ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺟﮕﻮار  F-Typeﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺰراﺗﯽ ﮔﯿﺒﻠﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،آذر ۱۳۹۸
ﺟﮕﻮار ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺪل ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺷﺪه  F-Typeﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺧﻮد را در دو ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوری ﻫﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻮﭘﻪ را ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮرﺷﻪ  911آﻣﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﮕﻮار ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﺗﺎق ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪل I-Pace

ﺣﺲ ﻟﻮﮐﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺑﺨﺶ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ  F-Typeﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺗﻮر  V-6ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺗﻮر V-8
ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر ﺷﺪه  5ﻟﯿﺘﺮی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺟﮕﻮار در دو ﻣﺪل ﺑﺎ ﻗﺪرت  567اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در دور  rpm 6500و
 444اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در دور  rpm 6000دو ﻣﺪل رده ﺑﺎﻻی  F-Typeﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺎﯾﻪ 2
ﻟﯿﺘﺮی  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺷﺪه ﺟﮕﻮار ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﻨﺠﻨﯿﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮﭘﻪ ﺟﺬاب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  296اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در دور  rpm 5500را دارد.

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  567اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﭼﺮخ
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ  Rﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺳﭙﺮت ﺗﺮی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و
ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  96ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ 3.5
ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.

دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ  444و  296اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ  R-Dynamicو ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪل  444اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ  4.4ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  96ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺪل

 296اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  5.4ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺪل  444اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﭼﻬﺎرﭼﺮخ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ

ﻣﺪل  296اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺤﺮک ﻋﻘﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺪل  4ﺳﯿﻠﻨﺪر از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی دارد و در ﺣﺪود  120ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ
) 1520ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺑﺮاﺑﺮ  1640ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺪل  (V-8ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل  F-Typeﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﺳﻘﻒ
ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﭼﺮخ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1760ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارد.

ﻫﻤﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی  F-Typeاز ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺰوز اﺳﭙﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ آزار دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ

“ﺳﺎﮐﺖ” را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺰوز در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯽ ﺧﻮدرو ﺗﻐﺮ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺳﺮ ﻃﺮاح ﺷﺮﮐﺖ ﺟﮕﻮار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎ از زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ  F-Typeدر ﺳﺎل  2011ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی
اﺳﭙﺮت ﺑﺎزار را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯽ ﺧﻮدرو ﺗﻐﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﭙﺮ،
ﮐﺎﭘﻮت و ﮔﻠﮕﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮدرو ﻃﻮﯾﻞ ﺗﺮ و ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

در ﺧﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰرگ ﮔﺮﯾﻞ ﺑﺎ
دو ورودی ﻫﻮا در دو ﻃﺮف ﺳﭙﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﺮاغ  LEDﺟﺪﯾﺪ ﺟﮕﻮار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺸﺪت

اﺳﭙﺮت و ﺟﺪی ﺑﻪ ﺟﮕﻮار  F-Typeداده اﺳﺖ.

اﻣﺎ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻧﮑﺎر ﭘﺬﯾﺮ

ﻣﺪل ﺗﺎزه ﺟﮕﻮار ﺑﻪ ﻣﺰراﺗﯽ ﮔﯿﺒﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد و در زﻣﺮه
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﺠﯿﺐ آﻧﮑﻪ ﺳﺮ ﻃﺮاح ﺟﮕﻮار ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ

اﻧﺘﻘﺎدات در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

در ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﺟﮕﻮار اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺟﻠﻮه زﯾﺒﺎ و ﮔﯿﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﮕﻮار ﻃﺮاﺣﯽ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
در داﺧﻞ اﺗﺎق ﻧﯿﺰ از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اول  10اﯾﻨﭽﯽ در
ﻣﺮﮐﺰ داﺷﺒﻮرد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﭘﻞ ﮐﺎر ﭘﻠﯽ را دارد .ﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮی ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺟﺪﯾﺪ  12.3اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  54ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺪل ﮐﺎﻧﻮرﺗﯿﺒﻞ  V-8ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  102ﻫﺰار
ﭘﻮﻧﺪ دارد.
ﺟﮕﻮار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  7900دﺳﺘﮕﺎه  F-Typeﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﻮﭘﻪ در ﺳﺎل
 2015و ﻓﺮوش  12ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺟﮕﻮار در ﺑﺎزار رﻗﺒﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮرﺷﻪ  ،911ﺑﯽ ام و  ،Z4ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﻮﭘﺮا،
ﭘﻮرﺷﻪ ﮐﯿﻤﻦ و… ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮدرو دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

