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إلتاحة الفرصة أمام هواتها المتالك أحد الطرازات المحدودة ذات الشعبية الكبيرة

مجموعة BMW: 100 سيارة من الفئة الخامسة 
تصل إلى منطقة الشرق األوسط قريبًا

التصدي ألي ان����زالق أو قصور 
في الدوران على املنعطفات.

إلى ذلك مين����ح نظام عرض 
املعلومات عل����ى الزجاج األمامي 
Heads-Up Display السائق إمكانية 
احلصول على املعلومات والبيانات 
ذات الصلة الوثيقة مباشرة أمامه 
عل����ى الزجاج. وال ش����ك أن هذه 
املبدعة تعزز مستويات  التقنية 
السالمة السيما أنها تسمح للسائق 
باالطالع على سرعته من دون أن 

يحول نظره عن الطريق.
ومن اخلصائص املعيارية التي 
جندها في هذه السيارة نذكر نظام 
 iDrive Control التحكم بالقي����ادة
الذي يتمتع على األقل بستة أزرار 
قابلة للبرمجة باإلضافة إلى نظام 
املالحة االختياري واملجهز بنظام 
التحكم الصوتي ما يعزز التأكيد 
على القيادة املريحة للفئة اخلامسة 
من BMW ويرتقي بها إلى مستوى 

غير مسبوق.
وتتواف����ر املجموعة احملدودة 
اجلديدة من BMW الفئة اخلامسة 
الوكالء احلصريني  حصريا لدى 
واملوزع����ني املعتمدين ملجموعة 

BMW في املنطقة.

القيادة مبا في ذلك نظام التحكم 
الدينامي بالثبات، وشاشة العرض 
 Heads-Up على الزجاج األمامي

.iDrive وخاصية Display
ويساعد نظام التحكم الدينامي 
بالثبات على تعزيز فعالية املكابح، 
إضافة إلى قدرته على تش����غيل 
املكابح على العجالت الفردية أو 
يتدخل ف����ي إدارة احملرك بهدف 

مدهش من انبعاث ثاني أكس����يد 
الكربون الذي يبلغ 182 غراما في 

الكيلومتر.
وعلى غ����رار ط����رازات الفئة 
اخلامسة األخرى، تتوافر مجموعة 
من التقنيات املبتكرة وخصائص 
الراحة مع بعض محركات الفئة 
اخلامس����ة، ونذكر منه����ا إصدار 
املجموعة احملدودة لتعزيز جتربة 

ال ش����ك أن التناغم بني األداء 
الرياضي واألسلوب اجلميل صفة 
تتسم بها سيارة الفئة اخلامسة 
من BMW وتستهوي أبرز السائقني 
العامليني. ومع وصول املجموعة 
احملدودة التي تضم 100 س����يارة 
م����ن BMW الفئة اخلامس����ة إلى 
وكالء BMW احلصريني واملوزعني 
املعتمدي����ن في مختل����ف أرجاء 
املنطقة، تتاح الفرصة أمام هواة 
BMW المت����الك أح����د الطرازات 
احملدودة من هذه السيارة الرحبة 

ذات الشعبية الكبيرة قريبا. 
وتتمتع السيارات بخصائص 
داخلية مزدوج����ة األلوان، ويتم 
الف����ور بفضل  متييزه����ا عل����ى 
ش����ارة Limited Edition أو عبارة 
»مجموعة مح����دودة« احملفورة 
Start/ عل����ى مفت����اح التش����غيل

Stop. ويتوافر التصميم الداخلي 
للس����يارة بتوليفتني مختلفتني 
الطبيعي،  هما األبيض والبن����ي 
أو باألس����ود واألحم����ر املرجاني 
املقود اجللدي املصمم  ويكملهما 
ليالئم توليف����ة املقاعد. إلى ذلك 
أناقة املجموعة احملدودة  تكتمل 
باللمسات األخيرة من السجاد إلى 
احلواشي امللونة، وتأطير األبواب 
الذي يتالءم م����ع توليفة األلوان 

التي يتم اختيارها.
إلى ذلك جتمع سيارات املجموعة 
احملدودة من BMW الفئة اخلامسة 
ما بني األسلوب املميز وديناميات 
القيادة املتأصلة واجلودة العالية 
الذي تش����تهر به  الفائق  واألداء 
س����يارات BMW الفئة اخلامسة. 
السيارة مبجموعة  وتطرح هذه 
مختلفة من احملركات مبا في ذلك 
520i، و523i، و525i، و530i، كما 
متتاز طرازات املجموعة احملدودة 
كافة بكونه����ا األفضل في توفير 
استهالك الوقود مقارنة بالطرازات 

املنافسة على التوالي.
إن احملركات دينامية وقوية، 
وعلى سبيل املث����ال ين����تج محرك 
BMW 530i سداسي األسطوانات 
املتالصقة ما يوازي 272 حصانا 
بالساعة وتتسارع من صفر إلى 
100 كلم في الس����اعة في غضون 
6.3 ثوان كما متتاز أيضا مبؤشر 
إلكتروني عند بلوغها الس����رعة 
القصوى وهي 250 كلم بالساعة. 
مقصورة فسيحة مبقاعد مزدوجة األلوانويضاف إلى هذا األداء الفائق معدل 

)BMW( األداء الرياضي سمة الفئة اخلامسة من

عائلية صغيرة وجديدة ذات تصميم مبسّط مليء باإلحساس 

»فولكس واجن« تعرض للمرة األولى سيارة مخصصة للمدينة وبمحرك كهربائي
واجلودة. وأضاف بيشوف: »إن 
املفهوم اجلديد يتماشى بشكل 
الش���قيقات األنيقات  كبير مع 
لهذه السيارة العائلية الصغيرة 
اجلديدة، كس���يارتي رودستر 
بلوسبورت وبولو اجلديدة«. 
وتبل���غ أبعاد س���يارة إي-أب 
3.19 امتار )طول( x 3.19 امتار 
)عرض( x 1.47 متر )ارتفاع(، 
بقاعدة عجالت تبلغ 2.19 متر. اما 
عن الطرف األمامي فعلى الرغم 
من أن تصميم س���يارة إي-أب 
مت تطويره من تصميم سيارة 
أب، إال أن الس���يارة الكهربائية 
تختلف م���ن الطرز التي تعمل 
على الطاقة التقليدية في سلسلة 
الطرز اجلديدة.  وعند دراس���ة 
الط���رف األمامي جند أنه صمم 
ليناسب واجهة العائلة اجلديدة 
للعالمة التجارية بشكل مثالي، 
إال أن���ه في الوقت ذاته يع���ود بالذاكرة إلى أحد أعظم رموز تاريخ 
صناعة السيارات في مجال شكل غطاء احملرك: سيارة بيتل. وعلى 
الرغم من ذل���ك ال يوحي تصميم س���يارة إي-أب بأي تلميح إلى 
التصاميم الكالس���يكية، فقد قام املصممون عوضا عن ذلك بابتكار 
أدوات وعناصر أناقة جديدة ال ميكن اخللط بينها لتحلق بسيارة 

فولكس واجن اجلديدة بعيدا في املستقبل.
وعن املقصورة 2 )مفهوم 3+1 لنظام املقاعد( فإن املساحة املتوافرة 
في مركبة مجموع مساحتها 5.1 امتار مربعة رحبة ومذهلة للغاية. 

وهنالك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا األمر.
أوال، مت التقلي���ل من حجم لوحة أجهزة القياس، التي مت تغيير 
اجتاهه���ا نحو األمام أكثر من املعت���اد باجتاه احملرك، ومت حتقيق 
ذلك من خالل مضاعفة وظائف املكونات املوجودة في لوحة أجهزة 

القياس.
ثانيا، إن نظام املقاعد في سيارات فولكس واجن الصغيرة هو 
3+1، حيث يس���تطيع اثنان من البالغني اجللوس براحة في جهة 

الركاب.
وفيما يتعلق مبنطقة التخزين فال تنتهي حلول التخزين الذكية 
عند هذا احلد فحسب بل ولزيادة الراحة املتوافرة للركاب في املقاعد 

اخللفية، مت تقسيم مسند الظهر اخللفي 60/40.
عندما يتم طي املسند اخللفي على مقعد السائق لألسفل )بنسبة 

40%(، تزداد سعة التخزين من 85 إلى 180 لترا.
وعندما يتم طي مس���اند املقاعد اخللفية بالكامل نحو األسفل، 
يتم احلصول على مس���احة تخزينية تبلغ 320 لترا، بل انها تصل 

حتى 520 لترا إذا مت ملؤها حتى حافة السقف.
ومن أجل نقل أشياء ذات طول كبير، ميكن طي مسند ظهر الراكب 

األمامي لتوفير مكان لتمريرها.
وفي هذه احلالة، ميكن لس���يارة إي-أب احتواء أش���ياء يصل 

طولها إلى مترين.

لسيارة إي � أب في مرآب املنزل، في مبنى املواقف أو على الطرقات 
في إحدى محطات إعادة الش���حن البلدية املستقبلية والتي سيتم 
تفعيلها بطاقة حتمل شريحة، واعتمادا على جتهيزات إعادة الشحن 
املتوافرة وحالة البطارية احلالية، ميكن شحن بطارية التخزين ملا 

قد يصل إلى 80% من سعتها الكلية خالل ساعة واحدة.

التصميم األنيق

وبشكل الفت للنظر تظهر سيارة إي-أب أنه على الرغم من أن 
سيارات فولكس واجن تخلو من االنبعاثات الضارة، إال أنها ستتميز 
بتصاميم رائعة لها وقع خاص عند محبي السيارات. ومرة أخرى 
فإن املس���ؤول عن تصميم هذه السيارة هو الفريق الواقع حتت 
قيادة كبير مصممي املجموعة والتر دي سيلفا. ومبعاونة كالوز 
بيشوف )كبير مصممي عالمة فولكس واجن( وفالفيو مانزوني 
)رئيس قسم التصميم اإلبداعي، مجموعة فولكس واجن(، عمل 
دي س���يلفا على تطوير التصميم الكلي لسيارة إي-أب والذي 
يعكس البعد املرئي للعائلة اجلديدة الصغيرة املستقبلية. ومتثل 
سيارة إي-أب تصورا خلالصة مناذج السيارات االفتراضية التي 
سبق تقدميها ضمن هذه السلسلة اجلديدة من الطرز � سيارة أب 
)مختصة بطرقات املدينة(، سبايس-أب )مايكروفان( وسبايس-
أب بلو )سيارة كبيرة تعمل بخاليا الوقود( � والتي متثل مرحلة 
من مراحل التصميم التي تعكس مستقبل إنتاج السيارات بأقرب 

صورة ممكنة.
وقال كالوز بيشوف: »تتميز سيارة إي-أب بتصميمها املبسط 
والواضح للغاية واملليء باألحاس���يس في الوقت ذاته«. ولم يأت 
ذلك مبحض الصدفة، فخطوط الس���يارة تتبع بش���كل دائم عصر 
»الش���يفرة الوراثية« اجلديدة لسيارات فولكس واجن والذي عمل 
على تطويره كل من دي سيلفا، وبيشوف، ومانزوني. ومن عناصر 
أناقة تصميمها األساسية: البساطة، والنقاء، ومتانة وكمال تقنياتها، 

على الهيكل اخلارجي لسيارة إي � أب »الشيفرة الوراثية« اجلديدة 
لس���يارات فولكس واجن التي تتماشى مع االمتياز. وذلك ألنه لم 
يس���بق لس���يارة مدمجة للغاية قط � ال متثل الرجعية بل تسعى 
قدما آلفاق جديدة � أن قدمت خصائص ومزايا جذابة ديناميكية ال 
ترتبط بوقت وال بفئ���ة معينة في أرض الواقع. ومن الداخل، فإن 
أصغر سيارة فولكس واجن تفاجئ اجلميع بقدرتها املدهشة على 

االستفادة من املساحات.

وحدة الدفع

تعمل الس���يارة ذات ال���� 3+1 مقعد والتي تصل س���رعتها إلى 
135كلم/س مبحرك كهربائي باس���تطاعة قصوى تبلغ 60كيلوواط 
)استطاعة مس���تمرة: 40كيلوواط(. وينتج محرك سيارة السحب 
األمامي، واملبيت في اجلهة األمامية من السيارة عزما أقصى يبلغ 
210 نيوتن مترية مباشرة من حالة السكون. وميكن لقائد السيارة 
تفعيل ترس احلركة األمامية أو احلركة اخللفية عن طريق مقبض 
دوار على لوحة التحكم املركزية. وتظهر حقيقة أن سيارة إي � أب 
ستقدم أيضا متعة القيادة جلية بالنظر إلى زمن التسارع الكالسيكي 
من سرعة 0 إلى 100كلم/س: 11.3 ثانية. وتقدم سيارة إي � أب جتاوبا 
أكبر في مراحل التسارع املتوسطة من سرعة 0 إلى 50كلم/س على 
طرق���ات املدينة: 3.5 ثوان. ويعتمد هذا األداء الديناميكي أوال على 
خصائص العزم املتميزة للمحرك الكهربائي، وثانيا على وزن سيارة 

إي � أب اخلفيف والذي يبلغ 1.085كيلوغراما فقط.
أما عن بطارية ليثيوم � أيون فيعد وزن السيارة اخلفيف أمرا 
مذهال بالفعل، ذلك ألن 240كيلوغراما من وزن السيارة هو في الواقع 
وزن بطارية ليثيوم � أيون. ومتكن س���عة طاقة البطارية املطبقة 
والبالغة 18كيلوواط � س���اعة من قيادة السيارة إلى مسافة تصل 
حتى 130كلم، تعتمد على أسلوب القيادة � تكفي للقيادة في طرقات 
املدينة ومعظم الرح���الت االعتيادية. وتتم إعادة »تعبئة الوقود« 

تطلق فولكس واجن أسطوال 
متطورا من املركبات املستدامة 
خالل ال���دورة ال� 63 للمعرض 
العاملي للسيارات )IAA( � حتديثا 
للمس���تقبل. ومتت���د مجموعة 
 IAA �السيارات التي تطلق خالل ال
من سيارات الركاب األقل استهالكا 
للوقود في العالم BlueMotion إلى 
سيارات هجينة وسيارة كهربائية 
E-( مت استحداثها وهي إي � أب

UP( والتي تعرض للمرة األولى 
عامليا في فرانكفورت.

المحرك الكهربائي

تشكل تلك احملركات أحداثا 
رئيس���ية مرجعية في احلقبة 
ما ب���ني احلاضر واملس���تقبل. 
ويقول البروفيس���ور د.مارتن 
وينترك���ورن، رئي���س مجلس 
إدارة مجموعة فولكس واجن:  

»تعتبر الس���يارة الكهربائية واحدة من أهم األحداث الرئيسية في 
الوقت احلاضر. وجلعل هذا احلدث جناحا حقيقيا، يجب أن يكون 
سعر السيارة الكهربائية مبتناول شريحة واسعة من العمالء وأن 
تكون فعال عملية للقيادة اليومية. ومع إنتاج عال من هذه السيارة 
ووفرته���ا في جميع املناطق بالعالم، عنده���ا فقط، ميكن احلديث 
بصدق عن بداية عصر الس���يارات الكهربائية واحلد امللحوظ من 

التأثير سلبا على البيئة«.
ويتابع وينتركورن قائال: بانتظار أن يصل عدد إنتاج س���يارة 
كهربائي���ة بالكامل الى النجاح الباهر الذي حققته س���يارة بولو، 
سيشير اجلدول الزمني إلى العام 2020 على األقل. وهذا ما يجعل 
م���ن محركات TDI وTSI ذات الكفاءة العالية املؤش���ر األكثر أهمية 
للحاضر والتي س���وف تبقى القوة املهيمنة لعقود، وتس���مح لنا 

باملضي قدما خطوة خطوة نحو املستقبل. 
وزاد قائال: س���تبقى الس���يارات املزودة مبح���ركات تعمل على 
الوقود والديزل من دون أي منافس للمسافات املتوسطة والطويلة 
في املستقبل القريب، إلى أن تدخل سيارات أخرى مثل إي � أب في 

السنوات القليلة املقبلة وحتديدا مع بداية العام 2013. 
ومضى قائال: تظهر السيارة االفتراضية التي يتم عرضها حاليا 
في فرانكفورت بش���كل واقعي كيف نتصور سيارة فولكس واجن 
مبحرك كهربائي بالكامل من الناحية التقنية، واملرئية وبالنس���بة 

الى حجم عملي.
أما منوذج السيارة املقترح اخلالي من االنبعاثات الضارة والذي 
صمم حتت إش���راف د.أولريتش هاكنبيرغ، عضو مجلس اإلدارة 
لعالمة فولكس واجن، ورئيس مجال تطوير األعمال، فقد مت ابتكاره 
على أس���اس مناذج عن س���يارة عائلية صغيرة حديثة واملتوقعة 
ف���ي عام 2011، ولكن بطول يبلغ 3.19 مترات فإنها مدمجة أكثر من 
س���ابقاتها، كما أنها تقدم مفهوم 3+1 املبتكر لنظام املقاعد. أما من 
ناحية التصميم األنيق، فتتبع اخلطوط القوية الواضحة املرسومة 

منوذج فولكس واجن املطور فولكس واجن تعرض ألول مرة سيارة مبحرك كهربائي     مقصورة تتمتع بالسعة والرحابة


