ﻓﺮاﺧﻮن ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﯿﮕﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﭼﺎوﺷﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
اﺧﯿﺮا ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان  700ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺪل ﺗﯿﮕﻮان و ﺗﻮران ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ از ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ رﻃﻮﺑﺖ دﭼﺎر اﺗﺼﺎﻟﯽ
در ﭼﺮاغ ﻫﺎی  LEDﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﻘﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺮﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ
داﺧﻠﯽ ﺳﻘﻒ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺪود  ۵۲۵۰۰ﻋﺪد از اﯾﻦ دو ﻣﺪل در آﻟﻤﺎن و ﺑﻘﯿﻪ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از  ۵ﺟﻮﻻی ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﻫﻨﻮز راه ﺣﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ زودی ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﭼﺮاغ ﻫﺎی  ،LEDﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺑﺎﺗﺮی را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  Tiguanرا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی  ۲۰۱۷ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ۵۹۰۱ﻋﺪد دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺪل ﻫﺎی Audi A4
 ، A6و  A7و ﮔﻠﻒ  ۲۰۱۷و ﮔﻠﻒ ﺑﺮﻗﯽ  ۲۰۱۶ﻣﯽﺷﻮد.

درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،اﯾﻨﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﯿﮕﻮان ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ در
اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺳﻘﻒ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮا در ﺗﯿﮕﻮان ﻫﺎی  2017ﻣﻮﺟﻮد
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

