
سياراتاالربعاء  25  نوفمبر  2009   38

حصلت على مستوى 5 نجوم عن نتائج اختبارات السالمة عند االصطدام 

6 طرز من »فولكس واجن« تحقق أعلى
»Euro NCAP« تقييم من برنامج

يعتبر عنصر السالمة في سيارات 
أه����م األولويات  فولكس واجن 

بالنسبة للشركة. وقد مت تأكيد 
تلك احلقيقة من خالل تقييم 
برنامج Euro NCAP احلالي 
الذي حصلت مبوجبه ستة 
طرز م����ن فولك����س واجن 
)بول����و، غول����ف، تيغوان، 
توران، باسات وطوارق( على 

أعلى تقييم مينحها البرنامج 
مبس����توى 5 جنوم عن نتائج 

اختبارات السالمة عند االصطدام. 
وبهذا تكون فولكس واجن العالمة التي 

تقدم لعمالئها مجموعة من أكثر السيارات أمانا 
في العالم.

وبهذه املناسبة قال عضو مجلس إدارة التطوير 
في عالمة فولكس واج����ن د.أولريتش هاكنبيرغ 
»لقد حصلنا قبل أسابيع قليلة على أعلى تقييم 
للسالمة لسيارة بولو، رغم األجواء األكثر صرامة 
الختبارات برنامج Euro NCAP في حاالت االصطدام. 
وهو ما حصل أيضا مع طرز اجليل السادس من 
غولف وسيارة تيغوان ال� SUV. ونحن فخورون 
جدا بتحقيق تلك النتائج، كون عنصر الس����المة 
تقليدا متأصال لدى فولكس واجن، والتي ستكون 

أيضا دليال موجها عند تطوير طرز 
جديدة في املستقبل«.

وأض����اف »لطامل����ا طورت 
فولكس واجن تقنيات قادرة 
على إرساء معايير السالمة 
السيارات. ومثال  في سوق 
الثبات  على ذلك، برنام����ج 
اإللكتروني )ESP( من الدرجة 
األولى الذي ال تتوافر تقنيته 
الفاخرة  في فئ����ة الس����يارات 
فحس����ب بل جلميع العمالء من 
مختلف قطاعات السيارات. ويشكل 
برنامج )ESP( اليوم وبال شك جزءا من 
املعدات األساسية في العديد من السيارات اجلديدة. 
وفي الطراز اجلديد من سيارة بولو، يتوافر هذا 

البرنامج حتى كميزة قياسية.
 GTI أما احلملة اإلعالنية احلالية لسيارة غولف
فهي دليل آخر على أن حتسني مستوى السالمة شأن 
ذو مستوى عال من األهمية بالنسبة الى فولكس 
واجن. ونتيجة لذل����ك تقيم فولكس واجن، أكبر 
مصنع للسيارات في أوروبا، برنامج تدريب مجاني 
للقيادة اآلمنة لعمالء GTI الذين تقل أعمارهم عن 
21 عاما، ألنه وكما هو معروف في عالم السيارات، 

السيارة جيدة بقدر سائقها.

التحكم بنظام القيادة الهيدروليكي أيضا. 
ومن األمور احلاسمة في هذا املجال أن 
الديناميكي يعزز  القيادة  نظام حتكم 
مزاي���ا الراحة والديناميكية في جميع 
األوق���ات، حيث يقوم نظ���ام التعليق 
بالتكيف باستمرار مع تضاريس الطريق 

وظروف القيادة.

التحكم بالمسافة

يعمل نظام »املساعد األمامي« على 
تفادي حوادث االصط���دام في مقدمة 
السيارة باستخدام جهاز حتسس راداري 
لرصد املسافة بني سيارة فولكس واجن 
والسيارة التي تسير أمامها. ويقوم نظام 
»املساعد األمامي« وبشكل 
مسبق في بعض 
احلاالت، 

بقيمة عالية ويعود ذل���ك إلى أنظمة 
األمان اإلضافية واملتطورة مثل نظام 
مساعد املسار. ويقوم هذا النظام برصد 
عالمات املسارات على الطريق عبر كاميرا 
خاصة مجاورة للمرآة الداخلية أو أداة 
الستش���عار املطر، ومن ثم تصحيح 
اجتاه عجلة القيادة أوتوماتيكيا مبجرد 
انحراف الس���يارة عن مسارها بشكل 

غير مقصود.

ابتكارات القيادة

ال يعتبر نظام حتكم القيادة الديناميكي 
أقل ابتكارا من غي���ره، وبالتزامن مع 
ضبط مزايا انقباض نظام التعليق، يتم 

ت���زداد خدمات ومواصف���ات األمان 
في س���يارات اليوم بصورة مستمرة، 
ألن سالمة الس���ائقني والركاب واملشاة 
تأتي ضمن أهم االعتب���ارات التي تهم 
املستهلك عند ش���رائه سيارة جديدة. 
وقد عم���دت فولكس واجن منذ البداية 
إلى جعل الس���المة أهم أولوياتها عند 
صناعة س���ياراتها، وهي لذلك معروفة 
مبعايير السالمة العالية التي تتبناها 
من خالل توظيف مجموعة من التقنيات 

املتوافقة في سياراتها.
تشكل سيارات فولكس واجن منوذجا 
قاب���ال للتطوير وهي م���زودة بأنظمة 
مس���اعدة وديناميكيات قيادة مبتكرة. 
ومن تلك األنظم���ة التي متيز فولكس 
واجن عن منافسيها من صناع السيارات 
نظام مساعدة ركن السيارة الذي يساعد 
السائق على ركن الس���يارة بتراجعها 
إلى اخللف وركنها بأمان  أوتوماتيكيا 
مبوازاة الطريق، إضافة إلى نظام »برنامج 
الثبات اإللكتروني« الذي يعزز مواصفات 
احلماية في حاالت االصطدام، باستجابة 

أفضل ضمن نطاق سيطرتها.
ويقول ستيفان ميكا، املدير اإلداري 
لفولكس واجن الشرق األوسط: »نحن 
في فولكس واجن ملتزمون على الدوام 
بتقدمي أكثر أنظمة السالمة تطورا وأحدث 
التقنيات في سياراتنا لعمالئنا. وهذا 
ما يجعلنا نستمر في أبحاثنا وجهودنا 
الختراع أساليب جديدة لتوفير السالمة 
للسائقني والركاب الذين ميكنهم حينها 
التمتع بثقة بأداء سياراتنا خالل رحالتهم 

على طرق���ات املدينة وغيرها 
من الطرقات الوعرة وغير 

املعبدة«.

المحافظة على 
المسار

تتمي���ز 
س���يارات 

لكس  فو
واجن 

تقدم أحدث أنظمة 
السالمة والتقنيات 

المبتكرة في سياراتها

مواصفات السالمة
 في المقصورة الداخلية

يصل مستوى السالمة في سيارات فولكس واجن 
إل����ى أعلى الدرجات من خالل التفاع����ل املتطابق بدقة 
بني هيكل الس����يارة وأنظمة الكبح، حيث يكون تأثير 
االصطدام على الركاب في أدنى مستوى في حالة حصول 
ح����ادث. إضافة إلى ذلك، مت تضمني ميزة محددات قوة 
األحزمة لتقليل ضغط احلزام على الصدر في املقعدين 
األمامي����ني واملقعدين اخلارجيني في اخللف. كما توفر 
وس����ادات الهواء األمامية ونظام كب����ح احلزام حماية 
مثالية للسائق والراكب األمامي أثناء التصادم األمامي. 
وقد مت تصميم املقاعد األمامية ومساند الرأس املطورة 
حديثا بالكامل خصوصا لتوفير حماية شاملة للعنق 
والعمود الفقري من اإلصابات أثناء االصطدام اخللفي. 
أما مس����توى س����المة األطفال فقد مت صقله وتعزيزه 
بواس����طة خطافات Isofix في املقاعد اخللفية. وتساهم 
ستارة الوسائد الهوائية القياسية واجلانبية املدمجة 
عند مسند املقعد في زيادة مستوى األمان الذي تتميز 

به سيارات فولكس واجن.

»فولكس واجن«
بإجراء وقائي يتمثل في تنشيط املكابح، 
ليقلص بالتالي مسافة الكبح الفاصلة 
بني س���يارة فولكس واجن والسيارة 

املنطلقة أمامها.
وميكن االستفادة من السالمة القصوى 
عند اجلمع ما بني نظام »املساعد األمامي« 
ونظام »التحكم بالسرعة بالتكييف«، 
حيث تشغل السيارة أوتوماتيكيا املكابح 
ودواسة البنزين ضمن هامش سرعة 
يبرمجه السائق مسبقا. التقنية املضادة 
تشتمل األنظمة التقنية األخرى التي مت 
تزويد سيارات فولكس واجن بها، على 
نظام االطارات املتحرك. ويتعرض سائقو 
السيارات حسب ما تفيد اإلحصائيات 
إلى تنفيس في إطارات سياراتهم مرة 
كل 100 ألف كيلومتر. ويقدر اخلبراء 
أن نظام االطارات املتحرك قد يزيد تلك 
املسافة إلى مرة كل 500 ألف كيلومتر، 
بسبب وجود مزيج مطاطي عالي املرونة 
يقوم بتغليف اجلسم الذي يخترق اإلطار 
ويحافظ على ضغط الهواء فيه، حتى 

بعد استخراجه.

جوائز السالمة

مت إثبات الفاعلي���ة املذهلة ألنظمة 
األمان الكامنة في سيارات فولكس واجن 
من خالل جهات مستقلة ضمن برنامج 
تقييم السيارات اجلديدة حول العالم. 
وقد قام برنامج اختب���ارات الصدمات 
األوروبي بإخضاع سيارة غولف بجيلها 
السادس الختبارات أكثر صرامة وشموال، 
وحصلت على خمس���ة جنوم متقدمة 
بذلك على جميع منافس���يها من نفس 
الفئة. وبدورها حصلت سيارة تيغوان 
أيضا على أعلى تقييم مبستوى خمسة 
جنوم من برنامج اختبارات الصدمات 
األميركي. ليست تيغوان واحدة من أكثر 
السيارات شعبية وحسب، بل أنها أيضا 
من أكثر الس���يارات أمانا وسالمة 

ضمن فئتها.

الشرق نيسان
األوسط

تطلق موقعًا إلكترونيًا 
أطلقت شركة نيسان الشرق األوسط موقعها التفاعلي الذي يحمل اسم 
»األمان مع نيسان« في الشرق األوسط امس، وذلك بعد جناحها في إصدار 
دليل السالمة املطبوع من نيسان. ويقوم املوقع على قصص مصورة وفيلم 
كرتون���ي ويهدف إل���ى تذكير األطفال بأهمية التقيد بقواعد الس���المة على 

الطرقات وتعليمهم أفضل املمارسات لتجنب احلوادث.
وقالت منال زيدان املدير العام لدائرة التس���ويق واالتصاالت في نيسان 
الش���رق األوسط: »مبا أن نسبة السكان في املنطقة الذين تقل أعمارهم عن 
30 سنة تبلغ 70%، فنحن على ثقة من أن هذه املبادرة ستلقى صدى واسعا 

لدى األطفال الذين يعرفون التعامل مع اإلنترنت في الش���رق األوسط. هذا 
املوقع متاح بثالث لغات وقد صمم بحيث يجذب األطفال في س���ن املرحلة 
االبتدائية من خالل س���هولة استخدامه، مما سيمكننا من غرس وعي مبكر 

لقواعد السالمة على الطرقات«.
ويتوافر موقع »األمان مع نيسان« باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية 
وتستخدم فيه الصور واأللوان التي تساعد األطفال على استيعاب الرسائل 
املهمة. ويضم املوقع روابط تسمح لزواره بقراءة النسخة اإللكترونية من 

دليل السالمة من نيسان وتركيب وتلوين الصور بشكل إلكتروني.


