ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺗﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎپ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻓﺮاوان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎپ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص و ﺟﻮانﭘﺴﻨﺪاﻧﻪای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻮل ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز 4970
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮﺳﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه  314ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮری ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز  3004ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺎن 248
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز و ﺗﻮﺳﺎن آﻧﻘﺪر واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎی روﺑﺮو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری
اﻓﺮاد آن دو را اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ! ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز را ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﮑﺎپ ﺗﻮﺳﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز  1323ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل دارد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺴﺎن ﻓﺮاﻧﺘﯿﺮ ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
ﺗﺎﮐﻮﻣﺎ و ﻫﻮﻧﺪا رﯾﺠﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏ

ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﻮرﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﭘﺎرک راﺣﺖﺗﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد! ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آن
را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎور ﻗﻔﻞدار

ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در زﯾﺮ ﮐﻔﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز ﺑﺎ دو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ ﮐﺮهای ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد
را از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  2.5ﻟﯿﺘﺮی ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 191اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  245ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور را دارا ﺑﻮده و ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪی آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
ﻫﺸﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎدر

اﺳﺖ ﺑﺎری ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  1.6ﺗﻦ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﮑﺎپﻫﺎ از ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ
ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ دارد
در ﻣﺪل ﻗﻮیﺗﺮ ،ﻣﻮﺗﻮر  2.5ﻟﯿﺘﺮی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺑﻪ  281اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
و  420ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دوﮐﻼﭼﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﺎ ﭘﺪالﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ از ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ،وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎری ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  2.3ﺗﻦ را ﺑﮑﺴﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﺎن در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ رﯾﻨﮓﻫﺎی  18اﯾﻨﭽﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ اﻣﮑﺎن
ﺳﻔﺎرش رﯾﻨﮓﻫﺎی  20اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان وﺟﻮد دارد
در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ،ﺑﺠﺰ اﻫﺮم دﻧﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺗﻮﺳﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ
داﺷﺒﻮرد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  10اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ اﺳﺖ .در ﭘﺸﺖ

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  8اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  10اﯾﻨﭽﯽ آﭘﺸﻨﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز راﻧﻨﺪه را در
اﺧﺘﯿﺎر وی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ  ،Boseﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ،ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﯾﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ و
زﯾﺮﭘﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮرد از ﺟﻠﻮ ،دﺳﺘﯿﺎر ﺣﻔﻆ ﺧﻮدرو در ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط و اﺧﻄﺎر ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ

راﻧﻨﺪه .دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺧﻄﺎر ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ،دورﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ،دﺳﺘﯿﺎر ﺧﺮوج اﻣﻦ ،دﺳﺘﯿﺎر
راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﺗﻮﺑﺎن ،دﯾﺪ  360درﺟﻪ و اﺧﻄﺎر ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﭘﺸﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز از ﻣﺎه ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺮاساوورﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻻﺑﺎﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎپ ﮐﺮهای از
اواﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯿﻼدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮاک ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ اﺳﭙﺮت و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ! اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺮاساوور و ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎپ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز را در ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﮑﺎپﻫﺎی ﺟﺎنﺳﺨﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ از

ﻟﺤﺎظ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﭘﯿﮑﺎپ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺟﺪی و دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺟﺴﺎرت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ  Xﮐﻼس در آن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد!

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز ﺑﺎ ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را

ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

