ضمیمه رایگان روزنامه ایران
شماره  / 2دوشنبه  11اردیبهشت 1396

khodro+

9

برای لذت رانندگی
بیشتر میتوانید یکی از
سه حالت رانندگی
Normal، Sportو
 Individualرا انتخاب کنید .در
هرکدام از حالتها عملکرد جعبه
دنده ،فرمان ،پدال گاز و سیستم
تعلیق ،صدای پیشرانه و حتی
چرخش چراغها در پیچ متفاوت است
گلف GTIدارای
دوجعبه دنده دستی و
اتوماتیک است .جعبه
دنده  6سرعته دستی به صورت
استاندارد برروی این خودرو قرار
دارد .اگر خواهان جعبهدنده 6
سرعته اتوماتیک ( )DSGهستید
باید مبلغ  1100دالر پرداخت کنید

خــودروی دنیا را دریافت کرد .در ســال  2012نیز
از سوی نشــریه  TopGearخودروی سال معرفی
شــد .این موارد تنها بخشی از افتخارات و مدالهای
روی ســینهی این ژنرال آلمانی است .افتخاراتی که
به همین سادگی کسب نشده است.

نسل هفت را بهتر بشناسید

نســل هفتم گلف در چهار مدل اســتانداردGTI،
 E-Golfو  Golf Rعرضه میشــود .شــما میتوانید
خــودروی مــورد نظــر را از بیــن هفت رنــگ آبی
(،)SilkBlueMetallicمشکی،نقرهای(Tungestan
 ،)Silver Metallicخاکســتری (Platinum
 ،)Gray Metallicقرمــز (،) Tomado Red
سفـــــــــید ( )Pure Whiteو ســــــرمهای
( )Night Blue Metallicانتخاب کنید .مدل GTI
نیز در چهــار تیــپ  S، Sport، SEو Autobahn
عرضه میشــود که بیشترین تفاوت در بخش آپشن و
امکانات اســت .قیمت پایه نسخه  GTIاز  25259دالر
شروع میشــود و با توجه به سفارشــات مشتری این
قیمت افزایش مییابد .البته نسخه مورد آزمایش مدل

 Autobahnبــوده که کاملتریــن تجهیزات ایمنی
و رفاهــی را در خود جای داده اســت .قیمت پایه این
مدل  34095دالر است .این خودرو توانسته از مؤسسه
ایمنی 5 NHTSAستاره ایمنی را دریافت کند.
خودروی مورد آزمایش دارای امکانات و تجهیزات
کامل اســت .رادار نقطه کور ،سانروف ،کروز کنترل،
سنسورهای پارک ،سیســتم پارک اتوماتیک ،رادار
بین خطوط ،رادار جلو ،دوربین عقب ،پوشــش چرم
صندلی،سیستم هشدار باد تایرها ،گرمکن صندلی،
پدالهای تعویض دنده پشت فرمان ،سیستم تهویه
جداگانه جلو و چراغهای  LEDروز تنها بخشــی از
امکانات رفاهی و ایمنی مورد استفاده در این خودرو
به حساب میآید.

هیجان واقعی  2لیتری

هرچقدر به خودرو نگاه کنید بازهم سیر نخواهید
شد .طراحی چراغهای جلو و عقب به زیبایی صورت
گرفته و با توجه به ابعــاد و اندازه  GTIاین چراغها
به خوبی هیجان رانندگی با یک خودروی اســپرت
را برایتــان به همراه دارد .اما همــه چیز در ظاهر

سیستم صوتی مورد
استفاده در گلف توسط
شرکت fender
ساخته شده است .این خودرو 8
بلندگو دارد .ساب ووفر این سیستم
صوتی نیز در زیر چرخ زاپاس در
صندوق بار تعبیه شده است

گلف به عنوان یک خودروی هاچبک کوچک شناخته میشود .اما با این وجود
فضای سرنشینان و فضای بار در آن به خوبی درنظر گرفته شده است .فضای
بار گلف GTIبه اندازه بسیار کافی جادار و گود است
خودرو خالصه نمیشود GTI .را باید راند تا حس و
حال واقعی را درک کرد .با فشار دادن دکمه Start
صدای نســبتاً بم به گوش میرسد .جعبه دنده را در
وضعیــت  Dقرار میدهیم و بــا خالص کردن ترمز
دســتی ،حرکت خود را آغاز میکنیم .حدود 3سال
پیش نیز فرصتی داشتیم تا با نسل  5گلف و نسخه
 R32آزمایشی انجام دهیم .خودرویی با پیشرانه 3/2
لیتری که در هر شرایطی آدرنالین را در رگهایتان
بــه جریــان میانداخت .حاال نوبت نســخه  GTIبا
پیشرانه 4سیلندر  2لیتری توربوشارژ رسیده است.
به هیچ عنوان گلــف GTIرا یک خودروی هاچ بک
معمولی حســاب نکنید .از همان ابتــدا پدال گاز را
فشــار دهید و هیجان واقعی پیشــرانه  2لیتری را
احســاس کنید .البته پیش از هرچیز ،کمربندهای
ایمنی خود را ببنید GTI .یک هاچ بک آلمانی سریع
و تند و تیز است.
درطول مدت زمــان رانندگی سیســتم تعلیق
تــا حدودی ضربــات را به کابیــن منتقل میکرد.
نمیتوان گفت ســواری خشــک و سفتی دارد و نه
میتوان گفت خیلی نرم اســت .واقعاً  GTIسواری

بین این دوحالــت را برایتان به همراه دارد .فضای
داخل کابین مناســب و فرمان چــرم حس و حال
خوبی را به همراه دارد GTI .خیلی سریعتر از انتظار
است .فشار به روی پدال گاز مساوی است با شنیدن
صدای لذتبخش توربو و افزایش ناگهانی ســرعت
خودرو .همچنین صدای گوشنواز اگزوزها نیز خالی
از لطف نیســت .به هیچ عنــوان از رانندگی با GTI
خسته نخواهید شد.
دریک جمعبندی کلــی میتوان گفت گلفGTI
هنوز اصالت و روح اجداد خود را حفظ کرده اســت.
خودرویی که دوروی ســکه دارد .شــما میتوانید از
یک روی سکه به عنوان یک خودروی کام ً
ال معمولی
و شهری برای استفاده روزمره از آن بهرهمند شوید.
روی دیگــر ســکه نیز با یک هاچ بــک تند و تیز و
چسبنده طرف هستید که رانندگی پرهیجانی را به
ارمغان میآورد.
در پایان ضمن تشــکر از مالــک محترم خودرو
محمــد فروخیــان جهــت در اختیار قــرار دادن
خودرویشان ،از ناصر سیالوی جهت هماهنگیهای
الزم برای این آزمایش سپاسگزاریم.

