ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ!

ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﺰو ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺮاﯾﺪﻫﺎی X131 ،X132 ،X111

ﯾﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮاﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اول اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﻮل ﮐﻤﺘﺮ ارزش ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ،ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭘﺮاﯾﺪ را ﮐﻤﯽ اﯾﻤﻦﺗﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪای ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ  1323ﺳﯽﺳﯽ ﺣﺠﻢ دارﻧﺪ .اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻢ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ

ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﭘﺮاﯾﺪ ،ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻬﺎرﭼﺮخ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮاﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪﺟﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد از ﻣﺘﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮاﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
واﻧﺖﺑﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ۱ ،ﺳﺘﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺗﯿﺒﺎ و ﺗﯿﺒﺎ ۲

ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮاﯾﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ
ﻫﻢﭼﻨﺎن از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﯿﺒﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ
اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺿﻌﻒ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺎرﻫﺎ در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺮاوان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ را آزار ﺧﻮاﻫﺪ داد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮادات دﯾﮕﺮ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﯿﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮدرو ،ﺿﻌﻒ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در زﻣﺎن ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎده و ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﯿﺒﺎ ﺳﻮاری ﺗﯿﺰ و ﻧﺮﻣﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪان از
راﻧﻨﺪه ﺣﺮف ﺷﻨﻮی ﻧﺪارد و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻓﺪای ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱ﺳﺘﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻊ
اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

امویام 110S

 MVM110sﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪدرد ﻧﺨﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو
اﺻﻼ ارزش ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺪارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ  MVM110sﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ۳۰
ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺧﻮدری ﺷﻬﺮی را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ  ۴ﭼﺮخ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺪرت آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻮﺗﻮر  ۳ﺳﯿﻠﻨﺪر  998ﺳﯽﺳﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﻢ
ﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪﺟﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮی ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺮه ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ از
ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﯾﺪﻫﺎی ۱۱۱
ﺧﻮدﻣﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﻪ ،ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﻗﺪرت ﮐﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﮋو ﭘﺎرس

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ۱
ﺳﺘﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﺷﺘﺎب ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﺮاداﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺿﻌﻒ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،ﻋﻤﺮ ﮐﻢ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﭘﺎرس ﺧﻮدروی ﭼﻨﺪان ﺑﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺪل داﺷﺒﻮرد ﺟﺪﯾﺪ
ﺻﺪای داﺷﺒﻮرد ﺷﻤﺎ را آزار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎرس ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ

در ﺧﻮدروﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ آﭘﺸﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪ ﻣﺪلﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

واﻧﺖ آرﯾﺴﺎن

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻠﻪ »واﻧﺖ ﺑﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎﺳﺖ« ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﯿﮑﺎن ﺑﻪ
واﻧﺖ ،اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ واﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرس ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺿﻌﻒ ﺷﺎﺳﯽ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺷﺪ .ﺿﻌﻒ در ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺮر دﯾﺪه ﺷﺪه و اﯾﺮادات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻧﺘﺎژ در
ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﻮدرو دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻌﻒ در اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﺮادی ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از
ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ،آرﯾﺴﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ.

ﻟﯿﻔﺎن X60

ﻟﯿﻔﺎن اﯾﮑﺲ  ۶۰ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ

اﺳﺖ .اول ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺪرت ،ﺻﺪا دارد .ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺧﻮدرو در داﺧﻞ
ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺖ .دﯾﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ از
داﺧﻞ ﺧﻮدرو را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو داﻧﺴﺖ .ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻢ ﻗﻄﻌﺎت در اﯾﻦ ﺧﻮدرو دﯾﺪه
ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﺮادات اﯾﮑﺲ  ۶۰ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻢوﻃﻦ
آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﮑﺲ  ۶۰ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  ۱ﺳﺘﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

امویام ۵۵۰

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻦ ،در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،امویام  ۵۵۰اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ ،اﯾﻦ
ﻣﺪل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ از ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ
ﻗﻮت دﯾﮕﺮی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﯾﺎﻓﺖ .ﺿﻌﻒ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد
و امویام  ۵۵۰ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﺟﻠﻮﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .امویام  ۵۵۰ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﮏ ﺳﺘﺎرهای در اﯾﺮان
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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