ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ  BYDﭼﯿﻦ ﭘﺮو؛  ۲۸۵اﺳﺐ
ﺑﺨﺎر ﺑﺮای ﺳﺪان ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﭼﯿﻨﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ وای دی در ﺳﺎل  1995ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ “روﯾﺎﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺴﺎز” اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎم ﻫﺪف ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﻢ و ﻃﯽ ﮐﺮدن ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ وای دی ﻧﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را از روی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ
ﭼﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دو ﺳﻠﺴﻠﻪ ی ﺗﺎﻧﮓ و ﭼﯿﻦ )ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از روی آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه(
ﺟﺰ

ﻣﻌﺮوف

ﺗﺮﯾﻦ

ﺳﻠﺴﻠﻪ

ﻫﺎی

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر

ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان  BYDﭼﻴﻦ ﭘﺮو را ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺪان ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ
داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ در  20ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﺰ ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪل ﭼﯿﻦ ﭘﺮو ﯾﺎ  Qin Proاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯽ وای دی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﭘﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآﻣﺪ .ﭼﯿﻦ ﭘﺮو در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﺳﻪ ﺗﯿﭗ ﮐﻠﯽ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ،اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی )(PHEV
ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻋﺮﺿﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ى ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﭼﯿﻦ ﭘﺮو ﺑﻪ ﺑﺎ دو ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت  109اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ
ﻗﺪرت  154اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﻣﺪل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ  163اﺳﺐ ﺑﺨﺎری
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺴﺎﻓﺖ  500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ را ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ادﻏﺎم ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺪرت اﯾﺪه آل
 285اﺳﺐ ﺑﺨﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 BYDاﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ  DMﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ دو ﻣﻮﺗﻮره ) (Dual Motorاﺳﺖ.
ﺑﯽ وای دی اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺪود ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ از  100ﻫﺰار ﯾﻮان )ﺣﺪود  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﺷﺮوع ﺷﺪه و در
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  170و  160ﻫﺰار ﯾﻮآن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﻤﺘﺮ و ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﭘﺮو ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﻄﻮط ﻟﺒﻪ دار و ﺗﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در داﺧﻞ

ﻫﯿﺠﺎن ﯾﮏ ﺧﻮدرو اﺳﭙﺮت را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ  12.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮ روی داﺷﺒﻮرد ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

