பத்திரிகை செய்தி

மஹிந்திராவின் புதிய ‘ப ாபெரரா நிரயா’ ரூ.

8.48 லட்ெம்

ஆரம்

விலெயில்

அறிமுகம்!!
ஸ்ைார் ிரயா

&

தார்

[Scorpio

&

Thar]

ஆைிய

ைம்பீரமான

பயன்படுத்தப்பட்ட செஸிஸ்ெின் 3-வது தலெமுலற ரேஸிஸ் [3

வாைனங்ைளுக்கு
rd

generation chassis]

மூலம் ப ாசலரரா நிரயா [Bolero Neo] ைட்டுக்சைாப்பாை வடிவகமக்ைப் ட்டுள்ளது.
சமலும்

இதனுடன்

தனது

அபாரமான

ஆற்றகல

ொகலைளில்

நிரூபித்துக்ைாட்டியிருக்கும் மஹிந்திரா எம்ஹாக் எஞ்ேினுடன் [Mahindra mHawk engine]
உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது.
ப்ரீமியம் இத்தாெிய வடிவலமப்பில் அழைியல் அம்ெங்ைளுடனான உள்வடிவகமப்பு
மற்றும்

ைண்ைகளக்

ைவரும்,

பார்கவகய

விலக்ை

சதான்றாத

அட்டைாெமான

சவளிப்புற சதாற்றத்துடன் இவ்வாைனம் அறிமுைமாைியுள்ளது.
இன்று முதல் இந்தியா முழுவதிலும் செயல்பட்டு வரும் மஹிந்திரா டீெர்ஷிப்ைளில்
புதிய சபாசலசரா நிசயா கிலடக்கிறது.

சென்கன, ஜூலெ 13, 2021: இந்தியாவின் முன்னணி ஆட்ரடாபமால ல் நிறுவனங்களில்
ஒன்றாைவும்,

ட்ராக்டர்

உற்பத்தி

எண்ணிக்கையில்

உெகின்

மிகப்ப ரிய

ட்ராக்டர்

நிறுவனமாகவும் முன்னிகல வைிக்கும் மஹிந்திரா & மஹிந்திரா ெிமிபடட் [Mahindra &
Mahindra Ltd.], இன்று தனது புதிய ‘ப ாபெரரா நிரயா’ [‘Bolero Neo’]-லவ அறிமுகப் டுத்தியது.
இன்று முதல் இந்தியா முழுவதும் உள்ள அலனத்து மஹிந்திரா டீெர்ஷிப்களிலும் இந்த
கிலடக்கிறது, புதிய ப ாசலரரா நிரயாவின் N 4 சவரியண்ட்டின் விலெ

புதிய வாைனம்
ரூ.

8.48 லட்ெம்

(எக்ஸ்-ரஷாரூம்

எக்ஸ்எக்ஸ்)

ஆை

நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது.

புதிய

ப ாெிரரா நிரயா, எந்த சூழ்நிகலயிலும் ைட்டுக்சைாப்பான உறுதியுடன் இருக்கும், ஒரு
உண்கமயான அசத சநரம் ெமைால பாணியிலான, நவன
ீ
சதாற்றத்திலான
வாைனத்திற்ைான சதடலுடன்
நிகறசவற்றும்
வலம்வரும்

ஒன்றாை

ப ாசலரரா,

எஸ்யூவி

அதிைரித்து வரும் வாடிக்லகயாளர்களின் எதிர்பார்புைகள

அறிமுைமாைி
ேந்லதயில்

இருக்ைிறது.

ப ாசலரரா

சமலும்

நிரயாவுடன்

தற்ர ாது

ொகலைளில்

பதாடர்ந்து

விற் லன

பேய்யப்படும்.
எம் & எம் ெிமிபடட்டின், ஆட்ரடாசமாட்டிவ்

ிரிவின் தலெலம நிர்வாக அதிகாரி

வஜய்
ீ
நாக்ரா [Veejay Nakra, Chief Executive Officer, Automotive Division, M&M Ltd] கூறுலகயில்,
Copyright © 2021 Mahindra & Mahindra Ltd. All rights reserved.

“ப ாபெரரா

நிரயா,

எந்த

சூழ்நிகலயிலும்

ைட்டுக்சைாப்பான

உறுதியுடன்

அபாரமான

ஆற்றல்

எங்குசவண்டுமானாலும்
வலிகமயுகடய
ெமைால

இயங்கும்,
சைாண்ட,

ைம்பீரமாை

வாைனத்கத

சபாசலசரா நிசயாகவ ஒரு அெல்
எஸ்யூவியாை உணர கவக்கும் ப்ரத்சயை
அம்ெங்ைள்

பயணிக்கும்
எதிர்பார்க்கும்

வாடிக்கையாளர்ைளின்



நவன
ீ

ைவனத்கத ஈர்க்கும் டிகென்,

எதிர்பார்புைகளயும், அவர்ைளது ஆளுகமகயயும்,
லட்ெியங்ைகளயும்
எஸ்யூவியாை
ப ாபெரரா

ஒன்றாை

அறிமுைமாைி
நிரயாவின்

வடிவலமப்பு,

அபாரமான

ப்ரீமியம் இத்தாலிய டிகெனிலான

இகணக்கும்

இருக்ைிறது

உள்புறம் மற்றும்

புதிய

செளைரியமளிக்கும், வெதிைகள

அட்டைாெமான

பேயல்திறன்

சைாடுக்கும், இகணப்பில் இருக்ைச்

மற்றும்

செய்யும்

அெத்தலான ப ாறியியல் ரமம் ாட்டு அம்ெங்கள்,
வலிகமயான மற்றும் அச்ேமற்ற இன்கறய இளம்
இந்தியாவிற்கு

ஏற்ற

ஒரு

நவன,
ீ

அெல்

ர ார்ட்ஃர ாெிரயாவில்

நிரயாலவயும்
மூலம்,
முதல்

தற்சபாது

இந்தியாவில்
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எஸ்யூவிகளில்

ஆற்ற்ல்

மற்றும்

உடன் 260 Nm டார்க்கை
mhawk100

engine.


தனித்துவத்கத தக்க லவத்துக் பகாள்ள உதவும்.”

*எங்கு சவண்டுமானாலும்
பயணிக்கும் ஆற்றல் சைாண்ட

என்றார்.

ஸ்ைார் ிரயா & தார் [Scorpio & Thar]

நவன
ீ

வடிவலமப்பு,

பதாழில்நுட் ம்

மற்றும்

ஆைிய ைம்பீரமான

ேக்திவாய்ந்த

வாைனங்ைளுக்கு

செளைரியமளிக்கும்

பயன்படுத்தப்பட்ட செஸிஸ்ெின் 3-

அம்ேங்களுடன் உருவாைி இருக்கும் ப ாபெரரா
நிரயா

(100 BHP)

செயலதிறன் சைாண்ட

விற் லனயாகும்

ப ாபெரராவிற்ைான

*73.5 kW

அளிக்கும் அபாரமான

ப ாபெரரா

இகணத்திருப்பதன்

அதிைம்

பல்சவறு நவன
ீ

அம்ெங்ைள்.

எஸ்யூவியாக முன்னிறுத்தி இருக்கின்றன. எங்கள்
ப்ராண்ட்

*ெமைால பாணியிலான,

அதிைரித்து

தகலமுகற
ப்ரத்சயைமாை
புைழ்சபற்ற
டிலேனர்

வரும்

இன்கறய

இகளய

வாடிக்லகயாளர்களுக்காக
தயாரிக்கப் ட்டுள்ளது.
இத்தாெிய

வடிவலமத்திருக்கும்

ஸ்லடொன





[Pininfarina]
புத்தம்

செளைரியமான சைபின் வெதி மற்றும்

தரமான இரட்லட ஏர்ர க்குகள்,

எசலக்ட்ரானிக்

Copyright © 2021 Mahindra & Mahindra Ltd. All rights reserved.

*குறிப்பிடத்தக்ை பாதுைாப்பு
அம்ெங்ைள் மற்றும் குகறந்த

புதிய

ைட்டணத்திலான உரிம அனுபவம்.

வடிவலமப்பு மற்றும் ப்ரீமியம் தரத்திலான உட்புற
சதாற்றம்,

*மல்ட்டி சடசரய்ன் சடக்னாலஜி
(MTT).

உலைப்

ஆட்ரடாசமாட்டிவ்

ஃ ினின்ஃ ரினா

வது தலெமுலற ரேஸிஸ்.



குகறந்த செலவிலான பராமரிப்பு.

ப்சரக்

டிஸ்டிரிபியூஷன்

கார்னரிங்

உடனான

(ஈ ிடி)

ஆண்டி-லாக்

ிரரக் கன்ட்ரரால் (ேி ிேி) மற்றும்

ப்சரக்ைிங்

ெிஸ்டம்,

மற்றும்

ஐஎஸ்ஓஃ ிக்ஸ் குழந்லத இருக்லக [dual

airbags, anti-lock braking system (ABS) with electronic brake distribution (EBD) & cornering brake control (CBC)
& ISOfix child seat.] உள்ளிட்ட பாதுைாப்பு சதாழில்நுட்ப அம்ெங்ைள் இதில் அடங்கும். சமலும்
புதிய

சபாசலசரா

நிசயா,

ஸ்ைார் ிரயா

&

தார்

[Scorpio

&

Thar]

ஆைிய

ைம்பீரமான

வாைனங்ைளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட செஸிஸ்ெின் 3-வது தலெமுலற ரேஸிஸ் [3rd generation

chassis] மூலம் ப ாசலரரா நிரயா [Bolero Neo] ைட்டுக்சைாப்பாை வடிவகமக்ைப் ட்டுள்ளது.
இதனுடன்

தனது

அபாரமான

ஆற்றகல

ொகலைளில்

நிரூபித்துக்ைாட்டியிருக்கும்

மஹிந்திரா எம்ஹாக் எஞ்ேினுடன் [Mahindra mHawk engine] உருவாக்ைப்பட்டுள்ளது.
எம் & எம் ெிமிபடட் நிறுவனத்தின் ஆட்சடாசமாட்டிவ் பிரிவின்

உெகளாவிய தயாரிப்பு

ரமம் ாட்டுத் தலெவர் திரு. ரவலுோமி ஆர் [Velusamy R, Chief of Global Product Development,
Automotive

Division,

M&M

வாைனங்ைளின்
தலெமுலற

Ltd]

கூறுலகயில்,

வடிவகமப்பில்

ரேஸிஸ்

குணாதிெயங்ைகளக்

சைாண்டு

“ஸ்கார் ிரயா

கிர்ந்து

பகாள்ளப்பட்ட

கட்டகமக்ைப் ட்ட,

பகாண்டுள்ளது.

மற்றும்

இதன்

ஆைிய

செஸிஸ்ெின்

ப ாபெரரா

மூலம்

தார்
நிரயா

தனித்துவமான

இரு

மூன்றாம்

ேக்திவாய்ந்த
எஸ்யூவியாை

அறிமுைமாைி உள்ளது. அதன் கட்டுக்சைாப்பான உடல்-கட்டலமப் ின் கட்டுமானம், இந்திய
ொகலைளில் தனது ஆற்றகல நிரூ ித்திருக்கும் மஹிந்திரா எம்ஹாக் டீேல் எஞ்ேின்
மற்றும் எந்தவிதமான நிலப்பரப்பிலும் அனாயெமாை பயணிக்கும் ஆற்றகல அளிக்கும்
மல்டி சடபரய்ன் படக்னாெஜி [Multi Terrain Technology] ஆகியலவ ப ாபெரரா நிரயாவுக்கு
ைரடுமுரடான

நிெப் ரப்புைளில்

ஆதிக்ைம்

செலுத்தும்

திறலனயும்

நம் ிக்லகலயயும்

அளிக்கின்றன. அலனத்து முக்கிய அம்ேங்களுடனும் ஒரு முழுகமயான வாைனமாை,
ப ாபெரரா நிரயா தயாரிப்பு தரம், பேயல்திறன், எஸ்யூவியின் முக்கிய குணாதிெயங்ைள்
மற்றும் மதிப்பு ஆகியவற்றின் மீ து நாங்ைள் சைாண்டிருக்கும்

உறுதிப் ாட்லட மீ ண்டும்

வெியுறுத்தும் ஒரு தனித்துவமான தயாரிப்பாை அறிமுைமாைி இருக்ைிறது” என்றார்.
புதிய ப ாபெரரா நிரயாவில் புகுத்தப்பட்டு இருக்கும் நவன
ீ
ரமம் ாட்டு அம்ெங்கள்
அதன்

தனித்துவ

மட்டுமில்லாமல்

குணாதிெயம்
100

கட்டகமக்ைப்பட்டிருக்கும்

மற்றும்

பஹச் ி
உடல்

வாைனத்தின்

எம்ஹாக்
பகுதி

மற்றும்

எஞ்ேின்,
எங்கு

அழைியல்

சதாற்றத்தில்

கடினமான

உறுதியுடன்

ரவண்டுமானாலும்

உதவும் செயல்பாட்டு அம்ெங்ைள் ஆைியவற்றிலும் புகுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆன் ஃ ிரரம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,

பயணிக்ை

சமலும், இதன்

ின்புற ேக்கரம் இயக்கம் மற்றும் மல்ட்டி சடசரய்ன்

சதாழில்நுட்பம் ஆைியகவ நவனமயமாக்ைப்பட்டுள்ளன.
ீ
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புதிய ப ாபெரரா நிரயா, செளைரியமாை அமர்வதற்கு ஏற்ற
இருக்லககள்

சைாண்ட

வாய்ப்புைகள

வழங்குைிறது.

ரமலும்

ஒரு விோெமான 7
இவ்வாைனம்

மூன்று

வலககளில் (என் 4-ர ஸ், என் 8-மிட், என் 10-டாப் -(N4-base, N8-mid, N10- top)) மற்றும் ஏழு
வண்ண விருப் ங்களில் (ராக்கி
டயமண்ட் ஒயிட், பநப்ர ாெி

ஜ்
ீ , பமஜஸ்டிக் ேில்வர், லஹரவ பரட், ர ர்ல் ஒயிட்,
ிளாக் மற்றும் ராயல் ரகால்ட் [Rocky Beige, Majestic Silver,

Highway Red, Pearl White, Diamond White, Napoli Black and Royal Gold] (விலரவில்). ைிகடக்ைிறது.
வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு புதிய சபாசலசரா நிசயா, ஜூலெ 13, 2021 முதல் மஹிந்திரா
டீெர்ஷிப் ில் கிலடக்கும்.
மல்டி படபரய்ன் படக்னாெஜி (ரமனுவல் ொக் டிஃப பரன்ஷியல் -(Manual Lock differential))
உடன் கூடிய விருப் த் சதர்வுைளுடனான N10 (O) இகதயடுத்து விகரவில் பதாடங்கப் டும்.

புத்தம்

புதிய

மஹிந்திரா

சபாசலசரா

நிசயா

எஸ்யூவியின்

முக்ைிய

ெிறப்பம்ெங்ைள்
ஆடம்பர சதாற்றத்திலான உள்புறம்:
ப்ரீமியம் உணர்கவ வழங்கும் இத்தாெிய உட்புற வடிவகமப்பு
பவள்ளி நிற அலங்ைார வடிவகமப்பிலான

பேன்டர் கன்ரோல்

ப்ரீமியம் தரத்திலான ஃசபப்ரிக் இருக்கைைள்.
செளைரியமாை உட்ைார்ந்து பயணிக்ை உதவும் 7 இருக்கைைள் சைாண்ட அகமப்பு
சமலும் ைீ ழும் சதகவக்சைற்ப மாற்றிக்சைாள்ள உதவும் ஸ்டீயரிங்
உயரத்கத சதகவக்சைற்ப மாற்றியகமக்ை உதவும் ஓட்டுநர் இருக்கை.
முன்பக்ைம் மற்றும் மத்தி வரிகெயில் கைைகள கவத்து சைாள்ள உதவும் ஆர்ம்
சரஸ்ட்
ைண்ைகளக் ைவரும் ட்வின் பாட் இன்ஸ்ட்ரூசமண்ட் க்ளஸ்டர்.
எசலக்ட்ரிைல் அம்ெைளுடன் மாற்றியகமக்கும் ஒஆர்விஎம்
முன்பக்ைம் மற்றும் பின்பக்ைம் வடிவகமக்ைப்பட்டிருக்கும் பவர் விண்சடாக்ைள்.
டீஃபாக்ைர் உடன் கூடிய பின்பக்ை ைண்ணாடிகயக் ைழுவி, துகடக்கும் அம்ெம்
ரீசமாட் லாக் மற்றும் ைீ சலஸ் எண்ட்ரி.
இருபக்ைமும் பின்பக்ைமும் உறுதியான ஃபுட்ஸ்சடப்ைள்
விோெமான, சதகவக்சைற்ப அதிைரிக்கும் வாய்ப்புள்ள ஃபூட் ஸ்சபஸ்.
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சவளிப்புறத் சதாற்றத்கத நவன
ீ
பாணியில் ைாட்டும் ெமைால அம்ெங்ைள்:
அெல் எஸ்யூவி வடிவலமப்பு மற்றும் ைவர்ந்திழுக்கும் ஆளுகம
டிஆர்எல்களுடன்

கூடிய ஸ்சடட்டின் சபண்டிங் சஹட்சலம்ப்ைள்

ஸ்லடெிஷான அொய் வல்கள்
ீ
ஸ்ர ார்ட்டி ஸ் ாய்ெர்
ப ாபெரராவின் ெிக்சனச்ெர்

உடல்பகுதி பாதுைாப்பு அடுக்கு

கமாண்டிங் ஹூட்

ரமம் ட்ட

பதாழில்நுட் ம்:

பதாடர்ந்து

இகணப்பில்

இருங்கள்,

ெமீ பத்திய

தகவல்ைளுடன் இருங்கள், சபாழுதுசபாக்கை சைாண்டாடியபடி இருங்ைள்.
ரமம் ட்ட

17.8

பே.மீ

(7”)

பதாடுதிலரயுடன்

கூடிய

இன்ர ாபடயின்பமன்ட்

ேிஸ்டம்
அதிநவன
ீ
க்ரூஸ் ைண்ட்சரால்
ஓட்டுநருக்கு தைவல்ைகள அளிக்கும் டிலரவர் இன்ஃபர்சமஷன் ெிஸ்டம்.
குரல் மூலம் செயதி அனுப்பும் லஹபடக் வாய்ஸ் சமசெஜிங் ெிஸ்டம்
ப்ளூ பேன்ஸ் பமால ல் அப்ளிசைஷன்.
ஈசைா சமாட்
ESS [(Electronic Start-Stop)] உடன் கூடிய லமக்ரரா கஹபிரிட் பதாழில்நுட் ம்
இன்படல்ெி ார்க் ரிவர்ஸ் அெிஸ்ட்

பாதுைாப்பு:

உங்ைளது

பயணத்தின்

ஒவ்சவாரு

கமலிலும்

பாதுைாப்கப

உறுதிப்படுத்தும் அம்ெங்ைள்
அதிக வெிலம பகாண்ட ஸ்டீல் பாடி பஷல்
ஒட்டுநர் மற்றும் அவருக்கு பக்ைத்தில் இருப்பவருக்குமான டுயல் ஏர்சபக்குைள்
எசலக்ட்ரானிக் ப்சரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உடனான ஏபிஎஸ்
தானாைசவ பூட்டிக் சைாள்ளும் ஆட்சடாசமட்டிங் சடார் லாக்
உடனுக்குடன் எச்ெரிகை செய்யும் கஹஸ்பீட் அசலர்ட் வார்னிங்குைள்
டிசபண்டபிள் ைார்னரிங் ப்சரக் ைண்ட்சரால்
ISOFIX குழந்கதைள் இருக்கை
ஸ்சடட்டிங் சபண்டிங் சஹட்சலம்ப்ைள்
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ஃபாசலா மீ சஹட்சலம்ப்ைள்
டிஜிட்டல் இம்சமாபிகலெர்
ெீ ட் சபல்ட் அணிவகத நிகனவுறுத்தும் எச்ெரிக்கை

மஹிந்திரா பற்றி….:
மஹிந்திரா

நிறுவனம்

1945-ம்

ஆண்டு

சதாடங்ைப்பட்டது.

மிைப்சபரும்

அகனவராலும் வியந்து பார்க்ைப்படும் பன்னாட்டு நிறுவனங்ைளில் ஒன்றாை
இந்நிறுவனம்,

தற்சபாது

100

நாடுைளில்,

2,60,000

பணியாளர்ைளுடன்

மற்றும்
திைழும்

பன்னாட்டு

நிறுவனங்ைளின் கூட்டு நிறுவனமாை சவற்றிைரமான பாகதயில் பயணித்து வருைிறது.
இந்தியாவில், பண்கண உபைரணங்ைள், பயன்பாட்டு வாைனங்ைள், தைவல் சதாழில்நுட்பம்
மற்றும் நிதிச்செகவைள் [ farm equipment, utility vehicles, information technology and financial

services ] ஆைிய பிரிவுைளில் இந்நிறுவனம் முதன்கம இடத்கதப் பிடித்திருக்ைிறது. சமலும்
ட்ராக்டர்ைளின் உற்பத்தி எண்ணிக்கை அடிப்பகடயில் மஹிந்திரா உலைின் மிைப்சபரும்
ட்ராக்டர் உற்பத்தி நிறுவனமாை முன்னிகல வைிக்ைிறது. சமலும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்றல்,
சவளாண்கம, லாஜிஸ்டிக்ஸ், விருந்சதாம்பல் துகற மற்றும் ரியல் எஸ்சடட் [renewable

energy,

agriculture,

logistics,

hospitality

&

real

estate]

ஆைியவற்றில்

வலுவான

செயல்பாடுைகளக் சைாண்டிருக்ைிறது.
மஹிந்திரா குழுமம் இஎஸ்ஜி-கய உலைளாவிய அளவில் முன்சனடுப்பதில் சதளிவான
சதாகலசநாக்கு
உருவாக்குவதிலும்,
ெமூைத்தின்

பார்கவயுடன்
நைர்ப்புற

அக்ைகறயிலும்,

செயல்பட்டு

வாழ்கவ

வருைிறது..

ைிராமப்புற

சமம்படுத்துவதிலும்,

பங்குதாரர்ைளின்

வாழ்விலும்

தான்

செழிப்கப

செயல்பட்டுவரும்

வளர்ச்ெிகய

உருவாக்கும்

சநாக்ைத்துடன் மஹிந்திரா குழுமம் செயல்பட்டு வருைிறது.
மஹிந்திரா பற்றி சமலும் சதரிந்து சைாள்ள பார்க்ைவும் www.mahindra.com
ட்விட்டர் மற்றும் ஃசபஸ்புக்ைில் சதாடர: @MahindraRise
கூடுதல் அப்சடட்ைகள சபற ெப்ஸ்க்கரப் செய்யவும் https://www.mahindra.com/news-room
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