ﺟﯿﻠﯽ  Xingyue Lﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﯿﻠﯽ از ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو
 Xingyue Lﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد.

از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ Xingyue L ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﯿﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﯿﻠﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت
»اوجﮔﯿﺮی در زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﺎی روﺑﺮوﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ
ﺧﻮشاﺳﺘﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ در دو ﻃﺮف ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه
ﭼﺮاغﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ  LEDﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ در روز دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺮ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻋﻀﻼﻧﯽ دارد و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﺎری ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮهای اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  Xingyue Lاز ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ دﯾﺪه
ﺷﺪن رﯾﻨﮓﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،رﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ
رﯾﻨﮓﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﻃﺮاﺣﺎن ﺟﯿﻠﯽ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺟﯿﻠﯽ  Xingyue Lﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻠﺘﻔﺮم  CMAوﻟﻮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ  Xingyue Lﺗﺎ ﺣﺪودی آﺋﻮدی  Q8را در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺮاغﻫﺎی
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی آن درون ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺑﺰرگ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و از ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﯿﻠﯽ Xingyue L ،از ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺳﻄﺢ دو ﺳﻮد ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرک ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  200ﻣﺘﺮی ﺑﺪون

دﺧﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را آﻧﺠﺎ
ﭘﺎرک ﮐﻨﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮدران  Xingyue Lﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از  12رادار

اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ،رادارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﻮاج  5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی 4 ،دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺗﮏﭼﺸﻤﯽ
)ﻣﻮﻧﻮﮐﻮﻻر( ،ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص داﺷﺒﻮرد ،ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ داﺧﻠﯽ و  24ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

در زﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮت ﺟﯿﻠﯽ  Xingyue Lﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  2ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وﻟﻮو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  215اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  325ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ
ﮔﺸﺘﺎور دارد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎ  235اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  380ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﻔﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ دوﮐﻼﭼﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  8ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ آﯾﺴﯿﻦ

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺮخﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ  4WDﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  BorgWarnerﻫﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻧﻘﺶ دارد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ  Xingyue Lاز ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺟﯿﻠﯽ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪرن را در دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

