ﮐﺮاس اوور ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه  SWM G05ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﯿﻒ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺳﯿﻒ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﯿﺴﻮ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ٬در ﭘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﯿﺴﻮ در ﭼﯿﻦ ٬ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪ  SWMروی آورده
و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮی  G01ﻣﺪل ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  G05را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 SV.VMدر واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻟﻮﮔﻮ

ﺑﺎ ﻧﺎم  SWMﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﺟﻮد ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮ روی ﮔﻠﮕﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ای ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ دارد.

 G05درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮاس اوورﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮری  ۱.۵ﻟﯿﺘﺮ و ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۵۶اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  ۲۳۰ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺷﺶ ﺳﺮﻋﺘﻪ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪل اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎی ﺑﺎر ٬در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﮐﺮاس اوور ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه
ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی رﻗﯿﺐ دارای ﻣﺰﯾﺖ
اﺳﺖ.

ﺳﻮاری ﻧﺮم و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺳﺎده ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ٬ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮی ﺧﻮب و ﺷﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﮐﻨﺎر
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی دﻗﯿﻖ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ٬
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ٬ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ  SWM G05ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺣﺪود  ۱۲اﻟﯽ  ۱۳ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺳﯿﻒ ﺧﻮدرو ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ و ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۰۰ – ۷۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی  G01و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪل  G05و  G01اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﭘﺸﻦﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪهاﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ٬ﻋﺮﺿﻪ در دو ﺗﯿﭗ ﺳﺎده و ﻓﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و در ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  ۱۲.۳اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺴﻼ ٬دورﺑﯿﻦ ۳۶۰
درﺟﻪ ٬رادار ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ٬ﺷﺶ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا ٬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ ٬ﺗﺮﻣﺰ ﭘﺎرک ﺑﺮﻗﯽ٬
دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ ٬ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺸﺪار ﺧﺮوج از ﺧﻂ ٬ﺳﺎﻧﺮوف و رادار ﭘﺎرک در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

