ﺑﺎ ﺣﺪود  50ﻣﯿﻠﯿﻮن

رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﭘﮋو 207؛ ﮐﺪام ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو در رﻧﺞ زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و اﮐﺜﺮا ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﺧﻮدروی ﭘﮋو
 207و رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ
ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  1.6ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  105اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو از ﻧﻮع  16ﺳﻮﭘﺎپ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺸﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر دو ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﻧﺪرو
 140ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در  207iﺷﺎﻫﺪ  142ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻧﺪرو
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺸﺘﺎور و ﻗﺪرت در دورﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .دو ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ  207iﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻧﺎ ﭘﻼس ،ﺟﯿﻠﯽ  ،GC6ﺗﻨﺪر 90ﭘﻼس و ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ !H330
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  4ﺧﻮدروی زﯾﺮ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزار اﯾﺮان

ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮاﺣﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 207i ،ﺧﻮدروی ﺑﻪروزﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ  49ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮاژ ﺑﺨﺮﯾﺪ

ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺴﺖ و ﺑﻪوﺿﻮح ﺳﻦ ﺑﺎﻻی ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ دو
ﺧﻮدرو ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﻨﺎﺳﺐ آن
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺖ  37ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
دﻧﺎ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ زاﻧﺘﯿﺎ ،ﮐﺪام اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ؟

ﺑﺮ روی ﺟﺎده
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ روی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺟﺎده ﺑﺮاﻧﯿﻢ و اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺑﺨﺶ ﭘﺎ و ﺳﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را
در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎر ﺳﺎﻧﺪرو ﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ از  207iاﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎ اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﺎﻧﺪرو ﮐﺸﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺷﺘﺎبﮔﯿﺮی آن ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
 10.5ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋو  207iﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  11.6ﺛﺎﻧﯿﻪ دارد .در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ دو
ﺧﻮدرو ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺿﺮاﯾﺐ دﻧﺪه ،ﮐﺸﺶ ﺑﻬﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎﻧﺪرو ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  207iﺿﺮﺑﺎت را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺧﺎص ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺳﺎﻧﺪرو ،ﮔﺎﻫﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎل ﺧﺮوج از ﭘﯿﭻ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو ﻋﻤﻼ ً ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺟﺪال ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ
رﻧﻮ ﮐﻮﻟﺌﻮس ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺎن اﯾﮑﺴﻞ ﺗﺮﯾﻞ

اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﯾﺮانﺧﻮدرو در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  207iﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﻣﺪرنﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺟﺪﯾﺪی روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺎﻧﺪرو ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺼﺐ  LCDدر ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ داﺷﺒﻮرد ،دﮐﻤﻪﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روی ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد  207iﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﺼﺐ LCD
ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﻨﮏ  207iاﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ  DVDرا دارد و ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻫﯿﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺪرو ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﺎت آﭘﺸﻦ از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﭙﺎ و اﻟﺒﺘﻪ در
ﺑﺎزار ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻧﺪرو ﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺗﺮی  207iﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺳﺎﻧﺪرو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ .در ﺳﺎﻧﺪرو ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﻧﺪرو ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ از ﭘﺸﺖ
ﻓﺮﻣﺎن را )ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﮕﺎن دﯾﺪهاﯾﻢ( ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

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

اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﻪ
از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﻪ ،ﺳﺎﻧﺪرو ﺧﻮدروی ﺑﺰرگﺗﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان روی ﮐﺎﻏﺬ دﯾﺪ و ﻫﻢ در ﻋﻤﻞ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دو ﺧﻮدرو در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭘﺎرک ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ،ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺎ  4020ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ،ﺣﺪود  10ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از 207i
ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺤﻮر ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺎ  2588ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ،ﺑﯿﺶ از 10
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از  207iﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻧﺪرو ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ آن
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻓﺮود
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ بامو  X3و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ راو 4

وﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺳﺎﻧﺪرو را دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی دﻧﺪهای ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود
 47ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  207iرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  43ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ .ﺳﺎﻧﺪرو از ﻧﻈﺮ
ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ و ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮدروی ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﻢ دارد و ﻫﻤﻮاره
در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ  207iﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ از دﻫﻪ  90ﺑﻪ
دور اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪاراﻧﺶ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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