ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه؛ ﻫﯿﺴﭙﺎﻧﻮ
ﺳﻮﯾﺰا ﮐﺎرﻣﻦ در ژﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻤﯿﻦ
دوره از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ژﻧﻮ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ادوار ﻗﺒﻠﯽ ،اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻣﺎ ﺗﺎزه اﺣﯿﺎ ﺷﺪه  Hispano Suiza Carsﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروﯾﯽ
ِ
ﮐﺎرﻣﻦ ) (Carmenﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و دو ﻧﻔﺮه در ژﻧﻮ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده؛ اﯾﻦ ﺧﻮدرو

ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ اﺗﺎق ﻫﯿﺴﭙﺎﻧﻮ ﺳﻮﯾﺰا ﮐﺎرﻣﻦ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻫﻪ  1930ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪل
 H6C Dubonnet Xeniaاﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص اﺗﺎق ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﮐﺎرﻣﻦ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
اﺻﺎﻟﺘﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ درگ  0.325در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاری  F12و

ﮐﻮﺋﻨﯿﮕﺰگ  ،Agera RSﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮا دارد.

ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮم دﺳﺖ دوز در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﯿﺴﭙﺎﻧﻮ ﺳﻮﯾﺰا ﮐﺎرﻣﻦ در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﻄﻌﺎت ﭼﻮﺑﯽ و ﺗﺮﯾﻢ ﻫﺎی
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺻﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ  10.1ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺎرﻣﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ اﺳﺖ!

ﻫﯿﺴﭙﺎﻧﻮ ﺳﻮﯾﺰا ﮐﺎرﻣﻦ از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ
روی ﻣﺤﻮر ﻋﻘﺐ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع  1005اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت دارد .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﻣﻦ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺮ  3ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ 250
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ )ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ( دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﺜﻞ اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺑﺎره ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮت ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
 400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻣﺤﻮر

ﻋﻘﺐ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو ،ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده از ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺪﻧﻪ و ﺷﺎﺳﯽ ﻫﯿﺴﭙﺎﻧﻮ ﺳﻮﯾﺰا ﮐﺎرﻣﻦ
 1690ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sو ﭘﻮرﺷﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺮا ﺗﻮرﺑﻮ S E-

 Hybridوزﻧﯽ در ﺣﺪود  2.5ﺗﻦ دارﻧﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ  19دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻮدروی  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

