ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن  MVM X33ﺟﺪﯾﺪ؛ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و
ﺿﻌﻒ ﮐﺮاس اوور اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ام وی ام اﯾﮑﺲ 33اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2006روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در
ﺳﮕﻤﻨﺖ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ  SUVﺳﻮدای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﮐﺮهای و اروﭘﺎﯾﯽ را در ﺳﺮ داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎزه ﮐﺎر

ﺑﻮدن ﺳﺎزﻧﺪهاش ،ﻟﻘﻤﻪ دﻧﺪانﮔﯿﺮی از آب در ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺴﻞ اول ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ در

اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و  ،CVTرواﻧﻪ ﺑﺎزار
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﻧﻤﻮد.

ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دارای ﻇﺎﻫﺮی
ﺟﺬاب ﺗﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل 2014

ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﺮات اﻧﺪﮐﯽ در ﮐﺎﺑﯿﻦ،
ﻣﻬﻤﺎن اﯾﮑﺲ 33ﺷﺪ.
اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﮑﺲ 33اﺳﭙﺮت رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬابﺗﺮ و ﺳﻘﻒ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ،از داﺷﺒﻮرد ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دﺳﺘﯽ ،از ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﭼﺮخ
ﻫﺎی ﺟﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﭙﺮت اﯾﮑﺲ 33و آن ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ CVT
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺮﺑﮓ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮ ،ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎرک،
روﮐﺶ ﭼﺮﻣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه در  6ﺟﻬﺖ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻨﻪ ﮐﻨﺎری ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع

ﺧﻮدﮐﺎر ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﺳﺎﻧﺮوف ،ﻣﻪ ﺷﮑﻦ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ از  ABSو ،EBD
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ  ecoو  sportو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺸﺖ اﯾﻨﭽﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺮﺧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪل ﻫﺎی ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﻮ و اﺳﭙﺮت را ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮد ﺗﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﺪه ﻣﺤﺪودی از ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﮑﺲ 33ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﻋﯿﻮب ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ روﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻨﯿﻢ ﭼﺮا از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺧﻮدرو
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ  MVM X33ﺟﺪﯾﺪ
اﮐﺜﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮاری ﺧﻮدروی ﺧﻮد اﻋﻼم ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﻤﻮده و
از ﻧﺮﻣﯽ و راﺣﺘﯽ آن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﺎﻣﻼ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر از دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎ ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻣﺤﺴﻮس
ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن از ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ راﺿﯽ ﺑﻮده و اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪن راﻧﻨﺪه را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی
ﺳﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻤﯽ آزار دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از ﻣﯿﺰان آراﻣﺶ ﮐﺎﺑﯿﻦ ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﻮ و اﺳﭙﺮت ﺧﻮد اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی از ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻋﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺪم ﭼﺴﺐﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮار دور ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺳﻤﺖ
ﺷﺎﮔﺮد ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺠﺪد ﻧﻮار ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از
ﻧﻔﻮذ ﺑﺎد ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺪرت ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﮑﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎن
اﯾﮑﺲ 33را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺪه ،ﺧﺮاب ﺷﺪن
و ﻧﻘﺺ ﮐﻠﯽ در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮐﻮﻟﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎراﻧﺘﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﯿﻮب اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز ﻋﯿﺐ ﻓﻨﯽ ﺧﺎص در ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ،ﻣﻮردی ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻧﺘﺎژ دﻗﯿﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎرﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه  cvtﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺧﻮدرو ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮی در ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻄﻌﻪ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺎﺧﯿﺮ
 11روزه در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻗﺖ و روان ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺪای ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ در دورﻫﺎی ﺑﺎﻻی  3000دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺎﻟﮑﺎن ام وی ام اﯾﮑﺲ 33را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺸﺶ ﺧﻮدرو در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻞ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺪرت ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﺰو

دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺸﺎده روﯾﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﻮ و اﺳﭙﺮت را ﻓﺮاﻫﻢ آورده
اﺳﺖ.
ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار دادن اﺷﯿﺎ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل در ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮدرو و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎده را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﮑﺲ 33از دﯾﺪ
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.

اﻣﺎ دردی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮدرو در ﺣﯿﻦ
ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ از روی ﯾﮏ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﯿﺒﺪار اﺳﺖ و در ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو
ﺣﺘﯽ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  CVTآن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮل در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم را ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ.

اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮده ،ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در ﺷﻬﺮ ) 12ﺗﺎ  13ﻟﯿﺘﺮﺑﺮﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(،
ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺎب ﻻﺳﺘﯿﮏ زاﭘﺎس ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاردی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﻮ و اﺳﭙﺮت
از آن ﻫﺎ ﭼﻨﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻦ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ،ﺧﻮدروی اﯾﮑﺲ  33ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ
زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮردی دﯾﮕﺮ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻟﮏ ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﻮ آﺳﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدرو وارد ﺷﺪه اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺒﯽ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻟﮏ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﻮ و اﺳﭙﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ
آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﮐﺮاس اوور را دارﯾﺪ،

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎرﺗﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

