ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﮑﻼرن  F1وارد ﺷﺪه ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ راﻫﯽ ﺣﺮاﺟﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﻣﮑﻼرن  F1آﻧﻘﺪر ﺧﻮدروی ﻣﺤﺒﻮب و ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن
ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺑﺎز

ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ﻃﻮل دوره ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  1992ﺗﺎ  ،1998در ﻣﺠﻤﻮع  106دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻮدرو
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  64دﺳﺘﮕﺎه از آن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺮدد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ،در ﺣﺮاﺟﯽ اﻣﺴﺎل  Bonhams Pebble Beachﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ  F1ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ  044اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل  1995ﺑﻮده و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺗﺮدد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﺮ روی
 F1داده ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭼﺮاغ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺣﺬف ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ،ﺳﭙﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺪل از  F1ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺪارد ،ﺧﺮﯾﺪار آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﻨﻬﺎﻣﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﻼرن را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9600ﻣﺎﯾﻞ )ﻣﻌﺎدل ﺣﺪودا 15450
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( دارد.

رﻧﮓ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﻘﺮه ای ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﯿﺖ اﺑﺰار ،ﭼﻤﺪان ﻫﺎ ،ﮐﺎور و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روز اول ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻤﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻣﮑﻼرن  F1ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  6.1ﻟﯿﺘﺮی  V12ﺳﺎﺧﺖ ب ام و اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  627اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت را دارد .ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺷﺶ

ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ  F1ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3.2ﺛﺎﻧﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ

 390ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز رﻗﻢ ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺪل وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  350ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از  F1و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮاﺟﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺪل ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ F1 ،ارزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺜﻞ ﻓﺮاری ﻻﻓﺮاری،
ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺷﯿﺮون و ﻣﮑﻼرن  P1ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  18آﮔﻮﺳﺖ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ،روزی ﮐﻪ اﯾﻦ  F1اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﻨﻬﺎﻣﺰ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

