ﺷﻤﺎ ﮐﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :ﭘﮋو  SLX 405ﯾﺎ ﭘﺎرس LX

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋو  ۴۰۵از ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮانﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮرﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان .ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺮوز اروﭘﺎ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﯾﺮانﺧﻮدرو و ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﻧﯿﺰ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﯿﺲﻟﯿﻔﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻠﯽ از ۴۰۵
و ﺧﻮدروﯾﯽ ﻟﻮﮐﺲﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ .اﻣﺎ دو ﺧﻮدروی ﭘﮋو  SLX 405و ﭘﮋو ﭘﺎرس  LXدر ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﭼﻮن
ﭘﻠﺖﻓﺮم ،اﺗﺎق ،داﺷﺒﻮرد ،ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ و… ﺑﺎﻫﻢ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ و ﭘﺎرس ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و آﭘﺸﻦﻫﺎ ﺑﺎ  405ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻏﯿﺮ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﭘﮋو ﭘﺎرس و  ۴۰۵در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت آنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﭘﺎرس ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮﺗﺮی دارد .ﺗﺠﻬﯿﺰات  ۴۰۵ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻠﻮ ،دو اﯾﺮﺑﮓ ،ﺗﺮﻣﺰ
 ،ABSﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﭘﺎرس  LXﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺮ ﭼﻬﺎردر ،ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ،
دﮐﻤﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روی ﻓﺮﻣﺎن ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﻗﯽ راﻫﻨﻤﺎ دار و ﺗﺎﺷﻮﻧﺪۀ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﯽ ،ﺳﻨﺴﻮر
دﻧﺪهﻋﻘﺐ ،ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی دﯾﺴﮑﯽ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ،رﯾﻨﮓ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،آﻧﺘﻦ اﮐﺘﯿﻮ ،ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎﻻﺗﺮ از  405ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو را ﻫﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ.

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ
ﻫﺮدو ﺧﻮدرو از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر  ۱۶۰۰ﺳﯽﺳﯽ  ۱۶ﺳﻮﭘﺎپ  TU5ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋو  ۲۰۶ﺗﯿﭗ ۵

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎرس و  ۴۰۵ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﺮانﺧﻮدرو  ۱۰۸اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  ۱۴۲ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎرس  LXو  SLX 405از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺳﻮاری ﮐﺎﻣﻼ ً ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺸﺘﺎور ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر  XU7و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ،ﮐﻤﯽ ﺑﺮای
ﺟﺜﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ را
ﮐﺎﻫﺶ داد؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺪﯾﻤﯽ XU7
از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻮﺗﻮر  TU5ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺘﺎب اوﻟﯿﻪ ﺧﻮﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای  ۴۰۵و ﭘﺎرس ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋو
ﭘﺎرس ﺣﺪود  10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪهﺗﺮ و  65ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از  SLX 405اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪوزن ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادر ارزانﺗﺮش اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﮋو ﭘﺎرس  LXو ﭘﮋو  SLX 405در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دراﯾﻦﺑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺎرس را از  ۴۰۵ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎرس  LXﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از  SLX 405ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﻼوه از ﻟﺤﺎظ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ،ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎر ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ )ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ( و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺰ دو ﺧﻮدرو ﮐﺎﻣﻼ ً ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دو ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺎرس  LXﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻋﺪم ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮانﺧﻮدرو ،ﮐﻤﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  SLX 405دارد ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﭘﺎرس  LXاﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖدوم داﺷﺘﻪ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺗﻮ ﺑﻮرس اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻌﺪادی آﭘﺸﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ در ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد SLX 405 ،ﺑﺎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرس  LXﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
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