اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏﻫﺎی  50ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﺗﺼﺮف ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ

ﺧﻮدروﻫﺎی دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺑﺎزار اﯾﺮان

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺳﺎل  96ﺧﻮدروﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﭼﻮن رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو و ﭘﮋو ﭘﺎرس ﭘﺎ را از ﻗﯿﻤﺖ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮاﺗﺮ
ﮔﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ رده ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ)اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻨﺎ و ﮐﻮﯾﯿﮏ ﮐﻪ در رده ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺮ
 40ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .(.در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  5ﺧﻮدروی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺑﺎزه  40ﺗﺎ  50ﻣﯿﯿﻮﻧﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ H220
ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220ﻣﺪل ﻫﺎچﺑﮏ ﺧﻮدرو ﺳﺪان  H230ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰو ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220ﺻﻔﺮ در ﺑﺎزار دو ﻣﯿﻠﯿﻮن  500ﻫﺰار

از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی
ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻧﮕﺎه اول ﺑﯿﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬاب و زﺷﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪه
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ!!! ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در واﻗﻊ ﻣﺪل ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ﻣﺪل ﻣﻮﻓﻖ  H320اﺳﺖ؛ ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻃﺮﺣﯽ ﺳﺎده ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺧﻂ ﻣﻮازی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدرو ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ آﯾﻨﻪ ﺑﻐﻞ ﺑﺮ روی در ﺧﻮدرو اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدرو
ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺻﻔﺮ و ﺻﺪ ﺑﻮدن در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻣﺎﻏﻪ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺷﮑﻞ
ﻣﺨﺮوط ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﺠﯿﺐ آن ﺑﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ و ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﻪﺷﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻔﺮ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﻮﭼﮏ و اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺎط ﮐﻮر زﯾﺎد در اﯾﻦ
ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220را ﺑﺪون دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  1498ﺳﯽﺳﯽ ﮐﻪ در دور ﻣﻮﺗﻮر 5800
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  103اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  13.7ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدروﯾﯽ در اﯾﻦ رده ﻗﯿﻤﺖ و وزن ﻋﺪدی ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﭙﺎ  6.4ﻟﯿﺘﺮ در  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  ATMﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ و ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ABSو  EBDدر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻣﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220در
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ H230
ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H230ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮادر ﻫﺎچﺑﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت  H230ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﯾﻦ ﺧﻮدرو
داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻄﻮط اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﭼﺮاغ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدرو و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغﻫﺎی ﻫﺎﻟﻮژﻧﯽ
از ﻇﺎﻫﺮی ﺟﻮان ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H230ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﭙﺮت ﮐﻨﺎرهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H230ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﻔﺮادی از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ ﮐﻨﺎرهﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H230را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺟﺬاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H230ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻧﻘﺮهای ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ داﺷﺒﻮرد و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺒﺨﺸﺪ.

اﯾﻤﻨﯽ ،ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ  H220ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

داﻧﮓﻓﻨﮓ  H30ﮐﺮاس
داﻧﮓﻓﻨﮓ  H30ﮐﺮاس ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدرو ﺻﻔﺮ در ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
اﯾﺮانﺧﻮدرو ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﻓﺮوش ﭘﮋو  206را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
داﻧﮓﻓﻨﮓ  H30ﮐﺮاس در واﻗﻊ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻫﺎچﺑﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻓﻼپ ﺑﺪﻧﻪ و ﺑﺎرﺑﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﻧﺎم ﮐﺮاس را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﻤﻪ ﭼﯿﻨﯽ-ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ داﻧﮓﻓﻨﮓ ﭼﯿﻦ و  PSAﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮده و در ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ آن از
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻼس  3ﭘﮋو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺗﻮر  TU5ﺧﻮدرو  206ﺗﯿﭗ  5اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﺠﻢ  1598ﺳﯽﺳﯽ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  105اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در دور ﻣﻮﺗﻮر  6200ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  ،206ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  4دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﭗ ﮔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ Asian
ژاﭘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎی ﺗﯿﭙﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﯽ دﻧﺪه را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﺮاوان و ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻗﯿﺒﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺧﻮدرو دﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﺖﻓﺮم ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

راﯾﻦ V5
راﯾﻦ  V5ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان راﯾﻦ در واﻗﻊ ﺧﻮدرو ﻓﺎو وﯾﺘﺎ  V5ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎو ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ آرم راﯾﻦ و ﻧﺎم راﯾﻦ  V5ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ
راﯾﻦ  V5را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺎری ﺗﻨﺪر  ،90در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ و در ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺐ ﻓﯿﺎت Albea
داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن ﻟﻘﺐ زﯾﺒﺎ را داد.
ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻞ آن را ﺑﺎ ﺗﻨﺪر  90ﺷﺒﯿﻪ و
ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ داﺷﺒﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮار ﮐﺮوﻣﯽ رﻧﮓ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ راﯾﻦ V5ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮ از ﺗﻨﺪر  90ﺑﺒﺨﺸﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
راﯾﻦ  V5ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  1497ﺳﯽﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت  100اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در  6000دور در دﻗﯿﻘﻪ دارای ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  6.1ﻟﯿﺘﺮ در ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  5دﻧﺪه  ATMﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 100
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  11ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺗﻮر راﯾﻦ  V5در واﻗﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺪای زﯾﺎد ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪﯾﻤﯽ
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﺪای ﺑﺎد و ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮدرو ﭘﯿﮑﺎن را در ﺷﻤﺎ زﻧﺪه
ﮐﻨﺪ!.

اﯾﻤﻨﯽ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎور آن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا ﺑﺮای راﻧﻨﺪه و ﺳﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ  ABSو  EBDﺑﺎ ﮐﺴﺐ دو ﺳﺘﺎره اﯾﻤﻨﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻦ در

رده اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﭘﺮاﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ داده و در ﺻﻮرت
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب راﻧﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺼﺎدف را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﯿﻠﯽ GC6
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﯿﻠﯽ در دو ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﻣﮕﺮﻧﺪ و اﻧﮕﻠﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﯿﻠﯽ  GC6ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﻮن
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪل اﻣﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﯿﭙﯿﮑﺎل و ﭘﺨﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آورد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺟﯿﻠﯽ  GC6ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدرو ارزان ﻗﯿﻤﺖ از ﭼﻬﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدرو اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺪر .90
ﺟﯿﻠﯽ  GC6از ﻧﻤﺎی ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻣﻼ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﻫﺮ ﻓﺮد آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ

دﯾﺪن آن ﻧﺎم ﺟﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮار ﭘﻬﻦ ﮐﺮوم در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﺒﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﻟﯿﻔﺎن  520ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻄﻮط ﺳﺎده و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده ﭼﺮاغﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﮑﯽ و ﭼﺮاغﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺟﯿﻠﯽ 6..ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎص و ﺳﺎده ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺧﻂ و ﯾﺎ ﻃﺮح اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده
و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻨﺖ ﺟﯿﻠﯽ از ﻧﻤﺎی ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﯿﻠﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ وﻟﻮو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ و ل.ﮐﺲ را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد؛ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮب در رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ و ﮐﺮم در ﻃﺮاﺣﯽ داﺷﺒﻮرد و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ و راﺣﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﯿﻠﯽ  GC6ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﯿﻠﯽ  GC6از ﻣﻮﺗﻮری  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﻗﺪرت  105اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در  5800دور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 172
ﮐﯿﻠﻮﮐﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﯿﻠﯽ  GC6در  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  7.1ﻟﯿﺘﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ  13ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدروﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭼﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ 5
ﺳﺘﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺟﯿﻠﯽ  GC6ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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