ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻣﺪل را دوﺳﺖ دارﯾﺪ؟

ﻓﻮﻟﻮﮐﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن آﺋﻮدی،
ﭘﻮرﺷﻪ ،ﺳﺌﺎت ،اﺷﮑﻮدا ،ﺑﻨﺘﻠﯽ و ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﺧﻮدروی اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروی ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان ﺷﻮد.
اﻣﺎ ورود ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ورود ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺸﺖ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺳﯿﺎ-
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  7درﺻﺪی آن دارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪلﻫﺎی  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷
ﻓﺮوش ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻮدروی رﻧﻮ ﻓﻠﻮﺋﻨﺲ آﻏﺎز ﺷﺪ  +ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎر ،اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ واردات ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ واردات ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎل ورود و ﯾﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد:
ﻣﺪل ﺗﯿﮕﻮان
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ ﺟﻤﻊوﺟﻮر در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروﯾﯽ داﺧﻠﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان آنرا از
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭼﺎﻻﮐﯽ ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻼوهﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ 3 ،ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ  1.8 ،1.4و  2.0ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﯿﮕﻮان در ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ دو
ﻟﯿﺘﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺑﺎ ﻗﺪرت  200اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ  55.ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ
ﺻﺪﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﻢﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ﻣﺪل ﭘﺎﺳﺎت
ﭘﺎﺳﺎت ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ورود ،درﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺒﻞ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺪانﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  2.5ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت  170اﺳﺐﺑﺨﺎر و
ﻧﺴﺨﻪ  1.8و  2.0ﻟﯿﺘﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت  170و  200اﺳﺐﺑﺨﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮروی اﯾﻦ
ﻣﺪلﻫﺎ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪهﻫﺎی دﺳﺘﯽ  5ﺳﺮﻋﺘﻪ و ﯾﺎ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺪل ﺟﺘﺎ

ﯾﮏ ﺳﺪان ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﺟﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﺎل  ،۱۹۷۹ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺪانﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﭽﻨﺎن از
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ،ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  2.0و  2.5ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﻨﺎر  3ﻧﺴﺨﻪ  1.8 ،1.4و2.0
از ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر  EA888ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۱۵ﺗﺎ  ۲۱۰اﺳﺐﺑﺨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺘﺎ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖﻓﺮم  ،PQ35ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭘﻠﺖﻓﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪل ﭘﻮﻟﻮ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺪل ﮔﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدد و
ﺑﺮروی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﻣﺎنﻣﻮﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺟﻤﻊوﺟﻮر در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت آنﻫﺎ در ﺑﺎزهای ﺑﯿﻦ  ۵۹ﺗﺎ  ۱۸۹اﺳﺐﺑﺨﺎر
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،در ﺳﻪ ﻓﺮم  ۳در ﻫﺎچﺑﮏ ۵ ،در
ﻫﺎچﺑﮏ و  ۴در ﺳﺪان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد از ﭘﻠﺖﻓﺮم  PQ25ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﺋﻮدی  A1و ﺳﺌﺎت اﯾﺒﺰﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.

ﻣﺪل آﻣﺌﻮ
ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی .ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻨﺪیﺗﺒﺎر
ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺌﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری در ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺪان ﺷﻬﺮی
ﺟﻤﻊوﺟﻮر از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  1.2ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت  74اﺳﺐﺑﺨﺎر و ﮔﺸﺘﺎور  110ﻧﯿﻮﺗﻦﻣﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه 5
ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ ،ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ زﺑﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻟﮑﺲ
واﮔﻦ دارد اﻣﺎ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﻬﻦ ﯾﺎدآور ﺗﻨﺪر  90اﺳﺖ.

=========================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻓﺮوش ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻮدروی رﻧﻮ ﻓﻠﻮﺋﻨﺲ آﻏﺎز ﺷﺪ  +ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎل ۲۰۳۰

ﺳﺎﯾﻨﺎ و ﺗﯿﺒﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﯾﭙﺎ  ۱۴۱ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻨﺰ ،ﺑﯽامو و دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ!

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺮی  6ﺑﯽامو  GTﺳﺎل  2018وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد

ﻓﺮوش ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻮدروی ﺗﻨﺪر  E۲ - ۹۰اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﻏﺎز ﺷﺪ  +ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدروی امﺟﯽ  ۳۶۰ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان  +ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻋﮑﺲ

ﻓﺮوش وﯾﮋه ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس  ۲۰۱۶ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی در اﯾﺮان  +ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﮑﺲ

ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﭘﮋو  207اﻋﻼم ﺷﺪ
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