رﮐﻮرد ﺷﮑﻨﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ] I.D. Rﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮزﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روﻣﻦ دوﻣﺎس راﻧﻨﺪه ﺗﯿﻢ
ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ،در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﺗﭙﻪ ﭘﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮏ  ۲۰۱۸ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ رﮐﻮرد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  ۷دﻗﯿﻘﻪ
و  ۵۷.۱۴۸ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻘﺎم اول را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ از اﯾﻦ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﯿﺮون از ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﺧﻮدروی ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ  I.D. Rﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از
ﺟﺎده در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﮐﻮردﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮدروی ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ  I.D. Rو رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رﯾﺲ ﻣﯿﻠﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﯾﺲ ﻣﯿﻠﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﯾﮏ رﮐﻮرد  ۸دﻗﯿﻘﻪ و  ۵۷.۱۱۸ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻮدروی ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ  I.D. Rاز ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ روی ﻫﺮ دو ﻣﺤﻮر ﺧﻮد
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ وزﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﺤﺮک ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی
از ﺧﻮد در ارﺗﻔﺎع  ۴۳۰۲ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﻃﯽ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﺗﭙﻪ ﭘﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮏ  ،۲۰۱۸ﭘﺲ از روﻣﻦ دوﻣﺎس ،ﺳﯿﻤﻮﻧﻪ
ﻓﺎﺟﯿﻮﻟﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻧﻮرﻣﺎ  M20 SF PKPﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪی اﺣﺘﺮاﻗﯽ و ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ۸
دﻗﯿﻘﻪ و  ۳۷.۲۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺘﺮ ﮐﺎﻧﯿﻨﮕﻬﺎم راﻧﻨﺪه ﺧﻮدروی آﮐﻮرا TLX GT
ﻣﺪل  ۲۰۱۸ﺑﺎ زﻣﺎن  ۹دﻗﯿﻘﻪ و ۲۷.۳۵۲ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮم رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی
ﺟﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ از رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ روﻣﻦ دوﻣﺎس در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﺗﭙﻪ
ﭘﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮏ  ۲۰۱۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻋﻤﻠﮑﺮد راﻧﻨﺪه در درون ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﻧﺤﻮی ﻫﺪاﯾﺖ
ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ او ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

