ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ از ﭘﺎﺰ ۲۰۱۷؛ ﺣﺬف
ﻣﻮﺗﻮر  V6و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﭼﺎوﺷﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﺳﻮﭘﺮاﯾﺰ ﮐﺮد و ﻣﺪل  2018ﻓﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ را ﯾﮏ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻓﻮرد در واﻗﻊ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ در  50اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ ﻓﺮوش ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﺰ  2017آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرد ،ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎی
آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ وارد ﺑﺎزار
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮرد آن را
 MangeRideﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎل درون ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮ ﺣﺎوی ذرات رﯾﺰ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﮓ راﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺮ
وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻐﺮ ﻧﺮم و ﺳﻔﺘﯽ ﺳﻮاری ﺧﻮدرو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ  2018ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻧﺤﻮه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮاری ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﻪ رﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪی و  12رﯾﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻣﻮﺗﻮر  V6از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ  2018اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ  2018ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر  2.3ﻟﯿﺘﺮی اﮐﻮﺑﻮﺳﺖ و ﻣﻮﺗﻮر  V8ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺠﻢ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ  5ﻟﯿﺘﺮ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه  10ﺳﺮﻋﺘﻪ راﻫﯽ
ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران از آﭘﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر  V6ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮر  V8ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻼچ ﻧﺮم ﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻮﺗﻮر اﻓﺴﺎﻧﻪ ای  5ﻟﯿﺘﺮی  V8ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ اﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮات ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮرد از ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ  GTﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دور ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﺸﺘﺎور
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در دور ﻫﺎی ﭘﺎﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﺜﺒﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﺷﺶ دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮرد ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر در ﻣﺪﻟﯽ از ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش اﻧﮋﮐﺘﻮر ﭘﺎﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﯾﮏ اﻧﮋﮐﺘﻮر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ در ﭘﻮرت ورودی ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﮐﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺸﺘﺎور در دورﻫﺎی ﭘﺎﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت در دور ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻓﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﭙﺮﺗﯽ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮح ﻗﺒﻠﯽ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﮐﻤﯽ ﻻﻏﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ آن را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
در ﻣﺪل ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

