ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎﻟﮑﺎن امویام  ۳۱۵ﻧﯿﻮ و اﺳﭙﺮت -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
امویام  315را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻣﺮه ﺷﺠﺎع ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎورﯾﻢ! ﺣﺘﻤﺎ از
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪال ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺒﺎر ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﻢ؟!
دﻟﯿﻠﺶ ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﺧﻮدرو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1391ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو وارد ﺑﺎزار
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪ ،ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را در ﮐﻔﺶ ﻣﻮﺳﭙﯿﺪان ﺑﺎزار ﺧﻮدروی اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺎی زﯾﺮ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺎچ ﺑﮏ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻣﺤﺪوده زﯾﺮ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﯿﺮان ﺑﺮﻧﺎ دﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻧﻮاع ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﮋو ،ﺳﻤﻨﺪ ،ال 90و ﺳﺎﯾﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺎس داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از راه ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وﯾﺰای ورود ﺑﻪ
آن را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 mvm315ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺮی ﻓﺎﻟﻮﯾﻦ 2ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺳﺎل  2009ﻣﯿﻼدی وارد ﺳﺒﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭼﺮی ﺷﺪه و از ﺳﺎل  1391ﺷﻤﺴﯽ ﻗﺪم در راه اﯾﺮان ﻧﻬﺎد.
ﻧﺴﻞ اول  ،315ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و آﯾﻨﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در ﻋﻮض ،ﻧﺴﺨﻪ
ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1394وارد ﺑﺎزار ﺧﻮدروی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
رﻓﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻠﯽ
زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرنﺗﺮ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎزار
ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

امویام  315ﻧﯿﻮ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻫﺎﭼﺒﮏ و ﺳﺪان ﻟﯿﻔﺖﺑﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺪان ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﭙﺮت ﻣﺪل ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺴﺨﻪ اﺳﭙﺮت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺗﯿﭗ ﻻﮐﭽﺮی و
اﮐﺴﻠﻨﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﮐﺴﻠﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﻮده و
ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﭗ ﻫﺎی  mvm315در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﻧﻮع ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  1.5ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  107اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺎ  140ﻧﯿﻮﺗﻦ-ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور درﻫﻢ آﻣﯿﺰد و آن را از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﮔﺴﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺨﻪ اﮐﺴﻠﻨﺖ امویام  315ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ:
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع دﺳﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻔﺖ اﯾﻨﭽﯽ ،ﻧﺎوﺑﺮی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
 MP3و  USBو ﺑﻠﻮﺗﻮث ،ﺷﺶ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ روی ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎن ،دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ،
ﮐﯿﺖ اﺳﭙﺮت ﺑﺪﻧﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،ﺳﻨﺴﻮر دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ،رﯾﻨﮓ
اﺳﭙﺮت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﻗﻔﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ رﯾﻤﻮت ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی
ﺟﻠﻮ -ﻋﻘﺐ و ﮔﺮمﮐﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ.

در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان

ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  mvm315newآﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮوﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ MVM 315
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻮاردی ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدرو واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﮐﻢ ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن از ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰای ﮐﺎﺑﯿﻦ دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻤﺮده داﺧﻠﯽ،
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺒﺎی داﺷﺒﻮرد و ﺳﻄﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎﺑﯿﻦ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و امویام  315ﺟﺪﯾﺪ )ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ( ﻧﻤﺮه ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪای ﮐﻢ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در دورﻫﺎی ﭘﺎﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮارد آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروی  315اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن  315ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و
ﻧﺮﻣﯽ ﺳﻮاری ،ﺑﻪ ﺟﺰ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ در ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻠﺐ آراﻣﺶ ﻣﺎﻟﮑﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ.

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ MVM 315
اﻣﺎ در ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﮑﺎن  ،mvm315ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ

رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺑﺎره ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ

ﻧﻤﻮد.

ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدرﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان

ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺤﺘﺮم امویام  315ﻧﯿﻮ
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ آن اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﻇﻬﺎر
ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮدرو در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ

ﮔﺮدد.

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪاری امویام  315ﻧﯿﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻤﻨﺪ،

ﭘﺎرس و ﭘﮋو  405ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺎب اوﻟﯿﻪ  315در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﻫﻤﺮده ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻣﻠﻤﻮس ،ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮده و از ﺷﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮا در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﮐﻮﻟﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ،ﻫﺪف
از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺶ ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮده ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ آزاردﻫﻨﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن امویام  315ﻧﯿﻮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ ﺧﻮدرو
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺮوﺻﺪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ »ﺗﻖ ﺗﻖ« در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم
دور زدن ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﺴﺒﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ امویام  315ﻧﯿﻮ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮی ﺧﻼف اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان
داﺷﺘﻪ و ﮐﻮﺑﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ اﯾﺮاداﺗﯽ را وارد داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺴﮏ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد
ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺧﻮردن دﻧﺪه  2 ،1و
ﻋﻘﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪای اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺘﯽ ﻟﺮزش ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن ،ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وزن
ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺤﺘﺮم از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدروی ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد از ﺳﻮال ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو اﯾﺸﺎن ﺣﯿﻦ
ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻘﺪان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻣﺎی آب ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﭙﺮت ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺎب ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدرو

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺪای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدرو در ﻋﺒﻮر از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ،اﺣﺴﺎس

ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی ﺟﺎده از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻟﺮزش در ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﺟﺰو ﻣﻮاردﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن امویام  315ﻧﯿﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودی از ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺧﻮدروﻫﺎی mvm315 new

ﻧﺴﺒﺖ داد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﺧﯿﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﮐﺴﻠﻨﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ را در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

