنبال کیا در کره جنوبی


