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  "ماد غاليري"صالح لحصريًا .. "9"بانديتمن " النارية 2درّاجة "إيڤ إم كيه 
 

نحو "ركوب )الدرّاجات النارية( هو نوع من التأّمل بالنسبة لي؛ فال أشعر بالراحة النفسية حينما ال أركب إحداها. وينصّب تركيزي 
في الوقت  اهتماميي كامل يستلزم منّ آخر  شيئا  ومن بين ما أقوم به من نشاطات، ال أعتقد أن وال شيء غيره.  ،الطريق فقط

 ".9تيالذي يشغل منصب "رئيس بانديت" بشركة "باند، اڤيالنويڤداريل  - الحاضر"
 

صنعتها  ،غير تقليدية بالمّرة نارية   دّراجة   يستعرضالذي  "2إم كيه  ڤ"إي بسعادة غامرة، تستضيف صالة "ماد غاليري" معرض  
 حصريا  لصالح "ماد غاليري"." 9"بانديت

 

، وتجمع الدّراجة الجديدة مرة أخرى بشدة والرائجةالمحدودة الكمية النارية  "ڤ"إيلدّراجة التطّور الطبيعي  "2إم كيه  ڤ"إيعتبر وت
والتي تمتلك "، 9"بانديتشركة على تصميم وتصنيع هذه القطعة المعّدلة يدويا  بمهارة عالية  وقامة اآلالت. الفنون ودقّ بين سحر 

 تصنيع دّراجات معّدلة بتصاميم مستقبلية.تشتهر بكسر القوالب المعروفة من أجل سايغون الڤيتنامية بمدينة ورشة 
 

 الدّراجة النارية
التي  "هوندا سوبرسبورت"باسم بعدما بدأت حياتها و فوق الخيال. ت ياتركوب الدّراجة النارية إلى مستو  بمتعة "9"بانديت ترتقي

عملية تطوير فسح المجال أمام يما  – بغرض تعديلهاالدّراجة تلك يتم تجريد حينما تبدأ مراحل المعالجة ، 1967تعود إلى عام 
ذي طالء تنعم بمظهر كما ونقاء ،  كثر جرأة  اآلن خطوطا  أ الحديثةالجسورة ذات الهوية " 2إم كيه  ڤ"إيوتستعرض  شاملة.
 المع.

 

لة مع إضافة بعض اللمسات "رغم أن الجميع يميلون نحو المدرسة القديمة في تصاميمهم المعدّ داريل ڤيالنويڤا: ذلك يقول  وعن
 ".هتجاهل الماضي والقفز نحو المستقبل بدال  من نحن، نفضل إلضفاء سمت العصريةالالفتة 

 

" بأنامل فريق من الخبراء الموهوبين ممن 9"بانديتراج كفي وتتم عمليات التعديل، على المستويين الميكانيكي والتصميمي، 
" 2إم كيه  ڤ"إيومن أبرز خصائص تصميم بالدّراجات النارية. بالغ هوس ، كما يعتريهم تجاه التصميم زون بنظر ثاقبايمت

فضال  و . يدويبصقل تم صنعه من قطعة فوالذية وحيدة ، و شكل الطلقةبمهارة عالية على المصنوع يدويا  و  المتكاملالوقود  خّزان
وهو إنجاز ليس سهال  على  –يجمع الخّزان، والمقعد، والغطاء المعدني في تركيب وحيد التكوين جاذبيته الشكلية، فإن هذا عن 

ويضاف إلى الصعوبة مرة أخرى. جديد وبالتالي يتوّجب بدء العملية من  ،حركة خطأ تعني عدم صالحية المعدن؛ فأي اإلطالق
الورق )فن  فن طيّ غم أن هذا الشكل شائع في ور البالغة المقرونة بعمليات اإلنتاج أسلوب تصنيع "غطاء إكس المعدني". 

 من الصبر والتأّني. ا  كبير  ا  وقدر  ،على المعدن يتطّلب أنامل ماهرة ، فإن تنفيذه(األوريغامي
 

تم دمج المقعد المصنوع من ، إذ مهارة الصناعة اليدوية المدّربةو " في اكتساب أسرار شكلها من تفاصيل 2إم كيه  ڤوتستمر "إي
مع لدّراجة النارية ا هبهذالمبتكر  للمظهرالتفاصيل التقنية  تتكاملجلد البقر مع الخّزان الطويل المصنوع من كتلة وحيدة، بينما 

 .ءكهرباالمفتاح تشغيل بخالف ، ووحدة التعليق البارزةألنبوب العادم،  تصميم معدلّ 
 

د و العناصر الثرية بو المعّدلة النارية الدّراجة يقتصر إصدار هذه   .قطع فقط 9على دوية يف الر  لح  لة الفنيّ براعة التفرُّ

mailto:jd@mbandf.com


"2"إيڤ إم كيه     
9بانديت   

 

 
   لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

  سويسراجنيڤ،  Rue Verdaine 11, CH-1204جولييت دورو، إم بي آند إف إس إيه، 
 36 10 508 22 41+هاتف:     jd@mbandf.comبريد إلكتروني: 

 
 اإللهام، والتصميم، والتطبيق

ارات حيث أحدثت ابتك ،، خالل فترة أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين من تاريخ الطيرانعصر النّفاثلطابع إبهار امن وحي 
" تبدو وكأنها تنطلق بآفاق التصميم إلى 9"بانديتعلى الحياة االجتماعية، فإن  ةجذري تتغييرا مثل المحّرك النّفاثمهمة 

مواصلة روح تلك العصور المشّبعة بالتفاؤل، فإن لوتعزيزا  النارية إلى مستويات جديدة.  ةستقبل وترتقي بفنون صنع الدّراجالم
 ألمام عبر تصاميم مستقبلية انسيابية.نحو اهذا الشكل الفني دفع " تتوّلى 2إم كيه  ڤ"إي

 

ما  وعادة  وفيما يتعّلق بالتصميم، فقد بدأ فريق العاملين بفكرة مشّبعة باألصالة لتصنيع نموذج أولي وابتكار حلول للتفاصيل. 
من الشيء، من انطالقا  يؤدي عدم توّفر األجزاء المطلوبة بفريق العاملين إلى ابتكار قطع وتعديلها وفق احتياجاتهم الخاصة، 

ستة شهور تستمر لة. وبمجرد إكمال النموذج األولي بنجاح، وهي عملية يمكن أن أجل تنفيذ التصميم المطلوب للدّراجة بدقّ 
 تقريبا ، يستغرق األمر أربعة إلى ستة أسابيع إلنتاج دّراجة وحيدة.

 

ظه ر لآلخرين أننا لسنا مجبرين على العيش في هذا العالم المستقبل وت  "نريد لدرّاجاتنا أن تجسّد ڤيالنويڤا قائال : ذلك يوضح  وعن
 .النمطي، حيث تبدو السيارات شبيهة ببعضها البعض"

 

 اتخطوات عملي، وتستمر فلسفة الجودة هذه عبر كل النارية الدّراجاتعلى " 9لشركة "بانديتالممّيزة المعايير الراقية تنعكس و 
كل جلسة تصوير يتم تصميم تفاصيلها وضبط إضاءتها وفق معايير ؛ فالتصوير الفوتوغرافيلى إوصوال  حتى  –التصنيع 

" كما 9لشركة "بانديتفنون صناعة الدّراجات النارية  تستعرضتشمل صورا  ملساء  مجّمعةصورة د النتيجة في محددة، وتتجسّ 
 يريدها صانعوها.

 
 البدايات

والحيوية والعاشق لالطالع واالستكشاف، والذي يشغل منصب ڤيالنويڤا المفعم بالطاقة داريل  المبدع   "9"بانديتيقف خلف نجاح 
ڤيالنويڤا في الفلبين، ونشأ وكبر في أماكن مختلفة شملت هونغ كونغ، وأستراليا، وماليزيا. وبعدما درس  د  ل  و  "رئيس بانديت". 

وڤيتنام، وبكين حيث دأب على صعود سلم العمل ي، التصميم الغرافيكي في لوس أنجلوس، قادته مسيرته المهنية إلى دب
المدير اإلبداعي في صناعة الدعاية واإلعالن. وهذه الخبرات الفاعلة والتي ال تقدر بثمن شّكلت شغل منصب المؤسسي إلى أن 

 معا  كيانه العصري.
 

المهندسين الفوتوغرافيين، ومخرجي األفالم، و "أنفقت أياما  طوال في التعاون مع أفضل المصورين صرح ڤيالنويڤا قائال : وعن ذلك 
أشخاص يفوقون الخيال ولديهم خبرات ضخمة وهم  –ومصممي السيارات، ومصممي األزياء، والرواة والقصاصين المعماريين، 

 ، هذا كلهجمعت بين ، لذلك عل محظوظا  للتعلُّم من كل هؤالءوعلمت أنني كنت بالففي مجال تخصصه.  كل  نافذة، وبصيرة 
 للقيام بخطوتي، يتوفر لدّي في ترسانة خبراتي مختلف المهارات التي أحتاج إليها".على أهبة االستعداد بحيث أنني حينما أكون 
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عن عالم الدعاية واإلعالن ليغوص في أعماق شغفه الجارف ڤيالنويڤا انفصل " في بكين حينما 9تأسست "بانديت، 2011في 
ومن مقرها بمدينة سايغون، استراتيجي انطوى على مخاطرة شخصية غيرت مجرى حياته لألبد.  بالدّراجات النارية، وهو قرار

 ع باإلثارة يتطلع إلى مستقبل واعد.مشبّ  مشروع" إلى 9"بانديتتحولت 
 

 يالتصميم" بمهارات متنوعة، من الجانب الهندسي إلى 9"بانديتح فريق العاملين من ذوي الخبرات الم حكمة في واليوم، يتسلّ 
 " في قطاع الدّراجات النارية المعّدلة التصاميم.9وحتى التصوير الفوتوغرافي، والتي يعزز كل جانب منها من تميَّز "بانديت

 

بجدّية  ى القائمون على الشركةويسع ،" إلى الخارجين عن القانون باعتبارهم يتمردون ضد ما هو "اعتيادي"9ويشير االسم "بانديت
وكل دّراجة يتم إنتاجها  نحو ابتكار دّراجات نارية خيالية تعتبر في ذات الوقت بمثابة قطع فنية مشبعة بالبراعة الميكانيكية.

" 9"بانديتوهو النهج الذي يمنح  –في اسم الشركة  9ومن هنا جاء الرقم  –تصدر بكمية محدودة تقتصر على تسع قطع فقط 
 ادرة تفسح المجال بدورها أيضا  أمام تدفق نهج االبتكار التصميمي المتواصل في قطاع الدّراجات النارية.خاصية إنتاج ابتكارات ن

 

 والقدراتلومي على البيروقراطية والقواعد النمطية القاسية التي تؤدي بدورها إلى قتل الخيال  "أصبّ ڤيالنويڤا: وعن ذلك يقول 
 تلك القواعد".وفق نعمل الكامنة. وهذا هو السبب في تسميتي للشركة باسم الخارجين عن القانون. ألننا ال 

 

وتشرف صالة "إم بي " إلى درجة تستحقها عن جدارة من النجاح والش هرة. 9وصلت "بانديتوخالل فترة خمس سنوات ليس أكثر، 
 .الخياليةبعرض دّراجاتها النارية إف ماد غاليري" آند 

 

بل بالفعل كانت "كان االنضمام إلى صالة "إم بي آند إف ماد غاليري" بمثابة حلم طالما راودني. وهذا ليس مبالغة . ويضيف: 
ة "أردت ابتكار شيء يستحق أن يظهر إلى جانب أفخم اآلالت المعروضويؤكد: . ""9"بانديتهدفا  وضعته لنفسي حينما بدأت 

 .رائع"سأنضم إلى كيان "ماد غاليري"، أعلم أنني تلقيت دعوة للمشاركة في إذا ما ني لنفسي أنبالصالة. ولطالما قلت 
 

 "9" النارية من "بانديت2درّاجة "إيڤ إم كيه المواصفات التقنية ل
 

 إم بي آند إف ماد غاليري""لصالح قطع صنعت حصريا   9محدود يقتصر على  اإلصدار:
 الشحنو فرنك سويسري، غير شاملة الضريبة  14500 سعر التجزئة:

 سي سي 125 المحرك:
د بالهواء نوع المحرك:  مبرَّ

 لّفة في الدقيقة 7000عند قوة حصانية  6.5 القوة الحصانية:
 لّفة في الدقيقة 6000واط عند كيلو  8 :قدرةال

 لترات 4خزان الوقود:  سعة
 سم 100×  90×  180 األبعاد:

 سم  75 ارتفاع المقعد:
 تقريبا   كجم 100بال حمولة: التقديري الوزن 

 كم/س 110 السرعة القصوى:
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 سرعات 4يدوي،  ناقل السرعة:
 بسلسلة المقود النهائي:
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