
 36  سيارات  االثنين  ٢١  فبراير  ٢٠١١   

 زيادة في القدرة وعزم الدوران حتى ٤٣٠ حصانًا و٤٩٠ نيوتن متر

 أستون مارتن  تدشن Vantage S V٨ الجديدة بالكويت 
 Vantage دشنت أستون مارتن سيارتها اجلديدة ضمن باقة طرازات 
لتبلــــغ نضوجها وبهاءهــــا بالطراز اجلديد Vantage S V٨  املتســــم 
بالعديد من اخلصائص اجلديدة املنصبة على الســــائق في األساس 
وجميعها مصممة من أجل االرتقاء بالســــمات الديناميكية احملسنة 
بطراز Vantage القياســــي إلى مستوى معياري جديد حيث صممت 
محركات أســــتون مارتن ثمانية األســــطوانات V٨ سعة ٤٫٧ ليترات 
لتنتج قدرة قصوى مقدارها ٤٣٠ حصانا (٤٣٦ حصانا/ ٣٢١ ك.واط) 
عند عدد لفــــات ٧٣٠٠ لفة/دقيقة وعزم دوران ٤٩٠ نيوتن متر (٣٦١ 
رطال/قدم) عند عــــدد لفات ٥٠٠٠ لفة/دقيقة، وتقترن هذه احملركات 
بناقل حركة جديد Sportshift™ II مطور من األلف إلى الياء ومصمم 
خصوصا للطراز Vantage S وهو مزود بســــبع سرعات ذات نسب 
تعشــــيق قصيرة ليجسد ذلك الترابط والتالحم مع السائق بطريقة 

في منتهى الروعة واإلثارة.
  صرح املدير العام ألســــتون مارتن قائال د.أولريش بيز، «يجسد 
الطراز Vantage S كل خصائص الطراز  Vantage V٨ويرتقي مبعايشة 
السائق ملتعة القيادة إلى آفاق أبعد مما قدمناه من قبل، فهذا الطراز 
يجمع بني متعة وإثارة القيادة الديناميكية وسائر السمات املقترنة 
بالفعل بباقة طرازات Vantage من براعة ساحرة وجمال أخاذ وعملية 
مبهرة». تعد التعديالت الديناميكية أمرا محوريا بالنســــبة للطراز 
Vantage S، ويتجلى ذلك في زيادة سرعة نسبة التوجيه باجلريدة 
املسننة لتبلغ ١٥:١ مقارنة بالنسبة ١٧:١ في الطراز القياسي وقرص 

املكبح األمامي ذي القطر األكبر نســــبيا مع فكوك املكابح 
الكباسات. كما  األمامية اجلديدة سداســــية 

أن النوابض وممتصات الصدمات 
اجلديدة والعجالت اخللفية 

األعرض نسبيا تلعب 

دورا بارزا في التعديالت املدخلة 
على الشاسيه. فضال عن ذلك فقد 
مت مواءمة نظام جديد لتعزيز 
 (DSC) االتــــزان الديناميكــــي
 Vantage خصوصــــا للطــــراز
S باالرتبــــاط مــــع وحدة كبح 
جديدة تتيح خصائص رائعة 
مثل مساعد الكبح الهيدروليكي 
(HBA) الــــذي يقدم العون في 
الكبــــح االضطرارية،  مواقف 
ومساعد التثبيت على املنحدرات 

.(HHA)
  أضف إلى ذلك اإلطارات املصممة حسب الطلب التي مت تطويرها 
بالتعاون مع شركة بريدجستون لتحسني قدرة اإلطارات على االلتصاق 
بالطريق مما يعزز من الشــــعور بديناميكية القيادة. يقبع في قلب 
 Sportshift II ناقل احلركة اليدوي األوتوماتيكي Vantage S الطــــراز

اجلديد سباعي الســــرعات املتوافر كتجهيز قياسي والذي 
يتيح تغيير السرعات املعشقة بسرعة بالغة تفوق 

سرعة ناقل احلركة   Sportshift بنسبة ٢٠٪. 
حيث تتيح السرعة اإلضافية نسب 

تعشيق أقصر 

موزعة على مسافات منوذجية، 
وهــــذا من شــــأنه االســــتفادة 
الكاملــــة مــــن عزم الــــدوران 
املثالي، ويصاحب ذلك نسبة 
تخفيض نهائي أقصر نسبيا 
تبلغ ٤٫١٨٢:١ مما يتكفل بزيادة 
قوة التسارع وتعزيز الشعور 

بالقيادة الرياضية.
  كما تسهم املزايا اجلوهرية 
لنظام القابض املفرد في تقليل 
التفاصيل املعقدة والوزن بالغ 
األهمية بدرجة تفوق حل القابض 
املزدوج. ويتيح ناقل احلركة Sportshift  II للسائق مستوى أعلى من 
التحكم في ظل مواءمة دواسة الوقود للوصول إلى النمط املرغوب 
 Vantage لتغيير السرعات املعشقة. وباإلضافة إلى ذلك يتميز الطراز
الطريقة  S بزر 

الرياضية Sport الذي يزيد من سرعة تغيير السرعات ويوفر للسائق 
مستوى استجابة لدواسة الوقود أكثر حدة، في حني أن فتح صمامات 
تفريع العادم عبر معظم نطاق سرعة احملرك هي أيضا السمة املميزة 
األكثر وضوحا للطراز S. كما هو احلال في أي موديل من موديالت 
أستون مارتن تستغل السيارة Vantage S صوتها املثير املتميز من 
خالل كامت صوت جديد ملاســــورة العــــادم والتصميم الرائع لصمام 
التفريع، ويسهم ذلك في إخراج العادم بصوت قوي ومتفرد للغاية 
 Vantage S وبطريقــــة مميزة. يدرك املرء من أول وهلة أن الســــيارة
تنتمي لعائلة أســــتون مارتن قلبا وقالبا، فهــــي تتميز بتصميمها 
العملي املوحي برشاقتها وكفاءة أدائها. حيث تتألق مقدمة السيارة 
مبصدم أمامي جديد منخفض نسبيا مزود بألياف كربونية متجانسة 
للغاية وبه مدخل هواء كبير نسبيا من شأنه إمداد احملرك واملكابح 

األمامية بالهواء.
  كما يعمل اإلســــبويلر بالتعاون مع «البروز» املطول بغطاء حيز 
األمتعة في تناغم بديع على زيادة ثبات الســــيارة على الطريق عند 
السير بسرعة عالية. أضف إلى ذلك أنواع العجالت اجلديدة مقاس 
١٩ بوصة ذات ١٠ برامق على شكل V املتوافرة كتجهيز قياسي، وكذلك 
العجلة االختيارية املشكلة بالطرق اخلفيفة ذات ١٠ برامق 
املتوافرة كتجهيز اختياري، والتي تقلل بشــــكل 
إضافي من وزن الكتلة 
الالنابضية. ويأتي 
املصــــدم اخللفــــي 
اجلديــــد والعتبات 
اجلانبية ليزيدا من 

عرض السيارة. 

 تضم رينج روڤر ســــبورت العديد من املزايا التي تسهم في 
ترشــــيد اســــتهالك الطاقة. ففي حالة عمل احملــــرك بينما تكون 
 LR-Vالسيارة متوقفة، تبلغ سرعة دوران احملرك فائق الشحن ٨
ذو سعة ٥٫٠ ليترات ٧٠٠ دورة في الدقيقة، باستخدام احلد األدنى 
من الوقود من دون املســــاومة على سالســــة أدائه. كما مت تزويد 
احملركات بنظام ذكي إلدارة الطاقة، يتضمن خاصية الشحن الذكي 
املتجدد، بحيث يقوم جهاز شــــحن التيار املتناوب كلما كان ذلك 
ممكنا، بشحن البطارية في أكثر احلاالت اقتصادية على اإلطالق، 
كأن تكون السيارة تنساب متهادية بفعل تسارعها املكتسب وليس 

بفعل الضغط على دواسة الوقود.
  وتسهم املزايا األيروديناميكية املتاحة في مقدمة هيكل السيارة، 

مثل اجلنيح منخفض الوضعية لتعزيز االنسيابية الهوائية ومصدات 
هواء العجالت األمامية، في تخفيف تأثير مقاومة الهواء من خالل 
زيــــادة تدفق الهواء من حتت أرضيــــة الهيكل. كما تعمل مضخة 
نظام تكييف الهواء بواســــطة معشق تروس يحرر تلك التروس 
حني ال يتم تشغيل النظام، ما يتيح تخفيض هدر الطاقة العرضي 

واستهالك الوقود وانبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون.
  والتزاما بعهدهما، حتافظ ســــيارات رينج روڤر ورينج روڤر 
سبورت ٢٠١١ على سمعتهما كأكثر سيارات الدفع الرباعي الرياضية 
الفاخرة ومتعددة االستعماالت تكامال في العالم. وجتدر اإلشارة 
إلى أنهما باتتا متوافرتني اآلن في صاالت عرض شركة علي الغامن 

وأوالده للسيارات في الكويت. 

 سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة االستعماالت األكثر كفاءة وفخامة في العالم 

 الندروڤر  تطرح تشكيلة ٢٠١١ من «رينج روڤر» و«رينج روڤر سبورت»
 وصلت مؤخرا ســــيارتا «رينج روڤر ٢٠١١» و«رينج روڤر سبورت 
٢٠١١» اجلديدتان إلى صاالت عرض شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، 
الوكالء احلصريني لسيارات رينج روڤر والند روڤر في الكويت، حيث 
تضافرت احملركات ذات الـ ٨ أسطوانات والرائدة في فئتها مع ناقل احلركة 
األوتوماتيكي سداسي السرعات الذي ال نظير له، مع التحسينات التي 
أدخلت إلى نظام االستجابة للتضاريس، وتلك التي طرأت على التصميم 
اخلارجي، لتضمن اســــتمرار تربع ســــيارات رينج روڤر ورينج روڤر 
سبورت على عرش سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة االستعماالت. 
وتتضمن قائمة التعزيزات اإلضافية في ســــيارات رينج روڤر ورينج 
روڤر سبورت تزويدها باحملرك األسطوري فائق الشحن LR–V٨ بسعة 
٥٫٠ ليترات، واحملرك عادي الشــــحن LR–V٨ سعة ٥٫٠ ليترات، اللذين 

يوفران لها مزيجا ال يضاهى من القوة الهائلة والفخامة الفائقة.
  وفي ســــياق تعليقه على طرح هذه الســــيارات األســــطورية فائقة 
التطور والرقي في األسواق، قال مدير عام جاكوار الندروڤر في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا روبن كولغان: «يسرنا أن نقوم بطرح سيارتي 
رينج روڤر ٢٠١١ ورينج روڤر ســــبورت ٢٠١١ األسطوريتني في أسواق 
الشرق األوسط، حيث مت تعزيزهما بتقنيات أكثر تطورا وترقية رائعة 
لتجهيزاتهما الداخلية. وبذلك تواصل عالمة رينج روڤر للسيارات تصدر 
شريحة سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة االستعماالت من حيث 

القوة والتطور والفخامة».
  من جانبه، قال محمــــد فهد الغامن، مدير مجموعة الســــيارات لدى 
شركة علي الغامن وأوالده للسيارات: «تواصل رينج روڤر ورينج روڤر 
سبورت جتسيد مفاهيم اجلودة العالية والتميز االستثنائي في اجلوانب 
التصنيعية والهندسية، مبا يضمن استحواذهما على اهتمام كبير في 
السوق الكويتي. وتفخر شركة علي الغامن وأوالده للسيارات بأن تقدم 
تشكيلة عام ٢٠١١ من هذه السيارات، متوقعني مواصلة حتقيق النجاح 

والنمو بفضل هذه املجموعة االستثنائية من السيارات الرائعة».
  توفر محركات رينج روڤر ٢٠١١، بإصداريها فائق الشحن LR–V٨ سعة 
٥٫٠ ليترات وقوة ٥١٠ أحصنة، وعادي الشحن LR–V٨ سعة ٥٫٠ ليترات 
وقوة ٣٧٥ حصانا، أعلى مستويات األداء واالقتصادية في استهالك الوقود. 

وجتمع هذه احملركات خفيفة الوزن واملزودة بأحدث أنظمة احلقن املباشر 
للوقود، بني أرقى مستويات الكفاءة املعززة مبعدالت متفوقة من القوة 
وعزم الدوران، تتوافر انطالقا من أدنى مســــتويات ســــرعات الدوران. 
وتبلغ الســــيارات املزودة باحملرك عادي الشحن، سرعة ١٠٠ كلم/ساعة 
من وضع الثبات خالل ٧٫٦ ثوان، بينما يستطيع الراغبون في احلصول 
على أقصى مســــتويات األداء اختيار احملرك V٨ فائق الشحن، ليصلوا 

بالسيارة إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة من الثبات خالل ٦٫٢ ثوان.
  ومت تعزيز أداء ســــيارات رينج روڤر ٢٠١١ بإضافة حتســــينات إلى 
نظام االستجابة للتضاريس، تتمثل في «النظام املساعد لصعود التالل» 
و«نظام التحكم بالتسارع في املنحدرات». وتزداد جمالية السيارة الرائعة 
بإضافة عتبات مضاءة داخل مقصورة الركاب للبابني األماميني. وعلى 
صعيد الديناميكية، مت تزويد سيارات رينج روڤر بأكثر أنظمة التعليق 
تطورا، والتي تشــــمل نظام الديناميكيــــات التكيفية، وهي تكنولوجيا 
تتحكــــم بحركة الهيكل عند التعامل مع منعطفــــات حادة، بينما تغمر 
الركاب بسالسة جتربة الركوب التي اشتهرت بها سيارات رينج روڤر 

على الدوام.
  وتشتمل أنظمة السالمة التفاعلية التي مت تزويد هذه السيارات بها 
كأنظمة اختيارية، على نظام تثبيت الســــرعة التكيفي، ونظام مكابح 
الطوارئ املســــاعدة، ونظــــام مراقبة النقطة العميــــاء، ونظام اإلضاءة 
املرتفعة األتوماتيكي املساعد، ونظام الكاميرا احمليطي. أما التحسينات 
التي مت إدخالها على تفاصيل الهيكل اخلارجي لهذه السيارات، فتشتمل 
على شبك أمامي وفتحات هواء جانبية جديدة طراز «جوبيتر» للنماذج 
املزودة مبحركات عادية الشحن باســــتثناء منوذج «أوتوبيوغرافي». 
ويتوافر تصميم خارجي اختيــــاري جديد للعمالء الراغبني في إضفاء 
ملســــات شخصية على سيارات رينج روڤر اخلاصة بهم، كما مت تزويد 

تشكيلة هذه السيارات بألوان وعجالت جديدة.
  ومت تزويد سيارات رينج روڤر ورينج روڤر سبورت على حد سواء 
بالنظام املساعد لصعود التالل ونظام التحكم بالتسارع في املنحدرات. 
ويحافظ النظام املساعد لصعود التالل على قوة ضغط قدم السائق 
على دواســــة املكابح لفترة كافية لنقل قدمه إلى دواسة الوقود دون 

أن تتراجع السيارة إلى اخللف. ويتم حترير دواسة املكابح بعد مرور 
الوقــــت الكافي أو حني يولد احملرك قدرا كافيا من عزم الدوران لصعود 
املرتفع، ويعمل هذا النظام باستمرار وليس بشكل اختياري، وال يستطيع 

السائق بالتالي تشغيله أو إلغاءه بنفسه.
  ومت تصميم نظام التحكم بالتسارع في املنحدرات لتوفير األمان لدى 
هبوط السيارة ملنحدرات حادة، حتى لو لم يقم السائق بتشغيل نظام 
التحكم بهبوط املنحدرات. ويقوم نظام التحكم بالتسارع في املنحدرات 
بإبطاء ســــرعة السيارة إلى درجة توازي وضعية دواسة الوقود، حني 
تهبط السيارة منحدرا يقع في سياق اجتاه السير الذي يقرره السائق. 
ويعمل هذا النظام سواء أكانت السيارة تصعد املنحدر مندفعة إلى األمام 

أم تهبط متراجعة إلى اخللف. وخالفا لذلك (كما 
هو األمــــر لدى هبوط املنحدر 

مواجهة مع تعشيق ترس 
إلى األمام)، يقيد  التقدم 

نظام التحكم بالتسارع 
في املنحدرات سرعة 

السيارة عند ٥ كلم/
ساعة ملدة تصل 

إلى ٢٠ ثانية، ليتيح بذلك للســــائق إمكانية اســــتعادة سيطرته على 
السيارة.

  ويستطيع عمالء ســــيارات رينج روڤر اختيار التصميم اخلارجي 
االختياري اجلديد املتوافر في تشــــكيلة مــــن ثمانية ألوان رائعة. ومن 
جديد هذا التصميم، املصدات األمامية املعدلة واملزودة مبصابيح ضباب 
محيطية وشــــبك أمامي وفتحات هواء جانبيــــة بلون «تيتان» املعدني 
وعتبات جانبية معدلة ومصدات خلفية وأنبوب عادم بلون الستينلس 

ستيل.
  كما مت توسيع مجموعة األلوان اخلارجية بإضافة لونني جديدين إلى 
تشكيلة األلوان املتاحة للهيكل اخلارجي لهذه السيارات، وهما األبيض 
فوجي (الذي يحل مكان األبيض أالسكا) واألزرق البلطيقي 
(الذي يحل مكان األزرق بكنغهام). 
وسوف تتوافر العتبات املضاءة 
للبابني األماميني فقط اعتبارا 
من صيــــف عام ٢٠١١، حيث 
سينار اسم رينج روڤر في 
العتبات مبصابيح  تلك 

.LED
 

 عرضت اثنتين من سياراتها الرياضية التراثية الكالسيكية 

  سيارات أستون مارتن الكالسيكية  تتألق في «كويت كونكور دي إليجانس ٢٠١١»
  
 شاركت شركة أستون مارتن كراع رسمي  

وعرضت اثنتني من سياراتها الرياضية التراثية 
الكالسيكية من حتف وإبداعات الشركة وذلك 
في صالة عرض استون مارتن خالل مسابقة 
الكويت للسيارات الفارهة «كويت كونكور دي 

إليجانس ٢٠١١».
  وقد استضاف مارينا كيرسنت خالل الفترة 
مــــن ٢ إلى ٦ فبراير اجلــــاري معرض «كويت 
كونكــــور دي إليجانس ٢٠١١» حيث مت عرض 
العديد من السيارات الكالسيكية املميزة التابعة 
ملاركات مختلفة مبا فيها أســــتون مارتن، وقد 

افتتح املعرض ســــمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والذي جال فــــي صالة العرض 
وأبدى إعجابه الشديد بسيارات أستون مارتن 

الكالسيكية. 
  وتسنى لزوار املعرض التجول خالل ثالثة 
عقود مختلفة في تاريخ أستون مارتن وذلك 
 Vantage Vڤانتج ٨ Vمن خالل مشاهدة كل من ٨
(١٩٧٨، ١٩٨٠) والسيارات التراثية األخرى ألستون 
مارتن كما مت عرض مجموعة من سيارات أستون 
 DBS مارتن احلديثــــة املميزة مثل دي بي إس
٢٠١١ ودي بي ناين DB٩ ٢٠١١ وســــيارة رابيد 

Rapide املميزة ذات األبواب األربعة. 
  وأعرب علي جراغ، مساعد املدير العام لشركة 
املجموعة العاملية األولى للســــيارات، أستون 
مارتن الكويت، عن ســــعادته ملشاركة أستون 
مارتن بهذا احلدث املميز بالكويت، وقال: «نحن 
سعداء وفخورون بعرض مجموعة أستون مارتن 
التراثية واحلديثــــة والتي تظهر قيم ومبادئ 
العالمة التجارية والتي جتمع الفخامة واجلمال 
معا»، وأضاف: كما توقعنا، حظيت صالة عرض 
أستون مارتن باهتمام كبير من زوار املعرض 

وخاصة مجموعة السيارات الكالسيكية. 
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