ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺘﻠﻰ ﮐﻨﺘﯿﻨﻨﺘﺎل؛ ﺗﻨﻬﺎ رﻗﯿﺐ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ روﻟﺰروﯾﺲ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺘﻠﯽ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎل ﺑﻪزودی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۲۰۱۷ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﻛﻨﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ روى ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  MSBﻓﻮﻟﻜﺲ واﮔﻦ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت
ً
اﺧﻴﺮا ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرﺷﻪ ى ﭘﺎﻧﺎﻣﺮاى ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى  Bentley Dynamic Rideاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻼش ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
داﺷﺘﻪ
اﺳﭙﺮت
ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮدرو
ﺗﺎ
اﺳﺖ

اﮔﺮﭼﻪ
اﻧﺪازه ى ﺧﻮدرو ﺗﻐﺮى ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ى ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺗﻐﺮات زﻳﺎدى ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  EXP 10 Speed 6اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ آن اﺷﺎره ﻛﺮد.
در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﻄﻮط ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎل ﺑﺨﺸﻴﺪه
اﺳﺖ .رﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻮع  ۲۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺰرﮔﺘﺮ

۲۲

اﯾﻨﭽﯽ

ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻌﻮﯾﺾ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در
ﺑﻨﺘﻠﻰ
اﻳﻦ ﺧﻮدرو از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﺮاﻧﻪ ى ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮدرو
 ١٢ﺳﻴﻠﻨﺪر  Wﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ٦ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ  ٦٢٦اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  ٩٠٠ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻣﺘﺮ
ﮔﺸﺘﺎور را در دور ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى  ١٧٥٠دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ٤٠٠٠دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﺪت زﻣﺎن  ٣/٦ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  ١٠٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻰ رﺳﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺮﻋﺖ آن  ٣٣١ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ دو ﮐﻼﭼﻪ ﺧﻮدﮐﺎر
اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻰ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﺮم ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری  Start/Stopو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزی
ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎ ،آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪل ﮐﻨﻮﻧﯽ  ۱۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

داﺧﻞ
در
ﻛﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ وﻓﻮر از ﭼﺮم ،ﭼﻮب و ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٩/٢ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻮب اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ و ﻧﺼﺐ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ۹
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﻛﺸﺪ.
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﺑﺮﻗﯽ  ۱۲ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﮐﺶ ﭼﺮﻣﯽ ﺷﺎن ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم Diamond in
 Diamondدارد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ  ۱۸ﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۶۵۰واﺗﯽ ﺑﺎ  ۱۰ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺟﻮاﺑﮕﻮى ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد،
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Bang and Olufsenﺑﺎ  ۱۵۰۰وات ﻗﺪرت و  ۱۶ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲۲۰۰واﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ
دﻫﻴﺪ.
ﺳﻔﺎرش
را
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
۱۸
ﺑﺎ
Naim
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺧﺎص ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Bentley Rotating Displayﻳﻜﻰ از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺧﺎص داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﻮدرو
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ١٢/٣اﯾﻨﭽﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﺧﻮدرو زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ای از ﭼﻮب ﻣﺨﻔﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت ﭼﺮﺧﯿﺪه و روﺑﺮوی ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و آن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﻔﺤﻪ ای ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻧﺎﻟﻮگ
داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ )زﻣﺎنﺳﻨﺞ ،دﻣﺎﺳﻨﺞ ،ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ( را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

دﻳﮕﺮ
از
وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى اﻳﻦ ﺧﻮدرو ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﺤﺮک ) (AWDاﺷﺎره ﻛﺮد ،اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۴۰/۶۰درﺻﺪ ﺟﻠﻮ/ﻋﻘﺐ ،در
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺗﻤﺎﻣﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ را ﻫﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻰ
ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  Bentley Dynamic Rideﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺿﺪ
ﻏﻠﺘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﻮرﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﺶ ﺑﺪﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ى ﻗﺒﻠﻰ دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
دارﻧﺪ.
ﻗﻄﺮ
اﯾﻨﭻ(
)۱۶٫۵
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
۴۱۹
و
ﺷﺪه
ﺗﺮ
ﺑﺰرگ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺧﻮدروى ﺧﻮد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۱۷رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ۱۵ ،ﻧﻮع ﮐﻒ ﭘﻮش اﺗﺎق ۱۲ ،ﻧﻮع
ﭼﻮب و  ۱۵ﻧﻮع ﭼﺮم را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ى ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧﺘﺨﺎب  Mullinerﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻫﺮآﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺧﻮدروﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

