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نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

   مقدمه
 کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران نسخه سوم نرشیه الکرتونیکی 

را به صورت اختصاصی به اعضای محرتم کلوپ تقدیم می کند

 اعضای محرتم کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران عالوه بر

 برخورداری از امتیازات داخلی و خارجی ارائه شده از این پس

 از نرشیه الکرتونیکی کلوپ نیز بهره مند خواهند شد. نرشیه

کلوپ به نشانی الکرتونیکی اعضا )ایمیل( ارسال خواهد شد

 این نرشیه شامل اخبار کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران، اعالم

 برنامه های آینده،  گزارش برنامه های پیشین، اخبار مرتبط با

موزه مرسدس بنز و بسیاری دیگر مطالب آموزنده خواهد بود

روابط عمومی و رسانه کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

 حق نرش مطالب ارائه شده در هر ماهنامه به کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران تعلق دارد و هرگونه بازنرش بدون

ذکر منبع پیگرد قانونی خواهد داشت

بسمه تعالی

نگاهی متفاوت به کالس جی و یونیماگ

جنگنده مرسدس برای فصل ۲۰۱۸ فرموال ۱

.
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نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

۱

Gنگاهی متفاوت به مرسدس بنز کالس      و یونیماگ

مقاله مشترک کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران و مجله ماشین

نوشته نیما مجتهدزاده، عکس از حسین نیک نفس



فرود به
آ
 تالش های مرسدس برای ساخت خودروهایــی با توانایــی ا

 دهه سی میالدی و پیش از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. با این

وازه در این بخش از
آ
 حال شاید اولین تجربه موفق این برند پرا

 بازار در ابتدای دهه پنجاه میالدی محقق شد. یونیماگ به عنوان

لمانی توسط مهندسان سابق دایملر-بنز و برای
آ
 یک پروژه تماما ا

لمان به یک خودرو مناسب برای صنعت کشاورزی
آ
 رفع نیاز مبرم ا

 طراحی شد. نیاز شدید به پشتیبانی مالی و فنی سبب شد تا از

 19۵1 دایملر-بنز تولید این کامیون متوسط را در دست بگیرد و

ن دوران
آ
ن نصب شود. از ا

آ
 از 19۵٣ نیز نشان مرسدس بنز روی ا

 نمونه های متعددی از این خودرو در عین وفادار ماندن به اصول

 اولیه یونیماگ به عنوان یک خودروی دو دیفرانسیل و برای

 کاربری های متفاوتی از جمله امور خدماتی و صنایع زیرساخت،

 کشاورزی و امور نظامی عرضه شده اند. با این حال شاید بیشتر

 اعتبار و شهرت یونیماگ در عرصه جهانی مدیون توانایــی های

ن باشد که سبب شده تا چندین بار توسط
آ
فرود ا

آ
 قابل توجه ا

فرود جهان لقب گیرد
آ
متخصصان و عالقمندان، برترین خودروی ا

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

 مرسدس بنز کالس جی اما همانند یونیماگ، در ابتدا توسط

مد. عنوان شده است که شاه
آ
 مهندسانی بیرون از دایملر-بنز پدید ا

 ایران در ابتدای دهه هفتاد میالدی به عنوان یکی از سهام داران

 مرسدس بنز، به این کمپانی پیشنهاد ساخت یک خودرو با توانایــی

فرود باال و راحتی سواری های مرسدس بنز را داد که به عنوان یک
آ
 ا

 خودرو نظامی نیز کارایــی الزم را داشته باشد و به خدمت ارتش

ید. پروژه در 197٢ به طور مشترک توسط دایملر-
آ
ایران نیز درا

لمانی وظیفه
آ
غاز شد و مهندسان ا

آ
 بنز و گروه اتریشی اشتایر-پوخ ا

زمایش محصول و اتریشی ها نیز وظیفه ساخت و برپایــی
آ
 طراحی و ا

زمایش موفقیت
آ
 خط تولید را برعهده گرفتند. در نهایت پس از ا

ماده
آ
فریقا، نمونه نهایــی در 1975 ا

آ
میز پیش نمونه ها در صحرای ا

آ
 ا

غاز شد. حضور در
آ
ن نیز از 1979 ا

آ
 شد و عرضه نمونه شهری ا

 قوای نظامی کشورهای متعدد )از جمله ایران(، استفاده به عنوان

 خودروی پاپ و توانایــی های شگـفت انگیز کالس جی به عنوان یک

فرود سب شد تا اعتباری قابل توجه نصیب این محصول
آ
 خودرو ا

 مرسدس بنز شود و با وجود به روز رسانی کلی، تا به امروز در خط

 تولید دوام بیاورد و حتی معرفی کالس جی ال نیز نتوانست این

پیرمرد خشن را بازنشسته کند

۳

کهنه سربازان
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 یونیماگ از تولد تا کنون در ایران حضوری نسبتا کمرنگ اما

 پیوسته را تجربه کرده است. برخالف بیشتر نقاط جهان اما شهرت

 این خودرو در کشورمان بیشتر به عنوان خودروی خدماتی و برای

 نگهداری و تعمیرات تجهیزات ارگان های دولتی و نیمه دولتی مطرح

مده تا به این کامیون سبک
آ
ن پیش ا

آ
 بوده است و کمتر فرصت ا

فرود نگاه شود. تعداد قابل توجهی از
آ
 به عنوان یک خودروی ا

 یونیماگ هایــی که به ایران وارد شدند نیز در اختیار نهادهای دولتی

 هستند و بیشتر نمونه های شخصی نیز زمانی همین نقش را ایفا

 کرده اند. نمونه مورد بحث ما مدل ۱۵۵0-ال تولید سال ٢00٢

است که جدیدترین یونیماگ شخصی کشورمان محسوب می شود

 قطعا بزرگـترین مزیت و نقطه قوت یونیماگ نسبت به سایر

 خودروها، توانایــی بی راهه نوردی و پیمایش مسیرهای صعب

 العبور است. این خودرو می تواند در چنین مسیرهایــی تا دو تن بار

سایش کامل به
آ
ن نیز در ا

آ
 را حمل کند، در حالی که سرنشینان ا

سر می برند

 عالوه بر این به گـفته مالک در بیشتر سفرها، یونیماگ نقش ناجی

 سایر خودروهایــی را ایفا می کند و حتی در یک مورد خاص در طول

 سه ساعت حدود بیست وسیله نقلیه را نجات داد. با این حال این

 خودرو به لطف وزن زیاد 4 الی 6.5 تنی خود، بدون استفاده از

 تایرهای خاص با پهنای زیاد، امکان تردد در مسیرهای شدیدا گلی و

پوشیده از رمل را ندارد

 رانندگی با یونیماگ در معابر شهری نیز خالی از لطف نیست. در

 خیابان ها مردم با دیدن این هیوال متعجب و تا حدودی وحشت زده

 می شوند و حتی بعضا نگران جان خود و وسیله نقلیه شان هستند!

 در عین حال پس از رفع این نگرانی، معموال نگاه پرسشگری نسبت

ن دارند چرا که بیشتر مردم ممکن است یونیماگ را با یک
آ
 به ا

 کامیون عادی و یا تجاری اشتباه بگیرند که نیازمند ارائه توضیحات
 از جانب مالک است. شاید اساسی ترین نقطه ضعف این خودرو

ن باشد که به 90 کیلومتر در ساعت
آ
 در معابر اما حداکـثر سرعت ا

 محدود شده است، هرچند اعدادی بیش از این نیز وسیله نقلیه ای

با این مشخصات منطقی به نظر نمی رسد

یونیماگ در ایران
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 یونیماگ به عنوان یک خودروی خاص و نسبتا کمیاب، در زمینه تعمیر و نگهداری دارای نکات عدیده ای است. با توجه

 به مشکالت ناشی از تحریم هایــی که علیه کشورمان وضع شده و به لطف این نکـته که یونیماگ در بسیاری از کشورها

 به عنوان خودروی نظامی در حال خدمت است، تامین قطعات یدکی و خصوصا تزئینی این خودرو بسیار دشوار است.

بیشتر این قطعات اما از طریق خودروهای از رده خارج شده و اوراقی تامین می شود

ن ها در سیستم
آ
 به لطف یکسان بودن پیشرانه یونیماگ و کامیون مرسدس بنز 911 و این نکـته که تنها تفاوت ا

 توربودیزل یونیماگ است، تعمیر و تامین قطعات فنی پیشرانه این خودرو چندان دشوار نیست. در عین حال مجموعه
 گیربکس و دیفرانسیل منحصر به فرد یونیماگ که به نحوی برگ برنده این خودرو در عبور از مناطق صعب العبور

ید
آ
است، نیازمند قطعات و دانش فنی کافی است که متاسفانه در ایران تنها از توان تعداد محدودی از تعمیرکاران برمی ا

۵

.

.



 کالس جی از همان ابتدای عرضه در 1979 به ایران نیز وارد

 شد، هرچند جنگ تحمیلی و وضع تحریم های ظالمانه از طرف

ن در ایران برخالف
آ
 کشورهای غربی به تدریج سبب شد تا حضور ا

 انتظار، کمرنگ  شود. بیشتر نمونه های قدیمی این خودرو به

 عنوان خودروی نظامی و ارگان های دولتی به ایران وارد شده،

ن ها نیز به مردم عادی واگذار شدند و تعدادی
آ
 بعدها بسیاری از ا

 نیز از همان ابتدا در کسوت خودروی شخصی به ایران رسیدند.

 عالوه بر این بیشتر نمونه های مدرن تر کالس جی برای استفاده در

ن ها نیز به
آ
 سفارتخانه ها به ایران رسیدند که تا به امروز بسیاری از ا

مده اند. نمونه مورد نظر یک ٢٣0جی ای مدل
آ
 مالکیت اشخاص درا

 1991 است که توسط واردکننده رسمی مرسدس بنز در ایران، به

همراه چهار نمونه دیگر وارد کشورمان شد

 سواری راحت و نرم کالس جی شاید نکـته ای باشد که برای

فرودسواران امری ناشناس و گنگ به نظر برسد . بیشتر
آ
 بیشتر ا

فرود باال، معموال سواری
آ
خودروهای شاسی بلند با توانایــی ا

 خشک و خشنی دارند که در مسیرهای طوالنی موجبات خستگی

ورد. هندلینگ کالس جی در معابر
آ
 راننده و سرنشینان را فراهم می ا

 شهری، جاده ها و بی راهه کم نظیر و استثنائی است، به طوری که

حسی از اطمینان و قوت قلب را در راننده ایجاد می کند

 متاسفانه تعداد اندکی از کالس چی وارد ایران شده است و به همین

ن چندان مناسب نیست.
آ
 دلیل، بازار قطعات یدکی فنی و تزئینی ا

 این وضعیت خصوصا با کم بودن تعداد نمونه های اوراق شده نیز

 بغرنج تر شده است. نمونه مورد بحث ما به لطف سن نه چندان

 زیاد اما به گـفته مالک تاکنون نیاز چندانی به قطعات یدکی نداشته

 است که خود نشان از کیفیت باالی ساخت این محصول دارد. با

 این حال مالک تالش کرده است تا با تهیه قطعات از خارج از ایران
تی خود را برطرف نماید. قطعا چنین کاری

آ
 و انبار کردن، نیازهای ا

 ممکن است با توجه به هزینه زیاد برای بسیاری از عالقمندان به

صرفه نباشد

gکالس       در ایران
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 رهگذران در نگاه اول معموال با دیده  تردید به کالس جی

 نگاه می کنند. بیشتر مردم عادی شناخت چندانی نسبت به

 این خودرو ندارند و تنها با دیدن نشان ستاره مرسدس بنز

ن برایشان هویدا می شود. با این حال
آ
 است که هویت اصلی ا

فرود، با کالس جی و
آ
 بیشتر عالقمندان و متخصصان وادی ا

شنایــی کامل دارند. متاسفانه در کشورمان روند
آ
ن ا

آ
 توانایــی های ا

 نه چندان جالب به روز رسانی کالس جی  های کالسیک در

 سال های اخیر توسط مالکین بسیار زیادی مطرح شده است.

 بدین ترتیب که مالکین با تعویض قطعات تزئینی خودروی

 خودشان با قطعات نمونه های مدرن تر، سعی در فیس لیفت

ن که شاید در ظاهر
آ
 کالس جی خودشان دارند. این عمل با ا

ورانه به نظر برسد، اما خدشه شدیدی به
آ
 بسیار جذاب و نوا

 اصالت خودرو وارد می کند و سبب می شود تا ناهمگونی جدی

 در وضعیت فنی و ظاهری خودرو ایجاد شود. در عین حال

سیب هایــی جدی به
آ
 نصب نادرست قطعات نیز ممکن است ا

خودرو وارد کند

 در پایان الزم است تا از همکاری مالکین یونیماگ و کالس جی

وریم
آ
قایان حداد و رضایــی کمال قدردانی را به عمل ا

آ
یعنی ا

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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مزایای کارت عضویت بین المللی کلوپ 
 آیا می دانستید در ازای دریافت کارت عضویت بین المللی کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران می توان

 از چه مزایای داخلی و خارجی بهره مند شد؟ در هر نسخه از نشریه کلوپ سعی بر آن داریم تا به
:    برخی از این امتیازات اشاره کنیم

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

 برخورداری از مزایا و تخفیف هایــی ویژه اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز
ایران در خصوص خدمات و محصوالت شرکـتها و موسسات طرف قرارداد

 تخفیف هنگام خرید قطعات اصلی و اکسسوری از سایت موزه مرسدس بنز 
آلمان

ورود رایگان اعضا به موزه مرسدس بنز در اشتوتگارت آلمان 

تخفیف ویژه در بسیاری از هتلها و موزه های جهان

■

■

■
■
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اشتراک مجله مرسدس بنز کالسیک
 اعضای محترم کارت دار کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران از این پس می توانند

 مشترک مجله کالسیک مرسدس بنز شوند. اطالعات بیشتر جهت دریافت اشتراک
این مجله، بزودی اعالم می گردد

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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 جنـــــگـــــنــــده مــرســـــدس بـــرای

فـــصـــــل ٢018 فــــرمــــــوال 1



 فصل ۲۰۱۸ مسابقات فرموال وان از روز ۵ فروردین )۲۵ مارس( با

غاز می شود و در این روزها شاهد رونمایــی
آ
 برگزاری گرندپری ملبورن ا

 از حاصل ماه ها تالش طراحان و مهندسان تیم ها در قالب اتومبیل

های جدید هستیم

 تیم                                                      نیز پس از یکه تازی در ۴

 فصل اخیر و  کسب 8 قهرمانی تیمی و رانندگان با معرفی اتومبیل

ماده رقابت هیجان
آ
 جدید خود با کد                                         ا

انگیز با رقبا بویژه تیم های فراری و ردبول می شود

 اتومبیل فصل ۲۰۱۷  تیم مرسدس از هر جهت اتومبیل خاصی

                         به شمار می رفت. طویل ترین اتومبیل مسابقات با کمترین

 )زاویه ای که بخاطر اختالف ارتفاع محور عقب و جلو ایجاد میشود(

لدو کاستا و تیمش برای رسیدن به کمترین
آ
 که نشان دهنده فلسفه ا

یرودینامیکی
آ
 درگ )مقاومت در برابر جریان هوا( و بیشترین بازده ا

 بود. نتیجه این رویکرد در طراحی بخوبی در پیست ها و پیچ های

سرعت باال مانند سیلورستون،سوزوکا ،مونزا و.... مشاهده گردید.

ن غیرقابل
آ
 اما            قهرمان نقاط ضعفی نیز داشت که مهمترین ا

ن برای مهندسان و در نتیجه مشکل در رسیدن به
آ
 پیش بینی بودن ا

ستاپ مناسب در بسیاری از پیست ها بود

Mercedes-AMG Petronas

F1 W09 EQ Power+

RB13

Rake

W08

SF70H

W08

 به ویژه در ۴ پیست  با حداکـثر داون فورس مانند

 موناکو،هونگارورینگ مجارستان، مارینا بای سنگاپور و سپانگ

 مالزی حرفی در برابر فراری                و ردبول            نداشت.

 ضمن اینکه طول بیشتر در کنار محسنات خود سبب افزایش

 وزن و محدودیت مهندسان در استفاده از باالست یا وزنه های

تعادلی و در نتیجه دشواری در رسیدن اما به ستاپ مناسب بود.

 اما در  مجموع           سریعترین اتومبیل مسابقات بوده و با

تکیه بر دوام و قابلیت اطمینان برتر مرسدس به قهرمانی رسید

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

یا مرسدس به فلسفه خود
آ
 با توجه به تجربه ۲۰۱۷ اینکه ا

 وفاداربمیماند یا با کاهش طول و افزایش زاویه            به ردبول

 و فراری نزدیک می شود از نقاط جالب توجه پیش فصل بود که

 با رونمایــی از           مشخص گردید تیم به فلسفه خود وفادار

 مانده و در حقیقت           نسخه اصالح شده            بوده و

 همچنان طویل ترین اتومبیل خواهد بود. البته در تصاویر

 مشاهده شده افزایش اندک زاویه             قابل مشاهده است که

 می تواند با افزایش  حجم و سرعت  جریان هوای  عبوری  از  زیر

اتومبیل  عقب در افزایش  داون فورس عقب موثر باشد

Rake

Rake

W08

W09

W09

 نکـته منحصربفرد دیگر درباره           قرار گرفتن ساسپنشن

 جلو و ورودی های هوای کناری در ارتفاع باال می باشد .در سایر

 اتومبیلها شاهد استفاده از ساسپنشن در ارتفاع پایین و ورودی

 های هوا در ارتفاع باالتر با هدف رسیدن هوا به ورودی ها بدون

ثیر قرار گرفتن )مانند فراری               ( هستیم و یا
أ
 تحت تا

 برعکس ساسپنشن در ارتفاع باال و ورودی های هوا در ارتفاع

 پایین تر

W09  

SF71H

F1 W09 EQ 
Power+

۱۱

.

.

.
.

.

.



وری و
آ
 این سیستم با افزایش سرعت هوای عبوری از سطح خودرو موجب افزایش داون فورس می شود ضمن اینکه باله ای نیز برای جمع ا

یرودینامیکی قرار گرفتن توامان قطعات
آ
 هدایت هوا از قسمت پایین ساسپنشن به سمت                  ها تعبیه شده است.در کنار محسنات ا

 سیستم تعلیق و ورودی های هوای کناری موجب باال رفتن نقطه گرانیگاه اتومبیل و افزایش نیروی وارد شده به چرخها هنگام عبور از پیچ

مده از این چیدمان ضعف  های مکانیکی وارده را جبران می کند
آ
یرودینامیکی بدست ا

آ
ها میشود . طراحان مرسدس معتقدند بازده ا

 نکـته قابل توجه اینکه از فصل ۲۰۱۸ قطعه محافظت کننده از سر راننده معروف به            مورد استفاده قرار میگیرد که همراه با پایه ها و

نقاط اتصال به ۱۵ کیلوگرم می رسد که نقش مهمی در افزایش وزن و باال رفتن نقطه گرانیگاه اتومبیل خواهد داشت

 بهر صورت مرسدس         ،فراری                و ردبول             هر سه اتومبیل هایــی چشمگیر مملو از ایده های جدید و جزییات طراحی

 هستند که مسلما رقابتی دیدنی خواهد داشت . ضمن اینکه تیم پرافتخار مک الرن شریک سابق مرسدس بنز در فرموال وان نیز با موتور رنو

ن به رقابت برای کسب پیروزی در مسابقات دور از ذهن نیست
آ
قدرتی دوباره یافته و ورود ا

SF71HRB14

Halo

W09  

Sidepad

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

به صفحات اجتماعی کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران بپیوندید

iran.mercedes-benz-clubs.com

instagram.com/MercedesBenzClubIran

telegram.me/MercedesBenzClubIran

facebook.com/OfficalMercedesBenzClubIran
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 نمایشگاه ایران کالسیکا

 كلوپ رسمي مرسدس بنز ايران در دومین نمایشگاه بین المللی

ذر ماه حضور پیدا کرد.  در این
آ
 خودرو تهران از تاریخ ۶ الی 10 ا

 برنامه شاهد حضور غرفه اختصاصي كلوپ در سالن خودروهاي

 كالسيك )ايران كالسيكا( و همچنین در غرفه شركت ستاره ايران،

 نماينده رسمي فروش و خدمات پس از فروش مرسدس بنز بودیم.

 در این بخش نمونه خودرو های خاصی همچون ۶00 الندوله،

 170 کوپه و کابریوله، پاگودا و بسیاری از مدل های خاص

 مرسدس حضور داشتند

 این برنامه همچنین شروع همکاری کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

   و موزه خودرو های کالسیک ایران را رقم زد
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نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

عکس ها از

پارسیا حقی و مهراد غالمی و حسین نیک نفس 
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نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

عکس ها از

پارسیا حقی و مهراد غالمی
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نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

در شماره ی         بخوانید
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 بررسی و راهنمای خرید مرسدس بنز کالس سي از نسل اول تا به امروز

: 4
بهار
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