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   مقدمه

 کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران نسخه چهارم نرشیه ویژه نامه 

 ۱۰ سالگی کلوپ 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

از اصالت تا مرز های خالقیت

پرسش و پاسخی با ولفگانگ ووست

.
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گزارش تور تهران-گاجره

۹

نگهداری  از مدل های کالسیک در زمستان

۴

۲ ده سال با شما!

۱۹

۲۲



به مناسبت ده سالگی کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

به قلم مهندس آدریان مشایخی
مدیر کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

 زمان مثل برق و باد میگذرد. امسال کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران تولد ۱۰ سالگی خود را

 جشن می گیرد. بدین وسیله از همه دوستان و یاران قدیمی بابت حمایت های بی دریغ خود در

این ده سال تشکر می کنم

 در سال 1386 زمانی که قائم مقام مدیرعامل دفتر مرسدس بنز ایران بودم ، با حمایت مدیر

لمان، موفق شدیم شغلمان را با عشقمان
آ
 عامل وقت و همچنین مدیران ارشد مرسدس بنز در ا

 تلفیق کنیم و کلوپ مرسدس بنز ایران را پایه گذاری کنیم. در سال 1387 در مجمع کلوپ های

لمان مذاکرات و مقدمات مربوط به ثبت و راه اندازی و اداره کلوپ
آ
 بین المللی مرسدس بنز ا

ن قرار داد همکاری بین کلوپ رسمی مرسدس بنز
آ
 رسمی مرسدس بنز ایران برگزار شد و پس از ا

لمان امضا شد
آ
ایران و شرکت مرسدس بنز در ا

ن زمان هنوز هیچ کلوپ دیگری در ایران ثبت نشده بود و مثال عملی برای اداره صحیح
آ
 در ا

 یک کلوپ وجود نداشت. با الگو برداری از کلوپهای مرسدس بنز در کشور های دیگر و همکاری

 فی ما بین موفق شدیم پایه های اولیه کلوپ را در ایران برقرار کنیم و در طی یکی دو سال

 ابتدایــی با کمک جمعی از عالقه مندان و پیشکسوتان، برنامه های مختصری برگزار نماییم که

مدن سازمانی
آ
 باعث شد دوستداران خودروهای کالسیک مرسدس بنز که گویا مترصد بوجود ا

 مدون از دل خودشان بودند به جمع ما پیوستند. در همین فرصت اجازه میخواهم از برخی از

قایان دکـتر صالحخو، استاد نساج، فتحعلی اسفندیاری، مهران افشار،
آ
  این عزیزان همچون ا

ریا کنی، صدرا حداد،حسین نیک
آ
 شهریار نظر، شهرام نظر، تورج حسینی، محمد نبوی، ا

 نفس، شایان حاجی جوادی،صادق طاهرخانی و بسیاری دیگر قدردانی کنم و اگر برخی از قلم

افتادند صمیمانه پوزش می خواهم
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 کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران همواره حامی استراتژی هم افزایــی و ضد تفرقه بوده و همواره سعی

 در وساطت و ایجاد فضای همبستگی بین همه عالقمندان و دست اندرکاران بوده و در این ده

 سال با کمال افتخار با شرکـتها و ارگانهای ذی ربط از قبیل دفتر نمایندگی دایملر در ایران، شرکت

 ستاره ایران و شرکت گواه به عنوان نمایندگان محصوالت مرسدس بنز در ایران و ارگانهایــی از

ت اتومیلرانی تهران و
أ
 قبیل فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، کمیته کالسیک، هیا

 شهرستانها، موزه خودرو ایران، کانون اتومبیلرانی و میراث فرهنگی ایران همکاری صمیمانه داشته

ینده نیز بتوانیم در خدمت این عزیزان باشیم. الزم به توضیح اینکه این کلوپ با
آ
 و امیدواریم در ا

 همه ارگانهای ذیربط در ایران همکاری می نماید ولی زیر مجموعه  یا وابسته به هیچ ارگان ایرانی

 نیست. لذا جهت جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، یک بار دیگر مبادی اطالعاتی کلوپ رسمی

ور میشوم هرگونه نشریه، گزارش و
آ
 مرسدس بنز ایران را در زیر به اطالع عزیزان می رسانم و یادا

 اطالعیه ای که به نقل از کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران یا بنام کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران از

 مبادی غیر از مبادی فوق الذکر صادر شده باشد رسمیت ندارد و عضویت در این کلوپ بدون در

لمان فاقد اعتبار است
آ
دست داشتن کارت عضویت بین المللی کلوپهای مرسدس بنز ا

 کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران به صورت رسمی و انحصاری تنها کلوپ ایرانی مورد تایید کمپانی

لمان است که زیر
آ
گ( و مجمع کلوپهای بین المللی مرسدس بنز ا

آ
 سازنده مرسدس بنز )دایملر ا

لمان فعالیت می کند و در فهرست
آ
 نظر موزه مرسدس بنز و کالسیک سنتر مرسدس بنز در ا

 کلوپهای رسمی این کمپانی لیست شده است. این کلوپ حامی طرفداران و دارندگان همه

 محصوالت مرسدس بنز در ایران اعم از خودروهای سواری، خودروهای تجاری و خودروهای

 خاص مربوط به همه اعصار، چه مدرن و چه کالسیک می باشد

 امیدواریم تا کنون توانسته باشیم رضایت شما دوستداران خودروهای مرسدس بنز را تامین

 نماییم و از شما عزیزان تقاضا داریم

ما را از نقطه نظرات خود در جهت هر چه بهتر شدن عملکردمان بی نصیب نگذارید

ارادتمند همه شما

دریان مشایخی 
آ
ا

مدیر کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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پنجاه سال با یکی از محبوب ترین مرسدس ها

مقاله مشترک کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران و مجله ماشین

ریا کنی
آ
نوشته نیما مجتهدزاده، عکس ها از ا
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 مرسدس بنز نشانی است که سالیان دراز است در عرصه خودروسازی فعالیت

 دارد و به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت، همواره محصوالتی تولید

 کرده که در اذهان عالقمندان و مردم به نیکی حفظ شده اند. برخی از این

وری ها و ابداعاتی که در زمانی ارائه کرده اند به این
آ
 ماشین ها به خاطر نوا

 جایگاه رفیع دست یافته اند و برخی نیز به خاطر دوام، ظاهر جذاب و سایر

 مواردی که محبوبیت خودرویــی را باال می برد. مدل هایــی همانند 300 اس ال
ن ها به طور

آ
 )گالوینگ( و ۶۰۰ در دسته اول جای دارند و امروزه ارزش مادی ا

وری باال رفته است
آ
سرسام ا

در بین خودروهای مردمی و محبوب مرسدس بنز اما شاید نسل اتاق ۱۱۴-

 ۱۱۵ کالس ایــی یکی از برترین و دوست داشتنی ترین ها باشد. مدلی که دقیقا

 پنجاه سال پیش عرضه شد و از همان ابتدای ورود به بازار، به کشورمان

 نیز رسید و توانست در دل های ایرانیان رخنه کند. معموال مردم ایران اگر با

 خودرویــی به لحاظ فرهنگی بتوانند ارتباطی قوی برقرار کنند، لقبی ماندگار

ن برمی گزینند. اتفاقی که برای این محصول بنز افتاد و به سبب عالقه
آ
 برای ا

ن، به »اتاق معماری« شهرت یافت
آ
قابل توجه قشر معمار به ا

تور خانوادگی تهران - گاجره             مرداد 1397
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 محبوبیت این محصول مرسدس بنز اما به ایران محدود نیست

 و در کشورهای زیادی، اتاق 11۵/11۴ به بخشی از فرهنگ

خرین
آ
 معاصر بدل شده است. طراحی این خودرو یکی از ا

ن که مرسدس بنز را به
آ
 کارهای پل براک افسانه ای بود، قبل از ا

 مقصد ب ام و ترک کند. از نظر فنی اما ماشین در حقیقت اولین

 محصول بنز پس از جنگ جهانی دوم بود که پلتفرمی تماما

 جدید داشت و مشترکاتش با اسالف خود بسیار اندک بود. اتاق

 ۱۱۴ و ۱۱۵ در سه فرم بدنه کوپه، سدان و لیموزین کشیده

 تولید شد که نمونه کوپه با توجه به قیمت باالتر و بازار محدود،

 تیراژ بسیار پایینی داشت. بین سال های 19۶8 تا ۱97۶، بیش

 از یک میلیون و نهصد و نوزده هزار دستگاه از این خودرو تولید

 شد که نمونه سدان با بیش از یک میلیون و هشتصد و پنجاه
 هزار دستگاه، باالترین تیراژ را در اختیار دارد. برای بسیاری

 از عالقمندان اما اطالق دو کد اتاق 11۴ و 11۵ به این نسل

 سوال برانگیز است. در حقیقت کد اول به نمونه های شش

 سیلندر و کد دوم به مدل های چهار سیلندر اطالق می شد. عالوه

 بر پیشرانه های چهار و شش سیلندر بنزینی، مرسدس بنز چند

 پیشرانه چهار سیلندر دیزل را نیز به عالقمندان عرضه کرد که در

مریکای شمالی، طرفداران زیادی
آ
 بسیاری از کشورها، خصوصا ا

پیدا کرد

 به بهانه پنجاهمین سالگرد معرفی یکی از محبوب ترین کالسیک های

 مرسدس بنز ، کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران تور یک روزه ای را

 ترتیب داد. در این برنامه بیش از سی دستگاه از انواع محصوالت

 مرسدس بنز شرکت یافتند که در این بین، بیست و یک دستگاه از

 نسل اتاق 11۵/11۴ بودند. برنامه در صبح روز پنجشنبه یازدهم

غاز شد و خودروها پس از
آ
 مردادماه در مجموعه ارم در غرب تهران ا

 مدتی به سمت گاجره حرکت کردند. عالوه بر نظم و ترتیبی که بر

 برنامه حاکم بود، که متاسفانه این روزها در بسیاری از برنامه های

 مرتبط با خودروهای کالسیک به دست فراموشی سپرده شده
 است، حضور انواع نسل اتاق 11۵/11۴ از نقاط قوت این تور

 محسوب می شد. در این بین باید به حضور دو دستگاه از نمونه

 کوپه اشاره کرد که با توجه به تولید کمتر از 69 هزار دستگاه از

ن، به مراتب از نمونه سدان کمیاب تر است. برنامه صبح روز بعد
آ
 ا

 با بازگشت خودروها به سمت تهران، به پایان رسید. در سال های

 اخیر برنامه های متعددی برای بزرگداشت پنجاه سالگی خودروهای

 کالسیک مختلفی در کشورمان برگزار شده است. برخی از این

 برنامه ها، همانند تور مرسدس بنز اتاق 11۵/11۴، از نظر کیفی و

 کمی در سطحی برگزار شده اند که در یادها ماندگار شده اند و برخی

 دیگر نیز متاسفانه از نظر نظم و برنامه ریزی، حتی با استاندرادهای
 کشورمان نیز نمره قبولی نمی گیرند. در هر صورت اما برگزاری

 چنین مراسمی خود جای تقدیر و تشکر دارد و به اعتالی فرهنگ

خودروهای کالسیک در ایران کمک شایان ذکری خواهد کرد
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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

 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

ورود رایگان به موزه مرسدس بنز در اشتوتگارت آلمان 

تخفیف ویژه در بسیاری از هتلها و موزه های جهان
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C بررسی و راهنمای خرید مرسدس بنز کالس     از نسل اول تا به امروز

مقاله مشترک کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران و مجله ماشین

نوشته نیما مجتهدزاده، عکس ها از حسین نیک نفس
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ن،
آ
 مرسدس بنز برندی است که مالکیت هر یک از محصوالت ا

 برای بسیاری از خودرو دوستان و حتی مردم عادی، امری رویایــی

ل است. اما سوار شدن بر یک مرسدس بنز همانند هر
آ
 و ایده ا

ن ها
آ
داب و اصولی است که عدم رعایت ا

آ
 افتخار دیگری، نیازمند ا

نچه می توانست
آ
 می تواند به فاجعه ای جبران ناپذیر انجامیده، ا

 تجربه ای دلپذیر باشد را به کابوسی وحشتناک بدل کند. در این

 مطلب به سراغ باید و نبایدهایــی می رویم که هر فردی باید در

 خرید و نگهداری از تمامی نسل های پرفروش ترین و کوچکـترین

سدان مرسدس بنز یعنی کالس سی مد نظر قرار دهد

تحقق رویای مرسدس در دسترس
 مرسدس بنز در ۱9۸۲ پا به عرصه خودروهای کامپکت نهاد و

 با عرضه سری ای 190، سعی کرد تا سهمی از این بازار را به

 خود اختصاص دهد. این خودرو که با کد اتاق ۲۰۱ شناخته

غاز رده جدید از محصوالت مرسدس بنز بود که
آ
 می شود، سرا

بعدها کالس سی نامیده شد

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

ن در سال
آ
 موفقیت این خودرو در بازار سبب شد تا جانشین ا

 1993 و با کد اتاق 202 معرفی شود. رقابت شدیدی که در بازار

 در جریان بود موجب شد تا مرسدس بنز نسل بعدی کالس سی را

ن نیز به تدریج
آ
 در 2000 و با کد اتاق 203 معرفی کند. پس از ا

 نسل های چهارم و پنجم نیز با کدهای اتاق ۲۰۴ و اتاق 20۵ در

 2007 و 2014 تولید شدند.  ورود کالس سی به ایران از همان دهه

 شصت شمسی کلید خورد و نسل اول این خودرو در تیراژی قابل

 توجه به کشورمان راه یافت و حتی پایش به ناوگان نیروی انتظامی

 نیز باز شد. نسل دوم کالس سی اندکی بدشانس تر از باقی نسل های

 این کالس است، چرا که تقریبا در بازه زمانی قطع واردات خودرو به

ن در
آ
 بازار عرضه شد و به همین دلیل نیز نمونه های نسبتا کمی از ا

 معابر کشورمان تردد می کند. نسل سوم این کالس نیز همانند نسل

 اول در ناوگان پلیس خدمت کرد. نسل چهارم سی کالس به تعداد

 زیاد به ایران راه یافت، هرچند تعداد نمونه های سری دوم )فیس

 لیفت شده( در مقایسه با سری اول بسیار کمتر است. واردات نسل
غاز شده که نوید بخش ادامه حضور

آ
خر این کالس نیز به تازگی ا

آ
 ا

این کالس محبوب در ایران است

فنون سی کالس شناسی

.

.

.
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 جالب ترین نکـته پیرامون توالی نسل های کالس سی، روند بهبود

 کیفیت است. در کشورمان بیشتر عالقمندان و حتی متخصصان

 نسبت به کاهش کیفیت ساخت و کارایــی محصوالت بیشتر برندها

 )از جمله مرسدس( شکایت دارند و عنوان می کنند که محصوالت

 کنونی از نظر دوام بسیار پایین تر از اسالف خویش هستند و برای
 ادعای خود نیز خرابی های بیشتر و هزینه باالی تعمیر و نگهداری

مار و ارقامی که
آ
 را عنوان می کنند. اما هنگامی که در جستجوی ا

 نشان دهنده این روند افت باشد به معتبرترین مرجع ممکن یعنی

لمان مراجعه کردیم، ارقامی را مشاهده کردیم
آ
 موسسه تی یو وی ا

مار رسمی قابل اعتماد
آ
 که با انتظارات ما در تضاد بود. براساس ا

 بودن نسل های متوالی کالس سی، درصد خرابی و ایراد از 17.2

 درصد در اتاق 201، به ۴.9 درصد در اتاق 20۴ فیس لیفت

 کاهش یافته است. بهبود قابل توجه کیفیت ساخت و کابین در

 نسل اتاق 20۵ نیز شاید نشانگر افزایش کیفیت و اعتماد مشتریان

نسبت به این خودرو باشد

 بنابراین شاید خرابی های بیشتر خودروهای جدید در ایران،

 نشان دهنده کاهش کیفیت سرویس و عدم نگهداری مناسب از این

خودروها باشد

 نسل اول کالس سی یعنی اتاق 201 امروزه به عنوان یک کالسیک 

 جوان در میان عالقمندان شناخته می شود. همین سبب شده تا

 بسیاری به این خودرو با دید یک ماشین کلکسیونی نگاه کنند. بدیهی
 است که بهتر است 201 مورد نظر ما تمامی بخش ها همانند تودوزی

 فابریک بوده، خودرو از جلو و عقب تصادف شدید نداشته باشد.

 به هنگام خرید یک 201 باید دقت داشت که رینگ و الستیک ها

 در سایز استاندارد خود باشند و مواردی همانند جای جک، داخل

 رکاب ها و کـف صندوق از نظر پوسیدگی بررسی شوند. کنترل سالمت

 وسایل برقی همانند سیستم تهویه، سانروف، سیستم سوخت

ماده
آ
 رسانی، سیم کشی، مناسب بودن دور موتور )به هنگام کارکرد ا

 به کار دورهای 700 تا 900 بدون صدا و لرزش اضافی( و زیربندی

 )علی الخصوص سیستم مولتی لینک عقب از نظر نبود صداهای

 ناهنجار و صحیح بودن زوایا( نیز حیاتی هستند. پس از خرید اتاق

 نیز باید دقت داشت که در صورت عدم مشخص بودن زمان تعویض

ن ها تعویض شوند، باک بنزین خالی و
آ
 روان سازها و مایعات، همه ا

.شسته شده، فیلتر باک و بنزین نیز تعویض گردد

افسانه کاهش کیفیت
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 همچین الزم است تا فیلتر بنزین و فیلتر برنجی تقسیم سوخت هر سی هزار کیلومتر 

ب و سایر ناخالصی های
آ
 تعویض گردند. سیستم انژکـتور کا-جت ترونیک ساخت بوش به ا

 بنزین حساس بوده، ممکن است در صورت خرابی موجب افزایش مصرف سوخت و

 کاهش بازدهی خودرو شود. الزم است تا ریل های سانروف و برف پاک کن تکی این

خودرو نیز سالی یک بار با روان ساز غیر مضر برای قطعات پالستیکی، روغن کاری شوند

۱۲

.



 امروزه رفته رفته نسل دوم سی کالس نیز به جرگه کالسیک های

 جوان می پیوندد و وجهه یک خودروی کلکسیونی را پیدا می کند.

 در خرید اتاق 202، گذشته از نکات عمومی همانند نبود ضربه

 و تصادف شدید در جلو و عقب خودرو، فابریک بودن تودوزی،

 رینگ و سایز مناسب الستیک، باید در مورد سیم کشی این

لمانی از
آ
 خودرو دقت داشت. در دهه نود میالدی، خودروسازان ا

 مواد قابل بازیافت و تجزیه پذیر در ساخت روکش کابل ها استفاده

 می کردند که به تدریج و بر اثر گذشت زمان و حرارت دیدن از بین

 رفته، موجب اتصال کوتاه می شدند. متاسفانه خودروهای داخل

 ایران شامل فراخوان های تعویض و رفع نقص کمپانی نشدند و

 همین امر موجب می شود تا چنین مشکلی در میان اتاق 202

  های ایران شایع باشد. کنترل سالم بودن روکش سیم ها و بررسی

 سیم کشی داخل درپوش موتور امری حیاتی است و اگر سیم کشی

 خودرو )خصوصا سوزن انژکـتور( فرسوده نشده بود نیز باید با

ن را محافظت نمود
آ
عایق کاری اضافی، ا

 همچنین الزم است تا پیش از خرید خودرو نسبت به سالمت قطعه

 اف( از طریق کنترل با
آ
 تنظیم حجم هوای ورودی پیشرانه )ام ا

 دستگاه عیب یاب اطمینان حاصل کرد.در صورت خرابی این قطعه،

 خودرو با کاهش توان خروجی و افزایش مصرف سوخت مواجه

 خواهد شد. عالوه بر این باید تمامی قطعات برقی و حسگرها )ای بی

اس و سیستم ضد هرزگردی( بازرسی شوند

نسل دوم
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 برای بسیاری نسل سوم کالس سی یک انتخاب مدرن و با قیمتی

 مناسب به نظر می رسد. همانگونه که قبال نیز اشاره کردیم، این

 نسل در ناوگان پلیس نیز خدمت کرده است. همین امر سبب

 شده تا در ایران دو گونه »شخصی« و »مزایده پلیسی« از این

 خودرو در بازار دیده شود. معموال در ناوگان پلیس خودروها صدها

 هزار کیلومتر در ماموریت های مختلف و تحت فشار خدمت کرده،

 خودروهای مازاد و مشکل دار به مزایده گذاشته می شوند که خرید

ن ها کار سخت و پر هزینه ای است و حتی در صورت
آ
 و بازسازی ا

 بازسازی کامل، این خودروها لذت و حس سواری مرسدس هایــی با

 کارکرد کم را نخواهند داشت. بنابراین بهتر است تا افراد کم تجربه

.و غیر خبره به سراغ این نمونه ها نروند

 متاسفانه در مورد نمونه های اصطالحا »شخصی« نیز وضعیت

 چندان تعریفی ندارد و با تغییر و گسترش طیف بنزسواران،

ن ها مناسب نبوده است. با توجه به
آ
 نگهداری و رسیدگی به ا

 افزایش قیمت نسل های بعدی سی کالس ، تعداد کمی از مالکان

 حاضر به فروش نمونه های سالم و اصیل نسل سوم هستند و در

 میزان کارکرد و کیلومتر اکـثر خودروهایــی که در مقطعی دست

واسطه ها و دالالن بوده اند نیز دستکاری انجام شده است

 بنابراین برای خرید یک اتاق 203، اولویت با موردی است که 

ن
آ
 کمترین تعداد مالکین و کارکرد را داشته، تمامی سرویس های ا

 به موقع و در نمایندگی ها انجام شده باشد و اسناد و مدارک این

.سرویس های دوره ای موجود باشد

 یکی از دشمنان اصلی نسل های سوم و چهارم کالس سی، رینگ غیر

 استاندارد است و بهتر است تا هنگام خرید، از نمونه ای که رینگ

ن فابریک نیست دوری نمائید. این رینگ های بی کیفیت عمدتا
آ
 ا

 مشکی رنگ، می توانند صدمات جبران ناپذیری به اتاق خودرو وارد

 کنند. اخیرا بازار کشورمان پر از رینگ های بی کیفیت چینی با نشان

 ام گ قیمتی در
آ
 ام گ شده، در حالی که ارزانترین رینگ اصلی ا

آ
 ا

 حدود ده میلیون تومان دارد و تعداد نمونه های بی کیفیت وارد شده

 ام گ بیشتر است! البته
آ
 به کشورمان نیز از میزان کل تولیدات ا

 امکان دارد تا بتوانید در بازار دست دوم رینگ های اصلی را با قیمتی

در حدود 2 میلیون تومان بیابید

نسل سوم
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 در انتخاب اتاق 203، به کارکرد درج شده در کیلومتر خودرو اعتماد نکنید و وضعیت سالمت

 و کارکرد را با توجه به وضعیت تودوزی فابریک و میزان فرسایش فرمان بسنجید. می توان با

 مقایسه دوخت صندلی های جلو و عقب، به تعویض و ترمیم صندلی ها پـی برد. عالوه بر این

 وضعیت چراغ های جلو نیز می توانند نشانگر کارکرد پایین خودرو باشند. اگر ماشینی دارای

ن
آ
 چراغ های جلوی اصلی با وضعیت ظاهری مناسب و تمیز باشد، می توان به کم کارکرد بودن ا

 امیدوار بود. چراغ های جلوی چینی و تایوانی و یا چراغ های اصلی کدر شده نشانه نامناسب بودن

 اف، تعویض
آ
 وضعیت خودرو هستند. کنترل وضعیت خودرو با دستگاه عیب یاب، بررسی ام ا

 به موقع فیلترهای هوا، تعویض روغن گیربکس در فواصل کمتر از 60 هزار کیلومتری و استفاده

 از روغن هایــی با استاندارد  ام بی 229.5 برای جلوگیری از تجمع رسوبات کربنی و افزایش عمر

پیشرانه نیز از جمله موارد مهم دیگر هستند

۱۵
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 نسل ۲۰۴ در دوران اوج واردات خودرو به بازار کشورمان راه یافت

 و توانست به محصولی پرفروش و محبوب در کالس سدان های نیمه

 لوکس بدل شود. از نظر نکات خرید باید بیشتر نکات نسل سوم را

 در مورد نسل چهارم نیز صادق دانست. عالوه بر این، باید از خرید

 خودروهای مزین به رینگ های غیر فابریک و قطعات غیر اصلی

 همانند چراغ های زنون و کمربندهای قرمز خودداری کرد. با توجه به

پشن های این خودرو، برخی واردکنندگان
آ
 قیمت باالی بسیاری از ا

 غیر رسمی اقدام به نصب قطعات غیر اصلی در کشورهای همسایه

 کرده، سپس نسبت به واردات خودرو اقدام کردند. برای بررسی

پشن های نصب شده روی خودرو باید کد 17
آ
 صحت و فابریک بودن ا

 رقمی شماره وین را به کمک راهنماهای موجود تفسیر کنید تا لیست

پشن های واقعای خودرو مشخص شود. برای مثال
آ
 قطعات اصلی و ا

 ام گ به صورت فابریک روی خودرو نصب شده
آ
 در صورتی که پکیج ا

 باشد، باید کد دارای سه رقم 772 باشد. نکـته مهم دیگر در مورد

 نسل چهارم، گیربکس ...722.9 است که تحت عنوان 7گـترونیک

شناخته می شود

 این جعبه دنده هفت سرعته اتوماتیک در زمان عرضه یکی از

 برترین و پیشرفته ترین نمونه ها در سطح جهان بود و باید در

ن نکاتی را رعایت کرد. برای مثال تعویض روغن گیربکس
آ
 نگهداری ا

 با توجه به شرایط تهران باید هر ۶0 هزار کیلومتر انجام شود. در

 سری های اول این گیربکس، ساعت گیربکس یا همان ولو بادی

 عمر کمی داشت و متاسفانه در ایران بسیاری از تعمیرکاران برای

 کاهش هزینه از نمونه هایــی که در چین تعمیر شده بودند، به عنوان

 جایگزین استفاده می کردند. بنابراین توصیه می شود تا این قطعه

 به هنگام خرید توسط دستگاه عیب یاب کنترل شود. قیمت یک

ن ممکن است بین 3
آ
 ساعت گیربکس بسته به وضعیت و اصالت ا

تا 10 میلیون تومان متغیر باشد

نسل چهارم
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 خوشبختانه در نمونه های جدیدتر از ۲۰۰۹ تنها نیاز به تعویض دوره ای صفحه هادی ساعت 

ن نیز چیزی در حدود 200 دالر است. در ۲۰11، سری 20۴ دچار
آ
 گیربکس وجود دارد که قیمت ا

 یک به روز رسانی کلی شد که موجب می شود تا خرید و نگهداری این خودرو نیز دارای نکات منحصر

 به فردی باشد. مهم ترین نکـته و نقطه تفاوت اما در توربو بودن نمونه های وارد شده است. این

ن ها از بنزین با اکـتان
آ
 پیشرانه ها نسبت به سوخت و روغن مصرفی بسیار حساس هستند و باید برای ا

 مناسب و روغن هایــی که استاندارد ام بی ۲۲۹.۵ را ارضا می کنند، استفاده کنید

قای کاشف،
آ
 در پایان الزم است تا از همکاری صمیمانه مجموعه دانیال و خصوصا مدیر مجموعه، ا

وریم. عالوه بر این از مالکین
آ
 برای در اختیار گذاشتن پیست کارتینگ کمال تشکر را به عمل ا

رش شیخ
آ
رش جاویدی، ا

آ
قایان محمدرضا اسکندری، شهرام صنیعی، رضا نجفی، ا

آ
 خودروها ا

بشناسان، عطا ماجدی،
آ
قایان صدرا حداد، حسن ا

آ
 االسالمی، علی موسی الرضایــی و همچنین ا

امیرحسین کالیــی و مجید سعیدی نیز متشکریم

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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گفت و گوی اختصاصی با ولفگانگ ووست

 جهانگرد آلمانی که با مرسدس بنز کالس جی خود
 اخیرا از ایران بازدید کرد

 ممنون که دعوت ما برای گـفت و گو را پذیرفتید. لطفا برای ما

کمی از خودتان بفرمایید

 خواهش می کنم. بنده ولفگانگ ووست ۵۵ سال سن دارم،

 متاهل و دارای سه فرزند هستم. هم اکنون هم به عنوان

لمان مشغول به کارم
آ
دندانپزشک در فرانکـفورت ا

 از مرسدس بنز کالس جی خودتان برای ما بگویید. دقیفا

چندسال است که مالک این خودرو هستید؟

 خودروی من 290 جی دی )موتور دیزلی( محور طوالنی بوده که

 تولید سال 1993 است. شخصا این خودرو را حدود 7 سال قبل

ن،
آ
وردم.  متاسفانه در زمان خرید ا

آ
لمان ا

آ
 از اسپانیا خریداری و به ا

ن
آ
 خودرو شرایط فنی مناسبی نداشت و الزم بود که قطعات اصلی ا

ن اما عدم وجود پوسیدگی بود که
آ
 فورا تعویض شود. نکـته جالب ا

درست عکس مدل های همتای خود در بازار بود

در ترکیه ماندم. .سپس از طریق مرز بازرگان وارد ایران شدم

 درسال های قبل به پرتغال، ایتالیا و اسپانیا نیز سفر کرده بودم و

فرودی در ایسلند بروم
آ
ینده برنامه دارم تا به یک سفر ا

آ
سال ا

چه چیزی باعث شد ایران را برای مقصد سفر خود انتخاب کنید؟
 پس از سالها مالکیت و تجربه رانندگی با مدل های کالسیک و مدرن

 کالسیک، در سال های اخیر با کاهش تعداد تکنیسین های وارد به

لمان مواجه شدم. پس از مدتی به مکانیکی ایرانی
آ
 این خودرو ها در ا

 برخوردم که دانش و مهارت بسیاری در این زمینه داشت و پس از

شنا  شدم. دوستان
آ
 سالها هم صحبتی با او، با فرهنگ غنی ایران ا

 نزدیکم نیز از خاطرات سفرهای خود به تهران و اصفهان  برای من

 تعریف می کردند.  در عین حال نیز با جهانگرد شناخته شده گونتر

لمانی که حدود 10 سال قبل با جی کالس معروف خود
آ
 هولتورف ا

 به ایران سفر کرده بود هم صحبت شدم و نهایتا تصمیم گرفتم شهر

زیبای شیراز را به عنوان مقصد این سفر انتخاب کنم

غاز کردید و تا به حال
آ
 سفر خود به ایران را با جی کالس چگونه ا

یا قصد دارید از کشور های دیگری
آ
 از چند کشور عبور کرده اید؟ ا

ینده بازدید کنید؟
آ
      در ا

غاز
آ
 سفر من در اواخر مارس )اواسط فروردین( و از فرانکـفورت ا

 شد و پس از عبور از اتریش، مجارستان، صربستان، بلغارستان
به ترکیه رسیدم اما به دلیل تعویض سیستم کالج ناچارا چند روزی

Wolfgang Wüst
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 درباره سفر خود در ایران برایمان بگویید، از چه شهر هایــی

بازدید کردید؟

 برای پاسخ این سوال باید از بدو ورودم به ایران شروع کنم. پس از

 ورود از مرز بازرگان با برخورد محترمانه مسئولین گمرک و مرزبانان

 مواجه شدم که خود شروعی بسیار مثبت برای این بخش از سفرم

ن وارد تبریز و بعد سمت تهران راه افتادم. سپس به
آ
 بود. پس از ا

خر به سمت مقصد، یعنی شهر شیراز
آ
 سوی کاشان، اصفهان و در ا

 حرکت کردم. در مسیر برگشت از شهر همدان عبور کردم و نهایت

به تبریز بازگشتم

 در طول این سفر متاسفانه نتوانستم مناطقی همچون سواحل

 خلیج فارس، دریای خزر، کویر لوت و برخی مناطق استان کرمان

 را از نزدیک ببینم اما امیدوارم در طول سفر بعدیم به ایران از این

مناطق زیبا حتما بازدید کنم

چه چیزهایــی درباره ایران برای شما جالب است؟

ن هم می
آ
 به نظر من ایران بهشت جهانگردان است. از دالیل ا

 توانم به مهمان دوستی بی نظیر ایرانیان، فرهنگ و تمدن غنی،

 مناظر طبیعی خیره کننده و نهایتا بنزین ارزان قیمت اشاره کنم.

 همچنین ایران کشور بسیار امنی برای تورسیت هاست. این را

 هم باید بگویم که در طول تمام سفرم به ایران حتی لحظه ای

.ناخوشایند را تجربه نکردم

در مجموع برداشتتان از دوستداران مرسدس بنز در ایران چیست؟

 قبل از شروع سفرم با کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران تماس گرفتم

 و با برخورد گرم مسئولین کلوپ شما مواجه شدم. پس از ورودم  به

 تهران و مالقات با برخی اعضا و دست اندرکاران کلوپ از مهمان

 نوازی و خونگرمی همه ی این دوستان بسیار لذت بردم.  مشاهده

 بسیاری مرسدس بنز های کالسیک در خیابان های تهران و سایر شهر

 ها حقیقتا باعث دلگرمی ام شد چراکه با توجه به گذشتن سالهای

 طوالنی و نیز برخی محدودیت ها در نگهداری، زنده نگه داشتن این

 خودرو ها صرفا الزمه عشق و عالقه بسیار است که این نکـته برای

من قابل توجه و  تقدیر است

یا مایلید تا نکـته
آ
 ممنون از وقتی که برای ما اختصاص دادید، ا

خری در اینجا ذکر کنید؟
آ
ا

خر از همه دوستان با محبتی که
آ
 خواهش می کنم. بله جا دارد تا در ا

 در طول سفرم به ایران با ایشان مالقات کردم تشکر و قدردانی کنم.

نهم به تنهایــی یقینا یکی از پر چالش ترین
آ
 سفر 12 هزار کیلومتری ا

 رخداد های زندگی ام بوده است اما خوشحالم که توانستم با موفقیت

 این سفر خاطره انگیز را به پایان برسانم. شکی ندارم بزودی دوباره به

ایران سفر خواهم کرد و از این بابت بسیار خرسندم
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شست و شوی دقیق و کامل

 ز كارهايــي كه قبل از خاموشي طوالنی مدت زمستانی بايد انجام

 داد شست و شوي كامل و دقيق است. پاكيزگی كامل بخش هاي

 مختلف خودرو نقش به سزايــی در پيشگيري از هر نوع پوسيدگی

 دارد. زيرشويــي و موتور شويــي نيز به نوبه خود در يك استارت

 موفق در فصل بهار نيز تاثير مثبتی دارد. اما در شست و شو با

 استفاده از كارواش فشار قوی حتما دقت زيادي داشته باشيد كه

 قطعات الكـتريكي مانند ژنراتور خودرو )خصوصا مدل هاي قديمي

ب باشند، بدين
آ
 تر( به هيچ عنوان نبايد در ارتباط با فشار ا

 منظور ۵۰ سانتی متر بهترين فاصله براي اين نحوه شست و شو

ها است. اين وضعيت براي رينگ و الستيک ها نيز صحت دارد

تمیز کردن داخل خودرو و اطمینان از جریان هوا

 دقت داشته باشيد كه تميزی فقط مختص خارج اتومبيل نيست و

 داخل اتاق نيز بايد با همان دقت تميز شود چرا كه هرگونه كـثيفی

ن پوسيدگی است. همچنين كـفی
آ
 موجب ايجاد رطوبت و به دنبال ا

 هاي اتاق )خصوصا موكت( را در طول اين مدت طوالني از خودرو

 خارج نماييد تا از اجتماع رطوبت، پوسيدگي و ايجاد بوی نامطبوع زير

ن جلوگيري شود. براي از جلوگيري از بوي نامطبوع و ايجاد جريان
آ
 ا

 هوا شيشه هاي خود را مقداري باز نگه داريد. اگر تودوزی خودروي

 شما از جنس چرم می باشد ميتوانيد از محصوالت نگهداری مخصوص

 چرم استفاده نماييد تا تودوزی خودروي شما را در برابر فرورفتگی های

غير منتظره حاصل رطوبت و... سالم نگه دارد
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بررسی شرایط موتور

 قبل از پارك كردن خودرو براي مدتي طوالنی بايد شرايط موتور

 را بررسي كنيد. براي مثال تعويض روغن قبل از اين مدت بسيار

 توصيه ميگردد چراكه روغن جديد در اين مدت خود باعث

 حفاظت از موتور مي گردد. اما در عين حال دقت داشته باشيد

 كه روغن هاي ويسكوزيته با گرانروی پايين همانند 0دبليو-30

 برای مدل های كالسيك مناسب نيستند. در مدل هاي كالسيك

ب
آ
 روغن موتور سينتتيک تاثير منفی بر روی مواد مخصوص ا

 بندی خواهد گذاشت، اما اين در حالي است كه در مدل های

مدرن مرسدس بنز روغن هاي سينتتيک توصيه ميگردد

نگهداری از سقف های کروکی4

 مدل هاي كروكي احتياج به توجه ويژه اي دارند. مراقبت مناسب

 از بخش هاي مختلف اين نوع سقف ها باعث افزايش طول عمر

ن ميگردد. به همين منظور مرسدس بنز محصوالت
آ
 قطعات مربوط به ا

 مخصوص نگهداري خود را به مالكين )مانند اسپري پاك كننده سقف

 هاي پارچه اي( توصيه مي كند كه اين سري محصوالت در سايت

 مرسدس بنز و برخی نمايندگي هاي مجاز مرسدس بنز موجود می باشند.

 در طول اين مدت طوالني پيشنهاد می شود تا سقف خود را از حالت

 كامال بسته )قفل شده( خارج نماييد. اين كار از ايجاد فشار بيهوده

 بر روي كابل ها و مفاصل درون اين سقف ها مي كاهد. حتما در نظر

 داشته باشيد اگر سقف خود را براي مدت طوالنی به صورت كامال باز

 نگه داريد باعث ايجاد چروک هاي دائمي بر روي پارچه مي شويد. اين

 در حالی است كه در مدل هايــي مانند اتاق 107، 129 و پاگودا كه

 داراي شيشه عقب طلقي هستند حتی امكان پارگی پارچه نيز وجود

ن دسته از دوستانی كه سقف هارد تاپ جدا شونده دارند
آ
 دارد! اما ا

ن را روی استند قرار دهند. همچنين ديگر دسته از دوستانی كه
آ
 بايد ا

 سقف هاردتاپ بازشو دارند نيز صرفا می توانند سقف خود را در اين

۲۴مدت بسته نگه دارند

.

.



5

6

کنترل فشار باد الستیک ها و پر کردن باک بنزین

ن توجه داشت پر كردن باک
آ
 از نكات مهمي كه بايد حتما به ا

 بنزين خودرو قبل از اين مدت است چراكه مقدار كمتر بنزين در

ن باعث ايجاد ميعانات گازی و
آ
 باك و وجود بيش از حد هوا در ا

 رسوب مي گردد. پر كردن باک بنزين باعث جلوگيری از پوسيدگی

سان و بي دردسر
آ
ن شده و در فصل بهار باعث استارتي ا

آ
 داخل ا

 خواهد شد. همچنين فشار باد الستيک هاي خود را قبل از اين

 مدت كمي بيشتر از حد معمول، يعني بين 3۵-۴2 پـي اس

ي تنظيم كنيد. اين كار از فرسودگی زود هنگام الستيک شما
آ
 ا

جلوگيری می كند

تیغه و سیستم برف پاک کن

 سيستم برف پاک كن و شيشه شور خودرو از مواردي است كه

ن را به راحتي فراموش مي كنند. براي جلوگيري از يخ زدگي،
آ
 بسياري ا

ب پاش
آ
ب داخل مخزن را به طور كامل خالی كنيد تا به سيستم ا

آ
 ا

 صدمه اي وارد نگردد. چنانچه موفق به اين كار نشديد ميتوانيد با

ب
آ
 اضافه كردن محلول هاي مخصوص با خواص ضد يخ از يخ زدگي ا

 جلوگيری كنيد. به ياد داشته باشيد براي اين كه تيغه الستيكی برف

ن
آ
 پاك كن شما دچار تغيير فرم و حتي چسبندگی به شيشه نشود بايد ا

 را در اين مدت از شيشه جدا نگه داريد. در مدل هاي مدرن توصيه می

 گردد تا تيغه ي برف پاک كن خود را در وضعيت سرويس يا تعويض

 قرار دهيد. براي اجرای صحيح اين مورد لطفا به دفترچه راهنمای

خودرو مراجعه فرماييد

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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شارژ منظم باتری

 شايد شما هم وقتي براي مدت طوالني خودروي خودرو را پارک

 مي كنيد سرباتری/باتری را جدا كنيد. در مدل هاي كالسيک اين

 كار هيچ ايرادی ندارد اما در مدل های مدرن تر )دهه نود ميالدی

 به بعد( كه قطعات الكـترونيكی بيشتری دارند، اين كار باعث

 صدمه به اجزای مختلف اين دستگاه ها می گردد. مطمئن شويد

 در طول اين مدت طوالنی باتري خود را به طور منظم شارژ كنيد.

 براي اين كار می توانيد از دستگاه هوشمند شارژ باتری استفاده

 كنيد. اين دستگاه به صورت خودكار شارژ باتری را كنترل می كند

 و از اتالف وقت شما براي كنترل مداوم پروسه شارژ جلوگيری می

 كند. چنين شارژر های هوشمندی می توانند به صورت دائم به

 جريان برق خودرو متصل باشد و برعكس شارژر هاي قديمی تر

انرژی كمتری مصرف می كنند

حرکت دادن خودرو

 سكونت خودرو در يكجا براي مدت طوالني به هيچ عنوان توصيه نمی 

 گردد. به همين خاطر هر چند وقت يكبار خودروی خود ردر محوطه

 مورد نظر پاركينگ چند متر جا به جا كنيد. اين كار از تغيير شكل

 الستيك ها جلوگيری كرده و باعث پخش شدن مساوی روغن روی

محور چرخ ها و ميل گاردان می گردد

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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روشن نگه داشتن موتور

 توصيه مي شود چنانچه مالك مدل های كالسيک و مدرن

 كالسيک هستيد در طول اين مدت و هر چندوقت يكبار موتور

 خودرو را روشن كنيد، اين كار باعث روان شدن سيستم كولر

 ميگردد. اما در طی پروسه مطمئن باشيد كه كولر خودرو شما در

 حالت روشن مي باشد در غير اين صورت گاز كولر شما ممكن

 است از درز هاي خشک شده سيستم خارج شود و در فصل گرما

نی بهره مند شويد
آ
نتوانيد از اين سيستم به صورت ا

گاراژی با هوایــی خشک و تهویه مناسب

خر شايان ذكر است تاسعي كنيد خودروي خود را در اين مدت
آ
 در ا

طوالني در پاركينگي مسقف و ترجيحا با دماي متعادل

 نگهداري كنيد. در مناطقي همچون تهران و براي جلوگيري از نشستن

 گرد و خاک از روكش هاي معمولی استفاده كنيد. همچنين اطمينان

 حاصل كنيد كه محل پارک خودروي شما دارای جريان هوای قابل

 قبولی است. اما چنانچه چنين امكاني برای شما وجود ندارد و بايد

 خودروي خود را در خيابان و يا كوچه پارک كنيد، حتما از روكش های

 مناسب در برابر طوفان و بارش شديد استفاده كنيد. يادتان باشد تا در

اين مدت خودروی شما همچنان دارای بيمه نيز باشد

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

 اميدواريم بعد از اجرای اين ده نكته، پس از شروع
فصل بهار از رانندگی با خودروی خود لذت ببريد
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