ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آزاد از ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻫﻮﻧﺪا
 - CR-Vدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮﻧﺪا  CR-Vﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺰﺗﺮی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺮم ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ،
ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺎر زدن اﺳﺘﺘﺎر از روی ﺧﻮدرو ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ  CR-Vﺑﺮای ﻣﺎ،
ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ،در ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ رخ داده اﺳﺖ .دﻣﺎﻏﻪ

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺎف و ﺧﺸﮏﺗﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور را ﺟﺪیﺗﺮ و ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .از
ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ذوزﻧﻘﻪای ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ،اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻮار ﮐﺮوﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻢ از روی ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺎ ﭼﺮاغﻫﺎ،
ﭘﯿﺶ روی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدرو در ﻧﻤﺎی ﮐﻨﺎری ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﻫﻮﻧﺪا ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﯾﻠﻮت و
ﭘﺎﺳﭙﻮرت را ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮدرو وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮن  Cو  Dﻧﯿﺰ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﮐﺮاس

اوورﻫﺎی ﻫﻮﻧﺪا ،اﻣﺮی ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ  CR-Vﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺷﮑﺎر ﺷﺪه ،اﻣﺎ در اﯾﻦ رﻧﺪر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻬﺮه ﻋﻘﺐ
ﺧﻮدرو را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ ،ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ  CR-Vﻧﯿﺰ ﺷﺴﺘﻪ و
رﻓﺘﻪﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ زاوﯾﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮی از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮاغﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻫﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  CR-Vﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرش
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻮﻧﺪا ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺮاس
اوور را در آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎ  CR-Vﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
درﺑﺎره آن ،روﻧﻤﺎﯾﯽ در  2022و ﻓﺮوش در  2023اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻟﻮ
رﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ  CR-Vدر ﺳﺎل  2020ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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