ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺮی IONIQ
ﺧﻮد را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ژﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﺎه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی  IONIQﺧﻮد را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ وﻋﺪه داده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ژﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺪل ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی،

اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز و اﻧﻮاع اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮر ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  IONIQروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ،ﺗﺒﻠﯿﻌﺎت ﺑﺮای ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اش را در ﻣﺎه

دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﯾﻦ ﺳﺮی در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  2016آﻏﺎز
ﮐﺮد.
 IONIQ Hybridﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪل از اﯾﻦ ﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی  Kappa GDiﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه

ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻬﺮه وری ﺣﺮارﺗﯽ اش ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  40درﺻﺪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ در ﮐﻼس ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺪل اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز  IONIQﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم
ﻫﯿﻮﻧﺪای ،ﻗﺪرت آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  104اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﮔﺸﺘﺎور آن  147ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﻧﻮع  6دﻧﺪه ﺑﺎ دو ﮐﻼچ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻣﺸﺘﺮک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺪل اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮدی
ﻣﻌﺎدل  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دارد و ﻣﺪل ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ  250ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
 ONIQ Electricﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮن-ﭘﻠﯿﻤﺮی را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ اش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 28ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  295ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور و  118اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻗﺪرت را از ﻣﻮﺗﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺗﮏ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن را
ﺑﻪ  165ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی  IONIQﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺪل ﺧﻮدروی ﯾﺎد ﺷﺪه از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﻣﺰ اﺿﻄﺮاری ﺧﻮدﮐﺎر ،دﺳﺘﯿﺎر
ﺣﻔﻆ ﻻﯾﻦ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮوز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از Android Auto
و  Apple Car Playو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻻﯾﻮ  Tom Tomﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻬﺮه وری ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺒﮏ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان
اﺻﻄﮑﺎک آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ درگ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  0.24رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ژﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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