ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وى – ﺷﻬﺮﯾﻮر
 - ۹۶دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯽ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎ رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ در آﻏﺎز ﻓﺮوش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﭘﺎرس و در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد و
از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ،ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدروی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺴﺖ .ﻣﻌﺎون ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش
ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ،ﺗﻘﯽ زاده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش
ﺧﻮدرو ﺳﺎﻧﺪور اﺳﺘﭗ وی ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آذر و دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری از ﺳﺎﻋﺖ  11روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 26
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺠﺪد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﺪ
ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﻣﻌﺎون ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺑﺪﻟﯿﻞ رﻓﻊ ﻋﻤﺪه
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در
ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ  ،ﻓﻠﺬا از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ،ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻧﻮ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﭗ وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﺪل دﻧﺪهای اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﭘﻤﭗ
ﻫﯿﺪورﻟﯿﮑﯽ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﯿﻤﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻼچ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎ دﻧﺪه ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو اﺳﺘﭗ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻧﺪرو از ﮐﺸﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪل
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﺎﮐﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﮔﯿﺮﺑﺎﮐﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن
ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﻐﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  4ﺳﯿﻠﻨﺪر  1.6ﻟﯿﺘﺮی  K4Mﺳﺎﻧﺪرو ﺑﺎ  105اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت در ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی
ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود ﺗﻐﺮات ﻓﻨﯽ اﺳﺘﭗ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺳﺎﻧﺪرو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻼچ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻼچ ﺳﯿﻤﯽ و ﺗﻐﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ روﻏﻦ رﯾﺰی
از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻠﻮس ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﺪر  90ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺧﻮدروی ﻧﺎﻣﺒﺮده دارای دو ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮای راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺪر  90ﻓﻮل آﭘﺸﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺗﺮﻣﺰ  ABSﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  EBDﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮش اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﺳﺮ ﺧﻮردن در ﺟﺎده از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺪرو ﻫﺎچ ﺑﮏ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺪود  63ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻤﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺶ از  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ دﻻﻻن از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

