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IAA 2009 9 سيارات تسجل أول ظهور لها في المعرض الدولي للسيارات

»تويوتا« تطور وحدة اتصاالت لتحسين السالمة المرورية وإعانة السائق

»فولكس واجن« تقّدم جديدها في حاضر ومستقبل صناعة السيارات
االقتصادية الثالث مجموعة متكاملة تشمل 
مكونات متنوعة عالية التقنية كتعويض 
الطاقة عند اس���تخدام املكابح )االستفادة 
من الطاقة التي تولده���ا املكابح( ونظام 
التش���غيل-اإليقاف )إيقاف احملرك، على 
سبيل املثال عند اإلشارة احلمراء( باإلضافة 

إلى مزايا مخصصة.
السيارات  ارتبط عشق صناعة  لطاملا 
باألداء. وعلى الرغم من هذا، فإن فولكس 
واجن توضح � في التقدمي األول لسيارة 
غولف R اجلديدة بقوة 199 كيلوواط/270 
حصانا في معرض IAA � أن قيمة معدالت 
استهالك الوقود ميكن إنقاصها حتى في أرقى 
فئات السيارات الرياضية. ففي حني يستهلك 
 R32 نظام حقن الوقود في سيارة غولف
التي مت إيقاف إنتاجها اآلن )184 كيلوواط/ 
250 حصانا( 10.7 ليترات من الوقود لكل 
100 كلم، فإن س���يارة غولف R اجلديدة � 
وبفضل محرك TSI املعزز بأحدث تقنية � 
تبلغ كمية الوقود 8.5 ليترات فقط، والذي 
يعني أنها أقل ب� 2.2 ليتر أو بنس���بة %21 
من سابقتها وتسجل سيارة الدفع الرباعي 
الدائم غولف R )عزم 350 نيوتن-متر بني 
500.2 و000.5 دورة في الدقيقة( تسارعا 
من 0 إلى 100 كلم/س خالل 5.7 ثوان )5.5 
ثوان لس���يارة غولف R DSG( وتصل إلى 
حد أقصى للسرعة إلكترونيا يصل إلى 250 
كلم/س. وهناك اثن���ان من أبرز املكونات 
التي متيز مظهر سيارة غولف االستثنائية 
هذه والت���ي مت صياغتها من قبل فولكس 
واجن Individual: مصابيح اجلناح اخللفي 
املصنوعة من مادة LED ومصابيح أمامية 

LED تعمل خالل النهار.

أربعة طرز جديدة

لقد قام أخصائيو التعديل لدى فولكس 
واجن Individual بتصميم »R-Line« للعمالء 
الراغبني في إضفاء تصاميم ديناميكية على 
هياكل سياراتهم وعلى التصاميم الداخلية 
بروح طرز س���يارات الفئة R املعززة، إال 
أنهم يفضلون محركا يعمل على البترول 
أو الديزل بقوة أقل. وتقوم الشركة بشكل 
آني بتق���دمي ثالثة طرز جديدة كليا خالل 
عروض الظهور األولى في املعرض الدولي 
 ،R-Line س���يارة غولف :IAA للسيارات
وش���يروكو R-Line، وباس���ات سي سي 
R-Line. كم���ا قامت عالمة فولكس واجن 
Individual بتغيير موقعها في السوق، ففي 
املستقبل القريب ستقوم بتسويق منتجاتها 
 »Exclusive حتت عالمة »فولك���س واجن
والتي ستضم مجموعة من أحدث وأرقى 
الطرز واملعدات. وفي ظهور أول مزدوج: 
س���يكون أول منتج لعالمة Exclusive يتم 
تقدميه هو سيارة غولف Estate اجلديدة 
كليا، مبجموعة شاملة من أحدث التجديدات 
واملزايا املتطورة لنقلها من سيارة جلميع 
االستخدامات إلى سيارة منط حياة رفاهية 

محددة.
ميثل الظهور العاملي األول لس���يارتي 
مالتيفان وكاليفورنيا في معرض السيارات 
الدولي IAA جيال من الطرز الناجحة التي 
يتم إطالقها اآلن من فولكس واجن السيارات 

التجارية.

بولو )BlueMotion 55 كيلوواط/ 75 حصانا( 
على سبيل املثال، فإن اجليل الثاني من هذه 
السيارة العصرية الرائدة، مبعدل استهالك 
للوقود يبلغ 3.3 ليترات من الديزل فحسب 
لكل 100 كيلومتر، في طريقه للتطور ليمثل 
»السيارة االقتصادية مبعدل 3-ليتر من 
الوقود« لهذا العصر احلديث وأكثر سيارات 
ال�5 مقاعد اقتصادية في العالم. وميكنها 
خزان الوقود البالغة سعته 45 ليترا من 

قطع مسافة نظريا تصل إلى 363.1 كلم.
كما سيقل تكرار زيارات محطة تعبئة 
 BlueMotion الوقود مع س���يارة غول���ف
اجلديدة )77 كيلوواط/ 105 أحصنة(، وذلك 
بفضل معدل اس���تهالك الوقود املنخفض 
والبال���غ 3.8 ليترات من الديزل فقط لكل 
100 كيلومتر )99 غراما/ كلم ثاني أكسيد 
الكربون(، وهي أكثر السيارات كفاءة من 
ناحية استهالك الوقود في فئتها حيث متتلك 
مدى نظريا للمس���افة التي ميكنها قطعها 
يبلغ 447.1 كلم )خزان وقود 55 ليترا(. أما 
مدى املسافة التي ميكن قطعها في سيارة 
باسات BlueMotion اجلديدة )77 كيلوواط/ 
105 أحصن���ة( يجعلها حتقق رقما 
قياسيا، فبمعدل استهالك وقود 
يبلغ 4.4 ليترات من الديزل 
فقط )114 غراما/كلم ثاني 
الكربون( ميكن  أكسيد 
للسيارة أن تقطع 591.1 
كيلومتر بفضل خزانها 
البالغة سعته 70 ليترا 
وال وجود لسيارة 
في يومنا هذا على 
الطرقات بهذا احلجم 
ميكنه���ا أن تكون 
اقتصادية.  أكث���ر 
وتش���كل تقنيات 
BlueMotion عل���ى 
منت هذه الس���يارات 

بس���تة محركات مختلفة )تتراوح بني 44 
كيلوواط/ 60 حصان���ا إلى 77 كيلوواط/ 
105 أحصنة( وثالثة خيارات من اإلعدادات 
 .)Highline, Comfortline, Trendline( املختلفة
أما أول النسخ التي سيتم إصدارها حاليا 
فهي سيارة بولو ذات األبواب الثالثة 1.2 
.ESP بنظام الثبات اإللكتروني Trendline

وفي فرانكفورت، ستقوم فولكس واجن 
بعرض كل ما هو مناسب عند توافر أفضل 
وأحدث التقني���ات املتاحة في عصرنا في 
 BlueMotion مزيج منطقي يتجسد في جيل
من سيارات بولو وغولف وباسات. وحتتفل 
الثالث بالظهور األول  الس���يارات  جميع 
لنسخها اإلنتاجية في معرض IAA، وتعد 
كل من طرز س���يارات BlueMotion معلما 
يعيد تعريف اقتصاد الوقود ومعدالت 
االنبعاث والتكلفة في 
فئاتها. فإذا أخذنا 
س���ي��ارات 

من السيارات اخلفيفة وتقدم عصرا جديدا 
في إنتاج السيارات.

سيارة بولو

 ،IAA في ظه���ور أول عامليا في معرض
تقوم فولك���س واجن أيضا بتقدمي أحدث 
املنضمني إل���ى عائلة بولو: هي س���يارة 
جدي���دة بثالثة أب���واب. ومتنحها أبوابها 
الطويلة مقارنة بنس���خة اخلمسة أبواب، 
والتصاميم احلديثة على خطوط النافذة 
اجلانبية اخللفية، ودعائم -C الرياضية 
الديناميكية مظهرا شبيها بسيارات كوبيه 
من املنظور اجلانبي. وعند إطالقها في هذا 
اخلريف، ستتوافر سيارة بولو اجلديدة 
الغاية في األناقة واألمان ذات الثالثة أبواب 

واجن تفاجئ اجلميع بقدرتها املدهشة على 
االستفادة من املساحات بشكل لم يسبق له 
مثيل. ميكن لثالثة أشخاص بالغني وطفل 
اجللوس بارتياح داخل س���يارة إي-آب 
وبشحن بطارية ليثيوم-أيون مرة واحدة 
ميكن السفر عبر ما يقارب 130 كلم خالية 

من االنبعاث عبر طرقات املدينة.
ويشكل النموذج االفتراضي لسيارة إل1 
مفهوما فريدا في عاملنا اليوم. وفضال للهيكل 
املصنع من البالستيك املعزز بألياف الكربون 
)CFRP(، يبلغ وزن السيارة 380 كيلوغراما 
فقط. وحتصل السيارة ذات املقعدين على 
طاقتها م���ن محرك الديزل التوربيني الذي 
 )Common Rail TDI( يعمل بنظام حقن مزدوج
باسطوانتني ومحرك كهربائي. ومبتوسط 
معدل اس���تهالك وقود يبلغ 1.49 ليتر من 

الديزل لكل 100 كيلومتر، حتقق سيارة 
إلCD 0 . 195( 1!( املجهزة متاما 

للقيادة على الطرقات واملصممة 
بأفضل تقنيات ديناميكية 

الهواء ظهورها كواحدة من 
أكثر السيارات الهجينة، 
كف���اءة في اس���تهالك 
العالم.  الوقود ف���ي 

ويبلغ معدل انبعاث 
أكسيد  ثاني  غاز 
الكربون للنموذج 
ض���ي  ا فتر ال ا
للس���يارة التي 
تصل سرعتها 
إلى 160 كلم/س 
غراما/كلم   39
فقط. وإذا تقرر 
إنتاج س���يارة 
إل1 بحلول عام 
2013، فستمثل 
بذلك أول ظهور 
ملفهوم جديد كليا 

تقوم فولكس واجن بتقدمي جديدها في 
حاضر ومستقبل عالم صناعة السيارات في 
الدورة ال� 63 من املعرض الدولي للسيارات 
IAA في مدينة فرانكفورت ومبجموعة فريدة 
كبيرة من اإلنتاجات اجلديدة � يظهر ما يصل 
مجموعه إلى تسع سيارات ألول مرة تتراوح 
بني الطراز االفتراضي لسيارة إي-أب اخلالية 
متاما من االنبعاثات الضارة وسيارة بولو 
االقتصادية ذات األبواب الثالثة، إلى جانب 
نسخ BlueMotion فائقة الكفاءة من سيارة 
بولو )3.3 ليترات/100 كيلومتر( وسيارة 
غولف )3.8 ليترات/100 كيلومتر( وسيارة 
باسات )4.4 ليترات/100 كيلومتر(، وصوال 
إلى السيارات الرياضية ذات األداء الفائق، 
كسيارة غولف )R270 حصانا(، واجليل 
اجلديد من س���يارة مالتيفان/كاليفورنيا 
)T5(. والعديد من الط���رز املعدلة � مثال 
النس���خ الديناميكية الثالثة اجلديدة من 
فئة R )غولف وش���يروكو وباسات سي 
سي(، باإلضافة إلى أول سيارة تنتج حتت 
 Exclusive العالم���ة الراقية فولكس واجن
)غولف إستايت( � لتتم مجموعة اإلنتاجات 
املعروضة في أول ظهور لها في املعرض 

الدولي للسيارات.
أما العامل املشترك والسائد بني جميع 
سيارات فولكس واجن اجلديدة هذه فهو: 
الكفاءة القصوى. ينطبق ذلك على سيارة 
الدفع الرباعي الدائم غولف R باإلضافة إلى 
سيارة T5 الكبيرة، وذلك ألن هذين الطرازين 
يتميزان بتوفير كبير في معدل استهالك 
الوقود يصل إلى أكثر من 20%. وعلى اخلط 
الزمن���ي ما بني اليوم والغد واملس���تقبل، 
س���تقوم الطرز اجلديدة من سيارة بولو، 
وغولف، وباسات، ومالتيفان، وكاليفورنيا، 
وتوران TSI EcoFuel النسخة ذات املقاعد 
اخلمسة من الس���يارة العاملة على الغاز 
الطبيعي )تقطع مس���افة 670 كيلومترا( 
� والتي سيتم عرضها أيضا ألول مرة في 
فرانكف���ورت � بتقدمي ومتثي���ل التقنيات 
املس���تدامة واملتاحة ف���ي وقتنا احلاضر. 
ومن ناحية أخرى س���يتم عرض طرازين 
 )L1( 1 افتراضيني لس���يارتي إي-أب وإل

لتفتح بذلك نافذة للمستقبل القريب.

أول ظهور دولي

يستلهم النموذج االفتراضي لس��يارة 
إي-أب اخلالية م���ن االنبعاثات الضارة 
مفهومه من منط السيارات العائلية اجلديدة 
الصغيرة واملتوقع ظهورها عام 2011. وعلى 
الرغم من ذلك، تعد هذه الس���يارة والتي 
يبلغ طولها 3.19 امت���ار مدمجة بصورة 
أكبر عاكسة رؤية فولكس واجن للسيارة 
املتوقعة املخصصة لطرقات املدينة لعام 
2013 والتي تعمل بالكامل على الكهرباء. 
وإحصائيا، تتبع اخلطوط القوية الواضحة 
املرس���ومة على الهيكل اخلارجي لسيارة 
إي-أب »الشفرة الوراثية« اجلديدة لسيارات 
فولكس واجن. وذلك ألنه لم يسبق لسيارة 
مدمج���ة للغاية قط � ال متث���ل الرجعية 
بل تس���عى قدما آلفاق جديدة � أن قدمت 
خصائص ومزايا جذابة ديناميكية ال ترتبط 
بوقت وال بفئة معينة في أرض الواقع. ومن 
الداخل، فإن هذه السيارة األصغر من فولكس 

فولكس واجن تعتمد على استراتيجية الكفاءة القصوى

أعل���ن مرك���ز املتابعة 
التجارية في شركة تويوتا 
موتور كوربوريشن عن 
تطوير وحدة االتصاالت 
DSRC لتحس���ني السالمة 
املرورية للسيارات وإلعانة 
� وذلك بالتعاون  السائق 
مع املسؤولني عن تطوير 
اجليل القادم من الطرق في 

اليابان.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أم���س أن وحدة 
االتصاالت DSRC تعمل على 
زيادة السالمة املرورية من 
خالل توفير برامج تشغيل 
الوق���ت احلقيقي  تعطي 
للسائق، ومعلومات وثيقة 

عن حركة املرور القريبة من السائق، وقد خطط 
مركز املتابعة التجاري لتقدمي وحدة DSRC في 
اليابان على موديل إحدى س���ياراتها اجلديدة 

والتي ستطلق باألسواق قريبا.
 وبينت الشركة أن نظام املالحة املرتبط بوحدة 
DSRC، من خالل اس���تخدام نظام النقل الذكي 
)التكنولوجي(، يستقبل مجموعة واسعة من 
املعلومات عن حركة السيارات وذلك عن طريق 
البنية التحتية لالتصاالت في اليابان، ويتيح 
ذلك للسائقني على الطريق السريع التوجيهات 

الصوتية والبصرية وتنبيهات.
 وأشارت الى أن النظام اجلديد ينبه السائقني 
على العقبات التي ال ميكن أن يروها على الطريق 
أو عن����د املنحنيات، موضح����ة ان خطة تقدمي 

وحدة DSRC متثل جزءا من تطوير آلية البنية 
التحتية في الياب����ان لتوفير نظم لقيادة آمنة 
وذلك من خالل املفهوم املتكامل إلدارة السالمة، 
الذي يهدف إلى توفير القيادة املثلى من خالل 
مجموعة من التقنيات املدمجة واملتكاملة وتعزيز 
مجموعة من تدابير السالمة املرورية، مبا في 
ذل����ك تطوير مركبات أكث����ر أمنا، وذلك ضمن 
اجلهود الرامية الى تقليص عدد الوفيات جراء 

حوادث الطرق.
 هذا وتعمل وحدة اجلهاز DSRC من جانب 
الطريق على إرسال معلومات عن حركة املرور 
وغيرها من املعلومات للمساعدة في زيادة سالمة 
القيادة ومترر هذه املعلومات إلى الس���ائق من 
خالل نظام املالحة على شكل صورة أو كتابة 

أو رسم أو عن طريق التوجيه الصوتي.

النظـام الجــديـد ينــبـه السـائــق إلـى العقـبات 
المنحنيـات عنـد  الطريـق  علـى  يراهـا  أن  يمكـن  التـي 

شعار شركة تويوتا

جهاز استشعار يبث معلومات
عن المركبات الداخلة

انتبه لمركبة تدخل
من اليسار

نظام المالحة يزود السائق بالمعلومات

جهاز استشعار يكتشف 
السيارات المقتربة للدخول

انتبه إلى عربة تدخل
من اليسار

جهاز لجانب الطريقوحدة دي اس ار سينظام المالحة


