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خودروسازی لوتوس انگلستان رسم ًا به تصاحب جیلی چین درآمد

CAR

پس از ماهها گمانهزنی باالخره گروه خودروسازی جیلی با خرید ۵۱درصد از سهام شرکت لوتوس انگلستان ،این تولیدکننده
خودروهای اسپرت را رسماً تصاحب کرد .شرکت خودروسازی ولوو سوئد و لوتوس انگلستان رسماً در یک مجموعه و زیر نظر
گروه خودروسازی جیلی چین قرار گرفتند؛ چراکه خرید شــرکت لوتوس توسط جیلی با رقم  ۶۵میلیون دالر نهایی شد .بر
اساس این قرارداد ،شرکت لوتوس مالکیت ۵۱درصد از سهام شرکت مادر لوتوس و گروه خودروسازی اتیکا مالزی۴۹ ،درصد از
این شرکت انگلیسی را به تصاحب خود درآوردند .این اقدام همچنین باعث ایجاد تغییراتی در قسمت مدیریت شرکت لوتوس
میشود؛ چراکه «دنیل دانگ لی» ،مدیر اجرایی و اقتصادی شرکت جیلی بهعنوان مدیرعامل جدید شرکت لوتوس انتخاب شده
است؛ همچنین دو نفر دیگر از مدیران ارشد جیلی نیز بهعنوان اعضای جدید هیئتمدیره لوتوس برگزیده شدند .درهمینحال
«ژان مارک گیلز» همچنان بهعنوان مدیر اجرایی لوتوس باقی ماند .وی درباره این قرارداد و خرید شرکت لوتوس توسط گروه
خودروسازی جیلی اظهار داشت :ما اکنون بهترین و باکیفیتترین خودروهای شرکت طی ادوار گذشته را تولید میکنیم.

استفاده تسال از چیپستهای اینتل بهجای انویدیا
ظاهرا ً تسال درصدد جایگزینکردن مدلهای پردازنده ساخت انویدیا با دستگاههای اینتل برای استفاده در سیستمهای اطالعات
سرگرمی است.تسال مدل 3و همچنین نسخههای جدید مدلهای Sو Xدارای چیپ های جدید اینتل خواهند بود .این را منابع نزدیک
به تسال به بلومبرگ گفتهاند.از آنجایی که خودروهای مدرن بیش از پیش به سیستمهای الکترونیکی متکی میشوند ،صنعت خودرو
بهطور فزایندهای برای سازندگان چیپ ها مهم جلوه میکند .ارزش سهام انویدیا در دو سال اخیر رشد قابلتوجهی داشته که بخشی
از آن به دلیل تعامل با خودروسازان بوده است.اینتل که بزرگترین سازنده چیپ هاست نیز میخواهد سهمی از این بازار را به دست
آورد؛ به همین دلیل به دنبال کاهش وابستگی خود به رایانههای شخصی بوده و میخواهد بیشتر از قبل چیپست های خودروسازان
را تأمین کند.هدف اصلی برای کمپانیهای سازنده چیپ تهیه سختافزاری است که به خودروها اجازه میدهد کام ً
ال خودران باشند.
شاید تسال یکی از کوچکترین کمپانیهای خودروسازی باشد و در سال گذشته تنها حدود 76هزار دستگاه فروخته اما موقعیت این
کمپانی در زمینه تکنولوژیهای جدید باعث شده یکی از جذابترین شرکا برای همکاری باشد.

 6مدل از بهترین شورلتهای تاریخ
 .1شورلت نوا )1966( 79-L
قدرت موتور 350 :اسب بخار
از اواسط دهه  60میالدی تا اواخر آن ،رقابت در قدرت موتور خودروها به اوج
خود رسیده بود .تا اینکه در سال  ،1966مدل  79-Lشورلت به بازار عرضه
شد ،ماشینی با یک موتور هشت سیلندر با  350اسب بخار قدرت! این قدرت
موتور در مقایسه با ماشینهای مدرن امروزی اص ً
ال باال محسوب نمیشود؛ اما
در دوران خود یک رکورد محسوب میشد.
 .2شورلت تاهوئه ()2017 Tahoe
قدرت موتور 355 :اسب بخار
شورلت موتورهای قدرتمند را تنها در ماشینهای لوکس خود قرار نمیدهد؛
بلکه این شــرکت از این موتورها در انواع مختلف محصوالت خود استفاده
میکند تا سواری راحتی را برای سرنشــینان خودرو به ارمغان آورد .تاهوئه
درواقع نمونه کامل از ماشینی پرقدرت اســت .این ماشین از موتور هشت
سیلندر  6.2لیتری با  355اسب بخار قدرت استفاده میکند.
 .3ساب اربن ()2017 Suburban
قدرت موتور 355 :اسب بخار
ساب اربن نامی ماندگار و قدیمی در صنعت خودروسازی آمریکا بهحساب
میآید .برای سالهای متمادی این  SUVدر صدر پرتقاضاترین ماشینهای
آمریکا قرار داشت و آخرین مدل از این ماشین نیز یک  SUVبزرگ است که از
قدرت زیادی نیز برخوردار است .این ماشین نیز مثل مدل تاهوئه از موتوری
هشت سیلندر با  355اسب بخار قدرت اســتفاده میکند که به معنای این
است که قادرید با این ماشــین بزرگ بدون هیچ دغدغهای ،به هر کجا که
دلتان میخواهد سفر کنید.

چرا بیا م و M X6
موفقیت گذشته را تکرار نکرد
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بهنظر میرسد ،نشــان  Mبیامو روی شاسیبلند X6

به انداز ه کافی بــازار جهانی را جذب نکرده اســت .از
دیدکارشناســان ،این خودرو توانا ،ولی بیهدف است.
بیامو  M X6حاصل تالش تیم طراحی این شرکت ،در
ترکیب اسپرت ،شاســیبلند و کوپه در یک بدنه است.
 ،M X6در اصل مانند مدل  M6و مدل جدید بیامو ،M5
از همان پیشران ه توئین توربوی  S63استفاده میکند و با
در نظرگرفتن  SUVبودن این خودرو ،قدرت و عملکرد
را در یک پکیج ارائه میدهد؛ البته نسبت به مدل ،M X5
فضای داخلی کمتری دارد .به نظر میرسد بیامو ،M X6

 رندرهایی از نسلجدید فیات 500

زمان زیــادی از حضــور فیــات  500در بازار
میگذرد .ایــن خودرو ،ده ســال پیش ،پس از
تصمیم مهم فیات برای احیای این نام افسانهای
وارد بازار شــد .اگرچه فیس لیفت سال 2016
باعث بهروزرسانیهای جدی و طراحی تازهای
شــد ،اما پلتفرم فیات  500به محدودیتهای
نهایی خود رسیده است .به همین دلیل ،فیات
برنامههایی برای ارائه نســل جدید این خودرو قبل از پایان دهه میالدی جاری داشــته
و میخواهد از پلتفرم جدید و تکنولوژیهای ارتقا یافت ه ســود ببرد .هنوز نســخههای
پیشتولیدی نسل جدید  500را در حال تست ندیدهایم؛ اما آرتیستهای فعال در صنعت
خودرو ،رندرهایی از این خودرو را تهیه کردهاند .مهمترین تغییر صورت گرفته در نسل
جدید  ،500استفاده از بدنهای طویلتر و پهنتر نسبت به نسل فعلی خواهد بود .این امر
موجب افزایش فضای کابین خواهد شد .انتظار میرود این خودرو سرانجام یک مدل پنج
نفره واقعی شود .انتظار نداریم طراحی ظاهری این خودرو ،تغییرات شدیدی را تجربه کند؛
زیرا فیات میخواهد به ریشههای اصیل  500وفادار باقی بماند .بدین ترتیب طراحی چهار
چراغ در جلو با مدلهای دیگری جایگزین نخواهد شد؛ البته چراغهای واقعی به پایین سپر
منتقل خواهند شد؛ درحالیکه المپهای باالیی نقش  DRLها را ایفا خواهند کرد .استفاده
از پلتفرم جدید ،به کمپانــی این اجازه را خواهد که سیســتمهای الکترونیکی جدید و
هوشمندی بهکار گرفته شود و درعینحال ،سیستم هیبریدی مالیم  48ولتی ،باعث بهبود
راندمان  500خواهد شد و این خودرو از عهده پاسکردن قوانین سختگیرانهتر برخواهد
آمد .دیگر نباید به دنبال مدل دیزلی بود؛ زیرا نسخه هیبریدی جایگزین آن خواهد شد.
نسل جدید فیات  500احتماالً در سال  ،2019آماده معرفی خواهد شد؛ بنابراین شاید از
اوایل سال آینده نسخههای پیشتولیدی آن را در خیابانها ببینیم.

هیچ ماشینی در تاریخ به قدرت ماشینهای عضالنی شورلت نمیرسد .ماشینهایی
همچون شورلت کوروت یا شورلت کامارو برای مدتهای طوالنی بهعنوان سردمداران
سرعت در بین دیگر رقبا مطرح بودهاند؛ اما این کمپانی خودروساز آمریکایی در طول
تاریخ ،ماشینهای پرقدرت دیگری نیز تولید کرده که کمتر به آنها پرداخته شده است.
در ادامه به معرفی چند مدل از بهترین شورلتهای تاریخ میپردازیم .با ما همراه باشید.

قلمرو خودش را گم کرده اســت و سعی دارد هر کاری
انجام دهد تا خود را به اثبات برساند.
در ادامه به نقاط ضعف و قوت شاسیبلند پر قدرت بیامو
میپردازیم.
نقاط قوت
قدرت زیاد :بــه لطف توربوهای توئین اســکرول
و پیشرانه هشت سیلندر  Vشــکل با حجم  ۴.۴لیتر،
توان خروجــی این شاســیبلند به  ۵۶۷اســببخار
رسیده و گشــتاور  ۷۵۰نیوتنمتر در دور موتور ۲۲۰۰
ممکنشدهاست .در هر سرعتی بوســت مورد نیاز در

جیپ ،برنامههای زیادی بــرای آینده خود دارد.
این سازنده آمریکایی ،نسل جدید مدل رانگلر را
در ماه دسامبر در نمایشگاه لسآنجلس رونمایی
کرده است و ابتدای سال آینده آنرا به بازار عرضه
خواهد کرد؛ سپس در سال  2018نسخه وانت
رانگلر معرفی خواهد شــد که طبق شــایعهها،
اسکرامبلر نام دارد .این مدل تا پیش از پایان سال
آینده معرفی میشود و از ســال  2019به بازار میآید .این دو خودرو تنها نوک کوهیخی از
محصوالت آینده جیپ هستند؛ زیرا این شرکت ساخت یک کراساوور سگمنت  Aرا نیز در
نظر دارد که در زیر مدل کنونی رنگید قرار خواهد گرفت .البته این خودرو در آمریکایشمالی
عرضه نمیشود وفقط برای کشورهایی در نظر گرفته شده است که مردم آن به خودروهای
بسیار کوچک عالقهمند هســتند .این اولینبار نیســت که جیپ در مورد محصول پایه
جدید خود صحبت میکند؛ زیرا در نمایشگاه پاریس گذشــته ،رئیس این شرکت آقای
«مایکمانلی» در مصاحبهای اذعان کرد که جیپ ،ایده ســاخت کراساووری با طول زیر
چهارمتر را دنبالمیکند .بااینحال هنوز هیچ اطالعات دیگری از این کراساوور سگمنت
 Aدر دست نیست .جیپ برای دیگر محصوالتش نیز برنامههایی دارد .این شرکت بهزودی
نسخه فیسلیفت شده مدل چروکی را معرفی خواهد کرد؛ درحالیکه نسل جدید آن در
سال  2021معرفی میشود؛ولی مدل کوچکتر کامپس که بهتازگی نسل جدید آن معرفی
ی را تجربه نخواهد کرد .قرار بود نسل جدید مدل
شده است ،تا پایان دهه جاری بهروزرسان 
گرند چروکی هم در سال  2018معرفی شود ،اما این برنامه به تعویق افتاده و نسل جدید این
مدل در سال  2019با مدل  2020با وزنی کمتر و مصرف سوختی بهتر معرفی خواهد شد.
درنهایت ،مدلهای جدید واگنییر و گرند واگنییر نیز بر اساس پلتفرم دوج رم 1500ساخته
خواهند شد و ساختاری بدنه روی شاسی خواهند داشت.

اشتباههایمتداولمکانیکها
یکی از بهتریــن راهها برای صرفهجویــی در هزینهها
بهعنوان مالک خودرو ،این است که تا جاییکه میتوانید
به ســراغ تعمیرکار نروید .در همینحال ،برخی از ما
عالقه خاصی ب ه دستبهآچارشدن روی خودرویمان
داریم؛ ولی گاه اشخاص در خانه یا مکانیک اتومبیل در
بیرون ،برخی مسائل را فراموش میکنند و اشتباههایی
را مرتکب میشوند .در ادامه به ده نمونه از این اشتباهها
میپردازیم.
هرزکردن و توجهنکردن به میزان استاندارد
سفتکردنپیچها
هرزشدن پیچها چیزی است که همیشه میتوان از آن
پرهیز کرد .هر وقت یک پیچ را هرز میکنید ،احساس
ناخوشایند به شما دست میدهد و از دست خود عصبانی
میشوید .خوشبختانه در بیشتر اوقات با متهکاری یا ابزار
مناسب برای پیچهای هرز شده ،میتوانید این پیچها را
از جای خود خارج کنید ،ولی دردســر زیادی برایتان

 .5کوروت  callawayتوربو دوقلو ()1987
قدرت موتور 390:اسب بخار
 Callawayیک شرکت مهندسی اســت که با شورلت همکاری نزدیکی در
ساخت ماشینهای با قابلیت باال دارد .در سال  ،callaway 1987یک کوروت
توربوشارژ ساخت که همگان را متعجب کرد .موتور این ماشین  390اسب
بخار قدرت داشت و بسیار سریع بود .این شــرکت هماکنون نیز در زمینه
ساخت ماشینهای سریع به کمپانیهای خودروساز مشاوره میدهد.
)1996( callaway impala ss .6
قدرت موتور 404 :اسب بخار
این شــرکت درســت مانند کاری که با کوروت انجام داد ،این بار روی یک
نمونه اسپورت در اواسط دهه  90میالدی انجام داد و نام آن مدل ایمپاال بود.
درواقع شرکت  ،callawayیک سدان با قدرت موتور  260اسب بخار را تحویل
گرفت و آن را به راکت  404اســب بخاری تبدیل کرد .در حین اینکه روی
افزایش قدرت ماشین کار میکرد ،به بهبود سیستم ترمز و سیستم تعلیق
آن ماشین نیز توجه داشت تا توازنی بین کشش بدنه و قدرت ماشین ایجاد
کند.

دسترس خواهد بود و  M X6در هیچ جادهای ناامیدتان
نخواهد کرد.
تنظیمات زیاد و حالتهای رانندگی متنوع:
ه امــروزیM X6 ،
همانند اکثر خودروهای پیشــرفت 
تنظیمات زیادی برای شخصیســازی اجزای مختلف
خودرو در اختیار قرار میدهد؛ برای پیشرانه ،سیستم
تعلیق ،فرمان و جعبهدنده هر کدام سه نوع حالت مختلف
در نظر گرفته شده است.
نقاط ضعف
عدم جذابیت عمومی :هرچنــد  M X6در چهار

جیپ روی ساخت کراساوور کوچکتر از رنگید کار میکند

دارد .بنابراین همیشه ابزار مناسب را برای هر پیچ به کار
ببرید و در وقت خود صرفهجویی کنید .توجه نکردن به
استاندارد سفتکردن پیچها در خودرو ،زمانی گریبان
شما را میگیرد که به عنوان مثال ،چرخ آن به یک طرف
پرتاب شود! بنابراین چیزی را با «دست» سفت نکنید.
به شکلی ساده از «آچار بکس ضربهای برقی» استفاده
نکنید؛ اگر یک استاندارد چرخش برای پیچ وجود دارد،
از آن پیروی کنید.
استفاده از قطعات مشابه
این کاریســت که در مواقع نیافتن قطعه یدکی اصلی
ممکن اســت به ســراغ آن برویم .مخصوصاً در مورد
خودروهای قدیمیتر که یافتن قطعات آنها دشــوار
است ،با ابتکار از سرهمبندی سایر قطعات بهرهمیگیریم؛
فارغ از اینکه پس از مدتی این خودرو کمکم در دوگانگی
مدلهای مختلف با قطعات گوناگون از هم میپاشد.
عدمرعایتاصولایمنیدربرابرموادشیمیایی
ممکن است بسیاری از مواد شــیمیایی مورد استفاده
از انواع حاللها تا اســپریها ،برای پوست یا سیستم

 .4نوا )1969( SS
قدرت موتور 375 :اسب بخار
شورلت نوا  SSیک ماشین عضالنی است که بسیاری از ماشینبازان قدیمی
آن را به یاد دارند .نوا  SSاز موتور هشت ســیلندر با قدرت  375اسب بخار
استفاده میکرد که قدرت باالیی به چرخهای عقب منتقل میکرد .امروزه
صاحبان این چنین ماشینهایی را تنها در قشر کلکسیونرها و عالقهمندان
واقعی ماشین میتوان دید.

ثانیه به سرعت  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت میرسد و پیچها
را با ســرعت هر چه تمامتر طی میکنــد؛ ولی حس
اســپرتوجذابیت الزم را برای راننده ایجاد نمیکند.
حس سرعت ،فرمان و پدالها ،بیروح هستند و فضای
داخلی نیز جذابیت الزم را ندارد.
فضای داخلی کوچک :با مقایســ ه فضای داخلی
این دو مدل ،به این موضــوع پیخواهید برد :فضای بار
از  ۱۰۱۵لیتر به  ۷۵۵لیتر و فضای پا و فضای ســر ۲.۵
سانتیمتر کاهش پیدا کرده است؛ دید راننده به پشت
نیز نامناسب است.

خودروی خورشیدی با مصرفی برابر با دستگاه توستر
یک دانشــجوی دوره کارشناســی دانشگاه
«نیوساوت ولز»( )UNSWاسترالیا یک خودرو
طراحی کرده که تمام ســطح آن با ســلول
خورشیدی پوشانده شــده است و مصرفاش
برابر با یک دستگاه نان تست است .این خودرو
که ظرفیت چهار سرنشین را دارد ،تحت نظارت
تیم «سان سوئیفت» تولید شده و قرار است در
مسابقات جهانی فناوریهای خورشیدی «بریجســتون » در هشتم اکتبر سالجاری
میالدی نیز شرکت کند .در این مسابقات  47تیم از  21کشور شرکت میکنند .بر روی
بدنه این خودرو که «وایولت» نام دارد 284 ،سلول خورشیدی میکروکریستالی تعبیه
شده است که توان خروجی مفید آنها مجموعاً  1.1کیلووات است و تاکنون مسافتی در
حدود  4300کیلومتر را پیموده است ،هر چند در مسابقات پیشرو قرار است مسافتی
در حدود  3021کیلومتر پیموده شود .این خودرو که از دسته خودروهای نسل ششم
محسوب میشود ،موفق شده است به رکورد سریعترین خودروهای برقی خورشیدی در
سالهای  2011و  2014دست پیدا کند«.سیمبا کوستلر» سرپرست تیم سانسوئیفت
گفت :وایولت به خانواده خودروهای «سدان» (صندوقدار) شباهت زیادی دارد؛ اما با
این تفاوت که به اندازه یک توستر چهار تکه برق مصرف میکند و امکانات رفاهی و تهویه
مطبوع در آن تعبیه شده است .وی افزود :سیستم مسیریابی ،دوربین و حسگر دنده
عقب و وای-فای در وایولت وجود دارد و فضای داخل اتاق آن نیز بسیار مناسب است.
حدأکثر سرعت این خودرو  130کیلومتر بر ساعت است و اگر قرار باشد صرفاً از نیروی
سلولهای خورشیدی اســتفاده شود ،باید با ســرعتی کمتر از  60کیلومتر بر ساعت
استفاده کرد .حدأکثر مسافتی که میتوان با استفاده از این سلولها پیمود  800کیلومتر
است و باتری لیتیوم-یونی که در آن تعبیه شده  400کیلومتر به مقدار قبلی میافزاید.

تنفسی زیانآور باشند .عدم رعایت دستورات ایمنی و
استفاده نکردن از ماســک ،دستکش و لباس مناسب،
در آینــده ،مکانیــک را از کار خود پشــیمان خواهد
کرد.
استفاده نکردن از ابزار مناسب
طبیعی است که همه برای کارگاههای مکانیکی سطح
با ابزارهای متفاوت برای انجــام کارهای مختلف ،کار
نمیکنند؛ ولی وقتی که یک روش تعمیر در خانه را به
صورت آنالین پیدا میکنید و در این آموزش به شما گفته
میشود که به این منظور یک ابزار خاص به کار ببرید،
باید حتماً از ابزار مناســب برای این کار استفاده کنید.
این ابزار میتواند حتی یــک آچار مخصوص باز کردن
قفل چرخ باشد.
کم تخمینزدن زمان انجام یک کار
وقتی در حال کار روی اتومبیل هستید ،بهترین حالت
این است که مشتری منتظر شــما نباشد .اگر خارج از
کارگاه هستید و یا بر اساس یک آموزش آنالین ،کاری
را انجام میدهید ،بهتر است چند ساعت و حتی چند

روز بیشتر به خود زمان بدهید .وقتی خودتان بر روی
اتومبیلی کار میکنید ،مشکالت مختلفی ممکن است
برای شما پیش بیاید.
شکستن پیچهای زنگزدهمتأســفانه وقتی
با چنین پیچهایی در یک خودرو مواجه میشــوید،
کار زیادی نمیتوان در مورد آنهــا انجام داد .یکی از
اولین راهکارها این اســت که آنهــا را مدتی در مایع
روانکنندهای مانند  PB Blasterبخیسانید و سپس
دست به دعا شوید که بعدا ً بتوانید بازشان کنید .گاهی
اوقات با پیچاندن آنها ،سرشان جدا میشود که اص ً
ال
چیز خوشایندی نیست.
درهمریختگی قطعات باز شده
تصور کنید که یک تعمیر را به پایان رساندهاید و میبینید
که نیمی از قطعات را پیدا نمیکنید .در این شــرایط،
بیشتر میتوانید اسباب خنده دیگران را فراهم کنید.
بنابراین ،همه چیز را به طور منظم پیش ببرید .پیچ و
مهرهها در یک کیسه قرار دهید ،به هر چیزی برچسب
بزنید و چیزی را گم نکنید.
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ی خودرو
دنیا 
اولین تیزر رسمی از نسل جدید
ون مرسدس بنز اسپرینتر

مرسدس بنز اولین تیزر رســمی از نسل جدید ون
اســپرینتر خود را منتشــر کرده که نسل سوم آن
محسوب میشود .با توجه به این تیزر ،نسل جدید
اینونآلمانیازلحاظطراحیبیرونیکام ً
النسبتبه
قبل متحول شده ،درحالیکه در طراحی آن بهوضوح
الهامگیری از کانسپت ویژن ون نیز مشهود است .از
ویژگیهای برجسته طراحی نسل جدید اسپرینتر
میتوان به چراغهای جلوی باریک ،LEDسپر جلوی
تهاجمی و جلوپنجرهای بزرگ اشاره کرد که شباهت
زیادی به جلوپنجره پیکاپ  Xکالس دارد .مرسدس
بنز وعده داده که مانند سایر محصوالتش ،اسپرینتر
جدید هم به طیف گستردهای از سیستمهای ایمنی
و کمکراننده به همراه ویژگیها و خدمات اتصالی و
همینطور سیستم تلهماتیک جدید مجهز خواهد
بود .ایاالتمتحده پس از آلمان دومین بازار فروش
بزرگ اسپرینتر محسوب میشود؛ درحالیکه نسل
کنونی این ون در آلمان تولید و به ایاالتمتحده صادر
میشود ،اما بهدلیل تعرفههای واردات باال ،مرسدس
بنز قصد دارد نسل جدید اسپرینتر را عالوه بر آلمان،
درایاالتمتحدههمتولیدکند.تصمیمسرمایهگذاری
جهتتولیداسپرینتردرآمریکابهمنظورپاسخگویی
به تقاضای روزافزون بــرای ونها در ایاالتمتحده
گرفته شده است .عالوه بر این ،بهواسطه تولید محلی
اسپرینتر در آمریکا ،زمان تحویل آن به خریداران
کوتاهتر شده و قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت.

معرفی هیوندای اکسنت ۲۰۱۸

هیوندای مدل ۲۰۱۸اکسنت را که پنجمین نسل از
این خودرو خواهد بود ،رونمایی کرد .هیوندای اعالم
کرده که نسل پنجم اکسنت را تنها بهصورت سدان
تولید خواهد کرد و دیگر نسخ ه هاچبک این خودرو
تولید نخواهد شد؛ اما درعوض امکانات و فناوریهای
بهکاررفته در این خودرو افزایش پیدا خواهند کرد .با
نگاهی به تصاویر نسل جدید این خودرو درخواهید
یافت که اکسنت بسیاری از المانهای طراحی خود را
از برادر بزرگتر خود یعنی هیوندای النترا به ارث برده
است؛ولیاینکاربهقدریاستادانهانجامشدهکهشما
مشخصههای ظاهری خود اکسنت را همچنان در
این خودرو مشاهده میکنید .این خودرو پیش از این
برای بازار کانادا رونمایی شده بود؛ اما حاال و بهدنبال
پردهبرداری از آن برای بازار ایاالت متحده ،هیوندای
اطالعات دقیقتری از نسل پنجم اکسنت منتشر
کرده .در نمای جلویی میتوان مهمترین مشخصه
این خودرو را جلوپنجر ه اسپرت و زیبای هیوندای
دانست که خطوط افقی قرارگرفته است .در دو سمت
جلوپنجره ،چراغهای اصلی این خودرو قرار گرفتهاند
که درون آنها چراغهای روشنایی در روز از نوع LED
نصب شده است .در نمای جانبی شاهد بهکارگیری
ن و پویا در قیاس با نسل قبلی هستیم
خطوطی خش 
که به زیبایی به عقب خودرو منتهی میشوند؛ یعنی
جاییکهشاهدچراغهایعقب LEDکام ً
الجدیداین
خودروهستیموبسیاربهچراغهایعقبنسلجدید
سوناتا شباهت دارند.

دانستنی ها
شارژر بیسیم باتری خودرو
از راه رسید

یکی از مشــکالت راننــدگان خودروها ،خرابی
ناگهانی باتری و ماندن در جادههاســت .در این
شرایط بهطورمعمول از روشهایی مانند باتری
به باتری یا هلدادن خودرو اســتفاده میشود.
مدتی است عرضه دســتگاههای شارژ بیسیم
باتری در بــازار به حل این مشــکل کمک کرده
است .با اتصال قطبهای مثبت و منفی باتریهای
خالی شده به شــارژرهای بیسیم میتوان آنها
را مجدد راهاندازی کرد تا خودرو به مقصد برسد
و بتوان باتری آن را عوض کــرد .یکی از انواع این
شــارژرها  BC۲WBDنام دارد که ظرفیت آن دو
تا شش آمپر بوده و دارای ســه پورت برای شارژ
باتریهای دوازدهولتی اســت .قیمت این شارژر
بیسیم  ۳۰دالر و وزن آن حدود  ۷۷۰گرم است.
این شارژر در برابر آب و گرد و خاک و رطوبت مقاوم
است BC۲۵BS.شــارژر باتری بیسیم دیگری
است که دو مدل آن از ظرفیت پانزده یا  ۲۵آمپر
برخوردارند .این دستگاه حدود ۲۲۰گرم وزن دارد
و با استفاده از نمایشگر ال سی دی میتوان فرایند
شارژ را روی آن مشاهده کرد .این دستگاه در سه
حالت سریع ،متوسط و کند باتری را شارژ میکند
و  ۷۹دالر قیمت دارد .درنهایت شــارژر بیسیم
خورشیدی ســان وی با ظرفیت دو آمپر و وزن
 ۶۸۰گرم ۳۸ ،دالر قیمت دارد و با ذخیرهسازی
انرژی خورشیدی میتواند برق مصرفی خودرو
را تأمین کند.

