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طالل بارا

أنهت فورد الشرق األوسط 
والغــامن أوتــو مؤخــرا آخر 
مرحلة من جولة الشاحنات 
»ترك تور« للعــام 2016 في 
مدينــة الكويــت وأحضرتــا 
 F-150 شــاحنتي  بذلــك 
ورجنــر احلائزتــن اجلوائز 
واللتــن تســتوفيان معايير 
 Built تصميــم فــورد املتــن
Ford Tough، باإلضافــة إلــى 
أكبر  ســيارة إكسبيديشــن، 
سيارة متعددة االستعماالت 
لدى فــورد، ليراهــا العمالء 

الكويتيون عن كثب.
استمر احلدث من 24 إلى 
26 نوفمبر وجرى في حلبة 
ســرب حيــث حظي عشــاق 
الســيارات بوصــول ال مثيل 
له إلى مجموعة واســعة من 
األنشطة الفريدة خالل احلدث 
الــذي امتد ثالثة أيــام، منها 
االختبار املباشــر للسيارات 
 SUV املتعددة االســتعماالت
العامليــة  وشــاحنات فــورد 
املستوى واحلائزة اجلوائز.

شــملت سلســلة أنشطة 
الشــاحنات »صالبة  جولــة 
تأخذك إلى آفاق أبعد« للعام 
2016 عــدة أنشــطة تنطوي 
على املشــاركة مثــل األلعاب 
التفاعلية، والسباق بطرازات 
فورد F-150 رابتر املتحكم بها 
عن بعد، والرسومات الثالثية 
األبعاد على األرض التي حققت 
جناحا باهــرا ورافقت قيادة 
فورد رجنر وF-150 وعروض 
إكسبيديشــن، فــكان منظرا 

مبهجا للزوار.
كما سمحت جولة »صالبة 
تأخذك إلى آفاق أبعد« لهواة 
فــورد وعشــاق الشــاحنات 
بالتمتــع بقيــادات جتريبية 
ل »عبــور امليــاه« و»تخطي 
العقبات« و»الهيكل املتمفصل«، 
باإلضافة إلى منافسة مباشرة 
بن فورد رجنر اجلديدة وأشد 
خصومها، حيث أظهرت رجنر 
متانتها وصالبتها احلائزتن 

اجلوائز. 
وفي هذا الصدد، قال تييري 
صباغ املدير العام التنفيذي 
لفورد الشــرق األوسط »لقد 
قدمت فورد الشــرق األوسط 
عــددا من املركبــات اجلديدة 
في أرجاء املنطقة عام 2016. 
وبالتعاون مــع الغامن أوتو، 
فإن نشــاط جولة الشاحنات 
»صالبة تأخذك إلى آفاق أبعد« 
الذي تقدمه فورد يشكل منصة 
رائعــة يتعــرف مــن خاللها 
الكويتيــون علــى  العمــالء 
الشاحنات والسيارات املتعددة 
االستعماالت العاملية املستوى 
التــي تقدمهــا الغــامن أوتو، 
ويطلعون على ما تســتطيع 
فعله شاحناتنا التي تستوفي 
معايير تصميــم فورد املتن 
Built Ford Tough ويختبرون 

ذلك بأنفسهم«.
كما حظي عمالء األساطيل 
جولــة  الختبــار  بفرصــة 

الشــاحنات »صالبــة تأخذك 
إلــى آفاق أبعد«، فاســتفادوا 
مــن دعــوة الغامن أوتــو إلى 
االحتفاالت ليختبروا مباشرة 
قدرات فورد املتينة وتقنياتها 
الرائدة في الفئة املتوافرة على 
نطاق املجموعــة املبهرة من 
 F-150 طــرازات شــاحنات
األسطورية وشاحنات البيك 
أب رجنر التي تستوفي معايير 
 Built Ford تصميم فورد املتن

.Tough
وأضــاف تيــم زميرمان، 
نائــب رئيس شــركة الغامن 
أوتــو »تلتــزم الغــامن أوتو 
بتوفيــر أعلــى مســتويات 
اخلدمة إلى عمالء فورد وكان 
من دواعي سرورنا أن نتمكن 
من إحضار حدث اســتثنائي 
مماثــل خــاص بالشــاحنات 
إلى الكويت. وإعطاء عمالئنا 
احلاليــن واحملتملن فرصة 
لالقتراب واختبار شــاحنات 
فــورد وســياراتها املتعــددة 
االســتعماالت SUV بطريقــة 
شــخصية واالطالع مباشرة 
على ميزاتها الرائدة في الفئة 
وتقنياتها احلصرية سيحرص 
علــى أن تبقى فورد في بالك 

أكثر سرعة تعزز أداء القيادة، 
أو عبر حلول متطورة رائدة 

إلدارة احلمولة والسحب.
تقدم مجموعــة من ثالثة 
محــركات املزيــد مــن القوة 
لتلبيــة جميــع احتياجــات 
العمالء تقريبا. انضم محرك 
V6 سعة 3.5 ليترات بتقنية 
التوقيــت املتغيــر للكامــات 
 Ti-VCT املزدوجة املســتقلة
إلــى احملركــن اللذيــن أثبتا 
 EcoBoost جدارتهمــا، محرك
ســعة 3.5 ليتــرات ومحرك 
V8 سعة 5.0 ليترات بتقنية 
Ti-VCT. وجتــدر اإلشــارة 
إلــى أن التصميــم اخلارجي 
والداخلــي لشــاحنة فــورد 
F-150 مستوحى من اإلصغاء 
إلى العمــالء طوال عقود من 
الزمن ومن فهم احتياجاتهم 
في العمل والتسلية والترفيه. 
التصميــم اخلارجي  يتميــز 
بشكل جديد يوحي بالقدرات 
الفائقة، عبــر وقفة عريضة 
أكثر تعــزز صورة التصميم 
 Built Ford املتن مــن فــورد
Tough، وأقواس عجالت بارزة، 

وشبكة أمامية منحوتة.
وتطغــى الراحة واملنفعة 

وتعــزز رجنر اجلديــدة هذا 
امليراث أكثر بواسطة محركاتها 
احملسنة، واعتمادها التوجيه 
الكهربائي املعزز آليا وحتسن 

جودة الركوب والراحة.
حيث إن املظهر العصري 
اجلديد مينحها حضورا قويا 
على الطريــق، ويعكس على 
الفور قدراتها الهائلة. يتميز 
أماميــة  التصميــم بشــبكة 
شبه منحرفة جديدة مفعمة 
بالقــوة، محاطــة مبصابيح 
أمامية كاشفة منحوتة مهيبة 
ومصممــة لتنســاب نحــو 
اجلناحن األمامين. هذا يعزز 
العرض والوقفــة القوية، ما 
يجعل رجنر اجلديدة ســهلة 
التمييــز على الفــور بفضل 

مظهرها اجلريء والتقني.
فيمــا  الفضــل  ويعــود 
يتعلــق بأداء بيــك أب رجنر 
الهائلــة وقــدرة  وقدراتهــا 
إلــى  احلمولــة والســحب، 
اجليل األحــدث من محركات 
دوراتــورك Duratorq بتقنية 
TDCi العاملة بالديزل القوية 
واألكثر تطــورا وفعالية في 
الوقود، باإلضافة  اســتهالك 
 Duratec إلى محرك دوراتيك

أوال حــن تفكر فــي معايير 
 Built تصميــم فــورد املتــن
Ford Tough«. والغــامن أوتو 
هي املستورد الوحيد املعتمد 
من فــورد موتــور كومباني 
الستيراد وبيع منتجات فورد 
وموتوركرافــت في الكويت. 
تذكر فورد الشــرق األوسط 
عمــالء فورد ولينكــون بأنه 
ميكنهم احلصــول فورا على 
قطع الغيار األصلية من فورد 
وموتوركرافــت، باإلضافــة 
إلى عقود الكفاالت املصنعية 
 ESP وخطة اخلدمة املوسعة
وخدمــات الصيانــة وأعمال 
تصليح الهيكل التي ينجزها 
فنيون مؤهلون ومدربون لدى 
فورد فــي مركز خدمة الغامن 
أوتــو فــي منطقة الشــويخ 
الصناعيــة، مقابــل متحــف 
السيارات الكالسيكية وحلبة 

سرب.

F-150 فورد
 F-150 تتميــز شــاحنة
مبزيج مذهل من القوة والقدرة 
والفعالية، ســواء عبر املواد 
املتطورة التــي تعزز املتانة 
ومتنع التآكل، أو عبر معاجلات 

الناحيــة  والرفاهيــة علــى 
إذ  للشــاحنة.  الداخليــة 
تتعــزز الراحــة عبــر مقاعد 
مصممة بشكل مؤات لطريقة 
االستعمال في الصف األمامي، 
بينمــا يحظــى ركاب املقعــد 
اخللفي بحيز أكبر للساقن. 
من جهة أخرى، مت اعتماد أزرار 
ومفاتيــح حتكــم مخصصة 
بحيث ميكن تشــغيلها أثناء 

وضع قفازات العمل.

فورد رنجر
لقد أثبتــت بيك أب فورد 
رجنر اجلديدة جدارتها كإحدى 
أقــوى املركبــات فــي فئتهــا 
واألكثرها قدرة. حيث تتميز 
بقدرة استثنائية على عبور 
املياه على عمق 800 ملم، ومع 
خلوص أرضي يبلغ 230 ملم، 
فقد مت تصميمها وهندســتها 
ملواجهة الطرقات الوعرة األكثر 
صعوبة بسهولة تامة. وبفضل 
زاوية االقتراب التي تبلغ 28 
درجة وزاوية االبتعاد البالغة 
25 درجة، يشعر سائقو بيك 
أب رجنــر اجلديــدة بالثقــة 
عند القيــادة على املنحدرات 
القاســية وتخطــي العوائق. 

العامــل بالبنزين الذي أثبت 
جدارته.  تتوافر شاحنة فورد 
رجنر ضمن مجموعة واسعة 
مــن الطــرازات ومســتويات 
التجهيزات واملواصفات، مثل 
 XLTو XLالطراز األساســي و
وليمتد ووايلــد تراك األعلى 
مستوى بن الطرازات، لتلبية 
احتياجات العمالء سواء كان 
ذلك للعمل أو املتعة. تتوافر 
رجنــر مبقصــورة أحاديــة 
ومقصــورة راب ومقصورة 

مزدوجة. 

فورد إكسبيديشن
مت طــرح اجليل األول من 
ســيارة إكسبيديشن في عام 
أكبــر ســيارة  1996، وهــي 
متعــددة االســتعماالت لدى 
فورد، وتتسع لثمانية ركاب، 
وحتمل تصنيف خمس جنوم 
كنتيجــة إجمالية من اإلدارة 
الوطنية لسالمة السير على 
الطرقات السريعة األميركية 
NHTSA. ترتقي إكسبيديشن 
بتصميم الســيارات املتعددة 
االســتعماالت الكاملة احلجم 
إلى مستوى أعلى عبر طرازات 
متنوعــة من املركبــات، التي 
تتميز كل واحدة منها مبظهر 
وميــزات فريدة ملنح العمالء 

املزيد من اخليارات.
تضم إكسبيديشن محرك 
EcoBoost املعتمــد أيضا في 
شاحنة فورد F-150 الرائدة في 
القطاع، باإلضافة إلى مقصورة 
أكثر هدوءا، وتزخر باملزيد من 
التكنولوجيا مقارنة مبركبات 
السابقة. ويستخدم  األجيال 
احملرك الضخ املباشر للوقود 
وشاحنن توربينين، ما يسمح 
لــه بتأمــن املزيد مــن القوة 

والفعالية واألداء.
تضم إكسبيديشن أحدث 
التكنولوجيا، مبا في ذلك نظام 
 MyFord املزامنــة مع تقنيــة
والنظــام  املتوافــر،   Touch
الكامن لفتح األبواب مع نظام 
التشــغيل بكبسة زر ونظام 
املعلومات اخلــاص بالزوايا 
غيــر املرئية مع نظام اإلنذار 

.CTA عند الرجوع
تتوافر مجموعة طرازات 
إكسبيديشن اآلن في الكويت 
ضمــن خمســة مســتويات 
جتهيــزات - مبــا فــي ذلــك 
فئات XL وXLT وكينج رانش 
وبالتينــوم وليمتد. ويعتمد 
فريق التصميم طابعا معينا 
لتحديد مظهر كل فئة وليعكس 
أســلوب حيــاة كل نــوع من 
املســتهلكن. وهذا التخطيط 
املــدروس يعنــي أن العمالء 
بإمكانهم االختيار من بن طراز 
XLT الرياضي، أو طراز ليمتد 
املفعم بالثقة واألناقة، أو طراز 
بالتينــوم الراقي الذي يالئم 
املدينة، أو طراز كينج رانش 
الصلــب الذي يالئــم اجلبال 
والطرقات الوعرة. تتميز كل 
فئــة بلمســات نهائية فريدة 
مت اختيارها بعناية لتعكس 
أسلوب حياة العميل ورغباته.

باشا( )قاسم                  F-150 مجموعة من شاحنات فورد

..واختبار عبور املياهفورد رجنر تتسلق الهيكل املتمفصل

أكثر من 1000 زائر 
متتعوا بقيادات 

جتريبية
لـ »عبور املياه« 

و»تخطي العقبات« 
و»الهيكل 

املتمفصل«

صالبة تأخذك إلى آفاق أبعد

»فورد« و»الغامن أوتو« حتفزان احلماسة في الكويت بـ »جولة الشاحنات«


