 ۶واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﮐﯿﺎ اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ  ۲۰۱۶؛
ﮐﻤﯽ زﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۴
ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﮐﯿﺎ اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب و ﺟﺬاب ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﻣﺎ در
ﻋﻮض از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﻓﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﻬﺒﻮدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
آﯾﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 : 1ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺧﻮدروﺳﺎزان آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،از
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﺮای اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺧﻮدرو را در ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد واﻗﻊ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

 : 2ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
اﺳﺘﻔﺎده  51درﺻﺪی از ﻓﻮﻻد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻗﺒﻠﯽ در ﺣﺪود  39درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود  18درﺻﺪ ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ )ﻧﺴﻞ ﺳﻮم( از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻻد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو در ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎی ﮐﻤﺎﻧﯽ ﮔﻠﮕﯿﺮ ،ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺧﻮدرو و ﺳﻘﻒ از ﻓﻮﻻد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 : 3ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ
ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ و ﻟﺬت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮه ای در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺣﺎﻻ ﮐﯿﺎ  /ﻫﯿﻮﻧﺪای در راﺳﺘﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﻣﺸﻬﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﺎزه زده اﻧﺪ.

ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ از ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎزوﻫﺎی دو
ﻋﻀﻮی و ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎی دو ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﭙﺮﺗﯽ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎی ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﯿﻮﻧﺪای در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺲ راﻧﻨﺪﮔﯽ 25 ،درﺻﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻢ

ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺤﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻧﺲ وزﻧﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
وزن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

 : 4دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ  2016از ﺣﯿﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ )دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺟﻠﻮ( و دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ
) (AWDﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﯾﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ

ﺗﻮان ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻧﯿﺮو را ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻘﺎل داد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺻﻄﮑﺎک ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ای در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

 : 5ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﯿﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای اﺻﻮﻻ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺗﺮی در ﻣﯿﺎن ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار وارد ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ دوﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﻮرﺑﻮ روی آورده اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  2.0ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت 241
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﮔﺸﺘﺎور  352ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ.

 : 6ﺳﻪ ُﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﻨﺪﮔﯽ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ،ﻣﻬﯿﺞ  ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ECUدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان در ﺣﺎﻟﺖ

 ، SPORTدﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ) (ECOو راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را در
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ

ﮐﯿﺎ اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش دارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

