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 كارلوس غصن 

منطقة الشرق األوسط مبحركني قويني 
يتمتعان باعتمادية عالية، احملرك األول 
طراز ٢٫٨ FSI بقوة ٢٠٤ أحصنة، واحملرك 
الثانـــي ٣٫٠ TFSI بقـــوة ٣٠٠ حصانا، 
ويستخدم كال  احملركني تقنيات أودي 
املبتكرة للفاعلية على غرار نظام استعادة 
الطاقة energy recovery system ونظام 
 thermal management اإلدارة احلرارية

.concept
  جتدر اإلشارة إلى انخفاض مستوى 
استهالك الوقود في A٦ اجلديدة بنسبة 
١٩ ٪ مقارنة بالطراز السابق، اما لناحية 
كميات استهالك الوقود، فتتفوق أودي 

A٦ على جميع منافساتها في فئتها.
  وتتصل بكال احملركني علبة تروس 
جديـــدة كليا مـــن S tronic ذات التأدية 
الرياضية، وتتميز باستجابة عالية مع 
متطلبات القيادة ممـــا يعزز من كفاءة 
وفاعليـــة عمل A٦ اجلديـــدة في جميع 
احلاالت ســـيما وأنها كفيلة بنقل عزم 
احملرك وتوزيعه على احملورين األمامي 
واخللفي عبر تقنيـــة quattro اجلديدة 
واملزودة بترس تفاضلي تاجي ونظام 
توزيع العـــزم، األمر الذي يضمن ثباتا 
وحتكما مثاليني أثناء القيادة الديناميكية. 
جتدر اإلشارة إلى أن أودي توفر ترسا 

تفاضليا رياضيا كتجهيز اختياري.
  وباالنتقال إلى نظام التعليق، زودت 
A٦ بتعليق قادر على توفير راحة ملحوظة 
وتأدية رياضية حســـب حالة القيادة، 
وهو مصنوع من األملنيوم لوزن أخف 
وقوة حتمل أعلى، أما عجلة القيادة فهي 
تعمل بطريقـــة إلكترونية-ميكانيكية 
لتوفر أفضل مستويات التوجيه وميكن 
تزويد A٦ بعجالت يتراوح قياسها بني 

١٦ و٢٠ انشا.
 Audi قياسيا بنظام Aتتوافر أودي ٦  
الـــذي   drive select dynamic handling
يوفر للسائق حرية اختيار تأدية تعليق 
السيارة. وللمزيد من الراحة، ميكن تزويد 
A٦ بنظام تعليق هوائـــي مع خاصية 
التحكم باملخمدات كتجهيز اختياري، أما 
نظام عجلة القيادة الديناميكي فسيتوافر 

قريبا كتجهيز اختياري أيضا. 

عالي األداء باإلضافة إلى اجليل األحدث 
 MMI من نظام أودي املتعدد الوســـائط
وتتوفر خاصية head-up لعرض أهم 
معلومـــات القيادة على الزجاج األمامي 
كميزة اختيارية في A٦ اجلديدة، باإلضافة 
إلى MMI touch الـــذي يعتمد في عمله 
على لوحة تعمـــل باللمس، األمر الذي 
 MMI يسهل على الســـائق التعامل مع
navigation plus دون احلاجة لتشتيت 
 Bang االنتباه عن الطريق. ويتوافر نظام
Olufsen & الصوتي املتطور في A٦ كميزة 

اختيارية أيضا.
  كما زودت الســـيدان الكبيرة احلجم 
 pre بنظام االستشعار املسبق للسالمة
 MMI بحيـــث يقرأ sense safety system
الطريق وظروف القيادة من خالل مجسات 
مثبتة في مناطق مختلفة من الســـيارة 
ترسل املعلومات ومعطيات القيادة إلى 
وحدات التحكم لتبدأ عملها وذلك ضمن 
مراحل متعددة تختلف باختالف حالة 
االصطدام احملتملـــة. ومن بني األنظمة 
املساعدة الذكية األخرى نذكر كال من نظام 
أودي للمحافظة على املسار الذي يضمن 
سير A٦ على املسار الصحيح، ونظام ركن 
السيارة املساند الذي يريح السائق من 

عناء الركن املتوازي للسيارة.
  وستتوفر أودي A٦ اجلديدة في أسواق 

تعمـــل جميعها على إظهار A٦ اجلديدة 
بإطاللة ديناميكية رائعة. 

 LED مبصابيح أمامية Aوقد زودت ٦  
كتجهيز اختياري بتصميم عصبي يعزز 

من الهوية الديناميكية للسيارة.
  من جانب اخر، استغل مهندسو أودي 
A٦ األبعـــاد اخلارجية بدقـــة متناهية 
لتوفير أجـــواء رحبة داخل املقصورة، 
ولعل أهم ســـمات املقصورة الداخلية 
هي الدقة املتناهية في التصميم وتوزيع 
املفاتيح بشكل يحيط بالسائق والراكب 
األمامي بكل راحة وأناقة، أما لوحة القيادة 
فتصميمها اجلديد املتألق كفيل بوضع 
الســـائق في حالة حتكم وكأنه يتمركز 

في منتصف املقصورة.
  وكل ما في مقصورة A٦ اجلديدة دليل 
على الدقة املتناهية التي توليها أودي 
في جميع سياراتها والتي تضعها ضمن 
أولويات استثماراتها، إذ مت انتقاء جميع 
املواد املستخدمة في تصميم املقصورة 
مبا فيها القشرة اخلشبية بعناية فائقة. 
وكتجهيز اختياري، ميكن تزويد املقاعد 
األمامية بخاصيتي التهوئة واملساج، كما 
زودت املقصورة بإنارة داخلية تعزز من 
أجواء الفخامة التي تتمتع بها. ومن بني 
التجهيزات القياسية التي تتمتع بها أودي 
A٦ اجلديـــدة نظام تكييڤ أوتوماتيكي 

 كشفت أودي الستار عن اجليل اجلديد 
 Aكليا من ســـيارتها السيدان الكبيرة ٦
على أن تتوافر في أسواق منطقة الشرق 
األوســـط في منتصف العام احلالي مع 
خيارين من احملركات، األول ٢٫٨ FSI بقوة 
٢٠٤ أحصنة والثاني طراز ٣٫٠ TFSI بقوة 
٣٠٠ حصانا، ويتصل كال احملركني بجيل 
جديد من علبة تروس S tronic وأحدث 
ما توصلت إليه أودي مع نظامها الشهير 

.quattro للدفع الرباعي الدائم
  وبفضل ما تتميز به من وزن منخفض 
وهيكل وتعليق رياضيني، باإلضافة إلى 
الئحة طويلة من التجهيزات والتقنيات 
اجلديدة املســـاندة للقيـــادة واملتعددة 
الوسائط، فإن A٦ اجلديدة ترسم حدودا 
جديـــدة لالبتكار وتوفـــر حلوال تقنية 

متميزة.
 Aوخالل عمليات تصميـــم أودي ٦  
اجلديدة أخذ بعني االعتبار اخلروج بجيل 
جديد يتمتع بوزن منخفض، فاستخدم 
األملنيوم والفوالذ في بناء الهيكل، األمر 
الذي يحقق الهدف باحلصول على هيكل 
خفيف الوزن وعالي الصالبة، كما اخذ 
بعني االعتبار تصميم مقصورة داخلية 
مبنيـــة على أحـــدث ما توصلـــت إليه 
التكنولوجيا وأفضل أنواع املواد وأكثرها 
جودة علـــى إطالق للخروج مبقصورة 
داخلية متطورة، فخمة، وهادئة باالعتماد 
على مخمـــدات هيدروليكية المتصاص 
االهتزازات باإلضافة إلى التعديل املكثف 
الذي طـــرأ على جميـــع مكونات نظام 

التعليق.
  ويجسد تصميم A٦ اجلديدة معاني 
الرياضيـــة مبفهوم  األناقـــة والتأدية 
متطور، السيما أن هذه السيدان الكبيرة 
احلجم قد عرفت أبعادا جديدة جلسمها 
اخلارجي، إذ يبلغ طولهـــا ٤٫٩٢ مترا، 
وعرضها ١٫٨٧ مترا، أما ارتفاعها فيبلغ 
١٫٤٦ متـــرا، وهي أبعاد متميزة في هذه 
الفئة وكفيلـــة بإضفاء إطاللة رياضية 
على الســـيارة حتى وهي ساكنة، وهذا 
أيضا بفضل التصميم الطويل للمقدمة، 
اخلطوط الســـريعة للسقف املنخفض، 
واألكتاف العريضة في األمام واخللف، 

 «أودي A٦ الجديدة».. 
  ترسم حدود االبتكار

 «الندروڤر»
   تطرح تشكيلة عام ٢٠١١ 
 «LRو«٤ «LRمن طرازي «٢  

  بمحرك جديد ومظهر عصري

 ٩٧٠ مليون دوالر الدخل الصافي 
  لـ «نيسان» في الربع الثالث

التالية في سوق طوكيو لألوراق 
املالية على أساس معدالت صرف 
العمالت األجنبية ٨٤٫٤ ينا مقابل 
الدوالر األميركي و١١١٫٩ ينا مقابل 
اليورو، وذلك للسنة املالية املنتهية 
بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١١: حيث بلغت 
العائدات الصافية ٨٫٧٧ تريليونات 
ين ما يعادل ١٠٣٫٩١ مليارات دوالر 
وبلغت أرباح التشغيل ٤٨٥ مليار 
ين ما يعادل ٥٫٧٥ مليارات دوالر 
وبلغت األرباح العادية ٤٥٠ مليار 
ين ما يعادل ٥٫٣٣ مليارات دوالر 
وبلغ الدخل الصافي ٢٧٠ مليار ين 
ما يعادل ٣٫٢ مليارات دوالر وبلغ 
إنفاق رأس املال ٣٤٠ مليار ين ما 
يعادل ٤٫٠٣ مليارات دوالر، ونفقات 
البحث والتطوير بلغ ٤٢٥ مليار ين. 
وبالنسبة للنتائج املالية لألشهر 
التسعة األولى، فإن املبالغ بالدوالر 
واليورو وضعت مبا يتناسب مع 
القــــارئ ومبا يتالءم مع أســــعار 
صرف العمــــالت األجنبية والتي 
تبلغ ٨٦٫٨ ينا مقابل الدوالر، و١١٣٫٣ 
ينا مقابل اليورو، ومعدل أسعار 
الصرف لألشهر التسعة األولى من 
املنتهية بتاريخ ٣١  املالية  السنة 
مارس ٢٠١١.  أما بالنسبة لنتائج 
الربع الثالث فإن املبالغ ترتكز على 
سعر صرف ٨٢٫٧ ينا مقابل الدوالر، 
و١١٢٫٢ ينا مقابل اليورو، بالنسبة 
ملعدل أسعار الصرف في األشهر 
الثالثة من أكتوبر إلى ديســــمبر 

من عام ٢٠١٠. 

ماليني مركبة في األشهر التسعة 
األولى، محققة زيادة بنسبة ٢٠٫٥٪ 
مقارنة بالفترة نفسها من السنة 
السابقة. وستعمل شركة نيسان 
في السنة املالية ٢٠١٠ على إطالق 
عشــــر منتجات جديدة كليا على 
مستوى العالم. وقد بدأ بيع سيارة 
الكهربائية بنسبة  نيســــان ليف 
١٠٠٪، منعدمــــة االنبعاثات وذات 
السعر املعقول، في الواليات املتحدة 
األميركية واليابان منذ ديســــمبر 
٢٠١٠، هذا وسيتم بيع هذه السيارة 
في عدد من الدول األوربية في مطلع 
هذا العام. وبناء على افتراض سعر 
صرف يعــــادل ٨٠٫٩ ينا للدوالر 
و١١٠٫٢ ينات مقابل اليورو وذلك 
للربع الرابع من السنة املالية ٢٠١٠، 
سيكون معدل أسعار الصرف حسب 
ذلك ٨٥٫٤ ينا مقابل الدوالر و١١٢٫٥ 
ينا مقابل اليورو للســــنة املالية 
٢٠١٠، وقد سجلت نيسان توقعاتها 
التالية للسنة املالية ٢٠١٠ في سوق 
طوكيو لألوراق املالية للسنة املالية 
التي تنتهي بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١١: 
العائدات الصافية ٨٫٨ تريليونات 
ين ما يعادل ١٠٣٫٠٤ مليارات دوالر، 
وأرباح التشغيل ٥٣٥ مليار ين ما 

يعادل ٦٫٢٦ مليارات دوالر.
  كما أن األرباح العادية تبلغ ٥٣٠ 
مليار ين ما يعادل ٦٫٢١ مليارات 
دوالر وبلغ الدخــــل الصافي ٣١٥ 
مليار ين ما يعادل ٣٫٦٩ مليارات 
دوالر وبلغ إنفاق رأس املال ٣٤٠ 
مليار ين ما يعادل ٣٫٩٨ مليارات 
البحث والتطوير  دوالر ونفقات 
بلغت ٤٢٥ مليار ين ما يعادل ٤٫٩٨ 
مليارات دوالر. وبتاريخ ٤ نوفمبر 
التوقعات  ٢٠١٠ سجلت نيســــان 

 أعلنت شــــركة نيسان موتور 
املالية للربع  النتائــــج  احملدودة 
الثالث من السنة املالية ٢٠١٠ والتي 
تنتهي في ٣١ مارس ٢٠١١، باإلضافة 
إلى األشهر التسعة األولى، وقد بلغ 
الربع  الدخل الصافي في  إجمالي 
الثالث ٨٠٫١ مليــــار ين ما يعادل 
٩٧٠ مليــــون دوالر محققا زيادة 
بلغت ٣٥٫١ مليار ين مقارنة بالفترة 
نفسها من السنة السابقة. ووصلت 
قيمة العائدات الصافية إلى ٢٫١٠٢٨ 
تريليون ين ما يعادل ٢٥٫٤ مليار 
دوالر أي ما يعادل زيادة بنسبة 
٥٫٣٪ مقارنة بالســــنة الســــابقة، 
ووصلت أرباح التشغيل إلى ١١٤ 
مليار ين ما يعادل ١٫٣٨ مليار دوالر، 
ليرتفع هامش األرباح التشغيلية 
إلى ٥٫٤٪، في حني وصلت األرباح 
العادية إلى ١٤١٫١ مليار ين ما يعادل 

١٫٧١ مليار دوالر.
  وفي هذا السياق قال الرئيس 
التنفيذي لشركة نيسان كارلوس 
غصن: «تبني نتائجنا املالية الدليل 
على أن شركة نيسان مستمرة في 
حتقيق أداء ثابت، وعلى الرغم من 
رؤيتنا للمخاطر املتعلقة بارتفاع 
أسعار السلع، والتقلب في أسعار 
صرف العمالت في الربع الرابع من 
العام، إال أننا مستمرون في حتقيق 
نتائج جيدة، مع إبقاء تركيزنا في 
الوقت نفسه على استراتيجياتنا 

التي تستهدف منو األرباح».
  ووصل إجمالي الدخل الصافي 
لشركة نيسان بعد اقتطاع الضرائب 
إلى ٢٨٨٫٤ مليار ين ما يعادل ٣٫٣٢ 
مليار دوالر وذلك خالل الفترة بني 
إبريل وديســــمبر من عام ٢٠١٠، 
ووصل صافي العائدات إلى ٦٫٤٢١٨ 
تريليونات ين ما يعادل ٧٣٫٩٨ مليار 
دوالر أي بارتفاع بنســــبة ١٩٫٤٪ 
مقارنة بالسنة السابقة، وحققت 
األرباح التشــــغيلية ٤٤٨٫٩ مليار 
ين ما يعادل ٥٫١٧ مليارات دوالر، 
ووصل هامش األرباح التشغيلية 
إلى ٧٫٠٪، واألربــــاح العادية إلى 
٤٥٦٫٢ مليار يــــن ما يعادل ٥٫٢٦ 

مليارات دوالر.
  هذا، وقد باعت نيســــان ٣٫٠١ 

 ٣٫٠١ ماليين مركبة باعتها الشركة في األشهر التسعة األولى

 وصلت مؤخرا تشــــكيلة سيارات 
الندروڤر «LR٢» و«LR٤» احملدثة كليا 
الى صاالت عرض شــــركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات، الوكيل احلصري 
لســــيارات رينج روڤر والندروڤر في 
 LRالكويت، حيث مت تزويد سيارات ٢
مبحرك i٦ جديد بقوة ٢٣٣ حصانا متريا 
(١٧١ كيلو واط) وعزم دوران قدره ٣٧١ 
نيوتن - متــــر (٢٣٤ بوصة - قدم)، 
كما مت حتســــني كفــــاءة ناقل احلركة 

االوتوماتيكي ذي الست سرعات.
  وفي سياق تعليقه على طرح هذه 
السيارات االستثنائية في السوق قال 
مدير عام الندروڤر في الشرق االوسط 
وشمال أفريقيا وباكستان روبن كولغان» 
تصل ســــيارة LR٢ الى منطقة الشرق 
االوســــط مبظهر جديــــد ميتاز بجرأة 
كبيرة، وباعتبارها احدى أكثر سيارات 
الندروڤر جناحا خالل العام املاضي، فاني 
علــــى قناعة تامة بقدرتها على تعزيز 
جناح ومنو شركاتنا في املنطقة، من 
جانب آخر استطاعت سيارة LR٤ الفوز 
خالل عام ٢٠١٠ بعــــدد ال يحصى من 
اجلوائز، وستواصل عمليات الترقية 
التي خضعت لها السيارة تعزيز مكانة 
الرائدة في قطاع السيارات  الندروڤر 

مبنطقة الشرق االوسط».
  من جانبه قال مدير عام مجموعة 
السيارات لدى شركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات محمد فهد الغامن: «يسرنا أن 

 LRنقدم تشكيلة عام ٢٠١١ من سيارات ٢
وLR٤ الى السوق الكويتي، متطلعني 
الى الترحيب بالعمالء اللقاء نظرة على 
سيارات الندروڤر احلائزة على العديد 
من اجلوائز، والتي تواصل تعزيز مكانة 
هذه العالمة التجارية باعتبارها الرائدة 

عامليا في مجال تصنيع السيارات».
  ومن أهم التطورات التي طرأت على 
سيارة الندروڤر LR٢ اجلديدة لعام ٢٠١١ 
خفض االنبعاثات الغازية الناجتة عن 
احملرك وترقيــــة مواصفاتها الداخلية 
واخلارجية، بينما مت تعزيز أداء موديل 
عام ٢٠١١ من ســــيارات LR٤ من خالل 
اضافة نظامني مساعدين جديدين لنظام 
االســــتجابة للتضاريس، هما النظام 
املساعد لصعود التالل ونظام التحكم 
بالتسارع في املنحدرات. وقد مت تعديل 
احملرك االفقي i٦ في سيارات LR٢ خلفض 
انبعاثات عوادم أكاســــيد النيتروجني 
والكربون بشــــكل كبير، كما شــــملت 
التغييرات التي طرأت على التصميم 
اخلارجي لسيارة LR٢ اضافة مصد أمامي 
جديد ومدخل هواء أمامي شبكي جديد، 
وثالثة ألوان جديدة، وعجالت خالئطية 
جديدة، مما مينح طراز العام ٢٠١١ من 

LR٢ مظهرا عصريا جذابا.
  أما من حيث التصميم الداخلي، فقد 
أضيفت مجموعــــة جديدة من املقاعد 
التي تتناســــب مع لوحة االدوات ذات 
التصميم اجلديد، مما يؤكد وجود فارق 

 ٢٠١١ LRكبير بني سيارات ٢
والنماذج السابقة، وهنالك 
أيضا تغيير صغير آخر، 
امنا له أثر كبير جدا، وهو 
شعار الندروڤر، حيث قمنا 
بتغيير لونه في عام ٢٠١١ 
من الذهبــــي على خلفية 
خضراء الــــى فضي على 
نفس اخللفية اخلضراء، 
وذلك الضفاء طابع أكثر 

حداثة على السيارة.
  هــــذا ويواصل محرك 
i٦ بسعة ٣٫٢ ليتر ريادته 
 LRملجموعة محــــركات ٢
لعام ٢٠١١، وقد مت تعديل 
هذا احملــــرك، مع احلفاظ 

على قوته عند ٢٣٣ حصانا متريا وعزم 
دورانه عنــــد ٣١٧ نيوتن - متر (٢٣٤ 

بوصة - قدم).
  ونتيجة كتلته ورأســــه وقاعدته 
املتطورة من االلومنيوم، اليزال محرك 
i٦ في طليعة محركات البنزين من حيث 
 iالتصميــــم، وقد مت تزويد محركات ٦
هذه بأعمدة حدبــــات علوية مزدوجة 
وأربعــــة صمامات لكل أســــطوانة مع 
 (CPS) نظامي مستشعر حركة احلدبات
وتوقيت الصمام املتغير (VVT)، ليجمع 
بذلك بني القوة الهائلة وأقصى درجات 
 iاملرونة والكفاءة. وقد مت تطوير محرك ٦
في األصل مع وضع تطبيقات الندروڤر 

في احلسبان، وجرى تصميمه بحيث 
يقاوم الغبار والطني وتســــرب املياه، 
إلى جانب قدرته على العمل في زوايا 
ميالن حادة. وحظي القسم اخلارجي 
من LR٢ مبظهر جديــــد في عام ٢٠١١، 
حيث متت إضافــــة مصد أمامي جديد 
يضم مصابيح ضبابية أمامية. كما مت 
إدراج مدخل هواء شبكي أمامي جديد 
 «TDفي منوذجي الديزل أو البنزين «٤
الداكن بقوة ١٥٠ حصانا متريا، والبراق 
بقوة ١٩٠ حصانا متريا. ومت أيضا إدراج 
مصابيح هالوجني أمامية جديدة، وكذلك 
مصابيح خلفية ذات عدســــة داخلية 
واضحة، محاطة باللون األسود ملزيد 

من الوضوح. وبات مقبض 
الباب اخللفي اآلن بلون 
الهيكل، بينما مت تشطيب 
شريط العالمة التجارية 
بلون «نوبل». وباإلضافة 
إلى ذلك، شملت التغييرات 
فــــي عــــام ٢٠١١ خيارات 
األلوان، من خالل إضافة 
اللون «األخضر كوسراي» 
البلطيقــــي»  و«األزرق 

و«األبيض فوجي».
  أمــــا في املقصــــورة، 
فهناك أربعة أمناط جديدة 
ومعاصرة من املقاعد، تقدم 
أكبر مجموعة من اخليارات، 
بأقمشــــة أنيقة ومنمقة، 
حيث مت اســــتخدام أقمشة «توفينو» 
أو«ريســــولف» اجلديــــدة، أو جلود 
«نابولي»، أو مزيجا بني جلود «الكانتارا» 
و«نابولي»، وجلود «وندسور» للخيار 
املمتاز «برمييوم» (مواصفات اختيارية). 
وتتفاوت مستويات األقمشة بني هذه 
األمنــــاط األربعة اجلديــــدة. ويتوافر 
خيار تعديل املقاعد في اخليار املمتاز 
«برمييوم» يدويا وفق ٤/٦ وضعيات، 
أو كهربائيا وفق ٦/٨ وضعيات. ويكتمل 
تصميم املفروشــــات األنيقة بإضافة 
ألوان جديدة هي «األسود األبنوسي»، 
«واألسمر» و«العاجي»، باإلضافة إلى 
أغلفة مطابقة لألبواب بتطعيم أبنوسي 

مع تطريز باللــــون العاجي وتطعيم 
أبنوســــي مع تطريــــز متباين باللون 
األســــمر. أربعة تشطيبات جديدة إما 
باللون الفضي أو األسود أو الكستنائي 
الداكن أو البيانو األسود. ويستمر هذا 
النمط ذو اللون األسود ليشمل حزمة 
التحكم في املقود. وبالنسبة ملجموعة 
اخليارات األكثر تطورا وتعقيدا، يتوفر 
خيار جديد «برمييوم باك» مع تنجيد 
باســــتخدام جلود «وندسور» باللون 
األسود األبنوسي واللوزي والعاجي أو 
األسمر. وتشمل هذه احلزمة أيضا املقاعد 
الكهربائية الفاخرة ذات ٦/٨ وضعيات 
باإلضافة إلى ســــجاد ممتاز، وحجرة 
تخزين رئيسية مكسوة. وتتمتع جميع 
ســــيارات LR٢ ٢٠١١ مبجموعة أدوات 

جديدة واضحة وعصرية للغاية.
  ويقدم نظام االستجابة للتضاريس 
تكنولوجيا الدفع الرباعي األكثر تطورا 
على اإلطالق في هذا القطاع، ويضمن 
جاهزية LR٢ ألي نوع قد تواجهه من 
أنواع الطرق، من السير على الرمال إلى 
الطرق املعبدة. واليزال طراز العام ٢٠١١ 
يعتمد على وضعيات القيادة األربعة 
العامة، كاألوضاع الزلقة مثل العشب 
واحلصى والثلــــج والطني واألخاديد 
والرمــــال. وكما هو احلــــال في جميع 
 LRسيارات الندروڤر، تخضع سيارات ٢
الختبارات دقيقة على الصعيد العاملي، 
سواء في اململكة املتحدة، او الواليات 

املتحدة األميركية، والشرق األوسط، 
وأستراليا، وروسيا، وفي درجات حرارة 
تتراوح بني -٤٠ درجة مئوية إلى ٥٠ 
درجة مئوية، ومعدل رطوبة تصل إلى 
٩٥ ٪. ويتم اختبــــار LR٢ أيضا على 

ارتفاعات تصل إلى ٤٠٠٠ متر.
  ويواصل احملرك اجلبــــار اجلديد 
بالكامــــل لعــــام ٢٠١١ «LR-V٨» عادي 
الشحن ذو سعة ٥٫٠ ليترات، واملصمم 
خصيصا للمحافظة على تفوق سيارات 
 LRالندروڤر، جتهيز تشكيلة سيارات ٤
لعــــام ٢٠١١ دون أي تغيير. ويولد هذا 
احملرك قوة قدرها ٣٧٥ كيلو واط وعزم 
دوران يبلغ ٥١٠ نيوتن متر وانبعاثات 
منخفضة مبعدل ٣٢٨ غ/كم من غاز ثاني 
أوكسيد الكربون. ومن املزايا املبتكرة 
األخرى لهذا احملــــرك، نظام التوقيت 
املتغير لعمود احلدبات الذي يعد األول 
من نوعه على اإلطــــالق، حيث يعمل 
على احلدبات األربع بقوة عزم الدوران. 
 (CPS) ويقوم مستشعر حركة احلدبات
باختيار توقيت حركة مناسب للسير 
بسرعات دوران منخفضة أو توقيت 
يعزز من ارتفاع احلدبات لتوفير أداء 
أعلى. وتوفر هذه التقنية لســــيارات 
LR٤ عزم دوران مرتفعا عند السرعات 
املنخفضة مبا يتيــــح لها التعامل مع 
الطرق شديدة الوعورة، كما توفر لها 
أقصى عزم دوران عندما تسمح ظروف 

القيادة بذلك. 


