ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮔﻠﻒ  ۲۰۲۰رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛
ﮔﻠﻒ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ رﺳﯿﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر و ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺳﺎل ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ رﺳﻤﺎ از ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﮔﻠﻒ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮد.
ﮔﻠﻒ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1974ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  35ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از آن ﺑﻪ

ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ .ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮔﻠﻒ ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪل  5درب ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ

ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﻒ در ﺣﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺮ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ووﻟﻔﺴﺒﻮرگ آﻟﻤﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی
ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ID 3ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪل ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﻒ داﻧﺴﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﮔﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه دو ﺧﻮدروی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻼوس
ﺑﯿﺸﻬﻮف رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻫﺎﭼﺒﮏ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ” :ﮔﻠﻒ ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ”.

در ﺑﺨﺶ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  1ﻟﯿﺘﺮی  3ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﻧﺎم  TSIﺑﺎ دو ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﯾﻌﻨﯽ  89و  109اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻮﺗﻮر  1.5ﻟﯿﺘﺮی  4ﺳﯿﻠﻨﺪر  TFSIﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت  129و  148اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪل ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم  eTSIﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  48Vدر ﻧﻘﺶ ژﻧﺮاﺗﻮر
اﺳﺘﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻫﻔﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ دو ﮐﻼﭼﻪ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ  129 ،109و  148اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در  10درﺻﺪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ  GTEﭘﻼگ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  241اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را دارد .اﯾﻦ
ﻣﺪل از ﻣﻮﺗﻮر  1.4ﻟﯿﺘﺮی و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  13kWhﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ

ﺑﺎﺗﺮی  50درﺻﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻣﺪل ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺪل ﮔﺎزﺳﻮز ) (TGIرا ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ  MQBدر ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﮔﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1456 ،1789 ،4284 :ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺤﻮر ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﺎ  2636ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﺟﻠﻮ از ﻧﻮع ﻣﮏ ﻓﺮﺳﻮن و در ﻋﻘﺐ از ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻟﯿﻨﮏ
اﺳﺖ.

در ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎر ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 ID 3ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ آرم ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻠﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن  Cﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻧﺎم ﮔﻠﻒ در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ آرم ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد در داﺧﻞ اﺗﺎق
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ آﺗﺶ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺪرن و ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ

از  30ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  10اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪآپ دﯾﺴﭙﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ آﭘﺸﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ.
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻧﺮوف در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  MIB3ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻤﺴﯽ و ﺻﺪا را دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺎزون اﻟﮑﺴﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ و در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ داﺷﺒﻮرد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﺗﻤﺰ داده ﺷﻮد و ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ را از ﯾﮑﺪﮔﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ

ﺑﺨﺶ ﺣﺲ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻮدن اﺗﺎق را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﮔﻠﻒ ﺟﺪﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮﻟﮕﺲ واﮔﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری  Car2Xﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ Car2X .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮدرو و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ داده در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و
ﻣﺤﯿﻄﯽ را دارد.
اﯾﻦ ﻓﻦ آوری ﺟﺪﯾﺪ از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی  4Gو  5Gاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﻧﮕﻪ داری آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻓﻦ آوری

 Car2Xﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﺳﺖ.

ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدﮐﺎر در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺎی  LEDاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ
ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  IQﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻫﺎی  LEDﮐﻪ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﺮ ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،آب و ﻫﻮای ﺑﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ را دارد از دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﻒ ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﺑﻌﺎد ﭼﺮخ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع  16اﯾﻨﭽﯽ وﭼﺮخ  17اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﭘﺸﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽ

ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

