ﻣﮑﻼرن اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۴۰۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۸
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﮑﻼرن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭙﯽ از ﺳﻮﭘﺮاﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ  250ﻣﺎﯾﻞ ) 403ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( در ﺳﺎﻋﺖ ،رﮐﻮرد داﺧﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدروی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای  F1ﺑﺎ رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ  240.1ﻣﺎﯾﻞ ) 386.4ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( در
ﺳﺎﻋﺖ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻼرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.

رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻣﮑﻼرن اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا و در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد در اﯾﻦ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ِﮐﻨﯽ َﺑﺮک ) (Kenny Brackراﻧﻨﺪه ﺗﺴﺖ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻼرن ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن
اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ و  30ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﭘﯿﺴﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  403ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ!

ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻼرن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ رﮐﻮردﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را

اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

ﻣﺎﯾﮏ ﻓﻠﻮﺖ ) (Mike Flewittﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﮑﻼرن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪی را ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪ و از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ
رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده ،اﺑﺮاز ﺧﺸﻨﻮدی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺠﯿﺪ از
اﺑﺮﺧﻮدروی اﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ:

اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روح ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮدن ﻣﮑﻼرن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و

ﻋﺰم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮﭘﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ و اﺑﺮﺧﻮدروﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻣﮑﻼرن اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺗﻮر  4ﻟﯿﺘﺮی  V8ﺗﻮﺋﯿﻦ ﺗﻮرﺑﻮ و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  1055اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  1150ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور را دارا ﺑﻮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  13ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ را ﺑﻪ  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ

ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﻫﻤﺎن رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ اﺧﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ  403ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺗﺮی اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت ﺑﻪ وزن
را در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،اﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻼرن
ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و وزن آن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﺎﺳﯽ ﻣﻮﻧﻮﮐﻮک ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻨﯽ در  1430ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﮑﻼرن اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ از ﻓﻮرﯾﻪ  2020آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ  106دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﭙﯿﺪﺗﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  2,240,000ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺮان

ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

