ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻓﻮری دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﮐﺮاس اوور دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
داﻧﮓ ﻓﻨﮓ  ix5اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺮاساوور اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﺰرﮔﯽ دارد و در دﺳﺘﻪ ﮐﺮاساوورﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ رده ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ٬ﺣﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۴۰۰اﻋﻼم ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺑﻬﻤﻦ دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮاﯾﻢ ،ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۶روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۲۴ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۴۰۰ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۴۹.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓﺮوش ﮔﺮوه

ﺑﻬﻤﻦ ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﺮوش دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻔﺘﻪ اول
ﺧﺮداد  ۱۴۰۰در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﻮد اﻧﺼﺮاف اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﺮوش  ۱۵درﺻﺪ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه
و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎن رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﺮﺑﯽ ،آﺑﯽ اﻃﻠﺴﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ روﻧﺎﺳﯽ و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﯾﻢ داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ دو ﻃﺮح ﻣﺸﮑﯽ و ﻣﺎرون )ﻗﺮﻣﺰ( ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮاس اوور ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻮﺗﻮر اداﻣﻪ دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮاﯾﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﻣﻮﻧﺘﺎژی  ۳ﺳﺎل ﯾﺎ  ۱۰۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎی ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن داﻧﮓ ﻓﻨﮓ  ix5ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  SFG15Tدر ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ از ﻧﻮع  ۱٫۵ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮ اﺳﺖ و  ۱۴۷ﺗﺎ  ۱۵۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور  ۲۲۰ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺸﺘﺎور اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ در  ۱۸۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰۰دور در دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  CVTﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﻮرو  ۵اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۵٫۴و  ۷٫۵ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﺧﻮدرو از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺳﺮازﯾﺮی،

دورﺑﯿﻦ  ۳۶۰درﺟﻪ ،ورود ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ،ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ،ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎران ،ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎرک ﭼﻠﻮ
و ﻋﻘﺐ ،ﮔﺮﻣﮑﻦ آﯾﻨﻪ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ،ﺣﺎﻻت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﮐﺮاس اوور دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار را ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ  7ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﮐﺮاس اوور دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ 1.5
ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو را
در دﺳﺘﻪ ﮐﺮاس اوورﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮوش ﻓﻮری ﺧﻮدرو دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ وﯾﮋه اردﯾﺒﻬﺸﺖ ] 1400ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮدرو دﯾﮕﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 1400/02/27ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ  16ﻫﻤﺎن روز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﺳﻮم
ﻫﻔﺘﻪ
ﺧﻮدرو
اﯾﻦ
ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﻮﻋﺪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

