ﻧﺒﺮد ﺑﺎ زﻣﺎن؛ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  Gﮐﻼس
ﺑﻌﺪ از  ۳۸ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﭼﺎوﺷﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  Gﮐﻼس اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﻣﺮوز در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﺘﺮوﯾﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭼﻬﺎر ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺬر زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ؟

ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  G CLASSدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  2018ﮐﻼس  Gﺗﻐﺮات ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
در داﺧﻞ و ﭼﺮاغ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻐﺮات ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺪه و در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد ،داﺷﺒﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ
دﺳﺖ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وﺳﻂ و رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻟﺤﺎظ
اﺑﻌﺎد ﻧﯿﺰ  Gﮐﻼس  2.1اﯾﻨﭻ در ﻋﺮض 4.8 ،اﯾﻨﭻ در ﻃﻮل و  0.2اﯾﻨﭻ در ارﺗﻔﺎع رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﺎن
ﻋﻘﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ رﺷﺪ اﺑﻌﺎد ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﻮاری ﻧﺮم ﻓﺪای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﻓﺮود ﺧﻮدرو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﻮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺘﯽ

در ﺟﺎده ﻧﯿﺰ ﺳﻮاری ﻧﺮم و آرام در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﻣﺮﺳﺪس  Gﮐﻼس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪل  G550ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا وارد ﺑﺎزار اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر V8
 Biturboﺑﻪ ﺣﺠﻢ  4ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﻮﺗﻮر  V8اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮان  416اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و  611ﻧﯿﻮﺗﻦ
ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور در ﮐﻨﺎر ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه  9ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ  Gﮐﻼس ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎز
دارد.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﮐﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻋﻤﻠﮑﺮدد ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪرن ﺷﺪن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻼس  Gﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ  Comfort، Sportو  Ecoوﺟﻮد دارد
اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻼس اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  G Modeﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺟﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻣﺮﺳﺪس در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدرو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﻓﺮﻣﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و

ﺷﺘﺎب و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﺣﺮﮐﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺟﯽ ﮐﻼس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2019ﭼﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ روی اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻃﺒﻖ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ  G550از ﯾﮏ ﻣﺪل  AMGﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺸﻦ ﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

