رﻧﻮ ﮐﻮﺋﯿﺪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻓﯿﺲ
ﻟﯿﻔﺖ ﺷﺪ؛ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎﯾﭙﺎ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
رﻧﻮ ﮐﻮﺋﯿﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮزﯾﻞ و اﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮری رﻧﻮ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﻧﻮ ﮐﻮﺋﯿﺪ از ﺳﺎل  2015ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل
اﺟﺮاﺋﯽ در ﻫﺎچ ﺑﮏ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه از اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺧﻮدرو را در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﺎص و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺧﺸﻦ اراﺋﻪ
ﮐﺮده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه رﻧﻮ ﮐﻮﺋﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮏ ﮐﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎ
ﺗﻐﺮات و آراﯾﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎرج از ﻫﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو( دﯾﺪه

ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺘﺎری آن ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺳﻮﭘﺮاﯾﺰ اﻧﺪک رﻧﻮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران دارد.
در اﯾﻦ رﻧﻮ ﮐﻮﺋﯿﺪ ﺧﺎص ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺘﺎری ﻣﺨﻔﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﺧﻮدرو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮏ

ﮐﻮﭼﮏ

اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﻣﺪل ﺷﻬﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و رﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر زﯾﺮ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮان اﻧﺪک ﺑﺮای آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم  CMF-Aرﻧﻮ-ﻧﯿﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻧﻮ در
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎر را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ.
در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت اﮔﺰوز و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮدرو ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻟﻮﮔﻮی رﻧﻮ ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﺎی رو ﺑﻪ روﯾﯽ ﺧﻮدرو ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮرت ﺷﺎرژ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ رﻧﻮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
رﻧﻮ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﮐﻮﺋﯿﺪ را اراﺋﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﺑﺎزار
ﭼﯿﻦ و ﭘﺲ از آن در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻣﺪل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﮐﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺷﺪه در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  2019وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻛﻮﺋﻴﺪ داراى ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  0.8ﻟﯿﺘﺮ ﯾﺎ دﻗﯿﻘﺎ  799ﺳﯽﺳﯽ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ  54اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻗﺪرت و  72ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻓﻘﻂ  660ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺎﻟﺺ دارد و ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﭘﺲ از  16ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻮﺋﯿﺪ در
ﺣﺪود  140ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ
ﺑﺮای ﮐﻮﺋﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﮐﻤﺘﺮ از  4ﻟﯿﺘﺮ در  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ )ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ( رﻧﻮ
ﮐﻮﺋﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ رﻧﻮ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ،رﻧﻮ و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﺮف ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮاﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﭘﯽ ﺗﻐﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ در ﻫﺎﻟﻪ از اﺑﻬﺎم ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ رﻧﻮ ﮐﻮﺋﯿﺪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

