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أعلنــت شركـــة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، 
الوكيل احلصري لسيارات رينو في الكويت، اعتزامها 
توسيع أسطولها من املركبات التجارية اخلفيفة في 
املنطقة من خالل طرح طراز جديد عملي بأســــعار 
 .»Logan van« »معقولة للغاية، أال وهو »لوجان فان
ويعد طراز »لوجان فان« مركبة جتارية من املستوى 
األساسي تتسم بالقوة والثبات، ويستهدف أصحاب 
الشركات واألعمال الصغيرة، والتجار، باإلضافة إلى 
عمالء األساطيل الصغار، وقد مت تصميم »لوجان فان« 
منذ البداية مع األخذ في االعتبار تنويعات ســــيارة 
الركاب واملركبة التجارية لتواجه عوامل االستهالك 
املتعلقة باستخدام املركبة التجارية دون التغاضي 
عن خصائص الراحة أو األداء على الطرقات. وتتوافر 
املركبة مبحرك بنزين مزود بثمانية صمامات سعة 1.6 
ليتر، وتتميز باالقتصاد في استهالك الوقود، حيث يبلغ 

معدل االستهالك 7.5 ليترات/100 كيلوغرام. ويوفر هذا 
الطراز كفاءة فائقة ويتسم بالقوة والثبات والعملية. 
وتقوم املركبة بنقل األحمال الضخمة بشكل آمن، حيث 
يبلغ وزن احلمولة الصافية 800 كيلو غرام، وذلك 
نظرا لوجــــود 6 نقاط للتثبيت بإحكام في »لوجان 
فان«، كما تضم املركبة منطقة صممت بعناية لنقل 
األشياء الطويلة التي يبلغ طولها 194 سم )لوجان 
فــــان(. وكمـا هـو احلـال مــع جميـع مركبات رينو، 
فــإن طــراز »لوجان« اجلديد يتمتع بكافة خصائص 
السالمة الضرورية النشطة والساكنة. فعلى صعيد 
خصائص السالمة الساكنة، يضم الطراز أحزمة أمان 
مزودة بثالث نقاط تثبيت، ووسادة هوائية للسائق، 
باإلضافة إلى وسادة هوائية اختيارية للراكب األمامي، 
وسيتم بيع هذا الطراز بضمان ملدة ثالث سنوات أو 

عند بلوغ مسافة 100 ألف كيلومتر.

جديد »رينو« سيارة »لوجان فان«

»مازدا 3« ذات التصميم الرائع

قيادة جديدة مبواصفات تكنولوجية عالية مواصفات جديدة في التصميم اجلديد

»رينو البابطين« تطلق سيارة »لوجان فان«
»مازدا 3« الجديدة تصميم جديد كليًا يثير حماسكالتجارية الخفيفة الجديدة كليًا

قامـــت الشـــركة الكويتيـــة 
الســـيارات »الشايع  الستيراد 
الوكيـــل احلصري  والصقـــر« 
الكويت  فـــي  لســـيارات مازدا 
باالطالق الرسمي لسيارة مازدا 
3 اجلديدة كليا في السادس عشر 
من مايو اجلاري واحلاصلة على 

اكثر 100 جائزة عاملية.
واوضح املدير العام للشركة 
السيارات  الكويتية الســـتيراد 
»الشايع والصقر« فوميو توني 
ان فكرة التصميم اجلديد ملازدا 3 
اجلديدة كليا هي مزيج رياضي 
مثير وجديد يعزز متعة القيادة 
ويجعلك دوما ترغب في قيادتها 
مجددا، اجلديـــر بالذكر انه منذ 
اطالق اجليل االول من السيارة 
الرياضيـــة االقتصادية مازدا 3 
عام 2004 حققت مســـتوى من 
متعة القيادة واجلودة فاقت كل 
التصورات والتوقعات، وتهدف 
شركة مازدا بذلك التصميم اجلديد 
كليا ملازدا 3 ان جتتذب شريحة 
جديدة من العمالء الباحثني عن 

التميز.

تصميم جديد كليًا خارجيًا وداخليًا

يهدف تصميم مازدا 3 اجلديد 
الى االستحواذ على اهتمام الناس 
وجعلهم يستديرون لينظروا 
وذلك عــــن طريق احداث تأثير 
قوي يعزز بدرجة اكبر اجلاذبية 
املميزة والقيمة الفريدة ملاركة 
مازدا، هذا وتعد اخلطوط البارزة 
للوجه اجلديد ملازدا 3 والناجمة 
عن شبكة التهوية ذات النقاط 
اخلمس والفتحات في االركان 
االماميــــة في تصميــــم مقدمة 
مازدا 3 اجلديدة ليســــت فقط 
من اجل اعطاء شكل رياضي مثير 
للســــيارة ولكنه ايضا يساعد 
على حتسني القدرة على تبريد 
محرك السيارة ويخلق جوا من 
خفة احلركة والديناميكية في 
االداء وبشــــكل عام يعطي هذا 
التصميم اجلديد كليا انطباعا 
باحلرية والرشاقة واملرح في 

آن واحد.

التصميم الخارجي

من اهـــم مميزات التصميم 

تلتقي لتركز االنظار على احملور 
الوسطي للسيارة.

التصميم الداخلي

تصميم رياضي سلس، مع 
قمرة قيــــادة رياضية منحوتة 
تعطي حجما اكبر وشعورا اكثر 
عصرية، ذلك التصميم اجلديد 
كليا يهدف في االساس الى جعل 
القيادة رياضية مريحة ممتعة 
وجتلب الشــــعور بالرضا الى 

ابعد مدى.
متثلت الســــمات الرئيسية 
الداخلية  لتصميم املقصــــورة 
في كلمات »أنيقة« و»عصرية« 
و»ديناميكيــــة« و»رياضية«، 
متتــــد لوحة العدادات بشــــكل 
كاســــح من املنتصف نحو كال 
اجلانبني بطابع ديناميكي مولدة 
مؤثرا بصريا يجعل املقصورة 
الداخلية تبدو اوسع، وشاشة 
الكبيرة  الوســــطية  العــــرض 
التحكــــم في اجلهاز  ومفاتيح 
السائق  السمعي موزعة حول 
العطاء احساس بالقدر الصحيح 
من االحكام واملطابقة، وقد مت 
االهتمام على وجه اخلصوص 
بتجسيد الشكل الصحيح مليالن 
اللوحة الوسطية لتحقيق توازن 
التصميم اجلذاب  بــــني  مثالي 
التشــــغيل، وتشــــمل  وكفاءة 
التغييرات االخرى تقليل خطوط 
التقسيم الى احلد املمكن بأعلى 
العدادات الضفاء مظهر  لوحة 
جودة اعلــــى، وقد ولدت إمالة 
اعلى لوحة العدادات استمرارية 
افضل بينها وبني كونسول لوحة 

العدادات.

بيئة القيادة: مكيف هواء أقوى

املميزة  الســـمات  اهـــم  من 
لســـيارة مازدا 3 اجلديدة كليا 
قوة التكييف حيث ان اداء مكيف 
الهواء قد حتسن بنسبة 20% عن 
الطراز الســـابق ونسبة اندفاع 
الهواء ايضا قد حتسنت بنسبة 
16% وذلك خللق بيئة قيادة مثالية 
التطوير على  وممتعة، وتركز 
ابتكار قمرة قيادة ذات توزيع 
قطاعي مع التشديد بوجه خاص 

على مقعد السائق.

فـــي كلمات »معبـــر« و»قوي 
البنية« و»عصري« و»ممتع عند 
القيادة« و»فتي« و»ديناميكي«، 
يتصف باخلطوط االنسيابية 
لهيئته التي تشبه طراز الكوبيه 
والطابع العصري، يتميز مبنظر 
جانبي وبظهر قصير نســـبيا 
وســـطح خلفي مرتفع يعطي 
املقصـــورة مظهرا متناســـقا، 
ومبنظر خلفي بخطوط مميزة 

التصميم السابق.
االرتفاع: +5 مم عن التصميم 

السابق.
وهذا ليس كل شيء فعجلة 
القيادة فـــي التصميم اجلديد 
تتميز بوجود نظام توجيه معزز 
بقدرة كهربائية هيدروليكية 

.)EHPAS(
السمات الرئيسية لتصميم 
طراز الصالون 4 ابواب تتمثل 

اجلديد كليا ملازدا 3 الديناميكية 
املتجسدة في الشكل اخلارجي 
للســـيارة بخطوطها اجلريئة 
والرشيقة واسطالتها وعرضها 
ومما البد ذكـــره ان التصميم 
التصميم  اجلديد يتميز عـــن 

السابق مبا يلي:
الطـــول الكلي: +90 مم عن 

التصميم السابق.
العرض الكلي: +10 مم عن 

حاصلة على أكثر من 100 جائزة عالمية


