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«پورشه پانامرا» نسخه خاص خود را رو کرد

بخــش ویژه مدلهای انحصاری شــرکت پورشــه به تازگــی از مدل
 Exclusiveخود رونمایی کرده که گفته می شــود چیزی شــبیه جادو
روی بهترین محصول پنج در این برند آلمانی اســت .پورشه پانامرا توربو
 S E-Hybridبا رنگ بنفش خــاص با نام  Amethystمتالیک یکی از
زیباترین مدل های این شــرکت است .در کابین پانامرا توربو هم تا دلتان
بخواهد از طراحی لوکس و چشــم نواز اســتفاده شده و به کارگیری چرم
سفید و مشکی به زیبایی آن افزوده است .قلب تپنده این خودروی آلمانی
با یک پیشرانه  8سیلندر  4لیتری توربو با قدرت  550اسب بخاری و یک
واحد الکتریکی با خروجی  136اسب بخار می تپد که می تواند در مجموع
چیزی به اندازه  680اسب بخار به آن نیرو ببخشد .پس زیاد تعجب ندارد
که شــتاب صفر تــا  100این خودرو چیزی در حدود  3/4ثانیه اســت و
می تواند به سرعت  310کیلومتر در ساعت برسد.
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سفر به آینده با مدل اسپورت الکتریکی هوندا

شرکت خوشنام و بزرگ ژاپنی هوندا که به تازگی با رونمایی از کانسپت
جالب اوربان الکتریکی خود ،باعث تحسین کارشناسان و مشتریان دائمی
خود شــده بود ،دوباره محصول دیگری را در نوبت رونمایی و عرضه دارد.
یک خودروی مفهومی اســپورت الکتریکی که هنوز جزئیات زیادی از آن
رو نشــده ،اما گفته می شود طراحی اصلی آن از کانسپت اوربان الکتریکی
الهام گرفته که شاخص ه اصلی آن ،طراحی کابین دو نفره است .چراغهای
دایره ای  LEDجلو ،کاپوت کم ارتفاع و طویل و همچنین نصب صندلیها
نزدیک اکسل عقب از جمله خصوصیات ظاهری این خودروی جمع و جور
است .همچنین به جای آینههای جانبی نیز از تکنولوژی دوربین استفاده
شده است.
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مدل کراساوور  X2بیامو رونمایی شد

مدتهــا بود که اخبار زیادی از طراحی و ســاخت مدل کراساوور X2
بیامو منتشر می شد و رسانه های مختلف هر از گاهی با تصاویر جاسوسی،
این مدل را معرفی کردند ،اما انتظار به ســر رســید و این شاهکار جدید
بی ام و رونمایی شد .این خودرو بیش از هر چیز به گزینههای کمک راننده
خود مشهور است .درست مثل سامانه حرکت بین خطوط ،ترمز اضطراری و
سرگرمیهای چند رسانهای نسل جدید بیامو که می تواند مشتریان زیادی
را جلب و تشویق کند .این خودرو که «کول اکس» نام دارد ،طبق پلتفرم
 X1ســاخته شــده و میتوان آن را یک کراساوور سنتی یا یک هاچبک
بزرگ خواند .مدل  X2با پیشــران ه توربودیزل  ۲لیتری باعث تولید قدرت
 ۲۳۱اسب بخار و گشتاور  ۴۵۰نیوتنمتر می شود که در تست های نهایی
توانسته در زمان  ۶/۷ثانیه به سرعت  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت برسد .میزان
مصرف بنزین این خودروی زیبای آلمانی در هر  ۱۰۰کیلومتر هم چیزی
حدود  5لیتر است!

فرش قرمز برای زاگاتو گرنتوریسمو

رونمایی محصول جدید شرکت مشهور زاگاتو به نام  IsoRivoltaویژن
گرن توریســمو همه را مبهوت کرد .به خصوص افرادی که عاشق بازیهای
پلیاستیشن هستند و می توانند با نشستن روی مبل راحتی خانه خود با
یک کنسول پلیاستیشــن ،رانندگی کنند .زیاد تعجب نکنید؛ چون مدل
جدید زاگاتو در بازی گرن توریسمو اسپورت که یک بازی پرطرفدار کنسول
پلیاستیشن  4است وجود دارد و از همان خصوصیات زیباشناسی ایتالیایی
و قوای محرکه آمریکایی بهره می برد .طراحان زاگاتو معتقدند استایل بدنه
این خودرو حس یکنواختی و تشابه خودروهای چند سال گذشته را انکار
میکند .هرچند کابین و گلگیرهای این مدل کام ً
ال خاص است ،اما طراحی
کلی با توجه به تناســبات و ظرافت عمومی انجام شده است .این خودرو
 1129کیلوگرم وزن دارد و شــتاب صفر تا  100کیلومتر در ســاعت آن
 2/7ثانیه اســت .حداکثر سرعت محصول جدید زاگاتو نیز  365کیلومتر
در ساعت است.
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جانور ژاپنی؛ محصول جدید اسپورت سوبارو

کمپانی ســوبارو بار دیگر با احترام به مشتریان و طرفداران ژاپنی خود وارد

میدان شد و نسخه جدید و آماده پیست خود از خانواده خودروهای WRX STI
با نام  S208 Special Editionرا رونمایی کرد .این خودرو که در تولید محدود

در تیراژ  450دستگاه ساخته شده به معنای واقعی جانور جدید ژاپنی هاست .این
مدل با پیشرانه  4سیلندر  2لیتری توربویی خود می تواند  324اسب بخار قدرت
تولید کند و به هیچ رقیبی در پیست رحم نکند .رینگهای  19اینچی ،اسپویلر
کوچک عقب و اســپلیتر جلو می تواند این خودرو را نسبت به دیگر مدل های
سوبارو متمایز کند .همچنین رنگ های سفارشی این خودرو یعنی آبی و سفید
کریستالی هم طرفداران فراوانی دارد که برای خاصتر شدن آن می توان از بال
عقب بزرگتر و سقف کربنی استفاده کرد.
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