ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ HK GT؛ ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﯽ زﯾﺒﺎ
و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﺜﻞ ﻓﺮاری ،ﻣﺎزراﺗﯽ ،روﻟﺰروﯾﺲ ،ﺟﮕﻮار،

ﮐﺎدﯾﻼک ،وﻟﻮو و… ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻄﺎر ،ﺗﺮاﻣﻮا و
اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ژﻧﻮ اﻣﺴﺎل از ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﺎص و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم HK

 GTروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮﭘﻪ ﺟﺬاب ،ﺑﻪ درب ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﺑﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ رو
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎز ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﺳﺪان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﺧﻮدرو و
ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺪان ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮزه ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدرو را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﻋﺮض ﭘﻮزه ﺟﻠﻮﯾﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ و
درﺧﺸﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
راﻧﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﻧﺪﯾﺪن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اش وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﯿﻤﺮخ  HK GTﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﭘﻮت و
ﺧﻄﻮط ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﻧﺪ .ﻧﻤﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ و
ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

در درون ﮐﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺪان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻪ روز ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی راﯾﺠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﻞ اﺑﺰار ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﭘﯿﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻨﺲ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭘﯿﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ  HK GTﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت 1073
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  38ﮐﯿﻠﻮوات
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  350ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺳﺎﻋﺖ را داﺷﺘﻪ و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ 2.7
ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺳﻪ ﻣﺪل ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ ﺳﺪان ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻫﯿﺪروژﻧﯽ و دروﻧﺴﻮز در اﺧﺘﯿﺎر

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش آن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آن را در

ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازی داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ از آﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﺮ رﻧﮓ داده و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ  ،HK GTراﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎ آن ﺳﺎده ﺑﻮده و دردﺳﺮ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ

ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﮐﻨﺴﻮل ﻣﯿﺎﻧﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮدرو و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آن وﺟﻮد دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

