آﺋﻮدی R8 LMS GT4؛ ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ آﺋﻮدی از ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ R8
 LMS GT4ﻧﺎم دارد ،در واﻗﻊ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﭙﻮرت  R8ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف
ﺑﯿﻦ ﮐﻼس  GT3و  RS3 TCRﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺋﻮدی ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر  V10اﯾﻦ ﺧﻮدرو  495اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه و آﺋﻮدی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  FIAرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ از ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰای ﺧﻮد را از ﻧﺴﺨﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ راﻧﻨﺪه ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ،
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای  R8ﺑﻪ اﻧﺪازه ای زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﮐﻼس ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در آن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  24ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮوف
ﻧﻮﺑﺮگ رﯾﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در  25-28ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺋﻮدی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﻃﻼﻋﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو درﺑﺎره
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد R8
 V10ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  164ﻫﺰار دﻻر ارزش دارد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  R8 LMS GT4از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2017آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو دارﯾﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﯾﺪ آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

