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ليست مجرد سيارة

بل رمز اإلبداع في قطاع 
السيارات الرياضية 

الهواء نحو جانبي السيارة، بينما يعزز 
التصميم اخللفي قدرات التحكم في تدفق 

الهواء من السقف إلى الفتحة اخللفية.
وأضاف هيروتاكا ميما: »تشمل نيسان 
370Z اجلديدة كل عناصر Z األساس����ية 
فاملقدمة الطويلة ومقصورة القيادة امللتفة 
حول السائق واملصدين القويني ومقبضني 
عموديني لفتح البابني. اجلديد في السيارة 
يتمثل في العجالت والتصميم العضوي 
مع احس����اس أكبر بالدقة والرشاقة في 

األداء«.
ومن املزايا األكثر وضوحا للتصميم 
اخلارجي اجلدي����د واجلريء التعامل مع 
الرئيسية األمامية واملصابيح  املصابيح 
اخللفية، التي تتميز بش����كل )البمرنغ(. 
وتتواف����ر مصابيح زينون ذات النواحي 
 )HID( العملية الثنائية والكثافة العالية
مع ميزة التشغيل واالغالق األوتوماتيكية 

بشكل قياسي في سيارة Z اجلديدة. 
ومتتد خطوط غطاء احملرك العميقة 
إل����ى الزجاج األمامي وتصميم الس����قف 
الكابولي اجلديد. ويتعزز الشكل اخلارجي 
ذو الكتفني العريضني من خالل الدمج بني 
املصابيح اخللفية على شكل )البمرنغ( 

واملصدات اخللفية العريضة.
كما تتعزز جمالية نيسان 370Z من 
خالل تصميم النوافذ املربعة والتقوس 
العلوي الديناميكي في لوح املقعد املنخفض 
واللوح املعدني املتشابك واملندمج حول 
العج���الت والهي���كل االط���اري. ويظهر 
بوضوح االهتمام بالتفاصيل في جميع 
أجزاء الهيكل اخلارجي مبا في ذلك إضافة 
مصباح العالمة التجارية اجلانبي الالمع 

.Z مع شعار

تقليل االنحناء اجلانبي اخللفي. وتشمل 
التحسينات األخرى استخدام مكان مشعاع 
ليف الكاربون املركب وتعزيز قوة مناطق 

املصد اخللفي والفتحة اخللفية.
وحتسنت صالبة االلتواء ملنطقة الهيكل 
اخللفية بنس���بة 30%، وج���اءت نتيجة 
هذا التطور لتعزز القوة وقدرات التحكم 
االجمالية. وم����ع كل االجراءات اجلديدة 
لتعزيز قوة الهي����كل، يبقى وزن الهيكل 

اجلديد أقل من سابقه. 
واضاف ميما: »كما يعلم جميع سائقي 
سيارات السباق، يعتبر الوزن عدو األداء 
املتقدم، والصالبة متثل أس����اس التحكم 
والسيطرة. ولكن هاتني الناحيتني تعمالن 
في اجتاهني متناقضني. وفي نيسان 70Zح 
اجلديدة، متكن املهندسون من بناء هيكل 
أقوى وأخف وزنا مما عزز قدرات األداء 

الرياضي في السيارة اجلديدة«.
وباإلضافة إلى الهيكل اجلديد والقوي، 
هناك املظهر اجلديد املتماسك في نيسان 
370Z ، فهو جديد كليا ولكنه مستوحى من 
تراث سيارات Z. يشمل التصميم اخلارجي 
مناذج أسلوب 340Z والشكل االيروديناميكي 
األنيق وتقنية »احلركة الديناميكية« مع 
الدراماتيكي )بأسلوب  الكابولي  السقف 
منوذج نيسان جي تي – آر( و»اجلاذبية 

البصرية املنخفضة«.
وحتافظ سيارة نيسان Z اجلديدة على 
ميزات جتنب االرتفاع األمامي واخللفي 
أثناء السرعات العالية، وهي ميزات متوافرة 
في اجليل السابق، من خالل اجلناح اخللفي 
الكبيرة  بفضل اجلهود االيروديناميكية 
مبا في ذلك تصميم املصد األمامي بأسلوب 
»املنطقة املعكوس����ة« الذي يوجه تدفق 

في غضون 5.6 ثوان فقط والوصول إلى 
سرعة قصوى تبلغ 285 كلم/س.

 PDK كذل���ك تتوفر علب���ة تروس 
قياسيا في محرك باناميرا 4إس الذي 
تبلغ س���عته 4.8 ليترات وقوته 400 

حصان. 
وتتوفر هذه النس���خة من باناميرا 
بنظام دفع رباعي دائم ذكي، هو »نظام 
بورشه للتحكم بالتماسك«، وكما هو 
األمر مع نسخة إس، يولد محرك 4إس 
500 نيوت���ن- متر ما ب���ني 3500 د/د 
و5000 د/د، لكن 4إس تستطيع الوصول 
إلى 100 كلم/س في غضون 5.0 ثوان 
فقط، وحتقق سرعة قصوى تبلغ 282 
كلم/س. أما بالنسبة إلى استهالكها من 
الوقود، فهو مدهش كأدائها، إذ تستهلك 

11.1 ليترا/100 كلم.
 وحتتوي جمي���ع نسخات باناميرا 
على محركات بتقني���ة »حقن الوقود 
املباشر« Direct Fuel Injection وأجهزة 
حركة متدني���ة االحتك���اك وجس���م 

بتكنولوجيا الوزن اخلفيف. 
حتى أن باناميرا توربو تزن أقل من 
2000 كلغ، على الرغم من التجهيزات 

القياسية العديدة التي تتضمنها.
 ولزيادة االقتصادية في استهالك 
الوق���ود وتقلي���ل انبعاث���ات ثان���ي 
الكرب���ون، حتت���وي جميع  أكس���يد 
امل���زودة بعلبة  بانامي���را  نس���خات 
ت���روس PDK، على نظ���ام »انطالق- 
 توق���ف« أوتوم��اتيك���ي جديد يقوم 
بإيقاف احملرك عن العمل أوتوماتيكيا 
 حامل���ا تتوقف الس���يارة – ف���ي حالة 
االزدحام أو عند إش���ارات املرور على 
سبيل املثال – ومن ثم يعيد تشغيله 
أوتوماتيكيا عندما يرفع السائق قدمه 
عن دواسة الوقود، أما النتيجة، فهي 
انخفاض ملحوظ في استهالك الوقود، 

باألخص في زحمة املدينة.

ثماني اسطوانات ميتاز باقتصاديته 
في استهالك الوقود، وهو ينقل قوته 
إلى العجالت اخللفية الدافعة عبر علبة 
تروس من سبع نس���ب ذات قابضني 
 PDK، وتعتمد للمرة األولى على اإلطالق 
 في طراز كبي���ر رباعي األبواب ضمن 
الفخم���ة، ما يحصر  الس���يارات   فئة 
استهالك الوقود ب� 12.5 ليتر/100 كلم 

فقط.
 تستطيع باناميرا إس، مع عزم دوران 
يبلغ 500 نيوتن- متر بني 3500 و5000 
د/د ونسبة قوة للسعة ممتازة تبلغ 83.2 
حصانا/ليتر، التسارع إلى 100 كلم/س 

أفراد عائلة طرازات بورشه.
 بدوره قال العض���و املنتدب لدى 
شركة بورشه الشرق األوسط وافريقيا 
ديش بابكي نحتفل هذا العام بعيد ميالد 
فيري بورشه املائة، أحد أعظم رجال 
صناعة السيارات في العالم، الذي تستمر 
رؤيته معنا ه���ذه الليلة بتحفة فنية 
جديدة حتمل شعار بورشه وخصالها 
األصيلة، ال يحظى صانعو السيارات 
غالبا بفرصة صناعة س���يارة جديدة 

بالكامل انطالقا من صفحة بيضاء.
 تولد باناميرا إس سعة 4.8 ليترات 
قوة 400 حصان عبر محرك قوي من 

»بوكستر« و»كامين« و»كاين«. 
وذك���ر أن باناميرا تط���ل بفتحات 
هواء فردية للغاية ومحددة بوضوح، 
عوضا عن مدخل الهواء األمامي الشبكي 
التقليدي للمبادل احلراري، كما تتألق 
السيارة برفارف عجالت بارزة وغطاء 
محرك انسيابي طويل كما هو معهود 
في طراز 911، أما بالنسبة إلى األكتاف 
الرياضي���ة العريضة عل���ى العجالت 
اخللفية، واإلنحناءة الديناميكية للسقف 
املشابه لذلك املعتمد في سيارات الكوبيه، 
باإلضافة إل���ى فتحات العادم املرئية، 
فتعيدنا بالذاك���رة إلى تصميم جميع 

اعتيادية واستثنائية.
 وأوضح انه وعبر أبعادها فقط، التي 
تشير إلى عرض يبلغ 1931 ملم وارتفاع 
يبلغ 1418 ملم، تطل باناميرا بجسم أقل 
ارتفاعا وأعرض من باقي الطرازات في 
فئتها. ويضفي طول السيارة اإلجمالي 
البالغ 4970 ملم، صورة ظلية مشابهة 
لسيارات »جي تي« بوضوح، خاصة 
مع املس���افات الرياضية القصيرة بني 
العجالت والصادمني، وتتبع باناميرا 
فلسفة بورشه التصميمية التي جرى 
تنقيحها عبر الس���نوات عبر طرازات 
911 ومن ثم تطبيقها بنجاح في كل من 

أطلقت ش���ركة بهبهاني للسيارات 
وكيل بورشه في الكويت سيارة بورشه 
باناميرا اجلديدة كليا بعد طول انتظار 
حيث جتسد اإلطاللة الالفتة لباناميرا 
أحد أشهر الطرازات املرتقبة في تاريخ 
السيارات متقدمة األداء على اإلطالق. 
وبهذه املناس���بة ق���ال املدير العام 
لدى مركز بورشه الكويت غرامي هنتر 
»يسعدنا أن نبدأ تسليم طلبات سيارات 
بانامي���را ملالكها الذين انتظروها على 
أحر من اجلمر، ولكننا اليوم ال نحتفل 
بوصول باناميرا معهم فحسب، بل مع كل 
عاشق ومحب لعالمة بورشه العريقة، 
جاء ليشاركنا االحتفال بوصول أحدث 
إضافة لعائلة سيارات بورشه، والتي 
الرائعة بشخصية  تنضم ملجموعتها 
فريدة متيز دخول بورش���ه األول في 

فئة سيارات السيدان الفاخرة«. 
وأوض���ح أن باناميرا تتألق مبزايا 
بورشه الفريدة والعديد من التقنيات 
الرائدة التي تش���مل خمسة ابتكارات 
جديدة في عالم صناعة السيارات، مشيرا 
الى أن بانامي���را جتمع تصميم طراز 
كوبيه مع ترف وحيز س���يارة فخمة 
رباعية املقاعد، باإلضافة إلى ديناميكية 
قيادة بورش���ه املميزة واملعهودة. كما 
توفر هذه الس���يارة أفضل أداء ضمن 
فئتها مع أقصى فاعلية في اس���تهالك 
الوقود، ما يجعل من باناميرا سيارة 

رياضية بهندسة فريدة. 
واش���ار الى أنه لم يسبق لصانعة 
الس���يارات م���ن ش���توتغارت، طوال 
تاريخه���ا املمتد على مدى 61 عاما، أن 
حظيت مبجموعة طرازات جذابة وقوية 
ومنافسة كما هو األمر عليه اآلن. في 
هذا السياق، تعتمد الشركة استراتيجية 
تنوع مدروسة بعناية، باإلضافة إلى 
العديد من خي���ارات التعديل، لتلبية 
جميع رغبات العمالء، مهما كانت غير 

ام اجلي����ل الثاني، بينما مت تقليل الطول 
االجمالي ب� 65 مم. وفي نفس الوقت، زاد 
العرض االجمالي ب� 30 مم، واملسلك اخللفي 
ب� 55 مم وتقليل االرتفاع االجمالي ب� 5 مم، 

مما منح نيسان 370Z شكال أكثر جرأة.
وتساعد األبعاد األكثر دمجا واالستخدام 
املوس����ع للمواد خفيفة الوزن في تقليل 
 370Z الوزن، وألول مرة تش����مل نيسان
لوحات األبواب م����ن األملنيوم مع غطاء 
احمل����رك والفتحة املصنوع����ني كليا من 

األملنيوم.
ومت أيضا تعديل تركيبة الهيكل بشكل 
كبير لتحس���ني صالبة االلتواء للهيكل 
األمامي بنسبة 30%، وادخال نظام جديد 
للتعليق األمامي لتقليل االنحناء اجلانبي 
في الهيكل األمامي وادخال قضيب على 
ش���كل V حت���ت الهيكل للمس���اهمة في 

يشمل مناذج أسلوب 240Z األصلية، وتقنية 
»احلرك����ة الديناميكية« والتعامل الرائع 
على شكل )البمرنغ( للمصابيح الرئيسية 

األمامية واملصابيح اخللفية.
� روعي في مكان جلوس السائق كل 
الراحة مع »مفهوم املس����تويات  نواحي 

املعلوماتية«.

المظهر الخارجي الجديد

تقدم سيارة نيسان 370Z موديل 2010 
أسلوبا ديناميكيا جديدا له منافع ثنائية 
تشمل الشكل اخلارجي األكثر جرأة وهيكال 
أخف وزنا وأكثر متاسكا لتحقيق األداء 
 370Z املعزز. قاعدة العجالت في نيسان
اجلديدة أقصر ب� 100 مم من اجليل السابق 
املتمثل في سيارة 350Z ، ومت ذلك بنقل 
العجالت اخللفية إلى األمام في منصة اف 

املتقدمة مع احتفاظها 
بهوية Z بشكل شامل. 
تفخر 370Z بأدائها 
املتفوق وأس����لوبها 
وقيمتها، وهذه مكانة 
اخترعتها نيسان عند 
تدشينها Z األصلية 
عام 1970. إنها سيارة 
رياضية بكل معنى 
الكلمة وستشعر بذلك 
من دون أي تنازالت 
 Z عندما متلك وتقود

اجلديدة كل يوم«.
ويق����ول مدي����ر 
التس����ويق لقس����م 
س����يارات ال����ركاب، 
الش����رق  نيس����ان 
األوس����ط هيروتاكا 
ميم����ا ان الس����يارة 

اجلديدة متتاز بعدة مواصفات هي:
� محرك جديد VHR37VQ س����عة 7.3 
ليترات وبقوة 328 حصانا )صافي( مع 
نظام تقنية »التحكم املتبدل في توقيت 

.VVEL »عمل الصمامات ومسافة فتحها
� أول ناقل حركة يدوي ب� 6 س����رعات 
في العالم )SynchroRev Match(. »نظام 

متزامن ملالءمة دورات احملرك«
� ناقل حركة أوتوماتيكي جديد وسريع 
جدا ب� 7 سرعات مع مبدل جانبي للحركة 

مصنوع من املغنيزيوم.
� هيكل جديد أقوى وأخف وزنا يوفر 
مواصفات ايروديناميكية متطورة تتفادى 

رفع املركبة بدرجة الصفر.
� مظهر خارجي جديد ذو متاسك أقوى 

أطلقت شركة عبد احملسن عبدالعزيز 
البابطني � الوكيل املعتمد لسيارات نيسان 
في الكويت سيارة 370Z كوبيه اجلديدة 

كليا.
ومتتاز السيارة اجلديدة مبواصفاتها 
املثيرة وشكلها اجلديد كليا، حيث سترسي 
سيارة نيس����ان 370Z معايير جديدة في 
قطاع الس����يارات الرياضية حيث جتمع 
بش����كل مذهل ب����ني األداء الرائع والقيمة 
املثلى. في نيس����ان، فان 370Z اجلديدة 
»التطور املتفوق« ألنها تتابع تقدمي أفضل 
املميزات التي اش����تهر بها املوديل األول 
 240Z( Z واملوديل الذي سبقها من سيارات
و350Z( وحتظى باالحترام والتقدير بكل 
بساطة ولكنها سيارة مفعمة باملواصفات 

نظام مالحة متطور في باناميرا اجلديدة

وصول

نيسان 
370Z كوبيـه 
الجديدة كلـيًا 
إلى الكــويت

تتألق بمزايا فريدة مع العديد من التقنيات الرائدة

»بهبهاني« تطلق رمز الفخامة الرياضية 

»بورشه باناميرا«

كفاءة عالية ومزايا التفاف رائدة
تتوافر باناميرا بعجالت مطورة حديثا قياس 18 و19 بوصة، باالضافة الى 
عجالت 20 بوصة خفيفة الوزن من األملنيوم تتوافر اختياريا، ومتتاز كل نسخة 
من السيارة بإطارات في املقدمة يختلف قياسها عن اخللفية، ما يضمن تالؤم 
العج��الت مع احتياجات كل محور، ويؤمن بالتالي متاس��كا مثاليا وثباتا عاليا 

ومزايا التفاف رائدة، بالتناغم مع راحة متفوقة في جميع الظروف.
تتضم��ن باناميرا توربو نظام دينامية هوائية نش��طا يتمثل بعاكس هواء 
خلفي قابل للتعديل يتحرك بعدة مراحل، ويرتفع عاكس الهواء او ينخفض ب� 
4 خطوات وفقا للظروف القيادية، مس��تخدما في عمله مبدأي اإلدارة الفعالة 
لزوايا التحكم وهندسة األسطح، هذا النظام ال يزيد من ثبات السيارة وراحة 
القيادة فحس��ب، بل يعزز ايضا من اس��تهالك الوقود وهو ما عمدت بورشه 

الى حتقيقه في جميع مراحل تطوير وهندسة باناميرا.
على صعيد مش��ابه، يقوم نظام حتكم ح��راري معزز بالتحكم في حرارة 
املبرد وتس��خني احملرك بسرعة وتخفيف االحتكاك، لتقليل استهالك الوقود 

بشكل كبير.
جتدر االش��ارة الى ان باناميرا تنتمي الى عائلة بورشه، الى جانب كل من 
»911« و»كاين« و»بوكس��تر وكامين«، كرابع طرازات بورش��ه، وتتوافر ب� 3 

نسخ، هي »اس« و»4 اس« ونسخة القمة »توربو«.


