ﮔﺬر از ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻔﺮ  ۲۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ
 MVM X33و  - MVM X22دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﯾﺮان ﺑﺰرگ و ﭘﻬﻨﺎور ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺟﺎده ﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﺎدف ﺧﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ
ﺟﺎده ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮدد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و

ﺧﺸﮏ ،ﺟﺎده ﻫﺎی ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ راه ﻫﺎ ،اﯾﺮان در زﻣﺮه ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺣﺎﻻ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺟﺎده ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟
درﯾﺎی ﺧﺰر
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان
ﺧﻮدرو ،ﺗﺠﺮﺑﻪ  2000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻔﺮ ﺟﺎده ای را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل را در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ  2000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻬﺮان و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﺳﺘﺎرا از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ رﺷﺖ و
ﭘﺲ از آن ﮔﺬر از ﮔﺮدﻧﻪ ﺣﯿﺮان و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اردﺑﯿﻞ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و اروﻣﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻨﻨﺪج آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﯿﺮ
ﮔﺬر از ﻣﺴﯿﺮ اﺗﻮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪان ،ﺟﺎده ﻫﺎی دوﺑﺎﻧﺪه رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده ﺳﺎوه ﺑﻮد.
از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  4ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﺮ آب
و ﻫﻮاﯾﯽ در واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل ،در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎری ﯾﺎ ﮐﻮﻟﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

در ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ام وی ام اﯾﮑﺲ  22ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯽ
ﮐﺮاس اوور ﯾﺎ ﻫﺎچ ﺑﮏ ﮐﺮاس ،از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﺑﻪ ﻗﺪرت  105اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و در
دو ﺗﯿﭗ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  5ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ  4ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺪل
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻓﻮل آﭘﺸﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺪود  72ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﺑﺰرﮔﺘﺮ  MVM X33 Sﻧﯿﺰ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﯾﮑﺲ  33ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد

و ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﺮ  CVTو ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  2ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت  139اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﻗﯿﻤﺘﯽ در
ﺣﺪود  84ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ.

از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ دو ﮐﺮاس اوور ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﻃﺮف ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
در زﻣﺮه ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺑﺎزار ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  2000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺑﺮای  3ﯾﺎ  4ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻓﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎدر ﺻﻮرت
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ  X33ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺗﺎق ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ و ﭘﺎﯾﺪاری  X33در ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از  X22ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ
اﺣﺴﺎس راﻧﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺳﻔﺖ ﺗﺮ X22
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
در واﻗﻊ ﺑﺎزی ﺑﺪﻧﻪ )ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻬﻮاره ای( ام وی ام  X22در ﮔﺬر از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از X33
ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﻧﻨﺪه  X33اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮی را از ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری

ﺧﻮدرو در ﭘﯿﭻ ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻔﺘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻘﺐ  X22در ﮔﺬر از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺪای ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﺎن
ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر رﻓﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ،ﺻﺪای ﻧﻔﻮذی ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ آزار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﺮاﯾﺐ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  X22ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺒﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و  CVTام وی ام  ،X33در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ام وی ام  X22در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎده ای در ﺣﺪود  2ﻟﯿﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از
 MVM X33و در ﻣﺤﺪوده  7.5ﻟﯿﺘﺮ در ﯾﮑﺼﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ رﻗﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺮاس اوور ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
ﺷﺘﺎب ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﺧﻮدرو ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل  X22و
 X33از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ ای ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻧﺠﺎم ﺳﺒﻘﺖ

ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی  MVM X33ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ردﯾﻒ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از X22
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺧﻮب اﺳﺖ و در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﺮر در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
اﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺟﺎده و دﯾﺪ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ و آﭘﺸﻦ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دو ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺗﺴﺖ ﭼﻬﺎر روزه و
دو ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدروﻫﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﻐﺰﻧﺪه و ﺑﺎراﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮاغ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﯿﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﺴﺎرت ﻣﺪﯾﺮان ﭼﯿﻨﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﺘﯽ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده ﻫﺎی
اﯾﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻗﺪام

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎده ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﺟﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ،ESPﻓﺮﻣﺎن و ﺗﺮﻣﺰ
ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع راه ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺳﺎده ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺸﮏ و ﺳﻔﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت آزردﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و از
اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاس اوور ﻣﺮﺗﻔﻊ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻮﻟﺘﯽ
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺒﺪل ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

