ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ SUV
ﻟﮑﺴﻮس از واﻟﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﻟﮑﺴﻮس  LX 570ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮل ﺳﺎﯾﺰ آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دارد.
ﻧﺴﺨﻪ  2016اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﮑﺴﻮس ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺠﯿﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻬﺖ آن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
واﻟﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ) (Wald Internationalاز ﺗﻐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﻪ ﭼﻨﺪان راﺿﯽ ﻧﺒﻮده و

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮد وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺗﯿﻮﻧﺮ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ وﯾﮋه ای در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﻪ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و
ژاﭘﻨﯽ دارد ،در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺳﺮاغ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و آن را ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Sports Lineﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ رﯾﺰه ﮐﺎری ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﻪ،
ﻇﺎﻫﺮ  LX 570را ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﺮده و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺣﺲ ﻗﺪرت را در ﻫﻢ آﻣﯿﺤﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ ﺳﭙﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﺮاﺗﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻮا و ﯾﮏ ﺗﯿﻐﻪ ﻧﻘﺮه ای در وﺳﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ دﯾﻮاره ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در زﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻮل ﺳﺎﯾﺰ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ رﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﺎی ﺣﺲ ﻗﺪرت ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ ﺗﻐﺮات ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺳﭙﺮ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی اﮔﺰوز ﺑﺎ رﻧﮓ

ﻧﻘﺮه ای ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ اﺳﭙﻮﯾﻠﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺑﺪﻧﻪ  3,845دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ روی دﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ  LX 570ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت
ﺳﻔﺎرش رﯾﻨﮓ ﻫﺎی آﻟﯿﺎژی واﻟﺪ و ﮐﺎﻟﯿﭙﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  8ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ 7,871 ،دﻻر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
آﻓﺮود اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻮل ﺳﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮای آﻓﺮود ﺳﻮاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ! ﻣﺒﻠﻐﯽ

ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎص ﺑﻮدن و ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ!

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

