ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﻫﻢ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ؛ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ
ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ  SUVﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺼﻮری  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ  SUVﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺳﺮﯾﻌﯽ
اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری و ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون

ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻌﯽ را داﺷﺖ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻨﺼﻮری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻘﺮ آن در اﯾﺎﻟﺖ
ﺑﺎوارﯾﺎی آﻟﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و  200ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻬﻨﺪس زﺑﺪه را در اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد دارد.
اﯾﻦ ﺗﯿﻮﻧﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار آن ﻓﺮدی اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
و ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ روﻟﺰروﯾﺲ ،اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﻓﺮاری ،ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ،ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ،

ﭘﻮرﺷﻪ و ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺼﻮری رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﮐﻮروش ﻣﻨﺼﻮری ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺟﻬﺎن

در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﻦ ﺗﯿﻮﻧﺮ ﭘﺮآوازه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ و
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ و اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺮاﻓﯽ اراﯾﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ  2017ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻨﺼﻮری ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه اول ﮐﺎﭘﻮت و ﺟﻠﻮ
ﭘﻨﺠﺮه ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻤﺎی
ﺟﻠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﻟﺒﻪ ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ ،ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﻣﻨﺼﻮری

در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺼﻮری ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ رﮐﺎب و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ رﯾﻨﮓ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
 22اﯾﻨﭽﯽ آﻟﯿﺎژی ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده و ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺴﻮرﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ اﺳﭙﻮﯾﻠﺮ ﺳﻘﻔﯽ دو ﺗﮑﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﮔﺰوز اﺳﭙﻮرت و ﻧﺼﺐ ﺳﭙﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮری در ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ.

در زﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮت ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ رخ داده اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺗﻮر  V12ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرش ﭘﮑﯿﺞ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  690اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  1050ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم در ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  600اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و  900ﻧﯿﻮﺗﻦ

ﻣﺘﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﮔﺸﺘﺎور ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ روی ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ  10واﺣﺪی در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﻨﺘﺎﯾﮕﺎ از  301ﺑﻪ  311ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ رﻗﻤﯽ
ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺎب اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  2.5ﺗﻨﯽ در ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4.1ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺗﯿﻮن ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺪال ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﮐﻒ ﭘﻮش ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری و ﺗﺰﻨﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺮاﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮری در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﻨﺼﻮری اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ِﺳﻤﺎ
) (SEMAاﻣﺴﺎل در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه

ﻫﺎی ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

