ﻗﺴﻤﺖ اول :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻧﻮ ،از ال 90ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺪرو

ﺑﺎ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺪام ﺧﻮدروی دﻧﺪه دﺳﺘﯽ را ﺑﺨﺮﯾﻢ؟

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎی ال  90و ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی دﻧﺪه دﺳﺘﯽ در ﺑﺎزه  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﻮدرو ﻟﻮﮔﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ
اﯾﺮان اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻫﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮاﮐﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻟﻮﮔﺎن در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو و ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل 1999
ﺑﻊ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدرو اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  5000ﯾﻮرو ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ داﭼﯿﺎ روﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻗﺮاردارد اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺎﺻﻞ  4ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدرو
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼک و ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  8ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ دﻧﺪه دﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
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ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو
رﻧﻮ ﺗﻨﺪر  90ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ JHQ
رﻧﻮ ﭘﺎرس ﺗﻨﺪر
رﻧﻮ ﭘﺎرس ﺗﻨﺪر ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ
رﻧﻮ ﭘﺎرس ﺗﻨﺪر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  + JHQﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ

ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ در واﻗﻊ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﺗﻨﺪر  90ﻧﺴﺨﻪ  0..ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮت
آن ﻣﻮﺗﻮر  K4Mﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺠﺰ ﻣﻮﺗﻮر  1598ﺳﯽﺳﯽ  4ﺳﯿﻠﻨﺪر و  16ﺳﻮﭘﺎپ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  5ﺳﺮﻋﺘﻪ  JH3ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎدهای ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮﻗﯽ و ﯾﺎ ﭼﺮاغ داﺷﺒﻮرد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﻨﮓ آن ﺑﺸﺪت ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ
رﻧﻮ ﺗﻨﺪر  E2در ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﻮ ﺗﻨﺪر 90
رﻧﻮ ﺗﻨﺪر  E2و از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻧﻮ ﺗﻨﺪر  90اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺟﻮﺟﻪ اردک زﺷﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻬﺮه و
ﺧﻄﻮط ﺟﻌﺒﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺎرس ﺧﻮدرو در زﻣﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻟﻮﮔﺎن ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ آﭘﺸﻦ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻓﻮل آﭘﺸﻦ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.

رﻧﻮ ﭘﺎرس ﺗﻨﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﻮ ﺗﻨﺪر ﭘﻼس
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاران در ﻣﻮرد ﭼﻬﺮه ﻧﭽﻨﺪان دﻟﭙﺴﻨﺪ ﻟﻮﮔﺎن
ﺑﺨﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ،و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ،ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ و ﭼﺮاغﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را
ﮐﻤﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﻨﺪ و در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری از اﯾﺮانﺧﻮدرو ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﺮانﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺘﯽ از ﻟﻮﮔﺎن
ﺑﺎ ﻧﺎم رﻧﻮ ﺗﻨﺪر ﭘﻼس را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮد؛ رﻧﻮ ﺗﻨﺪر ﭘﻼس ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺮاغﻫﺎی ﻋﻘﺐ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮار ﮐﺮوﻣﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ
درب ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ آن ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ و اﯾﺠﺎد ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺮاغﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﻌﯽ در زدودن ﻟﻘﺐ ﺟﻮﺟﻪ اردک زﺷﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﻮد.

ﺗﻔﺎوت ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  JH3و JHQ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  JHQﻣﻌﺎﯾﺐ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  JH3از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻊ روﻏﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﭘﻮﻟﻮس را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺪال ﮐﻼج ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮدرو رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ را از  3.4ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ  2.3ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻤﻨﯽ
ﺧﻮدرو ﻟﻮﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  3ﺳﺘﺎره اﯾﻤﻨﯽ از  5ﺳﺘﺎره از ﻣﻮﺳﺴﻪ  ENCAPرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻢ رده ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ آزﻣﻮن اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ از اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.

رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو
رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪل ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺧﻮدرو ﻟﻮﮔﻠﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  2008ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزه ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2015ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن
وارد ﺷﺪ.
ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر  K4Mﻟﻮﮔﺎن ﺑﻮده)ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ (.و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
دﻧﺪهای آن در دو ﻧﻮع  JH3و  JHQﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮدرو
ﻟﻮﮔﺎن ﻣﯽاﻧﺪازد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از ﺧﻮدروی ﻟﻮﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ
داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻗﺴﻤﺖ داﺷﺒﻮرد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ﺗﻨﺪر  90اﺳﺖ.
رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدرو ﺗﻨﺪر  90از  5ﺳﺘﺎره 3ﺳﺘﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ENCAPرا
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ  ABSو  EBDﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا
ﺑﺮای راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻢ رده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از ﻣﻌﺪود ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪای زﯾﺎد ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ و
ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ ﮐﺎﺳﻪای اﺷﺎره ﮐﺮد.
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