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از وقتی اعالم شده که رنو کوئید قرار است در ایران مونتاژ شود، زمزمه های زیادی در مورد آن شنیده می شود. اینکه کوئید جانشین احتمالی پراید است و یا قرار است ارزان قیمت ترین 
خودرو ایران باشد، قابل تایید نیست. اما با توجه به تمامی ویژگی های خاص این خودرو، قطعا کوئید در آینده نزدیک به بطن جامعه ایران رخنه خواهد کرد و به یک خودرو مردمی 

تمام عیار بدل خواهد شد.

آینده در دستان کوئید؟

خودروهای مردمی، خودروهایی هستند که معموال به لطف قیمت پایین و مناسب، فضای داخلی جادار و تعمیرات آسان 
در میان توده مردم محبوب شده، به تدریج به یار آشنا و حتی صحنه ای تکراری در خیابان ها بدل می شوند. در ایران هم 
از ابتدای ورود خودرو تا کنون، محصوالت متنوعی به صورت وارداتی و یا مونتاژ داخلی در ایران فراگیر شده اند. با 
این حال معموال شــدت فراگیر بودن به حدی بوده که بعد از مدتی ارج و قرب خودروهای مذکور به دست فراموشی 
ســپرده شده، به خودرویی مالل آور و خســته کننده بدل می شــوند. با این حال پس از قطع تولید و از رده خارج شدن 
نمونه های متعدد است که این خودروها دوباره جایگاهی ویژه  پیدا می کنند، این بار اما در قالب یک موجود کالسیک.

اینجا کلیک کنید

از بطن جامعه تا دفتر خاطرات
معرفی مردمی ترین خودروهای تاریخ ایران که امروزه کالسیک هستند 

چهره های ماندگار

کیا پراید
هرچقدر دوســت دارید در شبکه های اجتماعی در نقد 
پراید نظر بدهید و از ایمنی و مدت زمان تولید طوالنی 
آن انتقاد کنید! در هر صورت پراید به عنوان یک پدیده 
مردمی از دهه 70 وارد زندگی ایرانیان شــده اســت. 
پراید هنوز هم پرفروش تریــن و پرتیراژترین خودرو 
ایران اســت و با توجه به شرایطی که برای نمونه های 
کره ای آن پیش آمده، در آینده کالسیک هم خواهد شد!

رنو تندر 90
برنامــه رویایی رنو برای تبدیل کــردن ایران به قطب 
مونتاژ محصوالتــش در خاورمیانه چندان موفقیت آمیز 
نبود، اما محصول جهانی این برند یعنی لوگان در ایران 
به یک خودرو محبوب و مردمی بدل شــد و توانســت 
بسیاری از ایرانیان را صاحب خودرویی مدرن و نسبتا 
ایمن کند. قطعا یکــی از مهم ترین اتفاقات خودرویی 

تاریخ صنعت ایران، راه اندازی خط تولید لوگان است.

پژو 206
پس از تجربه ناموفق پــژو 205، ایران خودرو با یک 
یعنی  این خودرو  برنامه ریزی حساب شده فرزند خلف 
206 را تقریبا همزمان با عرضه جهانی به ایران آورد. 
این خودرو توانست به یک محصول محبوب بدل شود 
و در میان جوان ترها، محبوبیتی اســتثنایی کسب کند. 
با آنکه 206 به لطف کاهــش کیفیت و مواردی از این 
دست، افت داشته، اما هنوز هم خودرویی مردمی است.

پژو 405
پــژو 405 در ابتدای دهه 70 به عنوان گل سرســبد 
صنعت خودرو ایران وارد خط تولید ایران خودرو شــد. 
در ابتدا تریم GL این خودرو نتوانست محبوب باشد و 
به ناچار بیشتر نمونه ها به تاکسیرانی سپرده شدند، اما 
با قطع واردات خودرو بود که 405 به رویای هر ایرانی 
بدل شــد و محبوبیت آن به طــور فزاینده ای افزایش 
یافت. هرچند اخیرا این خودرو نیز افت زیادی داشــته 

است.

دوو سیلو
تنها غایب این روزهای لیســت ما در بازار خودروهای 
صفر کیلومتــر، در پایان دهه 70 و دوران بســته بودن 
مرزهای کشور به روی خودروهای مدرن وارد ایران شد 
و کرمان خــودرو را رو در روی ایران خودرو قرار داد. 
رقابت داغ 405 و ســیلو در اواخر این دهه، محبوبیت 
ســیلو را تضمین کرد. امروزه سیلو هنوز هم به عنوان 

خودرویی نرم و بادوام، طرفداران زیادی دارد.

مردمی های غیرکالسیک

پیکان
کم لطفی اســت اگر ســخنی از خودروهای مردمی به میان بیاید و پیکان در صدر مجلس مطرح نشــود! این خودرو که سال گذشته جشن تولد 
50 سالگی اش را جشن گرفت، از سال 1346 راهی خط تولید شد تا هر ایرانی بتواند یک خودرو داشته باشد. در ابتدای راه پیکان یک پدیده و اعجوبه 
بود و پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز به یک عنصر کلیدی در جامعه در حال تغییر ایران بدل شد. از دهه 70 اما به لطف طوالنی شدن بازده 
تولید و تکنولوژی قدیمی اش، از چشم مردم افتاد و وقتی در سال 1384 از خط تولید کنار رفت، گویی جشن و پایکوبی به راه افتاد. امروزه اما پیکان 

در قالب یک خودرو کالسیک، دوباره محبوبیت یافته است.

وئن ژیان سیتر
شرکت سهامی مونتاژ خودروهای سیتروئن در ایران یا همان سایپا، کار خود را با مونتاژ وانت و ون های کاربردی براساس پلت فرم 2CV شروع کرد. اما در دهه 50 این ژیان 
بود که توانست به نحوی سایپا را وارد بطن جامعه کند. سیتروئن دایان یا همان ژیان خودمان، در دهه 50 نقش خودرویی ارزان قیمت اما سخت جان و کوشا را ایفا کرد و حتی 
برای مدتی پس از پیروزی انقالب نیز تولیدش ادامه یافت. در دهه 60، ژیان بسیاری از اقشار آسیب پذیر و بانوان را صاحب خودرو کرد و در دهه 70 نیز، در برخی شهرها 

هنوز هم ژیان محبوبیت باالیی داشت، با این حال از دهه 70 به نماد خودرو فرسوده بدل شد. امروزه ژیان اما در لوای یک خودرو کالسیک بازگشتی موفق داشته است.

رنو 5
پس از موفقیت ژیان بود که سایپا دومین برگ برنده خود یعنی رنو 5 را رو کرد؛ یکی از اولین سوپرمینی های موفق جهان که در ایران 

نیز کالس خودروهای هاچ بک اقتصادی شهری را به خوبی تعریف کرد و 
مردم را با این خودروها آشتی داد. در دهه 70 رنو 5 محبوب جوانان، 

خانواده های کم جمعیــت و بانوان بود و پس از پیروزی انقالب 
اسالمی نیز، جایگاه آن به عنوان یکی از معدود خودروهایی 

که در کشور مونتاژ می شد، حفظ شد. ابتدای دهه 70 به 
نحوی رنو 5 به پایان راه رسید و پس از انتقال خط 

تولیدش به پارس خودرو و تولد سپند و پی کی، 
به یک باره محبوبیتش افتی شدید داشت. 

خوشبختانه جایگاه رنو 5 به عنوان یک 
کالسیک محبوب حفظ شده است.

فولکس واگن کالسیک )بیتل(
خودروهای مردمی زیادی از کشور آلمان به ایران آمدند که در این میان شاید هیچ کدام به اندازه فولکس 
واگن کالسیک یا همان بیتل، مردم ایران را صاحب خودرو نکرد؛ خودرویی دوست داشتنی، بادوام و ساده 
که در عین حال عملکرد فنی خوبی داشت و در دهه های 30 و 40شمسی، معابر کشور را به طور غریبی 
اشغال کرد. تصاویر قدیمی معابر شهرهای کشــورمان را با دقت بررسی کنید تا ببینید تقریبا بیشتر 
خودروهای حاضر، فولکس واگن هستند! در دهه 50 شمسی فولکس واگن به یک خودرو فانتزی بدل 
شد و از دهه 60 نیز به تدریج حکم فرسودگی آن صادر شد. خوشبختانه هنوز هم تعداد زیادی فولکس 

واگن در ایران مانده است.

فیات 1100
به پدربزرگ ها و مادربزرگ هایتان رجوع کنید تا برایتان از تاکسی های نارنجی رنگ تخم مرغی شکل دهه  40 و اوایل دهه 50 شمسی بگویند. این خودرو چیزی نیست مگر فیات 1100 مونتاژ ایران. 
برادران کاشانچی کارخانه خود را در شرق تهران در دهه 40 شمسی تاسیس کردند تا اولین خودرو سواری را )پس از جیپ( در ایران مونتاژ کنند. فیات 1100 در دهه 40 شمسی پا به پای فولکس واگن 

در معابر ایران به وفور یافت می شــد و تقریبا تمامی تاکسی های نارنجی رنگ دهه40 
شمســی، همین فیات ها بودند. با این حال پیکان به عنوان نماد صنعتی شدن، از 

اواخــر دهه 40 جای فیات را تنگ کرد تا در نهایت از اواخر دهه 50، تقریبا 
همه فیات ها ناپدید شوند. امروزه هنوز 
تعداد اندکی فیات 1100 در ایران باقی 

مانده است.

رنو دوفین
در لیست ما هیچ خودرویی به اندازه رنو دوفین فراموش شده و مهجور 
نیست؛ خودرویی که در اواسط دهه 30 شمسی به ایران آمد و همانند 
سایر بازارهای جهانی، جایگاه فولکس واگن را هدف گرفت. دوفین به 
یک باره در اواخر دهه 30 محبوبیتی عجیب پیدا کرد و توانست فروش 
باالیی تجربه کند. در این دوره بود که رنو دوفین در کنار بنزهای پونتون 
سامانه تاکسیرانی ایران را رونق بخشیدند و این خودرو کوچک جسور، 
توانســت در بطن جامعه جایی برای خودش دست و پا کند. اما ستاره 
دوفین به سرعت خاموش شد و از میانه دهه 40 و با رونق یافتن بازار 
فیات 1100 و ســپس پیکان، به یک باره از معابر شــهرهای بزرگ و 
سپس کوچک، محو شد. امروزه دوفین های کمی در ایران باقی مانده اند.

http://asrekhodro.com/News/136016
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3 ماشین زمان

 جسور اما ناموفق
در میان محصوالت خوب ایران خودرو، سوزوکی کیزاشی یکی از خودروهایی بود که در کمال ناباوری نتوانست موفق عمل کند. مواردی که سبب شدند کیزاشی به آنچه 

استحقاقش را داشت نرسد، باید تبلیغات ناکافی، حضور رقبای سرسخت وارداتی ژاپنی و کره ای و از همه مهم تر محدود شدن همکاری خودروسازان خارجی با همتایان ایرانی 
در اوایل دهه 90 شمسی دانست.

از نوک پیکان تا قله دنا
سیر تحوالت محصوالت ایران خودرو از گذشته تا به امروز

اینجا کلیک کنید

ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروســاز ایران و یکی از بزرگ ترین خودروســازان خاورمیانه، همواره 
جایگاهــی ویژه در صنعت کشــورمان داشــته و محصوالتش هر یک تاثیرات مهمی روی بــازار خودرو ایران 
داشــته اند. اهمیت سیاســی و اقتصادی این خودروســاز را باید به عناصر اجتماعی و فرهنگی افزود تا جایگاه 
واقعی تولیدات ایران خودرو مشــخص شود. در این مطلب قصد داریم تا به طور خالصه نگاهی داشته باشیم به 

سیر تحول محصوالت این خودروساز در 5 دهه اخیر.

دهه  40 تا 60: پیکان و پیکان
ایران خودرو با نام ایران ناسیونال، فعالیتش را به عنوان سازنده اتوبوس های مرسدس بنز در سال 1341 با سرمایه 
اولیه 10 میلیون تومان آغاز کرد. موسســان ایران ناســیونال یعنی برادران خیامی، از همان ابتدا ســودای ساخت 
خودرویی مردمی و ملی برای ایرانیان داشتند و به همین دلیل از همان اوایل دهه 40، با حمایت وزارت صنعت و 
معدن، به نقاط مختلف جهان سفر کردند و در نهایت در سال 1345، پلت فرم Arrow کمپانی Rootes برای 
تولید در ایران برگزیده شد. این خودرو با نام پیکان در سال 1346 راهی بازار ایران شد تا اولین خودرو اصطالحا ملی 
زاده شود. پیکان از همان ابتدا با شعار هر ایرانی یک پیکان به خودرو مردمی کشورمان بدل شد و گونه های مختلف 
آن اعم از کار، جوانان، دولوکس، تاکســی، وانت و استیشن محبوبیت فراوانی یافتند. با این حال پیکان تنها تولید 
ایران خودرو در آن دوره نبود و در دهه 50 هیلمن اونجر نیز به سبد محصوالت ایران ناسیونال اضافه شد. قرار بود 
تا پژو 304 نیز محصول بعدی ایران ناسیونال باشد که با پیروزی انقالب، شرایط تغییر کرد. از سال 1359 نیز پیکان 
به یک تریم محدود شد. با این حال دهه60 را باید دوران خدمت پیکان به جامعه ایران دانست. در این دوره، ایران 

ناسیونال که حاال ایران خودرو نامیده می شد، سعی کرد پیکان را به روز رسانی کند.

دهه 80: از  پساپیکان تا محصوالت ملی
از اواســط دهه 70 بود که زمزمه کنار رفتن پیکان و تولید پیکانی جدید شنیده می شد. همزمان، از سال 1379 محصولی جدید برپایه 
پلت فرم پژو 405 یعنی پژو پرشیا )بعدها پارس( به عنوان گونه بهبود یافته و لوکس تر این خودرو عرضه شد که به رغم اختالف قیمت 
4 میلیون تومانی، با اســتقبال بی نظیری مواجه شد. در سال 1381 باالخره از اولین خودرو ملی ایران یعنی سمند رونمایی شد. سمند 
هم برپایه پلت فرم 405 شکل گرفته بود، اما از بسیاری جهات خودرویی مدرن محسوب می شد. همزمان با عرضه این دو خودرو، پژو 
206 نیز وارد بازار ایران شــد؛ خودرویی که تقریبا همزمان با عرضه جهانی به ایران آمد و ورودش حتی از تولید سمند نیز جنجالی تر 
شــد. پیکان در ســال 1384 از خط تولید خداحافظی کرد تا از میانه دهه 80، روند رو به رشــد محصوالت ایران خودرو ادامه یابد. 
گونه های مختلفی از سمند همانند LX، سریر و سورن عرضه شدند و قرار بود تا محصوالت جدیدتری از پژو نیز به ایران بیایند که در 
نهایت فقط 407 در تیراژی محدود وارد ایران شد. پروژه عظیم دیگر ایران خودرو، ساخت گونه سدان پژو 206 بود که قرار بود   با نام 
آریان، فقط در ایران مونتاژ شده، به سایر بازارهای مطرح صادر شود؛ پروژه ای که متاسفانه به دالیل سیاسی هرگز عملی نشد و پژو 
206SD تنها خروجی آن بود که با ورودش، محبوبیت پلت فرم 206 در ایران را افزایش داد. پایان دهه 80 اما همراه بود با همکاری 
ایران خودرو با دو شریک ژاپنی یعنی ایسوزو و سوزوکی که اولی با وانت های مدرن دیزلش چندان موفق نبود و دومی، به لطف ویتارا 

و کیزاشی بیشتر شناخته شد. در عین حال بخشی از مونتاژ تندر 90 نیز در ایران خودرو انجام شد.

دهه 90: گسترش با چاشنی تالطم
دهه 90 را باید ادامه راه گســترش همه جانبه محصوالت ایران خودرو بدانیم. در این دوره اما به خاطر مشکالت سیاسی 
و اقتصادی ناشــی از شــرایط خاص جهانی، گاهی در این گســترش وقفه هایی نابهنگام ایجاد شد. رانا به عنوان دومین 
خودرو ملی ایران خودرو، در ابتدای این دهه وارد بازار شــد و توانست بخشی از بازار خودروهای اقتصادی ایران را تغذیه 
کند. عالوه بر این، به روز رســانی محصوالت قبلی همانند 405، پارس و 206 نیز ادامه یافت و ســمند و سورن نیز دچار 
تغییراتی عمده شدند. همکاری با سوزوکی نیز بیشتر شد و پس از امضای معاهده برجام، پژو نیز با 2008 شروعی دوباره 
داشــته اســت. اما در این میان باید دنا را جنجالی ترین محصول ایران خودرو در دهه اخیر بدانیم که یک به روز رســانی 
اساسی در پلت فرم سمند است که با ظاهری مدرن و تکنولوژی به مراتب بهتر، نویدبخش ادامه راه گسترش محصوالت 

ایران خودرو است.
دهه 70: زمزمه مدرنیته

پس از پایان جنگ تحمیلی بود که صنایع مختلف شروع به نوسازی کردند. ایران خودرو نیز به سراغ شریکی 
رفت که در دهه60 به لطف خرید کمپانی Rootes، خط تولید و تجهیزاتی را در اختیارشان گذاشته بود. پژو شریک 

 GL جدیــد ایران خودرو بود و 405 به عنــوان محصولی مدرن و تقریبا لوکس، اولین همکاری جدی این دو بود. در ابتدا تریم
این خودرو وارد شد که نتوانست چندان موفق باشد، اما از سال 1372 سری GLX وارد شد که توانست جایگاه این خودرو را تثبیت 
کند. در دهه 70، به روز رسانی پیکان ادامه یافت و پژو 405 نیز به بهترین خودرو مونتاژ کشورمان بدل شد. در کنار 405، پژو 205 
نیز در تریم GR به ایران آمد که نتوانست موفقیت برادر بزرگ ترش را کسب کند و به نحوی مغلوب رقیب کره ای سرسختش شد.

http://asrekhodro.com/News/136019
http://tehranhorseshow.com
http://tana-group.com
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شاید تصور کنید که فِراری در تمامی طول عمرش تنها مدل هایی با پیشرانه های حجیم و تعداد سیلندر باال ساخته و هرگز سراغ تولید کوپه های سبک تر نرفته است! 
اما بد نیست اشاره کنیم که این خودروساز عالوه بر تولید مدل های متعدد با پیشرانه 6 سیلندر خطی و V شکل، چند محصول خاص با قلب 4 سیلندر هم داشته که از 
جمله آن می توان به مدل TF 625 متعلق به سال 1953 میالدی یعنی حدود 65 سال پیش اشاره کرد که از بلوک 4 سیلندر خطی 2498 سی سی با توان 220 اسب 

بخار نیرو می گرفت.

کره اسب!

اگر نگاهی به مشخصات فنی ساخته های فِراری از ابتدا تا امروز بیندازید، انواعی از پیشرانه های 4، 6، 
8 و 12 سیلندر را می بینید که البته به نسبت اعداد و ارقام امروزی بازدهی کمتری دارند. در این میان 
اما برخی مدل های خاص مربوط به دهه های 70 تا 90 میالدی از قلب 12 سیلندر تخت نیرو می گرفتند 
که همگی توســط پینین فارینا طراحی شــده و تعدادشان به انگشتان یک دســت هم نمی رسد. در این 

نوشتار قصد داریم شما را با این اسب های منحصربه فرد آشنا کنیم.

اینجا کلیک کنید

تخت های 12 سیلندر!
خاص ترین مدل های 12 سیلندر ِفراری را بشناسید

فراری

نوشته:
 امین قوام

365 GT4 BB (1973-1976)
ایــن مدل که نامش از حجم هریک از ســیلندرها، کالس 
 Berlinetta تعداد 4 میل ســوپاپ در باال و مخفف ،GT
Boxer گرفته شده، سال 1971 در نمایشگاه تورین رونمایی 
شد و جدای از شاکله پیشرانه وسط و قلب 12 سیلندر تخت 
که برای اولین بار در یک مدل خیابانی اســتفاده می شد، از 
شاســی لوله ای فوالدی، تعلیق مســتقل در هردو محور، 
کالچ تک صفحــه ای و ترمزهای دیســکی بهره می بُرد و 
سرجمع 387 دستگاه از آن تولید شد. پیشرانه مذکور دقیقا 
4390 سی سی حجم داشته و با تکیه بر جعبه دنده 5 سرعته 
و 2 ســوپاپ موجود در هر سیلندر بیشینه قدرت 360 اسب 
بخار را در 7500 دور بر دقیقه تحویل می دهد که برای وزن 

خشک 1160 کیلوگرمی رقم قابل قبولی است.

512 BB (1976-1981)
BB 512 میهمــان نمایشــگاه 1976 پاریس بــود و در بخش فنی 
مشخصاتی مشابه GT4 BB 365 داشت، اما عالوه بر ابعاد بزرگ تر، 
به کالچ دو صفحه ای و مهم تر از آن نســخه 4943 سی ســی بلوک 
12 سیلندر تخت مجهز شده بود که همان 360 اسب بخار قدرت را در 
دور پایین تــر 6800 تحویل می داد اما از طرفی وزن 1400 کیلوگرمی 
داشــت. این خودرو که نامش از تعداد سیلندرها و حجم پیشرانه گرفته 
شــده، از نظر طراحی نیز شباهت زیادی به مدل پیش از خود داشت و 
تنها با چراغ های دوتایی عقب، سر اگزوزهای دوبل و چند تفاوت جزئی 
بیرونی و داخلی دیگر از آن متمایز می شد. BB 512 مجموعا با تیراژ 

929 دستگاه روی خط تولید رفت.

512 BBi (1981-1984)
سومین عضو گروه، BBi 512 است که در نمایشگاه 1981 فرانکفورت متولد 
شد و مهم ترین نکته آن استفاده از انژکتور مکانیکی بود. BBi 512 تغییرات 
فنی و طراحی ملموسی داشــته و عالوه بر وزن 1499 کیلوگرمی، با نگاهی 
به شــاکله و چینش متفاوت سپرها به راحتی از دو مدل قبلی متمایز می شود. 
قلب این اســب پیر که مجموعا 1007 دستگاه از آن تولید شده، همان نمونه 
12 ســیلندر تخت 4943 سی سی موجود در BB 512 است که با استفاده از 
انژکتور K.Jetronic ساخت بوش آلمان در دور 6000 حداکثر 340 اسب بخار 

قدرت تحویل می دهد.

Testarossa (1984-1991)
سال 1984 تِستاروسا یا همان سر قرمز )به خاطر رنگ قرمز 
سرســیلندر( با ابعاد بزرگ تر، چهره کامال جدید و برای اولین 
بار 4 ســوپاپ در هر ســیلندر به میدان آمد. خروجی بلوک 
12 ســیلندر تخت 4943 سی سی این بار به 390 اسب بخار 
در دور 6300 و 490 نیوتن متر در دور 4500 رســیده بود که 
شتاب اولیه 5.8 ثانیه ای را برای جثه 1506 کیلوگرمی خودرو 
رقم می زد. تستاروسا از دو رادیاتور در طرفین بدنه بهره می برد 
و هوای ورودی از شیارهای کناری پس از تغذیه آنها از فضای 
بین چراغ های عقب خارج می شــود. همچنین کلیت سامانه 
تعلیق، مجموعه انتقال قدرت و ترمزها همانی است که در سه 
مدل قبلی وجود دارد. فراری موفق شد مجموعا 7177 دستگاه 

از تستاروسا بفروشد که در آن زمان رقم قابل توجهی بود.

512 TR (1991-1994)
TR 512 درواقع همان تستاروســا با بازبینی ظاهری برای 
بهبــود آیرودینامیک و بازطراحی کابیــن به منظور افزایش 
راحتی سرنشیان است و برای شناختن آن باید چراغ های سپر 
جلو، رینگ ها و سایر جزئیات را دقیق تر ببینید. خروجی قلب 
12 سیلندر تخت 4943 سی سی در TR 512 به 428 اسب 
بخار در دور 6750 و 491 نیوتن متر در دور 5500 بالغ شده که 
در کنار تعبیه انژکتور جدید Motronic M2.7 الکترونیک 
بوش، کالچ تک صفحه ای، وزن 1473 کیلوگرمی و شتاب 
اولیه 4.8 ثانیه ای بهسازی های فنی این اسب ناآرام را تشکیل 
می دهد. نام ایــن خودرو از حجم 5 لیتری پیشــرانه، تعداد 
سیلندرها و مخفف عبارت تستاروسا گرفته و روی هم رفته 

2261 دستگاه از آن از خط تولید خارج شده است.

 F512 M (1994-1996)
 Modificata مخفف M نام گرفت )حرف F512 M آخرین اسب مجهز به قلب تخت 12 سیلندر به نمایشگاه 1994 پاریس آمد. این مدل که
به معنی تغییریافته( نخست با چراغ های غیرمخفی جلو و شکل تازه چراغ های عقب شناخته می ُشد و بازبینی کلی طراحی، پیشرانه تقویت شده، 
آیرودینامیک بهبودیافته و... ویژگی های اصلی اش را تشکیل می دادند. بلوک 4943 سی سی برای جثه 1455 کیلوگرمیF512 M  تقویت اساسی 
شد و بازدهی آن به 440 اسب بخار در 6750 دور بر دقیقه و 500 نیوتن متر در 5500 دور بر دقیقه رسیده بود تا شتاب اولیه اش 4.7 ثانیه طول بکشد. 

فراری در نهایت تنها 501 دستگاه از F512 M فروخت.

»خودروهــای من، روح دارند»؛ این یکی از ناب ترین گفته های انزو 
فراری است؛ کسی که وجودش مملو از عشق به خودرو و مسابقه بود 
و تمام عمر 90 ســاله اش را وقف همین عالقه درونی کرد. فراری از 
دوران کودکی شخصیتی رویاپرداز، بلندپرواز و ایده آل گرا داشت، 
آینده خود را چیزی به جز تبدیل شدن به یک راننده حرفه ای مسابقه 
و سازنده سریع ترین خودروهای دنیا نمی دید و همواره آرزو می کرد 
روزی فــرا برســد که هرکســی در هرجای دنیا رویای داشــتن یک 
»فِراری« را داشــته باشــد. در ادامه نگاهی خالصه وار به زندگی این 

مرد افسانه ای می اندازیم.

از فوریه برفی تا آشیانه ِفراری
اِنزو آنِسلمو ِفراری )Enzo Anselmo Ferrari( هجدهم فوریه 1898 میالدی 
در حومه مودنا )Modena( ایتالیا به دنیا آمد و به دلیل برف و کوالِک آن روزها، 
تا 2روز پس از تولدش شناسنامه ای نداشت. پدرش آلفردو )Alfredo( مالک یک 
کارگاه کوچک آهن و مادرش آدلجیزا )Adalgisa( یک زن خانه دار کالســیک 

ایتالیایی بود.
نخستین تجربه خودرویی ملموس انزو زمانی بود که در سن 10 سالگی همراه پدر 
و برادر بزرگ ترش آلفردو جونیور یا همان دینو )Dino( به تماشــای یک مسابقه 
اتومبیلرانی در منطقه ویا امیلیا )Via Emilia( شهر بولونا )Bologna( رفت. این 

مســابقه که با پیروزی فلیچه نازارو )Felice Nazzaro( به پایان رسید دقیقا 
جرقه ای بود که در شمع ذهن نوپای اسطوره آینده جهان خودرو زده شد و روحش 

را برای همیشه بیمار عشق کرد.
انــزو در 1916 پس از مرگ تقریبا همزمان پدر و بــرادرش فکر تحصیل را رها 
کرده و به عنوان معلم در یک مدرســه تراشــکاری در نزدیکی مودنا و پس از آن 
در چند شــغل ساده دیگر مشغول به کار شــد. حدود یک سال بعد با آغاز جنگ 
جهانی ســر از توپخانه ارتش درآورد و پس از ابتال به تورم شدید ریه همراه دیگر 
بیماران قطع امید شــده در آسایشگاهی رهایش کردند تا زمان مرگش فرا برسد. 
وی بعد از چند ماه به طور معجزه آسایی سالمتی خود را باز می یابد و بعد از تالش 
ناموفق برای یافتن شــغلی در کمپانی فیات، اواخر 1918 به عنوان راننده آزمایش 
به یک شــرکت کوچک ســازنده تورپِدو روی شاسی وانت بارهای سبک در شهر 
توریــن )Turin( می پیوندد، اما در فاصله کمــی در 1919 با مهاجرت به میالن 
 C.M.N نخست در سمت راننده آزمایش و بعدها به عنوان راننده مسابقه در کمپانی 
)Costruzioni Meccaniche Nazionali( استخدام می شود. همین جاست 
 Parma Poggio di که نخستین رقابت رســمی انزو در مســابقه تپه نوردی
Berceto و پشــت فرمان CMN 15/20 با قلب 4 سیلندر خطی 2.3 لیتری و 

نهایتا مقام چهارمی رقم می خورد.
ســال 1920 ِفراری 22 ســاله پس از حضور در چندین مســابقه، با یک دستگاه 
 Targa آلفارومئو تیپو 60/40 مجهز به پیشرانه 4 سیلندر 6 لیتری رتبه دوم مسابقه

Florio را به دست آورد و 19 سال آینده را به عنوان راننده آزمایش، راننده مسابقه، 
مشاور فروش و نهایتا مدیر بخش خودروهای مسابقه ای آلفارومئو به فعالیت جدی 
در عرصه اتومبیلرانی گذراند. از اتفاقات مهم این سال ها می توان پیشنهاد مادر یکی 
 Francesco( از خلبانان مشهور ارتش در جنگ جهانی به نام فرانچسکو باراکا
Baracca( به انزو برای استفاده از نشان اسب سلطنتی هواپیمای فرزندش روی 
 Corriere خودروهای مسابقه ای خود در 1923، تأسیس روزنامه ورزشی مشهور
dello Sport در بولونــا در 1924 و اولیــن و دومیــن پیروزی در مســابقات 
Circuito di Milano با آلفارومئو 6C-1500 SS در 1927 و 1928 را نام 
برد. اما مهم تر از همه اینکه ِفراری در این میان سال 1929 میالدی گروه آشیانه 
ِفــراری )Scuderia Ferrari( را در مودنای ایتالیا با هدف ایجاد امکان حضور 
مالکان خودروها و موتورســیکلت ها در مسابقات تأسیس می کند که بعدها پس از 
ارتقای درجه به یک تیم رسمی با همین نام، از 1933 به بعد عمال تبدیل به شاخه 

مسابقه ای رسمی آلفارومئو می شود.

از مودنا به مارانللو
انزو پس از کســب مقام دوم در Circuito Tre Province در 9 آگوست 1931 
با آلفارومئو 8C-2300 MM به دلیل فشــار کاری و نزدیکی تولد پســر اولش 
آلفردو )که عموما با نام دینو شــناخته می شــود( رانندگی را کنار گذاشته و پس از 
موفقیت های مدیریتی بزرگ در مسابقات بین المللی، 6 سپتامبر 1939 با شرط عدم 

هرگونه اســتفاده از نام »ِفراری« در عرصه رقابت، آلفارومئو را ترک و دقیقا 7 روز 
بعد کمپانی Auto Avio Costruzioni را در محل آشیانه ِفراری سابق در مودنا 
تأسیس کرد. این مجموعه در 1943 )بهبوحه جنگ جهانی دوم( با انتقال از مودنا 
به شهری کوچک تر به نام مارانللو )Maranello( فعالیتش را در زمینه ابزارآالت 
صنعتی و نظامی و البته ساخت مدل های پروتوتایپ ادامه می دهد تا اینکه پس از دو 
بار تخریب و بازسازی کامل، از شر جنگ خالص شده و انزو بزرگ به فکر ساختن 

نخستین خودرو با برند «ِفراری« می افتد.
در 1947 میــالدی Auto Avio Costruzioni رســما به Ferrari تغییر نام 
داده و اولین محصول رســمی آن با نام S 125 و قلب 12 ســیلندر به دنیا آمد. 
20 سال بعدی با تولید انواع خودروهای مسابقه ای و خیابانی، شرکت در رقابت های 
موتوراســپرت و افتخارات شخصی مختلف برای انزو سپری شد و در 1969 دقیقا 
نصف سهام برند ِفراری به دلیل توسعه فوق العاده و کمبود منابع مالی تحت مالکیت 
 )Fiorano( گروه فیات درآمد. 2 ســال بعد هم ساخت پیست اختصاصی فیورانو
کلید خورد و در 1972 رســما به عنوان محل بررســی همه جانبه فرزندان اسطبل 

مارانللو آغاز به کار کرد.
انزو فراری که دیگر یک افسانه زنده بود، پس از طراحی و نظارت کامل بر ساخت 
برخی از ماندگارترین اسپرت های تاریخ در دهه های 70 و 80 میالدی و نهایتا مدل 
افسانه ای F40 در 1987، سرانجام عصر روز 14 آگوست 1988 میالدی در مودنا 

چشم از جهانی که بدون خودرو و مسابقه برایش مفهومی نداشت، فرو بست.

مروری بر زنـدگی خـودرویـی انـزو فـِراری

اِنــزو
اینجا کلیک کنید

http://www.asrekhodro.com/Gallery/Content/136017
http://www.asrekhodro.com/Gallery/Content/136018
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5 سینما

نوشته:
معید حمیدی

 مردی با رویاهایش!
در سال 1988 میالدی فیلمی با عنوان »Tucker: The man and his Dream«  روی پرده سینما قرار گرفت که داستان زندگی یک طراح خودرو را روایت می کرد. این فیلم که به کارگردانی 

فرانسیس فورد کاپوال در ژانر درام و با هدف بازگوdی بیوگرافی پریستون تاکر ساخته شده بود، داستان زندگی یک طراح خودرو و ماجرای ساخت خودرو آینده نگرانه خودش را روایت 
می کند.

ستارگان چهارچرخ
معرفی 20 خودروی کالسیک که در فیلم های سینمایی، سریال ها و برنامه های تلویزیونی نقش آفرینی کرده اند

اینجا کلیک کنید

موضوع اینجاســت کــه تنها بازیگران یک فیلم، ســریال یا برنامه تلویزیونی نیســتند که محبــوب و ماندگار 
می شــوند! بارها پیش آمده که یک وســیله، لباس، خانه و یا هرچیز دیگِر موجود در یک فیلم نیز برای همیشه 
در ذهن بینندگان نقش ببندد. مثال اســلحه M-16A1 تونی مونتانا در واپسین سکانس های فیلم »صورت زخمی« 
با دیالوگ بســیار مشهور «به دوست کوچک من ســالم کن!» آلپاچینو، یکی از یادگاری های صنعت سینما در 
ذهن بینندگان اســت و یا منزل مادرِی فارســت )با بازی تام هنکس( در فیلم »فارســت گامپ« نیز یکی دیگر 
از المان های به یاد ماندنی ســینما به شــمار می رود. امــا خودروها چطور؟! در دنیای ســینما، کدام خودروها با 

نقش آفرینی در چه فیلم هایی ماندگار شدند؟!

فورداکوالین–احمقواحمقتر
احمــق و احمق تر یا همــان Dumb and dumber که در 
سال 1994  روی پرده ســینما قرار گرفت، بدون شک یکی از 
محبوب ترین کمدی های تاریخ ســینما به شمار می رود. اما در 
این فیلم یک دســتگاه ون با پوششی شــبیه به سگ حضور 
داشــت که در واقع خودرویی برای رسیدگی به امور حیوانات 
خانوادگی بود. در زیر پوست این سگ چهار چرخ، یک دستگاه 

فورد اکوالین مدل 1984 قرار داشت!

لینکلنفیوچرا–بتمن
نخســتین ماشــین بتمن یا همان بتُمبیل )Batmobile( که 
برای نخســتین بار در کتاب داستان این شخصیت معرفی شد 
و بعدها در دهه 60 میالدی به ســریال تلویزیونی و فیلم های 
ســینمایی بتمن راه پیــدا کرد نیز یکی دیگــر از خودروهای 
ماندگار صنعت سینماست. این ماشین عجیب و غریب در واقع 
بر پایه لینکلن فیوچرا )Futura( کانســپت  1955 طراحی و 

ساخته شده بود.

شــلبیجیتی500النور–سرقتدر60
ثانیه

یکــی دیگر از فیلم هایــی که صحنه هــای تعقیب و گریز 
طالیــی آن با یک فورد ماســتنگ کالســیک رقم خورد، 
 Gone in 60 seconds ســرقت در 60ثانیه یا همــان
بــود که در ســال 2000 میالدی اکران شــد. در این فیلم 
یک دستگاه شلبی GT500 النور خاکستری رنگ زیر پای 

»نیکوالس ِکیج« خودنمایی می کند.

پاراگونپنتر–چیتیچیتیبنگبنگ
برای بســیاری از افرادی که از قدیم با دنیای سینما آشنایی 
دارند، این فیلم فانتزی که بر اساس یک رمان نوشته شده، 
یک نوســتالژی به یاد ماندنی است. در واقع داستان این فیلم 
بر اســاس یک خودرو  مســابقه ای قدیمی اســت که یک 
مخترع آن را برای تفریح فرزندان بازســازی می کند و این 
مقدمه ای برای یک سفر ماجراجویانه می شود! خودرو  مورد 
استفاده در این فیلم محصولی از کمپانی آمریکایی پاراگون 

است که سال ها پیش ورشکسته شد.

که –جاسوسی S1 اســپیریت لوتوس
دوستمداشت

یکی دیگر از خودروهای بســیار خاص مجموعه فیلم های 
جیمز باند، لوتوس اســپیریت سفید رنگی است که در فیلم 
The spy who loved me )ســال 1977( نقش آفرینی 
کرد. این لوتوس هم همچون عمده خودروهای مخصوص 
آقای »باند« به امکانات دفاعی مجهز شــده بود و از همه 

مهم تر توانایی تبدیل شدن به زیردریایی را نیز داشت!

فراری308جیتیاس–مگنومپیآی
این ســریال تلویزیونی آمریکایی ژانر اکشــن جنایی که از 
ســال 1980 تا 1988 میالدی در 158 اپیزود پخش شد، 
داســتانی از یک کارآگاه خصوصی اهــل هاوایی را روایت 
می کند. در این ســریال توماس مگنوم )شــخصیت اصلی 
داستان( مالک یک دستگاه فراری GTS 308 قرمز رنگ 

است.

فوردماستنگجیتی–بولیت
صحنه های تعقیب و گریز این فیلم، آن هم با بازی اســتادانه 
اســتیو مک کوئین تکرار نشــدنی و هنرنمایی فورد ماستنگ 
فســت بک 1968 یشــمی رنگش آنقدر دیدنی و ماندگار است 
که حتی اگر »بولیت« را چندین بار هم دیده باشــید، یادآوری 
آن در این متن شما را وسوسه می کند بار دیگر به تماشای آن 

بنشینید! این فیلم خیلی ها را عاشق ماستنگ کرد!

پونتیاکترنسام–اسموکیوبندیت
در اواخر دهه 70 میالدی این فیلم اکشــن-کمدی آمریکایی 
با صحنه های هیجان انگیز بســیار زیادش توانست محبوبیت 
زیــادی را از آن خود کند. در این فیلم یک دســتگاه پونتیاک 
ترنس ام 1977 مشکی رنگ تی تاپ حضور دارد که قرار است 
یک کامیون حمل قاچاق را تا مقصد اســکورت کند. به همین 
خاطر بسیاری از صحنه های اکشن تعقیب و گریز آن بر اساس 

این خودرو صورت می پذیرد.

دلوریندیامسی12–بازگشتبهآینده
امکان نــدارد که به فیلم هــای تخیلی عالقه مند باشــید اما 
سه گانه بازگشت به آینده یا همان Back to the Future را 
نشناسید. این سه فیلم که به ترتیب در سال های 1985، 1989 
و 1990 اکران شــدند، داســتانی از یک دانشمند و دستیارش 
مارتین مک فالی را روایت می کند که با ســاخت یک ماشین 
زمان بر اســاس دلورین DMC-12، در زمان سفر می کنند و 

اتفاقات عجیبی برایشان رخ می دهد.

آستینمینیکوپراس–شغلایتالیایی
این فیلــم با همین عنوان یک بار در ســال 1969 و یک بار 
در ســال 2003 تولید و اکران شــد که اتفاقا در هر دوی آنها، 
محصوالت برند »مینی« حضوری طالیی داشــتند! اما فیلمی 
که در ســال 1969 با این عنوان  روی پرده سینما قرار گرفت 
با هنرنمایی یک المبورگینی میورا در جاده های کوهســتانی 
شروع شده و داســتان اصلی فیلم با حضور پر رنگ 3 دستگاه 
آســتین مینی کوپر  اس در 3 رنگ قرمز، ســفید و آبی شکل 
می گیرد. در طــی فیلمبرداری این اثر، از 33 دســتگاه مینی 

استفاده شده که بسیاری از آنها به طور جدی آسیب دیدند!

فولکسواگنبیتل–خطایعشق
اگر از جمله فیلم بازان حرفه ای باشید، بدون شک با این فولکس 
قورباغه ای سفیدرنگ دوست داشتنی که با نام »ِهربی« شناخته 
می شود، آشنایی دارید. البته هرچند که بسیاری از افراد هربی 
را با فیلم Herbie fully loaded ساخته شده در سال 2005 
شــناختند اما کاراکتر اصلی این نقش در ســال 1968 و فیلم 

The love bug شکل گرفت.

فراری250جیتــیکالیفرنیا–روزتعطیل
فریسبولر

 Ferris Bueller’s روز تعلیــل فریس بولر یا به زبان تعطیل
Day Off که در ســال 1986 میالدی اکران شد، یک کمدی 
آمریکایی اســت که در طی داســتان آن شــاهد یک فراری 
کالســیک بسیار ارزشمند هستیم. این فراری که تحت عنوان 
GT 250 کالیفرنیا شــناخته می شــود، ایــن روزها بیش از 

10میلیون دالر قیمت پیدا کرده است.

داجچارجر–سریعوخشن
 Fast مجموعه هشــت گانه فیلم های سریع و خشن یا همان
and furious جزء محبوب ترین تولیدات تاریخ ســینما برای 
عالقه مندان به دنیای ماشــین محســوب می شــوند. در این 
8قســمت خودروهای جذاب زیادی به نقش آفرینی پرداخته اند 
اما هیــچ کدام به اندازه داج چارجــر 1970 وین دیزل که در 
آخرین سکانس قســمت اول )2001( در کنار تویوتا سوپرای 
نارنجی رنگ پاول واکر قرار می گیرد، محبوب و ماندگار نشدند.

پلیموتفیوری–کریستین
کریســتین )Christine( یک فیلم از ژانر وحشت است که در 
سال 1983 اکران شد و داستانی بر پایه یک خودرو  غیر عادی 
را روایت می کند. این خودرو یک پلیموت Fury مدل 1958 
است که توسط یک نوجوان خریداری می شود و این خودروی 

عجیب به تدریج   روی مالکش تاثیرات عجیبی می گذارد!

فوردماستنگباس429–جانویک
جان ویک یکی از فیلم های اکشــن بســیار موفق سال های 
اخیر هالیوود اســت که بــا نقش آفرینی خارق العــاده »کیانو 
ریوز« در نقش »جان ویک« توانســته بــه محبوبیت باالیی 
برســد. اما شــخصیت اصلی این فیلم که تاکنون دو قسمت 
از آن اکران شــده مالک یک دســتگاه فورد ماســتنگ باس 
429 خاکستری رنگ اســت که در اوایل فیلم دزدیده می شود 
و داستان های بسیار زیادی به خاطر این موضوع رقم می خورد. 
البته الزم به ذکر اســت که برخی از افراد بر این عقیده اند که 

ماستنگ جان ویک، نسخه مک وان 1969 است!

ایامسیپیسر–دنیایِوین
این فیلم کمدی بسیار محبوب که در سال 1992 روی پرده سینما 
قرار گرفت، داستانی از 2 نوجوان را روایت می کند که در زیرزمین 
خانه »ِوین« مشغول ساخت یک برنامه تلویزیونی کابلی هستند 
تا افکار و عقاید خود را در مورد موســیقی با دیگران به اشتراک 
بگذارند. در این فیلم، ِوین یک دستگاه AMC Pacer آبی رنگ 
با استیکر شعله آتش در گوشه در  ها دارد که این خودرو سال ها بعد 
در یک حراجــی )دنیای واقعی!( با قیمتی در حدود 40 هزار دالر 

به فروش رسید.

فوردفالکناینترسپتر–مکسدیوانه
مکــس دیوانه یا همان Mad Max یکــی دیگر از فیلم های 
اکشنی اســت که با تعقیب و گریزهای فراوان در هم آمیخته 
تا شــما را پای نمایشــگر میخکوب کند. اما در این فیلم که 
با بودجه 150 میلیون دالری ســاخته شــد، یک فورد فالکن 
اینترســپتر 1973 بــا ظاهری تغییر یافته حضــور دارد که در 

بسیاری از صحنه های اکشن به هنرنمایی می پردازد.

پونتیاکترنسام–راننده
فیلم راننده )The driver( که در سال 1978 اکران شد نه تنها 
یک فیلم کالســیک اکشن بســیار خوب و جذاب است بلکه 
برای عالقه منــدان به خودرو هم صحنه هایی بســیار دیدنی 
و عالی دارد. گل سرســبد خودروهای این فیلم یک دســتگاه 
پونتیاک ترنس ام 1976 نقره ای رنگ اســت که در بسیاری از 

صحنه های تعقیب و گریز این فیلم حضور دارد.

استونمارتیندیبی5–پنجهطالیی
مجموعه فیلم های »جیمز باند« به طور عجیبی با خودروهای 
خــاص و منحصر به فرد این مامور مخفی گــره خورده اند، اما 
هیچ کدام از خودروهایی که در بیش از 20 قســمت فیلم های 
  DB5 جیمز باند نقش آفرینی کرده اند، به اندازه استون مارتین
که برای نخستین بار در فیلم Goldfinger )1964( حاضر شد، 
معروف نشــدند! این خودرو بعد از بیش از 4 دهه برای بار دوم 

در فیلم Skyfall نیز هنرنمایی کرد.

داجچلنجر–نقطهگریز
اگــر از جمله افراد عالقه مند بــه آمریکای دهه 70 میالدی و 
خصوصا خودروهای عضالنی آن دوران هستید، اکیدا پیشنهاد 
می کنیم که فیلــم Vanishing Point که در بین ایرانی ها 
به »نقطه گریز« مشــهور است را تماشــا کنید. در این فیلم 
شخصیت اصلی داســتان یعنی Kwalski با یک داج چلنجر 
1970 ســفید رنگ از ایالت کلرادو تا سانفرانسیسکو رانندگی 

می کند و در طی مسیر با مشکالتی رو به رو می شود.

http://asrekhodro.com/News/136027
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اینجا کلیک کنید6 تحولیدرتاریخپیکاپها مالقات

نوشته:
سید امیرحسین شکوهی

در ســال های آغازین دهه 1960، شــورولت تولیــد محصولی جدید 
بر اســاس پلت فرم X-Body را برای رقابت با نســل جدید سدان های 
کامپکت بازار آغاز کرد و از آنجا که فورد با عرضه فالکون توانسته بود 
به خوبی شورولت کورویر را که محصولی نوآورانه ولی با مشکالت 
جانبی فراوان بــود مغلوب کند، بنابراین الگوبــرداری از فالکون در 
تمامی مراحل طراحی مدنظر قرار گرفت. مهندسان زمان چندانی برای 
آزمون و خطا نداشــتند و نوا با فاصله تنها 18ماه از استارت پروژه به 
خــط تولید راه پیــدا کرد؛ رکوردی که آن را به یکی از ســریع ترین 
پروژه های توسعه یافته در تاریخ جنرال موتورز بدل ساخته است. پس از 
کشمکش های فراوان، نام Chevy II یا شوی2 برای خانواده مدل های 
مختلف آن شــامل ســدان 2 و 4در، استیشــن واگن، کوپه هاردتاپ و 
کانورتیبل این محصول در نظر گرفته شــد که در سه تیپ 100، 300 
و 400 با ســطوح مختلف امکانات ظاهری و رفاهی عرضه می شدند و 
پســوند نوا نیز در ابتدا تنها به گونه های مجهز ســری 400 اختصاص 
پیدا کرد. دومین نسل ِشوی2 با تغییرات ملموس ظاهری، بهسازی های 
متعدد و پیشرانه های قوی تر در 1966 روی خط تولید قرار گرفت، با 
این حال آمار فروش آن تحت تاثیر رونمایی از کامارو در فاصله کمتر 
از یک سال با افت قابل توجهی مواجه شد. همین امر موجب بازطراحی 
کلی نســل ســوم در 1968 و حذف نام شــوی2 از روی آن شد. مدل 
جدیــد دارای هویتی متفاوت با پیشــرانه های 350 و 396 اینچ مکعبی 
قابل سفارش بود و ظاهرش شباهت زیادی به کوپه های عضالنی مانند 
کامارو و شول پیدا کرده بود؛ ساختاری که به مدت بیش از یک دهه 
بدون تغییــر باقی ماند و کم وبیش در اتومبیل هــای دیگری نیز از آن 

اســتفاده شد. سرانجام آخرین نسل نوا نیز در فاصله سال های 1975 تا 
1979 به بازار راه پیدا کرد؛ مدلی که در قالب ســدان توســط صنایع 
جنرال موتورز ایران نیز تحت نشــان شورولت ایران به تولید رسید. با 
ورود خودروســازی آمریکا به دهه 80 میالدی نوا نیز مانند بســیاری 
مدل های دیگر به تاریخ پیوســت. فرصتی مهیا شــد تا مالقاتی با اتاق 
کوپه نســل چهارم نوا داشته باشــیم؛ تجربه ای که شرح آن را در ادامه 

خواهید خواند.

طراحی بدنه
نسل چهارم نوا در 3 قالب سدان، کوپه و کوپه هاچ بک عرضه شد؛ طراحی جدید 
آن کامال محافظه کارانه با خطوط ســاده اقتباس شده از محصوالت اروپایی بود و 
از طرف دیگر نزدیکی خود به مدل  پیشین را حفظ کرده بود. پکیج LN )مخفف 
luxury Nova( که از 1976 کنکورس نام گرفت، مجهزترین تیپ نوا با امکانات 
رفاهی و تزیینات لوکس نظیر صندلی های چرمی، کنســول وسط، سقف وینیل 
همراه با جلوپنجره کروم بود. ترمزهای دیســکی جلو، تایرهای رادیال با کمربند 
فلزی از بهسازی های ایجادشــده بودند. سیستم جلوبندی و شاسی مشابه نسل 
دوم اتومبیل های پلت فرم F-Body جنرال موتورز )شــورولت کامارو و پونتیاک 
فایربرد 1970-1981( بوده ولی فنربندی و اکسل عقب آن همچنان با نسل قبلی 
مشترک است. جلوپنجره مشبک، راهنماهای عمودی بزرگ با نشان شورولت و 
چراغ  جلوهای گردی که داخل قاب  مربع شکل جا خوش کرده اند، تشکیل دهنده 
دماغه ساده نوا هستند. نمای کناری به دور از هرگونه بازی با خطوط شکل گرفته 
اســت. در نمونه های کوپه هاچ بک، شیشه عقب با شیب مالیم تری به صندوق 

عقب پیوسته و همراه آن برای دسترسی به قسمت بار باال می رود. 

فضای داخلی
با ورود به کابین عنصر ســادگی در طراحی تک تک اجزای تریم داخلی نوا نیز به 
چشــم می خورد؛ صندلی ها از نوع یک تکه با روکش چرمی هستند و دسترسی به 
ردیف عقب با استفاده از جک کناره آنها صورت می پذیرد. کیلومترشمار خطی با نور 
مالیم پس زمینه اش تا 100 مایل بر ساعت مندرج شده و عقربه های نشانگر سوخت 
و دما را نیز در کنار خود جای داده است. تنظیمات سیستم تهویه، چراغ ها، فندک و 
رادیو در طرفین ستون فرمان که با آبکاری کروم جلوه زیبایی به خود گرفته است 
قرار دارند. غربیلک فرمان فابریک با یک نمونه چوبی سه شاخه تعویض شده است. 

تجربه رانندگی 
در زیر محفظه موتور این نوا، پیشــرانه 8سیلندر خورجینی با حجم 350 اینچ مکعب 
معادل 5733 سی ســی قرار گرفته است که در حالت استاندارد قادر به تولید حداکثر 
خروجی 155 اســب بخار و گشــتاور 339 نیوتن متر است و آن را از طریق گیربکس 
سه سرعته اتوماتیک TH-350 و دیفرانسیل 13/41 به محور عقب منتقل می کند. اما 
در نمونه مورد آزمایش سرسیلندرها با مدل متعلق به پیشرانه 327 تعویض شده اند و 
سوخت رسانی نیز توسط کاربراتور چهاردهانه روچستر انجام می شود. شروع حرکت با 
کمی هرزگردی همراه است و شتاب راضی کننده ای را برای این کوپه 1/6تنی به همراه 
می آورد. ترمزهای دیسکی در جلو و کاسه ای در عقب وظیفه متوقف ساختن نوا را بر 
عهده دارند. شورولت نوا با بهره مندی از بازار مناسب قطعات یدکی و تزیینی در کنار 
طراحی دلنشین، فضای داخلی مناسب و عملکرد راضی کننده از مناسب ترین گزینه ها 
برای خرید یک آمریکایی کالســیک است. در پایان از آقای احسان رحیم پور مالک 

محترم اتومبیل به موجب همکاری با نشریه خودروامروز تشکر به عمل می آوریم.

بررسی شورولت نوا کوپه 1975

قهرمــانطبقــهمتوســط!

ســری c و k با ورود به بازار در فاصله سال های 1960 میالدی، به عنوان نقطه 
تحول تاریخ پیکاپ های شــورولت به شــمار می روند. نسل اول c/k در 1960 
نوآوری های متعددی مانند شاســی نردبانی و تعلیق مســتقل جلو را با خود به 
ارمغان آورد که عالوه بر کاهش ارتفاع کلی پیکاپ ها، ســواری آنها را کمی 
بیشــتر به خودروهای شــهری متمایل می کرد. این خانواده گستره وسیعی از 
وانتهای باری کوچک تا کامیونت های فول سایز را در بر می گیرد  که نمونه های 
دیفرانســیل عقب با پســوند c و انواع دودیفرانسیل آن با پسوند k از یکدیگر 
متمایز می شــوند. گونه این خانواده به نام C10 پیکاپی کوچک و پرفروش با 
ظرفیت بار 1/2تنی است که امروزه نیز محبوبیت خاصی در میان عالقه مندان 
داشــته، کلوپ های متعددی در دنیــا دارد و با شــیوه های گوناگون و جالبی 
 1968 C10 بازسازی و تیونینگ می شود. در ادامه به معرفی نمونه ای خاص از

که با سبک و سیاقی نسبتا متفاوت احیا شده است، خواهیم پرداخت. 

ونی طراحی بیر
جنرال موتورز ســری جدید و مدرن اکشن الین را در 1967 به بازار معرفی کرد و برای اولین 
بار امکانات رفاهی و آپشن هایی را در خودروهایی عرضه کرد که تا قبل از این تنها به منظور 
جابه جایی بار طراحی و ساخته می شدند. در اولین برخورد، تفاوت های آشکاری در خطوط بدنه 
این مدل با نسل اول C10 که از 1960 تا 1966 روی خط تولید قرار داشت، مشاهده می شود. 
شیشه جلوی خمیده یا wraparound که از المان های اصلی خودروهای آمریکایی دهه60 
میالدی اســت، جایش را به نمونه تخت داده است. مجموعه دماغه شامل جلوپنجره دوتکه 
با قاب چراغ های کرومی در کناره هاســت، دو راهنمای ساده نیز در داخل ورودی های هوای 
آن جا خوش کرده اند. نوشــته Chevrolet با حروف جداگانه بر لبه کاپوت و آرم قرمزرنگ 
آن  روی گلگیرها خودنمایی می کنند. نکته جالب و متفاوت رنگ آمیزی سپر جلو است که تا 
حدودی به یکپارچگی و زیبایی نمای ظاهری نیز کمک کرده است. آینه بغل های کوچک به 
قسمت باالیی درها منتقل شده اند. سری پیکاپ های C متشکل از دو گونه StepSide و 
FleetSide هستند که تفاوت آنها در طراحی و بزرگی قسمت بار است. نمونه موردبررسی 
از گونه StepSide  است که در آن چرخ ها خارج از فضای بار واقع شده اند، کف این قسمت 
از جنس چوب روکش شده و رکاب کوچکی ملقب به Step در حدفاصل اتاق و گلگیرهای 

عقب قرار گرفته است؛ درب باک نقره ای نیز درست در کنار دستگیره در راننده دیده می شود. 
حکاکی نوشته Chevrolet با حروف بزرگ روی درب قسمت بار نیز نقش بسته  و سپر عقب 
نیز به موازات تغییرات اعمال شده در دماغه حذف شده است. چراغ های عقب به صورت دوبل 
در دو طرف قرار دارند و دو خروجی اگزوز استیل به صورت مورب از پشت بدنه بیرون زده اند. 
شورولت همچنین در این سال برای نخستین بار از آلیاژ بدنه و اتاق بار از جنس استیل ضدزنگ 
در C10 بهره  برده اســت. رینگ های 14اینچی Boyds به همراه الستیک های کوپر کبرا 

Radial GT تکمیل کننده نمای بیرونی این C10 زیبا هستند.

فضای داخلی 
با فشــردن دکمه دســتگیره فلزی و ورود به کابین با فضایی ساده ولی بسیار جذاب روبه رو 
می شــویم. داشبورد طراحی متقارنی داشته و قاب های مشابهی در طرفین آن تعبیه شده اند. 
غربیلک فرمان فابریک با یک نمونه سه   شاخه چوبی تعویض  شده است. رادیو، پنل تنظیمات 
تهویه، فندک، زیرســیگاری و آمپر دما در مرکز داشبورد قرار دارند. سرعت سنج تا عدد 100 
مایل بر ســاعت مندرج شده و نشانگر میزان سوخت در کنار آن قرار دارد. چراغ های جلو به 
وسیله بیرون کشیدن کلید دوپله ای قرارگرفته در این قسمت روشن می شوند. تعویض دنده ها 
در C10 به صورت فابریک از پشــت فرمان صورت می گیرد ولی قطعا یکی از جالب ترین 
تغییرات اعمال شده در داخل کابین این نمونه، دسته دنده دست ساز آن است که از کف اتاق 
تا باالی داشبورد، جایی که به جمجمه کرومی می رسد، ادامه دارد. صندلی یک تکه با پارچه 

فیروزه ای رنگ زیبایی تودوزی شده که با دیگر اجزای بدنه در هماهنگی کامل است. 

بحث فنی
لیســت پیشرانه های قابل سفارش برای C10 در 1968 شــامل انواع 6 سیلندر 250 و 292 
اینچ مکعبی و 3 پیشرانه 8سیلندر 307، 327 و 396 اینچ مکعبی خورجینی می شود، با این حال 
در زیر محفظه موتور نمونه مورد بررسی ما یک پیشرانه 8سیلندر 350 اینچ مکعبی شورولت 
با حجمی معادل 5/7 لیتر و کاربراتور چهاردهانه روچســتر جا خوش کرده است که نیروی 
تولیدی را از طریق گیربکس اتوماتیک سه سرعته tci و دیفرانسیل 13/41 کالچ دار به محور 
عقب منتقل می کند؛ شتاب گیری و هندلینگ C10 نیز بسیار راضی کننده بوده و دودکردن 
الســتیک ها با کوچک ترین اشاره به پدال گاز امکان پذیر است. در پایان از مالک محترم به 

موجب همکاری با هفته نامه خودروامروز صمیمانه سپاسگزاریم.

1968 C10 مالقات با شورولت کاستوم

شورولت نوا کوپه 1975نام خودرو 

8سیلندر خورجینینوع موتور 

)cc(5733حجم موتور

16/8تعداد سیلندر/ سوپاپ

155@3800حداکثر قدرت)hp(@دور در دقیقه 

339@2400حداکثر گشتاور )Nm(@دور در دقیقه

سه سرعته اتوماتیکگیربکس

عقبمحور فعال

)Kg( 1604وزن خالص

)s( 100 11/2شتاب صفر تا

)L(79ظرفیت مخزن سوخت

)L/100km( 19/6مصرف سوخت ترکیبی

)Km/h( 172حداکثر سرعت

)mm( 4996*1834*1379طول×عرض×ارتفاع

)mm( 2819فاصله بین دو محور

اینجا کلیک کنید

http://www.asrekhodro.com/Gallery/Content/136029
http://www.asrekhodro.com/Gallery/Content/136032


ســـــــــال دوازدهــم  شــــــــماره 391
دوشــــنبه  7 خــرداد  97  28 مــی  2018

7 سنگین

نوشته:
علیرضا داودی

 اولین تراکتورها
در اوایل قرن نوزدهم میالدی برای اولین بار از نیروی بخار و موتور های قابل حرکتی که از بخار نیرو می گرفتند، در مزارع استفاده شد. این موتور ها به این شکل بودند که با 

استفاده از نیروی بخار به حرکت در آمده و چرخ طیار بزرگ آنها حرکت می کرد. سپس با استفاده از تسمه این نیرو را برای استفاده در محل های مختلف به کار می گرفتند. در 
سال های بعد، ماشین هایی طراحی شدند که پدر اولیه تراکتور های امروزی محسوب می شوند و قابلیت جابه جایی و استفاده از آنها در مکان های مختلف را داشتند.

ترینها
 مروری بر روی کار آمدن برخی محصوالت خاص در دنیای سنگین وزن ها

اینجا کلیک کنید

دنیای خودروســازی مملو اســت از اولین ها، برترین ها، آخرین ها و... و بخش خودروســازی سنگین نیز از این 
قاعده مســتثنی نیست. شرکت های بسیاری در این تاریخچه که بیش از یک قرن از شروع آن می گذرد، در این 
بازار حضور داشته اند و حتی به رغم داشتن نوآوری های خاصی در زمان خودشان اما نتوانسته اند در میدان رقابت 
تا امروز دوام بیاورند. همان طور که گفتیم می توان لیست بلندی از ترین ها در این بخش از صنعت خودروسازی 
تهیه کرد که ما در این مطلب به تعدادی از خاص ترین اتفاقات رخ داده در این بخش از خودروسازی اشاره ای 

خواهیم داشت.

امروزه تکنولوژی تزریق گازوئیل به درون ســیلندر ها به روش ریل مشترک، یکی از پیشرفته ترین سیستم ها و 
روش هاست. به گونه ای که ولوو نیز از سال پیش از این تکنولوژی برای موتور های جدید خود بهره گرفت. سیستم 
تزریق سوخت ریل مشترک یا همان Common Rail که سالیان زیادی است توسط دیزل سازان بزرگ دنیا 
استفاده می شود، برای اولین بار در سال 1985 توسط شرکت آیفا برای موتور های دیزلی به صورت عمده مورد 

استفاده قرار گرفت.

بعد از معرفی آکتروس در رده سنگین وزن های مرسدس بنز و کامیون آتگو در رده میان وزن و سنگین وزن های 
این شرکت، مرسدس بنز تصمیم گرفت تا کامیون و کشنده ای برای مسیر های متوسط و بلند اما با اتاق و 
توانی کمتر از آکتروس و قیمتی پایین تر از آن به بازار معرفی کند. این اقدام چندان از سوی مرسدس بنز جدی 
تلقی نمی شد و به همین خاطر نیز این شرکت آکسور را روی اتاق آتگو طراحی کرد و آن را در نمایشگاهی 
در ترکیه رونمایی کرد. اما بازخورد این معرفی آنقدر باال بود که مرسدس بنز سریعا رونمایی اصلی آن را در 
نمایشــگاه بعدی که در کشــور آلمان بود، قرار داد و اعالم کرد که آکسور برای پر کردن خأل بین آکتروس 
و آتگو برای کل دنیا عرضه می شود و به این ترتیب این کامیون خوشنام آلمانی، از سال 2001 به یکی از 

برترین محصوالت تاریخ این شرکت تبدیل شد. 

سیســو از جمله شرکت های سنگین ساز اروپایی است که ریشــه پیدایش آن به سال 1931 و به کشور فنالند 
باز می گردد. این شرکت نیز دست توانایی در ساخت خودروهای نظامی دارد و البته که کامیون های تولیدی اش 
که ســال ها بر اساس محصوالت شــرکت های معروفی چون رنو، ولوو و مرسدس بنز ساخته می شود، دارای 
ویژگی های خاصی در محور ها هســتند که از این نظر نیز این ســاخته ها تا حدودی متمایز از بقیه خودروهای 
ســنگین به شمار می آیند. اما بد نیست بدانیم که سیسو مبتکر اولین سیستم بلند شدن اتاق کامیون در دنیا به 
کمک نیروی هیدرولیک اســت؛ اتفاقی که امروزه بسیار عادی و ساده به شمار می آید ولی در سال 1962 یک 

امتیاز مهم به حساب می آمد.

در بین نام های شناخته شده ای که امروزه به ساخت خودروهای سنگین مشغولند، تاترا نام شناخته شده ای نیست 
چرا که تمرکز اصلی این شرکت در ساخت خودروهای خاص نظامی بوده و محصوالت تجاری آن، تیراژ تولید 
اندکی دارند به نحوی که در سال 2016 کل محصوالت تجاری تولیدی توسط آن برابر با 1326 دستگاه بوده اند. 
اما باید بدانیم که تاترا شرکتی بسیار قدیمی است که بعد از دایملر و پژو، عنوان سومین خودروساز قدیمی دنیا را 
در اختیار دارد که تا امروز در این صنعت باقی مانده است و اولین خودروساز در اروپای مرکزی نیز به شمار می رود. 

ضمن اینکه این شرکت به عنوان اولین تولید کننده انبوه کامیون در دنیا نیز شناخته می شود.

امروزه در انواع اتوبوس های شــهری و بین شهری و حتی میدل باس ها، موتور در عقب خودرو قرار دارد تا به 
این صورت با کمترین فاصله بتواند توان تولیدی را در اختیار چرخ های محرک بگذارد. اما تا سال 1951، موتور 
اتوبوس ها در جلو نصب می شد و سترا در مدل S8 خود برای اولین بار، موتور را در قسمت عقب قرار داد که 
در آن زمان یک نوآوری و سنت شکنی به حساب می آمد. عدد 8 در نام این اتوبوس به 8 ردیف صندلی قرار 

گرفته در آن داللت دارد.

تا سال 1901 که کم کم مزیت های سوخت بنزین بیش از پیش بر همه ثابت شد، هنوز هم موتور های بخار 
محبوبیت بسیار باالیی داشتند به نحوی که خودروهای مخصوص مزارع و خودروهای تجاری با نیروی بخار 
کار می کردند. اما در همان زمان افرادی نیز بودند که به مزیت های بنزین نسبت به بخار آگاهی داشتند و از 
 John Froelich موتور های درون سوز برای خودروهای خود استفاده می کردند. در سال 1892 فردی به نام
در آمریکا برای اولین بار از نیروی بنزین در یک تراکتور تک سیلندر استفاده کرد و با گسترش این اختراع خود 

شرکت ماشین سازی واترلو را تاسیس کرد.

ساخت اولین اتوبوس با موتو درون سوز را به بنز نسبت می دهند که این نوآوری در سال 1896 و با قرار دادن 
یک موتور درون سوز به حجم 2650 سی سی به قدرت 5 اسب بخاُر   روی یک کالسکه چوبی که قبال با اسب 
کشیده می شد، اتفاق افتاد که می توانست این کالسکه را به نهایت سرعت 5 کیلومتر در ساعت برساند. برای 
این کالسکه یک سقف فلزی در نظر گرفتند تا با ظرفیت 8 نفر، برای جابه جایی مسافران و مهمانان از ایستگاه 
قطار تا هتل هایشان استفاده شود. این اتوبوس ها چون از واگن های کالسکه ساخته شده بودند، راننده هنوز هم 

در بیرون از اتاق می نشست و البته برای وی یک کمک راننده نیز در نظر گرفته شده بود.

از خاص ترین موتور هایی که هنوز هم در دنیای خودروهای سنگین حضور چشمگیری دارند، پیشرانه های 8سیلندر 
خورجینی اسکانیا هستند که باعث شده اند این شرکت امروزه عنوان دار تنها تولید کننده کامیون و کشنده با موتور های 
 LB140 اسکانیا  روی سری V8 8سیلندر را به صورت تولید انبوه در اختیار داشته باشد. در سال 1969 اولین موتور
با 14.2 لیتر حجم، مجهز به توربو شاژر و خروجی 350 اسب بخاری در کنار گشتاور 1245 نیوتن متری قرار گرفت. 
این کامیون که با نام super 140 شناخته می شد باعث شد تا امروز، اسکانیا با نام king of the road یا سلطان 

جاده شناخته شود. این پیشرانه تا چندین سال قوی ترین موتور تولید انبوه جهان بود.

تا قبل از رویارویی اسکانیا و ولوو بر سر داشتن قوی ترین کشنده دنیا، مرسدس بنز با کشنده خاص و پر قدرت 
خود که در کنار کاربری های نظامی، کاربری تجاری نیز داشت، عنوان دار قوی ترین کامیون در دنیا بود. این 
محصول خاص مرســدس بنز به نام بنز 3850 از سری NG بود که موتور آن توانایی تولید 500 اسب بخار 
قدرت را داشــت. این در حالی است که سال ها بعد ولوو F16 با قدرت 465 اسب بخار و به نام یک کشنده 
470 اســبی معرفی شد و البته در آن روز ها، مرسدس بنز نیز کشنده پر قدرت دیگری به نام 4053 به قدرت 

530 اسب بخار با یک موتور 12 سیلندر خورجینی تولید می کرد.

هر چند که تاترا اولین انبوه ساز کامیون به صورت تجاری در دنیاست اما اولین کامیون در دنیا توسط مهندس 
مشهور انگلیسی، گوتلیب دایملر اختراع شد که با  قرار دادن یک موتور 2 سیلندر بنزینی به قدرت 4 اسب بخار 
 روی یک واگن بخار ســاخته شد. اما در آن زمان چون بنزین توسط شیمیدان ها تهیه می شد، قیمت باالیی 
داشــت و به همین خاطر نیز استفاده از ســوخت کک و زغال سنگ ارزان تر و محبوب تر بود و خودرو دایملر 

چندان مورد استقبال قرار نگرفت. 

صفحه ریش یا همان چرخ پنجم در ابتدای قرن بیســتم و در سال 1911 میالدی، در آمریکا توسط فردی به نام 
چارلز.اچ مارتین اختراع شد و وی نیز کارخانه تولیدی خود را به همین اسم،  نامگذاری کرد. البته با اینکه این حق 
استفاده از اختراع و شماره ثبت آن به اسم مارتین تایید شد اما یک شخص آالسکایی به اسم دیک رابین مدعی شد 
که مارتین ایده او را دزدیده است و این اختراع او است. البته ظاهرا گفته وی زیاد هم بیراه نبود و در هنگامی که در 
سال 1996 درگذشت،  روی سنگ قبر وی نوشتند »اینجا دیک رابین خوابیده است؛ کسی که به همراه 17 اختراع 

دیگر، سازنده چرخ پنجم نیز بود«.
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ساموراییِ آغازگر
معرفی میتسوبیشی پاجرو اوولوشن

اینجا کلیک کنید

معید حمیدی / اوروس، استلویو، اف پِیس و... اسامی برخی  خودروهای شاسی بلند اسپرتی هستند که این روزها در بازار جهانی به چشم 
می خورند؛ خودروهایی بلندقامت که با بهره گیری از پیشرانه های توانمند، سیستم تعلیق اسپرت و تقسیم وزنی مناسب با فرموالسیون شبیه به 
خودروهای مسابقه ای و اسپرت شکل گرفته اند و تا اینجای کار اقبال خوبی داشته اند. اما اگر فکر می کنید که خودروسازان از همین چند 
سال اخیر به فکر تولید این قشر از محصوالت افتاده اند، سخت در اشتباهید! نزدیک به 2 دهه پیش، میتسوبیشی با ارائه نسخه »اوولوشن« از 
محصول خوشنامش یعنی »پاجرو«، یکی از نخستین شاسی بلندهای اسپرت دنیا را روانه بازار جهانی کرد که در ادامه با این پسرک بلندقامت 

چابک ژاپنی آشنا خواهید شد.

سامورایی ناشناس
از  قدرتمند  نسخه  یک  گرفته،  قرار  ما  روی  پیش  اوولوشن«  »پاجرو  عنوان  تحت  که  چیزی 
دومین نسل پاجرو به شمار می رود که تنها 2500 نسخه از آن تولید شد. در واقع در اواخر 
دهه 90 میالدی، میتسوبیشی برای اینکه بتواند پاجرو اوولوشن را روانه مسابقات داکار کند، 
برای اخذ مجوزهای هویت جاده ای خودرو مجبور به تولید نسخه ای خیابانی از این محصول 
کلی  نظر  از  اوولوشن  پاجرو  اما  داشت  مسابقه ای  نسخه  با  فاحشی  بسیار  تفاوت های  که  شد 
شبیه به برادر ورزشکارش طراحی شده بود. پاجروی مسابقه ای توانست برنده مسابقات داکار 
برای 2 سال متداوم )1997 و 1998( باشد و جالب است بدانید که این خودرو توانست در سال 
1998 مسابقه را 5 ساعت زودتر از موعد به پایان برساند! پاجرو اوولوشن تنها در حد فاصل 
البته  که  داشت  قرار  میتسوبیشی  تولید  میالدی  روی خط   1999 الی   1997 سال های  بین 
این موضوع در کنار تیراژ بسیار محدودش موجب شد که این روزها کمتر کسی این خودرو 
را بشناسد. البته همین موضوع باعث شده که چشمان کمتری در  صدد شکار پاجرو اوولوشن 
قرار بگیرند و  بدین ترتیب در کشورهای خارجی بتوانید این خودرو را با قیمتی مناسب )در 

حدود 15 هزار یورو( خریداری کنید.

کمی از ظاهر و باطن
پاجرو اوولوشن بر اساس نسخه 3 درب این نسل تولید شده که این موضوع موجب بهره گیری 
ساده،  به ظاهر  پارامتر  دو  همین  که  بود  خواهد  کوتاه تر  محور  فاصله  همراه  به  کمتر  وزن  از 
بحث  از  سوای  اما  می آورند.  ارمغان  به  خودرو  این  برای  را  خوبی  بسیار  هندلینگ  عمل  در 
دارد  جذاب  و  اسپرت  بسیار  ظاهری  جمع و جورش  ابعاد  با  خودرو  این  درب   3 نسخه  فنی، 

که  برجسته  گلگیرهای  همراه  به  بادی«  »واید  اصطالحا  بدنه  کیت  مثل  جزئیاتی  وجود  که 
نسبت به نمونه استاندارد فاصله بیشتری تا باالی تایر دارند، هواکش های دوگانه روی کاپوت، 
آلیاژی اسپرت  آیرودینامیکی بخش عقب، رینگ های  باله های  سپرهای جلو و عقب متفاوت، 
به طور  اوولوشن  پاجرو  در  تعلیق  بخشیده اند. سیستم  آن  به  تهاجمی  کامال  نیز ظاهری  و... 
کامل دستخوش تغییرات قرار گرفته و میتسوبیشی در پشت چرخ های این محصول از تعلیق 
مولتی لینک مستقل بهره جسته است. همچنین اکسل عقب نیز جای خود را به نمونه چند تکه 
داده تا این شاسی بلند اسپرت بتواند بازی های عرضی را به خوبی مدیریت کند. به غیر از این، 
دیفرانسیل ها در این خودرو از نوع لغزش محدود هستند که البته عرض آنها در جلو 125 و 

در عقب 110 میلی متر بیشتر از نمونه استاندارد است. 

3.5 لیتر و حرف هایی برای گفتن!
تکنولوژی  با  شکل   V سیلندر   6 موتور  یک  وحشی،  بلندقامت  سامورایی  این  کاپوت  زیر 
دقیق(  صورت  به  )3497 سی سی  لیتر   3.5 حجم  و  سوپاپ ها  بست  و  باز  متغیر  زمان بندی 
قرار گرفته که این پیشرانه طبق اعالم کارخانه قادر به تولید بیشینه توان 280 اسب بخاری 
در 6500 دور بر دقیقه و 350 نیوتن متر گشتاور در 3000 دور بر دقیقه است. اعداد مذکور 
هرچند که ممکن است در محاسبات امروزی چندان چشمگیر و تعجب برانگیز نباشد اما برای 
تقریبا  مشابه،  حجمی  با  ایران  در  موجود  دوم  نسل  پاجروهای  که  بدانید  نیست  بد  مقایسه 
اتمسفریک  به  توجه  با  قدرت  اختالف  این  که  نسخه هستند  این  از  بخار ضعیف تر  اسب   90
توجیه  نودی  دهه  اسپرت  شاسی بلند  یک  برای  را  مذکور  عدد  اوولوشن،  پاجرو  موتور  بودن 
سیستم  و  اتوماتیک  سرعته   5 گیربکس  تن،   2 به  نزدیک  وزنی  با  اوولوشن  پاجرو  می کند. 
4WD، شتاب صفر تا صدی معادل 8.5 ثانیه و حداکثر سرعتی بیش از  چهارچرخ متحرک 

210 کیلومتر بر ساعت دارد.

تور بازدید از بزرگترین نمایشگاه اتومبیل اروپا

) آلمان- فرانکفورت(

کسب اطالعات و ثبت نام
خط ویژه: ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ - 021 - موبایل: ۹۰۱ ۲۲۰۰ ۰۹۱۰ 

www.eavar.com |  ۳۰۷ داخلی ۳۰۵ الی

http://www.asrekhodro.com/Gallery/Content/136038
http://eavar.com
http://bullsone.ir

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



