ﺟﯿﭗ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮد در ﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮده
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 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﺟﯿﭗ در  Moabﯾﻮﺗﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻨﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Easter Jeep Safariرا ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ آف رود و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺻﺤﺮای زﯾﺒﺎی
ﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺴﺎل اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻮﻟﺪ  50ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﯿﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد آورد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن را ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺎرج از ﯾﻮﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه  Trailcatﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺟﯿﭗ ﻣﻮﺗﻮر  6.2ﻟﯿﺘﺮی
ﻫﺸﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪر آن را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  707اﺳﺐ ﺑﺨﺎر دارد از ﺧﻮدروی ُدج ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی اﺳﭙﻮرت اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮاث  Viperﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی  39.5اﯾﻨﭽﯽ آف رود آن
ﻫﻢ از  BFGoodrichﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻ
ﺑﺮود و اﮔﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ  Jeep Crew Chief 715ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ﺟﯿﭗ ﺑﻪ ارﺗﺶ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭼﻬﺎر درب ﺳﻘﻔﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ دارد و ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ روی داﺷﺒﻮرد آن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 Jeep Shortcutﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی از اﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺟﯿﭗ ﻗﺪﯾﻤﯽ  CJ-5ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺪودا ﺳﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻣﺪل ﻣﻌﻤﻮل  Wranglerﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و دﻧﺪه
ﮔﺮد ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺟﯿﭗ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
اداﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
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