۷۹۹-۱؛ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﻓﺮاری  F12ﺷﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﮐﻮﭼﮏ ،ورود ﺑﻪ ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﻏﺮش ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪاری؛ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﺳﭙﻮرت و ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﻮرت ﻫﻤﻮاره در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻮژه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ – ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮاری – ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد،
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ اﺗﻔﺎق رخ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺣﻮادث اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،ﻓﺮاری  F12 TDFدر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار
ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻗﺒﻞ از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺧﻮدرو ﺷﺪه
اﻧﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺧﻮدروی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ در اﺗﻮﺑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن راﻧﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﺮوج دودﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﺑﺎن،
راﻧﻨﺪه ﺑﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
از ﺧﻮدرو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮاری ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﻋﻤﻖ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺣﺮﯾﻖ در ﭼﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻓﺮاری ﻓﻘﻂ  799دﺳﺘﮕﺎه از  F12 TDFﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺎراﻧﻠﻮﯾﯽ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮوف  F12 TDFو در ﮐﻞ ﻓﺮاری ﺳﺘﺎره اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﻮرت و ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﻮرت داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﺪل
اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ و ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﺧﻮد ﮔﺮدآوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دردﻧﺎک ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه از ﻓﺮاری  F12 TDFﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاری ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن واﮐﻨﺸﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ  F12 TDFﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  6.3ﻟﯿﺘﺮی  V12اﺳﺖ ﮐﻪ  769اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و
 705ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،اﺳﺐ وﺣﺸﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻋﺖ  340ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  340ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ
)ﺣﺪود  460ﻫﺰار دﻻر( ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮاری ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ آن را دارﻧﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاری در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی  F430ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از

ﭼﺴﺐ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب در اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ
ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺳﺮی  F12ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

