اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮاساوور ﭼﯿﻨﯽ ﯾﻤﺎ  T60ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺪ  LEVDEOدر اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۹
ﯾﻤﺎ  T60ﯾﮏ ﮐﺮاساوور ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮔﻤﻨﺎم ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﭘﺮوﺗﻮن  X70ﯾﺎ ﺟﯿﻠﯽ  Boyueﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
دو ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﯾﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از دﻫﻪ  1980ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﮐﻢ ﮐﻢ از رده ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ در
زﻣﺮه ﺧﻮدروﺳﺎزان درﺟﻪ دو و ﺳﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﯽ زﻧﺪ.

اواﯾﻞ ﺳﺎل  2019ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه “ ،”LEVDEOﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی را ﺑﺎ ﻧﺸﺎنﻫﺎی ِﯾﻤﺎ و  LEVDEOﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﻤﺎ  T60ﯾﮏ ﮐﺮاساوور ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ ﺟﻤﻊوﺟﻮر اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺳﮕﻤﻨﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ام وی ام  ،X22ﺟﮏ  s3و ﻫﺎﯾﻤﺎ  S5ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 4360 :ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻃﻮل 1830 ،ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻋﺮض 1680 ،ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و 2550
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺤﻮر.

ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﻤﺎ  T60ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  LEVDEOﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﺎﺑﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ را

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻮار ﮐﺮوﻣﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ داﺷﺒﻮرد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﺳﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺮاساوورﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﭘﺸﻦ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ  ،LEVDEOﯾﻤﺎ T60
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﻤﺎ  T60ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر و ﺑﺎران ،ﭼﻬﺎر ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا ،ﺗﺮﻣﺰ ﭘﺎرک ﺑﺮﻗﯽ،
اﺗﻮﻫﻠﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎرک ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ،دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ،ﺟﻠﻮآﻣﭙﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل،
ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮﻗﯽ ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﻗﯽ راﻧﻨﺪه ،ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ،ﺗﺮﯾﻢ داﺧﻠﯽ ﭼﺮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ،ﺗﻬﻮﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﺳﺘﯽ ،اﺳﺘﺎرت دﮐﻤﻪای ،ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎد ﻻﺳﺘﯿﮏ و… ﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ .ﯾﻤﺎ  T60از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺧﻮدروی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در رده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮدش ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﭘﺸﻦ ﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ LEVDEO
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺸﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ دارد و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮدروﯾﯽ
ﭼﯿﻨﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮت  LEVDEOﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  112اﺳﺐﺑﺨﺎر
ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  CVTﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ در اﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮاساوورﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  LEVDEOﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن راه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت  156اﺳﺐ
ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﻤﺎ  T60ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  LEVDEOدر ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮرﺑﻮ و در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  13ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ارز اﻣﺮوز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان در
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  600اﻟﯽ  700ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای LEVDEO
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ  LEVDEOﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ داده و ﺧﻮد را
اﺻﻼ ﭼﻪ
ﻫﻢﺳﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ام وی ام  X33sﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ً
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻗﺼﺪ دارد  LEVDEOرا ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺤﺚ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﮔﻤﻨﺎم در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺑﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﺎزه ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

