ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و دو ﭼﺮخ ﻣﺘﺤﺮک؛ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ  R1200GSب ام و
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و آﻟﻤﺎن ﻣﺪل  R1200GSﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  45اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در
ﻣﺤﻮ ﺟﻠﻮ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﻪ رﻗﻢ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ 170

اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر از ﻧﻮع  Hub motorاﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﯿﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دو
ﭼﺮخ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺪل  K1600GTاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎل و

ﭼﺮاغ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮای دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ در داﺧﻞ ﭘﯿﭻ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻻی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  2ﭼﺮخ ﻣﺘﺤﺮک ارﺗﻘﺎ داده

اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪودی از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی  2ﭼﺮخ ﻣﺘﺤﺮک را ﺑﻪ
ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻌﻮد از ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ،ﻋﺒﻮر
از ﮔﻞ و ﻻی و ﻫﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﻣﯽ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﻣﺎﻫﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ  TRAC-2اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﭼﺮخ دﻧﺪه و
ﺷﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎر را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﻣﯽ
ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﯽ ام و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ،از ﯾﮏ ﻫﺎب ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وزن اﺿﺎﻓﯽ  880ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ در ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﯽ ام و ﯾﮑﯽ از دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ
در زﻣﺎن ﺗﺮﻣﺰ ﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ABSﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف دﯾﺴﮏ دوم ،در ﺣﺪود  2.9ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از وزن ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺮم ژﯾﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯽ ام و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺑﺎﺗﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ،وزن ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد R1200GS
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻟﻐﺰﻧﺪه از اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﺗﻌﺎدل ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺶ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﮐﻤﻪ ای در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﯿﺎﯾﯽ از

دﮐﻤﻪ ﻫﺎ و…ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﺳﺮﮔﺮم ﻧﮕﻪ دارد .ﺣﺎل ﺑﯽ ام و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺻﺪا را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﯽ ام و ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﮐﻪ  R120GS XDRIVEﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2017ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم ﺑﮕﺬارد
و ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ و دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

