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Essenza؛

اﺑﺮﺧﻮدرو  819اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺴﺖ
و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﺎو ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﻨﺖ آﮔﺎﺗﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺤﺼﻮل وﯾﮋه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺴﺖﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
راﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ  Essenza SCV12را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر

 V12ﺷﺮﮐﺖ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  6.5ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  819اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را
دارد.
اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺣﺪود  11اﺳﺐ ﺑﺨﺎر از ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﺮی را ﻧﯿﺰ دارد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻨﻬﺎ  40ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدرو را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

 SCV12ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﻮادرا ﮐﻮرس ﺷﺮﮐﺖ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ

آوﻧﺘﺎدور ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو ﭘﻠﺖﻓﺮم آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻤﺎﻧﺰ در ﺳﺎل  2021ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻼس ﻫﺎﯾﭙﺮﮐﺎرﻫﺎ دارد و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺪل از دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻮارﮐﺎن  GT3اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﮑﯿﺞ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ورودی
ﻫﻮای دوﺗﺎﯾﯽ روی ﮐﺎﭘﻮت ،ﯾﮏ اﺳﮑﻮپ ﻫﻮا در ﺳﻘﻒ ﺧﻮدرو ،اﺳﭙﯿﻠﯿﺘﺮ ﺑﺰرگ در ﺟﻠﻮی و ﺑﺎلﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ در دو ﻃﺮف ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﮑﺎف ﻫﻮای ﮐﻨﺎری
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻘﺶ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮذ

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺑﺎل ﺑﺰرگ ﻋﻘﺐ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دارد  SCV12در ﺣﺪود  1200ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺮوی رو ﺑﻪ
ﭘﺎﻦ در ﺳﺮﻋﺖ  250ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  400ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﮏ ﻻرن

ﺳﻨﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ.

ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺰوز ﺟﺪﯾﺪ دو ﺗﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺳﮑﻮﺋﻨﺸﺎل  6ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ

ﺷﺮﮐﺖ  Xtracﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﭘﻮش راد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺧﻮدرو وﺻﻞ

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﺮخﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﻣﻨﯿﺰﯾﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  19و  20اﯾﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی اﺳﻠﯿﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻣﺒﻮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺪﻧﻪ از  3ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺮﯾﻊ آن در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﯾﭗ دﻫﻪ

 70اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ  SCV12اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﻪ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  1ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  2اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن  SCV12در ﺣﺪود  1600ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.

ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی  6وﺟﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭼﺮاغﻫﺎی

ﺟﻠﻮ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﺳﭙﺮ ﺟﻠﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  6وﺟﻬﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﺗﻤﺎم ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻨﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه از ﭼﺮم آﻟﮑﺎﻧﺘﺎرا از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن  SCV12ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدرو ﺧﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻠﻮپ ﺷﺮﮐﺖ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻨﺖ آﮔﺎﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ

ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻮادرا ﮐﻮرس ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻧﮕﻪ داری و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ

 40ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

