ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ؟

ﺳﺪانﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮدروﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد
ﮐﺮد .اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻼس در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﯾﺪهآل را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺎرز در ﻓﺮوش
ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﻼس داﻧﺴﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺳﻮد ﺑﺒﺮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺪﻋﯿﺎن
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ، DS5 LSﭘﮋو  GT Line 508و رﻧﻮ ﺗﻠﯿﺴﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد اﻣﺎ از ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﮕﻤﻨﺖ ،ﺳﺪانﻫﺎی ﮐﺮهای ﺟﺬاﺑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ در ﺑﺎزار
اﯾﺮان ﺣﻀﻮر رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪی دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ2 ،
رﻗﯿﺐ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﮐﺮهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﺸﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  6ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﺑﺎزار اﯾﺮان وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  4ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  2.4ﻟﯿﺘﺮ در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ
در دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺬابﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ از دﯾﮕﺮی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺎزار
دﺳﺖدوم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ  2014ﮐﻪ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  60ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درک ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو رﻗﯿﺐ در ﺑﺎزار دﺳﺖدوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ

ﻃﺮاﺣﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻫﺮدو ﺧﻮدرو از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﺗﺎق  YFاز ﯾﮏ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ دل ﻣﯽﻧﺸﯿﺪ ،ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰرگ ﺑﺎ روﮐﺶ ﮐﺮوم،
ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﺸﯿﺪه ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ،رﯾﻨﮓﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ  18اﯾﻨﭽﯽ اﺳﭙﺮت و آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ از
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺟﻠﻮ داﺷﺒﻮرد ﺟﺪﯾﺪ و ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﮑﻦ دوﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺮای ردﯾﻒ
ﺟﻠﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮری  2795و ارﺗﻔﺎع  1470ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ردﯾﻒ ﻋﻘﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد درﯾﭽﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ردﯾﻒ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺎﯾﺶ
و راﺣﺘﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در آﻧﺴﻮ رﯾﻨﮓ اﭘﺘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﺶ ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﯿﺲﻟﯿﻔﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﻮزه ﺑﺒﺮ ،ﭼﺮاغﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
 ،LEDﭼﺮاغﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺬاب ،ﺧﻂ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ،ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺮوف ﺑﺰرگ ،رﯾﻨﮓﻫﺎی
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ  18اﯾﻨﭽﯽ اﺳﭙﺮت ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ،از ﻧﮑﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه
اول ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺟﻠﻮ داﺷﺒﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﭼﺮم
ﺑﺎ ﮔﺮﻣﮑﻦ دوﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ ،ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺮﮐﺰی و آﻣﭙﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﮑﺎت ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .در ﻋﻘﺐ
ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻘﻒ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻃﻮل 2805ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺧﻮدرو ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪﻗﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
راﺣﺘﯽ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اﭘﺘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻫﻮای ﻋﻘﺐ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ از
ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺒﺮﻧﺪ.

از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ،ﻫﺮدو ﺧﻮدرو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  BluetoothAUX ،و  USBﮐﻪ در ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ در دوﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن روی درب
راﻧﻨﺪه و در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻗﺮار دارد .در اﭘﺘﯿﻤﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر وﺳﻂ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﯾﺪ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ را در ﺣﺎﻟﺖ  Rﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ آﯾﻨﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﺪوزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮر زﯾﺎد و ﮐﻮﭼﮏﺑﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ وﺿﻮح ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﺮدن از اﯾﻦ آﭘﺸﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ .ﺷﯿﻔﺘﺮﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺳﭙﺮتﺑﻮدن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون
ﻗﺮار دادن دﺳﺘﻪ دﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ  ،Mﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ دﻧﺪه را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮﭘﺮوﯾﮋن ،اﺗﻮﻻﯾﺖ،
ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرت و ورود ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﭘﺸﻦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮدو ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) (ESPﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو را در
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای راﻧﻨﺪه آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ از اﺳﭙﺮت ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﮐﺎﻫﺶ
دورﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد اﻣﺎ در ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦﮐﺮدن
آن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن دﮐﻤﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﻓﻌﺎل و
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی در اﭘﺘﯿﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و روی ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺑﻪ  6ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا در  10ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮﺑﮓﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﭘﺮدهای ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﺘﯿﻤﺎ ﺑﻪ  7اﯾﺮﺑﮓ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮای زاﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﺴﻪﻫﻮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ  ABSو  EBDﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از
ﻣﻮارد ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺮوزی اﺳﺖ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ اﭘﺘﯿﻤﺎ و ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی  6ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺣﺠﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در اواﯾﻞ
دﻫﻪ  90ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪودﯾﺖ واردات ﺣﺠﻢﻣﻮﺗﻮر در ﮔﻤﺮک ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﮐﻢﺣﺠﻢ و 4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  2.4ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 176
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و 233ﻧﯿﻮﺗﻦﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور را ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ  6000-4000دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺪرت و ﮔﺸﺘﺎور از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ 6ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﯿﭗﺗﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  2.4ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ 172 ،اﺳﺐ ﺑﺨﺎرﻗﺪرت را در دور  6000و  222ﻧﯿﻮﺗﻦﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور را

در دور  4000ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﯿﭗﺗﺮوﻧﯿﮏ آن را ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت و ﺷﺘﺎب ،ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺴﺖ درگ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﻮدرو در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺪس
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ درگ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﭙﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﺘﯿﻤﺎ  66ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ
ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺖ در ﻋﻮض  4اﺳﺐ ﺑﺨﺎر از ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ در
ﺗﺴﺖ درگ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو ﺳﺒﮏوزن ﺑﻮدن اﭘﺘﯿﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد  4اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﮐﻤﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو دﯾﺪه ﻧﺸﻮد و ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﻦ اﭘﺘﯿﻤﺎ و ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻣﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺳﻮاری ﻧﺮمﺗﺮی
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﭘﺘﯿﻤﺎ دارد ﮐﻪ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ روح اﺳﭙﺮتﺗﺮ اﭘﺘﯿﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺚ ﺑﺮوز
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد
ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده
ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ و
دﺳﺖﻧﺨﻮردهﺑﻮدن
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ
از ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ از
اﻓﺮاد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﭼﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼک
ﺧﻮدرو در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻃﯽ ﺷﺪه ،ﻣﯿﺰان
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮی و ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺎﻣﻮﺗﻮرز در واﻗﻊ ﯾﮏ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺮم ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺪود  60ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و رﻧﮓرﻓﺘﮕﯽ روی آن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﯿﺴﺖ .داﺷﺒﻮرد و اﺗﺎق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﺳﻔﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺮوﺻﺪا ﻧﯿﻔﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دورﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت دارد اﻣﺎ ﺑﻪﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار در ﺑﺎزار دﺳﺘﻪ دوم
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺑﻪ آن ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺪ ﭼﺮم روی ﻓﺮﻣﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﮑﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮدروﻫﺎ رﮔﻼژ درﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺮﻣﺰ ﭘﺎرک ﭘﺪاﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﺻﺪا ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻋﻤﯿﻖ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺮدو ﺧﻮدرو از زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎری ﻓﺮاﺗﺮ از آن داﺷﺖ .در ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ و ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ ،ﻫﺮ دو ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻢاﺳﺘﻬﻼک و ﺳﺨﺖﺟﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و
ﯾﺎ رﻧﻮ ﺑﯽآزار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ و در ﻗﺒﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﻮاری اﯾﺪهآﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﺎزار
ﻫﯿﻮﻧﺪای
ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ
ﻣﺪل
2014
درﺣﺎلﺣﺎﺿ
ﺮ در ﺑﺎزار
دﺳﺖدوم
و در ﺑﺎزه
ﮐﺎرﮐﺮد
 40ﺗﺎ 80
ﻫﺰارﮐﯿﻠﻮﻣﺘ
ﺮ ،ﻗﯿﻤﺘﯽ
در ﺣﺪود
 130ﺗﺎ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺎدف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻧﯿﺰ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ  2014ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزه ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از  135ﺗﺎ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﮐﻪ در ﺣﺪود  170ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
در ﺣﺪود  3ﺳﺎل اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﯿﺐ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  15درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران
آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﺧﻮب و ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺳﺎن ﻣﻮﺗﻮر)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای در اﯾﺮان( و
اﻃﻠﺲ ﺧﻮدرو ) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﮐﯿﺎﻣﻮﺗﻮرز در اﯾﺮان( ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از 60ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ  10ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ واردات ﻫﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺧﻮدرو دﺳﺖ دوم در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺣﺪود  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺳﭙﺮت ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺑﺮوﯾﺪ.
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