ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  C-HRﻣﺪل  ۲۰۲۰ﺑﺎ
ﻗﺪرت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺲ از روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺪل  C-HRدر ﺳﺎل  2016ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﺼﻮص ﻗﻮای
ﻣﺤﺮﮐﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﭙﺮ و ﭼﺮاغ ﺟﻠﻮ در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ  2ﻟﯿﺘﺮی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  182اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را دارد ﮐﻪ در ﺣﺪود 62
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺗﻮر  1.8ﻟﯿﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻻ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﯿﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ  WLTPﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ  4.7ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز  Co2ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﯿﺰ در
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل  118ﮔﺮم اﺳﺖ.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺟﺪﯾﺪ  C-HRرا ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ

اﺳﭙﺮﺗﯽ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ و راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﭙﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ و آراﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ

ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  LEDدر ﮐﻨﺎر اﺳﭙﻮﯾﻠﺮ ﺳﻘﻔﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات در ﺑﺨﺶ ﻇﺎﻫﺮی
اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ اﺗﻮ و اﭘﻞ ﮐﺎرﭘﻠﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﯾﯽ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ورود ﺻﺪا ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ آﭘﺸﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  C-HRﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ  C-HRدر ﺑﺎزار اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  25.625ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
ﺣﺪود  3190ﭘﻮﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  C-HRدر ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ
و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  C-HRﺟﺎ ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮاس اوورﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای

ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﺎ و ﮐﻨﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ژاﭘﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻮاه اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل ﻗﻮی ﺗﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  C-HRﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮای

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮐﻼس ﮐﺮاس اوورﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

