ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دو ﻣﺪل ﺑﺮﻗﯽ
آﯾﻮﻧﯿﮏ  ۶و  ۷را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻮﻧﯿﮏ  5ﺑﺮای ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دو
ﻣﺪل دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ،در ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ دو
ﻣﺪل ﻫﻢ از اﻋﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﻮﻧﯿﮏ  6و آﯾﻮﻧﯿﮏ  7ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دﺳﺘﻪ ﺳﺪانﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺪان آﯾﻮﻧﯿﮏ  6اواﺧﺮ ﺳﺎل  2022از راه رﺳﯿﺪه و ﻧﻘﺶ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺒﻮه را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﯾﻮﻧﯿﮏ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻫﯿﻮﻧﺪای
ﻗﺒﻼ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﭘﺮاﻓﺴﯽ ) (Prophecyاراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر
آﯾﻮﻧﯿﮏ  6ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  eGMPﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺮژیﺑﺨﺶ آن ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮی  73ﮐﯿﻠﻮوات
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮی ،ﺗﺎ  300ﻣﺎﯾﻞ ) 483ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( ﻣﺴﺎﻓﺖ ،دوام
ﻣﯽآورد.

ﺳﺪان ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻮﻧﯿﮏ  6ﺑﺎ دو ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ،اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﮏ ﻣﻮﺗﻮره ﺑﺎ  215اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻣﺪل

ﻗﻮیﺗﺮ ،ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ از ﻧﻮع دو ﻣﻮﺗﻮره ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  308اﺳﺐ ﺑﺨﺎر دارد.

اﻣﺎ ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮاساوور آﯾﻮﻧﯿﮏ  7در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2024روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺮاساوور از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﺪ ﺑﻮده و در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺶ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻋﻼم ﮐﺮده ،آﯾﻮﻧﯿﮏ  7ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎمﭼﺮخ ﻣﺤﺮک ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ دو ﻣﻮﺗﻮره اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ  307اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮی  100ﮐﯿﻠﻮوات
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آﯾﻮﻧﯿﮏ  7ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  300ﻣﺎﯾﻞ )483
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎپ و ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ در ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﯾﮏ ﺳﻮ و
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺳﺪانﻫﺎ و ﻫﺎﭼﺒﮏﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ
آﯾﻮﻧﯿﮏ  7ﺑﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

