ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  N Lineﺑﺎ  ۲۰۱اﺳﺐ
ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت؛ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺮه
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺰر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻧﺴﺨﻪ  N Lineاﻟﻨﺘﺮای ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮی  N Lineاز ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی و ﻓﻨﯽ در

ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺪلﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  N Lineﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ  GDIاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی ﺳﺮی  N Lineﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 201 ،اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  265ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور دارد و
در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺷﺶ ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﮐﻼﭼﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وادار
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺮهای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻨﺘﺮا  N Lineﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺘﯽ ﮐﻤﮏﻓﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﻟﻨﺘﺮا از دﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ در ﺟﻠﻮ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.

از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ،ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  N Lineﮐﺎﻣﻼ ﺟﺬاب دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻫﯿﺠﺎن را

در ﺑﯿﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺎی روﺑﺮوﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه آﺑﺸﺎری
ﺑﺰرگ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺸﺎن  N Lineروی آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻃﺮاﺣﺎن در
ورودیﻫﺎی ﻫﻮا از ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ورودیﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮی در ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻟﻨﺘﺮا  N Lineﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﮐﺎب ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﭙﺮت ،ﻗﺎب
ﻣﺸﮑﯽ آﯾﻨﻪﻫﺎ و رﯾﻨﮓﻫﺎی  18اﯾﻨﭽﯽ آﻟﯿﺎژی ﺑﺎ ﭘﺮهﻫﺎی ﻧﻘﺮهای و ﻣﺸﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

در ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺳﭙﻮﯾﻠﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺟﻮد روی درب ﺻﻨﺪوق ،دو ﺧﺮوﺟﯽ
اﮔﺰوز ﮐﺮوﻣﯽ و دﯾﻔﯿﻮزر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻟﻨﺘﺮا  N Lineرا از ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده  N Lineﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دﺳﺘﯿﺎر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮرد از ﺟﻠﻮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮدرو در ﺑﯿﻦ

ﺧﻄﻮط ،دﺳﺘﯿﺎر ﻧﻮر ﺑﺎﻻ ،اﺧﻄﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری راﻧﻨﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﻄﺎر ﺑﺮﺧﻮرد از ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮر
راﻧﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺒﻮری از ﭘﺸﺖ.

ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻟﻨﺘﺮا  N Lineاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎت دﻟﺨﻮاه ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن N

ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﻌﻼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  N Lineدر ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن

ﻧﯿﺎﻣﺪه ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ و اﺳﭙﺮت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻟﻨﺘﺮا  N Lineﺑﺎ ﻧﺎم  i30 Sedan N Lineﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت در ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﯿﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺪل ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﻮﭘﻪ و در اداﻣﻪ ﺟﻨﺴﯿﺲ ﮐﻮﭘﻪ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش
از آب در ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آﻟﺒﺮت ﺑﯿﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﯿﻮﻧﺪای ،اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﭙﺮت ﺑﺎ ﺳﺮی  N LINEرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺮﯾﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

