ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ  S9ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﯾﮏ اﺑﺮﺧﻮدروی
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب  ۱.۹ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ۴۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
2ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ ) (Hongqiﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎو ) (FAWﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،از ﯾﮏ اﺑﺮﺧﻮدروی
ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدرو  S9ﻧﺎم دارد و در ﺳﺎﺧﺖ

آن از ﺗﺠﺎرب اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Silkاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﺮاج  1400اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻓﺪرت ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮتﻫﺎی
ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻣﺒﺪل ﺷﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ  S9در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻃﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدرو از ﭼﻬﺮهای ﭘﺨﺘﻪ و
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدرو ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت واﻟﺘﺮ داﺳﯿﻠﻮای ﻣﻌﺮوف

ﺧﻠﻖ ﺷﺪه؛ آﻗﺎی داﺳﯿﻠﻮا ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
آﺋﻮدی  ،R8ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ  Egoistaو ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺷﯿﺮوﮐﻮ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد.

آﻗﺎی داﺳﯿﻠﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ  S9ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ اﺷﮑﺎل و ﺳﻄﻮح ﻓﻨﯽ را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﯿﻦ اﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ،ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺎل در زﻣﺎن و ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ  S9از ﻧﻮع ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﺳﺖ و در آن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  1400اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض  1.9ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺳﺮﻋﺖ  S9را ﺑﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی ،اﯾﻦ اﺑﺮﺧﻮدروی
ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ  400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ارﻗﺎم در دﻧﯿﺎی

واﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دﻧﯿﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ در زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻧﻪ  S9ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
درآﻣﺪه؛ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎل  1958ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ از ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ  S9در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت  2019ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .در
ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی در اﺑﺮﺧﻮدروی ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﯾﮏ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ رخ داده
اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﻓﻘﻂ  99دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ  S9ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ

اﺑﺮﺧﻮدروی ﭼﯿﻨﯽ  1.45ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ! اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود روﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺮوع ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

