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نسخه مورد آزمایش دارای
رنگ سرمهای
()Night Blue Metallic
است .ارزانترین گلف با قیمت 19895
دالر به فروش میرسد .گرانقیمتترین
گلف نسخه  Golf Rبا قیمت پایه 39375
دالر است

آزمایش فنی فولکس واگن گلف جی تیای

پر افتخارترین ژنرال

گزارش و عکس ها :حسن رزاقی

خودروهای هاچبک و کوچک شــهری فلســفه خاص خود را دارند .ابعاد و اندازه
کوچک و مصرف ســوخت کمتر نسبت به خودروهای ســدان از ویژگیهای مهم
آنها است .برای اســتفاده روزمره گزینه مناسبی هستند .قیمت به مراتب کمتری
نســبت به خودروهای ســدان همرده خود دارند .در این بین برخی از شرکتهای
خودروسازی چاشنی بیشتری برای ســاخت این خودروها استفاده میکنند .آنها
گزینههــای مختلفی برای خودروهای هاچبک تولیدی خــود در نظر میگیرند .از
امکانات و تجهیزات رفاهی گرفته تا جدیدترین سیستمهای ایمنی .شرکت بزرگ
فولکسواگن همیشه در ساخت خودروهای هاچبک و کوچک شهری پیشتاز بوده
است .این شرکت با عرضه محصول جدید خود با نام گلف ( )GOLFدر سال 1974
توانست فروش بسیار خوبی را از همان ابتدا تجربه کند.
البتــه خــودروی گلــف فقط در یــک کالس
تولید نشــده اســت .از همان ابتدا ایــن خودرو در
مدلهــای کانورتیبــل ،هاچبــک و در نســلهای
بعدی به صــورت استیشــنواگن ،ونهای کوچک
شــهری و ...عرضه شد .اما بســیاری از جوانان گلف
را با نســخههای هاچبــک  3و  5در میشناســند.
فولکسواگن تا به اینجای کار  7نسل از گلف را تولید
و روانه بازار کرده است .نسل اول این خودرو از سال
 1974تا  1983تولید شــد .سپس نوبت نسل دوم
رسید تا از سال 1983برروی خط تولید قرار بگیرد.
پایان تولید این نسل نیز سال  1992بود .نسل سوم
هفت ســال تولید شــد از  1991تا  1998و بعد از
آن نسل چهارم در سال  1997تا  2003تولید شد.
پنجمین نسل تنها  6سال یعنی از  2003تا 2009
تولید شــد .بعد از آن نیز نسل ششــم از  2008تا
 2013برروی خط تولید قرار گرفت .هفتمین نسل
نیز از سال  2012تاکنون در سه مدل  3در هاچبک،
 5در هاچبک و  5در استیشنواگن تولید میشود.
در ماههای پایانی سال  95یک دستگاه گلف نسل
هفتم وارد کشور شــد .خودرویی که مستقیماً وارد

منطقه آزاد اروند شــد و پالک آن منطقه را دریافت
کرد.گلف مورد نظر نسخه  GTIسفارش آمریکا است.
این خودرو در اســفندماه ســال  95نیز به صورت
گذرموقت و تنهــا برای مدت  4هفته از منطقه آزاد
اروند خارج شد .باتوجه به شرایط بسیار سختگیرانه
درنظر گرفته شــده بــرای خودروهــای موجود در
مناطق آزاد خروج مدلهای باالی  2500سیســی
از منطقه امکانپذیر نخواهد بود .موضوعی که برای
بسیاری از مالکین چندان راضیکننده نیست .البته
امیدواریم با مونتاژ محصوالت فولکسواگن در ایران،
شــاهد حضور این خودرو در خیابانهای کشورمان
باشــیم .فرصتی پیش آمد تا با گلف  GTIاز نزدیک
مالقاتی انجام دهیم که در ادامه به آن میپردازیم.

چرا گلف :GTI

محمــد ،مالک جوان گلف اســت .وی از کودکی
عالقه شــدید به برند فولکسواگن داشته است .آن
هــم بخاطر اینکــه پدربزرگ وی بخاطــر موقعیت
شــغلی خود از محصــوالت فولکسواگن اســتفاده
میکرده اســت .یکی از خودروهای مورد اســتفاده
وی فولکسواگن استیشــن بوده است که همچنان

این گلف از یک پیشرانه
 2لیتری  4سیلندر
توربوشارژ با 220اسب بخار
قدرت و 350نیوتن متر گشتاور بهرهمند
است .حداکثر سرعت خودرو 246
کیلومتر درساعت و شتاب صفر تا صد
آن 6/3ثانیه است

از آن نگهــداری میشــود .حال نوهی جــوان پا در
راه پدربزرگ گذاشــته و با توجه به شــناخت برند
فولکسواگن و کیفیت بــاالی محصوالت بخصوص
نسخه پرطرفدار  GTIاز کشور امارات این خودرو را
خریداری کرده است.

مدالهای ژنرال آلمانی

گلف به عنوان یکــی از پرفروشترین محصوالت
شــرکت فولکسواگن در دنیا شــناخته میشــود.
خودرویی بیادعا که توانسته در این چندسال اخیر
نگا ه بسیاری از کارشناسان خودرویی و مجالت را به
ســمت خود جلب کند .خودرویی که از همان نسل
اول تاکنــون دنیای بیانتهایی برای تیونینگ آن در
نظر گرفته شده است .به همین خاطر است که گلف
در بین جوانان طرفداران بســیار زیــادی دارد .این
خودرو دارای افتخارات بســیار زیادی است .درسال
 2015از ســوی نشــریه معتبر موتورترند به عنوان
خودروی ســال معرفی شــد .در همان سال نیز به
عنوان خودرو ســال بازار آمریکای شمالی شناخته
شــد .در ســال  2013به عنوان خودروی سال اروپا
و ژاپن معرفی شــد و در همان سال عنوان بهترین

