ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﯿﻠﯽ NL3؛ ﮐﺮاس اور  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ در راه ﺑﺎزار  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﮕﻨﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ روز اﻓﺰون ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺮاس اوور ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
وارد ﮐﺮدن ﺧﻮدروی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش آن را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻢ ﺧﻮدرو ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﯿﻠﯽ در اﯾﺮان را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻨﻮع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻗﺼﺪ وارد ﮐﺮدن ﮐﺮاس اوور ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﯿﻠﯽ را دارد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﻢ ﺧﻮدرو ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﯿﻠﯿﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﯿﻠﯽ در اﯾﺮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﻢ واﮔﺬار ﮐﺮد.
ﺑﻢ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ روﺷﻨﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد و در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﻫﻪ  80ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﻤﮑﺎر ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﯿﻠﯽ  NL3ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪل دارای ﻣﻮﺗﻮر  1.8ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  184اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  285ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور را دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد وزن
 2075ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺘﺎب ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی را داﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺟﯿﻠﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺟﻠﻮ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮ آﻣﺪه ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮدرو داده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻫﻢ وﻃﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﻪ دارای ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺟﯿﻠﯽ  NL3ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر
راﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ  ABSو  ،EBDﺳﺎﻧﺮوف ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻣﮑﻦ ،آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻣﮑﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ 9
اﯾﻨﭽﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرک ﺧﻮدﮐﺎر و ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻢ ﺧﻮدرو ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﯿﻠﯽ  NL3ﻗﯿﻤﺘﯽ در
ﺣﺪود  90ﺗﺎ  110ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺧﻮدرو
از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در واﻗﻊ ﮐﺮاس اوور ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ،ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺮه ای ﯾﺎ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﻪ ﺟﺎی

ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ دوم اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺟﯿﻠﯽ  NL3ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﭼﻮن ،ﻫﺎﯾﻤﺎ  ،S7ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ  ، 5ﺟﮏ  S5اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و BYD S6

ﺿﻤﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﺳﺖ دوم و
ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

