ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮاساوور ﻫﯿﻮﻧﺪای رﮐﻮرد اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ  IIHSرا ﺷﮑﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﮐﺮاساوور ﭘﺎﻦرده ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻧﺎم وﻧﯿﻮ ) (Venueﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺮاساوور ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﮐﺴﻨﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
در ﺳﮕﻤﻨﺖ  Bﯾﺎ ﻫﻤﺎن  sub-compactﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وﻧﯿﻮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل رﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ دارد ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ درﺧﺸﺶ در ﺗﺴﺖ ﺗﺼﺎدف

ﻣﻮﺳﺴﻪ  IIHSاﯾﻦ ﮐﺮاساوور ﮐﺮهای دو ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ
ﺗﺤﺴﯿﻦ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  IIHSدر ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل  2020ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ،ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز »ﺧﻮب« در ﺷﺶ ﺗﺴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﺘﯿﺎز »ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل« ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮاغﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﯿﻮﻧﺪای وﻧﯿﻮ ﭼﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﭘﺸﻦﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را از  IIHSاﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺨﺶ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده اﻣﺘﯿﺎز »ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ« و ﻧﺴﺨﻪ آﭘﺸﻨﺎل اﻣﺘﯿﺎز »ﺑﺮﺗﺮ« را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

وﻧﯿﻮ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻢ اﻣﺘﯿﺎز »ﺧﻮب« و از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮردﻫﯽ ﭼﺮاغﻫﺎی  LEDآﭘﺸﻨﺎل
اﻣﺘﯿﺎز »ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل« را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  IIHSاﮔﺮ ﭼﺮاغﻫﺎی  LEDدر وﻧﯿﻮ آﭘﺸﻨﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ  + Top Safety Pickرا از
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﯿﻮﻧﺪای وﻧﯿﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﻮد،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ و راﺣﺖ ﺑﺮای راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﻓﻀﺎی ﮔﺴﺘﺮده داﺧﻠﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺑﻌﺎد

ﮐﻮﭼﮏ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﺑﯿﻦ رﻗﺒﺎ .ﻗﺪرت ﮐﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺮاساوور ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻼس ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ

ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

