ﻫﻮﻧﺪا ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻮﻧﺪا در اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺟﺎﻟﺒﯽ زده و اﻋﻼم ﮐﺮده از ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮﻧﺪا اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ از ورود وﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺑﺪاﻋﯽ ﻫﻮﻧﺪا از  4ﻻﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﻻﯾﻪ اول دارای ﻣﯿﮑﺮوﻓﺎﯾﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮد
و ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدهﻫﺎ را ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ؛ ﻻﯾﻪ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻏﺎل ﻓﻌﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻻﯾﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
از ﻣﯿﻮهﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارد از ورود وﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

اﯾﭽﯽ ﻫﯿﻨﻮ ) (Eiichi Hinoﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ردهﺑﺎﻻی ﻫﻮﻧﺪا در اروﭘﺎ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﺟﺎﻣﻌﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ذرات و وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮوﻧﺎ آﮔﺎه ﺷﺪه،
از اﯾﻦ رو ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ«.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ،ﻫﻮﻧﺪا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  19در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ اراﺋﻪ
ﮐﺮده ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﺗﺎزه در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ورودی

ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻗﻄﺮات ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﻮﯾﺾ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮا دﯾﮕﺮ ﻣﻮردی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﻧﺪا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﻫﺎی ﻫﻮﻧﺪا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮروان ﮔﻔﺘﻪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه در اروﭘﺎﺳﺖ و ﺧﺒﺮی از آن در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻮﻧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﭘﺸﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺴﻼ ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺪان
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  EQSرا ﺑﺎ اﯾﻦ آﭘﺸﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﮏ

ﮐﺮاساوور ﺟﺬاب ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع وﯾﺮوسﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

