رﻧﻮ ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاده ﺗﻨﺪر
 ۹۰ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﺮﮐﯿﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
رﻧﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺴﻞ ﺳﻮم داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن ،در ﻧﻈﺮ دارد آن را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ ) (Taliantﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺧﯿﺮا در ﺗﺮﮐﯿﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﭼﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در
آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.
ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﻤﺒﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻟﻮﮔﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺮاغﻫﺎی ﺟﻠﻮ و

ﻋﻘﺐ و ﮐﺎﭘﻮت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﺰاد روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻃﺮاﺣﺎن رﻧﻮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺗﻐﺮاﺗﯽ در آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ،ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

رﻧﻮ ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ

داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ و ﻟﻮﮔﺎن در ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ ،دو ﺗﮑﻪ ﺑﻮدن ﭼﺮاغﻫﺎ و اﻣﺘﺪاد ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ روی درب ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ .در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ،رﯾﻨﮓﻫﺎی آﻟﯿﺎژی ﺑﺎ رﻧﮓ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ را از ﻟﻮﮔﺎن

ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه روی ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪل ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻮده و آن را از ﻫﻤﺰاد روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺧﻮشاﺳﺘﯿﻞﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﻧﻮ ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ

داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن
از ﮐﺎﺑﯿﻦ رﻧﻮ ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ ﻓﻌﻼ ﺗﺼﺎوﯾﺮی در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻔﺎوت
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻟﻮﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺪان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ را در ﮐﻼس B

اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺮاساوور اﮐﻨﻮن
ﺧﻠﻮتﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻟﻮﮔﺎن
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در زﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮت رﻧﻮ
ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  3ﺳﯿﻠﻨﺪر اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر در ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪود  100اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﻣﻮﺗﻮر ،ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  CVTﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر دوﮔﺎﻧﻪ  LPGﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﺧﻪ رﻧﻮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻓﺮوش ﺗﺎﻟﯿﺎﻧﺖ را از اواﺳﻂ اﻣﺴﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﺳﺪان ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ داﭼﯿﺎ ﻟﻮﮔﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ  7,670ﭘﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

