دفترچه راهنما
فرمان برقی و هیدرولیکی چه
تفاوتی دارند؟
صنعت خودروســازی ،از اولین روزهای به وجود
آمدنش تاامروز همواره در حال پیشــرفت بوده و
اجزاء مکانیکی و فنی خودروها به واسطه افزایش
دانش و تکنولوژی در این صنعت ارتقاع یافته اند.
یکی از این اجزاء مهم و حســاس فرمان خودروها
اســت ،که ابتدا به صورت مکانیکی بر روی تمام
خودروها قرار داشــت .فرمان مکانیکی به کمک
دنده شــانهها و پینیونها عمل میکــرد؛ یعنی
حرکت دورانــی غربیلک فرمان به دنده شــانهها
منتقل میشد و دنده شانهها نیروی وارده به خود
را از طریق مفصلها به چرخها منتقل میکردند.
فرمانهای مکانیکی مشکالت زیادی داشتند و از
آن جمله میتوان به سخت بودن پیچاندن فرمان
و یا لغزش فرمان در سرعتهای باال اشاره کرد .به
این ترتیب تصمیم گرفته شده که سیستم فرمان
در خودروهــا بهبود یابد و در مــدت زمانی اندک
فرمان هــای هیدرولیکــی اختراع شــدند .این
فرمانها عالوه بر این که راحت میچرخید ،کاهش
خستگی راننده و همچنین افزایش ایمنی خودروها
را نیز به همراه داشت.
استفاده از فرمان هیدرولیکی اجزاء جدیدی را به
اتومبیلها اضافه کرد و باعث مصرف انرژی بیشتر
خودروها شــد .در حقیقت این فرمــان ها کامال
مســتقل و آزادانه فعالیت نمیکردنــد و به دلیل
اتصال به موتور خودرو ،حتــی زمانی که در طول
رانندگی حرکتی انجام نمیدهنــد باز هم انرژی
زیادی مصرف میکنند .این موضوع باعث شــد تا
پژوهشــگران صنعت خودروسازی به فکر ساخت
سیستمی جدید برای فرمانها بیافتند و در نتیجه
آن فرمانهای برقی یا  EPSاختراع شد .فرمان
برقی به جای اســتفاده از نیروی موتور خودرو که
باعث افزایش مصرف ســوخت میشود؛ مجهز به
یک موتور کوچک و مســتقل است و مانند فرمان
هیدرولیکی باعث افزایش مصرف انرژی نمیشوند.
فرمان الکتریکی با توجه بــه مکانیک خودروها به
ســه حالت بر روی تمام خودوها نصب میشوند.
نصب بر روی ستون فرمان ،نصب بر روی پینیونها
که بیشــتر مــورد اســتفاده در خودروهای نیمه
سنگین است و نصب بر روی دنده شانهای خودرو.
فرمان الکتریکی مزایای زیادی نســبت به فرمان
هیدرولیکی دارد که از آن جملــه میتوان به این
موارد اشــاره کرد:حذف پمپ هیدرولیک و چرخ،
حذف شــیرهای کنترل و لوله های رابط ،حذف
تســمه ما بین پمپ هیدرولیک و موتور اتومبیل،
حذف جک هیدرولیک و روغن هیدرولیک و وزن
کم نســبت به فرمان هیدرولیکی ،تغییرات کمتر
مکانیکی نسبت به فرمان هیدرولیک ،فعالیت در
زمان حرکت فرمان ،کاهش حجم و اندازه نسبت
به فرمان هیدرولیکی ،مستقل بودن از موتور ،طول
عمر بیشــتر ،ایمنی باالتر و مصرف کمتر انرژی.
ضمن آنکه اگر زمانی فرمان الکتریکی دچار مشکل
شده و عملکرد آن متوقف شود ،به صورت خودکار
میتوان از فرمان مکانیکی استفاده کرد.
به طور کلی سیستم فرمان الکتریکی تنها تفاوتی
که با سیستم هیدرولیکی دارد این است که منجر
به از بین رفتن بســیاری از اجزاء اضافی شده و در
کاهش مصرف سوخت خودروها بسیار موثر است و
تنها در مواقعی عمل میکند که فرمان چرخش یا
گشتاوری داشته باشد.

تولیدنخستین خودوریالماسیدنیا
رولز رویس ،شرکت بریتانیایی سازنده خودرو های لوکس ،در نمایشگاه بین المللی خودرو
ژنو ،۲۰۱۷سنگ تمام گذاشت تا همچون همیشه ابهت خود در میان لوکس سازان جهان
را به رخ کشیده باشد.
این شرکت که همیشه باالترین حد تجمل را در محصوالت خود بکار می برد ،در نمایشگاه
ژنو از خودرویی لوکس و خوش رنگ رونمایی به عمل آورد که بهت و تعجب همگان را بر
انگیخت.رولز رویس در این نمایشگاه اولین خودروی الماسی دنیا را در معرض نمایش قرار داد.
رولز رویس به منظور باال بردن حد تجمل در خودوری مدل ،Ghostاز الماس برای رنگ آمیزی
استفاده کرده است.رولز رویس برای رنگ آمیزی این خودوری فرا لوکس که “ ”Eleganceنام دارد،
از  ۱۰۰۰الماس خورد شده استفاده کرده است که این کار رولز رویس نمایشگاه ژنو امسال را تجملی تر از همیشه کرده بود.

بی کیفیت ترین خودروهای سال
کیفیت خودروهای تولیدی و مونتاژی در خودروسازان داخلی به صورت ادواری از سوی
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ارزیابی شده و هر ماهه گزارش وضعیت کیفی
این محصوالت به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال و بخشــی از آن نیز برای اطالع
مصرفکنندگان منتشر میشود .آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی
در سال گذشته نشان میدهد که  ۱۱مدل سواری در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان
داخلی همچنان در پایینترین سطح کیفی ممکن قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره
کیفی را کسب کردهاند.این خودروها شامل سایپا  ،۱۱۱سایپا  ،۱۳۲سایپا  ،۱۳۱تیبا و تیبا هاچبک
(از محصوالت سایپا) ،امویام  ۱۱۰اس و امویام ( ۵۵۰از محصوالت مدیران خودرو) ،پژو پارس ،سمند
و پژو ( ۴۰۵از محصوالت ایران خودرو) و لیفان ایکس  ۶۰هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.
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کروالیی که در ایران به فروش می رسد ،تنها دو کیسه هوا دارد
کروال  ۲۰۱۶باعث شده تا رضایت کلی بیشــتری در مورد این
که بیشتر افراد آن را می پسندند و به هر حال عامیانه تر طراحی
از نگاه طراحی
و سیستم های کنترل پایداری الکتریکی در آن دیده نمی شود.
خودرو خانوادگی ثبت بشود.
شده است .ولی طراحی داخلی لنسر بر مبنا اصل ساده بودن در
تویوتا کروال تیپ، Xظاهری هیجانی تر نسبت به
این بدان معناست که به احتمال قوی نسخه موجود در بازار ایران
میتسوبیشی لنسر تیپ ۴به موتور  ۱٫۸لیتری  ۱۴۰اسب بخار با
خودروهای اسپرت است و وقتی حس یک خودروی خانوادگی را
قبل دارد .دیگر نمی توان آن را خودرویی پیرمردی دانست .رکاب
و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با دو کیسه هوا و فاقد )ESP
گشتاور  ۱۶۷نیوتون متر مجهز است .گیربکس لنسر نیز از نوع
از آن می خواهید ،نمی تواند درست القا کند .گویا طراحی داخلی
اسپرت ،دی الیت های عمودی ،طرح جدید سپرها و… باعث
نمی توانند در قسمت عملکرد سیستم های ایمنی جانبی امتیاز
 CVTبوده که قابلیت تعویض دنده شش سرعته از پشت فرمان
لنسر تنها بر مبنا اسپرت انجام شده است.
شــده تا این خودروی خانوادگی حس اسپرت بودن را به راننده
بگیرند و در نتیجه برای این مدل ها ،پنج ستاره ایمنی مفهومی
برای آن تعبیه شده اســت .با اینکه گیربکس  CVTلنسر روی
از نظر مشخصات فنی
منتقل کند .ولی این تغییرات هم برای بسیاری جذاب واقع نشده
ندارد .ولی در عوض لنسر فیس لیفت تیپ ۴با هفت کیسه هوا
کاغذ باید عملکردی مثل گیربکس کروال داشــته باشد ،بخاطر
تویوتا کروال  ۲۰۱۶در بــازار ایران همچنان به
است .زیرا خودرویی خانوادگی که محبوبیتش را از آن دسته بازار
و ســامانه های پایداری الکتریکی کامل عرضه می شود و از نظر
سیســتم کنترل آوانس و ریتارد و فناوری  ،MIVECشــاهد
موتور دو لیتری  ۱۴۳اسب بخار با گشتاور ۱۸۷نیوتون متر مجهز
به دست آورده بود ،این روزها با قیافه ای متفاوت دیده می شود.
ایمنی با مدل های موجود در بازار جهانی تفاوتی ندارد .می توان
هستیم که در حالت دســتی نیز این گیربکس هماهنگی خود
است .ولی گیربکس آن تغییر کرده و از چهار سرعته اتوماتیک به
ظاهری که شاید در شــان یک خودروی خانوادگی نباشد .مثل
نتیجه گرفت که ایمنی لنسر تیپ ۴به مراتب از تویوتا کروال طبق
را با موتور حفظ می کند و در برخی تست ها شتاب صفر تا صد
 CVTمولتی درایو هفت سرعته ارتقا پیدا کرده است .در اصل
این می ماند که یک رییس جمهور ،به جای لباس رسمی با لباس
استانداردهای ایمنی باالتر است.
 ۹٫۶ثانیه را ثبت می کند .همچنین به خاطر این فناوری مصرف
گیربکس CVTبرای کاهش مصرف سوخت و رانندگی نرم تر در
ورزشی در مراسم ها حاضر شود و تنها سابقه ورزشی آن ،داشتن
از نظر امکانات و آپشن
سوخت ترکیبی لنسر تیپ ۶٫۶،۴لیتر به ازای ۱۰۰کیلومتر اعالم
کروال خانوادگی دیده می شود و قابلیت هفت سرعته تیپترونیک،
عکس یادگاری با شرت فوتبال باشــد! داستان کروال هم دقیقا
اکثر محصوالت تویوتا در بازار ایران به کم آپشن
می شود .ســواری این خودرو در حالت عادی نرم بوده و فناوری
حالتی مصنوعی است تا برخی مواقع راننده بتواند خود شرایط راه
همین است .خودرویی که پرستیژ رسمی دارد ،تنها ظاهر اسپرت
بودن معروف هستند و تنها کیفیت باالی آن ها توجیه مناسبی
مناسبی در سیستم تعلیق آن استفاده شده است .لنسر را به عنوان
رفتن خودرو را تعیین کند .قدرت موتور به چرخ های جلو منتقل
به خود گرفته است و بخاطر چند قطعه ظاهری اسپرت ،ماهیت
برای خریدشان است .کروال تیپ  Xدر بسیاری از نسخه های وارد
یکی از فرمان پذیرترین خودروهای هم رده خود معرفی می کنند.
می شود و شتاب صفر تا  ۱۰۰این خودرو بین  ۹٫۷الی  ۱۰٫۵ثانیه
خودرو در ذهن عموم تغییر نمی کند.
شده ،حتی به سانروف ،کروزکنترل و سیستم تهویه اتوماتیک
همچنین رینگ های  ۱۸اینچی آلیاژی باعث نشده که سواری
ثبت شده است .همچنین برخی نمایندگان تویوتا در کشورهای
میتسوبیشی لنســر خودرویی اســت که در بازار جهانی با نام
مجهز نیست و تنها ویژگی خاص آن سنسور پارک جلو و استارت
لنسر خشک شــود و بی صدا بودن اتاق یکی از نکات مثبت این
حاشیه خلیج ،حداکثر سرعت متعارف کروال با گیربکس CVT
خودروی خانوادگی به فروش می رســد .ولی از ابتدای مســیر
دکمه ای آن به حساب می آید .لنسر تیپ ۴فیس لیفت خودرویی
خودرو از جانب مالکین اعالم می شود .برخی تست های انجام
را ۱۹۵کیلومتر بر ساعت اعالم می کنند .مصرف سوخت ترکیبی
میتسوبیشی نسخه های اســپرت این خودرو را به بازار معرفی
است که با قیمت کمتر به مراتب امکانات بیشتری را دارد .صندلی
شده در خارج از کشور ،حداکثر سرعت  ۲۱۰کیلومتر بر ساعت را
این خودرو نیز در تست های انجام شده حدود  ۷٫۳لیتر به ازای
کرده است و با معرفی صحیح توانسته در بعضی مواقع این خودرو
هشتحالتهبرقیراننده،تودوزیچرمباگرمکنصندلیهایجلو،
برای لنسر ۱٫۸لیتری اعالم می کنند.
هر  ۱۰۰کیلومتر اعالم می شود .تعلیق کروال به نسبت عملکرد
را اسپرت معرفی کند .در حقیقت لنسر را باید خودرویی خانوادگی
مانیتور و دوربین عقب فابریک ،کروزکنترل ،نور زنون و چراغشوی،
از نظر ایمنی
خوبی دارد .ولی بعضی از مالکین نرم بودن قسمت عقب این خودرو
دانســت که بخاطر برخی پارامترها می تواند جذابیت بیشتری
چرخش چراغ در پیچ ها ،سانروف ،سیســتم تهویه اتوماتیک،
کروال و لنســر جــزو خودروهایی به حســاب
را نسبت به اتاق قبلی کمتر می دانند .ولی
داشته باشد .یکی از مهم ترین پارامترها ظاهر لنسر است .قیافه
سنسور نور و باران ،بلوتوث ،فرمان پذیری صوتی و… از امکانات
می آیند کــه هر دو پنج ســتاره ایمنی را
ســواری یک نواخت و
این خودروی ژاپنی در مدل های مختلف ثابت است و تنها برخی
لنسر تیپ ۴محسوب می شود.
دریافت کرده اند .اما وقتی حرف
بی سر و صدا
تغییرات حس اسپرت بودن را کم و زیاد می کند .در نسخه فیس
قیمت و خدمات
از بازار ایران می شــود،
لیفت  ۲۰۱۶که با تیپ ۴وارد بازار ایران شده است ،با خودرویی
تویوتا کروال تیپ  Xتوسط شرکت ایرتویا ۱۴۱
داســتان تغییر
خانوادگی طرف هســتیم که برخی جزئیــات آن را هم برای
میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در نمایشگاه های تهران
می کند.
خانواده ها زیباتر کرده اســت و هم به چشم جوانان جذابتر به
با آپشــن های جزئی مختلف (مانند سیستم تهویه اتوماتیک و
نظر می آید .رینگ های طرح جدید ،طراحی جدید جلو
کروزکنترل -گرمکن صندلی دستی -مانیتور و دوربین عقب) تا
و رکاب اسپرت باعث شده تا این خودروی خانوادگی
 ۱۴۶میلیون تومان اعالم قیمت می شود .خدمات تویوتا در ایران
همچنان در شــان خود باقی بماند و تنها با ایجاد
جا افتاده است و معموال در هر شهری به محصوالت این خودرو
جذابیت حس اسپرت بودن را بدهد .این روزها
توسط نمایندگی ها یا تعمیرگاه های آزاد خدمات ارائه می شود.
القا درست جذابیت بخشی از اسپرت بودن
میتسوبیشیلنسرتیپ ۴فیسلیفتنیز ۱۲۷میلیونو۸۰۰
خودرو را می رساند و بسیاری از مشتریان
هزار تومان از جانب آرین موتور قیمت گذاری شده است
تنها به دنبال حس اســپرت هستند.
شکی در این نیست که تویوتا کروال به عنوان یکی از محصوالت پرفروش در بازار جهانی شناخته می شود و در بسیاری از
و در برخی شرایط فروش ویژه ،تا  ۱۲۲میلیون تومان به
لنسر تیپ ۴مثل رییس جمهوری
کشورها محبوبیت خاصی دارد .ولی مسئله اینجاست ،در بازارهایی که کروال رکورد فروش از خود بجای می گذارد ،نسخه
فروش رسیده است .این خودرو در نسخه فیس لیفت
می ماند که لباس رسمی پوشیده و
هایی وجود دارند که امکانات ایمنی و رفاهی باالی دارند و گاهی از نظر مشخصات فنی نیز با مدل قابل عرضه در ایران فرق می کنند .امروز در
به تازگی وارد بازار ایران شده است و هنوز بازار آزاد
تنها با ساعت مچی رسمی با بند
بازار ایران شاهد هستیم که همین کروالهای قابل ورود به بازار نیز طرفداران زیادی دارد و اکثرا قشری برای خرید آن اقدام می کنند که قصد
برای آن قیمت گذاری مشخصی انجام نداده است.
چرمی و دیزاین براق ،نظرها را به
استفاده خانوادگی دارند .این تفسیر از شرایط بازاری تویوتا کروال به این معناست که کروال هنوز نمی تواند جوانان را برای خرید خود راضی کند .با
خدمات این خودرو نیــز در نمایندگی های مجاز
خود جلب می کند.
اینکه تویوتا کروال تیپ Xبا ظاهری اسپرت به بازار ایران ورود پیدا کرده است ،ولی همچنان نمی توان کروال را خودرویی محبوب برای جوانان دانست.
آرین موتور انجام می شود و در اکثر شهرها خدمات
اما وقتی پا بــه کابین کروال و
ولی تویوتا کروال ویژگی هایی دارد که برخی جوانان را به سمت خود می کشاند و باعث می شود تا آنها بی خیال هیجان و جذابیت شوند .کیفیت ،اصالت
آن ارائه می شود.
لنســر می گذاریم ،داستان
ژاپنی ،دوام قطعات و اعتبار برند باعث می شود تا امروز برخی جوانان هم برای کم دردسر بودن کروال ،آن را به عنوان یک خودروی شخصی انتخاب
کمی تغییر می کند .طراحی
کنند .ولی می توان به همین جوانان یا افرادی که به دنبال خودرویی مهیج تر هســتند و معیارهای ذکر شده را برای خرید در نظر
داخلی کروال خطوطی را دارد
میگیرند،میتسوبیشیلنسرتیپ ۴رامعرفیکرد.خودروییکهازنظرابعاداتاقباکروالرقابتمیکندوازطرفی
در بازار جهانی به اصالت ژاپنی ،کیفیت و استهالک پایین شناخته می شود .در این بخش
به معرفی و مقایسه تئوری تویوتا کروال ۲۰۱۶و میتسوبیشی لنسر تیپ۴
مدل  ۲۰۱۶می پردازیم.
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کروال
بخریمیالنسر؟
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فروش هرپورشه،
۱۷هزار دالر
سود دارد
پورشه بهطور میانگین از
فروش هر خودروی خود ۱۷
هزار دالر ســود کسب میکند.
این رقم نسبت به سایر خودروسازان
دیگر بیشتر است.
فرقی نمیکند یک خودروساز در ساخت محصول خود
با چه شیوهای دست به کاهش قیمت بزند؛ درهرصورت
اتومبیل همچنان یک گزین ه گرانقیمت محســوب
میشــود؛ اما این به معنی کسب ســود سرشار برای
تمامی خودروسازان نیســت؛ البته بهجز پورشه .این
خودروســاز آلمانی پول خوبی از ساخت خودروهای
خود به جیب میزند.
بلومبرگ برای محاسبهســود پورشه برای هر خودرو،
به اعمال ریاضی متوسل شده است؛ فروش  ۲۳۸هزار
دستگاه در ســال گذشته و کســب  ۴.۱میلیارد دالر
سود عملیاتی .درنتیجه میانگین ســود پورشه برای
هر خودروی فروختهشده ،بیش از  ۱۷هزار دالر است.
بهعبارتدیگر ،پورشه تقریباً میتواند به ازای فروش هر
خودروی خود یک فولکسواگن جتا خریداری کند.
اگر پورشه تصمیم به انجام چنین کاری داشته باشد،
میتواندتنهاباسودعملیاتیخود ۲۳۸هزاردستگاهجتا
خریداری کند .البته این رقم بهطور میانگین محاسبه
شده است .از اینرو ممکن است سود برخی از مدلها
نظیر پانامرا توربو  Sهیبریدی یا پورشه  ۹۱۱توربوی
روباز بیشتر باشد .برای مثال قیمت این دو مدل تقریباً
نسبت به قیمت مدل پایهی آنها دو برابر است و به۲۰۰
هزار دالر میرسد.اما حتی همین قیمت نسبت به اکثر
رقبا باالتر است .این ارقام نسبت به خودروی مرسدس
بنز  GLAیــا  CLAیا مدل پای ه بی ام و ســری  ۲یا
حتی سری  ۳۳ ،۳هزار دالر بیشتر است .به این قیمت
میتوان هزین ه باالی آپشنهای پورشه را نیز اضافه کرد
که قیمت خودرو را بیشتر میکند.

دوست داشتنی های مرسدس بنز
حتما شما هم مثل خیلی از خودرو بازها از عاشقان سینه چاک
مرسدس بنز هستید.مرسدس بنز ،برندی مترادف با کیفیت ،عملکرد
فنی خوب و اطمینان است؛ برندی که در طول حیات طوالنی خود ،اصالت

190E
مرسدس بنز همواره محصوالتی را ارائه می کرد که خرید آنها
برای بسیاری از اقشــار جامعه امکان پذیر نبود و جوانان هم
معموال به ســراغ آنها نمی رفتند .با این حال در سال 1982
بود که این روند برای همیشه تغییر کرد .در این سال کالس
 W201با نام  190Eراهی بازار شــد که یک سدان کوچک
جوان پسند بود .قیمت این محصول بسیار پایین تر از دیگر
مرسدس ها بوده ،تریم های متفاوتی برای آن ارائه شده بود
که تنوع رده قیمت خودرو را نیز در پی داشت .همه این موارد
سبب شد تا توده مردم در بسیاری از کشورها توانایی خرید
یک مرســدس بنز را به دســت آورده 190E ،به محصولی

موفق و پرفروش بدل شــود و
بیش از یک میلیون و  800هزار
دستگاه از آن تا سال  1993از
خط تولید خارج شــود .همین
خودرو بود که پایه و اساس نسل
اول کالس  Cبا کد  W202شد.
A Class
مرسدس بنز تا اواســط دهه 90
میالدی هیچ محصولی در رده خودروهای شهری و کوچک
نداشت و همین امر ســبب شــده بود تا از ابتدای این دهه،
مدیران مرسدس به فکر ارائه محصولی کوچک و اقتصادی
مناسب برای محیط شهری بیفتند .در نهایت این محصول
انقالبی با نام کالس  Aدر سال  1997معرفی شد .از ابتدای
عرضه ،این خودرو با موجی از انتقادات مواجه شد که بیشتر
ناشی از عدم پایداری مناسب و کیفیت ساخت متوسط آن
بود که مرسدس سعی کرد تا به ســرعت موارد مذکر را حل
کند .با وجود بدنام شدن کالس  Aدر ابتدای امر ،به سرعت

و ساختاری کلی محصوالتش را حفظ کرده و بر پایه برخی اصول تغییر
ناپذیر حرکت کرده است .با این حال برخی از محصوالت مرسدس بنز
در طول تاریخ سنت شکنی هایی کرده اند که بسیار هوشمندانه بوده،
مسیر مرسدس بنز را تغییر داده اند.در این شماره سری می زنیم به دنیای
شگفتیهایمرسدسبنز.

این خودرو چهره حقیقی خود را به جهانیــان ارائه کرد و به
خودرویی محبوب و موفق بدل شــد و جایگاه مرسدس در
کالس خودروهای شهری را تثبیت کرد.
300SL
شاید یکی از تاریخی ترین محصوالت مرسدس بنز در تمامی
اعصار 300SL ،مشهور به گالوینگ باشد .این خودرو از جهات
متعددی یکی از ساختارشکن ترین خودرهای جهان است که
جایگاه مرسدس بنز را در میان سازندگان خودروهای ساپرت
باال برد .گالوینگ یکی از اولین خودروهای خیابانی بود که از
یک اسکلت فلزی خرپایی در زیر بدنه خود بهره می جست،
سیستم سوخت رســانی آن انژکتوری بود و در نهایت اینکه
درهای آن رو به باال باز می شدند.
شاید این موارد امروزه برای بســیاری از عالقه مندان عادی
و حتی پیش پاافتاده به نظر برســند ،ولی قطعا در میانه 50
میالدی تک تک این موارد استثنایی بودند .امروزه بازشدن
درها به سمت باال برای سوپراســپرت ها امری حیاتی بوده،
سیستم سوخت رسانی انژکتوری به الزمه هر خودرویی بدل

شده است.
E Class W124
یکی از برترین محصوالت تاریخ مرسدس بنز نسل  w124از
کالس  Eاست .موارد متعددی در جاودانه شدن این خودرو
در اذهان موثر بودند ،اما دراین میان شاید بتواند ارائه سیستم
 4Maticبرای اولین بار در این محصول را یکی از دالیل اصلی
این امر دانســت .تا پیش از آن تنها محصول دو دیفرانسیل
مرســدس بنز ،کالس  Gبود که یک خودرو بیابانگرد خشن
محسوب می شــد که برای استفاده شــهری رام شده بود .با
این حال برای بهبود عملکرد کالس  Eدر مسیرهای لغزنده،
مرسدس بنز نیز همانند بســیاری از خودروسازان دیگر یک
سیستم دودیفرانسیل جمع و جور را برای سدان شهری خود
ارائه کرد که  Matic4نام گرفت.
با آنکه امروزه هنوز هم بیشتر مرسدس بنزهایی که خط تولید
کارخانه را ترک می گویند فاقد این سیستم هستند ،اما عرضه
یک مرسدس بنز دودیفرانسیل آن هم در کسوت یک سدان
نیمه لوکس ،امری انقالبی بود که تا به امروز نیز ادامه یافت.

