ارابههای بدون اسب

دو شنبه

آشنایی با ویژگیها و تاریخچه اولین خودروهای تولید شده توسط بنز ،پژو ،آئودی ،بیا م دبلیو ،رنو و ...
در سالروز اختراع نخستین خودروی جهان

 14رجب 1441

نام برند :مرسدس بنز
سال ساخت1891 :
حداکثر سرعت 17 :کیلومتر بر ساعت
مرسدسبنزبهعنوانشرکتیخودروسازدرسال 1891یعنیششسالبعدازساختاولین
خودرویجهان،وارداینصنعتشد.اولینخودرویمرسدسبنزبهسهچرخوپیشران ه۹۵۴
سیسیباقدرت 0.75اسببخارمجهزبود.درهمینسال،بنزاولینخودرویچهارچرخ
موسومبهویکتوریاراطراحیکرد.ویکتوریاازپیشران ه ۱۷۴۵سیسیباقدرت ۳اسببخار
استفاده میکرد .حداکثر سرعت
ویکتوریا ۱۷کیلومتربرساعتبود
که با فروش  ۴۵دستگاه در سال
 1893به موفقیتی نسبی رسید.
مرسدس بنز در یک قرن گذشته،
تغییرات زیـــادی کـــرده و طبق
جدیدترین آمارها ،ساالنه بیش
از دو میلیون و  310هزار دستگاه
خودرورادرجهانعرضهمیکند.

خودرویی با  2دنده
نام برند :فورد
سال ساخت1903 :
حداکثر سرعت 25 :کیلومتر بر ساعت

هنری فــورد ،اولین خــودروی
آزمــایــشــی خـــود م ــوس ــوم به
چهارچرخه را در سال ۱۸۹۶
طراحی کــرد که هیچ وقــت به
مــرحــلــه تــولــیــد نــرســیــد .پس
از تولید ایــن مــدل آزمایشی
تکنمونه ،در ســال ۱۸۹۹
شرکت خودروسازی دیترویت
ک سال
بنیان نهاده شد که سپس در سال  ۱۹۰۱به شرکت هنری فورد تغییر نام داد .ی 
پسازتغییرنامشرکت،فوردقراردادخودباسهامدارانرافسخکردتااتحادجدیدشرکت
خودروسازی فورد را تشکیل دهد .اولین محصول این شرکت مدل  Aبا تولید ۷۶۰
دستگاه در سال ۱۹۰۳بود .مدل Aاز پیشرانه ۲سیلندر و جعبهدنده ۲سرعته
م و بزرگ
استفاده میکرد .هم اکنون ،فورد یکی از برندهای خودروسازی مه 
است ودرسال 2018اینشرکتبافروشششمیلیونو 250هزاردستگاه
خودرودرجهانبهششمینشرکتخودروسازبزرگجهانتبدیلشد.
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نهم مارس سال  1885بود که ثمره سا لها تالش
پرونده
شبانهروزی و پشتکار «گوتلیب دایملر» به بار نشست
و اولین موتور بنزینی کاربراتوردار(انفجاری)
اختراع شد .این مهندس ،مکانیک و صنعتگر
آلمانی بــا کمک دوســتــش مهندس ویلهلم مایباخ در کارگاه
کوچکشان واقع در جنوب آلمان ،موفق به ساخت اولین موتور
بنزینی جهان شدند و آن را روی بدنهای با چهارچرخ بستند ،سپس
مردم تماشا کردند و آن را «ارابه بدون اسب» خواندند .این خودرو که
نخستین خودروی جهان بود و تصویر آن را درکنار همین مطلب می
بینید در آن روزها صداهای گوشخراش زیادی تولید میکرد زیرا
که هنوز ساخت اکزاست(اگزوز) آن کامل نشده بود.
با گذشت زمانی کوتاه از این رونمایی ،چندین و چند
شرکت تصمیم به سرمایهگذاری در حوزه صنعت
خــودروســازی گرفتند که بیشترشان این روزهــا جزو
غولهای این صنعت به حساب میآیند .در پرونده امروز
زندگیسالم و در سالروز ساخته شدن نخستین خودروی
جهان ،برای آشنایی با اولین خودروی تولید شده برندهای
مختلف و بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز ،بیام
دبلیو ،فورد ،فولکس واگن ،سیتروئن و  ...با ما همراه باشید.

فروش  45دستگاه خودرو در سال اول تولید

 19اسفند 1398

راه مقابله با خشکی پوست

2

نقاشی پشت شیشه ،هنری
فراموش شده
گفتوگو با «مهرنوش بشارت» که تالشهای 40
سالهاشبرایاحیایاصیلترینهنرایرانی
3
لحظهایتوقفنداشتهاست

فرفره| قصه «سبزه جدید
هفت سین» برای کودکان

شکست خوردن
به دلیل عجله
داشتن
نام برند :المبورگینی
سال ساخت1963 :
حداکثر سرعت 39 :کیلومتر
بر ساعت
المــبــورگــیــنـی در ابــتــدای کــارش
و بــرای رقــابــت بــا فـــراری بــهقــدری
عجله داشــت که اولین محصولش
بــا شکست مــواجــه شــد و اص ــا به
فــروش نرفت GTV350 .در سال
 ۱۹۶۳ســاخــتــه ش ــد ک ــه مــدلــی
اولیه بــود از پیشرانه  ۱۲سیلندر
با قــدرت  ۳۶۰اسببخار .پس از
این شکست ،مدیران المبورگینی
ناامید نشدند و  10سال دیگر برای
ساخت خودروی بعدی صبر و برنامه
ریزی کردند .جالب اینکه خودروی
بعدیشان قبل از تولید انبوه120 ،
دستگاهش در کارخانه به فروش
رفت! در خور ذکر است که برند گاو
ایتالیایی خشمگین در سال ۱۹۹۸
بــه فولکس واگــن فروخته شــد .به
لطف آلمانیها در هــد فگــذاری و
مهندسی ساخت درکنار طراحی و
ذوق خاص ایتالیاییها ،این روزها
المبورگینی مجموعهای از بهترین
سوپراسپر تها را تولید میکند تا
ت فراری باشد.
یکی از رقبای سرسخ 

توجه به سرعت از همان ابتدا

خودرویی شبیه ادوات جنگی

نام برند :رنو
سال ساخت1903 :
حداکثر سرعت 32 :کیلومتر بر ساعت

نام برند :سیتروئن
سال ساخت1919 :
حداکثر سرعت 65 :کیلومتر بر ساعت
آنــدره سیتروئن در دوران جنگ جهانی اول ،یک کارخانه تولید ادوات جنگی
راهاندازی کرده بود اما در سال  ،۱۹۱۶سیتروئن به صنعت خودرو وارد شد؛ اولین
محصول این برند فرانسوی ،سال  ۱۹۱۹ساخته شد .تنها چهار ماه پس از پایان
جنگ جهانی اول ،سیتروئن تیپ  Aرا با پیشرانه  ۴سیلندر  ۱۳۲۷سیسی و نهایت
سرعت  ۶۵کیلومتربرساعت تولید کرد .خودرویی که شبیه ادوات جنگی بود! تا سال
 ۱۹۲۱و پایان عمر تیپ  ،Aسیتروئن  ۲۴هزار دستگاه از این مدل را عرضه کرد.
سیتروئن در سال  ۱۹۳۴ورشکسته شد تا دراختیار میشلن ،بزر گترین بستانکار
خــود قــرار بگیرد .یک ســال بعد،
بنیا نگذار ایــن برند یعنی آنــدره
سیتروئن درگذشت .سرانجام در
سال  ،۱۹۷۶پژو برند سیتروئن
را خرید که حاصل آن ،شکلگیری
اتحاد خودروسازان فرانسوی در
قالب گروه خودروسازی  PSAشد.

سال  ۱۸۹۹برادران رنو یعنی
لــوئــیــس  ،مــارســل و فــرنــانــد،
شرکت خودرویسازی سوسیته
رنو فره را تأسیس کردند .اولین
خودرو رنو که نامش  CV1بود،
سرعتش بــه  ۳۲کیلومتر بر
ساعت هم میرسید و هر سال،
ارتقای چشمگیری مییافت .شعار آنها از همان ابتدا ،توجه بیشتر و بیشتر به
ببخار
سرعت بود .اولین نمونه رنو  CV1محصول سال  ۱۹۰۳با قدرت  ۵اس 
بود .مدل  ۱۸۹۹که به تولید انبوه نرسید ،فقط یک اسببخار قدرت داشت.
شرکت رنو در سالهای گذشته ،همواره از شرکتهای مطرح تولیدکننده
خودروهای اقتصادی ،شهری و خانوادگی بوده است .این برند فرانسوی امروز
در قالب اتحادی بزرگ با شرکتهای نیسان و میتسوبیشی همکاری مستقیم
و نزدیک دارد.

در تالش برای خاص نشان
دادن خود
نام برند :بیام دبلیو
سال ساخت1927 :
حداکثر سرعت 53 :کیلومتر بر ساعت
خودروساز مشهور باواریا سال  ۱۹۱۶با تولید
موتورهای هواپیما ،فعالیت رسمیاش را با نام
 BMWآغــاز کــرد .همچنین در ســال ،۱۹۲۳
اولین موتورسیکلت و در ســال  ،۱۹۲۷اولین
خ ــودر ِو تاریخ بــیامو تولید شــد .ایــن شرکت از
همان ابتدا ،کارش را با تغییر مکان فرمان
و صندلی راننده از راست به چپ اتاق،
شــروع کرد تا خاص بــودن خــودش را به
مخاطب نشان دهد .بیا م دبلیو این روزها
و پس از پشتسرگذاشتن رویدادهای تاریخی،
یکی از پرچمداران دنیای خودروهای اسپرت و
لوکس با فروش حدود سه میلیون دستگاه است.

عاقبت اخراج از شرکت

خودرویی برای الکچریها

نام برند :آئودی
سال ساخت1910 :
حداکثر سرعت 38 :کیلومتر بر ساعت

نام برند :رولز رویس
سال ساخت1904 :
حداکثر سرعت 31 :کیلومتر بر ساعت
سال  ،۱۹۰۴هنری رویس پیش از آشنایی با چارلز
رولـــز ،اولــیــن خـــودروی خــود را تولید ک ــرد .رولــز،
اشرافزاد هثروتمندیبودکهپسازدیدنتواناییهای
رویــس بــه او پیشنهاد کــاری هیجانانگیزی داد.
درحقیقت ،رولز پیشنهاد کرد تا زمانیکه نام او هم
روی خودرو در کنار رویس وجود داشته باشد ،تمام
محصوالت را پیش خرید میکند .طولی نکشید که
اولین خــودرو با نشان رولز رویس مجهز به پیشرانه
 ۲سیلندر تولید شد .پیشرفت رولز رویس بهقدری
سریعبودکهاولینخودرویخودباپیشران ه ۸سیلندر
را در سال  ۱۹۰۶یعنی تنها دو سال بعد تولید کرد.
سرمایهگذاری آلمانیها در این برند انگلیسی باعث
شدتانامرولزرویسهموارهیادآوربرندیباخودروهای
باکیفیتولوکسوگرانقیمتدردنیاباشد.

بنیانگذار برند آئودی ابتدا با شرکت هورچ در سال
 ۱۹۰۴وارد صنعت خ ــودروس ــازی شــد .آگوست
هــاف پس از مشاجره با اعضای هیئتمدیره ،این
شرکت را ترک کرد تا شرکتی جدید تأسیس کند.
او در سال  ،۱۹۱۰آئــودی را با مدل  Aبنیان نهاد.
مدل  Aآئــودی که  ۱۴۰دستگاه از آن تولید شد ،به
پیشرانه  ۴سیلندر  ۲۶۱۲سیسی مجهز بود .دومین
خــودروی آئــودی مدل  Bبود که سال  ۱۹۱۱عرضه
شد .امروزه ،برند آئودی دراختیار غول خودروسازی
آلمان یعنی گروه فولکس واگن قرار دارد .آئودی با
تولید بیش از دو میلیون دستگاه در سال  ،2018یکی
از تولیدکنندگان بزرگ جهان در کالس خودروهای
لوکس است.

از ساخت آسیاب تا خودرو
نام برند :پژو
سال ساخت1891 :
حداکثر سرعت 15 :کیلومتر بر ساعت
برند پژو سال  ۱۸۴۲بنیان گذاشته شد و پیش از تولید دوچرخه ،عرضهکنند ه انواع آسیابهای کوچک
نمک و فلفل بود .این برند فرانسوی در سال  ۱۸۹۱همچون مرسدس بنز ،اولین خودروی خود را
با  ۴چرخ و پیشرانه  ۲سیلندر تولید کرد .تولید این مدل در سال اول عرضه فقط به پنج دستگاه
محدود بود اما تیراژ آن در سال  ۱۸۹۲به  ۲۹دستگاه افزایش یافت .در سال  ،۱۹۰۰پژو هر
سال  ۵۰۰دستگاه خودرو تولید میکرد که با استقبال مشتریان رو به رو بود.

منابع این پرونده :زومیت ،برترینها ،مجله خودروها

صاحب موفقترین خودروی تاریخ
نام برند :فولکس واگن
سال ساخت1936 :
حداکثر سرعت 75 :کیلومتر بر ساعت
اولین محصول سازمان کرف دوش هیتلر سال  ۱۹۳۶تولید شد اما اولین خودروی تولید انبوه تا سال  ۱۹۴۵رونمایی نشد .پس
از اینکه نیروهای ارتش بریتانیا کارخانه فولکس واگن در ولفسبورگ را اشغال کردند ،طرح به غنیمتگرفتن خودروی تیپ یک
برای خودروسازان انگلیس مطرح شد اما دولت انگلیس معتقد بود تیپ یک،
خودروی موفقی نخواهد شد .تیپ یک که به بیتل هم شهرت دارد ،در خانه
ماند تا با تولید بیش از  21میلیون دستگاه تا سال  ،۲۰۰۳موفقترین
خودروی تاریخ شود! فولکس واگن پس از ورشکستگی ،دوباره به
خودروسازی برگشت .بعد از دههها تالش و سودآوری،
غــول خــودروســازی آلمان با تولید میلیو نها
خودرو در سال و دراختیارداشتن برندهای
بزرگی مثل آئودی ،المبورگینی ،دوکاتی،
بوگاتی ،اشکودا ،پورشه و بنتلی همچنان
در حال رشد و توسعه است.
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