ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ G500 4×۴؛ ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﮔﻮﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎده ﻫﺎ ﺗﻘﺮﺑﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺳﺪس ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل آﻓﺮود ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  G500 4×4در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ
ﻣﺎه ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺬف اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﺟﯽ ﮐﻼس  6×6ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ  ۶ﭼﺮخ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی آف رود دﻧﯿﺎﺳﺖ در واﻗﻊ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل از ﺳﺮی ﮐﻼس ﺟﯽ ﻣﺮﺳﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺳﻪ ﺳﺘﺎره را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و  G500ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارزان ﺗﺮ ﺑﺮای آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣﺮﺳﺪس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  275ﻫﺰار دﻻر )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  232ﻫﺰار
ﯾﻮرو( در آﻟﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺬف  G500ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻠﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻃﺮﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺟﯽ ﮐﻼس
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺳﺪس اﻣﯿﺪوار ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺧﻮدرو را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ ﺑﻌﺪی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ
) 45ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﮐﺴﻞ ﻫﺎ دروازه ای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدروی
آﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻧﻌﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  1ﻣﺘﺮ را دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻨﺎور ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 deep fordingدر واﻗﻊ ﻣﺸﺨﺼﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ از آن ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ اﻧﺪ.

ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮا از
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر داد.
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺳﺪس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻼس ﺟﯽ داﺷﺘﻪ و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﺧﻮد از اﯾﻦ ﮐﻼس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  34ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺗﻼش
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﯽ ﮐﻼس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی آﻟﯿﺎژی  22اﯾﻨﭽﯽ ای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮ روی
ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ آن ﺳﺎﯾﺰ  R22 325/55ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﺪاد در واﻗﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎ و ﻣﺨﺸﺼﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻋﺪد  ۳۲۵ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺮض ﺗﺎﯾﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﮐﺴﻞ دروازه ای ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ.
اﮐﺴﻞ دروازه ای ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و آﻓﺮود داﺷﺘﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ اﮐﺴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮﭘﯽ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮای اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۹۹ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض اﮐﺴﻞ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮض ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﯽ
ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺮﺳﺪس ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮ  ۴ﻟﯿﺘﺮی ﻫﺸﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۴۲۲اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت

را دارد.

ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﯿﭗ اﺳﭙﺮت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼس ﺟﯽ ﺑﻪ

واﺳﻄﻪ وزن زﯾﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﺳﺘﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی آﻓﺮود ﭼﺎﺑﮏ و ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  G500 4×4وزﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  3ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ آن ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ
ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻼس ﺟﯽ وزن ﺧﻮدرو ﮐﺎﻫﺶ و ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
رﮐﻮرد ﺧﻮدرو آﻟﻔﺎ روﻣﺌﻮ اﺳﺘﻠﻮﯾﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه وﯾﺪﺋﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻼس ﻣﺮﺳﺪس را در ﭘﯿﺴﺖ ﻧﻮﺑﺮﯾﻨﮓ آﻟﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺮﺳﺪس ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل
 2015وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ

ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ژﻧﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺴﺨﻪ اﺳﭙﺮت  6×6اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ
 G500 4×4ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﻮد.
د.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

