ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺗﺎزه در رده ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ؛ ﺟﯿﻠﯽ
 GC6ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺑﺮﻧﺪ ﺟﯿﻠﯽ را در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﮕﺮﻧﺪ  7و اﻣﮕﺮﻧﺪ  X7ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮب ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺎم آﺷﻨﺎ ﭼﯿﻨﯽ واردات آن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ و ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻢ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروی ﮔﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ را داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺪل  GC6در اﯾﺮان زده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو از اواﯾﻞ ﺳﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎل
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺗﯿﭗ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﮐﺴﻠﻨﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ  58.9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ
ﺗﯿﺮ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻢ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺣﺠﻢ دﻗﯿﻖ  cc 1498ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  105اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﺣﺪاﮐﺜﺮ دور ﻣﻮﺗﻮر  rpm 6200را دارا اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺸﺘﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ  145ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ در دور  rpm 4200ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه  4ﺳﺮﻋﺘﻪ

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  JATCOژاﭘﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ،

واﻗﻌﺎ ﺳﺎﺧﺖ ژاﭘﻦ ﺑﻮده و در ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮏ ﻓﺮﺳﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ و
در ﻋﻘﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﭘﯿﭽﺸﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ .وزن ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  1132ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ.

از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ 2 :اﯾﺮﺑﮓ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮ ،ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎرک ﻋﻘﺐ،
ﺳﺎﻧﺮوف ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺮﻗﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ  8اﯾﻨﭽﯽ ،رﯾﻨﮓ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺮ

ﭼﻬﺎرﭼﺮخ دﯾﺴﮑﯽ و…ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از رﻗﺒﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ،BYD F3ﺑﺴﺘﺮن  ،B30رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو ،ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ h330
و…در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺟﯿﻠﯽ  GC6در ﻣﺪل ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺶ دارد و در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻨﻈﻢ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ازآن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ  100ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ  3ﺳﺎل اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

