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ت و گذار

شورولت کوروت  ZR1قبل از رونمایی لو رفت!

به گفته منابع خبری قرار بود شورولت کوروت  ZR1بزودی در نمایشگاه دیترویت یا لسآنجلس رونمایی شود،
اما این برنامه به دلیل منتشــر شــدن برخی تصاویر از امکانات فنی و ظاهر این مدل جدید شورولت کمی تغییر
کرد .بدین ترتیب مدل پرطرفدار این کمپانی آمریکایی برای نخســتین بار در روز  ۱۲نوامبر ،یعنی یک روز قبل
از نمایشــگاه دوبی رونمایی می شــود .گفته می شود قیمت این هیوالی آمریکایی در حدود  ۱۲۰هزار دالر است
که تقریباً  ۴۰هزار دالر بیشــتر از مدل  Z06اســت .البته مشتریان این مدل با اشتیاق کامل به خرید این خودرو
خواهند پرداخت ،چون شورولت کوروت  ZR1به پیشرانه  V8با نام  LT5مجهز است که  ۷۵۰اسب بخار قدرت
و  ۹۲۰نیوتن متر گشتاور دارد.این قدرت یعنی رسیدن سرعت این مدل به بیش از  ۳۴۰کیلومتر در ساعت!

راهاندازی ناوگان تاکسی هوایی در لس آنجلس

به گفته یک شرکت آمریکایی به نام «اوبر» قرار است بزودی شبکه ای
از هواپیماهای کوچک الکتریکی به عنوان تاکسی های هوایی در شهر
لس آنجلس آزمایش و راه اندازی شــود .این طرح شامل شبکه ای از
هواپیماهای کوچک و الکتریکی به نام  UberAIRمی شود که ظرفیت
جابجایی  ۴نفر را دارند و بیشــتر برای جابجایی مسافران در مناطق
پر تردد و شــلوغ لس آنجلس اســتفاده خواهد شد .این تاکسی های
هوایی می توانند با سرعت  ۳۲۰کیلومتر برساعت حرکت کنند و گفته
می شــود با هزینه ای قابل قبول به مســافران خود ،سرویس خواهد
داد «.اوبر» پیش از این گفته بود قصد دارد شبکه خدمات خود را قبل
از لس آنجلس تا سال  ۲۰۲۰میالدی در دبی و داالس نیز اجرایی کند.
گویا بلندپروازی های شرکت اوبر تمامی ندارد و این شرکت امریکایی
قصد دارد بزودی با همکاری ناسا یک سیستم مدیریت ترافیک برای
تاکسیهای پرنده طراحی و راه اندازی کند.
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لیفان ایکس  60و چانگان  cs35؟
قمار زندگی به روی یک چرخ!
اسب سرکش فراری پیستها را به آتش میکشد
فساد واردات خودرو و اصرار خودروسازان به کپيکاري
بساطهای بیانتها در یکقدمی شما
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قدرتنمایی دوکاتی با مدل پانیگل V4

کمپانی بوکاتی بــه تازگی با معرفی محصول جدید خود به نام
پانیگل  ، V4یک سوپر بایک فوقالعاده را عرضه کرده که به گفته
مدیران کمپانی ،پرچمدار جدیــد آنها و برگرفته از تکنولوژیهای
موتــو جی پی خواهد بود .نیروبخش پانیگل  V4یک پیشــرانه 4
ســیلندر با طراحی  90درجه سیلندرهاست که برای نخستین بار
در موتورسیکلتهای تولید انبوه دوکاتی به کار رفته است .دوکاتی
پانیگل  V4در ســه نســخه به خریداران عرضه می شــود .نسخه
استاندارد پانیگل  ،V4مدل پانیگل  V4 Sو پانیگل V4 Speciale
که این مدل سوم دارای قدرت بیشتر و تغییرات جدیدی است .این
مدل فقط  1500دستگاه تولید خواهد شد که با  173کیلوگرم وزن،
ســبکتر از دو مدل دیگر است .ضمنا  226اسب بخار قدرت دارد
با پوشش بدنه ســه رنگ ،سیستم اگزوز تیتانیومی و صندلی جیر
طراحی و عرضه خواهد شد.
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مدیر استون مارتین پشت فرمان مسابق ه می نشیند

گاهــی اوقــات رفتــار برخــی از مدیــران کمپانی های
خودروسازی بســیار عجیب اســت .البته این دست مدیران
بیشــتر مربوط به کمپانی های ژاپنی می شــوند ،اما این بار
دکتر «اندی پالمر» مدیرعامل اســتون مارتین دست به کار
جالبی خواهد زد و خودش پشت فرمان خودروی مسابقه ای
ونتیج  GT8این کمپانی خواهد نشســت .گویا حضور آقای
مدیرعامــل ،در مســابقات  24ســاعته  COTAدر تگزاس
خواهد بود که چند روز دیگر برگزار می شود .پالمر به عنوان
یک راننــده آماتور ،تجارب مشــابهی دارد و پیش از این در
پیستهای مختلفی مثل سنترتون ،راکینگهام و سیلورستون
نیز رانندگی کرده است.

رعایت استانداردهای ایمنی جدید برای خودرانها

خودروهای خودران نیز از اواســط ســال  2018در تستهای
ایمنی شــرکت خواهند کــرد .طبق اعالم یوروانکاپ و موسســه
تحقیقاتــی  Thatchamایــن قوانیــن احتمــاالً بخشــی از
نقشه راه  2025یوروانکاپ بوده و تالش دارد تا خودروهای مجهز به
سیستمهای کمک راننده پیشرفته همچون ترمز اضطراری خودکار
را ارزیابی کند .البته جزئیات دقیق این پروژه هنوز منتشر نشده اما
تجهیزات مهمی همچون دستیار حفظ خودرو بین خطوط و کروز
کنترل تطبیقی را ارزیابی و بررسی خواهد کرد .در مجموع با رعایت
این اســتانداردهای جهانی ،لذت رانندگــی با خودروهای خودران
دو چندان خواهد شد و می توان مثل یک سرنشین معمولی بدون
هیچ دغدغه ای در خودرو نشست و در هر مسیری ،رفت و آمد کرد.
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