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»توسان 2010« جتمع بني القوة والفخامة واالتزان على الطريق

R18. األق���راص االيرودينامية تتضمن 
اضافة كابح يساهم في كفاءة استهالك 

الوقود.
وقد مت تصنيع الهيكل اخلارجي بكامله 
بصورة أقسى وأخف بفضل االستخدام 
املكثف املتزايد للصل���ب الرقيق فائق 
الش���دة والذي يحتوي على 68.9% من 
الغالف احلديدي مقارنة ب� 57.3% للموديل 

السابق.
أيضا مت التوسع في استخدام حلام 
فراغ���ات تايلور في االج���زاء الهيكلية 

الرئيسية.
 TBW وتقوم خط���وط التجميع في

توج���د طريقها ف���ي التعبير من خالل 
انحناء اخلطوط الرقيقة التي تش���مل 

.ix35 جسد السيارة
الشبكة السداسية ظهرت على ix في 
)معرض جنيڤ للسيارات( عام 2009 
وأدت إلنتاج ضخم من ix35 والتي تبدو 
كنظ���رة محددة س���تعمل على توحيد 

مستقبل منتجات هيونداي العائلية.
الديناميكي���ة املطلوبة  ولتحقي���ق 
واملظه���ر الرياضي، ف���إن ix35 متتلك 
حزام بدن س���يارة حاد يقترن بشعور 
انس���يابيته نح���و األرض وال���ذي مت 
حتسينه بالعجالت االختيارية 55/225 

إضافة إلى شكلها الديناميكي اجلذاب.
وأضاف عيسى أن محرك سوناتا بقوة 
2400 سي سي مبا يعادل 178 حصانا، 
مشيرا إلى أن هيونداي سوناتا اقتصادية 
في استهالك الوقود، وأنها تتمتع بنظام 
F1 وهو عبارة عن ناقل حركي اتوماتيكي، 
إضافة إلى وضعية النقل احلركي اليدوي 
أو العادي »تب ترونك«، مبينا أن التحكم 
في الس���رعات يتم من خالل املقود أو 

عجلة القيادة.

ثقة التصميم

إن لغة التصميم الرشيق لهيونداي 

عاطف رمضان 
أكد مدير مبيعات األفراد في ش���ركة 
التجارية عدنان عيسى  شمال اخلليج 
ل� »األنباء« أن سيارتي »توسان 2010« 
و»س���وناتا 2011« القتا إقباال كبيرا في 
سوق الكويت، مرجعا ذلك إلى ما تتمتع به 
هاتان السيارتان من مميزات متعددة القت 
العمالء،  استحسان شريحة كبرى من 

السيما الشباب.
جاء ذلك عقب جتربة القيادة لسيارتي 
»توسان 2010« و»سوناتا 2011« والتي 
نظمتها الشركة األسبوع املاضي حيث 
دعت« شمال اخلليج التجارية »ممثلي 
وسائل اإلعالم بالكويت ملعرفة املواصفات 
الت���ي تتمتع به���ا هاتان الس���يارتان 

اجلديدتان على أرض الواقع .
وقد جمعت »توسان 2010« الفخامة 
والقوة، كما أن »سوناتا 2011« اتسمت 
بإمكانيات متعددة من املواصفات حيث 
نالت إعجاب احلضور، خاصة أن أسعار 
هاتني السيارتني تناسب كال من املواطن 

واملقيم. 
وأضاف عيسى أن سيارة توسان من 
السيارات التي يعتمد عليها بشكل أساسي 
في املبيعات لكونها يتم استخدامها داخل 
املدينة وخارجها، موضحا أنها سيارة 
كاملة املواصفات وتتمتع بقوة دفع أمامي 
أو رباعي، وأنها تتميز بوجود »فتحة 
بانوراما« مما يكسبها شكال حديثا يتواكب 

مع متطلبات العمالء.

الفوالذ بكثافات ودرجات  باس���تخدام 
مختلفة. مس���تخدمة حلام ليزر فائق 
وعملية حلام محقق���ة الصالبة املثلي 
 TWB لنسبة الوزن. وتساعد العمليات في
في التقليل من وزن اجلسم وفي الوقت 
ذاته حتسن آلية التحكم في التصادم. 
باملقارنة بسابقتها 407.9 كجم، فان هيكل 
السيارة اجلديد يزن 385.2 كجم محققة 

توفيرا مثيرا في الوزن بلغ 22 كغم.

المبيعات العالمية

ب���دأت »هيونداي« ف���ي كوريا بيع 
س���وناتا اجلديدة املصنعة في مصنع 

أولسان سبتمبر املاضي.
وبالنس���بة للخارج، بدأت هيونداي 
انتا سوناتا اجلديدة في مصنع االباما 
في ديس���مبر. ومع بداية 2011، سيبدأ 
اإلنتاج والبيع بالصني. ومن هنا، تتوقع 
»هيونداي« بيع 450.000 وحدة سنويا في 
كل األسواق )كوريا واخلارج مجتمعني( 
بدءا من عام 2011. إن »هيونداي« واثقة 
أن س���وناتا اجلديدة، مع التحسينات 
الهائلة بها، س���تجتذب وترضي ليس 
فقط عمالءها احلاليني ولكن عمالء جدد 
ايضا. أما املواصفات املضافة حديثا فهي: 
نظام الثبات االلكتروني )ESP(، مكابح 
أرضية للتوق���ف النهائي )وليس قرب 
ذراع اجلير(، مخمدات السعة التلقائية، 
مصابيح توقف عالية للمركبة، مقاعد 

خلفية بنظام التدفئة.

»سوناتا 2011« تتمتع بمواصفات 
عالية وشكل ديناميكي جذاب

)سعود سالم(عدنان عيسى يتحدث إلى الزميل عاطف رمضان 

»شمال الخليج التجارية« تطرح سيارتي

هيونداي »توسان 2010«
و»سوناتا 2011«

إلى أن »توس���ان« سيارة  وأش���ار 
اقتصادية في استهالك الوقود، كما أن 
الناقل احلركي »نظام اجلير »أوتوماتيكي 
ويتمتع ب� 6 سرعات، إلى جانب وضعية 
»تب ترونك« أو »ناقل احلركة اليدوي« 
وب� 6 سرعات أيضا، مما يكسب السيارة 

السمة الرياضية والقوة .

سوناتا 2011

وعن سيارة سوناتا اجلديدة موديل 
2011 كشف عيسى عن إقبال منقطع النظير 
أيضا عليها، مرجعا ذلك إلى املواصفات 
العالية التي تتمتع بها هذه الس���يارة، 

»توسان« من السيارات التي يعتمد عليها بشكل أساسي في المبيعات بالكويت


