ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﮑﺴﻮس  t ۲۰۰ nxﻣﺪل  - ۲۰۱۵دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﮑﺴﻮس ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﻧﻪ اﻟﻬﺎم
ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻟﮑﺴﻮس ﻣﺪل t۲۰۰ nxﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﮐﺮاس اور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد nx .ﺑﺎ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﮐﻮر  ، rdxﻟﯿﻨﮑﻠﻦ  mkcو آﺋﻮدی ۵
Qرﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪل  nxاز دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۴وارد ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﻟﮑﺴﻮس
اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ rx ۳۰۰وh ۳۰۰ nxﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﺳﺖ.
در ﻣﺪل دو ﻣﺤﻮر ﭼﺮخﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻞ ﺷﻔﺘﯽ در ﻋﻘﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺪل t ۲۰۰
nxﺗﻮرﺑﻮ اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ورژن  fاﺳﭙﺮت ﮐﻤﯽ ﺧﺸﮏ ﺗﺮ و دارای ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﺟﯽ ﻣﺘﺮﻫﻢ دارد .ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه آن ﺧﺸﮏﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻐﺮات دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در

ﻇﺎﻫﺮ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه وﻟﯽ ﻗﺪرت آن ﺗﻐﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰرگ درﺳﺖ روی
دﻣﺎﻏﻪ  nxﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه ورودی ﻫﺎی ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و

در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ورودی ﻫﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ال ای دی ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﻄﻮط روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو
ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺠﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻟﮑﺴﻮسt ۲۰۰ nxﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل rx
دارد؛ ﯾﮏ ﺗﺎچ ﭘﺪ ﺟﺎی ﮐﻨﺘﺮل را در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﺴﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻧﻬﺎ از ﭼﺮم واﻗﻌﯽ ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮی دارد .ﻓﻀﺎی ﭘﺎ و ﺳﺮ در ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﺑﺮای
ﺑﺰرﮔﺴﺎل راﺣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ وﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ۲

ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ .ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻋﻘﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻄﺤﯽ را در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؛ در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ

ﻟﮑﺴﻮس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﺎرآن  ۲.۷ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﻣﺪل  ۲ﻟﯿﺘﺮی  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر ۲۳۵ ،اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت دارد و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮﺗﻮر
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﻮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﺑﻪ اﺗﮑﯿﻨﺴﻮن ﺳﺎﯾﮑﻞ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮی  fاوﻟﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻟﮑﺴﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﻃﺮاﺣﯽ
ﺧﻮد ﻟﮑﺴﻮس اﺳﺖ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻟﮑﺴﻮس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  ۶ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺻﺮار دارﻧﺪ .از آﭘﺸﻦﻫﺎی
ﻟﮑﺴﻮس  t ۲۰۰ nxﻣﯽﺗﻮان :ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  ۶ﺳﺮﻋﺘﻪ ،ﭘﺪال ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺗﮏ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ در ﺟﻠﻮ ،ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮب و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﮑﺴﻮس ﺷﺘﺎب  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰آن در  ۷.۲ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻣﺪلﻫﺎی دو ﻣﺤﻮر ﮐﻤﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮل راﻧﻨﺪﮔﯽ  fاﺳﭙﺮت ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
راﺣﺖ ﺗﺮی دارد در ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  c۲۰۰و  h۳۰۰ﺣﺲ ورزﺷﮑﺎران ﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی
ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮﺑﯽ دارد .ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖt ۲۰۰ nxدر ﺷﻬﺮ  ۱۰.۶ﻟﯿﺘﺮ و در ﺑﺰرﮔﺮاه  ۸.۴ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ .ﺻﺪای

داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ در ﻣﺪلt ۲۰۰ nxدر ﺳﺮﻋﺖ  ۱۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﭙﺮت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ درج آﮔﻬﯽ راﯾﮕﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻟﮑﺴﻮسt ۲۰۰ nxﺑﻪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

