ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک  - ۲۰۲۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۸
ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ در ﺳﺎل  2010ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاس اوور ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮ داده
و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اول اﯾﻦ ﮐﻼس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﺴﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻧﺴﻞ دوم ﺟﻮک ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮده
اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﻞ دوم ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﻞ دوم ﺟﻮک را در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  34ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﻔﻊ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﻞ دوم ﺟﻮک ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  3ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  999ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  115اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ زودی ﻣﺪل دﯾﺰﻟﯽ آن ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﻓﺮوش در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  CMF-Bﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﻠﺖ ﻓﺮم رﻧﻮ ﮐﭙﭽﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﮐﭙﭽﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﻧﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﻣﺪل
ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺟﻮک را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ و  7ﺳﺮﻋﺘﻪ دو ﮐﻼﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﺟﻠﻮ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﻣﮏ ﻓﺮﺳﻮن و در ﻋﻘﺐ از ﻧﻮع ﯾﮏ ﺗﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎی آن
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﮋو  2008اﺳﺖ.

ﻧﯿﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاری
ﻧﺮم ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی و ﺗﻌﻠﯿﻖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺗﻐﺮ داده اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی

ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺮﺟﺴﺘﻮن اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺪل  Nismoﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ
ﮐﺸﺶ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺎن ﺟﻮک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺎن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ دوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ دوم ﺟﻮک ﺷﺴﺘﻪ و رﻓﺘﻪ ﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ آن اﺳﺖ و
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﺮادات ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺮاغ
ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﮔﺮد ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺎن از ﺻﻨﺪوق و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ آن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ راﻧﻨﺪه ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﻮاری ﺑﺎ ﭼﺮخ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  17اﯾﻨﭽﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﻘﻮل داﻧﺴﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت

اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺮخ  19اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮاری ﺧﺸﮏ و ﺳﻔﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻮک راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد و ﺑﺪﻧﻪ آن رول ﺑﺎدی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﯽ دﻗﯿﻖ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ در

ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮرد ﭘﻮﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺟﻮک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل دﻧﺪه دﺳﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮم و راﺣﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ در دور ﻣﻮﺗﻮر  rpm 2500ﺑﺎ دﻧﺪه
 6ﻫﯿﭻ ﺳﺮ و ﺻﺪای اﺿﺎﻓﯽ در اﺗﺎق ﺧﻮدرو ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ ﺟﻮک در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻧﻨﺪه در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دﯾﺪ وﺳﯿﻊ رو ﺑﻪ رو را ﺑﺮای

راﻧﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺮاس اوور ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻟﺬت

ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺟﻮک ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻼس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﻀﺎی داﺧﻞ اﺗﺎق ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮔﺎم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻮک ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺤﻮر
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻓﻀﺎی ﭘﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﺑﺮای آن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.
ﻧﺴﻞ دوم ﺟﻮک ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﺶ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ راﺣﺘﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ و…ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻃﺮاﺣﯽ آن

ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ

 20.995ﭘﻮﻧﺪ

ﻣﻮﺗﻮر

 3ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر

ﻗﺪرت

 115اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در دور  1750ﺗﺎ rpm 4000

ﮔﺸﺘﺎور

 200ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ در دور  1750ﺗﺎ 3750
rpm

ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه

 6ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ

وزن

 1182ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﺻﻔﺮﺗﺎﺻﺪ

 10.4ﺛﺎﻧﯿﻪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

