ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ؛ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی
ﺑﺮای ﮐﺮاس اوورﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﻮﻧﺎ ،ﮐﯿﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد در ﮐﻼس ﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ )(B-SUV
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﻧﺎ دوﻗﻠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻗﺎره ﺳﺒﺰ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺷﺪه و ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ رﯾﻮ از ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺪرن و ﺟﺬاب ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﮐﻼس  B-SUVﺣﺪود  7درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺧﻮدروی اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪود  1.1ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در اﯾﻦ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺰ اﻓﻘﯽ ،ﺣﺠﻢ ﭘﺮدازی ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ ﭘﻮزه ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﯿﺎ اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی
اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﮔﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
 Provoاﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
از ﺑﯿﻦ  20ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﺳﻘﻒ و ﺑﺪﻧﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪ ،ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ در اروﭘﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺳﺎده اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺷﯿﮏ و ﺟﺬاب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﮐﯿﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ و ﻓﻀﺎی
ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ دارد.

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﻮل ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﮐﯿﺎ در اروﭘﺎ :اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺗﻘﺎﺿﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﮐﻼس ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ اﺗﻮ و ﮐﺎرﭘﻠﯽ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪه ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﯿﺴﺘﻢ ورود
ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﮐﺮه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﯿﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﻓﻀﺎی ﺷﺎﻧﻪ ،ﭘﺎ و ﺳﺮ در ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ در ﮐﻼس ﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ وارد ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﻮﺗﻮر

 1ﻟﯿﺘﺮی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ) T-GDIﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ(
 1.25ﻟﯿﺘﺮی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ
 1.4ﻟﯿﺘﺮی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ
 1.6ﻟﯿﺘﺮی دﯾﺰﻟﯽ

ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  6دﻧﺪه دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﻮل ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﮐﯿﺎ در اروﭘﺎ :در ﺳﺎل  2020ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻼس  B-SUVاز C-
 SUVﺳﺒﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﮐﺮه ای ﻧﯿﺰ در اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ای روی ﭘﺎﯾﺪاری و ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ آن ﺑﺎز ﮐﺮد.ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ای ،اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ  ESCو  VSMﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ از ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﺑﺪﻧﻪ ای ﺳﺒﮏ اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ  51درﺻﺪ از ﺳﺎزه آن را
ﻓﻮﻻد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻣﺰ اﺿﻄﺮاری ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ و اﺧﻄﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺧﻄﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻋﻘﺐ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﻄﺎر ﺧﺮوج از ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮر ﭼﺮاغ
ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﻄﺎر ﻋﺪم ﻫﻮﺷﯿﺎری راﻧﻨﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﻓﺮوش ﮐﺮاس اوور ﮐﯿﺎ اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم اﻣﺴﺎل در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ 7

ﺳﺎل ﯾﺎ  160ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ واراﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه؛
اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک ،ﻫﻮﻧﺪا  HR-Vو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  C-HRرﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺎی آن را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از رﻗﺒﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ رﻗﺒﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺑﯿﻦ  19500ﺗﺎ  23500دﻻر )ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ( ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﯿﺎ اﺳﺘﻮﻧﯿﮏ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺣﻀﻮر آن در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺷﺎﯾﺪ روزی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﯿﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای راﻫﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ داغ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ژاﭘﻨﯽ ،ﮐﺮه ای و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

