ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺑﺮای اﺳﭙﺮت ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﻓﻨﯽ و ﻇﺎﻫﺮی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻣﺮی ﻣﺮﺳﻮم و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮدروﯾﯽ ﺗﯿﻮن ﺷﺪه
ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ارﺗﻘﺎ در ﺑﺨﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدرو ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس رﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎب دﯾﺰاﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ و ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﭙﺮت ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺳﺪس AMG GT S
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺟﺬاب و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز را در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ و ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﭙﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  3ورودی ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻔﺲ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ دﻫﯽ در ﺑﺨﺶ ﮔﻠﯿﮕﺮ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﻮ
ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ و زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺐ ﻫﻢ از ﺳﭙﺮ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎل ﻋﻘﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ روی درب ﺻﻨﺪوق ﺧﻮدرو

از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت  FAB Designﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ ﺳﺎﯾﺰی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  20اﯾﻨﭻ و در ﻋﻘﺐ ﺳﺎﯾﺰی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

 21اﯾﻨﭻ دارﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ورودی ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﺎ اﮔﺰوز ﺟﺪﯾﺪ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر  V8ﻗﺪرت را از  503اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ 700
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺪد 1025ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎب دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو آﭘﺸﻦ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای داﺧﻞ اﺗﺎق ﻫﻢ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

