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 تویوتا مارک انتخاب

 1936 سال در توکیو دردر نفره 10 هیئت یک بوسیله جدید لوگوی

 بعد.  Nihonbasi در Takashimaya Department Store. شد انتخاب

 طراحی هنری طراح یک توسط شده انتخاب لوگوی بسیار، های بررسی از

 1937 سال در لوگو این که کرد، دریافت جایزه عنوان به ین 100 و شد

 .یافت نام تغییر تویوتا به تویودا از

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدید لوگوی برای جستجو

 عموم نظرات جویای تویودا اتومبیلها، بسیارباالی فروش به توجه با

 بردن وباال کارتبلیغات این از هدف و شد جدید لوگوی طراحی برای

 انتخاب شده دریافت نظر 27000ازمیان تویودا جدید لوگوی. بود فروش

 ثبت تویوتا خودروهای تجاری عالمت عنوان به جدید مارک و شد

 .گردید

 

 کامیون تولید با جلو به رو حرکت

 تولید سمت به سرعت با گرفت تصمیم کیشیرو خودروسازی، کارخانه تأسیس با

. برد را الزم استفاده Ford کامیونهای قوت نقاط از راه این در و برود کامیون

 با پروژه این. شد کامل 1935 سال آگوست در A نوع موتور با G1 مدل کامیون

 شبانه پیگیریهای و تالشها با. رسید برداری بهره به زمان حداقل در و باال کیفیت

 پایان تا تمامتر چه هر سرعت با و شد تولید کامیون نوع این کیشیرو روزی

 .رسید فروش به سال

 

 



 

 : اتومبیل صنعت پیشرفت

 مهندسان از دیگر وبسیاری تویودا کیشیرو تالشهای بر کیدٴتا با قسمت این

 آغاز، از ها وکامیون ها اتومبیل پیشرفت چگونگی معرفی به دارد سعی ، تویوتا

 و SA، RS Crown مدل تا G1 مدل کامیون اولین و AA مدل سواری اتومبیل با

 .بپردازد تویوتا سواری های دیگراتومبیل

 

 موتورتویوتا بازرکانی شرکت تأسیس

 )سابق.( Minsei، Toyoda Boshoku Corp ریسی نخ شرکت تأسیس ✔

 BY اتوبوس و( BM یافته ارتقاء مدل)  BX مدل تن چهار کامیون تولید 1951 ✔

 سالگی 58 سن در کیشیرو Crown خودروی اول نسل توسعه آغاز 1952 ✔

 کرد دریافت ژاپن دولت از افتخار مدال و درگذشت

 

 

 سیلندر قالب ساخت برای تالش

 در تویودا. بود مشکلی بسیار کار موتورها تولید در سیلندر قالب ساخت

 پیچیده اَشکال و ظریف های سازی قالب در اما بود سرآمد گری ریخته تکنولوژی



 دارند سردکننده مایع گردش برای ای پیچیده کانالهای موتورها. داشت مشکل

 ضروری بسیار کانالها این برای باال کیفیت با( هسته)مرکزی سیستم داشتن و

 نیز آمریکا در حاضر حال در که را روغنی های هسته داشت سعی تویودا. است

 شد روبرو متعددی شکستهای با اولیه مواد تعدیل در اما. برد کار به دارند، کاربرد

 به سیلندر قالب اولین ساخت1934 آگوست در طوالنی مدت از بعد سرانجام که

 .رسید اتمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ی تویوتا است: خودرویی موتورجلو، بینید، اولین ساختهخودرویی که در تصویر می

طرز عجیبی از طراحی ظاهری این مدل بهی فلزی و شاسی نردبانی. عقب، با بدنهمحرک

نامخودرویی آمریکایی به  DeSoto Airflow  الهام گرفته شده و حتی درهای آن نیز

شوندشکل مقابل هم بازمیهمانند محصول آمریکایی به . 

سیلندر خطی قرار دارد که  ۶لیتری  ۳.۴ی بنزینی زیر کاپوت این تویوتا پیشرانه

ساخته شده است. قدرت این  ۱۹۳۶تا  ۱۹۲۹ل مد Gen-1 براساس شورولت

های ی دستی به چرخدنده ۳ی دندهبخار است که با استفاده از جعبهاسب ۶۱پیشرانه 

شد و در این تولید می ۱۹۴۳تا  ۱۹۳۷های شود. این مدل بین سالعقبی منتقل می

دستگاه از این مدل را تولید کند ۱,۴۰۴ی زمانی، تویوتا موفق شد بازه . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بهطور رسمی با تعداد زیادی بهروزرسانی رونمایی  ۲۰۲۱ تویوتا کمری
خودرو شود. تغییرات درخورتوجه در این زودی وارد بازار میشد و به

های جدید تویوتا، تیپ Safety Sense ۲.۵ شامل مجموعه کامال جدید
تری است که برای حفظ این های متنوعو آپشن XSE Hybrid مانند

خودرو تویوتا کمری تقریبا ۴۰  .سدان پرفروش در بازار طراحی شدهاند
به بعد بدون تغییر  ۲۰۱۷سال قدمت دارد و مدل فعلی آن از سال 

 .باقی مانده بود

 

ترین تغییرات یکی از بزرگ Toyota Safety Sense ۲.۵ مجموعه ایمنی
ی استاندارد در کلیه رود. این گزینهبه شمار می ۲۰۲۱کمری 
دوربین  ۲.۰وجود دارد و شامل نسخه  ۲۰۲۱های کمری نسخه

قطعات رادار برای بهبود محدوده پاسخ، بهبود پاسخگویی در  باکیفیت و
شرایط نور کم، سیستم پیشگیری از برخورد در تقاطع، دستیار فرمان 

همراه تر بهگیری آراماضطراری، کنترل کروز تطبیقی با امکان سبقت
گویدشود. تویوتا میدستیار برقی و حتی دستیار تغییر خط حرکت می  

https://www.zoomit.ir/product/toyota-camry-xse-2019/
https://www.zoomit.ir/product/list/car/
https://www.zoomit.ir/product/list/car/
https://www.zoomit.ir/product/list/car/


Safety Sense ۵۲. زودی عرضه شده اما به ۲۰۲۱در خودروی کمری  
ها نیز عرضه خواهد شددر آینده نزدیک در سایر مدل . 

، نسخه هیبریدی تویوتا کمری ۲۰۲۱های جدید برای سال یکی از تیپ
تقریبا  XSE هیبرید است. خودروی هیبریدی تویوتا کمری XSE با نام
XSE مانند نسخه سنتی بنزینی تزئینات مشکی  ، از ظاهر جدید با

های جلوبراق در جلوپنجره مشبک، چراغ  LED ۱۹های جدید و رینگ 
اینچی در قسمت بیرونی و همچنین امکانات متنوع چرمی در داخل 

شود. از نظر مکانیکی هیچ چیزی در تویوتا کمری کابین عرضه می
هنوز هم از پیشرانه  تویوتا کمری هیبرید .۲۰۲۱ تغییر نمیکند

 ۲۲۱بخار قدرت و اسب ۲۰۸لیتری با  ۲/۵هیبریدی چهار سیلندر 
بردمتر گشتاور بهره مینیوتن . 

 

  

 وم

نیز سهم خود را در  ۲۰۲۱های تویوتا کمری سایر تیپ
ترین موارد کنند. از جمله مهمهای بصری دریافت میروزرسانیبه

توان به بازطراحی جلوپنجره، حذف تیپ پایهمی  L  و جایگزینی آن با
عالوه بر پیشرانه هیبریدی یادشده در باال،  اشاره کرد. LE تیپ جدید

انتخابی از دو پیشرانه بنزینی سنتی نیز وجود دارد که شامل پیشرانه 

https://www.zoomit.ir/product/toyota-camry-hybrid-2015/
https://www.zoomit.ir/2020/5/20/348733/used-car-purchase-guide-in-the-iranian-market/
https://www.zoomit.ir/2020/5/20/348733/used-car-purchase-guide-in-the-iranian-market/


سیلندر  ۶لیتری خورجینی  ۳/۵لیتری چهار سیلندر و پیشرانه  ۲/۵
متر تحویل نیوتن ۲۵۰بخار قدرت و اسب ۲۰۳شود. پیشرانه اولی می
 ۳۰۱سیلندر  ۶ی قدرتمندتر خورجینی خهکه نسدهد، درحالیمی

کندمتر تولید مینیوتن ۳۶۲بخار قدرت و اسب . 

 

دو نمایشگر جدید به فضای داخل کابین تویوتا کمری ظاهر مدرنی 
 ۷نمایش لمسی توانند از بین صفحهدهند. خریداران اکنون میمی

ا اینچی مشابه ب ۹نمایش لمسی شناور اینچی شناور جدید یا صفحه
RAV4 نمایشگر تویوتا های، انتخاب کنند. تیپ  XLE و XSE  همچنین

اینچی  ۱۰نمایش اینچی و صفحه ۷نمایشگر جلو داشبورد دیجیتالی 
شود، تویوتا کمری مدل طور که گفته میدهند. آنهدآپ را ارائه می

تواند به طیف وسیعی از تیپ مختلف است که می ۱۷دارای  ۲۰۲۱
دهد عالیق مشتریان پاسخ  

 

 

 



 

 

 

 شورلت
میالدی اوضاع بسیار وخیمی ازنظر میزان فروش داشت و  50شورولت در اوایل دهه 

عنوان مدیر برند برای مانند بسیاری از مدیران این شرکت، توماس کیتینگ، که به

کرد قصد داشت اوضاع را تغییر بدهد. راهکار او چه بود؟ سفارش شورولت فعالیت می

خواست تحت برند شورولت نام کوروت که میموتورز به یک خودروی اسپرت به جنرال

شد، درواقع یک شناخته می Opelتولید شود. این مدل اسپرت که ابتدا با نام پروژه 

برداشت کامالً آمریکایی از خودروهای اسپرت بریتانیایی آن دوره بود. خودرویی که از 

دنده یک جعبه لیتری شش سیلندر خطی متصل شده به 3.9ای فایبرگالس و پیشرانه بدنه

 1953سال  Motoramaکرد. پس از رونمایی رسمی در نمایشگاه دو سرعته استفاده می

ای برای هایی تبدیل شد که شرکت هیچ عجلهدر شهر نیویورک، کوروت به یکی از مدل

های مشتریان نداشت. جالب است بدانید همه واردکردن آن به خط تولید و تحویل سفارش

تولیدی به فروش نرفت، شروعی سخت برای  1953مدل  دستگاه کوروت 300

دانید که این داستان خودرویی که نهایتاً به بهترین مدل اسپرت آمریکا تبدیل شد. حتماً می

 پایان خوشی داشت، باما همراه شوید تا شما را با جزئیاتی بیشتر از این داستان آشنا کنیم.



 

 چندان خوبشروع نه

شورولت بعد از رونمایی کوروت در نمایشگاه »موتوراما« در سال 

کند. این رودستر دو سرنشین از سرعت آن را وارد خط تولید می، به1953

کند و به پیشرانه شش سیلندر خطی های بدنه فایبرگالس استفاده میپنل

که این مجهز شده است. درحالی Blue Flameمعروف شورولت به نام 

بخار قدرت تولید اسب 115شش سیلندر در سدان شورولت پیشرانه 

بخار اسب 150کند، روی کوروت با تیونینگی ویژه قدرت آن به می

دنده دو سرعته اتوماتیک تنها گزینه موجود افزایش یافته است. یک جعبه

ای سفید با کابینی قرمز دارند. شورولت ها رنگ بدنهاست و تمامی نمونه

دستگاه از  183دستگاه کوروت تولید و فقط  300قاً دقی  1953در سال 

توان فروشد. در مورد علت عدم استقبال از آن دالیل زیادی میها را میآن

قدری خوب نبود طور خالصه، مدل اول شورولت کوروت بهگفت، ولی به

 داران خودروهای اسپرت را به خود جلب کند.که بتواند توجه دوست

• 1954 



 

 وئیس بیابید!مرا در سنت ل

های کوروت در یک خط تولید کوچک در شهر فلینت میشیگان اولین نمونه

، شورولت خط تولید خودروهای 1953شوند. گرچه، تا پایان سال تولید می

 1954کند. کوروت مدل لوئیس میسوری منتقل میاسپرت خود را به سنت

دارد. استفاده از سه رنگ بدنه جدید )مشکی، قرمز و آبی( و سقفی مشکی 

بخار به قدرت پیشرانه شش اسب 5سوپاپ جدید سبب اضافه شدن یک میل

ها، شورولت هنوز هم در سیلندر آن شده است. برخالف این پیشرفت

لوئیس ظرفیت تولید که خط تولید سنتفروش کوروت مشکل دارد. درحالی

دستگاه  3640فقط  1954هزار دستگاه کوروت دارد، در سال  10ساالنه 

 کند.از این خودرو تولید می

  

• 1955 



 

 قلبی جدید

لیتری هشت سیلندر خورجینی در زیر کاپوت  4.3استفاده از پیشرانه 

های این خودرو مثابه تزریق خون جدید در رگ، به1955کوروت در سال 

دنده سه بخاری، یک جعبهاسب 195است. با اضافه شدن این پیشرانه 

شود. برای نخستین بار، کوروت جموعه افزوده میسرعته دستی هم به م

 عملکردی در حد و اندازه یک خودروی اسپرت درست حسابی دارد.

• 1956 



 

 تولد یک اسطوره

طور کامل کوروت را بازطراحی ، به1956شورولت برای مدل سال 

بنز روز شده بخش جلوی خودرو ما را به یاد مرسدسکند. طراحی بهمی

300SL ای ویژه به ندازد و طراحی خاص گلگیرهای جلو چهرهاکوپه می

آن داده است. پیشرانه هشت سیلندر خورجینی همچنان موجود است ولی 

دهنه کارتر  4سوپاپ جدید در کنار یک کاربراتور استفاده از طراحی میل

بخار شده است. شرکت یک اسب 210استاندارد باعث رسیدن قدرت به 

 225وان آپشن ارائه کرده که قدرت پیشرانه را به عن کاربراتور دیگر هم به

توان به دستگیره دهد. از دیگر تجهیزات مهم آن میبخار افزایش میاسب

های شوند )مدلهایی که داخل پنل در جمع میدرهای خارجی، پنجره

شدند طور کامل جدا میهایی که بهمیالدی کوروت به پنجره 55تا  1953

 شن سقف متحرک برقی اشاره کرد.مجهز بودند( و یک آپ 

( یک دستگاه کوروت Car and Driverاخیراً، مجله کار اند درایور )

ای با این رودستر ثانیه 7.5را آزمایش کرده و صفر تا صدی  1956مدل 

بخاری ثبت کرده است. عددی که در مقایسه با مدل شش سیلندر اسب 225

ای داشت پیشرفت بزرگی است. ثانیه 11قبل از خود که صفر تا صدی 

ت حجم شود. در این سال، شورولبهتر هم می 1957اوضاع در سال 



دهد و یک لیتر افزایش می 4.6پیشرانه هشت سیلندر خورجینی آن را به 

کند. در قدرتمندترین سیستم تزریق سوخت انژکتوری را به آن اضافه می

 کند.بخار قدرت تولید میاسب 283تیونینگ خود، این پیشرانه 

• 1958 

 

 چهار چراغ در جلو

ود و این بار، با یک رکوروت دوباره زیر چاقوی طراحان شورولت می

 1958بدنه جدید و طراحی چراغ دوبل در جلو برای مدل سال 

سازی کابین که در توان به بهینهگردد. از دیگر تغییرات این مدل میبازمی

آن نمایشگر دور موتور از مرکز داشبورد به سمت راننده تغییر مکان داده 

قدرت پیشرانه هم سنج قرار گرفته است اشاره کرد. و درست زیر سرعت

 290ترین مدل کوروت در آن سال مانند قبل افزایش پیدا کرده و قوی

سیلندر خورجینی انژکتوری تولید  8بخار قدرت از یک پیشرانه اسب

بخار افزایش پیدا اسب 315، این عدد به 1960کند. برای مدل سال می

 کرده است.

• 1961 



 

 آخرین خداحافظی

شود که از نسل اول کوروت خداحافظی کند. یک مدل میشورولت آماده 

شود. در رونمایی می 1961جدید با طراحی عقب متفاوت برای سال 

چراغ عقب هستیم که این روزها بسیار  4طراحی عقب این خودرو شاهد 

لیتری هشت  5.4اند. شورولت از پیشرانه جدید در خودروها محبوب شده

استفاده کرده است.  1962وت کوروت مدل سیلندر خورجینی خود زیر کاپ 

 بخار قدرت دارد.اسب 360ترین تیونینگ خود ای که در قویپیشرانه

• 1963 



 

 کورسوی امید

کند. این نسل جدید کوروت را رونمایی می 1963شورولت برای مدل سال 

کنند، نسل دوم کوروت خودرو که برخی با نام استینگری هم از آن یاد می

ی نخستین بار، سبک بدنه کوپه و سیستم تعلیق عقب مستقل را با بوده و برا

کند. بدنه زیبای این خودرو از جنس فایبرگالس خانواده کوروت آشنا می

های سال اول است. است. طراحی پنجره عقب دو تکه مختص کوپه

لیتری  5.4شورولت همچنان از همان پیشرانه هشت سیلندر خورجینی 

دنده اتوماتیک یا دو رده و امکان سفارش یک جعبهروی خودرو استفاده ک

سرعته دستی وجود دارد. در تست آن زمان مجله کار اند  4یا  3دنده جعبه

 شود.سرعته دستی خودرو بسیار ستایش می 4دنده درایور، جعبه

مندان مسابقات از آن جا که شرکت باخبر بوده کوروت برای عالقه

واهد داشت، این مدل را با یک پکیج ویژه رانی جذابیت زیادی خاتومبیل

وارد  Regular Production Order (RPO) Z06ای به نام مسابقه

کند. این پکیج شامل مواردی مانند بوستر ترمز وکیوم، یک بازار می

های ترمز فلزی، ای برقی با شلنگسیلندر اصلی دوگانه، ترمزهای کاسه

شود. پکیج تر میلوی بزرگتر و یک میل تعادل ج فنرهای بزرگکمک

RPO Z06 ترین نسخه پیشرانه هشت های مجهز به قویکه محدود به مدل



سرعته دستی بوده، 4دنده بخاری و یک جعبهاسب 360سیلندر خورجینی 

 گردد.دستگاه کوروت نصب می 199فقط روی  1963در سال 

• 1965 

 

 تر بهتر استبزرگ

ای کوروت با مجهز کردن شورولت به انتقادهای زیاد از ترمزهای کاسه

پاسخ  1965چرخ برای مدل سال  4خودرو به ترمزهای دیسکی در هر 

دهد. در کنار این ارتقا سیستم ترمز، شورولت فرصت را برای استفاده می

سیلندر خورجینی بلوک بزرگ زیر کاپوت کوروت مناسب  8از پیشرانه 

بخار قدرت اسب 425لیتری بوده و  6.5این آپشن پیشرانه جدید بیند. می

هاست. سال بعد، ها اعتقاد دارند بیشتر از ایندارد، عددی که خیلی

رساند. لیتر می 7شورولت با افزایش قطر سیلندرها، حجم پیشرانه را به 

بخار قدرت دارد و برای مدل سال اسب 425این پیشرانه بلوک بزرگ هم 

کند. در سال بخار افزایش پیدا میاسب 435درت پیشرانه به ، ق1967

لیتری دیگر هم به خانواده  7سیلندر خورجینی  8، یک پیشرانه 1967

 430، روی کاغذ تقریباً L88شود. این پیشرانه با نام کوروت اضافه می

بخار است. تنها اسب 560بخار قدرت دارد. عدد واقعی اما نزدیک به اسب

 کنند.را خریداری می L88یدار آپشن پیشرانه خر 20فقط 



• 1968 

 

 الهام گرفته از کوسه!

به  1968جای خود را در سال  C2مدل سال مختلف، کوروت  5پس از 

C3 دهد. در طراحی این خودرو از جزئیات طراحی خودروی کانسپت می

Mako Shark II شود. که توسط لری شینودا طراحی شده بود استفاده می

ودروی کوپه دیگر فضای باری در عقب خود ندارد. البته، با این خ

های سقف قابل جدا شدن تغییرات اعمال شده روی بدنه، در این مدل پنل

هستند. برخالف شکل جدید بدنه، نسل سوم کوروت معماری تقریباً مشابهی 

نخورده توان گفت کامالً دستها تقریباً میبا نسل قبلی خود دارد. پیشرانه

دنده دو سرعته دنده سه سرعته اتوماتیک جای جعبهتند، گرچه یک جعبههس

 قدیمی را گرفته است.

• 1969 



 

 بازگشت استینگری

بار دیگر از نام استینگری استفاده کرده و با  1969شورولت در سال 

اعمال تغییراتی روی پیشرانه استاندارد هشت سیلندر خورجینی، حجم آن 

سیلندر خورجینی دیگر هم  8دهد. یک پیشرانه لیتر افزایش می 5.7را به 

پیدا  1970لیتری راه خود را به زیر کاپوت کوروت در سال  5.7با حجم 

بخار اسب 70بخار قدرت دارد که تقریباً اسب 370کند. این پیشرانه می

بیشتر از پیشرانه استاندارد است. شورولت همچنین از سویی دیگر حجم 

لیتر  7.4به  7سیلندر خورجینی بلوک بزرگ را از  8موتور پیشرانه 

م نا LS5کند و بخار قدرت تولید میاسب 390دهد. این پیشرانه افزایش می

 دارد.

تر شدن الزامات میزان اکتان در راستای آماده شدن گیرانهبه دلیل سخت

ها در سال برای حرکت بعدی به سمت بنزین بدون سرب، قدرت پیشرانه

کند. یک پیشرانه بلوک بزرگ هشت سیلندر شروع به کاهش می 1971

اندرکاران مجله »کار اند شود. دسترونمایی می LS6خورجینی با نام 

های مختلف این خودرو اسپرت را تست و درایور« در آن سال نسخه

دنده سه سرعته بخاری با جعبهاسب 270شوند که مدل پایه متوجه می



حال، مدل کند. درعینثانیه پر می 7.1اتوماتیک صفر تا صد را در 

 ثانیه پر کند. 5.3قادر است صفر تا صد را در فقط  LS6قدرتمند 

  

• 1973 

 

 جدیدسپر 

از یک  1973برای انطباق با استانداردهای ایمنی فدرال، کوروت مدل 

برد. استفاده از این رنگ با بدنه از جنس پلی اورتان بهره میکاور سپر هم

کیلوگرم به وزن خودرو افزوده و قادر است در برابر  16کاور تقریباً 

ها یا کیلومتربرساعت، بدون آسیب رسیدن به چراغ 10ضربات تا سرعت 

تجهیزات ایمنی خودرو، در برابر ضربه مقاومت کند. کاهش قدرت 

 190فقط  1973کند و مدل پایه کوروت پیشرانه همچنان ادامه پیدا می

ترین پیشرانه که یک هشت سیلندر بخار قدرت دارد. با انتخاب قویاسب

بخار قدرت اسب 275خورجینی بلوک بزرگ است هم چیزی بیشتر از 

 نخواهد شد. نصیب شما

  



• 1976 

 

 شکست رقبا

استفاده از یک منیفولد ورودی هوا قدرت پیشرانه را  1976در مدل سال 

ای، رساند. در یک تست مقایسهبخار میاسب 210و  180به ترتیب به 

شود با کنار زدن دوج دارت اسپرت، پونتیاک فایربرد کوروت موفق می

عنوان  IIکبرا  IIموستانگ سیلورادو و فورد  C-10ترنس ام، شورولت 

را به خود  1976ترین خودروی آمریکایی فروخته شده در سال سریع

 اختصاص دهد.

• 1978 



 

 عقب بزرگ!صندوق

شورولت بیست و پنجمین سالگرد تولد کوروت را با رونمایی از مدل جدید 

گیرد. اگرچه بک جشن میکوروت با طراحی قسمت عقب فست 1978

شود، ولی طراحی آن ای بزرگ در عقب کوروت باز نمیشیشهقسمت 

ها درست کرده است. ای است که یک قسمت بار خوب پشت صندلیگونهبه

کننده در را در لیست خودروهای شرکت 1978شورولت اسم کوروت 

دستگاه مدل رپلیکا  300کند، نتیجه کار تولید ثبت می 500مسابقه ایندی 

 است. خودروی مارشال کوروت

، خط تولید کوروت کامالً به کارخانه جدید شرکت در 1981تا پایان سال 

لوئیس میسوری شود و خط تولید قدیمی سنتبولینگ گرین کنتاکی منتقل می

 گردد.طور رسمی تعطیل میبه

• 1984 



 

C4 84 برای 

را به کوروت استراحت داده و نسل چهارم آن را  1983شورولت سال 

کند. کوروت در نسل چهارم رونمایی می 1984عنوان یک مدل سال به

خود کالً بازطراحی شده و شاهد افزایش ارتفاع خودرو از سطح زمین و 

 5.7تری هستیم. یک پیشرانه هشت سیلندر خورجینی مرکز ثقل پایین

بخاری تنها گزینه ارائه شده برای این خودرو است و اسب 205لیتری 

دنده دنده آن شامل یک چهار سرعته اتوماتیک یا جعبهعبههای ج گزینه

دنده یک اوردرایو شود. این جعبهدستی »چهار به اضافه سه« شورولت می

 های دو، سه و چهار دارد.برای دنده

• 1986 



 

 سقفت را ِببُر!

گردد. به خانواده کوروت باز می 1986نسخه کانورتیبل بار دیگر در سال 

ین اتفاق، شرکت شورولت از مدل کانورتیبل کوروت برای گرامیداشت ا

 کند.استفاده می 500عنوان خودروی مارشال در مسابقه ایندی به  1986

• 1990 

 



ZR-1 

کند. از این تولید می 1989در سال  ZR-1دستگاه کوروت  84شورولت 

 1990باالخره سال  ZR-1شوند. کدام به مردم فروخته نمیخودروها هیچ

در بازار حضور دارد. این مدل  1995ها شده و تا مدل سال ندگیوارد نمای

برد بهره می DOHCلیتری هشت سیلندر خورجینی  5.7از یک پیشرانه 

 Mercuryصورت مشترک توسط لوتوس و که طراحی و ساخت آن به

Marine  بخار قدرت و یک اسب 375انجام شده است. این پیشرانه با

، در تست مجله »کار اند درایور« ZFساخت دنده شش سرعته دستی جعبه

 281ای و حداکثر سرعتی معادل ثانیه 4.5صفر تا صدی 

کند. برای این که ثبت می 1990مدل  ZR-1کیلومتربرساعت برای 

اینچی( را زیر خود جای بدهد،  11های پهن عقب )خودرو بتواند رینگ

ZR-1 مجله »کار اند  های بدنه عقبی خاص مجهز شده است.به درها و پنل

توربو در  911ترین نسخه کوروت را در برابر یک پورشه درایور« قوی

 دهد و برنده، خودروی اسپرت آمریکایی است.قرار می 1991سال 

• 1991 

 

 91طراحی جدید برای سال 



روزرسانی سبک روی طراحی بدنه یک به 1991شورولت در سال 

های عقب و جلو و تغییراتی در دهد. طراحی جدید بخشکوروت انجام می

لیتری  5.7تر به خودرو بخشیده است. یک پیشرانه ها، ظاهری مدرنکناره

روی کوروت نصب  1992هشت سیلندر خورجینی جدید در سال 

 447بخار قدرت و اسب 300نام داشت،  LT1گردد. این پیشرانه که می

کند. برای اولین بار سیستم کنترل کشش در متر گشتاور تولید مینیوتن

صورت استاندارد ارائه شده است. در ماه خانواده محصوالت کوروت به

امین کوروت ساخته شده در تاریخ این مدل از خط جوالی، یک میلیون

شود. به یاد کوروت اورجینال، این میتولید بولینگ گرین کنتاکی خارج 

 ای سفید با کابین قرمز دارد.مدل خاص کانورتیبل بوده و رنگ بدنه

• 1996 

 

 یک کوروت گرندر

هستیم. این  LT4برای اولین بار شاهد عرضه پیشرانه  1996در مدل سال 

بخار قدرت اسب 330لیتری  5.7آپشن پیشرانه هشت سیلندر خورجینی 

دنده شش سرعته دستی قابل سفارش است. یک مدل ا جعبهداشته و فقط ب 

شود. این مدل را وارد بازار می 1996ویژه به نام گرنداسپرت هم سال 

 60ای کوروت گرنداسپرت دهه های مسابقهشرکت به یاد سری مدل



میالدی طراحی کرده است. گرنداسپرت که فقط با رنگ بدنه آبی 

Admiral  و مجهز به پیشرانه قویLT4 شود، در دو نسخه عرضه می

کوپه و کانورتیبل طراحی و ساخته شده است. اگرچه، در مدل کانورتیبل 

 خبری از گلگیرهای عقب جذاب مدل کوپه نیست.

• 1997 

 

C5 اینجاست 

شود. اگرچه طراحی بدنه آن رونمایی می 1997نسل پنجم کوروت سال 

واقع کوروت جدید بهاش است، ولی درواقع نسخه تکامل یافته نسل قبلی

شود. این مدل قدرت مورد نیازش را یک هیوالی کامالً جدید محسوب می

، این LT4و  LT1کند. مانند شورولت تامین می LS1از پیشرانه جدید 

بخار بوده و اسب 345لیتری است. قدرت آن برابر با  5.7پیشرانه هم 

یا شش سرعته دستی سرعته اتوماتیک  4دنده توانید آن را به یک جعبهمی

دنده در های قبل، در نسل پنجم کوروت جعبهمتصل کنید. برخالف کوروت

بخش عقب خودرو و درست باالی دیفرانسیل عقب قرار گرفته است. در 

متر افزایش یافته میلی 200مقایسه با نسل پیشین، طول بین دو محور تقریباً 

متر بیشتر شده میلی 73 و  111و فاصله بین دو تایر جلو و عقب به ترتیب 

است. به همین دلیل، کوروت جدید هم کابین جادارتری دارد و هم پایداری 



کیلوگرم  36آن بیشتر است. در قیاس با مدل قبلی، کوروت جدید تقریباً 

رونمایی شده و کل  1998تر هم شده است. مدل کانورتیبل در سال سبک

 10دهه غیبت به لیست خانواده کوروت دوباره، تقریباً بعد از یک 

 کنند.خودروی برتر مجله »کار اند درایور« راه پیدا می

• 1999 

 

 کوپه شده

کند. رونمایی می 1999شرکت شورولت مدل کوپه کوروت را در سال 

های بدنه کوروت مدل بک سقف تارگا و کانورتیبل دیگر فرمکوروت هاچ

بک تارگا تر از نسخه هاچمحکمدرصد  12هستند. مدل کوپه تقریباً  1999

ترین تر است. این خودرو همچنین ارزانکیلوگرم از آن سبک 37بوده و 

مدل کوروت بوده و بار دیگر، هر سه نسخه این مدل کوروت موفق به 

 شوند.خودروی برتر مجله »کار اند درایور« می 10حضور در لیست 

• 2001 



 

Z06 

قدرتمند  Z06نهایتاً منجر به تولید کوروت  1999کوروت کوپه مدل 

با پیشرانه هشت سیلندر خورجینی  2001شود. این خودرو که سال می

ای مشهوری گردد، نامش را از پکیج مسابقهبخاری رونمایی میاسب 385

ارائه کرده بود.  1963گرفته که شورولت نخستین بار روی کوروت مدل 

تر و های جلو و عقب نازکبه لطف شیشه Z06رت بیشتر، در کنار قد

استفاده از یک ست منبع اگزوز آلومینیومی در مقایسه با کوروت استاندارد 

کیلوگرم وزن، نخستین  1417تر هم شده است. با داشتن تنها بسیار سبک

کیلوگرم از  25تست شده توسط مجله کار اند درایور تقریباً  Z06کوروت 

تر است. به ای که در این مجله تست شده بود سبکوت کوپهآخرین کور

تواند دارد، این خودرو می Z06لطف ضریب قدرت به وزن بیشتری که 

ثانیه از صفر به صد کیلومتربرساعت برساند  4.3سرعت خود را ظرف 

های نسل پنجم کوروت است. سال تر از دیگر مدلکه تقریباً نیم ثانیه سریع

را به عدد  Z06ارائه یک تیونینگ ویژه، قدرت پیشرانه بعد شورولت با 

 رساند.بخار میاسب 405العاده فوق

• 2005 



 

 تغییر

در نمایشگاه خودروی دیترویت رونمایی  2004نسل ششم کوروت سال 

یافته مدل توان نسخه تکاملها، این نسل جدید را میشود. در بیشتر بخشمی

توجه، میمی بسیار مهم و جالبقبلی دانست. البته، شورولت در تص

های این خودرو ها روی انواع مدلهای جلوی مخفی کوروت که سالچراغ

تبدیل به اولین  2005کند. بدین ترتیب، کوروت دیده بودیم را حذف می

های جلوی مخفی ندارد. شود که چراغدهه می 4مدل این خودرو در طول 

تر متر کوتاهمیلی 130خود گرچه کوروت جدید در مقایسه با نسل قبلی 

متر بیشتر است. میلی 30شده، ولی طول بین دو محور خودرو تقریباً 

لیتر، دوباره آن را احیا  6به  LSشورولت با افزایش حجم پیشرانه سری 

، همچنین ضریب کمپرس باالتر و حداکثر LS2کند. این پیشرانه با نام می

شده روی این پیشرانه هشت دور موتور بیشتری دارد. تغییرات اعمال

بخار افزایش داده که اسب 400سیلندر خورجینی خروجی قدرت آن را به 

دنده های جعبهشود. گزینهشده در عقب خودرو ارسال میدنده نصببه جعبه

سرعته اتوماتیک یا شش سرعته دستی شده  4بار دیگر محدود به یک مدل 

 است.

• 2006 



 

 Z06بازگشت 

گردد. در دوباره بازمی 2006بعد از چند سال غیبت سال  Z06کوروت 

جدید مبتنی بر  Z06شرایطی که دیگر خبری از کوروت کوپه نیست، 

بک ساخته شده است. این مدل قدرت خود را از پیشرانه کوروت کوپه فست

سیلندر  8کند. این پیشرانه تامین می LS7شورولت به نام  LSجدید سری 

 505هایی از جنس تیتانیوم داشته و حداکثر شاتونلیتری،  7خورجینی 

کند. خودرو با این پیشرانه صفر تا صد را بخار قدرت تولید میاسب

 Z06ثانیه پر کند. در شرایطی که شورولت کوروت  3.4تواند در می

را شکست  SRT10راحتی دوج وایپر ای بهداستان ما در تست مقایسه

توربو و فراری  911تر پورشه قیمتگراندهد، ولی در برابر دو مدل می

F430 .حرف زیادی برای گفتن ندارد 

• 2009 



 

 ZR1بازگشت 

به خانواده  2009با مدل سال  ZR1تقریباً یک دهه بعد از پایان تولید، 

جدید قدرت  ZR1سوپاپ قبلی، گردد. برخالف مدل دو میلکوروت بازمی

 OHVلیتری  6.2نی مورد نیازش را از پیشرانه هشت سیلندر خورجی

بخار قدرت داشته و اسب 638کند. این پیشرانه سوپرشارژردار تامین می

کیلومتربرساعت  330را به حداکثر سرعتی برابر با  ZR1تواند می

 برساند.

• 2010 



 

 گرند ددی اسپرت

گردد. این تریم را دوباره باز می 2010کوروت گرنداسپرت در سال 

و پیشرانه استاندارد کوروت  Z06توان ترکیبی از کیت بدنه کوروت می

، GT500ای بین آن و یک فورد موستانگ شلبی دانست. در تست مقایسه

 کوروت حرف زیادی برای گفتن ندارد!

• 2013 



 

 تغییر در حجم پیشرانه

 505اشت شصتمین سالگرد تولد کوروت، شورولت پیشرانه برای گرامید

کند. این مدل را روی کوروت کانورتیبل نصب می Z06بخاری اسب

شود و قادر است صفر تا صد را در فقط کانورتیبل نامیده می 427کوروت 

اینچ مکعبی پیشرانه هشت سیلندر  427ثانیه پر کند. این اسم از حجم  3.9

 لی کوروت گرفته شده است.های قب خورجینی نسل

• 2014 



 

C7عدد شانس ، 

از راه  2014نسل هفتم کوروت با یک شاسی آلومینیومی جدید در سال 

ترین تغییر کوروت در طی بیش از یک دهه رسد و همه آن را بزرگمی

لیتری  6.2سیلندر خورجینی  8دانند. قدرت این خودرو از یک پیشرانه می

دنده ین شده و این خروجی، با کمک یک جعبهبخار قدرت تاماسب 455با 

شود. در شش سرعته اتوماتیک یا هفت سرعته دستی به جاده فرستاده می

دنده هشت سرعته اتوماتیک جای نسخه شش سرعته یک جعبه 2015سال 

های این کوروت از کاپوت فیبر کربنی گیرد. تمامی مدلاتوماتیک را می

عرضه نسخه استینگری هستیم. کوروت باز برند و بار دیگر شاهد بهره می

خودرو برتر مجله »کار اند درایور« در  10شود وارد لیست هم موفق می

 افتد.این اتفاق نمی 2016بشود، ولی در سال  2015و  2014های سال

• 2015 



 

 پادشاه 

Z06  آید و این بار، از پیشرانه هشت سیلندر می 2015دوباره سال

برد. این بخاری بهره میاسب 650لیتری سوپرشارژردار  6.2خورجینی 

دنده دستی خودروی قدرتمند در هر دو نسخه کوپه و کانورتیبل با جعبه

رسد. مدل اتوماتیک هفت سرعته یا اتوماتیک هشت سرعته به فروش می

 دهد.ثانیه به صد کیلومتربرساعت افزایش می 3را فقط در آن سرعت خود 

• 2017 



 

 بازگشت به اصل

شود گردد و موجب میدوباره باز می 2017کوروت گرنداسپرت، سال 

 خودروی برتر »کار اند درایورة وارد شود. 10کوروت دوباره به لیست 

• 2018 

 

 باله بزرگ



کند. این مدل را معرفی می ZR1دوباره  2019شورولت برای مدل سال 

لیتری هشت سیلندر خورجینی  6.2بخار قدرت از پیشرانه اسب 755قوی 

کند. حتی با وجود چنین پیشرانه پرحجم و سوپرشارژردار خود تولید می

دنده هشت سرعته خودکار در بزرگراه مصرف بزرگی، خودرو با جعبه

لیتر به ازای هر صد کیلومتر دارد. این خودرو  11.7ر با سوختی براب 

 دنده هفت سرعته دستی مجهز است.صورت استاندارد به یک جعبهبه

• 2019 

 

 سالیبحران میان

قرار  نسل هشتم کوروت گرچه این موضوع هنوز رسماً تأیید نشده، ولی

است مطابق با همان فرمولی که سبب موفقیت خودروهای اسپرت 

سال شده ساخته شود. پیشرانه کوروت جدید پشت  70شورولت طی حدوداً 

شود. در ابتدا، کوروت کابین و اندکی جلوتر از اکسل عقب نصب می

استفاده خواهد  LT1سازی شده پیشرانه موتور وسط از یک نسخه بهینه

بخار قدرت دارد. بعدها، اسب 500وحوش رانه تقریباً حولکرد. این پیش

لنگ تخت به لیتری هشت سیلندر خورجینی با میل 5.5یک پیشرانه 

 600خودرو قرار است اضافه شود. این پیشرانه دو میل سوپاپه احتماالً 

های با بخار قدرت دارد، گرچه با استفاده از یک جفت توربو در مدلاسب

https://bama.ir/news/7804/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA-c8r-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7


بخار نزدیک خواهد شد. تمام اسب 800 این عدد به عملکرد فنی باال

دنده جدید هشت سرعته دو کالچه های کوروت جدید به یک جعبهنسخه

دنده دستی برای این خودرو شوند. شورولت دیگر جعبهمجهز می

 خواهد عرضه کند.نمی

 آرش نهندیان مترجم :

 caranddriver.com منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فراری
خودروهای   که در زمینه تولید است ( یک کارخانه ایتالیاییFerrari)  فراری

( در شهر مارانائلو فعالیت دارد.  SuperCarsو سوپرخودروها ) اسپرت

بصورت قانونی فعالیت خود را تحت نظر فردی    1947شرکت فراری از سال 

 ( آغاز نمود. Enzo Ferrari) انزو فراری  به نام

 

 

 

 

 خودروسازی فراری کارخانه 

 

 



و با نام کامل   1949خود را در سال  خودرو توریسمو  اولین شرکت فراری

166 Inter را تولید نمود. تولید خودروهای Turismo   که ظرفیت دو

به علت   1969سرنشین را دارد، همچنان ادامه دارد . شرکت فراری در سال 

سهام خودش را به  مسائل اقتصادی شدید و ضررهای پی در پی، بخشی از 

( فروخت که همچنان نیز این سهام در اختیار Fiatشرکت فیات )

باشد . این کمپانی همچنین عالوه بر تولید خودرو، کاالهای  می  فیات شرکت

نماید  دیگر همچون لباس، نوشت افزار، دوچرخه، عینک و ... را نیز تولید می 

شرکت   2007ن در سال اند. همچنیکه همه با نام و برند فراری ثبت گشته 

شرکت   100در ردیف  Financial Times فراری از سوی روزنامه معروف

 برتر جهان جای گرفته است. 

 

 لوگوی شرکت فراری 

 

 
 

 

 

لوگوی شرکت فراری یک اسب سیاه در جلوی یک سپر زرد میباشد که در  

بر  Fو  Sباالی آن سه رنگ سبز و سفید و قرمز موجود میباشد و دو حرف 

 Scuderiaروی آن وجود دارد. این دو حرف بر گرفته از 



Ferrari  میباشد. در سال 1923 فرانسسکو باراکا، زمانی که انزو فراری

در مسابقه محلی ساویوو در منطقه راونا را برد؛ به او مدالی هدیه کرد که  

عالمت این اسب روی آن بود. این اسب نشانه نیروی هوایی ایتالیا در جنگ  

ج هانی اول بوده است. در حقیقت این نشان مخصوص سربازان آلمانی پیاده  

 .اشتوتگارت بوده که به ایتالیا منتقل گردیده است

 

 انزو فراری کیست 

 

 

 
 

 



 انزو فراری در جوانی

 

 

 

 

 انزو فراری در پیری 

 

در سال 1989 در شهر   (Enzo Anselmo Ferrari) انزو آنسلمو فراری

مودنا ایتالیا چشم به جهان گشود. بعد از تحصیالت معمولی و دانشگاه، انزو  

فراری به اتومبیل رانی و مسابقات خودرو سواری عالقمند شد ولی در همین  

زمان بود که جنگ جهانی اول آغاز گردید. انزو فراری در این جنگ همراه با  

پدرش آلفردو شرکت نمود ولی پدرش در سال 1916 و بر اثر آنفوالنزا از دنیا  

رفت. انزو فراری نیز به بیماری پدر دچار شد و به همین علت از خدمت و  

نیز نعل کردن اسب در خدمت معاف گشت. بعد از بازگشت به خانه، خانواده 



که جوانی بیکار بود، آینده جالبی   او از هم پاشیده بود و برای انزو فراری

مردود شد و   Fiatدر گزینش استخدام شرکت  انتظار نمی رفت. انزو فراری

 CMNدر نهایت بعد از جستجوی بسیار در یک شرکت خودروسازی به نام 

(Costruzioni Maccaniche Nazionali)   استخدام گردید. جایی که انزو

در   .فراری باید درها و قطعات کامیونها را مجدد طراحی و درست مینمود

سال 1919 انزو فراری در تیم مسابقه ای شرکت سی. ام. ان. شرکت نمود  

ولی درخشش چندانی نداشت و آن شرکت را در سال 1920  ترک نمود تا  

ملحق شود. انزو فراری در تیم مسابقه رومئو موفقیت   Alfa Romeoبه 

بیشتری کسب نمود و تا سال 1924 این موفقیت همچنان ادامه یافت تا اینکه  

انزو در مسابقات کوپا آسکرو برنده شد و شرکت رومئو به او شرکت در  

مسابقات بزرگتر و مقام باالتر را پیشنهاد داد؛ ولی انزو فراری این پیشنهاد را  

رد کرد و تا سال 1927 مسابقه نداد. تا سال 1929 یعنی سال تاسیس گروه  

 .فراری اسکودریاه ، انزو مستقیما زیر نظر رومئو فعالیت کرد

 

 

 

 

 
 

 



 فراری آرم 

دار شد و یک تیم بزرگ  در همان سال مدیریت فروش شرکت رومئو را عهده 

مسابقه تشکیل داد . انزو فراری این تیم بزرگ را فراری اسکودریاه 

(Scuderia Ferrari نام )  گذاری کرد. همکاری شرکت رومئو با انزو تا

تنگنا واقع  ادامه یافت و شرکت رومئو از لحاظ اقتصادی تحت فشار و  1933

گیری کرد . تا چندین   شد و از همکاری در مسابقات و حمایت از فراری کناره

، شرکت رومئو مجددا به یاری  1937سال میدان در دست رقبا بود و در سال 

فراری برای چندین سال پیاپی همه مسابقات را برنده شد و از آن زمان به بعد  

ای پرداخت.  خودروهای مسابقهدر جایگاه طراح در شرکت رومئو به طراحی 

ای  های مسابقهپس از چندین سال انزو فراری کارخانه تولید قطعات بدنه اتومبیل 

 اندازی نمود. راه Auto-Avio Costruzioni با عنوان 

 

 

 

 

 گالری خودرو فراری 

 

های پی در پی شهر مودنا انزو فراری  در طول جنگ جهانی دوم و بمباران



و در شهر   1947قصد کرد که به شهر مارانائلو مهاجرت نماید. در سال 

مارانائلو انزو فراری شرکتی تاسیس نمود که بوسیله آن قادر بود خودروها را با  

ی یافت. پس از آن  نام خود به بازار ارائه نماید و در میان مردم شهرت بسیار

هایی دست پیدا کرد و شرکت  به موفقیت 2و  1در چند مسابقه جهانی فرمول 

 Gran های مسابقه ای و بخصوصانزو فراری به تولید خودرو
Turismo  شرکت انزو با ضررهای متعدد و   1960پرداخت تا این که در سال

ری شرکت  وضع اقتصادی ناگواری روبرو گشت. شرکت فیات پیشنهاد خریدا

اش بسیار پایین بود و انزو آن را  فراری را به او داد ولی قیمت پیشنهادی 

به توافق برسد. قیمت   Ford نپذیرفت و تصمیم داشت با شرکت خودروسازی

میلیون دالر بود که شرکت فورد   12پیشنهادی انزو به شرکت فورد حدود 

خاطر نتوانست با   های خود داشت و به همینهای متعددی برای خودروبرنامه

،  1969شرکت فراری قرارداد امضا کند. انزو فراری هم به ناچار در سال 

درصد از سهام خودش را در اختیار شرکت فیات قرار داد و   50چیزی در حد 

درصد    90در حد   1988شرکت فیات هم به خرید ادامه داد تا آنجا که در سال 

ها که  بر خالف سایر شرکتشرکت در اختیار شرکت فیات بود. شرکت فیات 

گیری شرکت  آورند بعد از کنارهبعد از خرید شرکت به تخریب آن روی می

به رونق تیم اسکودریاه و شرکت فراری پافشاری کرد تا   1971فراری در سال 

های اتومبیل  ترین تیم شرکت فراری یکی از قدرتمند  1975آنجا که در سال 

سالگی چشم از جهان   90در سن  1988رانی بود. انزو فراری نیز در سال 

های کمتری نسبت به  فروبست. از آن زمان به بعد شرکت فراری به پیروزی 

 باشد. گذشته دست یافت ولی تیم اسکودریاه همچنان به قوت خود باقی می



 

 

 

 

 

 تاریخچه خودرو فراری

ای نیز بود؛ با نام  که جاده خودرو فراری اولین  1947در سال 

125 Sport   طراحی و به بازار عرضه شد که به علت طراحی زیبا و نیز

قدرت باال مورد توجه واقع شد. در سال  1961 شرکت فراری با مشکالت  

اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم نمود و نیز به مقابله با شرکت 

مشغول شد که در نتیجه با کمی کمک فیات موفق   (Jaguar) جگوار  قدرتمند

شرکت   1967تا  1963های حله با سربلندی بیرون آید. در سالشد از این مر

فورد آمریکایی نسبتا بسیاری از بازار  Mustang و Shelby با ساخت سری 

را در اختیار گرفت و به شرکت فراری ضربه وارد کرد که البته آنچنان برای  

هایی فراری مشکل به وجود نیاورد و شرکت فراری با طراحی مدل

موفق شد بازار را به نفع خود در دست گیرد. در   GTO و  Dino  ، GT نظیر

ها خود تقریبا کلیه کاپ GT40 ها شرکت فورد با خودرو فوردطول این سال 

را ازان خود کرد تا حتی تیم پورشه هم با بهترین خودرو خود  



  1969های پیش ببرد. همچنین در سال نتواند کاری از Porsche 917 یعنی

ها را خود دوباره مسابقه 917و   908های با مدل پورشه شرکت 1971تا 

312خود یعنی واگذار نمود ولی در یک مسابقه شرکتفراریبا خودرو  P  موفق

 .شد مسابقه را برنده شود

 

 

 
 

 

چند افتخار دیگر برای فراری   312Pمجددا  1973و  1972های در سال 

ترین تولیدات فراری باشد. پس  ترین و عالیبدست آورد تا یکی از به یاد ماندنی

شد که در آن جا هم اکثریت   F1 یا  1از آن شرکت فراری وارد مسابقات فرمول 

های هم انزو فراری از دنیا رفت. در سال  1988وین را کسب نمود. در سال عنا

مایکل شوماخر آلمانی وارد عرصه گردید و برای تیم فراری   1999و  1997

های متوالی این افتخارات ادامه العاده ای را کسب نمود. در سالافتخارات فوق

سال افت شدید؛ از   2خاتمه پیدا کرد و شوماخر پس از  2004یافت و در سال 

سهام شرکت تقسیم   2008خداحافظی نمود. در سال  2006رانندگی در سال 

، کومرزبانک  %15، مدیوبانکا )بانک ایتالیایی(   %56گردید و شرکت فیات  



و پیرو   %7، برادران لهمن )شرکت سهام آمریکایی(    %10)بانک آلمانی( 

 دسترس دارند. از سهام شرکت را در  %10فراری)پسرخوانده انزو( 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 



مبورگینیال

 
 فروچیو المبورگینی

توان تاریخ صنعتی ایتالیا و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی را به می
ی قبل و بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم کرد. خودروسازی دوره ۲

گیرد که المبورگینی هم، در گروه برندهای مهم کشور سازنده قرار می
پایان جنگ و شکست ایتالیا شکل گرفت؛ اما امروزه با پس از 

دهدسودآوری به کار خود ادامه می . 

آوریل  ۲۸ی فرارا شمال ایتالیا به تاریخ در منطقه فروچیو المبورگینی
دار از متولد شد. والدین او مزرعه ۱۲۹۵اردیهشت  ۸مصادف با  ۱۹۱۶
آالت صنعتی و نی متوسط روستایی بودند؛ اما فروچیو به ماشیطبقه

داد. فروچیو با تشویق خانواده ی بیشتری نشان میکشاورزی عالقه
سالگی به  ۲۴وارد دبیرستان فنی شد و هنگام شروع جنگ در سن 

که ایتالیا  ۱۹۴۵تا  ۱۹۳۹های نیروی هوایی ایتالیا پیوست. بین سال
درگیر جنگ جهانی دوم بود، فروچیو به تعمیر 

 .خودروهای نظامی پرداخت و تبدیل به مهندس تجربی شد

https://www.zoomit.ir/military/
https://www.zoomit.ir/military/
https://www.zoomit.ir/military/


 

ی تراکتورسازی تأسیس با اتمام جنگ، فروچیو تصمیم گرفت کارخانه
کند. ایتالیا در آن زمان، نیازمند وسایل مدرن برای تغییر صنایع سنتی 

به سراغ بود و البته المبورگینی هم از شرایط استفاده کرد. او 
ها به تراکتور یا دیگر خودروهای جنگی بالاستفاده رفت و با تبدیل آن

ی تراکتورسازی ، کارخانه۱۹۴۹وسایل کشاورزی، ثروتمند شد. سال 
تا ابتدای  Lamborghini Trattori المبورگینی شروع به کار کرد. شرکت

های ی ماشینترین تولیدکننده میالدی عنوان بزرگ ۷۰ی دهه
زی ایتالیا را در اختیار داشت و امروزه هنوز هم یکی از بهترین کشاور

 .برندهای تراکتور دنیا است



 نمونه ای از یک تراکتور مدرن ساخت شرکت المبورگینی تراتوری 

های میالدی، فروچیو المبورگینی با مالکیت کارخانه ۶۰ی اواسط دهه
-های گرمایشهای کشاورزی و همچنین سیستمتولید ماشین

رمایش صنعتی، تبدیل به یکی از ثروتمندترین کارآفرینان ایتالیا شد. س
مند او سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشت و البته، عالقه

 .خودروهای اسپرت از برندهای مختلف دنیا بود

های ی رانندگی با مدلفروچیو به دلیل درک باالی مهندسی و تجربه
زان مشهور زمان خود را متنوع، نقاط قوت و ضعف خودروسا

ی حضور در مسابقات سرعت داشت و دانست. او حتی سابقهمی
شرکت کرد.  ۱۹۴۸ضمن ارتقاء یک دستگاه فیات توپولینو در رالی میلیا 

با ساخت خودروهای اسپرت  ۱۹۵۰های پیش از آنکه فراری در سال
تایپ و چند دستگاه  E، جگوار 300SLمشهور شود؛ مرسدس بنز 

مازراتی در گاراژ فروچیو المبورگینی وجود داشتند که به تناوب توسط 
شدنداو استفاده می . 

 دیدار با فراری و ایجاد حس رقابت

گذار نی و انزو فراری )بنیانمیالدی، فروچیو المبورگی ۶۰ی ابتدای دهه
ی حضور در ( به واسطه۱۹۴۸خودروسازی فراری در سال 

نمایشگاههای خودرو یا مسابقات سرعت، شناخت نسبی از یکدیگر 
ی دوستانه و صمیمی میان توان ادعا کرد، رابطهداشتند. البته نمی

https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/category/car/
https://www.zoomit.ir/category/car/
https://www.zoomit.ir/category/car/


های مختلف تصاویر متعددی از گرفته بود؛ اما طی سال ها شکلآن
وگو وجود داردفروچیو و انزو در حال گفت . 

۲۵۰، فروچیو المبورگینی صاحب یک دستگاه فراری ۱۹۵۸سال  GT 

شد که مشکالت فنی، از جمله سختی کالچ و صدای ناهنجار 
پیشرانه داشت. در آن زمان، خدمات پس از فروش فراری ضعیف بود و 

قیمت این برند ناتوان های محلی هم از تعمیر خودروهای گرانمکانیک
ای نوشت و از بودند. پس فروچیو المبورگینی به انزو فراری نامه

۲۵۰مشکالت مدل  GT  شکایت کرد. انزو در پاسخ نامه عنوان کرده بود

های ی تراکتور، حق ندارد در مورد تولید ماشینکه یک تولیدکننده
زنداسپرت حرف ب . 

بعضی مورخان بر این باورند که سخن تحقیرآمیز انزو فراری مشوق 
فروچیو المبورگینی شد تا با تأسیس یک شرکت خودروسازی، رقیبی 

میالدی،  ۶۰ی برای فراری بسازد. از سویی دیگر، اوایل دهه
دنبال توجه و توانایی فنی، بهی ثروت قابلالمبورگینی به واسطه

ی ساخت هلیکوپتر هم بود؛ اما با مخالفت شدید کارخانهتأسیس 
توان نهادهای دولتی و نظامی ایتالیا مواجه شد. به هر صورت، می

نتیجه گرفت که فروچیو از دیرباز به ساخت خودروهای اسپرت مطابق 
مند بودسلیقه و استانداردی که در ذهن داشت، عالقه . 

 نماد تجاری المبورگینی

بعضی افراد، استفاده از گاو در لوگوی شرکت  برخالف اعتقاد
المبورگینی، صرفا به دلیل مقابله با نشان فراری )اسب ایستاده روی 

داشت و  پاها( نبوده است. فروچیو المبورگینی، از کودکی به گاو عالقه
ی بعدها نیز به طرفدار مسابقات گاوبازی اسپانیا تبدیل شد. دیگر نکته

گذار المبورگینی در برج گاو )ثور( است که بنیان زمانی تولدجالب، هم
شود. فروچیو المبورگینی، پیش از تأسیس ماه را شامل میاردیبهشت

ی تراکتور بود( هم از طرح شرکت خودروسازی )هنگامی که سازنده
کردگاو روی محصوالت تجاری خود استفاده می  . 



 

دهد که با دم می نماد تجاری المبورگینی به وضوح یک گاونر را نشان
برافراشته حالتی تهاجمی دارد. حتی اولین محصول این شرکت هم 

ی سیاه بوده است. عبارت دارای همین لوگو با رنگ طالیی روی زمینه
به نماد  ۱۹۷۲از سال  (Lamborghini) مربوط به نام شرکت سازنده

 .تجاری اضافه شد و باالتر از تصویر گاو قرار گرفت

م گاو برای محصوالتاستفاده از نا  

۳۵۰بعد از تولید  GT  ۴۰۰و GT های خاص ، فروچیو تصمیم گرفت از نام

برای تولیدات تجاری خود استفاده کند؛ البته این ترفند، به 
کرد و ارزش سازی برای محصوالت المبورگینی کمک می شخصیت

 .تبلیغاتی داشت

مند، باهوش میورا، اصطالحی اسپانیایی برای نوعی از گاوهای نر قدرت
و خطرناک در مسابقات گاوبازی است که اواسط قرن نوزدهم در 

شدند. این اسم برای نخستین ی میورا پرورش داده میمزرعه
یادماندنی باشد. سوپراسپرت المبورگینی انتخاب شد تا کوتاه و به

هایی مرتبط با گاوهای بسیاری دیگر خودروهای این برند هم نام
بازی دارند. مثال اونتادور، گاالردو، اوروس )صورت مشهور مسابقات گاو

لگو که در زبان اسپانیایی خفاش معنی فلکی گاو( و حتی مورسیه
دهد؛ از این موارد هستندمی . 



 تأسیس خودروسازی المبورگینی

ریزی کرده و حدود برای طرح جدید خود برنامه ۱۹۶۲فروچیو از سال 
ینییک سال بعد، شرکت اتوموبیلی المبورگ  (Automobili 

Lamborghini)  ،را با هدف تولید خودروهای اسپرت در سنت آگانتا

ی اصلی المبورگینی  افتتاح کرد. این محل، هنوز هم میزبان کارخانه
 .است

 

تولید( اسپرت ی پیشاولین محصول شرکت، یک پروتوتایپ )نمونه
۳۵۰نفره با نام  ۲لوکس  GTV استفاده  سیلندر ۱۲ی بود که از پیشرانه

کرد. بدنه توسط فرانکو اسکالیونهمی  (Franco Scaglione)  طراحی شد

تر برای ای درخشان در استودو برتونه داشت و پیشکه سابقه
برندهای مختلف کار کرده بود. یکی از مهندسان سابق فراری که به با 

 لیتری با ۳.۵ای هم پیشرانه (Giotto Bizzarrini) نام جیوتو بیزارینی

۳۵۰بخار برای اسب ۳۴۰قدرت  GTV  آماده کرد تا یکی از زیباترین و

رونمایی شود ۱۹۶۳قدرتمندترین خودروهای اسپرت ایتالیا در سال  . 



 

۳۵۰به نظر فروچیو المبورگینی، ظاهر  GTV  برای بازار و فروش عمومی

مناسب نبود. پیشرانه نیز با کاهش قدرت و بهبود راندمان مواجه شد 
۳۵۰محصول تجاری المبورگینی با کد  تا اولین GTV  ۱۹۶۴در سال 

یمعرفی شود. این محصول با پیشرانه  V12  آلومینیوم از سیستم

کاری خشکروغن  (Dry-Sump Oiling System) کرد که استفاده می

داشت. قدرت نهایی با فشار روغن بین قطعات مختلف را ثابت نگه می
۳۵۰بخار، اسب ۲۵۰ GT  ۱۰۰ثانیه به سرعت  ۸۶.را در زمان 

کیلومتربرساعت را به  ۲۵۰رساند و نهایت سرعت کیلومتربرساعت می
۴۰۰نفره از این خودرو با نام ۴ی بخشید. نسخهآن می GT  همراه

 ۱۲۰تولید شد. در مجموع،  ۱۹۶۶لیتری هم در سال  ۳.۹ی پیشرانه
۳۵۰دستگاه  GT  ۴۰۰دستگاه  ۲۴۷و GT  به فروش  ۱۹۶۸تا سال

تا اولین محصوالت المبورگینی با موفقیت در بازار همراه شوند رسیدند . 



 

های ابتدایی ساخته شاهکار ماندگار تاریخ المبورگینی در همان سال
عنوان یک به نمایشگاه ژنو رسید و به ۱۹۶۶در سال  P400شد. میورا 

های مدرن، مورد توجه قرار گرفت. این خودروی انقالبی با فناوری
محصول، اولین سوپراسپرت تاریخ بود که از پیشرانه نصب شده در 

بخار و با گشتاور اسب ۳۴۵کرد. قدرت عقب وسط بدنه استفاده می
متر، میورانیوتن ۳۶۷  P400  ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت  ۵.۵را

کیلومتربرساعت  ۲۸۸رساند و نهایت سرعت کیلومتربرساعت می ۱۰۰
هزار  ۲۰قیمت این خودرو در زمان تولید، حدود کرد. را فراهم می

دستگاه  ۷۶۴، تعداد ۱۹۷۳هزار دالر امروزی( بود. تا سال  ۱۵۵)معادل 
هزار تا یک  ۳۵۰های مختلف، میورا ساخته شد که امروزه در نسخه

 .میلیون دالر ارزش کلکسیونی دارند



 

ازی ای از برترین مهندسان صنعت خودروسمیورا، حاصل کار مجموعه
طراح این خودرو در استودیو برتونه، با الهام از  مارچلو گاندینی .دنیا بود

فرانسه به  (René Bonnet) یک مدل مفهومی ساخت شرکت رنه بونه

، پیشرانه را به پشت کابین منتقل کرد. این (Matra Djet) نام ماترا دیژه

ی هاپذیری میورا، ویژگیترفند، ضمن بهبود تقسیم وزن و فرمان
ها و آیرودینامیک خودرو را ارتقا داد تا الگویی برای سوپراسپرت

) ژان پائولو داالرا .ابرخودروهای امروز باشد گذار برند داالرا در بنیان

رانی شهرت دارد( طراح دنیای خودروسازی و مسابقات اتومبیل
شاسی میورا بود و بعد از موفقیت این مدل، شرکت خود را تأسیس 

ی طراحی و تولید میورا که بعدها ، مدیر پروژهاستانزانی پائولو .کرد

داشت هم مثل مارچلو  EB110 نقشی اساسی در بوگاتی و مدل

 .گاندینی و پائولو داالرا، هنوز در قید حیات است

در۴ توجه به خودروهای اسپرت  

ی لیدات المبورگینی، این برند را به عرضهفروش بسیار خوب اولین تو
 ۴ی های جدید تشویق کرد. باتوجه به اینکه تقاضا برای نسخهمدل

۴۰۰صندلی از اولین محصول شرکت با کد  GT  نفره۲بیش از مدل 

(۳۵۰ GT)  اقدام به رونمایی از  ۱۹۶۸بود؛ المبورگینی در سال

ایسلرو کردهای اسپادا و خودروهای جدیدی با نام . 

https://www.zoomit.ir/tag/bugatti/


 

ی ترین محصول المبورگینی تا شروع دههترین و موفقاسپادا، پرفروش
ی نفره با بدنه۴پیکر شود. این خودروی پهنمیالدی محسوب می ۸۰

در، توسط مارچلو گاندینی طراحی شد. نام اسپادا به شمشیر ۲ کوپه
استفاده  یا خنجری اشاره دارد که ماتادور )گاوباز( برای مبارزه با گاو

دستگاه المبورگینی اسپادا تولید  ۱۲۱۷، تعداد ۱۹۷۸کند. تا سال می
لیتری  ۳.۹سیلندر  ۱۲ی شد. تمامی این خودروها مجهز به پیشرانه

 .بودند



 

میالدی بود.  ۷۰ی ایسلرو، دیگر محصول المبورگینی پیش از آغاز دهه
ابه داشت؛ اما ای مشتر از اسپادا، پیشرانهاین خودرو با ابعادی کوچک

لوکس و تولید محدود بود تا طیف خاصی از ثروتمندان را جذب کند. در 
دستگاه ایسلرو عرضه شد.  ۲۲۵مجموع تا یک سال بعد از رونمایی، 

 ۳۵۰ی کیلوگرمی و پیشرانه ۱۳۰۰ی این خودرو به لطف بدنه
ثانیه و  ۶.۵کیلومتربرساعت  ۱۰۰گیری صفر تا بخار، سرعتاسب

کیلومتربرساعت داشت ۲۵۰ت نهایت سرع . 

۱۹۸۰و  ۱۹۷۰ی دهه  

میالدی  ۷۰ی المبورگینی با رشد بسیار خوب و موفقیت تجاری، دهه
را آغاز کرد. تقاضا برای میورا و اسپادا وجود داشت و روزهای خوش 

شد. این شرایط، دوام چندانی نیافت و با بینی می برای شرکت پیش
سازی المبورگینی هم به ، خودرو۱۹۷۳شروع بحران اقتصادی 

 .ورشکستگی و تعطیلی کامل نزدیک شد



 

آخرین محصول المبورگینی که تحت مدیریت فروچیو با مهندسی 
پائولو استانزانی )طراحان میورا( رونمایی شد،  مارچلو گاندینی و

نگر و ی عقب وسط، ظاهری آیندهکانتاش بود. این محصول با پیشرانه
علم آیرودینامیک، جایگزین میورا محسوب  مطابق آخرین دستاوردهای

شد. نام کانتاش برخالف سنت المبورگینی، ارتباطی با گاو یا می
مسابقات گاوبازی نداشت و به پیشنهاد گاندینی از زبان پیدمونتی 

معنی »خیلی خوب« میلیون نفر( به ۲ای در ایتالیا با جمعیت )منطقه
 .گرفته شد



 

شکل های دنیا بود که درهای قیچیتکانتاش از اولین سوپراسپر
اینچ با پهنای  ۱۵های داشت. این خودرو از تایرهای پیرلی روی رینگ

ترین نمونه در زمان خود بود. کرد که بزرگمتر استفاده میمیلی ۳۴۵
لیتری با قدرت  ۳.۹سیلندر  ۱۲ی پیشرانه LP400 اولین سری با کد

از شروع حرکت به سرعت  ثانیه بعد ۵بخار داشت و حدود اسب ۳۷۵
دستگاه  ۱۹۸۳، تعداد ۱۹۹۰رسید. تا سال کیلومتربرساعت می ۱۰۰

های این خودرو کانتاش توسط المبورگینی تولید شد. آخرین نسخه
بخار بودند که نهایت اسب ۴۵۰لیتری با قدرت  ۵.۲ی دارای پیشرانه

 ۱۰۰گیری صفر تا کیلومتربرساعت و سرعت ۳۰۰سرعت 
کردندثانیه فراهم می ۴.۷اعت کیلومتربرس . 

 تغییر مالکیت المبورگینی

، فروچیو المبورگینی حق مالکیت شرکت و کارخانه را به ۱۹۷۴در سال 
ترین عوامل تاثیرگزار بر دلیل کاهش فروش و سودآوری واگذار کرد. مهم

فقدان خریدار برای محصوالت المبورگینی، به افزایش قیمت بنزین و 
شد. این عوامل، تقاضا برای بحران در اقتصاد جهانی مربوط می

قیمت را کاهش دادسیلندر و گران ۱۲خودروهای پرمصرف  . 

https://www.zoomit.ir/tag/gasoline/
https://www.zoomit.ir/tag/gasoline/
https://www.zoomit.ir/tag/gasoline/


 

پانزده سال پیش از مرگ فروچیو المبورگینی، خط تولید خودروسازی 
ها این شرکت و تعطیل شد. بانک ۱۹۷۸که او بنا نهاده بود، در سال 

خبری از المبورگینی نبود. فیات  ۱۹۸۰ند. تا سال متعلقات آنرا حراج کرد
درصد سهام فراری رسید و  ۵۰به مالکیت  ۱۹۶۶ایتالیا در سال 

های کدام از غولای به نجات المبورگینی نشان نداد. هیچعالقه
صنعتی اروپا هم سهام این شرکت ایتالیایی را خریداری نکردند؛ اما ۲ 

گذاری در المبورگینی  برادر سوئیسی فرانسوی زبان اقدام به سرمایه
، مالکیت المبورگینی را ۱۹۸۱در سال  پاتریک میمران و ژان کلود .کردند

ها در اولین اقدام خود، تولید میلیون دالر تصاحب کردند. آن ۳با پرداخت 
های تازه، گذاری بر پروژهکانتاش را از سر گرفتند و ضمن سرمایه

به دست گرفتند.  ۱۹۸۴های المبورگینی را در سال مدیریت تمام بخش
 ۲۷در این زمان پاتریک میمران با عنوان مدیرعامل المبورگینی، تنها 

 .سال داشت

https://www.zoomit.ir/tag/europe/


 

سال  سازی کانتاش با مدیریت برادران میمران، جالپا درپس از بهینه
تر باشد. رده با قیمت پایینرونمایی شد تا یک سوپراسپرت میان ۱۹۸۱

بخار اسب ۲۵۵لیتری،  ۳.۵سیلندر  ۸ی این محصول، همراه پیشرانه
 ۱۰۰گیری صفر تا متر گشتاور داشت. سرعتنیوتن ۳۰۵قدرت و 

کیلومتربر ساعت هم،  ۲۵۰ثانیه و نهایت سرعت  ۶کیلومتربرساعت 
تبدیل کرد. این خودرو با  ۳۲۸و  ۳۰۸یبی برای فراری جالپا را به رق

تولید شد ۱۹۸۸دستگاه تا سال  ۴۱۰مجموع تولید  . 



 

دومین محصول جدید المبورگینی پس از بازگشایی کارخانه، 
شکن با کدبلند سنتشاسی  LM002  ،بود. بلندپروازی برادران میمران

برای سفرهای خارج از های عالی به یک خودروی قدرتمند با توانایی
به تولید رسید. پیش از رونمایی ۱۹۸۶جاده منجر شد که در سال   

LM002 های چیتا و، دو مدل پروتوتایپ موتور عقب با نام  LM001 

با هدف ارائه به نیروهای  LM002ساخته شده بودند. در نهایت، 

یا لیتر  ۵.۲سیلندر  ۱۲ی گردی با پیشرانهمندان طبیعتنظامی و عالقه
لیتر در جلو، تولید شد. المبورگینی ۷.۲  LM002  ۳۲۸با مجموع تولید 

بلندهای لوکس و ، از نخستین شاسی۱۹۹۳دستگاه تا سال 
شود که با امکانات ویژه، مورد توجه سوپراسپرت دنیا محسوب می

بخش هامر ثروتمندان قرار گرفت. سبک طراحی این خودرو، الهام
رسدوی( به نظر می)هام . 

حران دوم با مالکیت کرایسلرب  

، گروه کرایسلر امریکا که هنوز وارد شراکت با فیات ۱۹۸۷در سال 
 ۲۵ای به ارزش نشده بود؛ خودروسازی المبورگینی را طی معامله

تنها محصولی که با  میلیون دالر از برادران میمران خریداری کرد.
تولید  به ۱۹۹۰مدیریت کرایسلر معرفی شد، دیابلو بود که سال 

، کرایسلر هم از مالکیت المبورگینی انصراف داد تا ۱۹۹۴رسید. سال 



همراه مدیران مالزیایی و  (MegaTech) یک شرکت تجاری با نام مگاتک

اندونزیایی، صاحب برند گاو خشمگین شوند. در نهایت، المبورگینی به 
گروه فولکسواگن آلمان فروخته شد تا از سال ۱۹۹۸ تاکنون، تحت 

 .زیر مجموعهی فولکس واگن( فعالیت کند)مدیریت آئودی 

۱۹۹۰ی دهه  

معرفی شد. این خودرو  ۱۹۹۰عنوان جایگزین کانتاش در سال دیابلو، به
توسط برادران  ۱۳۲تولید رسید که با کد ای به ی پروژهدر نتیجه

رچلو گاندینی آغاز شده بود. طرح اولیه، توسط ما ۱۹۸۵میمران، سال 
کشیده شد؛ اما با تغییر مدیریت المبورگینی، توسط مهندسان 

امریکایی کرایسلر و تام گیل طراح دوج وایپر، تعدیل شد. دیابلو در زبان 
معنی شیطان استاسپانیایی به . 

 

لیتری،  ۵.۷سیلندر  ۱۲ی ی تجاری دیابلو، همراه پیشرانهین نسخهاول
کیلومتربرساعت  ۱۰۰ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت  ۴.۵
کیلومتربرساعت، عنوان  ۳۱۵رسید؛ اما با ثبت نهایت سرعت می

ای و پرتیراژ جهان را به دست آورد. بعد از ترین خودروی جادهسریع
واگن و آئودی، دیابلو با حضور طراحان فولکس تغییر مالکیت المبورگینی

شوندههای مخفیجای چراغتغییر چهره داد تا به ۱۹۹۹در سال   (Pop-

up Headlamp) 300، از نوع ثابت عاریتگرفته شده از نیسانZX 

https://www.zoomit.ir/tag/volkswagen/
https://www.zoomit.ir/tag/audi/
https://www.zoomit.ir/tag/audi/
https://www.zoomit.ir/tag/audi/
https://www.zoomit.ir/tag/nissan/
https://www.zoomit.ir/tag/nissan/
https://www.zoomit.ir/tag/nissan/


دستگاه  ۲۸۸۴ ، تعداد۲۰۰۱تا  ۱۹۹۰های استفاده کند. بین سال
 .دیابلو تولید شد

 قرن بیستم و دوران طالیی المبورگینی با مدیریت آلمانی

ی آئودی، با عنوان زیرمجموعههای فعالیت المبورگینی بهسال اولین
بحران اقتصاد جهانی همراه شد. پیش از آغاز قرن بیستم با تدبیر 

فردیناند پیچ )نوهی بنیانگذار پورشه و مدیرعامل وقت گروه 
واگن(، برندهای بوگاتی، بنتلی و المبورگینی خریداری شدند. فولکس

میلیون دالر هزینه داشت و  ۱۱۰کسب مالکیت المبورگینی، حدود 
سال زمان برد تا به تولید محصولی جدید و سودآور منجر شود ۵تقریبا  . 

 

ی ساخت یک سوپراسپرت پس از رونمایی دیابلو، پروژهسال  ۱۰حدود 
، طراح اصلی پروژه ساله ۳۵آغاز شد. لوک دانکرولک  L147 جدید با کد

لگو ) ها، مورسیهبود که در نهایت به دلیل حالت خاص بدنه و چراغ
لگو همچنین نام یک معنی خفاش( نام گرفت. مورسیهالگو بهمورچه

اسپانیا بعد از  ۱۸۷۹بازی سال ابقات گاوگاو مشهور است که در مس
ی خنجر زنده ماندضربه ۲۴ . 

https://www.zoomit.ir/tag/porsche/
https://www.zoomit.ir/tag/porsche/
https://www.zoomit.ir/tag/porsche/


 

لیتر  ۶.۵یا  ۶.۲سیلندر  ۱۲ی لگو با پیشرانههای مورسیهتمامی مدل
کردند. بخار فراهم میاسب ۶۷۰تا  ۵۸۰ تولید شدند که قدرت

ثانیه و قدرتمدترین نمونه با لقب  ۳.۹ترین مدل، در زمان ارزان
العاده سریع)فوق سوپرولوچه : Super Veloce) ثانیه بعد از  ۳، تنها 

لگو رسید. مورسیهکیلومتربرساعت می ۱۰۰شروع حرکت به سرعت 
یکی از  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱های دستگاه بین سال ۴۰۹۹با تولید 
شودهای لوکس تاریخ محسوب میترین سوپراسپرتپرفروش . 



 

نی، مدیران المبورگینی را  لگو در بازار جهاموفقیت بسیار خوب مورسیه
تر، ی کوچکبدنه تر و اندازهبه فکر تولید محصولی مشابه با قیمت پایین

تشویق کرد. با این هدف، گاالردو )گایاردو با تلفظ اسپانیایی( در سال 
سیلندر و  ۱۰ی رونمایی شد. این سوپراسپرت از پیشرانه ۲۰۰۳

ز طراحی ایتالیایی کرد تا ترکیبی ااستفاده می R8 شاسی آئودی

ی )استودیو ایتال دیزاین( و مهندسی آلمانی باشد. گاالردو با پیشرانه
سال تولید  ۱۰بخار، به مدت اسب ۵۷۰تا  ۵۰۰ لیتری با قدرت ۵.۲و  ۵

ترین محصول دستگاه پرفروش ۱۴,۰۲۲شد. این خودرو، با مجموع تیراژ 
شودتاریخ المبورگینی محسوب می . 



 

ها به محصول ، تمام نگاه۲۰۰۷ودروی فرانکفورت سال در نمایشگاه خ
جدید المبورگینی دوخته شد. سوپراسپرت رونتون )ربنتون با تلفظ 

لگواز شاسی و تجهیزات فنی مورسیه (Reventón اسپانیایی  LP640 

کرد؛ اما به لطف طراحی متفاوت با خطوط تیز مشابه استفاده می
تحسین قرار گرفت. نام این خودرو از هواپیماهای جنگنده، مورد توجه و 
، یکی از ماتادورهای مشهور ۱۹۴۳یک گاو نر گرفته شد که در سال 

دستگاه با  ۲۰مکزیکی را به کام مرگ فرستاد. تولید رونتون به 
 ۲میلیون دالر محدود شد که امروزه بیش از  ۱.۴ی قیمت آستانه

 .میلیون دالر ارزش کلکسیونی دارد



 

 ۲۰۱۱لگو در سال گزین مورسیهعنوان جاینتادور بهالمبورگینی او
سیلندر  ۱۲های رونمایی شد. این سوپراسپرت از نسل جدید پیشرانه

کند که در لیتر استفاده می ۶.۵تنفس طبیعی المبورگینی با حجم 
ترین بخار قدرت دارد. حتی ارزاناسب ۷۶۰تا  ۷۰۰های مختلف، نسخه

 ۱۰۰ثانیه به سرعت  ۳متر از مدل اونتادور هم، در زمانی ک
کیلومتربرساعت دارد.  ۳۵۰رسد و نهایت سرعت کیلومتربرساعت می

نسخه در سال، تاکنون  ۱۲۰۰دار المبورگینی با تیراژ سوپراسپرت پرچم
شوددستگاه فروش داشته است و همچنان تولید می  ۹۰۰۰بیش از  . 



 

جای که بههوراکان، دیگر محصول موجود در سبد المبورگینی است 
رسد. این محصول، از همان به فروش می ۲۰۱۴گاالردو از سال 

یپیشرانه  V10  کند؛ اما لیتر استفاده می ۵.۲ساخت آئودی با حجم

ی ساخت المبورگینی، در سرعته ۷ی دوکالچ و دندهبه لطف جعبه
رسد. کیلومتربرساعت می ۱۰۰ثانیه به سرعت  ۳.۵زمانی کمتر از 

بخار قدرت دارد؛ اسب ۵۸۰ی پایه از هوراکان، ی نسخهپیشرانه
بخار تولید اسب ۶۳۰ترین مدل با لقب پرفورمانته که قویدرحالی

کندمی . 



 

سومین محصول مدرن المبورگینی که از نظر فنی و تجاری، اهمیت 
بلند اوروس است. بیشتری نسبت به هوراکان و اونتادور دارد، شاسی

معرفیدهه پس از  ۳حدود   LM002 المبورگینی به ساخت یک ،

پیکر پرداخت تا اورهای پهنی کراسسوپراسپرت لوکس با بدنه
ای باشد. بیش از گام سبک جدیدی از خودروهای پرسرعت جادهپیش

تولید اوروس صرف شد تا روی پلتفرم مشترک با سال برای پیش ۵
 .، پورشه کاین و بنتلی بنتایگا معرفی شودQ7 آئودی

لیتری ۴ی صول نهایی المبورگینی اوروس مجهز به پیشرانهمح   V8 

بخار اسب ۶۴۰ساخت آئودی است که به لطف توربوشارژ دوگانه، 
 ۱۰۰ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت  ۳.۶قدرت دارد و 

، اوروس به ۲۰۱۹ماه نخست سال  ۹رسد. در کیلومتربرساعت می
ر تاریخ المبورگینی  دستگاه اوروس رسید که د ۲۷۰۰رکورد فروش 

سابقه ندارد. این عدد برای هیچ خودروی دیگری در تاریخ با قیمت  
هزار دالر هم تکرار نشده است ۱۵۰بیش از  . 

 المبورگینی در آینده

ای از ، گوشه۱۳۹۸با معرفی مدل تولید محدود سیان در شهریورماه 
مشخص شد. از یک سو،  ۲۰۲۰ی ی المبورگینی برای دههبرنامه

ی هایی شبیه به ستارهک طراحی این برند با خطوط تیز و المانسب



های هیبرید ها تغییر خواهد کرد و از سویی دیگر، پیشرانهپر در چراغ۳
 .به خط تولید المبورگینی اضافه خواهند شد

 

شده در ی نصبی مورد استفاده در سیان، مشابه نمونهپیشرانه
های ی دارد. به لطف سوپاپاست؛ اما قدرت بیشتر SVJ اونتادور

بخار اسب ۷۷۴به  ۷۵۹سیلندر بنزینی از  ۱۲ی تیتانیوم، قدرت پیشرانه
بخار به قوای محرک اضافه اسب ۳۴ولت هم  ۴۸رسد. موتور برقی می

بخار برسداسب ۸۰۸کند تا مجموع قدرت سیان به می براساس  .

ونتادورادعای المبورگینی، شتاب و نهایت سرعت سیان، بهتر از ا  SVJ 

کیلومتربرساعت  ۱۰۰ثانیه به سرعت  ۲.۸است تا در زمانی کمتر از 
کیلومتربرساعت را فراهم کند ۳۵۰ی سرعتی فراتر از برسد و بیشینه . 

 

 

 

 

 

 



 بوگاتی 
تر کسی در دنیا وجود دارد که ضمن عالقه به صنعت خودروسازی، کم

نام بوگاتی را نشنیده باشد. این برند، برای ثروتمندان جهان و 
کلکسیونرها نیز، بسیار ارزشمند است؛ چراکه امروزه تمامی 

محصوالت تازه یا قدیمی بوگاتی، قیمتی بسیار باال دارند. به جرات 
خودروسازی جهان، توان گفت، هیچ برند دیگری در صنعت می

های کلکسیونی و تولید محدود، ی بوگاتی در ساخت مدلاندازهبه
های محبوب نیست. این شرکت، خصوصا از اوایل قرن بیستم، نوآوری

بسیاری در بحثهای تجاری و مهندسی خودرو، پدید آورد تا ثابت 
ایی اساسی بین بوگاتی و دیگر خودروسازان جهان هشود؛ تفاوت

 .وجود دارد

بر مهارت و شهرت در ساخت خودرو با ارزش میلیون بوگاتی عالوه
ی بازار و ایجاد تحول در نظام دالری، نقش مهمی در تغییر سلیقه

تجاری مرتبط با صنعت خودروسازی داشته است. پیش از معرفی 
ت خودرو با قیمتی بیش از یک ، ساخ۲۰۰۵بوگاتی ویرون در سال 

کدام از میلیون دالر، عجیب و باورنکردنی بود. تا آن زمان، تقریبا هیچ
گذاری در تولید ای به سرمایهخودروسازان مطرح جهان، عالقه

هایی سوپرلوکس یا ابرخودرو با چنین قیمتی نداشتند. به بیان مدل
بهتر، ریسک بسیار باال در تولید، بازاریابی و فروش خودروهای میلیون 

شد که برندهای مختلف، جسارت ورود به این بازار را دالری، باعث می
توان ثروتمندان جهان را تنهایی ثابت کرد مینداشته باشند. بوگاتی، به

ودروی مدرن، به پرداخت مبالغی بیش از یک میلیون دالر برای یک خ
تر، فکر کرد. پس از های گرانراضی نمود و حتی به تولید نمونه
، برندهایی ۲۰۰۵رونمایی و فروش ویرون در سال 

به طراحی ابرخودروهای میلیون  مثل المبورگینی و استون مارتین

هایی کوچک مثلمند شدند. همچنین، شرکتدالری عالقه  W  ،موتورز

ریمک و بسیاری از کارگاههای تیونینگ دنیا، پس از تولید بوگاتی 
ویرون، به ساخت محصوالتی مشابه با قیمتهای بسیار باال همراه 

های قدرتمند، توجه نشان دادندپیشرانه . 

 بوگاتی تایپ ۱۸، نخستین خودروی استاندارد جاده ای دنیا با سرعت  ۱۶۰  کیلومتربرساعت 
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آوردهای فنی و مهندسی های تجاری، بوگاتی با دستخارج از بحث
شود. خودروسازی جهان محسوب میی درخشان صنعت هم، ستاره

کیلومتربرساعت  ۱۶۰ای دنیا با نهایت سرعت اولین خودروی جاده
های بیش از و رسیدن به سرعت ۱۹۱۲مایل برساعت( در سال  ۱۰۰)

، ۲۰۰۷کیلومتربرساعت با یک خودروی استاندارد در سال  ۴۰۰
 نشدنی بوگاتی هستند. همچنین، تولید خودرو باافتخارات فراموش

بخار، قدرت داشته باشد هم، بعد از ای که بیش از هزار اسبپیشرانه
 .بوگاتی ویرون، معمول شد

هم  ۲۱های دور، بوگاتی در قرن ساز در سالبر محصوالت تاریخعالوه
دهد. اولین نسخه از ویرون به تولید خودروهای رکوردشکن ادامه می

 ۱۰۰به سرعت ثانیه  ۳معرفی شد، در زمانی کمتر  ۲۰۰۵که سال 
ی های بعدی مثل نسخهرسید و در نمونهکیلومتربرساعت می

کیلومتربرساعت  ۱۰۰گیری صفر تا توانست سرعتسوپراسپرت می
با امکانات ثانیه داشته باشد. عملکرد بوگاتی ویرون، همراه ۲.۵

سوپرلوکس در کابین که راحتی بسیار خوبی برای سرنشینان فراهم 
ای نسبت به محصوالت مالحظه کرد، برتری قابلمی

ساخت فراری، پورشه یا دیگر برندها داشت که باعث شد، توجه 
کلکسیونرها و ثروتمندان را جلب کند. فراتر از ارزش اقتصادی، 

عنوان یک شاهکار هنری با مهندسی صوالت مدرن بوگاتی بهمح 
رفته، اهمیت دارندپیش . 

https://www.zoomit.ir/tag/porsche/
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ی مهم در تاریخ بوگاتی که نباید فراموش شود، مربوط به روح دیگر نکته
فراملیتی آن است. شاید در ظاهر، بوگاتی یک شرکت فرانسوی به 

تأسیس  نظر رسد؛ اما در واقع، توسط یک فرانسوی با اصالت ایتالیایی
ی دورلیشایم و دفتر طراحی شرکت هم، در منطقه کارخانه شد. اولین

کار کرد که هنگام افتتاح بوگاتی، تحت مالکیت کشور آلمان بود آغاز به
و بعد از جنگ جهانی اول، مجددا در اختیار فرانسه قرار گرفت. 

ساله خود، از طراحان، مهندسان و  ۱۱۰همچنین، بوگاتی در تاریخ 
های مختلف، خصوصا آلمانی و ایتالیایی و نل کارآزموده با ملیت پرس

، تحت ۱۹۹۸فرانسوی بهره برده است؛ ضمن اینکه از سال 
 .مالکیت فولکسواگن آلمان فعالیت میکند

 تأسیس بوگاتی

می دنیا، مرتبط با نام نام بوگاتی مشابه بسیاری از خودروسازان قدی
گذار آن است. اتوره بوگاتیبنیان  (Ettore Bugatti)  اقدام  ۱۹۰۹در سال

در   Automobiles Ettore Bugatti به تأسیس شرکتی با نام کامل

ی مرزی شمال شرق نزدیکی شهر دورلیشایم کرد که امروزه، ناحیه
 .فرانسه با آلمان است

https://www.zoomit.ir/tag/volkswagen/


 

هر میالن ایتالیا است. خانواده او نیز، در ش ۱۸۸۱اتوره بوگاتی، متولد 
ایتالیایی و سرشناس بودند؛ اما اتوره بعد از مهاجرت به فرانسه، ملیت 

خود را به فرانسوی تغییر داد. خاندان بوگاتی، در اواخر قرن بیستم، 
شدندهنرمندانی مشهور محسوب می ، پدر اتوره، کارلو بوگاتی .

های اشراف و دکوراتور برای خانهعنوان معمار، طراح داخلی و به
هم،  رامبراند بوگاتی کرد. برادر اتوره،های سلطلنتی فعالیت میکاخ

سالگی خودکشی  ۳۱سازی معروف بود که هرچند، در سن مجسمه
های برنزی از حیوانات، شهرت داردکرد؛ اما امروزه با ساخت تندیس . 

ارد یک کارگاه ساخت اتوره بوگاتی در سنین نوجوانی، به اصرار پدر و
های لوکس شد. پس از چند سال و رسیدن به اواخر قرن درشکه

ی ی اتوره به خودروها و دیگر وسایل نقلیهنوزدهم میالدی، عالقه
ای از یک ، نمونه۱۸۹۸موتوری، افزایش یافت. او توانست در سال 

 (Prinetti & Stucchi) خودرو برای شرکت ایتالیایی پرینتی و استاچی

روی گاغذ  (Type 1) طراحی کند. این محصول، با نام بوگاتی تایپ یک

 .باقی ماند و هرگز به تولید نرسید



ی دیتریچمدیریت طراحی و تولید کارخانه  

صورت با حمایت مالی پدر، اتوره دومین طرح خود را به ۱۹۰۱در سال 
ین ی واقعی، به نمایشگاه میالن برد و مورد تحسدر اندازه یک نمونه

ی ویژه از نمایشگاه ، عالوه بر کسب جایزه۲قرار گرفت. بوگاتی تایپ 
میالن، توجه بارون دیتریچ آلمانی را جلب کرد. دیدار دیتریچ و اتوره 

ی ها برای ساخت خودرو در کارخانهبوگاتی، منجر به همکاری آن
 .دیتریچ شد

 سالگی به سمت مدیریت طراحی و تولید دیتریچ ۲۱اتوره در سن 
الی  ۲، خودروهای بوگاتی تایپ ۱۹۰۴تا  ۱۹۰۲های رسید. بین سال

توسط اتوره با برند بوگاتی برای دیتریچ ساخته شدند. بوگاتی  ۷تایپ 
لیتری، اولین محصول بوگاتی بود که سال  ۱۲.۹ی با پیشرانه ۵تایپ 
رانی شد. کمی بعد، ارتباطی بین اتوره وارد مسابقات اتومبیل ۱۹۰۳

ها دار فرانسوی شکل گرفت و آنامیل ماتیاس، سرمایه بوگاتی و
ی خودروسازی تصمیم گرفتند با جدایی از شرکت دیتریچ؛ کارخانه

مخصوص به خود داشته باشند. این همکاری، البته به نتیجه نرسید و 
عنوان یک طراح مستقل، وارد مشارکت با ، به۱۹۰۶اتوره از سال 

های مختلف شدکارخانه . 

وگاتی با استاندارد جادهاولین ب  

، اتوره برای شرکت دئوتز۱۹۰۹تا  ۱۹۰۷از   (Deutz AG)  .آلمان کار کرد

های بخار یا احتراق داخلی ی پیشرانه، سازنده۱۸۶۴دئوتز از سال 
برای لوکوموتیو و صنایع مختلف بود؛ اما تصمیم گرفت با استخدام 

، ۱۰و  ۹، ۸یپ های تابوگاتی، به صنعت خودروسازی وارد شود. مدل
های پیشین، تنها یک نمونه های اتوره بودند که مثل نسخهدیگر طرح

نفره بدون سقف بود که  ۲، یک خودروی ۱۰ها ساخته شد. تایپ از آن
های لیتری، ترمز دیسکی، فنربندی تخت و چرخ ۱.۱ی با پیشرانه

 دار تولید شد. این محصول، به دلیل شکل ظاهری، بعدها با نامتیوپ
معنی وان حمام استبایگونیر معروف شد که در زبان فرانسه، به . 



 عکس تاریخی از بوگاتی تایپ  ۱۰  ساخت  ۱۹۰۷

ی خود ، اتوره تصمیم به تأسیس کارخانه۱۹۰۹سرانجام در سال 
، از آلمان به نزدیکی مرز ۱۰گرفت. او و همسرش سوار بر تایپ 

پیدا کنند. خیلی   فرانسه رسیدند تا محلی مناسب احداث خط تولید،
های دتیریچ در مولشایم ایالت دورلیشایم که هنوز زود، یکی از کارخانه

شد، به مالکیت اتوره بوگاتی درآمد و جزء خاک آلمان محسوب می
دنیا، بیش  ۱۰ی او نیز، در همان محل ساکن شدند. تنها تایپ خانواده

بار به یک ی بوگاتی حضور داشت و حتیسال در انبار کارخانه ۴۰از 
آمیزی شد. در ، بازسازی و رنگ۱۹۳۹دستور اتوره بوگاتی در سال 

کمال ناباوری، جنگ جهانی اول و دوم، آسیبی به این خودرو نرساند و 
در نهایت به کلکسیونرها فروخته شد تا امروز در اختیار یک  ۱۰تایپ 

 به دلیل قدمت تاریخی، ۱۰مجموعه دار مقیم کالیفرنیا باشد. تایپ 
تواند با ی مالکیت اتوره بوگاتی، احتماال میتیراژ یک دستگاه و سابقه

ترین خودروی جهان را به های معتبر، رکورد گرانحضور در حراجی
 .دست آورد



 تصویری جدید از تنها بوگاتی تایپ ۱۰ موجود در دنیا 

 تأسیس کارخانه و اولین محصول شرکت بوگاتی

های ، به کمک وام و کمک۱۹۰۹در سال افتتاح اولین خط تولید بوگاتی 
مالی از یک بانک آلمانی انجام شد. اتوره در توضیح فعالیت تجاری خود 

به بانک گفته بود؛ سالیانه ۱۰ خودروی اسپرت مسابقهای و ۵ موتور 
 .مخصوص هواپیما میسازد
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 بوگاتی تایپ ۱۳  ساخت ۱۹۱۰

توسط  ۱۳چهار سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، خودروی تایپ 
ی رونمایی شد. این خودرو از پیشرانه ۱۹۱۰شرکت بوگاتی در سال 

احی شده بود. کرد که توسط اتوره بوگاتی طرلیتری استفاده می ۱.۳
 ۳۰به لطف کاربراتور ساخت شرکت زنیت انگلستان، قدرت خودرو به 

کیلوگرم،  ۵۰۰رسید که روی محصولی با وزن خالص بخار میاسب
 .قابل قبول بود

ساخته شد. عملکرد این مدل در  ۱۳دستگاه تایپ  ۵خیلی زود، 
ب با رسیدن به مقام نای ۱۹۱۱مسابقات جایزه بزرگ فرانسه و لمان 

قهرمانی، مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان، هدف اصلی بوگاتی از 
تولید خودرو، حضور در مسابقات و کسب جوایز مختلف بود که البته با 

، موقتا ناکام ماند۱۹۱۴شروع جنگ جهانی اول در سال  . 



 

شود که با ، اولین محصول لوکس بوگاتی محسوب می۱۸تایپ 
برای افراد متمول طراحی شده بود. این سفارش و تولید محدود، 

های مشهور، رونمایی شد و مورد توجه شخصیت ۱۹۱۲خودرو، سال 
یکی از نکات مثل رولند گاروژ )هوانورد مشهور فرانسوی( قرار گرفت. 

 ۱۶۰، رسیدن به نهایت سرعت ۱۸جالب در بوگاتی تایپ 
آسمان، کیلومتربرساعت بود که تقریبا با یک هواپیمای جنگنده در 

برد و جزء لیتری بهره می ۴ی ، از یک پیشرانه۱۸کرد. تایپ برابری می
بخار، اسب ۱۰۰ای دنیا در آن زمان بود که معدود خودروهای جاده

 .قدرت داشت

 جنگ جهانی اول

ی ی اتوره در مرز آلمان و فرانسه، امنیت الزم برای ادامهکارخانه
 ۲یل شد. اتوره به همراه فعالیت نداشت و به دستور خود او، تعط

ترین دستاوردهای او تا آن زمان بودند، به که مهم ۱۳دستگاه تایپ 
مانده از این خودرو دستگاه باقی ۳میالن ایتالیا مهاجرت کرد. تعداد 

هم، زیر خاک دفن شد تا از گزند جنگ و نیروهای متخاصم، در امان 
تا پس از پایان جنگ بماند. این اقدام هوشمندانه، به اتوره کمک کرد 

، قطعات کافی برای تولید یک محصول جدید ۱۹۱۸جهانی اول در سال 
 .در اختیار داشته باشد



 

هنگام جنگ، اتوره که ملیت فرانسوی گرفته بود، با ارتش این کشور 
سیلندر برای استفاده در  ۱۶ای همکاری کرد تا پیشرانه

که بعدها با نظر یک  U-16 هوایپماهای نظامی ساخته شود. موتور

ردیف  ۲با  ۱۹۱۶مهندس امریکایی، کینگ بوگاتی نام گرفت، سال 
عرضه شد. براساس اسناد موجود، دولت  (U سیلندر موازی )طرح

 میلیون دالر امروزی( اجازه ۲.۵هزار دالر )معادل  ۱۰۰امریکا با مبلغ 
برای نصب در هواپیماهای خود، تولید و استفاده کند. را  U-16 یافت

مسئولیت  (Charles Brady King) چارلز بردی کینگ مهندس امریکایی،

سازی و ارتقا دهد. در نهایت، با اتمام جنگ  را بهینه U-16 داشت تا

ی کینگ بوگاتی، تنها جهانی اول و ظهور مشکالت متعدد در پیشرانه
نسخه ۴۰  U-16  شرکت دوزنبرگ امریکا تولید شد و این پروژه، توسط

 .خاتمه یافت. بعد از آن، بوگاتی هرگز به تولید موتور هوایپما نپرداخت

 پایان جنگ جهانی اول

به کارخانه  ۱۹۱۸اتوره، با اعالم پایان جنگ جهانی اول در سال 
برای حضور در مسابقات،  ۱۳دستگاه تایپ  ۳بازگشت. خیلی زود، 

هم براساس  ۲۳و  ۲۲، ۱۷، ۱۵هایی با کد د. نسخهبازسازی شدن
تایپ ۱۳ تا سال ۱۹۲۶ در رقابتهای مختلف  اروپا شرکت کردند. در 

، چهار دستگاه تایپ ۱۹۲۱رانی برشیا ایتالیا سال مسابقات اتومبیل
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ارم را کسب کردند. شرکت داشتند که همگی سکوهای اول تا چه ۱۳
برشیا ۱۳هایی از این خودرو با نام تایپ به همین دلیل، نسخه  (Type 

13 Brescia) تولید شدند. 

 

، اولین محصول لوکس بوگاتی با تولید انبوه، رونمایی ۱۹۲۰در سال 
با ، همراه۱۳برشیا، از شاسی و مشخصات فنی تایپ  ۲۳شد. تایپ 

هزار دستگاه تایپ  ۲، حدود ۱۹۲۶سال برد. تا تزئینات لوکس بهره می
برشیا تولید شد که تأثیر خوبی بر افزایش توانایی مالی بوگاتی  ۲۳

سوپاپ در هر سیلندر،  ۲داشت. این مدل، البته به دلیل استفاده از 
دارای اهمیت است؛ چراکه اولین خودروی تولید انبوه تاریخ محسوب 

شود که مجهز به این فناوری عرضه شدمی . 



 

ی به نظر بسیاری از کارشناسان، طرح دوکی شکل برای بدنه
ای و اسپرت، حاصل خالقیت اتوره بوگاتی بود. این خودروهای مسابقه

، ارتقا پیدا کرد و به دلیل ۳۰و  ۲۹با معرفی تایپ  ۱۹۲۲شکل، در سال 
، اولین ۲۹تایپ  نمای باریک در انتهای بدنه، طرح سیگار نام گرفت.

بخار قدرت اسب ۸۰سیلندر،  ۸لیتری  ۳ی با پیشرانه محصول بوگاتی
سوپاپ برای هر سیلندر،  ۳بار در دنیا، از داشت و برای نخستین

کرداستفاده می . 



 

تورر با هدف تولید یک خودروی اسپرت مناسب برای  ۳۰تایپ 
ا سال رونمایی شد. این محصول ت ۱۹۲۲نفره، در سال ۲سفرهای 

همچنین مورد  ۳۰اه فروش داشت. تایپ دستگ ۶۰۰به تعداد  ۱۹۲۶
قرار گرفت که از نخستین بانوان  (Elisabeth Junek) الیزابت جونک توجه

کننده در مسابقات سرعت بودشرکت . 

۳۵دوران طالیی بوگاتی با ظهور تایپ   

های خودروسازی بزرگ، محصوالتی شاخص ی شرکتدر تاریخچه
شوند. ها محسوب مینرفت آی عطف در پیشوجود دارند که نقطه

معرفی شد هم، نقشی بسیار مهم در  ۱۹۲۴که در سال  ۳۵تایپ 
تاریخ بوگاتی دارد. این مدل، همچنان یکی از پرافتخارترین خودروهای 

های مختلف نسخه ۱۹۳۴رانی است. تا سال دنیا در مسابقات اتومبیل
 های مختلف هزار قهرمانی در رقابت ۲توانستند بیش از  ۳۵تایپ 

 ۳۵۱به  ۳۵، تایپ ۱۹۲۸تا  ۱۹۲۶های کسب کنند. تنها بین سال
 (گرند تور) قهرمانی و ۴۷ رکوردشکنی در مسابقات سرعت و استقامت

 .رسید

https://www.zoomit.ir/tag/grand-tour/


 ساخت B ۱۹۲۸بوگاتی تایپ ۳۵

های امروزه در مدلبسیاری از خصوصیات ظاهری محصوالت بوگاتی که 
شروع شد. طرح  ۳۵مدرن، مثل ویرون و شیرون، وجود دارد؛ از تایپ 

ترین پر، مهم ۸های آلومینیوم با نمای نعل اسبی جلو پنجره و رینگ
در اولین نسخه،  ۳۵های ظاهری در این خودرو بودند. تایپ نوآوری

ه سوپاپ داشت ک ۲۴لیتر و  ۲سیلندر خطی با حجم  ۸ی پیشرانه
بار در تاریخ، مجهز کرد و برای نخستینبخار، فراهم میاسب ۹۰قدرت 

بر های مختلف موتور بود. این خودرو، عالوهبه بلبرینگ در قسمت
سیستم تعلیق مدرن ارایه میشد  فناوری عالی در پیشرانه، همراهبا

هایجای ادوات قدیمی و میلهنر بهکه از ف  U کردشکل استفاده می . 

۳۵تایپ  B ی با پیشرانه، قدرتمندترین نمونه از نوع خود بود که همراه

بخار قدرت داشت. این اسب ۱۳۸لیتری و یک سوپرشارژر بزرگ،  ۲.۳
کیلومتربرساعت  ۲۱۰کیلوگرم، نهایت سرعت  ۷۶۰خودرو با وزن خالص 

 ۱۰۰ثانیه به سرعت  ۷زمانی حدود  کرد و درفراهم می
های رزش کلکسیونی نسخهرسید. امروزه ایکیلومتربرساعت م

میلیون دالر است ۳، بیش از ۳۵مختلف بوگاتی تایپ  . 

https://www.zoomit.ir/tag/suspension-system/
https://www.zoomit.ir/tag/suspension-system/
https://www.zoomit.ir/tag/suspension-system/


 

عنوان یک خودروی خانوادگی با ، اولین محصول بوگاتی به۴۰تایپ 
لیتری، روی شاسی  ۱.۵ی قیمت رقابتی بود. این محصول با پیشرانه

ای تا با سقف فلزی یا پارچه ۴۰سوار شد. تیراژ تولید تایپ  ۳۵یپ تا
دستگاه رسید ۸۷۰به  ۱۹۳۰سال  . 

هم با تکیه  ۴۹و  ۴۴، ۴۳تر گفته شد، تایپ هایی که پیشبر مدلعالوه
سوپاپ در هر سیلندر،  ۳های و همراه پیشرانه ۳۰بر پلتفرم تایپ 

ار خوبی داشتند. از توسط بوگاتی تولید شدند که همگی، فروش بسی
بخار اسب ۱۲۰لیتری سوپرشارژ،  ۲.۳ی ، با پیشرانه۴۳این بین، تایپ 

ای دنیا بود که نهایت کرد و اولین خودروی جادهقدرت فراهم می
کیلومتربرساعت( داشت. البته، زمان  ۱۶۱برساعت )مایل ۱۰۰سرعت 

 ۷۷۱کیلومتربرساعت و رکورد  ۱۰۰ثانیه برای رسیدن به سرعت  ۱۲
ثبت شد که تا سال  ۴۳کیلومتربرساعت هم توسط بوگاتی تایپ 

، بهترین عملکرد برای یک محصول استاندارد بود۱۹۳۰ . 

میالدی و دوران پرافتخار ژان بوگاتی فرزند اتوره ۳۰ی دهه  

هم از دوران کودکی متفاوت از  ژان بوگاتی مشابه پدر و پدربزرگ،
نابغه، توجه اطرافیان را به خود جلب کردساالن خود بود و مثل یک هم . 



 

ترین فرزند اتوره، چند ماه قبل از افتتاح خودروسازی بوگاتی، در بزرگ
آلمان متولد شد. کودکی ژان با جنگ جهانی اول و زندگی در میالن 

خانواده به محل کارخانه در دورلیشایم  ایتالیا همراه بود، تا آنکه همراه
های ژان بوگاتی در طراحی و لگی، تواناییسا ۲۰برگشت. از سن 

مهندسی خودرو، ثابت شد. امکانات و اختیارات کامل در اختیار او قرار 
 .گرفت تا نبوغ خود را در عمل نشان دهد



 

که بعدها با نام بوگاتی رویال معروف شد؛ اولین مدل با  ۴۱تایپ 
الش کرد با ی اتوره بوگاتی، تساله ۲۳طراحی ژان بوگاتی بود. فرزند 

های مهندسی پدر، محصولی برای رقابت تکیه بر توانایی
با رولزرویس و میباخ بسازد. در آن زمان، برندهای فرانسوی برخالف 

، فاقد یک خودروی سوپرلوکس و خودروسازان آلمانی و انگلیسی
متر و فاصله  ۶.۴ی ، با طول بدنه۴۱ی تایپ پیکر بودند. پروژهپهن

 ۱۹۳۰درصد بلندتر از رولزرویس فانتوم مدل  ۲۰متر،  ۴.۳محورهای 
ترین خودروهای دنیا بودشد و رسما یکی از بزرگمحسوب می . 

نصب شد  ۴۱پ پیکر، روی تایسیلندر غول ۸لیتری با  ۱۲.۷ی پیشرانه
ها با تایر به بخار فراهم شود. قطر چرخاسب ۳۰۰تا قدرتی نزدیک به 

رسید تا از این نظر هم، برتری ظاهری نسبت به اینچ می ۲۴
ی کوچک به رولزرویس داشته باشد. بوگاتی رویال، از یک مجسمه

کرد که شکل یک فیل ایستاده، روی درپوش رادیاتور نیز استفاده می
قبال توسط رامبراند بوگاتی )برادر اتوره( اجرا شده بود. به طرح آن، 

دستگاه بوگاتی رویال  ۷میالدی، تنها  ۳۰ی دلیل بحران اقتصادی دهه
میلیون دالر، ارزش کلکسیونی  ۱۰ساخته شد که امروزه، بیش از 

هزار دالر بود که معادل  ۳۰دارند. قیمت این خودرو در زمان تولید، حدود 
ر امروزی استهزار دال ۴۵۰ . 

https://www.zoomit.ir/tag/maybach/
https://www.zoomit.ir/tag/maybach/
https://www.zoomit.ir/tag/maybach/
https://www.zoomit.ir/tag/rolls-royce/
https://www.zoomit.ir/tag/rolls-royce/
https://www.zoomit.ir/tag/rolls-royce/


 

 ۵۵دیگر محصول تولیدی بوگاتی با طراحی و مهندسی ژان، تایپ 
 ۵۱ای از تایپ ی رودستر و استاندارد جادهاست. این خودرو، نسخه

به قهرمانی جایزه بزرگ فرانسه  ۱۹۳۱شد که سال محسوب می
ارتفاع، یک خودروی ی کمبا ظاهر اسپرت و بدنه ۵۵رسیده بود. تایپ 

شد که جذابیت زیادی در زمان تولید نفره محسوب می ۲لوکس 
بخار اسب ۱۳۰ی داشت؛ اما عملکرد فنی این مدل با پیشرانه

دستگاه  ۳۸لیتری، پرصدا و ناکارآمد بود. در مجموع،  ۲.۳سوپرشارژ 
میلیون تا  ۴های کلکسیونی آن، امروزه تولید شد که نسخه ۵۵تایپ 

میلیون دالر، ارزش دارند ۱۰ . 



 

میالدی،  ۳۰ی با کاهش مشکالت اقتصادی بازار جهانی در اواسط دهه
تولید خودروهای لوکس نیز، رونق گرفت. ژان بوگاتی ۲۵ ساله در سال 

را به تولید رساند. این مدل،  ۵۷، اولین نمونه از بوگاتی تایپ ۱۹۳۴
 ۱۹۴۰با استقبال خریداران مواجه شد و تا سال  ۵۵و  ۴۱برخالف تایپ 

با  ۵۵ی پایه از تایپ دستگاه، فروش داشت. نسخه ۷۱۰به تعداد 
بخار قدرت داشت و نهایت سرعت اسب ۱۳۵لیتری،  ۳.۳ی پیشرانه

کرد. این خودرو امروزه به دلیل تولید کیلومتربرساعت فراهم می ۱۵۰
ها حضور داردیون دالر، در حراجیباال، با قیمتی کمتر از یک میل . 

https://www.zoomit.ir/tag/luxury-cars/


 آتالنتیک موجود در جهان  SC57 یکی از  ۴ دستگاه بوگاتی تایپ 

ای با برند بوگاتی ، منجر به تولید چند خودروی افسانه۵۷پلتفرم تایپ 
ترین خودروهای عنوان یکی از گرانشد. مدل آتالنتیک که در زمان ما به

هایاست. مدل ۵۷ای از تایپ نسخهشود؛ تاریخ شناخته می  C  مجهز

به کمپرسور بودند که در واقع، نامی دیگر برای سیستم سوپرشارژر 
۵۷بود. از تایپ  C  ۵۷دستگاه تولید شد. سپس، تایپ  ۹۶به تعداد SC  با

دستگاه، بازار خودروهای  ۴۳ارتفاع و تزئینات لوکس به تعداد ی کمبدنه
۵۷دستگاه از تایپ  ۴اد. تعداد سفارشی را تحت تأثیر قرار د SC  با ،

وزن و لقب آتالنتیک نیز تولید شدند که ارزش هر کدام از ی سبکبدنه
رسدمیلیون دالر می ۴۰مانده، امروزه به ی باقینسخه ۳ . 



 

۵۷تایپ  G دیگر خودروی مشهور از نوع خود است که تنها یک ،

به قهرمانی  ۱۹۳۷سال  دستگاه از آن، در دنیا وجود دارد. این خودرو در
ساعته رسید. ارزش کلکسیونی این  ۲۴جایزه بزرگ فرانسه و لمان 

به  ی سیمون شهر فیالدلفیا امریکا قرار دارد،خودرو که در اختیار موزه
ی مشابه، هرگز برآورد نشده ی و فقدان نسخهدلیل افتخارات تاریخ 

 .است

ای از مسابقهی ساله، هنگام تست و بررسی نسخه ۳۰ژان بوگاتی 
، تصادف کرد و جان خود را از دست داد. خودروی مذکور با کد ۵۷تایپ 

۵۷C Tank  ۲۴، چند هفته قبل به دومین قهرمانی بوگاتی در لمان 

رسیده بود. دلیل این حادثه، حضور یک دوچرخه سوار  ۱۹۳۹ساعته 
 .مست در جاده عنوان شد

السیر فرانسهاولین قطار سریع  

ی ساخت یک قطار ی مناقصهشرکت بوگاتی برنده، ۱۹۳۱در سال 
نقل ریلی فرانسه شد. ژان بوگاتی، وی ملی حمل پرسرعت برای اداره

طراحی این قطار را به اتمام رساند و تغییراتی در مهندسی پیشرانه 
 .انجام داد



 

ی تست در به مرحله ۱۹۳۳نام پروژه اتوریل گذاشته شد و سال 
روزرسانی شد و ، بارها به۱۹۳۴قطار تا سال  شرایط واقعی رسید. این

 ۱۹۲ای درنهایت با رانندگی ژان بوگاتی به نهایت سرعت لحظه
برداری اتوریل برای مسیر کیلومتربرساعت رسید. سرعت بهره

کیلومتربرساعت بود ۱۶۶طوالنی،  . 

ای بوگاتیهواپیمای مسابقه  

ور در ، اتوره بوگاتی تصمیم گرفت با حض۱۹۳۰ی اواخر دهه
 .مسابقات هوانوردی سرعت، به رقابت با هواپیماهای آلمانی بپردازد

https://www.zoomit.ir/tag/aviation/
https://www.zoomit.ir/tag/aviation/
https://www.zoomit.ir/tag/aviation/


 

های با هدف شرکت در رقابت ۱۰۰ی بوگاتی مدل ، پروژه۱۹۳۹سال 
المللی آلمانبین  (Deutsch de la Meurthe Cup)  ،طراحی شد. این مدل

ی تست نهایی اتمام بدنه و آزمایش آیرودینامیک، هرگز به مرحلهبا 
آغاز  ۱۹۳۹نرسید؛ چراکه جنگ جهانی دوم، در سپتامبر )شهریور( 

ی ارتش آلمان و تسخیر فرانسه، اتوره بوگاتی دستور شد. با حمله
داد؛ هواپیما به قطعات مجزا تقسیم و مخفی شود. بعد از جنگ 

، به ۱۰۰زمایش نهایی بوگاتی مدل جهانی دوم هم، اتمام و آ
فراموشی سپرده شد. تنها نمونه، همچنان فاقد پیشرانه است و در 

شودداری میی نیروی هوایی فرانسه نگهموزه . 

میالدی، جنگ جهانی دوم و آغاز مشکالت ۴۰ی دهه  

ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان، بر تمام  ۹حدود 
داران آلمانی هم به صنایع ان و سرمایهفرانسه مسلط شد. مهندس

های مهم این کشور را در ها و شرکتفرانسه هجوم برند تا کارخانه
عنوان یک خودروسازی اختیار بگیرند. این شرایط، شامل بوگاتی به

شدنام نیز میمشهور و خوش . 

ی حاکمان نازی، اتوره بوگاتی تحت فشار قرار گرفت تا طبق برنامه
واگذار کند. هانس تریپل کارخانه را  (Hans Trippel) مهندس ،

برجستهی مرسدس بنز که امروزه با ابتکاراتی مثل درهای گالوینگ 

https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/


کارخاکی آمفی-)بازشونده به سمت باال( و خودروی آبی  (Amphicar) 

 ۱۵۰ی در مولشایم را به قیمت ی بوگاتشود؛ کارخانهشناخته می
ی کرد. البته، خط تولید بوگاتی تا پایان جنگ  میلیون فرانک خریدار

، تعطیل باقی ماند. پس از ۱۹۴۵جهانی دوم در سپتامبر )شهریور( 
شکست آلمان، کارخانه از نیروهای خارجی، پس گرفته شد و در 

پل دستگیر و اختیار اتوره بوگاتی قرار گرفت. در همان سال، هانس تری
به زندان افتاد ۱۹۴۹تا سال  . 

 مرگ اتوره بوگاتی

با نام  ۵۱ای از تایپ بدون اتالف وقت پس از پایان جنگ، بازتولید نسخه
ی آغاز شد. این خودرو، به مقام قهرمانی نخستین مسابقه ۵۹تایپ 

جایزه بزرگ فرانسه، پس از جنگ جهانی دوم رسید. در آن زمان، 
کرد که مجهز به کار می ۷۳ی جدیدی با نام تایپ هبوگاتی روی پروژ

ی سی بود. همچنین، تولید نسخهسی ۳۷۵ی سوپرشارژ پیشرانه
صندلی از این خودرو هم، دنبال میتک شد؛ اما مرگ اتوره بوگاتی در 

، برمشکالت شرکت، افزود۱۹۴۷اوت ) اول شهریورماه(  ۲۱ . 

 

را به سمت مدیر تولید  پیر مارکو ، وارثان اتوره بوگاتی،۱۹۴۸اوایل سال 
رولند  ،۱۹۵۱ی خاصی در پی نداشت. سال منصوب کردند که نتیجه

) بوگاتی مدیریت شرکت  (René Bolloré) رنه بلوره بافرزند اتوره( همراه

 .را در دست گرفتند که البته، این تغییر هم موفق نبود



 تعطیلی بوگاتی

 ۴۷ی بوگاتی تعطیل شد. با گذشت کارخانه، ۱۹۵۶سرانجام در سال 
دستگاه خودرو، کسی حاضر به  ۷۹۰۰سال از آغاز تأسیس و تولید 

و بازگشایی  ۱۹۶۳خرید خط تولید یا امتیاز تجاری شرکت نبود. تا سال 
سال،  ۷گذار جدید، بوگاتی برای مدت کارخانه به دستور سرمایه

 .تعطیل بود

 

تی قبل از تعطیلی کارخانه محسوب ، آخرین محصول بوگا۱۰۱تایپ 
 ۱۹۵۶تا  ۱۹۵۲های دستگاه از این مدل، بین سال ۸شود. تنها می

های مختلف، به جذب سرمایه تولید شد تا بتواند با حضور در نمایشگاه
برای شرکت بوگاتی کمک کند. ارزش کلکسیونی این خودرو، امروزه در 

هزار دالر است ۶۰۰حدود  . 

یزامالکیت هیسپانو سو  

تأسیس شد. این  ۱۹۰۴در سال  (Hispano-Suiza) شرکت اسپانیایی

ی خودروهای لوکس و مجموعه پیش از جنگ جهانی دوم، سازنده
انواع موتور برای هواپیما بود. با اتمام جنگ، شرکت سنیکما که امروزه 

ی گروه صنعتی و تجاری زفرانزیر مجموعه  (Safran S.A)  فرانسه

ا را تصاحب کرد و تمرکز آنرا بر صنایع هوایی قرار است، هیسپانو سویز
 .داد

، هیسپانو سویزا خط تولید متروک بوگاتی را از وارثان ۱۹۶۳در سال 
خانواده خریداری کرد. بخش اصلی این مجموعه، امروزه هنوز در اختیار 

کنداپیما تولید میهیسپانو سویزا قرار دارد و قطعات هو . 



میالدی ۸۰ی خر دههظهور مجدد بوگاتی در اوا  

سال، هیچ فعالیتی توسط خودروسازی بوگاتی  ۳۰برای مدتی بیش از 
های کالسیک این برند، دارن به مدلانجام نشد. در عوض، مجموعه

های مختلف دادند و صدها هزار دالر برای نسخهنشان می عالقه
شد. این شرایط نشان داد، برند ها، پرداخت میبوگاتی در حراجی

تواند به گاتی دارای ارزشی بسیار باال از نظر تجاری است و میبو
 .صنعت خودروهای لوکس، بازگردد

 

 رومانو آرتیولی، مالک برند بوگاتی بین سال های ۱۹۸۷ تا  ۱۹۹۵، هم اکنون  ۸۶  ساله است 

میالدی، رومانو آرتیولی ۸۰ی اوایل دهه  (Romano Artioli)  با عنوان

ازاریاب خودروهای فراری در دنیا شناخته و ب ترین فروشندهبزرگ
شد. او با سهامداری برندهای مختلف، مثل لوتوس انگلستان، می
ضمن خرید و فروش انواع خودرو و موتورسیکلت در سطح جهانی، 

ثروتی درخورتوجه داشت. نام مدل مشهور الیزه ساخت شرکت 
ی آرتیولی گرفته شده استلوتوس، از اسم نوه . 

، آرتیولی با تشویق فروچیو المبورگینی )مؤسس و ۱۹۸۷در سال 
مالک برند المبورگینی( و چند تن دیگر از بزرگان خودروسازی ایتالیا، 

حق استفاده از برند و نام تجاری بوگاتی را خریداری کرد. او خط تولید 

https://www.zoomit.ir/tag/lotus/
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ایتالیا فراهم نمود و تصمیم گرفت،  جدیدی برای بوگاتی در مودنا
ی ابرخودروها شود. با این جای خودروهای سوپرلوکس، وارد بازار نوپابه

ی بوگاتیبرنامه، پروژه  EB 110  آغاز شد. طراحی خودرو، توسط

و المبورگینی دیابلو  ۱۹۶۶مارسلو گاندیانی )طراح المبورگینی میورا 
ته در استودیو برتونه بود. های برجس( انجام شد که از شخصیت۱۹۹۰

ی نگرانهدر ابتدا، آرتیولی مالک وقت بوگاتی، از طرح خالقانه و آینده
راضی نشد و البته گاندینی هم، حاضر نبود،  EB 110 گاندینی برای

ی آرتیولی کار کند. به همین دلیل، تکمیل طراحیمطابق سلیقه  EB 

ی مردم و دنیای امهپائولو بندینی سپرده شد تا برای عبه جان 110

میالدی، باورپذیر شود. مدیر فنی پروژه  ۸۰ی های دههسوپراسپرت
ای طوالنی در بود که سابقه (Paolo Stanzani) هم، پائولو استانزانی

سرپرستی دپارتمان مهندسی المبورگینی و چند تیم فرمول 
 .یک داشت

 

امین سالگرد تولد  ۱۱۰مصادف با  ۱۹۹۱شهریور(  ۲۴سپتامبر ) ۱۵روز 
انتخاب شد. این محصول، با  GT EB 110 اتوره بوگاتی، برای رونمایی از

سیلندر ۱۲لیتری  ۳.۵ی پیشرانه  V  سوپاپ  ۶۰شکل، مجهز به

و۴ توربوشارژر بود، که ۵۵۳ اسببخار قدرت و ۶۱۱ نیوتنمتر گشتاور 
یکرد. شش ماه بعد، نسخهتولید می  SS بخار اسب ۶۰۳ی با پیشرانه

هایکیلوگرمی رونمایی شد. مدل ۱۵۰و کاهش وزن   GT  و

https://www.zoomit.ir/tag/formula-1/
https://www.zoomit.ir/tag/formula-1/
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ثانیه به سرعت  ۳.۳۵و  ۳.۶های به ترتیب در زمان (SS) سوپراسپرت

و  ۳۳۵رسیدند؛ ضمن اینکه نهایت سرعت کیلومتربرساعت می ۱۰۰
دستگاه ۱۳۹کیلومتربرساعت داشتند. در مجموع،  ۳۵۵  EB 110 

هزار  ۷۰۰هزار تا  ۵۰۰های مختلف، امروزه ساخته شد که در نسخه
 .دالر، ارزش کلکسیونی دارند

واگن میالدی و مالکیت فولکس ۹۰ی دهه  

، آرتیولی را از خرید برند بوگاتی، EB 110 عدم تقاضا برای بوگاتی

حقوق  ۱۹۹۵پشیمان کرد. پس از ورشکستگی آرتیولی، در سال 
واگذار شد  (Dauer Sportwagen) تجاری بوگاتی به شرکت آلمانی دوئر

های رانی در کالس پروتوتایپ رقابتهای مختلف اتومبیلکه مالکیت تیم
را برعهده داشت. این معامله، برای دوئر هم سودآور  (WEC) استقامت

دستگاه ۱۰نبود و تنها   EB 110 توسط این شرکت، فروخته شد.

 

، اتفاق تاریخی برای بوگاتی رقم خورد ۱۹۹۸ماه( ماه می )اردیبهشت
گذاری و فولکس واگن، به مالکیت این برند رسید. خیلی زود، سرمایه

شد و چند ماه بعد،  در بوگاتی آغاز EB 118  .در پاریس به نمایش درآمد

جیورجتو  نفره با طراحی۴در ۲ی این خودرو، یک کوپه
دیزاین، مشکلی برای از استودیو ایتال (Giorgetto Giugiaro) جیوجیارو

در از۴ی تولید انبوه نداشت. مدتی بعد، نسخه  EB 118 با نام EB 128 



واگن استفاده ی جدید فولکسپیشرانههم معرفی شد. هر دو مدل، از 
سیلندر با آرایش ۱۸کردند که می  W داشت. بسیاری از تجهیزات فنی 

EB 118 و EB 128  ،با المبورگینی دیابلو مشترک بود. از این شرایط

واگن، پیش از خرید برند بوگاتی در توان نتیجه گرفت که فولکسمی
راسپرت لوکس یا حتی ، تجهیزات الزم برای ساخت یک سوپ۱۹۹۸می 

 .ابرخودرو را، آماده داشت

  مدل مفهومی بوگاتی ۳/۱۸  شیرون، ساخت ۱۹۹۹

، چندان مثبت نبود. این موضوع، مدیران و EB 128 و EB 118 بازخوردها از

واگن را تشویق کرد تا تمرکز خود را بر ساخت یک مهندسان فولکس
بگذارند. طرح مفهومی از یک خودروی پرسرعت و فراتر از رقبا 

گزینی برایعنوان جایابرخودرو، به  EB 110 فابریتزیو  ، توسط
) جیوجیارو  ۱۹۹۹فرزند جیورجتو جیوجیارو( سپتامبر )شهریور( سال 

شیرون نام گرفت که از ساختار موتور  ۱۸/۳رونمایی شد. این مدل، 
سیلندر و آرایش ۱۸عقب میانی با   W نهایی  کرد. قدرتاستفاده می

شیرون را  ۱۸/۳متر رسید که نیوتن ۶۵۰بخار با گشتاور اسب ۵۴۷به 
رساند. این کیلومتربرساعت می ۱۰۰ثانیه به سرعت  ۵.۳در زمان 

کیلومتربرساعت، البته حرف چندانی برای  ۳۳۰خودرو با نهایت سرعت 
ی ای آزمایشی برای طرح محرمانهگفتن نداشت؛ اما نسخه

ولید ابرخودروی ویرون بودواگن برای تفولکس . 



 ویرون ساخت  EB 18/4 ۱۹۹۹  مدل مفهومی بوگاتی

شیرون،  ۱۸/۳چند هفته بعد از معرفی  EB 18/4  .ویرون رونمایی شد

ان را برانگیخت و امیدها برای طراحی این محصول، تحسین منتقد
و مشخصات فنی بازگشت بوگاتی به روزهای اوج را زنده کرد. پیشرانه  

EB 18/4  شیرون نداشت و به همین دلیل هم،  ۱۸/۳ویرون، تفاوتی با

، ۲۱آمار دقیقی از عملکرد فنی آن منتشر نشد. با شروع قرن 
بخار رویاسب ۶۳۰سیلندر با قدرت  ۱۶ی پیشرانه  EB 18/4  ویرون

های ویرون نام گرفت. این مدل هم، در نمایشگاه EB 16/4 نصب شد و

 .مختلف، حضور داشت

۲۱ رنبوگاتی ق  

واگن، بیش از یک سال طول کشید تا مهندسان و مدیران فولکس
ویرون بگیرند.  EB 16/4 تصمیم به تولید یک ابرخودرو با ظاهر و پلتفرم

های طراحی و تولید این مدل، بسیار باال بود و از همان ابتدا، هزینه
، سودآوری نخواهد داشت. مشخص شد که محصول نهایی پروژه

مسئوالن فولکس واگن، خصوصا فردیناند پیچبسیاری از   (Ferdinand 

Piëch) ای از ویرون را به دلیل ی جادهمدیرعامل این گروه، تولید نمونه

های عالی، ارزش تبلیغاتی و همچنین اهمیت رسیدن به فناوری
، مهندسان شاغل در شرکت ۲۰۰۱دانستند. در سال سودمند می



سیلندر با آرایش ۱۶لیتری  ۸ یبوگاتی، خبر از تولید پیشرانه  W  دادند

متر، قرار است روی نیوتن ۱۲۵۰بخار و گشتاور اسب ۱۰۰۰که با قدرت 
ی تجاری از یک ابرخودرو به نام ویرون، نصب شودنمونه . 

 

مدت را دنبال فولکس واگن با خرید بوگاتی، اهداف اقتصادی در کوتاه
ط مونتاژ فوق تخصصی کرد. یکی از دالیل این موضوع، تأسیس خنمی

، ۲۰۰۵برای محصوالت بوگاتی، در محل سنتی این کارخانه بود. سال 
با معماری مدرن و ظاهری چشمگیر در  (The Studio) استودیو

مولشایم فرانسه افتتاح شد تا محلی اختصاصی و لوکس، برای 
مونتاژ خودروهای این برند باشد طراحی و . 

https://www.zoomit.ir/category/architecture/
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آغاز شد. این  ۲۰۰۵چند ماه بعد از افتتاح استودیو، تولید ویرون در پاییز 
تنها با قدرت و گشتاور بسیار باال، فراتر از تمامی ابرخودرو، نه

گیری و نهایت خودروهای استاندارد جهان بود؛ بلکه بهترین شتاب
ار فنی اولین نسخه از ویرون، با کرد. انتشار آمسرعت را فراهم می

ثانیه و نهایت سرعت  ۲.۵کیلومتربرساعت ۱۰۰گیری صفر تا سرعت
های یک محصول ی عطفی بر تواناییکیلومتربر ساعت، نقطه ۴۰۰

میلیون دالر قیمت   ۱.۷ی پایه از ویرون، ای بود. نسخهاستاندارد جاده
دستگاه، بیش از  شده برای تولید هری تمامکه هزینهداشت؛ درحالی

میلیون دالر بود ۶ . 



  بوگاتی ویرون سوپراسپرت ساخت ۲۰۱۰

، ویرون گرنداسپرت رونمایی شد که به دلیل استفاده از ۲۰۰۸سال 
سقف فلزی متحرک )تارگا(،متفاوت از مدل استاندارد بود. در همین 

سال، جیمز می، مجری و کارشناس برنامهی تاپگیر توانست با مدل 
کیلومتربرساعت برسد  ۴۰۷تی ویرون به نهایت سرعت استاندارد بوگا

هم،  ۲۰۱۰و شهرت جهانی این محصول را افزایش دهد. در سال 
بخار و ثبت نهایت سبا ۱۲۰۰ی ی سوپراسپرت با پیشرانهنسخه

سرعت ۴۳۱ کیلومتربرساعت، وارد کتاب رکوردهای گینس شد. 
ترین خودروی بدون سقف )رودستر( جهان هم همچنین، رکورد سریع

، توسط ویرون گرند اسپرت ویتس۲۰۱۳در سال   (Veyron ۱۶.۴ Grand 

Sport Vitesse ) کیلومتربرساعت، به ثبت رسید. در  ۴۰۸.۸۴رعت با س

تولید  ۲۰۱۵های مختلف ویرون تا سال دستگاه از نسخه ۴۵۰مجموع، 
واگن با طراحی و تولید های غیررسمی، فولکسشد. بنابر شنیده

میلیارد دالر، ضرر کرد ۲ویرون، در مجموع بیش از  . 

https://www.zoomit.ir/tag/james-may/
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سال ۲۰۱۶، بوگاتی شیرون بهعنوان جایگزین ویرون، در نمایشگاه 
خودرو ژنو رونمایی شد. این محصول، براساس پلتفرم مدل مفهومی 
لیتری  ۸ی مجهز به پیشرانه (Vision Gran Turism) ویژن گرن توریزمو

سیلندر با آرایش ۱۶  W  ۱۶۰۰بخار قدرت و اسب ۱۴۸۰است که 

متر، گشتاور دارد. طبق اطالعات رسمی سازنده، شیرون در نیوتن
رسد و نهایت کیلومتربرساعت می ۱۰۰ثانیه به سرعت  ۲.۴زمان 

کیلومتربرساعت دارد. همچنین  ۴۲۰سرعت محدودشده به 
ثانیه  ۳۲.۶تربرساعت، کیلوم ۴۰۰گیری این ابرخودرو از صفر تا سرعت

 ۵۰۰ثانیه خواهد بود. قرار است  ۹.۴و ترمزگیری تا توقف کامل، 
  ۳هزار دالر و آستانه قیمت  ۲۰۰پرداخت دستگاه شیرون با پیش

 .میلیون دالر عرضه شوند

 بوگاتی در آینده

ی باال با توجه به افزایش ارزش تجاری برند بوگاتی و همچنین، هزینه
ی جدید، تمرکز این شرکت بر تولید هر نمونهبرای طراحی برای 

تنها نام بوگاتی خودروهای ویژه با پلتفرم مشترک است. این ترفند، نه
ها دالر برد؛ بلکه میلیونها میبار به صدر اخبار رسانهرا هر چند ماه یک

 .سود و عایدات اقتصادی دارد

https://www.zoomit.ir/tag/geneva-motor-show/
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  بوگاتی دیوو ساخت ۲۰۱۸

ی اسپرت بوگاتی شیرون معرفی نسخه ۲۰۱۸عنوان مثال، در سال به
ی استاندارد نداشت؛ اما به لطف شد که تفاوت خاصی با نمونه

تر بود. کمی هزار دالر گران ۴۰۰آمیزی خاص و اندکی کاهش وزن، رنگ
دستگاه و  ۴۰بعد، بوگاتی دیوو معرفی شد که با تولید محدود به 

زات مشترک با شیرون دالر، ظاهر متفاوت؛ اما تجهیمیلیون ۶قیمت 
هم، الواچو نوار ۲۰۱۹داشت. در نمایشگاه ژنو   ( La Voiture Noire ) 

میلیون دالری رونمایی شد که  ۱۹نمونه و عنوان یک خودروی تکبه
ی متفاوت از شیرون، اما با تجهیزات فنی و پلتفرم مشترک بود. در بدنه

ترین مورد، تازه EB 110 چنتودیچی (Centodieci) ۱۰تولید محدود به  با 

میلیون دالری نیز معرفی شده است که باز هم،  ۹دستگاه و قیمت 
 .تفاوت فنی با شیرون ندارد



 طرح مفهومی و گرافیکی از بوگاتی آینده 

، مدیرعامل جدید بوگاتی، استفان وینکلمن هایبراساس مصاحبه
ن ی پالگیجانشین شیرون با پلتفرم جدید احتماال مجهز به پیشرانه

بخار خواهد بود. طراحی این هزار اسب ۲هیبرید با قدرتی بیش از 
آغاز شده است و زمان رونمایی، حدود  ۲۰۱۹ابرخودرو، از سال 

شود. احتمال تولید بوگاتی بینی میپیش ۲۰۲۲تا  ۲۰۲۱های سال
تمامبرقی یا همراهبا بدنهی طرح کراساور و شاسیبلند هم، بسیار 

 ضعیف است

 

 

 

 

https://www.zoomit.ir/tag/suv/


 نویسنده:سجاد امروزی

و....مجله اینترنتی ستاره  منابع:زومیت،ویستا  

نام شرکت های معرفی شده در کتاب:تویوتا، 

 شورلت،فراری ، المبورگینی ، بوگاتی.

 

 

زیر در روبیکا  در این کتاب به آیدی برای تبلیغات

 پیام دهید.

@semroozi 

 

 

 پایان


