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صفحه2کاهش چشمگیر قیمت خودروهای چینی در بازار

کـراس اوور جدید 
الکتریکی آئودی

اسکچ  محدودی  تعداد  به تازگی 
از  دیجیتال  اولیه  طرح  یا  کامپیوتری 

مدل کانسپت Q6 آئودی در مجله آلمانی 
اتومبیل منتشر شده است که از قصد آئودی 
سال  در  آن  معرفی  و  جدید  مدل  یک  برای 
که  اوور  کراس  این  می دهد.  خبر   2018
آن  درباره  ضدونقیضی  اخبار  مدت هاست 
رد و بدل می شود همان مدلC-BEV  است 
که  فرانکفورت  خودرو  نمایشگاه  در  قرار  که 
سپتامبر 2015 برگزار می گردد معرفی شود ...
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از میان خبرها . . . . . . . .
محدودی  تعداد  به تازگی 
طرح  یا  کامپیوتری  اسکچ 
مدل  از  دیجیتال  اولیه 
در  آئودی   Q6 کانسپت 
اتومبیل  آلمانی  مجله 
از  که  است  شده  منتشر 
برای یک مدل  آئودی  قصد 
و معرفی آن در سال  جدید 
این  می دهد.  خبر   2018
مدت هاست  که  اوور  کراس 
درباره  ضدونقیضی  اخبار 
همان  می شود  ردوبدل  آن 
قرار  که  است   C-BEV مدل 
خودرو  نمایشگاه  در  است 
سپتامبر  که  فرانکفورت 
2015 برگزار می گردد معرفی 

شود. 
این مدل که در پاسخ به بی 
پرداخته  و  ساخته   x6 و  ام 
شده، قرار است با مدل های 
مطرح و مشهور بازار از جمله 
کند  رقابت   GLE مرسدس 
چراغ های  و  تیز  خطوط  از 
کشیده و نازک جلو عقب بهره 
قول  آئودی  البته  می برد. 
و  اسپرت  طراحی  بود  داده 
تازه e TRON را که با اقبال 
مدل  در  بود  همراه  بسیاری 
Q6 به کار گیرد اما رندرهای 
طراحی  این  از  نشانی  اولیه 

ندارد. 
خبرهای  این  از  پیش 
پیشرانه  درباره  بسیاری 
 500 و  الکتریکی  تمامًا 
بود  شده  منتشر   Q6 اسبی 
 e که از مهندسی باالی گونه
TRON R8 استفاده می کرد 
که البته تاکنون تکذیب نشده 
است. آئودی گفته این کراس 
این  با  می تواند  بزرگ  اوور 

موتور بردی بیش از سیصد 
مایل یا 500 کیلومتر را با یک 
اولریش  کند.  طی  شارژ  بار 
این   R&D مدیر  هاخنبرگ 
داده  اطمینان  آلمانی  برند 
باتری های  جدید  نسل 
این  مدل،  این  الکتریکی 
به راحتی  تا  دارند  را  توان 
کیلومتر   500 با  برابر  بردی 
به   Q6 خریداران  برای  را 

ارمغان آورند. 
در  تا  داده  وعده  آئودی 
فرانکفورت،  نمایشگاه 
کانسپت  ارائه  با  همزمان 
جدید  نسل  از   ،Q6
چراغ های روشنایی خود که 
جدیدی  کاماًل  تکنولوژی  از 
نام  آئودی  و  برخوردارند 
آنها  بر  را   Matrix OLED
این  کند.  رونمایی  نهاده 
کمک  آئودی  به  تکنولوژی 
کردن  فعال  با  تا  می کند 
چراغ ها، یک سطح یکدست 
قباًل  که  را  روشنایی  از 
و  ایجاد،  بود  دست نیافتنی 
همزمان فرصت های بیشتر 
و خالقانه تری برای طراحی 
چراغ های خودرو مهیا کند. 

قیمت این آئودی الکتریکی 
پایه در حدود 100  در مدل 
اگر  و  بود  خواهد  دالر  هزار 
موتور  به  مربوط  مباحث 
الکتریکی اش صحت داشته 
باشد احتمااًل رقابت سنگینی 
خواهد   Model X تسال  با 
شاسی بلند  یک  که  داشت 
تمام برقی با درهای پروانه ای 
مدت های  تسال  است. 
مدیدی است که کار خود را 
بر روی تولید یک شاسی بلند 

م  تما
شروع  برقی 

نموده و گفته شده 
کار تولید این مدل در مراحل 

پایانی قرار دارد. 
تکنولوژی  توسعه  با 
الکتریکی،  باتری های 
دنیا  مختلف  خودروسازان 
در تکاپو هستند تا مدل های 
این  به  را  خود  مختلف 
تکنولوژی پاک و سبز مجهز 
ژاپن،  کشورهای  نمایند. 
بیشترین  آمریکا  و  آلمان 
را  تحقیق  و  سرمایه گذاری 
داده اند  انجام  حوزه  این  در 
و هم اکنون سهم عمده بازار 
در  الکتریکی  خودروهای 
اختیار خودروسازانی از این 

سه کشور است.
از  هایی  نمونه  تر  پیش 

ی خودرو  ها
آئودی  توسط  الکتریکی 
 – الکتریکی   Q7 مانند 
الکتریکی،   R8 و  هیبریدی 
بود.  شده  ارائه  بازار  به 
است  بار  اولین  این  اما 
شاسی  خودروی  یک  که 
شارژ  قابل  برقی  تمام  بلند 
شارژ  ایستگاههای  با 
معرفی  است  قرار  خانگی 
کواترو  خودروی  شود. 
با  هیبریدی  الکتریکی   Q7
تزریق  با  لیتری   2.0 موتور 
و   )TFSI( توربو  سوخت 
در   AWD انتقال  سیستم 
نمایشگاه شانگهای رونمایی 
موتور  و  توربو  پیشرانه  شد. 

الکتریکی 
این خودروی 
اسپرت در مجموع 
و  قدرت  اسب بخار   367
700 نیوتن متر گشتاور تولید 
در  نیرو  این  با  که  می کنند 
5.9 ثانیه از سرعت 0 به 100 
کیلومتر بر ساعت می رسد و 
نهایت سرعت 220 کیلومتر 
می کند.  ثبت  را  ساعت  بر 
این  یونی  لیتیوم  باتری 
 168 از  متشکل  خودرو 
 17.3 کل  ظرفیت  و  سلول 
کیلووات ساعت با عملکردی 
خنک  مایع  با  که  باالست 
تمام  حالت  در  و  می شود 
الکتریکی قادر به طی کردن 
53 کیلومتر است. و حاال در 
مدل جدید تمام الکتریکی 
مسافت  برد  این  است  قرار 
به حدود 500 کیلومتر برسد.

آئودی، کراس اوورجدید الکتریکی 
معرفی می کند

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از افزایش قیمت 8 تا 10 
درصدی محصوالت این شرکت در صورت تصویب خبر داده و گفت: مرحله 
بعدی تغییر قیمتها براساس نرخ تورم و بر مبنای فرمول مشخص شده و 

تایید مراجع ذی صالح خواهد بود.
به نقل از ایسنا، رضا تقی زاده اظهار کرد: پیگیری 16 ماهه گروه خودروسازی 
سایپا در حال به نتیجه رسیدن است و مجوزهای الزم برای افزایش 8 تا 10 
درصدی قیمت خودرو صادر خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به تورم 
بخشی صنعت خودرو براساس فرمول شورای رقابت، این افزایش قیمت با 
کمترین میزان ممکن و برای جبران بخشی از زیان های انباشته شرکت های 

خودروسازی در سال های گذشته است.
تقی زاده با اشاره به سیاست ضد تورمی دولت مبنی بر عدم افزایش یک 
باره قیمتها، خاطرنشان کرد: در صورت تصویب، افزایش قیمت 8 تا 10 
درصدی اعمال و در مرحله بعدی تغییر قیمتها براساس نرخ تورم، بر مبنای 
فرمول مشخص شده و تایید مراجع ذی صالح خواهد بود. وی اظهار کرد: 
این افزایش قیمت برای پرداخت افزایش هزینه های سال جاری به نسبت 

سال گذشته است بنابراین باعث افزایش درآمد خودروسازان نخواهد شد.

مدیرعامل ب ام و به احتمال عرضه مدلهای دیگری از خودروی برقی »آی« 
)i( این شرکت اشاره کرد. هارالد کروگر در پاسخ به این پرسش که آیا ب ام و 
برای مدلهای جدید برنامه ای دارد، به فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ گفت: 

اگر از نظر تعداد نگاه کنید بین مدل i3 و i8 فضا وجود دارد.
با این همه وی از اشاره به جزییات بیشتر خودداری کرد. بر اساس گزارش 
رویترز، کروگر همچنین اظهار کرد که ب ام و همواره با شرکت های فناوری 

بزرگ از جمله اپل درباره خودروهای متصل در ارتباط است.
خودروسازانی مانند ب ام و، دایملر و جنرال موتورز برای عمل به مقررات 
سخت گیرانه آالیندگی، خودروهای برقی تولید می کنند با این همه ارزان 
شدن قیمت بنزین باعث شده مصرف کنندگان به جای مدل های دوستدار 
محیط زیست گران تر مجهز به موتورهای هیبریدی یا برقی، متقاضی 

مدل های بزرگتر دارای موتورهای بنزینی معمولی شوند.
بنا به گزارش ایسنا، طبق اعالم انجمن حمل و نقل برقی، در آمریکا فروش 
خودروهای هیبریدی و برقی در سال گذشته به 570 هزار و 475 دستگاه بالغ 

شد که در مقایسه با سال 2013 کاهش 3.7 درصدی داشت.
ب ام و در سال گذشته 16 هزار و 52 دستگاه مدل i3 و هزار و 741 دستگاه 
خودروی اسپورت هیبریدی i8 فروخت که مجموعا برابر با 0.8 درصد از 

فروش جهانی این خودروساز بودند.

روزهای دشوار چینی ها در بازار خودروی ایران شروع شده است، پیش 
بینی شده بود با توافق در مذاکرات هسته ای و برداشته شدن تحریم ها پای 
خودروسازان اروپایی به بازار ایران باز می شود و خودروهای چینی رنگ و 

لعاب خود را می بازند.
به نقل از روزنامه ایران، حال تمام این اظهارنظرها درست از آب درآمد 
و اکنون که 20 روز از امضای توافق نهایی هسته ای می گذرد خودروهای 
چینی متقاضی کمتری دارد، مردم دیگر میلی به خرید خودروهای چشم 
بادامی ندارند و ترجیح می دهند منتظر خودروهایی بمانند که طی چند روز 

اخیر وعده حضور دادند.
از سویی خریداران خودرو که نمی توانند صبر پیشه کنند خودروهای داخلی 
را در اولویت خرید خود قرار دادند. نمایشگاه داران که از وضعیت پیش آمده 
در حالت تعجب به سر می برند می گویند: چند روز اخیر نگاه مردم نسبت 
به خودروهای چینی تغییر کرده است و کمتر کسی حاضر است بابت این 

خودروها پول پرداخت کند.
که  کنیم  می  گوشزد  مردم  به  اینکه  با  داشتند  اظهار  داران  نمایشگاه 
خودروهای چینی تحت لیسانس ژاپن تولید می شود اما نگاه ها به حدی 
تغییر کرده است که هیچ تبلیغی نمی تواند کشش خرید خودروهای چینی 

را ایجاد کند.
البته در مورد خودروهای چینی و حضورشان در ایران همواره نقدهای 
متعددی وجود داشت چرا که این خودروها از حیث خدمات پس از فروش و 
کیفیت موتور و سایر قطعات همیشه در رده پایینی قرار داشتند لذا با برداشته 
شدن تحریم و خبرهای همکاری خودروسازان خارجی، خودروهای چینی 

به پستوی نمایشگاه ها رفت.
شرکت های فروشنده خودروهای چینی که برخی از آنها تنها در ایران مونتاژ 
کار بودند این روزها به سمت فروش شرایطی روی آوردند؛ شرایطی که اگر 
قبل از مذاکرات هسته ای گذاشته می شد با خیل جمعیت ثبت نام کنندگان 
مواجه می شد. از سوی دیگر، حتی برای فروش اقساطی نیز خودروسازان 
چینی قیمت قطعی اعالم کرده اند. یکی دیگر از فعاالن بازار خودرو معتقد 
است که رکود در بازار خودرو تشدید شده است و نوعی چشم انتظاری نسبت 
به ورود خودروهای جدید به چشم می خورد، البته باید مصرف کنندگان به 

این نکته توجه داشته باشند که ورود خودروهای مشترک تولید ایران با 
سایر کمپانی های بزرگ دنیا، حداقل امسال وارد بازار نخواهد شد.

محصوالت سایپا 8 تا 10 درصد گران می شود

ب ام و مدل های برقی بیشتری رو می کند

»مرکـز کاهش قیمت خودروهای چینی عنـوان  بـا  را  سـاختمانی  فـورد  کمپانـی 
نوآوری« در سـیلیکون ولی بازگشـایی کرده اسـت؛ 
مرکـزی کـه سـخت در تـالش بـرای توسـعه نسـل 
اسـت.  اتومبیـل  صنعـت  تکنولوژی هـای  جدیـد 
از  برخـی  بـه  داشـت  خواهیـم  نگاهـی  ادامـه  در 
تکنولوژی هـا کـه احتمـااًل در خودروهـای آینـده 

دیـد. خواهیـم 
تمرکز بر دوربین ها

فـورد به دنبال توسـعه هرچـه بیشـتر دوربین های 
خـود اسـت؛ به خصوص اینکـه می خواهـد تا جای 
ممکـن در مدل هـای جدیـد بـر تعـداد دوربین هـا 
بعـدی  نسـل  بـرای  نمونـه،  عنـوان  بـه  بیفزایـد. 
دوربیـن   7 تـا   ،350-F و   250-F فـورد  تراک هـای 
بـرای هـر مـدل درنظـر گرفتـه شـده اسـت. البتـه 
تعـداد دوربین ها بسـتگی بـه تریم و مـدل مربوطه 
خواهد داشـت، ولی در نهایت به راننده امکان دید 
زوایـای مختلـف از پیرامـون خـودرو را می دهد. در 
نتیجـه، صاحـب خـودرو می توانـد ایـن تراک هـای 
بـه آسـانی در فضاهایـی محـدود جـای  بـزرگ را 
دهـد. فراتـر از نسـل بعـدی تراک هـای HD، فـورد 
درنظـر دارد تا در تمام  مدل هایش، در سـال 2018 
بـه صـورت اسـتاندارد از دوربین های نمـای عقب و 
در سـال 2020 به صورت اسـتاندارد از دوربین های 
جلو اسـتفاده کنـد. مطابق گفتـه فـورد، مهم ترین 
چالـش پیـش روی دوربیـن، مقابلـه با شـرایط آب 
و هوایـی و گـرد و خـاک اسـت. کمپانـی بـرای ایـن 
منظور، به سراغ پوشـش های هیدروفوبیک رفته، 
ولـی بـا اسـتفاده از ایـن پوشـش ها نیـز مشـکالت 

مربوطه هنـوز پابرجا هسـتند. 
مواد جایگزین

فـورد سـرمایه گذاری قابل توجهـی را بـر روی تولید 
مـواد جایگزیـن و بـا تأکید بر مـواد بازیافتـی و احیا 
 شـده انجـام داده اسـت. شـروع کار فـورد در ایـن 
زمینـه، از »دانه هـای سـویا« بـوده اسـت؛ جایی که 

از فـوم بر پایـه دانه های سـویا در صندلی های مدل 
2008 موسـتانگ اسـتفاده شده اسـت. از آن زمان 
تاکنـون، تیم فـورد انـواع مختلفی از پالسـتیک ها 
را توسـعه  داده انـد که در ترکیب آن هـا مواد عجیب 
و غریبـی بـه کار گرفتـه شـده اسـت. فـورد از سـال 
2010 بـرای تولیـد پالسـتیک مـورد اسـتفاده در 
جعبـه داشـبورد »فلکـس« از کاه )همـان محصـول 
جانبـی برداشـت گنـدم( بهـره بـرده اسـت. بعـد از 
ایـن مرحله، روند کار شـکل پیشـرفته تری به خود 
گرفتـه و پالسـتیک هایی از جنس شـاهدانه، موها 
و ریشـه های نارگیـل، صورت حسـاب های تکه پاره 
پوسـته  همین طـور  و  امریـکا!  خزانـه داری  شـده 
گوجه فرنگـی کـه در کارخانه های تولید کچـاپ دور 

انداختـه می شـود، تولیـد شـده اند.
کانسپت فورد فیوژن سبک وزن

در مرکـز نوآوری فورد در سـیلیکون ولـی، می توان 
از نزدیـک بـا کانسـپت سـبک وزن فـورد آشـنا شـد 
کـه یـک فیـوژن بـا تمـام تکنولوژی هـای کاهـش 
وزنـی اسـت که فـورد توانسـته آن هـا را عملی کند. 
در حالـی کـه مراحـل توسـعه ایـن کانسـپت بـرای 
چنـد سـال ادامـه داشـته، ولـی کمتـر در معـرض 
دیـد عمـوم قـرار گرفتـه اسـت. از عناصـر آشـنا در 
کربنـی هسـتند  فیبـر  کانسـپت، چرخ هـای  ایـن 
کـه در شـلبی موسـتانگ GT350R نیـز در مرحلـه 
تولیـد دیده می شـوند. قطعـات آلومینیومـی برای 
سیستم انتقال قدرت و شیشـه های الیه ای گوریال 
گلس )Gorilla Glass( نیز از دیگر مواردی هسـتند 
بـرای اسـتفاده در مدل هـای  کـه شـانس زیـادی 

تولیـدی خواهند داشـت.
دستیار حرفه ای پشتیبان تریلر

برای بررسـی بیشـتر تکنولوژی دوربین های فورد، 
بـه سـراغ تکنولـوژی دسـتیار  شـاید بهتـر اسـت 
حرفـه ای پشـتیبان تریلـر برویـم؛ سیسـتمی کـه 
در مـدل 2016 از فـورد F-150 در دسـترس قـرار 

گرفتـه اسـت. راننده تـراک با کمک این سیسـتم و 
با اسـتفاده یک سـری از دوربین ها و برچسـب های 
وضعیـت  می توانـد  تریلـر،  روی  بـر  مخصـوص 
تریلـر را بـه خوبـی درنظر داشـته باشـد و در همین 
حال، سیسـتم »دسـتیار حرفه ای پشتیبان تریلر« 
از وضعیـت تریلـر نسـبت بـه تـراک »آگاه« اسـت. 
بـا اسـتفاده از یـک دکمـه خـاص بـر روی وسـط 
داشـبورد، راننـده می توانـد جهـت حرکـت دلخواه 
تریلـر را کنتـرل کنـد و در همیـن حـال، از کمـک 
ایـن  وقتـی  شـود.  بهره منـد  پشـتیبان  سیسـتم 
سیسـتم فعال باشـد، به تراک اجازه نمی دهد که از 
آسـتانه مناسب سرعت تجاوز کند و مطابق جهتی 
کـه راننـده انتخـاب کـرده، بـه صـورت اتوماتیـک 
فرمان را خواهد چرخاند. در نتیجه، تریلر درسـت 

در وسـط در پشت سـر تـراک قـرار می گیـرد. 
آزمایشگاه غوطه وری در واقعیت مجازی 

در یـک سـالن مخصـوص در قلـب مرکـز نـوآوری، 
جالب تریـن  از  یکـی  توسـعه  حـال  در  فـورد 
تکنولوژی هـای واقعیت مجازی اسـت. یک ردیف 
دوربیـن کـه بر روی سـقف قـرار گرفته انـد، حرکات 
افـراد را ردگیـری می کننـد. یـک هدسـت بـه کاربر 
اجـازه می دهـد کـه تجربـه یک وسـیله نقلیـه فورد 
را در یـک فضـای سـه بعدی بـا جزئیات باال داشـته 
باشـد. در ایـن فضـا، امـکان ایجـاد یـک تقاطـع 
نیـز وجـود دارد و بنابراین، مهندسـان و مشـتریان 
می تواننـد وضعیـت خـودرو را بـه خوبـی در یـک 
فضـای مجـازی ارزیابـی کننـد. در اتاقـی مشـابه، 
قـرار  نیـز  خارق العـاده  رانندگـی  شبیه سـاز  یـک 
گرفته تا نحوه رانندگی نیز به تصویر کشـیده شـود. 
فـورد در این حالـت، واکنش رانندگان را نسـبت به 
ویژگی های تکنولوژی راننده خودکار مورد بررسـی 
قـرار می دهـد. یکـی از رویکردهـا ایـن اسـت کـه 
چگونـه این سیسـتم خـودکار، راننـده را در مسـیر 
بدون راننـده،  خودروهـای  در  می کنـد.  هدایـت 
عدم ترمز گیـری  یـا  مسـیر  از  انحـراف  صـورت  در 
مناسـب، راننده به شـکلی مالیم در مسـیر درست 

می شـود.  هدایـت 

آشنایی با  5 تکنولوژی در مرکز نوآوری های خودرو
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قبـل از اینکـه بـه سـراغ موضـوع 
ایـن بررسـی یعنـی فـورد  اصلـی 
 2015 مـدل   XLT  350 ترانزیـت 
داشـته  نگاهـی  بیاییـد  برویـم، 
افتخارآمیـز  گذشـته  بـه  باشـیم 
 E ایـن مـدل، یعنـی فـورد سـری
یـا اکوالیـن افسـانه ای. نسـل اول 
دهـه 1960  اوایـل  در  کـه  اکوالیـن 
یـک  از  شـد،  معرفـی  میـالدی 
الگـوی »کنتـرل - جلـو« اسـتفاده 
می کـرد. در ایـن حالـت، راننـده و 
مسـافر کنارش بـر روی محور جلو 
قـرار می گرفتنـد و موتـور نیز بین 
آنهـا جاسـازی شـده بـود. ولـی در 
اواخـر ایـن دهـه، فـورد دریافت که 
راننـده  جلـوی  بـه  موتـور  انتقـال 
می توانـد موقعیـت بسـیار خوبی 
و  داخلـی  فضـای  افزایـش  بـرای 
تنظیم بهتر محیـط کابین ایجاد 
کند. بعدًا  مشـخص شـد کـه فورد 
کار درسـتی را انجـام داده اسـت و 
بر این اسـاس، شـورولت و دوج نیز 
همیـن راه را در پیش گرفتند و هر 
دو در سـال 1971، از یـک الگـوی 
جدیـد در ون هـای خـود اسـتفاده 
فـورد  حـال،  همیـن  در  کردنـد. 
در سـال 1975 بـا افزایـش کارآیـی 
از  را  خـود  سـطح  کابیـن،  داخـل 
ایـن هم فراتر بـرد. دوج در آن زمان 
سرنشـینه   15 کشـیده  ون  یـک 
داشـت و فـورد نیـز باالخـره بـرای 
رقابـت بـا آن، مـدل »سـوپر واگـن« 
 15 ظرفیـت  و  کشـیده  بدنـه  بـا 
طـول  در  کـرد.  عرضـه  را  مسـافر 
بیـش از 12 سـال، فـورد اکوالیـن 
تغییـر چندانـی بـه خـود ندیـد و 
تنهـا دو بـار اصالحـات جزئـی در 
ظاهـر خود پیـدا کرد. اولیـن مورد 
در سـال 1992 بـود کـه گوشـه های 
نرم بـه بدنه اضافه شـدند و دومی، 
اسـتفاده از تزئینـات مشـترک بـا 
فـورد در سـال 2008  پیکاپ هـای 

بود.
طـول  در   E سـری  کـه  همچنـان 
دهه هـای متوالـی بـا موفقیـت در 
بـه  ایـاالت متحـده  داخـل خـاک 
پیـش می رفت، پسـرعموی آن در 
آن سـوی آبهـای اقیانـوس، یعنـی 
مشـابه  موفقیتـی  از  »ترانزیـت« 
تـا  داسـتان  ایـن  بـود.  بهره منـد 
جایـی ادامـه یافت کـه بـرای مدل 
2015، تولید نسـخه های مسافری 

و باربـری سـری E متوقـف شـد و 
فورد تزانزیـت مدل 2015 جایگزین 

گشت.
از  مختلفـی  نسـخه های  فـورد 
ترانزیـت بـه مشـتریان پیشـنهاد 
سـقف  جملـه  از  می دهـد؛ 
یـک  بلنـد،  یـا  متوسـط  کوتـاه، 
 3759 یـا   3302 محـوری  فاصلـه 
میلی متری )بـرای فاصله محوری 
بزرگتـر می توان یک بدنه کشـیده 
عقـب  چرخ هـای  کـرد(،  انتخـاب 
بـرای  یـا دوگانـه، صندلـی  تکـی 
8، 10، 12 یـا 15 سرنشـین، و یـا 
بـه عنـوان یـک ون دو سرنشـینه 
گزینه هـای  همچنیـن  و  باربـری 
پیشـرانه شـامل موتور توربو-دیزل 
3.2 لیتـری پنـج سـیلندر، موتـور 
 6-V تنفـس طبیعـی 3.7 لیتـری
و یـا یک موتـور دو توربوشـارژر 3.6 
لیتـری اکوبوسـت V-6. بنابرایـن 
بـرای  متعـددی  انتخاب هـای 
مـدل فـورد ترانزیت وجـود خواهد 
اینجـا  داشـت. خودرویـی کـه در 
ترانزیـت 350  یـک  تسـت شـده، 
واگـن XLT HR اسـت؛ بـه ایـن 
معنـا کـه از فاصلـه محـوری 3759 
عقـب  چرخ هـای  میلی متـری، 
بلنـد، در کشـویی  تکـی، سـقف 
بهـره  راسـت  سـمت  در  بـزرگ 
می بـرد و پنجره  هـا نیز بـه صورت 

کامـل هسـتند.
دیـد  پنجره هـا،  ایـن  لطـف  بـه 
محیـط  بـه  نسـبت  مناسـبی 
بیـرون ایجـاد شـده اسـت. البتـه 
یعنـی  ون،  ایـن  بـزرگ  رقیـب 
ینر  یت ال ا فر / س بنز سـد مر
اسـپرینتر، همین سطح از پنجره 
را در اختیـار قـرار می دهـد، ولـی 
شیشـه جلو و پنجره هـای درهای 
جلـو در »ترانزیت« عمق بیشـتری 
را  بهتـری  مانـور  و شـرایط  دارنـد 
ایجـاد  کوچـک  محیط هـای  در 
می کننـد؛ چیـزی کـه بـرای یـک 
وسـیله نقلیـه بـا طـول نزدیک به 
ذهـن  از  دور  بسـیار  می توانـد   6
زدن  دور  بـرای  ترانزیـت  باشـد. 
متـر   13.32 بـه  نیـاز   )U-turn(
فضـا دارد )ایـن فضـا بـرای مـدل 
با فاصله محـوری معمولـی 11.95 

اسـت(. متـر 
سیسـتم فرمان هیدرولیـک فورد 

از حـد  بیـش  اگـر چـه  ترانزیـت، 
دسـتیار  سیسـتم  تأثیـر  تحـت 
ولـی  می رسـد،  نظـر  بـه  فرمـان 
مسـتقیم و خطی عمل می کند. 
در همیـن حال، سیسـتم تعلیق 
ضـّد  میلـه  از  کـه  جلـو  اسـترات 
می کنـد،  اسـتفاده  نیـز  لغـزش 
دینامیـک ترانزیـت را تـا حـدودی 
از حـّد یـک »ون« فراتر برده اسـت. 
آمـار مربـوط بـه تسـت لغـزش در 
پیـچ چندان جالب توجه نیسـت، 
ترانزیـت چسـبندگی  بـرای  ولـی 

g 0.67 کامـاًل مناسـب اسـت. 
نفسـی  بـه  اعتمـاد  بـه  توجـه  بـا 
دارد،  وجـود  چرخ هـا  بابـت  کـه 
بـه  نسـبت  واهمـه ای  کمتـر 
پتانسـیل 310  تمـام  از  اسـتفاده 
نیوتن متـر   542 و  اسـب بخار 
موتـور  توسـط  شـونده  تولیـد 
در   6-V اکوبوسـت  لیتـری   3.5
داشـت.  خواهـد  وجـود  ترانزیـت 
از  بیشـتر  اکوبوسـت  موتـور  ابـن 
آنچـه کـه انتظـار مـی رود، سـریع 
اسـت و حداکثـر گشـتاورش را از 
2250 دور بـر دقیقـه در دسـترس 
کـه  حالتـی  در  می دهـد.  قـرار 
تنها راننده در ون نشسـته اسـت، 
فـورد ترانزیـت می توانـد در عـرض 
7.5 ثانیه به سـرعت 100 کیلومتر 
مقـدار  )ایـن  برسـد  سـاعت  بـر 
بـرای خـودروی سـمند 12 ثانیـه 
اسـت!( و ایـن زمـان برای مسـافت 
ثانیـه   15.9 مایـل  یک چهـارم 
اسـت. ترانزیـت در ایـن حالـت، با 
سـرعت نهایـی 141 کیلومتـر بـر 
سـاعت از انتهای مسیر می گذرد. 
بنابرایـن اگـر بـه دنبال مسـابقات 
درگ بـا ون هسـتید، فورد ترانزیت 
از  یکـی  عنـوان  بـه  می توانیـد  را 
گزینه هـا درنظر بگیریـد! در حین 
رانندگـی بـا فـورد ترانزیـت، راننده 
بـا فشـرده یـک دکمـه  می توانـد 
کوچک بر روی شـیفتر، دنده مورد 
نظـر را انتخاب کند؛ بـا این وجود، 
مسـیر  یـک  در  کـه  جایـی  تـا  و 
کوهسـتانی قرار نداشـته باشـید، 
طـول  در  اتوماتیـک  گیربکـس 
مسـیر وظیفـه خـود را به خوبـی 

داد. خواهـد  انجـام 
قابلیت هـای بـاال در ترمزگیـری یا 
مصـرف سـوخت کـم، چیزهایـی 
نیسـتند کـه بتـوان آنهـا را از یـک 

حالـی  در  داشـت.  انتظـار  »ون« 
کـه فاصلـه توقـف 61.57 متـری از 
سـرعت 112 کیلومتـر بـر سـاعت 
تقریبـاً  مشـابه فاصلـه 60.65 متـر 
در رام پـرو مسـتر و 59.13 متـر در 
اسـت،  اسـپرینتر  مرسـدس بنز 
ولی مصرف سـوخت ترکیبی 10.7 
لیتـری مشاهده شـده در ترانزیـت 
کامـاًل نسـبت به مصرف سـوخت 
16.8 لیتری در بررسـی پرو مسـتر 
1500 متفـاوت اسـت. البتـه این را 
هم باید اشـاره کنیم که در بررسـی 
حاضـر، مسـافت زیـادی در بزرگراه 
طی شـده، ولـی رانندگی ترکیبی 
اطراف شـهر نیـز کم نبوده اسـت.

مزّیـت دیگـر ترانزیـت در قیمـت 
مسـافری  پایـه  مـدل  اسـت.  آن 
»ترانزیـت« با قیمتی برابـر 33 هزار 
و 465 دالر بـه فـروش مـی رسـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کمتریـن 
هزینـه ای کـه بایـد بـرای داشـتن 
یک اسپرینتر مسـافری پرداخت، 
40990 دالر اسـت. در همین حال، 
قیمـت پایـه بـرای مـدل با سـقف 
بلنـد XLT تست شـده در اینجـا 
البتـه  و  اسـت  بـوده  دالر   42025
بـرای  نیـز  آپشـن ها  سـری  یـک 
جملـه  از  شـده اند؛  اسـتفاده  آن 
1865 دالر بـرای موتـور اکوبوسـت 
V-6، 325 دالر بـرای محـور عقـب 
بـرای  دالر   675 لغزش محـدود، 
 75 »حریم خصوصـی«،  شیشـه 
موتـور،  بلـوک  گرم کـن  بـرای  دالر 
295 دالر بـرای باتری هـای دوگانـه 
و یـک سـری تجهیـزات دیگـر کـه 
در مجمـوع، قیمـت ترانزیـت را به 

رسـانده اند. دالر   46730
شـرایط با دوره ای مانند چند دهه 
قبـل کـه فـورد ون هـای خـود را به 
بـازار خـودرو شناسـاند، تغییـرات 
اکنـون  اسـت.  داشـته  زیـادی 
جایگزین های زیادی در بـازار برای 
مشـتریان به وجود آمده اند؛  کراس 
حتـی  و  شاسـی  بلندهـا   اور هـا، 
وسـایل  جملـه  از  مینـی  ون هـا، 
نقلیه ای هستند که شرایط بازار را 
روز بـه روز بـرای ون های فول سـایز 
سـخت تر می کننـد. با ایـن حال، 
بـرای کسـانی کـه در حمـل و نقل 
نیاز به وسـیله ای با ابعاد مناسـب 
دارنـد، هیچ جایگزینی بـرای یک 

ون وجـود نـدارد.

. .بررسی یک ون همه فن حریف، ترانزیت 2015  .  . دانستنی های عمومی 

ــی  ــان رانندگ ــت هیج ــرعت نهای ــد س ــر کنی ــت فک ــن اس ــما ممک ش
ــه  ــت ک ــرعت نیس ــترین س ــه بیش ــی ب ــت یاب ــا دس ــا تنه ــت. ام اس
رانندگــی را جــذاب می کنــد. هــر چــه ایــن افزایــش ســرعت ســریع تر 
اتفــاق بیفتــد، رانندگــی هیجــان انگیــز تــر خواهــد بــود. یعنــی صرف 
نظــر از ایــن کــه نهایتــًا به چــه ســرعتی خواهید رســید، ایــن تغییرات 

ســرعت شماســت کــه مهــم اســت کــه مــا آن را شــتاب می نامیــم.
اندازه گیری شتاب 

ــدازه  ــه ان ــذور ثانی ــر مج ــر ب ــای مت ــا واحده ــتاب را ب ــمندان ش دانش
ــری  ــاده ت ــاس س ــا از مقی ــودرو م ــای خ ــد. در دنی ــی کنن ــری م گی
اســتفاده می کنیــم. مــدت زمانــی کــه خــودرو بــه ســرعت صــد 
کیلومتــر در ســاعت می رســد. فقــط ابرخــودرو هــای برتــر می تواننــد 
در زمانــی کمتــر از چهــار ثانیــه بــه ایــن ســرعت برســند. رکــورد فعلی 
ــی  ــه بوگات ــق ب ــاده ای متعل ــای ج ــودرو ه ــد خ ــا ص ــر ت ــتاب صف ش
ویــرون ســوپر اســپرت اســت بــا زمــان حیــرت انگیــز 2.1 ثانیــه! ایــن 
در حالــی اســت کــه حتــی فشــردن پــدال گاز خودرویــی بــا شــتاب 6 
ثانیــه هــم آدرنالیــن خــون شــما را افزایــش می دهــد. شــتاب صفــر 

ــا صــد خودروهــای عــادی حــدود 10 ثانیــه اســت.  ت
مسابقه سرعت 

دراگســترها پرشــتاب ترین وســایل نقلیــه روی زمیــن انــد. بــه طوری 
کــه حتــی می تواننــد در مــدت 4.45 ثانیــه بــه ســرعت 530 کیلومتــر 
در ســاعت برســند. حتــی شــتاب شــاتل فضاپیماهــا هم بیــش از این 
نیســت. موتــور هــای بســیار بــزرگ آن هــا بیــش از 6700 اســب بخــار 
ــده  ــر کنن ــاش ک ــد و ارتع ــتر( دارن ــه باکس ــادل 30 پورش ــی مع )قدرت
ای ایجــاد می کننــد کــه از بزرگــی 3.9 درجــه در مقیــاس ریشــتر 
نیــز بیشــتر اســت! تمــام قــدرت آن هــا بــه چرخهــای عقــب منتقــل 
می شــود و جهــت چســبندگی بیش تــر بســیار غــول پیکرنــد. الزم بــه 
گفتــن نیســت کــه درگســترها تــا حــد زیــادی خطرنــاک انــد و بــرای 

رانــدن آن هــا بایــد بســیار شــجاع و کامــاًل دیوانــه باشــید. 
نیرو را لمس کن 

ــزی  ــان انگی ــس هیج ــری ح ــتاب گی ــرا ش ــم چ ــه بفهمی ــرای اینک ب
اســت، بایــد بــه قوانیــن نیوتــن برگردیــم. آنهــا را بیــاد داریــد؟ قانــون 
ــا  ــه جســم وارد نشــود، آن هــا ی اول نیوتــن می گویــد: اگــر نیرویــی ب
ــه  ــی ک ــتقیم یکنواخت ــت مس ــه حرک ــا ب ــد ی ــان می مانن ــر جایش س
داشــتند ادامــه می دهنــد. ایــن قانــون بــه مــا می گویــد باقــی مانــدن 
ــا ســرعت ثابــت، در  در جــای خــود و حرکــت مســتقیم یکنواخــت ب
ــا هــم فرقــی ندارنــد، چــرا کــه شــما می توانیــد هنگامــی  حقیقــت ب
کــه در هواپیمــا یــا در قطــار بــا صدهــا کیلومتــر ســرعت هســتید، بــه 
راحتــی چــای بخوریــد بــدون آنکــه چــای از دســت شــما بریزد. شــما 
ــال  ــد. ح ــت نمی کنی ــاًل حرک ــگار اص ــد، ان ــس نمی کنی ــرعت را ح س
نوبــت بــه قانــون دوم نیوتــن می رســد: نیروهــا باعــث شــتاب گرفتــن 
اجســام می شــوند. هرچــه نیــرو بیش تــر بــا جســم ســبک تر باشــد، 

ــت.  ــر اس ــری بیش ت ــتاب گی ش
ایــن قانــون می گویــد شــتاب همــواره بــه نیــرو وابســته اســت. 
هنگامــی کــه در یــک خــودرو در حــال شــتاب گیــری هســتید، 
نیرویــی را کــه از طــرف صندلــی بــه پشــتتان وارد می شــود را حــس 
می کنیــد. ایــن نیــرو مســتقیمًا بــه سراســر بــدن شــما وارد می شــود و 
شــما ایــن نیــرو را بــا تــک تک اعضــای بدنتــان احســاس می کنیــد. از 
ســتون فقــرات گرفتــه تــا قلــب، معــده، ریه ها و حتــی چشــم هایتان. 

ــد. ــال حرکتی ــد در ح ــس کنی ــا ح ــود ت ــث می ش ــا باع ــه این ه هم
سرعت نهایی 

ــاز  ــد و قبــل از اینکــه چترشــان را ب چتــر بازهــا از هواپیماهــا می پرن
ــه  ــروی جاذب ــد. نی ــی می کنن ــقوط ط ــال س ــی را در ح ــد، مدت کنن
زمیــن آن هــا را بــه ســمت زمیــن می کشــد و آنهــا ماننــد یــک موشــک 
شــتاب گیــری می کننــد. امــا پــس از چنــد ثانیــه کــه بــه ســرعت بــاور 
ــری  ــتاب گی ــد ش ــند، رون ــاعت می رس ــر در س ــی 200 کیلومت نکردن
متوقــف می شــود. آن هــا در ایــن لحظــه بــه ســرعتی رســیده انــد کــه 
دانشــمندان بــه آن ســرعت نهایــی می گوینــد. امــا چــرا ایــن اتفــاق 

می افتــد؟ 
نیروی جلوبرنده و نیروی مقاومت 

جــواب ایــن ســؤال ایــن اســت کــه جاذبــه تنهــا نیرویــی نیســت کــه 
روی آنهــا اثــر می گــذارد. آنهــا بــا یــک نیــروی افزاینــده از طــرف هــوا 
نیــز مواجــه می شــوند کــه درگ نــام دارد. در نهایــت، نیــروی جاذبــه 
ــری  ــتاب گی ــد ش ــند و رون ــادل می رس ــه تع ــروی درگ ب ــا نی ــن ب زمی
ــقوط  ــال س ــان در ح ــه همچن ــد. )البت ــان می رس ــه پای ــاز ب ــر ب چت
اســت( بــه ماننــد ایــن اتفــاق بــرای خودروهــا هــم اتفــاق مــی افتــد در 
ســرعت هــای بــاال نیــروی درگ مســاوی نیــروی موتــور شــده و مانــع 
شــتاب گیــری بیشــتر خــودرو می شــود و بــه ایــن ترتیــب، خــودرو 

ــه بیشــترین ســرعت خــود می رســد. ب

مفهوم شتاب و شتابگیری در خودرو
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نـام اصلـی او »واگنـر« بـود، امـا وقتی در ایـران مونتاژ و قـرار شـد وارد خیابان های 
تهـران شـود، نـام آن را »آهـو« گذاشـتند و بـا ایـن نـام بـه زنجیـره اتومبیل هایـی 
پیوست که در دهه های 30، 40 و 50 شمسی یکی بعد از دیگری در کشور متولد 
می شـدند و خواهـان زیـادی داشـتند، به ویـژه »آهـو« چـرا که نخسـتین خـودرو 

شاسـی بلند بـود کـه در آن روزگار وارد کشـورمان شـده بود.
»آهو« از نخسـتین محصوالت شـرکت بازرگانی»جیپ« بود که در آن روزگار یکی 
از سـرمایه داران بنـام و بـا نفـوذ دهـه 30 و 30 به نـام »جعفر اخوان« این شـرکت را 
تاسـیس کرده بود و درباره او نوشـته اند که او در سـال 1335 موفق شـد نمایندگی 
شـرکت »جیـپ« امریکایـی را در ایـران بگیـرد و در نخسـتین گام، اقـدام بـه وارد 
کـردن »جیـپ ویلیز« کـرد، خودرویی که یـادگار جنگ جهانی دوم بـود و به دلیل 
قابلیت هـای کاربـردی و دوام بـاال، در سـال های بعـد از جنـگ هـم تولیـد آن در 

امریـکا ادامه پیـدا کرد.
وقتی »آهو« پا به این جهان گذاشت

»آهو« نه تنها در ایران، بلکه در جهان نیز از نخسـتین اتومبیل های شاسـی بلند 
لوکس اسـت که تعداد زیادی از آن در سـال های 1963 تا  1991 میالدی سـاخته 

شد و مورداستقبال عالقه مندان به اتومبیل های صحرایی قرار گرفت. اتومبیلی 
که برای چند دهه تولید شـد و از لحاظ مدت تولید مقام سـوم را در تاریخ ساخت 
خودروهـای امریکا به خود اختصـاص داد و در تمام مدت 28 سـالی که روی خط 

تولید قرار داشـت، فقط تغییرات اندکی روی آن انجام شـد.
کمپانی جیپ ساخت »آهو« را 7 سال پیش از اینکه کارخانه انگلیسی »لندروور« 
فـروش سـری »رنجـروور« را آغـاز کنـد، کلیـد زد؛ 24 سـال قبـل از اینکـه بـازار 
شاسـی بلندهای لوکس در امریکا شـکل بگیـرد کـه در آن زمان هـم »جیپ گرند 

چروکی« موفـق بود.
»آهـو«  اولیـه از نظـر طراحـی یک وسـیله نقلیه بـا اتاق کامـل بود که روی شاسـی 
»جیـپ هونچو« سـوار شـده بود و به صـورت پیش فـرض در 2 نـوع »2 در« و »4 در« 
تولید می شـد که »مدل2« در آن به شـکل کابین دار یا استیشـن هم موجود بود. 
بـه این شـکل که به جـز درها مابقی پنجره جانبی، ثابت و در پشـتی هم 2 تکه با 

پنجره پایین رونـده بود.
نخسـتین »آهو«هـا بـا موتـور تورنـادو 6 سـیلندر خطی 3800 سی سـی سـاخت 
»ویلیس« وارد بازار شـدند. این موتور در سـال 1962 یک آپشـن برای جیپ های 

قدیمی تـر محسـوب می شـد؛ 140 اسـب بخـار نیـرو داشـت و بهـره وری مصرف 
سـوخت اش بـرای آن زمـان بسـیار عالـی بـود. هرچنـد مشـکالت سیسـتم 
خنک کننـده و صـدای بسـیار بلنـد در هنـگام صعـود بـه ارتفـاع )دور موتـور باال( 
کمپانـی تولیدکننـده را به ناچار به سـمت سـاخت موتور نـه چندان فشـرده 133 

اسـب بخـاری )99 کیلـو وات( در سـال 1964 سـوق داد.
آهوهای وحشی یا سوپر »آهو«ها

وقتی مدل های جدیدتر »آهو«ها در سـال 1966 با پیشـرفت چشمگیر و افزایش 
قدرت موتور 270 اسـب بخاری و 8 سـیلندر روانه بازار اتومبیل شـد، به آنها سوپر 
»آهو« یا »آهو«های وحشـی گفتند که در اصطالح خودروسازان امریکایی »سوپر 

واگنر« خطاب و خوانده می شـد.
سـوپر »آهو«هـای این نسـل از لحـاظ امکانات رفاهـی برای خود منحصـر به فرد 
بودنـد. بـه طـور مثـال دارای رادیوپخـش با دکمه هـای فشـاری، قابلیت تنظیم 
ارتفاع فرمان، چراغ سـقفی کارآمد، سیسـتم تهویه مطبوع، »در« صندوق عقب 
فنـردار، ترمزهـای هیدرولیـک و جعبه دنـده خـودکار 400 »تی اچ« شـده بودند، 

گرچه سـاخت این نسـل هـم در سـال 1969 پایـان یافت.
بعـد از آن »آهو«هـای مـدل 1967 تـا مـدل 1971 بودنـد کـه مدل هـای تـک 
دیفرانسـیل )2چرخ متحـرک( با افزایش فـروش مدل های 2 دیفرانسـل )4چرخ 
متحـرک( بـه مـرور از رده خـارج و در نهایـت تولیدشـان متوقف شـد کـه در اواخر 

سـال 1968 بـه مـرور تولیـد مدل هـای 2در نیـز متوقف شـدند.
از سـال 1968 تـا 1971 »آهـو« بـه موتـور 8 سـیلندر با حجـم 5.7 لیتـر )350 اینج 
مکعـب( بـا قـدرت 230 اسـب بخـار )172 کیلـو وات( سـاخت کارخانـه »بیـوک« 
مجهز شـد. گرچه موتور اخیر )سـاخت بیوک( قدرت کمتری نسـبت به موتور 8 
سـیلندر قبلی داشـت که گویا 230 اسـب بخار در برابر 250 اسـب بخار بود اما در 
دور موتورهای پایین، گشتاور بیشتری تولید می کرد و بعد از سال 1970 تمامی 

»آهو«هـا بـه طور انحصار با موتورهای سـاخت »ای ام سـی«  تولید شـدند.
»آهو«هـای دهـه 1970 تغییـرات فنـی گسـترده ای نداشـتند امـا اختراع »کـوارد 
تراک« به تنهایی برگ درخشـانی بود در تاریخچه تولید این اتومبیل و در همین 
دوران بـود کـه موتورهای متنـوع و پر قدرتی بـرای این خودرو معرفی شـدند. در 
این بین »آهو«های سـال 1971 دارای طراحی مدل ویژه ای شـدند که به اختصار 
»ایکـس کـد« نامیـده می شـد، ایـن مدل بـه همـراه کناره هـای چوبـی و امکانات 
آسایشـی و قدرت بیشـتر تنها بـا پرداخت 1000 دالر بیشـتر از قیمـت مدل پایه 

قابل خریـداری بود.
پس از سـال 1971 موتور 5.9 لیتری 2 دهانه V شـکل سـاخت »امریکن موتورز« 
جایگزین موتور 5.7 لیتری سـاخت »بیوک« شـد. در ادامه نیز موتور 6.6 لیتری 
در دسترس خریداران قرار گرفت و در سال 1973 ابتکار »جیپ« در ارائه سیستم 
4 چـرخ متحـرک دائـم کـه بـه نـام »کـوارد تـراک« نامیـده می شـد، باعـث گرایش 
خریـداران بـه سـمت »جیپ« شـد. اینها بیشـتر کسـانی بودند کـه از کارکـردن با 
گیربکـس دنـده کمـک و پلوس خالص کن های دسـتی خسـته شـده و بـه دنبال 

آسـایش بیشـتری به هنگام رانندگی بودند.

مختصـری دربـاره جیـپ آهـو

 ابرخودرویی جدید  از المبورگینی 
خیلـی خـوب اسـت کـه ثروتمند باشـید تـا به سـؤالی 
کـه از چرایی جسـتجو و له لـه زدن کلکسـیونرها برای 
به دسـت آوردن قوی تریـن و کمیاب تریـن محصـول 
خودروسـاز سـنت آگاتـا می پرسـد پـرده برداریـد. اگر 
می پرسـید دلیـل ایـن شـروع طوفانـی چیسـت بایـد 
بگوییـم کـه وب سـایت های خودرویـی از جمله مجله 
موتـور ترنـد به تازگی از معرفی گونـه ای خاص و جدید 
بـرای  اسـت  قـرار  کـه  داده انـد  خبـر  المبورگینـی  از 
نمایشـگاه Concours d’Elegance پابـل بیـچ 2015 
آمـاده و ارائـه شـود. این گونـه کـه بـا ظرافـت خاصـی 
توسـط  هم اکنـون  از  شـده،  طراحـی  و  یافتـه  ارتقـا 
گروه کثیری از کلکسـیونرهای مطرح بـرای خریداری 
انتخـاب شـده اسـت. ایـن مـدل کـه گفتـه می شـود 
گونه ای ارتقاءیافته نسـبت به مدل وننو معروف باشـد 

حجمی سـیال با طراحی دیوانـه وار دارد و معرفی اش 
با حواشـی بسـیاری روبرو خواهد بود و خریـداران آن 
بایـد از دسـته چک هـای حجیـم و آمـاده، پول هـای 

فـراوان و ارتباطـات قوی برخوردار باشـند. 
یـک منبـع که نخواسـت نامش فاش شـود درایـن  باره 
به سـایت معتبـر موتورترند گفته اسـت کـه به احتمال 
فـراوان از این گونـه اختصاصی تعدادی تولید شـود که 
ایـن تعـداد احتمااًل شـامل بیسـت کوپه و ده رودسـتر 
باشـد. البتـه در مـورد کلیـت کار المبورگینـی و اینکه 
قـرار اسـت چـه چیـزی در پابـل بیـچ معرفـی شـود 
هیـچ چیز مشـخص نیسـت و اطالعـات بسـیار اندکی 
درباره این گاو خشـمگین و جدید ایتالیـا وجود دارد. 
ایـن سـنت کـه تـا زمـان معرفـی اطالعـات اندکـی از 
مدل هـای المبـو درز می کنـد سـابقه ای دیرینـه دارد 

و در مـورد روونتـون نیـز صـدق می کـرد. المبورگینی 
در مـورد ابرخودروهایـش همواره با احتیـاط به تولید 
و فـروش دسـت زده و از ایـن محصـوالت بـه تعـداد 
بسـیار اندکـی تولید نموده اسـت. برای نمونـه از مدل 
روونتـون کـه قیمتـی بالغ بـر 1.5 میلیون دالر داشـت 
تنها 36 دسـتگاه تولید شـد که 21 دسـتگاه آن کوپه و 
15 دسـتگاه رودسـتر بـود. در مـورد مدل وننـو نیز که 
4.5 میلیـون دالر قیمـت داشـت المبـو تنها بـه تولید 
13 دسـتگاه اکتفـا کـرد کـه 9 دسـتگاه آن هاردتـاپ یا 
سـقف بسـته بـود و 4 دسـتگاه آن در گونـه رودسـتر 

سـاخته شد. 
شـایعات پیرامون این مدل بسـیار اسـت. بـرای مثال 
حـدس زده می شـود که مدل جدید قیمتـی در حدود 
2 میلیـون دالر داشـته باشـد امـا ایـن قیمـت قطعـی 
نیسـت. گفتـه شـده این مـدل چیـزی میـان روونتون 
و وننـو اسـت. در همیـن راسـتا و برطبـق یـک رویـه 
تاریخـی حـدس زده شـده که مـدل جدید سـبک وزن 
و بـا طراحـی تیـز و دیوانـه وار باشـد و قدرتـی بیـش از 

آونتـادور SV 4 – LP750 داشـته باشـد و از موتـور بـا 
800 اسـب بخار نیرو بگیرد. احتمااًل این نیرو توسـط 
موتـور V-12 و 6.5 لیتـری که از آونتـادور قرض گرفته 
شـده تولیـد می گردد و نسـبت بـه نمونه های پیشـین 

از وزن کمتـری برخوردار اسـت. 
آوردن  به دسـت  جهـت  را  خـود  تـالش  همـه  مـا 
حالـی  در  ایـن  و  بسـته ایم  کار  بـه  بیشـتر  اطالعـات 
اسـت کـه مسـئوالن المبـو همه چیـز را دربـاره مـدل 
جدیـد انـکار کرده اند. به شـخصه باید کلکسـیونرها را 
ناامیـد کنیم چراکـه احتمال می دهیم کـه این خودرو 
در پابـل بیـچ معرفـی نگـردد. در دوره هـای گذشـته 
کـه المبـو مثـاًل وننـو یـا روونتـون را معرفی نمـود این 
معرفـی در نمایشـگاه های بزرگی همچون فرانکفورت 
یـا ژنـو انجـام گرفت، از ایـن رو مـا پیش بینی می کنیم 
ایـن گاو کمـان به دسـت سـنت آگاتـا را نـه در پابل بیچ 
کـه در نمایشـگاه فرانکفـورت 2015 رؤیـت کنیـم کـه 
قرار اسـت ماه سـپتامبر امسـال در آلمان برگزار شود.
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 84 پراید   0915...1415
دوگانه ؛ اول صبح که روشن 
می شود دود آبی می کند بعد 
دود نمی کند. ایراد از چیست؟
جواب: دود آبی سر صبح اگر همراه با بدکارکردن 
موتور برای چند لحظه و همراه با آب کم کردن 
باشد، می تواند از سوختن واشر سرسیلندر باشد. 

حتمًا تست واشر سرسیلندر انجام دهید.
2152...0915 مدل 92 دوگانه دستی ؛ در داخل 
شهر موقع حرکت با گاز، موقع دنده معکوس 
از سه به دو، ماشین می خواهد خاموش شود. 

علت چیست؟
انجام  بایستی تنظیمات موتور را کامل  جواب: 
دهید و فیلرگیری هم بکنید. هوا و سوخت گاز 
CNG را هم تنظیم کنید. در مجموع انتظاری که 
از سیستم بنزینی دارید از گاز نداشته باشید و نمی 

تواند به اندازه بنزین قدرت داشته باشد. 
9134...0933 پژو 206 ؛ چند وقتی هست در 
حال حرکت، بعد از چند دقیقه گاز نمیخورد و خفه 
می شود. کیلومترش قطع بود که درست کردم 

بازم خوب نشد! چرا؟ 
اکسیژن  سنسور  به   206 در  عیب  این  جواب: 
مربوط می شود. حتی دیاگ هم نشان نمی دهد. 
چون کار می کند ولی گرمکن آن ضعیف می شود 
و در حالت حرکت گاز به یکباره زیر پا خالی می 

شود.   
4909...0915 وانت پیکان مدل 93 ؛ از روزی 
که ماشین را خریدم، فنی که جدید روی ماشین 
گذاشتند کار نمی کند. درجه آب به وسط می رسد 
ولی فن روشن نمی شود. در ضمن فشنگی آب 
را عوض کردم باز هم کار نکرد مشکل چیست؟ 

جواب: بایستی ماشین از نزدیک بازدید شود و 
دیاگ بخورد. شاید از خود فن باشد. شاید هم 
فیوز یا رله ای خراب شده باشد. ضمنًا اگر سنسور 

سه فیش آب، آبی است سبز نصب کنید.
؛  کارخانه  دوگانه   87 پراید   0915...2727
زمانیکه از گاز CNG استفاده می کنم بعد طی 

مسافتی خودبخود روی بنزین می رود و زمان 
استفاده از گاز دو تا سه عطسه قوی می زند. 
لطفا  شدند.  تعویض  است  ماهی  سه  وایرها 
راهنمایی کنید عیب از وایر شمع است؟ ایراد از 

چیست؟
جواب: اواًل بایستی دیاگ بخورد تا ایراد معلوم 
شود. ضمنًا عواملی که در گاز و بنزین مشترک 
است، بازدید یا تعویض کنید: شمع ها، وایرها، 

فیلرگیری سوپاپ ها.
پلت  تک  شمع  از  استفاده  آیا   0915...  2569
جهت پراید گازسوز مناسبتر است یا دو پلت؟با 

تشکر
گاز  سیستم  برای  پلت  دو  شمع  مسلمًا  جواب: 
مناسب تر است، زیرا فضای اشتعال را بیشتر می 

کند. 
4064...0915 بهترین زمان برای تعویض دنده 
پراید چه موقعی است؟ سوأل دوم: اگر دنده ها 
رو با دور موتور باال تعویض کنیم چه ضرری برای 

ماشین دارد؟ 
ها  ماشین  کیلومترهای  تمام  روی  اواًل  جواب: 
از آن  کمتر  بهتر است  اما  گذاری شده،  عالمت 
مقدار دنده تعویض شود. مسلمًا به موتور لطمه 

می زنید. 
5536...0915 پراید 87 دوگانه ؛ از ابتدا روغن 
بهران تکتاز استفاده می کردم، اما بدلیل وجود 
حجم ناخالصی در این روغن چنانچه از روغن 
دیگر استفاده شود مثال سوپرپیشتاز، آیا برای 

موتور وکارکرد آن اشکالی ایجاد می شود؟
جواب: خیر چون روغن بعدی شما از ویسکوزیته 

بهتری برخوردار است، اشکال و ایرادی ندارد. 
4959...0930 پژو 405 ؛ آیا گریس خور کردن 
باشد؟  کار صحیحی می  بازوهای محور عقب 
برای نگهداری بهتر جهت جلوگیری از خراب 

شدن بازوهای متحرک چه باید کرد؟ 
جواب: اصواًل گریس خور کردن قطعات متحرک 
در ماشینهای قدیمی بود. نیازی به این کار در 
ماشینهای جدید نمی باشد و سازنده عمر مفید 

را برای قطعه در نظر می گیرد.
گیج  ؛   EF7 سوز  سمند   دوگانه   0915...5975
روغن دارای چند قطعه است؟ تا قطعه چندم 
ضمنأ  باشد؟  پائین  روغن  سطح  است  مجاز 
روغن10W40 توتال7000 پس از چند کیلومتر 
تعویض شود؟ آیا چون پایه گازسوز است بهتر 

است با گاز بیشتر استفاده شود یا بنزین؟ تفاوت 
آن چیست؟

چهارم  سه  از  ماشین  روغن  شود  سعی  جواب: 
اندازه گیج کمتر نشود. هر چند که به اندازه ای که 
اویل پمپ در روغن باشد برای یاتاقانها کافی است 

ولی بقیه قطعات روغن کاری نمی شوند. 
8708...0915 روغن مناسب برای موتور 405 
چیست؟ توتال فعلی بازارکیفیت ندارد. سوال 
دوم: تسمه دینام هر چند هزار کیلومتر عوض 

بشود و مارک خوب چیست؟ 
ایرانی  های  روغن  فعاًل  روغن  بهترین  جواب: 
هستند، چون پایه نفت دارند. روغن موتور بهران 
سوپرپیشتاز 20w50 برای 405 مناسب تر است. 
نیاز به کیلومتر ندارد، چون از  تسمه دینام هم 
بیرون قابل رویت است. تسمه مناسب هم ایساکو 

می باشد.
9700...0939 درجه آب پراید در داخل شهر به 
میزان دو چهارم و در جاده به میزان یک چهارم 
باالمی رود، آیا باال رفتن درجه آب در ترددهای 

شهری، اشکالی ایجاد نمی کند؟
جواب: معمواًل درجه آب پراید اگر سالم باشد، 
روی 90 فن به کار می افتد که در پشت آمپر وسط 
می باشد. برای اینکه خیالتان راحت شود دیاگ 
بزنید و از روی پارامترهای دیاگ، آمپر را چک 

کنید.
1565...0938 نیسان 87 دوگانه کارخانه ؛ علت 
اینکه وقتی با بنزین روشن می شود بد حرکت 
شود  می  خوب  دقیقه  چند  از  بعد  اما  کند  می 
گاز هم در حرکت ریپ می زند  چیست؟ روی 
علت آن چیست؟ هر جا بردم متوجه نشدند. اکثر 
سنسورها را هم تعویض کردم اما درست نشده؟

جواب: چون روی گاز و بنزین هر دو اشکال دارد 
بهتر است اول یک تنظیم موتور کامل شامل شمع 
ها، وایرها، صافی ها ، فیلرگیری ... را انجام و 

دیاگ بزنید حتمًا عیب برطرف می شود.
0187...0915 پیکان 83 ؛ وقت حرکت، کم می 
آورد انگار بنزین بهش نمی رسد. وقتی ترمز می 

کنم خاموش می کند. چرا؟ 
جواب: اواًل کیلومتر ماشین کار کند، دوم اینکه 
به احتمال زیاد پمپ بنزین ماشین ضعیف شده. 
پمپ را تست کنید در صورت ضعیف بودن همراه 
با صافی بنزین تعویض کنید. حتمًا رگوالتور فشار 

را هم سرویس کنید، عیب برطرف می شود.

پرسـش و پاسـخ با 
کارشناس فنی بازار خـودرو قدس

مهندس سید مصطفی سـجادی

تکنسـین عالـی اتـومکانـیک 
و کارشـناس فنـی  خدمات اتومبیل

. .  .  . دانستنی های عمومی 

نیسـت؛  سـاده ای  چنـدان  کار  دسـت دوم  خـودروی  یـک  فروختـن 
مخصوصـًا اگـر بـا دنیـای خودروهـا چنـدان میانـه ای نداشـته باشـید. 
در ادامـه تمـام کارهایـی را کـه می توانیـد بـرای بازگشـت حداکثـری 

کرده ایـم. رتبه بنـدی  دهیـد،  انجـام  خـود  پول هـای 
این اقدامات بر اساس هزینه و سطح مشکل بودن رتبه بندی شده اند. برخی 
از موارد، شاید بسیار بدیهی باشند؛ مانند تمیز کردن داخل کابین و ُپر کردن 
مایعات. ولی برخی شاید کمتر به ذهن برسند. حتی اگر برخی از این موارد را 
ندانید، لیست اقداماتی که در ادامه می آید، به شما کمک می کند که چیزی را 
از قلم نیندازید و بهترین ارزش را برای خودروی دست دوم خود ایجاد کنید.

تمیز کردن موتور
مایعات مخصوص تمیز کردن موتور، ابزاری مفید برای برداشتن چرک، 
گرد و غبار و جرم از موتور هستند. وقتی یک خودرو درخشش خوبی 

داشته باشد، خریدار را بهتر می توان برای قیمت باالتر راضی کرد.
ُپر کردن تمام مایعات

کاری کنید که خریدار حّس رسیدن به یک خودروی »جدید« را پیدا کند. 
بررسی سطح روغن، بررسی سطح ضّد یخ؛ در صورتی که در آب وهوای 

سردسیر زندگی می کنید و اضافه کردن مایع برف پاک کن ها.
بررسی تایرها

اگر تایرهایتان دیگر حتی زائده هم ندارند، آنها را عوض کنید. خریداران 
معمواًل وقتی می بینند که خودرو نیاز به تایر دارد، انتظار یک تخفیف حدود 
یک میلیون تومانی در قیمت دارند. البته لزومی ندارد که حتمًا تایر نو بخرید. 

تایرهای کارکرده را می توان با قیمتی بین 100 تا 300 هزار تومان پیدا کرد.
شستن و برق انداختن خودرو

اگر ظاهر خودرو، حالتی رنگ و رو رفته داشته باشد، به سختی می توان 
نظر یک خریدار را به آن جلب کرد. بنابراین خودرو را بشویید و برق 
بیاندازید تا رنگ بدنه آن جلوه ای بهتر پیدا کند. در این حالت، نیازی به 

یک رنگ آمیزی حرفه ای برای بدنه خودرو نخواهید داشت.
درب خودرو را باز کنید تا جلوه اولیه رنگ بدنه خودرو را مالحظه کنید. 
سال ها تابش آفتاب باعث شده تا جلوه این رنگ کم کم محو شود. در 
همین حال، یک واکس با کیفیت باال می تواند درخشش رنگ بدنه را احیا 

کند و شما را تا حّد امکان به رنگ اولیه نزدیک کند.
بررسی چراغ های داشبورد

هرگونـه مشـکل در چراغ های داشـبورد، حتی به مقدار انـدک، می تواند 
خریدار خودروی شـما را نگران کند.

تمیز کردن داخل خودرو
زیبایـی ظاهـری یـک خـودرو، اگر بـا یک کابین کثیـف و نامرتـب همراه 
باشـد، هیـچ ارزش خاصی نخواهد داشـت. کف پوش ها را خـارج کرده و 
تمیـز کنید. سـطوح کـف و صندلی ها را جـارو کنید. تمام مـواردی که به 

صورت شـخصی بـه کابین اضافـه کرده اید، خـارج کنید.
برق انداختن چرخ ها

پاک کننده تجاری چرخ ها به این منظور، بسیار به صرفه هستند و باعث 
می شوند که چرخ های خودرو بار دیگر حالت نو و تازه به خود بگیرند.

بررسی ترمزها
تعویض ترمزها در حالت عادی، ضرورتی ندارد؛ مگر آن که بخواهید یک 

وسیله نقلیه لوکس با ترمزهای گران قیمت بفروشید.
انجام کار مکانیکی کلی

انجام این کار برای بهبود قابلیت حرکت خودرو، ممکن است ارزش آن 
را نداشته باشد؛ چرا که نتیجه کمتری نسبت به سایر روش ها دریافت 
باال نخواهید  به هزینه های  نیازی  خواهید کرد. ولی در همین حال، 
داشت. با یک کارگاه مکانیکی محلی در مورد نیاز خودرویتان به تعمیر 

مشورت کنید تا بتوانید به این وسیله ارزش آن را باالتر ببرید.
تعمیر خراش ها و فرورفتگی های بزرگ

این کار البته هزینه بر خواهد بود، ولی هزینه آن کمتر از قیمت کمتری 
است که هنگام فروش از خریدار طلب می کنید.

بسیاری از خراش ها را می توان با هزینه ای کمتر از 300هزار تومان رفع کرد.
تعمیر ترک ها و آسیب دیدگی های شیشه جلو

بـا یـک متخصـص در زمینـه تعمیر مشـورت کنیـد و یا این که، شیشـه 
را تعویـض کنید.

بسـیاری از مواقـع، هزینـه ایـن تعمیـر از مقـدار کاهـش قیمـت در هنگام 
فـروش، ارزان تـر تمـام می شـود.

هنگام فروش، نکات مثبت اتومبیل خود را برجسته کنید.
    اگر این خودرو تا به حال تصادف نکرده است، به آن اشاره کنید.

    اگر تا به حال فقط یک مالک داشته، به آن اشاره کنید.
    اگر تا به حال دچار آتش سوزی نشده، به آن اشاره کنید.

    اگــر خریــدار بــا ایــن نــوع خــودرو آشــنایی نــدارد، در مــورد 
دهیــد. توضیــح  آن  ویژگی هــای 

فروش بهتر خودروی کارکرده در بازار

این طور که پیداست لوکس ساز 
باسابقه انگلیسی تمامی همت 
خود را بکار گرفته تا با قدمی 
بازار  وارد  کوبنده  و  محکم 

قدبلندها شود!
در  به تازگی  خودروساز  این 
اقدامی هوشمند و چندجانبه 
تصاویر  از  جدیدی  مجموعه 
خودروی در حال آزمایش خود 
در آب وهوای سخت را منتشر 
کرده تا هم ایده اش را در اخبار 
دوستان  خودرو  اذهان  و  روز 
زنده نگه دارد هم این که تالش 
خستگی ناپذیر خود را به رخ 

همگان بکشد. 
همانند بسیاری از خودروهای 
دیگر که قبل از ورود به بازار این 
مراحل را طی می کنند، جگوار 
نیز هم اکنون نمونه آزمایشی 
خود را در دماهای طاقت فرسا 
از 40- درجه در مناطق یخی 
تا  برفی شمال کشور سوئد  و 
بیش از 50 درجه در بیابان های 
خشک و طاقت فرسای دبی به 
چالش های جدی و نفس گیر 
می کشد تا نقاط قوت و ضعف 
آن مشخص شود و از عملکرد 
درست و کامل تمامی بخش ها 

شرایط  در  حتی  سامانه ها  و 
اطمینان  جّوی  دشوار  بسیار 

حاصل شود. 
خود  گفته های  طبق 
یکی   F-Pace کمپانی، 
سخت گیرانه ترین  از 
تاکنون  که  را  آزمایش هایی 
توسط خودروسازان انجام شده 
آقای  قول  به  تا  می گذراند 
 Andrew( وایَمن  “آندره 
Whyman( رئیس این پروژه، 
که  شود  بدل  محصولی  به 
پاکی  و  هندلینگ  سواری، 
مورد انتظار از جگوار را به همراه 
توانایی و تسلط استثنایی در 
هرگونه شرایط جّوی و جاده ای 

داشته باشد. 
مشاهده  که  تازه ای  تصاویر 
آرژپلوگ  منطقه  در  می کنید 
شمال  در  واقع   )Arjeplog(
ثبت شده اند؛  سوئد  کشور 
منطقه ای نفس گیر که متوسط 
دمای هوا در زمستان کمتر از 
15- درجه سانتی گراد است و 
رسیدن به مرز 40- درجه نیز 
امری عادی محسوب می شود. 
خودرو در مسیری مخصوص و 
طول  به  تعیین شده  پیش  از 

رانده  کیلومتر )37 مایل(   60
ازنظر هندلینگ،  تا  می شود 
فرازوفرود در تپه ها و عبور از 
انواع سراشیبی ها و مسیرهای 
بررسی دقیق  مستقیم مورد 
گویا  گیرد.  قرار  جزئی  و 
معتقدند  جگوار  کارشناسان 
درجه بندی  برای  ناحیه  این 
سامانه های  بهینه  تنظیم  و 
کنترل  متحرک،  چرخ  چهار 
فعال پایداری و فناوری هایی 
مثل کنترل حرکت در تمامی 

سطوح )ساخت خود جگوار( 
ایدئال است. 

درعین حال، از مناطق اطراف 
دبی نیز برای زمینه دیگری از 
آزمایش ها استفاده می شود. 
 50 حدود  گرمای  شرایط  در 
درجه سانتی گراد، اگر خودرو 
زیر نور مستقیم آفتاب پارک 
شود دمای داخل کابین شاید 
پیدا  افزایش  نیز  تا 70 درجه 
از  جگوار  مهندسین  کند! 
این مسئله استفاده می کنند 

تمامی  صحیح  کارکرد  از  تا 
تهویه  سامانه  از  تجهیزات 
صفحه نمایش  تا  گرفته  هوا 
دماها  در  داشبورد  لمسی 
این چنینی  رطوبت های  و 

اطمینان کامل پیدا کنند. 
کنم  اعتراف  باید  پایان  در 
این  همه ی  اتمام  از  پس  که 
حجم  این  صرف  و  مراحل 
وسیع از انرژی، فکر و پشتکار 
احتمال این که با معرفی اولین 
همگی  جگوار  شاسی بلند 
شوکه شده و دهان به تحسین 
گربه وحشی بگشاییم اصاًل دور 

از انتظار نیست.

آزمون های سخت برای شاسی بلند جدید جگوار
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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

سوناتا 2013 فی 114

اپیروس 2009 فی 110

سوناتا 2010 فی 90

پرادو 2006 فی 125

زانتیا 85 فی 36

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

 پارس TU5  صفر فی 38.5

 پارس  دوگانه صفر فی 38

 پارس تک گانه صفر فی 36

206 وی 8 فول صفر فی 37.2

206 تیپ 5 فول صفر فی 36

405 تک گانه صفر  فی  29

 405 دوگانه صفر فی 31.5

سمند EF7 صفر فی 29.700

پیکان وانت دوگانه صفر فی 17

پیکان وانت تک صفر  فی 15.5

نظیفی اتومبیل 

سانروف آپشنی است که به منظور عوض شدن هوای داخل اتومبیل و لذت بردن از 
طبیعت طراحی شده است.نه برای ایستادن کودک شما تا کمر در آن!

آیا می دانید با یک ترمز ساده، کودک شما که در 
سانروف ایستاده با چه خطری مواجه خواهد شد؟

گرامی:  راننده 
لطفا از سا نروف درست ا ستفاده کنید



پنج شنبه 15 مرداد ماه 1394
                              

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



8پنج شنبه 15مرداد ماه 1394 سامانه پیامکی بازار خودرو 110 54 5000             www.kelach.com سفارش اینترنتی بازار خودرو سفارش تلفنی آگهی خودرو 38835951  


