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 مقدمه

 مجهز هستند ولی پیشرفته یهاستمیس اروپایی و آمریکایی به برخی از یهاونیکامو  هاکشندهمروز ا
ای هاروپایی و یا برداشتن آپشن یهاکشنده روزبهمتاسفانه در کشور ما به دالیلی چون عدم عرضه 

نجا به بیان برای بسیاری از ما غریب است. در ای هاستمیس، تا حدودی این یساز ارزانبه بهانه  هاآن
 .های خاص مرسدس بنز آکتروس می پردازیمآپشن نیتر مهم

 
 کشنده آکتروس

 معرفی کشنده آکتروس

 شودیممحسوب  دارپرچم ینوعبهپیشرفته بودن  ازنظردر دنیای خودروهای سنگین  آکتروس کشنده
بعد در دیگر  یهاسال، در شودیمکه با نسل جدید این کشنده معرفی و عرضه  ییهاستمیسو اکثر 

و  هاچراغ. با کمک سنسور نور و باران، روشن و خاموش شدن روندیممحصوالت رقبا نیز به کار 
تا در هنگام ورود  ردیگیمخودکار صورت  صورتبه کنپاکبرفو همچنین تنظیم سرعت  کنپاکبرف

به تونل و یا افزایش شدت باران و یا پاشش ناگهانی آب از روی جاده به شیشه کشنده، خطری برای 
 راننده ایجاد نکند

 آکتروس بنز کشنده چرا
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برند و دارای بهره می EBS -ASR -ABSهایبا سیستم  استاندار از موتورهای دیسکی طوربه کشنده این
که سالیان سال همسفر شما باشد و خم به ابرو نیاورد و  دیخواهیم یاکشندهترمز موتور هستند. اگر 

ای کشنده  آکتروس بنز مرسدس یکشنده بعد از ده سال به مانند روز اول قبراق و سرحالش ببینید
های کشنده باید به عوامل مهمی همچون توانایی رازیغبهرید ماند. در هنگام خاست که خوب می

ی کاران تخصصی کشندهو لوازم اصلی، وجود تعمیرقطعات  دسترس بودنخدمات پس از فروش و در 
 .آن دقت داشته باشیم بودن پسندیمشتر دوم کشنده و موردنظر، باالبودن ارزش دست

 آکتروس کشنده یهایژگیو
 سیستم Attention Assist 

، به نحوه کندیمکار  Lane Keeping Assist که در همکاری با سامانه Attention Assist سیستم
مداوم در حال رانندگی است توجه کرده و اگر این  طوربهرانندگی و همچنین مدت زمانی که راننده 

مداوم در حال قطع کردن  طوربهزمان از حد مشخصی عبور کند و یا سیستم تشخیص دهد که راننده 
تا کمی استراحت کند. این سیستم چندین سال است که  خواهدیمجاده است، از وی  یهایکشخط

. شودیماروپایی نیز دیده  یهاونیکامدر برخی خودروهای سواری روز دنیا وجود دارد و امروزه در اکثر 
وق ب صورتبهندارد و فقط به دادن هشدارهایی  یامداخلهقابل ذکر است که این سیستم در رانندگی 

 .دهدیمجلو راننده، وظیفه خود را انجام  شینماصفحهو تصویر در 
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 کشنده آکتروسAttention Assist سیستم

 ایربگ 
یک آپشن قابل سفارش است تا راننده در تصادفاتی که  صورتبهایربگ راننده در آکتروس نسل چهارم 

 رتصوبهاست که  یچند سالدارد، آسیب کمتری ببیند. این سیستم ایمنی بسیار موثر  روروبهاز 
وارد عمل  روروبهکه در تصادفات سنگین از  شودیمی برخی خودروهای تجاری نصب سفارشی رو
 .خواهد شد

 سیستم Roll Control Assist 
مرسدس بنز با فنربندی پنوماتیک وجود دارد، به  یهاکشندهکه در  Roll Control Assist سیستم

ا ب ، شرایط حرکت خودرو را متناسبهاآنتا با کنترل  پردازدیمبررسی وضعیت و عملکرد بدنه و فنرها 
 و هاگردنهبار و فشار روی فنرها و همچنین شرایط جاده هماهنگ کند. این سیستم کارایی در عبور از 

 .کاهدیمداشته و از برهم خوردن تعادل خودرو در مواجهه با بادهای جانبی تا حد ممکن،  هاچیپ

 

  ترمز ABA4 

  ABA4اریکه با نام اختص  Active Brake Assistنسل چهارم سیستم ترمز پرقدرت و هوشمند
مداوم به بررسی وضعیت حرکت کشنده، ترافیک پیش رو، سرعت نزدیک  طوربه، شودیمشناخته 

و  پردازدیمراننده نسبت به کاهش سرعت و...  العملعکس، ییروروبهشدن به خودروهای 
 سیستم تشخیص دهد خطر برخورد به خودروهای جلویی وجود دارد، با اخطار به راننده کهیدرصورت
مناسب از سوی وی، با  العملعکستا سرعت خود را کاهش دهد و در صورت عدم  خواهدیماز وی 

. این سیستم در نسل چهارم خواهد گرفتتمام قدرت ترمزها و ترمزهای موتوری و کمکی را به کار 
 .قادر به تشخیص عابران پیاده نیز هست
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 کشنده آکتروس ABA4 ترمز 

 سیستمLane keeping Assist  

مسیر، شبیه به حالت  یهایکشخطبور از در زمانی که راننده با ع  Lane keeping Assistسیستم
انحراف عمل کند و این سیستم تشخیص دهد که راننده رانندگی صحیحی ندارد، با اخطارهای صوتی 

و یا مشکل دیگری است، خودرو را  یآلودگخوابراننده دچار  کهیدرصورتتا  دهدیمبه راننده اخطار 
 .شودیمدر زیر شیشه جلو انجام  قرارگرفتهمتوقف کند. این کار از طریق یک دوربین 

 سامانهPredictive Powertrain Control  

 یهانقشهتا با استفاده از  کندیمبه گیربکس کمک   Predictive Powertrain Controlسامانه
در عبور از مسیرهای مختلف با در نظر گرفتن شرایط جاده در پیش رو که سرازیر یا   GPSتوپوگرافی و

درصدی در  3تخاب کند. این سیستم باعث کاهش سرباالیی یا پیچ و... است، بهترین دنده را ان
 .شودیممصرف سوخت 

 سیستم تعلیق
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بالن پنوماتیک در محورهای عقب، هم پایداری و نرمی باالتری به مجموعه کشنده  4سیستم تعلیق با 
بالن  2کمک رانندگی، پایداری کشنده نسبت به حالت  یهاستمیسو هم با کمک  خواهد دادو تریلر 

 خواهد کردیدا در هر محور، افزایش پ

 

 سخن آخر

، شوندیمپیشرفته ولوو که با نام آی شیفت شناخته  یهاربکسیگرقیب  نیتر یاصلگفت  توانیم
روی آکتروس و دیگر  هاآنمرسدس بنز هستند که در حال حاضر نسل سوم  فتیپاور ش یهاربکسیگ

 .این غول آلمانی نصب است یهاساخته
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