ﻓﻨﺎوراﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺎزار

 ۱۰ﺧﻮدروی ﻣﻤﻠﻮ از ﻓﻨﺎوری و ﭘﺮﻓﺮوش ﺳﺎل ۲۰۱۷

دﻧﯿﯽ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﺗﻌﺪاد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﻮدروﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ده ﺧﻮدروی ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آنﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮑﺎ

در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮑﺎ ﻣﺪل  2017ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﻨﯽ ون زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  28ﻫﺰار دﻻر ﺧﻮدروﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺟﺎ دار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ  7ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺳﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﻨﯽون ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ از
ﻧﻮع  6ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺧﻮرﺟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  3 /6ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت  287اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهای  9ﺳﺮﻋﺘﻪ و ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺮوی
ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺑﺎره ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط
داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در  5ﺳﺎل اول اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎقﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮدرو از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺰدا  MX5ﻣﯿﺎﺗﺎ ﺟﯽﺗﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰدا در ﻣﺪل  MX-5ﻣﯿﺎﺗﺎ ﺟﯽﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدروی ﻣﺪرن از ﻧﻮع ﮐﺎﻧﻮرﺗﯿﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ در ﺳﺎل  2017ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدروی  2ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ  2ﻟﯿﺘﺮی و 4
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل  155اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ  24ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﭘﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  31ﻫﺰار دﻻر ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰدا ﮐﺎﻧﮑﺖ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺰدا ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺰدا در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎل  2017از ﻧﻈﺮ
ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﺰدا در ﻧﺴﺨﻪ  2017ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺗﺴﻼ S P85D

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدرو ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sﺗﺤﻮﻟﯽ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﻮرت اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از  5/2ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺮای زدن دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮان در آﻟﻮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد آن ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮدران و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﺴﻼ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮد و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻃﺮاف ﻧﺸﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻋﻼم
ﻫﺸﺪار دﺧﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪه وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺧﻮدرو ﺑﻪ دو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی  85ﯾﺎ
 100ﮐﯿﻠﻮ واﺗﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ  450ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  5ﻧﻔﺮ ﺑﺎ آن در ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد.

ﺷﻮروﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺒﻮ ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ

ﺷﻮروﻟﺖ در اﯾﻦ ﺳﺪان ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻟﯿﺒﻮ ﺑﯿﺶ از  41ﻫﺰار دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد و از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  2ﻟﯿﺘﺮی و  4ﺳﯿﻠﻨﺪر و
ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر آن ﺑﻪ  250اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﺷﻮروﻟﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﮑﯿﺞ اﯾﻤﻨﯽ در
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و رادارﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ راﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش اﺿﺎﻓﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺼﺎدف در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺼﺎدف ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎ در
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺮوزی در ﺑﺨﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺒﻮ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﻮدرو ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﻓﻮرد ﻓﯿﻮژن ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ را در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد دارد
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺪان ﻫﺎ ،ﻓﻮرد ﻓﯿﻮژن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  38ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ ،دارد .ﻓﻮرد از ﺳﺎل  2008ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﺪل ﺳﺎل  2017ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻪروز از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎوری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ  Sync 3و ﻓﻮرد ﺗﺎچ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺪ ﻓﻮرد اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺗﻮر  4ﺳﯿﻠﻨﺪر  2ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت  141اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ  118اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮوی ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺳﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی  1.4ﮐﯿﻠﻮ واﺗﯽ ﻫﻢ
ﺑﺮق ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس ﻓﻮر ﺗﻮرﯾﻨﮓ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ دارد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺮﯾﻮس ﻓﻮر ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ  1.8ﻟﯿﺘﺮی و  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ  95اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  71اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺮوی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺪان  33ﻫﺰار دﻻری ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،آﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﺮم ﮐﻦ ﺑﺮﻗﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی دﻗﯿﻖ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺪان ﻣﺤﺒﻮب
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﺋﻮدی A4

ﺷﺮﮐﺖ آﺋﻮدی ﻫﻤﻮاره در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭘﺎ را از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻮدن ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
دﯾﺪ .ﻣﺪل  A4ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژر  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  2ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  252اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهای  7ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮدروﯾﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  49ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺋﻮدی ﮐﺎﻧﮑﺖ وﻇﯿﻔﻪ اﺗﺼﺎﻻت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
و ﻟﺬت ﺳﻮاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو دو ﭼﻨﺪان ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎوﺑﺮی در اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار
دارد و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎن از ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ در آن دارد.

ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ limited 300

ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ  300ﻧﺴﺨﻪ  limitedﺧﻮدروﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪای ﻣﺤﮑﻢ و ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎل  2017ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ در ﻧﺴﺨﻪ  300از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  3.6ﻟﯿﺘﺮی و  6ﺳﯿﻠﻨﺪر وی
ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل  292اﺳﺐ ﺑﺨﺎر دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهای  8ﺳﺮﻋﺘﻪ و ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی روز ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  Uconnectاﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ در ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ دارد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻬﯿﻨﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ  300ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ  limitedﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺪد  33ﻫﺰار دﻻر
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن Limited AWD

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﺎن ﺧﻮدروﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﮐﻤﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﯾﮏ
ﮐﺮاساوور ﮐﻤﭙﮑﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﮐﺮاساوور ﻫﻮﻧﺪا  CRVﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  1.6ﻟﯿﺘﺮی
ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژر  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و  175اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهای 7
ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺧﺮوج از
ﺧﻂ ،ﭘﻮﺷﺶ راداری ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ،دورﺑﯿﻦ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ،ورود ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن از ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﺧﻮدرو دارد و از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ در
ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ  35ﻫﺰار دﻻر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺑﻠﻮ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﯿﻌﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ Q60

اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪل  Q60ﮐﻮﭘﻪای زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص و رادﯾﮑﺎل اﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدروی  27ﻫﺰار دﻻری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ درﻟﯿﺴﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در ﻣﺪل  2017ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ 3
ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژر دار  6ﺳﯿﻠﻨﺪر در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  300اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه در اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و راﺣﺘﯽ و اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدرو را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮدرو را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ Q60 .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ 50
ﻫﺰار دﻻر ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ آﭘﺸﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در آن ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
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