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رومنایی تازه ترین مدل استون مارتین بعد از 13 سال

چندی پیش، در حاشیه ی برگزاری یکی از رویداد های بزرگ صنعت خودرو یعنی 

 ،)Aston Martin( »نمایشگاه ژنو ۲۰1۶، شرکت خودروسازی انگلیسی »استون مارتین

رسما از مدل جدید DB11 رونمایی کرد. این خودرو در اصل جانشین مدل قبلی اش 

یعنی DB9 خواهد شد که بعد از 13 سال، باالخره بازنشسته می شود. مدل DB9 برای 

اولین بار در اوایل سال ۲۰۰۴ میالدی معرفی شد و تا امروز، تولید آن ادامه دارد؛ اما پس 

از عرضه ی رسمی DB11 به بازار های جهانی، تولید DB9 محبوب متوقف می شود و جای 

خود را به مدل جدیدش می دهد.

رضا گرامنایه

خودرو



3

صفر تا صد:  3.9 ثانیهقدرت:  600 اسب بخارتعداد سیلندر:  12حجم موتور:  6 لیرت

DB11، تنها در 3.۹ ثانیه می تواند رسعت خود را از صفر به 1۰۰ 
کیلومرت بر ساعت و  به حداکرث رسعت اش یعنی به 3۲۲ کیلومرت 

بر ساعت برساند. بر اساس صحبت های تیم طراحی موتور 

DB11، در پیرشانه ی این خودرو، از بلوک )پوشش بخش پایین 
موتور که میل لنگ و یاتاقان در آن جا قرار می گیرد( مدل قدیمی 

این رشکت استفاده  شده است؛ اما رسسیلندر و دیگر قطعات 

موتور، همه از نو طراحی  شده اند. 

DB11، مثل بوگاتی، از فناوری غیرفعال کردن یک خط 
)Line( سیلندر در موتورهای V شکل یا هامن خورجینی 

بهره می برد. به کمک این فناوری و در صورت نیازنداشنت 

به حداکرث قدرت، DB11 می تواند فعالیت یک خط از 

سیلندرها )۶ عدد( را متوقف کند. درنتیجه ی این اتفاق، 

مرصف سوخت و استهالک موتور، به میزان چشمگیری 

پایین می آید. در نظر داشته باشید که این خودرو، از یک 

جعبه دنده ی ۸ رسعته ی خودکار رشکت ZF آملان بهره 

می برد؛ هم چنین به کمک فناوری هوشمند تنظیم گشتاور، 

نیروی تولیدشده در موتور، به محور عقب خودرو منتقل 

می شود.

از سـال ۲۰۰3 تا به امروز، بیشـتر استون مارتین های تولیدشـده، 

از موتور 1۲ سـیلندر تنفس طبیعی یـا همان اتمسـفری اسـتفاده 

می کردند. 

هم چنین در مدل های جدید تر هم، از نسـخه ی بهینه شده ی 

موتور مذکور اسـتفاده می شد؛ اما این طور که پیداست، این 

شرکت خودروسازی، سنت و عادت قدیمی خود را کنار 

گذاشـته و تصمیـم گرفتـه از موتورهـای توربوشـارژر اسـتفاده 

کند؛  اسـتون مارتین DB11، از یک موتور ۶  لیتری 1۲ سـیلندر 

V شـکل )نحوه ی قرارگیری سـیلندر ها در کنار هم به شکل 
حرف V انگلیسـی اسـت( به همراه دو توربوشـارژر بهره می بـرد. 

توان خروجی  این هیوالی قدرتمند  بـه ۶۰۰ اسـب بخار و 

 DB11 ،گشـتاورش به ۶۹۹ نیوتون متر می رسـد کـه این میـزان

 را به سریع ترین استون مارتین تولیدشـده تا به امروز تبدیل 

می کند.

دوباره می سازمت موتور

در طراحی داخلی DB11 از یک داشبورد 
بسیار زیبا که در وسط آن یک صفحه منایش 
۱۲ اینچی قرارگرفته، استفاده شده است. 
این صفحه منایش که شباهت زیادی به 
خودرو های مرسدس بنز دارد، کنرتل کلی 
بخش های الکرتونیکی خودرو را در اختیار 
راننده قرار می دهد؛ هم چنین در کنسول 
وسط خودرو، از چرم طبیعی باکیفیت باال 
استفاده  شده است. طراحی پشت آمپر 
DB11 نیز کامال منحرص به فرد است.


