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»أكاديا« وروعة األداء

 طرازات 2010 من »جي إم سي«
.. تأدية وترف واحترافية

يشهد العام 2010 تعزيز »جي إم 
القوية في األسواق  س���ي« ملواقعها 
كصان���ع ممي���ز ألفضل الس���يارات 
املتعددة االستعمال وذلك  الرياضية 
من خالل إضافة ع���دد من التقنيات 
العصرية والتركيز على توفير سيارات 
ذات استهالك متدن، األمر الذي سيضفي 
على جميع طرازات »جي ام سي« املزيد 

من الرقي والقيمة.
وعلى الرغم من التنوع الذي تتميز 
ب���ه منتجات »جي ام س���ي«، إال أنها 
تتش���ارك بقاسم مشترك هو الدرجة 

االحترافية.
وقد وفر طراز العام 2010 من جي ام 
سي »أكاديا« الدرجة االحترافية لشرائح 
كبيرة من املستهلكني. فقاعدة عجالته 
الطويلة ومح���اوره العريضة توفر 

له مس���تويات متقدمة من االنقيادية 
الناعمة والتجاوب املستمر.

ويعم���ل التصمي���م االنس���يابي 
الى الشخصية  والرياضي باإلضافة 
املستقلة والعناية الكبيرة بالتفاصيل 
ومستويات الراحة العالية على تعزيز 
مكانة »أكاديا«، كمتصدر لفئتها. وقد 
نال طراز الع���ام 2010 مجموعة من 
التجهيزات القياسية واإلضافية بدءا من 
العجالت املعدنية اجلديدة وصوال الى 
املقصورة املبطنة بالكشمير وأنظمة 

املوسيقى املطورة.
وق���د مت تصميم طراز العام 2010 
من جي ام س���ي س���ييرا ليكون من 
أسرع الش���احنات اخلفيفة وأكثرها 
أمان���ا في العالم. وتتميز »س���ييرا« 
بتصميمه���ا املتطور الذي يقوم على 

معالم تصميمية قاسية ومميزة. أما 
طراز »دينالي« منها، فيركز على التأدية 
املتقدمة واملعززة مبس���تويات ترف 
استثنائية مع التش���ديد على مزايا 

الدرجة االحترافية.
وتتمي���ز »س���ييرا« بانقياديتها 
املريحة ومتاسكها املرتفع وجتاوبها 
املستمر، مما مكنها من وضع مقاييس 
جديدة في عالم صناعة الش���احنات 
اخلفيفة املتعددة االستعمال. وينطبق 
هذا األمر على مقصورتها التي تتحلى 
الرحابة  مبس���تويات متفوقة م���ن 

والعمالنية والراحة.
ولع���ام 2010، نال���ت »س���ييرا« 
محركني جديدي���ن انضما الى الئحة 
محركاتها التي تتميز بقوتها العالية 
وقدراتها املتقدمة. كذلك نالت سييرا 

مجموعة من التجهيزات اجلديدة منها 
ملسات ترف مطلق وأنظمة موسيقية 
متطورة، إضافة الى عدد من جتهيزات 
األمان، شأن جهاز املكابح العامل عبر 
أسطوانات قرصية في األمام واخللف 

مت دعمها بجهاز ملنع غلق املكابح.
ويتسم طراز العام 2010 من جي ام 
سي »يوكون« بتصميمه املميز ورحابة 
اليها  املترفة مضافا  مقصورة ركابه 
مميزات قيادة متفوق���ة وجتهيزات 
س���المة وأمان ال تتوفر مجتمعة في 

أي من السيارات األخرى.
ولعام 2010، نال »يوكون« مجموعة 
من التحسينات منها ألوان خارجية 
جديدة، مس���تويات جتهيز داخلية، 
أنظمة موسيقية معاصرة وفي حالة 

XL دينالي، محرك جديد.

أول عرض عالمي من »فولكس واجن« في ديترويت

DSG دفع هجين ومحرك كهربائي وعلبة تروس التصميم الداخلي والتجهيزات 
وهنا، باستطاعة الركاب اجللوس على مقعدين 
رياضيني مريحني، يوجد بينهما الكنسولة 
املركزية التي متتد م��ن مقدمة املقصورة 
الداخلي��ة. وفي اخللف، تكون الكنس��ولة 
املركزية مجهزة مبس��احة تخزين إضافية 
ونظام للتحكم بنظام تكييف السيارة ومساند 
للذراعني قابلة للطي. أما اللمس��ة النهائية 
واجلودة التي تتميز به��ا املواد املوجودة 
في املقصورة الداخلية فهي جتعل الناظر 
ينسى أن الكوبيه املدمجة اجلديدة سيارة 

افتراضية.

تقلي����ص احلجم بأفض����ل صورة: 
تستند السيارة االفتراضية الى مزيج 
مبتك����ر عالي التقني����ة قريب إلى حد 
كبير من اإلصدارات احملتمل إنتاجها. 
وتستخدم فولكس واجن إصدارة بأربع 
أسطوانات من محركات TSI التي تعمل 
بالبنزين. ويعمل احلقن املباشر والشحن 
التوربيني واملبرد الداخلي على توليد 
قوة تبلغ 110 كيلوواط/150 حصانا من 
1.4 ليت����ر فقط من إزاحة احملرك. وقد 
أثبتت تقنية TSI وبشكل مثير قوتها 

جميع األجهزة بشكل مثالي ودقيق. متثل 
عجلة القيادة الرياضية اجلديدة واملتعددة 
الوظائف الواجهة الرئيسية ما بني السائق 
والس��يارة، حيث يسمح تصميمها الفريد 
للسائق بسهولة استخدام مقبض ناقل احلركة 
لعلبة التروس األتوماتيكية ذات 7 سرعات، 
كما تتميز لوحة التحكم ذات الشكل الرياضي 
بضوابط مصممة حديث��ا لنظام التكييف 
التلقائي )Climatronic(، وشاش��ة  الهوائي 
ع��رض بتصميم جديد قي��اس 8 بوصات 
تعمل باللمس للتحكم بجهاز الراديو ونظام 
املالحة، إضافة إلى زر إشارة الوقوف املؤقت 
وفتحات الهواء املركزية في اجلزء العلوي من 
املنصة األمامية، ومت تصميم لوحة التحكم 
املركزية بشكل يتناسق مع وضعية قمرة 
القيادة لتلبي متطلبات السائق. أما العدادات 
الدائرية فتم وضعها ضمن أطر من الكروم، 
حيث متركزت وس��طها شاشة إلكترونية 
متعددة الوظائف لعرض معلومات إضافية 

عن الرحلة واملالحة.
وقد متت إضافة ملسات حديثة للسيارة 
مثل القطع املصنوعة من املعدن واحلاوية 
فتحات هوائية، ومفاتيح متعددة الوظائف 
على عجلة القيادة، ونظام راديو ومالحة، 
ونظام التحكم باجلو، ووحدة ناقل احلركة 
DSG، مع ملسات باللون األبيض على حواف 
األبواب واألجه��زة ولوحات التغيير )رفع 

النافذة وتعديل املرآة( في األبواب.
مقاعد منفردة في اخللف: قام املصممون 
بتشكيل منطقة املقاعد اخللفية في السيارة 
على طريقة سيارات غران توريسمو الواسعة. 

تعمل بأيونات الليثيوم )1.1 كيلوواط في 
الساعة( واملوجودة في اجلزء اخللفي من 
املركبة بتزويد احملرك الكهربائي بالطاقة. 
 TSI ومن اجلدير ذكره، ال تتوقف تقنية
في اإلصدارة الكهربائية عن العمل فحسب 
بل يتم فصلها بواسطة معشق لتجنب 

خسائر الدفع.
التناقص املتكرر: حاملا يقوم السائق 
بتحرير دواسة الوقود، يتم فصل تقنية 
TSI عن عملية نقل احلركة. ويطلق على 
تلك العملي����ة »االنحدار التنازلي« وهي 
ممكنة حتى عند القيادة بسرعة عالية، كما 
في القيادة على الطرقات املفتوحة. وبسبب 
التقليل احلاصل في خس����ائر الدفع في 
هذه احلالة أيضا، يدوم االنحدار احلاصل 
في الكوبيه املدمجة اجلديدة NCC لوقت 
طويل جدا، وهذا ميهد الطريق ألسلوب 
متوقع اتباعه يؤدي مباشرة إلى تقليل 

استهالك الوقود.
استعادة الطاقة احلركية: عند الضغط 
على املكابح، يستعيد احملرك الكهربائي 
الذي يعمل اآلن مبثاب����ة مولد للطاقة � 
الطاقة احلركية التي يتم خزنها في بطارية 

أيونات الليثيوم.
وبالطب����ع، كما هو احل����ال في طرز 
سيارات BlueMotion من فولكس واجن، 
تتضمن الكوبيه املدمجة اجلديدة نظام 
توقف تش����غيل على لوح التحكم. ومن 
ش����أن ذلك أن يؤدي إلى تقليل استهالك 
الوقود خاصة عند القيادة في ش����وارع 

املدينة والطرق املزدحمة.

الفائقة في الكثير من أحداث س����باقات 
الس����يارات مبا فيها السباق األسطوري 
نوردشاليف على نوربورغرينغ األملانية 

� حلبة السباق األصعب في العالم.
ومنذ إنتاج أول محرك TSI قبل أكثر 
من 5 س����نوات، مت تنصيب 3.5 ماليني 
وح����دة من هذه احمل����ركات الدافعة ذات 
الع����زم الق����وي وال� 4 أس����طوانات في 
الس����يارات. أما TSI في سيارة الكوبيه 
املدمجة اجلدي����دة NCC واملزودة أيضا 
بنظام الثب����ات اإللكتروني ESP فيقوم 
بتحويل عزم تدوير ضخم مقداره 240 
نيوتنا متريا إلى العجالت األمامية عند 

مستويات سرعة منخفضة.
انعدام االنبعاثات من احملرك الكهربائي: 
وأيضا املزيد من القوة: يتم تضمني محرك 
كهربائ����ي ما بني محرك ال����� TSI وعلبة 
التروس األوتوماتيكية مزدوجة القابض 
ذي 7 س����رعات DSG، وميكن استخدامه 
للحص����ول على قي����ادة كهربائية بحتة 
خالي����ة من االنبعاث����ات، أو ميكنه دعم 
محرك TSI بعزم ش����ديد القوة. ويقوم 
احملرك الكهربائي بتطوير قوة مقدارها 
20 كيلوواط/27 حصانا. كما يعمل كل من 
القوة والعزم في وحدتي الدفع على إكمال 
عمل أحدهما اآلخر أثناء ما يعرف بعملية 
الدفع عند التسارع لتجاوز مركبة أخرى 
على سبيل املثال. وألن الكوبيه املدمجة 
اجلدي����دة NCC قابلة للقيادة في صيغة 
كهربائية نقية، يصنف نظام الدفع على 
أنه هجني بالكامل. وتقوم البطارية التي 

إظهار ألوانها احلقيقية: تتميز س��يارة 
NCC اجلديدة من فولكس واجن ذات األربعة 
مقاعد براحة استثنائية توفرها للراكبني خالل 
املسافات الطويلة إضافة إلى رحابة مقاعدها 
الرياضية اجللدية بلون التوت األبيض الفاحت. 
كما صمم القس��م الس��فلي لقمرة القيادة 
واألجزاء الوس��طى من املنصة الرئيس��ية 
واخلطوط اجلانبية في األبواب بنفس لون 
املقاعد. وتضم املقصورة الداخلية للسيارة 
مجموعة مثي��رة لالهتمام م��ن التباينات 
الواجهة األمامية )باس��تثناء  األخرى مثل 
اللون الع��ام للمقصورة ومفاتيح التحكم( 
وعجلة القيادة اجللدية التي صممت بلون 

الكوارتز Grigio الغامق.
وبالنسبة إلى تصميمها الداخلي، توفر 
هذه الس��يارة من فولك��س واجن أفضل 
إحس��اس بالرحابة مقارنة م��ع غيرها من 
الس��يارات ضمن فئتها. وهذا واضح من 
خالل املساحة الوافرة التي متنحها للركاب 
في مقدمة املقصورة الداخلية وفي املقاعد 
اخللفية على حد س��واء، وذلك على الرغم 
من تصميمها الرياضي وهيكلها املنخفض. 
وتبلغ س��عة التخزين في س��يارة الكوبيه 
هذه 380 ليترا أي ما يس��اوي حجم أمتعة 
ألربعة أش��خاص والتي ميكن وضعها من 

دون أي مشاكل.
ادخل املقصورة، اس��تعد ثم انطلق: ال 
تلب��ث أبواب هذه الس��يارة النموذجية أن 
تفتح حتى يتض��ح لنا مدى النجاح الهائل 
لعالمة فولكس واجن: تناسق ال مثيل له ما 
بني التفاصيل العملية والبديهية. مت وضع 

املصممة بقوة من بناء ديناميكية خالدة وأناقة صافية تش���كل 
منوذجا عن سيارات فولكس واجن«.

اجلان���ب األمامي إظهار واجهة قوي���ة: يظهر اجلانب األمامي 
لسيارة الكوبيه املدمجة اجلديدة ثقة مطلقة وسمة مميزة.

واألكثر من ذلك كله، مت التأكيد على عرض السيارة من خالل 
اخلط األفقي وتضمني مصابيح Bi-Xenon األمامية � ومن ضمنها 
مصابيح LED الت���ي تعمل خالل النهار ومصابيح االس���تدارة. 
ويساهم شكل املصابيح املركبة تقنيا في املظهر اخلارجي املميز 

لهذه السيارة االفتراضية � في الليل والنهار.
اجلهة اجلانبية � منظور جانبي متكامل: في املنظور اجلانبي 
للسيارة، مت مزج خصائص التصميم األنيق الذي متيزت به كل 
سيارات فولكس واجن اجلديدة خالل السنة املاضية مع خصائص 
التصميم التي تتسم بالرقي والروح الرياضية لسيارة الكوبيه في 

الوقت ذاته، لينتج عن ذلك ترجمة جديدة لشيفرة التصميم.
وم���ن ضمن أفضل األمثلة على ذلك هي ميزة خط التورنادو 
واملنحنيات املعززة بقوة عند أقواس العجالت. فهي تتقاطع مع 
املساحة الكبيرة من األسطح امللساء املتجانسة لتكسب السيارة 
مظهرا ديناميكيا قويا. كما يكمل شكل النوافذ اجلانبية هذا االنطباع 
بتميز موجز. وتقوم العجالت املعدنية من نوع »Lugano« بقطر 

يبلغ 19 بوصة بربط أناقة هذا التصميم مع الطرز احلالية.
اجلانب اخللفي � تصريح ختامي حاسم: لقد مت تصميم مساحة 
التخزين في سيارة الكوبيه املدمجة اجلديدة مبظهر قوي حاسم. 
ويعزز هذا الغرض أسطحها امللساء وتصميم قسم كتف مؤخرة 

السيارة املوحي بالقوة.

وفي الوقت احلالي، تبني س���يارة الكوبيه املدمجة اجلديدة، 
من الناحيتني التقنية واألبعاد اخلارجية، الكيفية التي ترى بها 
فولكس واجن محركات الدفع األمامي الهجينة ضمن فئة السيارات 

املدمجة التي سيجري تنفيذها في الوقت املناسب.

التصميم الخارجي واألبعاد

ينعكس التفاعل الفريد بني الفاعلية والديناميكية بنسبة 1:1 
في تصميم الكوبيه املطلية باللون »تنجسنت فضي معدني«.

وهنا يعلق كالوس بيشوف، كبير املصممني لدى عالمة فولكس 
واجن قائال: »يعتبر تصميم الكوبيه احلد املطلق في عالم تصميم 
الس���يارات. وقد حقق فريقنا مزيجا يجمع بني التقنيات الفاعلة 
واألناقة في الكوبيه املدمجة اجلديدة التي تعتبر فريدة من نوعها. 
وقد متكنت اخلطوط القليلة التي جرى وضعها بدقة واألسطح 

السيارات على أنها األفضل في عالم السيارات اليوم.
وبعد مرور ما يزيد على شهر واحد بعد الظهور األول للسيارة 
ذات األبواب األربعة واألكثر اقتصادية في اس���تهالك الوقود في 
العالم آب اليت )Up Lite( في لوس اجنيليس تؤكد هذه السيارة 
االفتراضية اجلديدة مرة أخرى أن سيارات فولكس واجن املستقبلية 
الهجينة ال تركز فقط على االقتصادية في استهالك الوقود وإمنا 
وكما هو احلال مع إصدارات الس���يارات الت���ي تعمل بالبنزين 
والديزل النقيني، التي تقدمها عالمة فولكس واجن األكثر جناحا 
ف���ي أوروبا س���يكون الهدف من تلك الس���يارات أيضا أن تكون 

رياضية وممتعة القيادة.
وخالل النصف األول من العام احلالي، ستقوم فولكس واجن 
بإطالق طرازها الهجني األول في السوق حتت عالمة فولكس واجن 
وهو عبارة عن سيارة SUV تعمل بالدفع الرباعي طوال الوقت.

السيارة الجديدة 
تجمع بين اس�تهالك 
 100 ليت�رات/   4.2
الوق�ود  م�ن  ك�م 
قص�وى وديناميكي�ة 

الك��وب�ي��ه 
نموذجية  المدم�جة 
تول�د 98 غرامًا/ كم 
انبعاثات  م�ن  فق�ط 
ثاني أكس�يد الكربون

وولفسبورغ � ديترويت: بالنسبة ل� »فولكس واجن«، ميثل 
هذا احلدث بداية لعام حاف���ل باألعمال يتم فيه تقدمي املزيد من 

الطرز اجلديدة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الشركة.
ويأتي في املرتبة األولى على الالئحة املذهلة التي تضم املنتجات 
اجلديدة لعام 2010 سيارة تستند صناعتها على مفاهيم وتقنيات 
جديدة بالكامل، من فئة كوبيه بنظام دفع س���ريع إلى حد كبير 

لكنه مستقبلي من ناحية االقتصاد في استهالك الوقود.
ومتتاز السيارة مبظهر رياضي وتصميم حاد يتميز باألناقة 
بشكل ملحوظ يقع بني تصميم شيروكو، أكثر السيارات الرياضية 

مبيعا في أوروبا، وسيارة سي سي التي حققت جناحا عامليا.
أما اس���مها فه���و: New Compact Coupe أي الكوبيه املدمجة 
اجلديدة، ومكان ظهورها العاملي األول: ديترويت في معرض أميركا 

الشمالية العاملي للسيارات )املمتد من 11 إلى 24 يناير(.
ويبلغ معدل استهالك الوقود: 4.2 ليترات/100 كم وانبعاثات 
ثاني أكس���يد الكربون: 98 غراما/كم وهذا أمر مذهل إذا ما أخذنا 
بعني االعتبار اقتصادها في استهالك الوقود، وسرعتها القصوى 
البالغة 227 كم/س���اعة والثواني ال� 8.6 القصيرة التي حتتاجها 

في حالة تسارعها إلى 100 كم/ساعة.
وكان توفير تلك القيم ممكنا من الناحية التقنية من خالل الدمج 
بني مكونات عالية التقنية: محرك TSI )يعمل بالبنزين بقوة تبلغ 
110 كيلوواط/150 حصانا(، يتميز باقتصاده في استهالك الوقود 
بنفس القدر الذي يكون به رياضي املواصفات، مع قوة كهربائية 
محركة تبلغ )20 كيلوواط/27 حصانا( وعلبة تروس مزدوجة 
القابض ب� 7 سرعات )DSG( والتي ينظر إليها العديد من سائقي 

رفاهية للقائد بال حدود

اإلصدار اجلديد من »فولكس واجن«

..أداء رائع على الطرق »يوكن« وحش الطريق


