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مقاعد كهربائية متطورة ملزيد من األمانتوروس 2010 جتسد األناقة والفخامة

حتكم تكنولوجي عبر عجلة القيادة

فخامة داخلية ممزوجة بالتكنولوجيا املتطورة

تقنيات أمان متطورة
 ومعتمدة في توروس 2010

تعددت تقنيات األمان في توروس 2010 
حيث متثلت في األتى: 

»هندس���ة احلماية م���ن االصطدامات 
اجلانبي���ة وتعزيز صالب���ة املقصورة« 
)SPACE®(، وتتكون من عارضة مصممة 
هيدروليكيا متتد على طول أرضية السيارة 
بني أطر األبواب لتوفير مزيد من القوة إلى 

جانبي السيارة. 
»هندسة احلماية الثالثية من االصطدام 
األمامي«، وهو تصميم مطور لهيكل السيارة 
يتيح له مزيدا من القوة والصالبة. وتعمل 
هذه الهندس���ة على امتصاص الصدمات 
من خالل قضبان مثمنة في إطار السيارة 
األمامي، فضال عن إطار فرعي أمامي لكراسي 
احمل���رك، وعناصر هيكلية أمامية صممت 
المتصاص قوة االصطدام وتوزيعها بعيدا 

عن مقصورة الركاب.

المزايا الحصرية الفاخرة
 التي تنفرد بها توروس 2010

تنفرد ت���وروس 2010 مبزايا حصرية 
أهمها: 

املبرمج »م���اي كي«  املفت���اح  نظ���ام 
)MyKey™(، وه���و مي���زة تتيح لألهل أو 
للشركات التي تدير األساطيل ضبط حدود 
السرعة القصوى وارتفاع حجم الصوت في 
السيارة، فضال عن التحكم مبيزة اإلنذار 
السمعي عند جتاوز حدود السرعة للحث 

على اعتماد عادات قيادة آمنة. 
نظام الصوت احمليطي »سوني أوديو« 
)Sony Audio®( املتميز الذي يتيح توزيع 
الصوت بنظام )Dolby® Digital 5.1( على 

12 مكبر صوت سوني عالي اجلودة. 
 )®Easy Fuel( »نظام »إي���زي في���ول
لتسهيل ملء الوقود من دون غطاء داخلي، 
وهو نظام ذاتي اإلغالق يس���تعيض عن 
احلاجة إلى غطاء خزان الوقود التقليدي 
بأش���كاله اللولبية أو املعلقة، األمر الذي 
يلغي فرص هدر الوقود ويتيح االنغالق 

اآللي فور االنتهاء من التزود به.

محمود فاروق
شكلت سيارة فورد توروس 2010 اجلديدة ثورة في عالم 
السيارات كاملة احلجم عندما ظهرت ألول مرة في أسواق 
الشرق األوسط مطلع العام احلالي، معطية حملة سريعة عما 
ستكون عليه صناعة السيارات في الغد. ويأتي هذا املوديل 
البارز مبثابة جتسيد للتوجهات التي تعكف »فورد« على 
تقدميها لعمالئها خالل املستقبل القريب، وهذا ما اكتشفته 

»األنباء« خالل جتربة القيادة التي قامت بها مؤخرا.
وقد شهدت توروس اجلديدة إقباال منقطع النظير وحازت 
جوائز عديدة، ومت اختيارها كالس���يارة »األكثر ابتكارا في 
أميركا« وحازت جائ���زة »التكنولوجيا األكثر تطورا« من 
موقع »إدموندز دوت كوم« Edmunds.com. كما كانت توروس 
السيارة الرسمية ل� »املعرض الدولي إللكترونيات املستهلكني 
2010« و»أسبوع جيتكس للتقنية 2009« في دبي. ويصنف 
التقنيون، وخبراء األمان، والسائقون والناقدون »توروس« 

في فئة مستقلة لوحدها.
عالوة على ذلك، مت تصنيف »توروس« على أنها واحدة 
من »أفضل 10 س���يارات عائلية لع���ام 2010« وفقا حملرري 
موقع »كيلي بل���و بوك« )kbb.com( الذي���ن منحوا أيضا 
املوديل اجلديد جائ���زة »أفضل قيمة عند إعادة البيع« في 
فئة السيارات الكبيرة بفضل ما متتاز به من قيمة، وتقنية، 

وشكل أنيق إضافة إلى سعرها املعقول جدا.
وقال مدير عام املبيعات في فورد الشرق األوسط حسني 
مراد: يدعي الكثيرون أنهم أحدثوا ثورة في عالم السيارات، 
ولك���ن األمر ال يتطلب أكثر من إلقاء نظرة على »توروس« 
ومزاياها املتقدمة إلعادة النظر في ذلك كله، ف� »توروس« 
س���يارة ذكية بكل ما حتمله الكلمة من معنى ألنها مبتكرة 
بطريق���ة تلبي جميع احتياجات العميل احلقيقية دون أي 
مواربة، وتقدم ميزات عادة ما تكون حكرا على س���يارات 

فارهة جدا وباهظة الثمن«.
وتشمل »توروس« نظام »فورد سينك« الذي يوفر منظومة 
اتصاالت وش���بكة ترفيه تعمل باألوامر الصوتية. وليس 
هذا فحسب، بل تتمتع أيضا بأنظمة مثل »النظام التفاعلي 
التلقائي للتحكم بالس���رعة«، و»التحذير من االصطدام مع 
دعم الفرامل«، و»نظام رصد الزوايا غير املرئية« مع »نظام 
تنبيه من الس���ير املقترب من أي م���ن اجلانبني«، ومقاعد 
مبردة متعددة االستخدامات مع منظومة »أكتيف موشن«، 
إضاف���ة إلى لوحة مفاتيح بتقنية اللمس من اجليل الثاني 

من طراز »سيكيوري كود«.

تقنيات األمان

ولعل أبرز ما مييز توروس اجلديدة تعزيزها لشروط 
القيادة اآلمنة، حيث متحورت أغلب تقنيات األمان املستخدمة 
في الس���يارة حول بعض املزايا التي كان لها دور بارز في 

صنع سجل فورد الرائد في هذا املجال.
وتستخدم السيارة العديد من التقنيات املتطورة لتفادي 
حوادث االصط���دام مثل نظام التحذير من االصطدام األول 
م���ن نوعه في القطاع، والذي يعتمد ف���ي آليته على جهاز 
استشعار رادار لرصد املركبات التي تسير في األمام، حيث 
يعطي إشارة تنبيه بصرية وأخرى صوتية عندما تصبح 

حركة املرور أبطأ في األمام.
وتعتبر توروس الطراز الرئيسي بني سيارات فورد من 
حيث تقنيات السالمة، كما أنها حصدت أعلى تصنيف من 
خمس جنوم ف���ي اختبارات التصادم من »اإلدارة الوطنية 
لس���المة املرور على الطرقات السريعة« )NHTSA(، فضال 
عن جائ���زة »أفضل خيار من حيث الس���المة« من »معهد 
التأمني للسالمة على الطرقات العامة« )IIHS(. وتعد فورد 
الشركة األكثر فوزا بهاتني اجلائزتني بني الشركات املصنعة 

للسيارات.
ويعتقد مراد أن عوامل األمان يجب أن تتطور جنبا إلى 
جنب مع تقنيات صناعة الس���يارات. وقال: »ان ما حققته 
فورد عبر س���يارتها توروس 2010 اجلديدة مبثابة جتربة 
فريدة ترافقت بوس���ائل حماية غير مسبوقة. وال تتوافر 
تقنيات األمان املوجودة في توروس س���وى في س���يارات 
تفوقها سعرا بنسبة الضعف، ويعد ذلك إجنازا رائعا وخبرا 

سارا للسائقني ومالكي السيارات والركاب«.
وتضم س���يارة توروس اجلديدة كذلك بعضا من أفضل 
الوس���ائد الهوائية اجلانبية في القطاع، والتي تعتمد في 
آلية عملها على نبضات الضغط الصادرة عن عوامل التأثير 
اجلانبية، وتنتفخ على نحو أسرع بنسبة 30% من الوسائد 

التقليدية املزودة مبجسات تعمل على التسارع.
واختتم مراد: »يسعى العمالء للحصول على آخر االبتكارات 
في سياراتهم، وتعمل فورد بشكل حثيث على تزويد سياراتها 
بأحدث التقنيات املتطورة التي من شأنها أن تتيح قيادة أكثر 
متعة وأمانا، وما سيارة توروس اجلديدة سوى مثال حي 

على توفير املزايا التقنية املتطورة بأسعار مناسبة«.

تجسيد للفخامة الفائقة واألمان منقطع النظير

فورد توروس 


