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مظهر خلفي لـ »فينزا« يدل على الفخامة 

تويوتا فينزا اجلديدة كليا 

خسائر الشركة لـ 2008 محدودة وتستعد لتعويضها خالل العام احلالي

هوندا تستعد الستثمار 26 مليون دوالر لتطوير سياراتها

إسكااليد بالتينوم اجلديدة

مقصورة بالتينوم املريحة بتصميم مترف ومميز

»فينزا« تتسع ألربعة ركاب مع حقيبة تتميز بالسعةمقصورة تتمتع بأحدث الوسائل التكنولوجية

تعتبر األولى في توفير اتصال بلوتوث ونظام إضاءة يتحول تلقائيًا من اإلنارة العالية إلى المنخفضة

»فينزا« ابتكار »تويوتا« بتقديم اتجاه جديد في تصاميم السيارات
إعداد: أحمد مغربي

ليس����ت من عادة تويوتا أن تكون آخر 
احلاضرين إلى أي فئة من السيارات، بل وفي 
السنوات األخيرة كانت هي التي تبتكر تلك 
الفئات واجلميع يلحق بها، فهي أول من ابتدع 
مبدأ الكروس أوفر، وهي القائدة لتكنولوجيا 
الدفع الهجني رغم دخول شركات قبلها إلى 
هذا املجال قبلها بأشهر، وهي أول من قدم 
ناقل حركة أوتوماتيكيا ب� 8 نسب، وها هي 
تقدم أصغر سيارة في العالم تتسع ألربعة 

ركاب.. والقائمة متضي بال حصر.
 عندما كشفت تويوتا مبعرض ديترويت 
ع����ن جديدتها »فين����زا« Venza أكدت وفي 
أكثر من مناسبة أنها ليست مركبة من فئة 
الكروس أوفر Crossover، وقال رئيس قسم 
تويوتا الواليات املتحدة بوب كارتر »إنها 
مركبة تدفع نحو اجتاه جديد في تصاميم 

السيارات«. 
ولكن تويوتا تأخرت عن تقدمي سيارة 
لنفس فئة ك����روس أوفر، وقد حققت تلك 
الس����يارات جناحا كبيرا وبات واضحا أن 
أسواق السيارات تتجه أكثر فأكثر إلى تلك 
الفئة، ولعل سبب تأخرها هو جناح الشركات 
في تقدمي نفس التركيبة الهندسية ولكنها 
حتافظ على شكل هو أقرب للمركبات النفعية 

.SUV الرياضية
ونشير هنا وقبل املضي قدما في شرح 
مفاهيم فينزا اجلديدة الى أن مبدأ الكروس 
أوفر كان لتويوتا دور السبق في ابتكاره 
عندما قدمت أول س����يارة ف����ي العالم بهذا 
املبدأ وهي راف-4 حيث كانت أول مركبة 

 SUV حتمل شكل املركبات النفعية الرياضية
ولكنها تصنع على هيكل سيارة بتوليفة 
اجلسم والهيكل من قطعة واحدة بدال من 

توليفة الهيكل السلمي التقليدية.
 وخالل السنوات املاضية أثبتت تويوتا 
قدرتها التسويقية التي تعتبر األكثر كفاءة 
في العالم وهي تعرف كيف تسوق للمفاهيم 
اجلديدة وجتبر معظم املصانع األخرى على 
تبني أفكارها بتقدمي سيارات منافسة. فمثال 
ظلت صناعة السيارات جتادل حول جدوى 
مركبة الدفع الهجني بريوس بل وانتقدوها 
بشدة ولكن اجلميع يس���عى اآلن للحاق 
بتويوتا بتقدمي سيارات منافسة لبريوس 
بعد جناح ماكينة تويوتا التسويقية في 
الترويج لها جيدا واستخدامها كراية تظهر 
اهتمام���ا ومراعاة تويوت���ا لنظافة البيئة 
ورغبتها في تقدمي تقنيات تس���اعد على 

خفض استهالك الوقود.
 هذا وقد أعلن���ت تويوتا أن االختالف 
الهندسي الرئيسي بني فينزا ومركبات أخرى 
من نفس النوع في توفير وضعيات جلوس 
منخفضة وموازية لسيارات الركاب التقليدية 
مثل كامري ما يجعلها أسهل استخداما كما 
تتمتع فينزا بعتبة منخفضة جدا لتحميل 

األمتعة في اخللف.
 وتتمي���ز تويوتا فينزا مبحرك رباعي 
األسطوانات 2.7 ليتر والذي يعتبر مطلبا 
مهما في ظل التقش���ف الكبير نحو شراء 
الوقود بني العمالء في السوق األميركية، 
ويولد احملرك 182 حصانا من القوة و182 
رطال/ قدم من العزم. ولطراز القمة يتوفر 

احملرك 3.5 ليترات بقوة 268 حصانا وبعزم 
246 رطال/قدم. ويتواصل احملركان مع ناقل 
أوتوماتيكي سداسي النسب يوفر خاصية 

التبديل التتابعي الرياضية. 

تجهيزات غنية

وبفضل تركي�بتها الهندس���ية الفريدة 
حتقق فينزا اس���تهالكا أفضل للوقود من 
املركب���ات الت���ي يفترض أنها تنافس���ها، 
وحتمل فينزا العديد من التجهيزات التي 
متيزه���ا، وأهمها أنه���ا أول تويوتا حتمل 
نظام »ستار« Star Safety System كتجهيز 
أساسي لكل الطرازات وهو نظام يؤلف بني 
عمل النظام اإللكتروني لدعم ثبات الهيكل 
ونظام مقاومة االنزالق ونظام منع انغالق 
الفرامل ونظام توزيع جهد الفرملة ونظام 

الفرملة املساعدة.
 ويأتي طراز احملرك رباعي األسطوانات 
بعجالت قياسية رياضية قطرها 19 بوصة 
فيما يحمل طراز احمل���رك V6 عجالت 20 
بوصة. ويتوافر نظام للمساعدة على التسلق 

والتحدر من وعن الهضاب.
 وستكون فينزا أول سيارة من تويوتا 
)وليس لكزس( توفر اتصال بلوتوث، ونظام 
إضاءة يتحول تلقائيا من اإلنارة العالية 
إلى املنخفضة عند استشعار سيارة قادمة 
من االجتاه املعاكس، وفتحة سقف بانوراما 
واسعة فوق ركاب املقعد اخللفي، ونظام 
مالحي متعدد اللغات )إجنليزي، إسباني 
وفرنسي( ميكن للسائق أن يتحكم بحجم 

حروفه والعديد من التنسيقات.

»هوندا« تحقق ربحًا طفيفًا بسبب األزمة المالية

في هذه األثن����اء، فإن جتارة 
دراجات الهوندا البخارية، األكبر في 
العالم، ساعد الشركة على جتاوز 
الكس����اد. حيث ساهمت مبيعات 
الدراجات البخارية بحوالي %60 
من الربح التشغيلي خالل السنة 
املنصرمة.كما أن نسب املبيعات 
القوية لس����ياراتها الصغيرة في 
الصني تقوم مبساعدة هوندا ايضا 

لتعوم فوق الطوفان احلالي.
وبعيدا عن كل هذا، اعلنت شركة 
هوندا الثالثاء بأنها سوف تستثمر 
26 مليون دوالر في Pioneer، مجهز 
اإللكتروني����ات الياباني املكافح. 
لتحصل هوندا حاليا على أنظمة 
مالحة السيارة من Pioneer، الذي 
يغادر عمل التلفزيون املس����طح 
للتركيز على تطوير اإللكترونيات 

va.لصناعة السيارات

جديد وأسرع من منافسيها بسبب 
سلسلة من املنتجات تتمحور حول 
السيارات االقتصادية والهجائن 
الصغي����رة، والت����ي تتوافق مع 
اجتاهات املس����تهلك بشكل اكبر 
من تلك التي تعتمدها ش����ركات 
صناعة السيارات في ديترويت 
التي اندفعت نحو املركبات األكبر 
حجما. حتى قب����ل هذا االختناق 
اقتنت هوندا احدى  االقتصادي، 
اكث����ر اإلعدادات مرونة في مجال 
الصناع����ة، حي����ث التركيز على 
عدد محدود من املوديالت. حيث 
متلك حوالي 30 منصة مختلفة 
للمركب����ات. وتق����وم باحلد من 
السيارات التي تنتج في اخلارج 
مقابل النماذج اإلستراتيجية مثل 
Fit وCivic، التي تتيح لها االحتفاظ 

بالكلفة املنخفضة.

سجلت شركة هوندا موتور 
خسارة مبقدار 1.9 مليار دوالر من 
أرباح الربع األخير للسنة املالية، 
ف����ي الوقت الذي كانت قد حققت 
ربحا صافيا للسنة التي إنتهت في 
مارس، وبهذا متيزت عن شركة 
كرايسلر وشركة جنرال موتورز، 
وشركات صنع سيارات ديترويت 

التي تكافح من أجل البقاء.
وأشارت الشركة الى أنها منيت 
بخسارة صافية تقدر ب�186.1 مليار 
ين ياباني في الربع األول من يناير 
وحتى مارس مقارنة مع أرباح العام 
املاضي التي تقدر ب�25.43 مليار 
ين عن السنة املالية املنتهية في 31 
مارس، هوندا حجزت ربحا بقيمة 
137 مليار ين، أقل بنسبة 77% عن 
أرباح السنة السابقة لكنها كانت 

ضربة فاقت كل التوقعات.
وذك����رت هوندا أنه����ا تتوقع 
أن تبقى رابحة للس����نة احلالية، 
متحدية التوقعات التي تقول ان 
صانعة السيارات ميكن أن تهبط 
إلى اخلسارة السنوية األولى منذ 
تأسيس����ها في 1948، لكن الربح 
للس����نة املنتهية في مارس 2010 
ميكن أن تهبط حتى 10 مليارات ين 
ياباني بسبب الضعف املستمر في 
األسواق الرئيسية، كما اوضحت 
الس����يارات في  شركات صناعة 

الواليات املتحدة واليابان.
وأوضحت الش����ركة في بيان 
صحافي أمس قائلة »ان هوندا تقف 
في موقع ميكنها من النهوض من 

استيحاؤه من تصميم الشبك 
 CTS املعتمد في سيارة كاديالك
سيدان الرياضية الشهيرة عالية 
املبيعات. وإلى جانب ذلك، ميكن 
التعرف على  لعشاق كاديالك 
إس���كااليد بالتينوم من خالل 
العج���الت املعدنية بقياس 22 
إنش���ا، وش���عارات بالتينوم 
احلصرية املثبتة على الهيكل 

اخلارجي.
ويتمتع إسكااليد بالتينوم 
بتصمي���م يتمي���ز بنعومته 
وبطابع���ه الرياضي من خالل 
عوامل انسيابية محسنة أضفت 
اليه مزيدا من التميز والفرادة، 
خصوصا أن معامله التصميمية 
مستوحاة من كاديالك سيكستني 
النموذجية، مبا في ذلك شبك 
التهوي���ة األمام���ي بتفاصيله 
الدقيقة وفتحات تهوية مدمجة 
بالرفاري���ف األمامية وطبقات 

الزخرف املغطاة بالكروم.
 وخ���الل القي���ادة الليلية، 
يتصدر بالتين���وم فئته كأول 
من يستخدم املصابيح األمامية 
التي تعتم���د تقنية LED، مما 
مييز نسخة بالتينوم عن باقي 

الطرازات في هذا القطاع.
وتعم���ل املصابيح األمامية 
بتقنية LED على محاكاة ضوء 
النهار الطبيعي بش���كل أقرب 
إلى الواقع من إضاءة السيارات 

التقليدية.

التصميم الداخلي

الداخلي  التصميم  ويجسد 
في إس���كااليد بالتينوم أحدث 
مثال على ع���ودة كاديالك في 
إلى  القرن احلادي والعشرين 
حرفية الصناعة اليدوية ألدق 

تفاصيل الفخامة.
وتتمي���ز املقصورة الدافئة 
واملريحة بتصميم مترف ومميز، 
حيث مت يدويا تبطني وخياطة 
لوح���ة القي���ادة وكونس���ول 
الوس���طى وحواف  التخزين 
التي تتسم بزخارف  األبواب، 
من القط���ب الفرنس���ية التي 
تضفي مظهرا وشعورا باألناقة 

والفخامة.
التصنيع  وتش����تمل مواد 
على اجللد الفاخر الذي يطول 
لوحة عدادات القياس املزودة 
بإضافات من اخلش���ب الفريد 

واألملنيوم.

الرئيس���ي  املفتاح  يكم���ن 
القي���ادة املمتعة  وراء نعومة 
واخلالية من الش���وائب، التي 
توفرها النسخة البالتينية من 
كاديالك إسكااليد، في احتواء 
هذه السيارة الرياضية متعددة 
االستعماالت من جنرال موتورز 
عل���ى أحدث أنظم���ة التعليق 

تطورا.
وتتمتع النسخة البالتينية 
حصريا بتجهيز قياسي فريد 
يتمثل في تقنية جنرال موتورز 
للتحكم املغناطيسي بالقيادة 
التي   ،Magnetic Ride Control
تعتبر أس���رع أنظمة التعليق 

جتاوبا في العالم.
النظام السائق  ويزود هذا 
بتحك���م أكثر دقة ف���ي ثبات 
السيارة واستقرارها من خالل 
أجهزة استشعار تقوم بقراءة 
ظروف الطريق وكمبيوترات 
حتلل النتائج بس���رعة فائقة 
خالل ج���زء ضئيل ج���دا من 

الثانية.
وتستبدل هذه التقنية عالية 
التط���ور ماص���ات الصدمات 
امليكانيكية التقليدية مباصات 
صدمات ممتلئة بجزيئات دقيقة 
من احلديد ويت���م التحكم بها 

إلكترونيا.
ش���ح�ن�ات  وب�واس���ط�ة 
مغناطيسية، تصطف جزيئات 
احلديد بشكل منتظم لتوفير 
مقاومة فورية لعدم االستقرار 

والثبات.
 وفي هذا السياق، قال مدير 
تسويق س���يارات كاديالك في 
الشرق األوسط أديب تقي الدين 
»يعتبر جهاز التحكم املغناطيسي 
باالنقيادية أسرع أجهزة التعليق 
جتاوبا في العالم، حيث تعمل 
أجهزة استشعار أثناء القيادة 
بقراءة ظروف الطريق وتقوم 
كمبيوت���رات بتحليل النتائج 
بس���رعة فائقة خالل جزء من 

األلف من الثانية«.
التحك���م  ويوف���ر نظ���ام 
املغناطيس���ي بالتعليق قدرة 
ف���ي حركة  أكث���ر دقة  حتكم 
النسخة البالتينية من إسكااليد، 
تشبه لدرجة كبيرة تلك التي 
توفرها كل من CTS-V سيدان 
وكورفيت ZR1 املجهزتني بالنظام 

ذاته.
وتلك إح���دى أهم املميزات 

الرئيسية والتي ال تتوافر في 
أي من السيارات املنافسة في 
فئة السيارات الرياضية متعددة 
االستعماالت، فقط على كاديالك 
إسكااليد بالتينوم وإسكااليد 

ESV بالتينوم.

منظومة الدفع

وتتمي���ز عائلة س���يارات 
إس���كااليد، مبا في ذلك نسخة 
البالتينوم، مبحركات V8 بسعة 
6.2 ليت���رات لتوليد قوة 441 
حصانا عن���د 6000 دورة في 
الدقيقة م���ع 565 نيوتن متر 
من عزم الدوران عند مستوى 

4400 دورة في الدقيقة.
ويعم���ل نظ���ام للتحك���م 

 VVT بتوقيت عمل الصمامات
في هذا احملرك املصنوع بأكمله 
من األلومني���وم، على التحكم 
بتوقيت عم���ل عواميد الكامة 
ليوفر مستويات عالية من عزم 
الدوران عند دوران منخفض 
للمحرك مقابل استخراج نسبة 
عالية من القوة احلصانية عن 

ارتفاع دوران احملرك.
ويعتبر تقدمي تقنية التحكم 
بتوقيت عمل الصمامات واملعززة 
بنظام مرحلي للكامات املزدوجة 
مبثابة االس���تعمال األول لهذا 
النوع من األنظمة في محركات 

V8 منتجة بكميات جتارية.
وق���د مت ربط ه���ذا احملرك 
الذي تبلغ سعته 6.2 ليترات 

الى علبة تروس أوتوماتيكية 
النسب طراز هايدرا  سداسية 
ماتي���ك L806 تعمل من خالل 
نظام مزدوج للقابض الفاصل 
وتتحلى بنس���بة نهائية تبلغ 
6.04:1 وتقوم على نسبتي أوفر 
درايف، مما ميكنها من توفير 
توازن مثالي بني التأدية املتقدمة 

واالستهالك املنخفض.

التصميم الخارجي

تتوافر نسخة بالتينوم مع 
القياسي وإسكااليد  إسكااليد 
القاع���دة املطول���ة.  ESV ذي 
التصمي���م اخلارجي  ويتميز 
بواجهة أمامية مع شبك خاص 
لفتح���ة التهوي���ة األمامية مت 

أول سيارة رياضية متعددة االستعماالت تحتوي على تقنية التحكم المغناطيسي بالتعليق في العالم

»بالتينوم« عودة »كاديالك« لحرفية الصناعة اليدوية ألدق تفاصيل الفخامة


