ﻓﺮﺧﻮان ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل
آﺗﺶ ﺳﻮزی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺮﺧﻼف روال راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﯿﺐ در
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ رخ
دادن آن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﯿﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﺳﻮرﻧﺘﻮ  2021ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ  1آﮔﻮﺳﺖ ﺗﺎ  30ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2020ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد دﭼﺎر اﯾﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ:

»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮﺧﺖ از ﮔﯿﺮه ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻧﺸﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺶﺳﻮزی ﻣﻮﺗﻮر ،ﺗﺼﺎدف و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد«.

ﮐﯿﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ  2021ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  2.5ﻟﯿﺘﺮی  GDIﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 191اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  247ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور را دارا ﺑﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺸﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ
ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت آن
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﻮرﻧﺘﻮ  2021ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮرک
وﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ )ﺗﻮزﯾﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺸﺘﺎور( و دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﺎ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎس و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮرﻧﺘﻮ 2021ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﯿﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﺑﺰرگ دارد .ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﮐﺮهای ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم “ﮐﻤﭙﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﻣﺤﺼﻮل” )Product Improvement
 (Campaignراه اﻧﺪازی ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  1,677ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد  939,655دﺳﺘﮕﺎه اﭘﺘﯿﻤﺎ425,662 ،
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮرﻧﺘﻮ و  312,323دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﺮﺗﯿﺞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  2ﻟﯿﺘﺮی  T-GDIو  2.4ﻟﯿﺘﺮی GDI
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﺜﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2011اﻟﯽ  2018ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

