اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﯾﺮان؛
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۶
از اﻣﺮوز ﻓﺮوش دو ﻣﺤﺼﻮل ﺗﯿﮕﻮان و ﭘﺎﺳﺎت ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻣﻮت ﺧﻮدرو ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
رﺳﻤﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺠﺎم
ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﺎﺳﺎت
داراى ﭘﻴﺸﺮاﻧﻪ ى  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۱٫۸ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ،ﻗﺪرت  ۱۷۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﮔﺸﺘﺎور ۲۵۰
ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﭘﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﭘﺎﺳﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رادار ﺟﻠﻮ )ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدﮐﺎر اﺿﻄﺮاری( ،رادار ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ،رادار ﻋﻘﺐ )ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﭘﺎرک( ،رادار
ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ،ﭘﺎرک ﺧﻮدﮐﺎر ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎرک ،ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﺮد.
اﺷﺎره
ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﮔﺮمﮐﻦ
و
دﺳﺖ

ﺗﻴﮕﻮان

از ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۲ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۲۰۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و
ﮔﺸﺘﺎوری ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۲۸۰ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  ۶دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت و ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺗﯿﮕﻮان  ۹ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎده
اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮی
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
۱۰۰
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۱۱
و

ﺧﻮدروی
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﯿﮕﻮان از اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﭘﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﮔﺮم ﮐﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ  ,ﭼﺮخ ﻫﺎی ۱۷
اﯾﻨﭽﯽ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮﻣﯽ ,ﺳﻨﺴﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺼﺎدف و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه در  ۸ﺟﻬﺖ و ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮر ﭼﺮاغ
ﺟﻠﻮ و ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﺧﻮدرو ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
روز اﺧﯿﺮ ،رﻗﺒﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  ،RAV4ﻧﯿﺴﺎن اﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ و رﻧﻮ ﮐﻮﻟﺌﻮس ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ  280اﻟﯽ  310ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﭘﺎﺳﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل رﻗﯿﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ
در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺣﯿﺚ ﮐﻼس ﺑﺪﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎت ﺑﺎ رﻧﻮ ﺗﻠﯿﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻤﻨﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺎت ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﯿﺴﻤﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﭘﺸﻦ دوﺳﺖ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺴﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ واﻗﻊ
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

