ﮐﻤﭙﺮی روی واﻧﺖ  Xﮐﻼس؛ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۶
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  Xﮐﻼس را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ ﺳﺎﯾﺰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺴﺎن ﻧﺎوارا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﮐﯿﭗ ﺗﺎون

آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ X ،ﮐﻼس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻟﻮﮐﺲ و
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎد  Xﮐﻼس ،اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرﺗﯽ ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎص از

اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ ﺟﺪﯾﺪ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎروان ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﯾﺴﺘﯿﮏ  2018ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻤﭙﺮ ﺑﺮای ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن و اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﻓﺮود ﺑﺎﻻ و اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺻﻌﺐ
اﻟﻌﺒﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ  Xﮐﻼس ﮐﻤﭙﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  Tischerﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ،ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺟﺪا ﮐﺮدن آن از ﺧﻮدروی ﺧﻮد در ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ دوم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮ ،زﯾﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از X
ﮐﻼس ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  VanEssaﺑﻪ اﻧﻮاع اﺑﺰار و ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮا اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرﺗﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ را ﮔﺮﺳﻨﻪ
در داﺧﻞ ﺧﻮدروی ﮐﻤﭙﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻤﯽ ﺳﯿﺮ در ﭼﺎدر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ!

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻧﻬﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ون  Vﮐﻼس
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻤﭙﺮ ﺣﻀﻮر دارد.

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از  Xﮐﻼس ،ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎرﮐﻮ ﭘﻮﻟﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎروان
ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﯾﺴﺘﯿﮏ  2018در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ  13اﻟﯽ  21ژاﻧﻮﯾﻪ
در اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

