ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺪ ﮐﻮ  ۰۹در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛
ﮐﺮاساووری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﻟﻮو - XC90
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺪ ﮐﻮ ) (Lynk & Coاز ﯾﮏ ﮐﺮاساوور ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺮاساوور ﻧﺴﺒﺘﺎ درﺷﺖاﻧﺪام  09ﻧﺎم دارد و در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﭘﻠﺘﻔﺮم وﻟﻮو XC90

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ وﻟﻮو
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ  386اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ 09 ،ﻫﻢ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻧﻤﺎی روﺑﺮو ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه

ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎی اﺻﻠﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه ،ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﭼﺮاغﻫﺎی
روﺷﻨﺎﯾﯽ در روز ﻧﯿﺰ در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.

در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﮑﺎف و ﺧﻄﻮط ﻣﻮﺟﻮد روی درﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ ،رﯾﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮشﻓﺮم و

ﺳﺘﻮن  Cﺿﺨﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻧﻤﺎی ﻋﻘﺐ ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﻮﻣﺮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ روی ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻬﺎر ﺧﺮوﺟﯽ اﮔﺰوز در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﭙﺮ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اﺳﭙﺮت روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  09ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در وﻟﻮو
 XC90 T8 AWD Rechargeﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  2ﻟﯿﺘﺮی ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ و
ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ  87اﺳﺐ ﺑﺨﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺑﻪ
 386اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﯽرﺳﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی را ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮی  11.6ﮐﯿﻠﻮوات

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ ﭘﮏ در ﺗﻮﻧﻞ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺪ ﮐﻮ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ  09ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﯿﻠﯽ اﺳﺖ،

ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی وﻟﻮو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻟﻮو از ﺳﺎل  2010ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﯿﻠﯽ ﻗﺮار دارد.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺪ ﮐﻮ  09ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،راﻫﯽ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ واﻗﻊ در ﻣﯿﺸﺎن ﭼﯿﻦ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ  09را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

