ﺑﺎ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ در ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﺧﻮب از ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎچ ﺑﮏ  5در از ﺳﺎل
 2004ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮدرو ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﻬﺮی از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ،ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎﻻ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﻬﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﯿﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ  2018ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺎزار آزاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ  2018در ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ
 190 – 160ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ را از ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮدرو اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﮐﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﯿﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ را
در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺮیﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آن ﺑﻪ  18.5اﯾﻨﭻ ﯾﺎ  47ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ و وزن
ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ  2018ﺷﺪه اﺳﺖ .رﯾﻨﮓﻫﺎی اﺳﭙﺮت و ﺟﺬاب ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﯿﺎ
ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ در ﻧﮕﺎه اول ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﺳﭙﺮت ﮐﻮﭼﮏ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ارﺗﻘﺎء ﭼﺮخ
ﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪن ﻣﻪ ﺷﮑﻦﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮی آنﻫﺎ ،ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ و
ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪ ﮐﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﯿﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ از ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ و راﺣﺘﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺗﺎﻗﯽ ﺟﺎدارﺗﺮ از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد دارد .ﮐﯿﺎ در ﻣﺪل

ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی روزاﻧﻪ

ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ اﺗﻮ و اﭘﻞ ﮐﺎرﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و دور از
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  7اﯾﻨﭽﯽ ﻟﻤﺴﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو ،ﻓﺮﻣﺎن  Dﺷﮑﻞ،
ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ  6ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮای ﺟﻠﻮﯾﯽ ،ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﭘﺮدهای و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﺿﻄﺮاری ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﺧﻮدرو
را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻣﺪرن ،ﻟﻮﮐﺲ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ؛ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ و ﺑﺮﺗﺮی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
ردهﻫﺎی ﺧﻮدش در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻗﻮی در ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮی دارد .ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﯿﺎ
ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ  4.5 ،2018ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﻨﻬﺎ  5.6ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ  2018ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪت زﯾﺎدی را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻫﺎچ ﺑﮏ ﺷﻬﺮی  1.3ﻟﯿﺘﺮی و  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮو 83
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را دارد .ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  4ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ  2ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر  3ﺳﯿﻠﻨﺪر
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮع دﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮری  1ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  5ﺳﺮﻋﺘﻪ دارد ﮐﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر در آن  99اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ .ﻣﺪل ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺗﻮری  1ﻟﯿﺘﺮی دارد
ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر آن ﺑﺎ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه در ﮐﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎﻧﺘﻮ
ﮐﻨﺘﺮل آن را در ﭘﯿﭻﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻢ
ﻣﺼﺮف در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮدرو از ﻫﻢ ردهﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

