ﻟﯿﻔﺎن ۶۲۰؛ ﺳﺪان ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﺎدهای  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻟﯿﻔﺎن ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۲۰۰۵آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰را در ﺳﺎل
 ۲۰۰۹روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاش ﺳﺪان ﺷﻬﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﻔﺎن
اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را رواﻧﻪ وﯾﺘﻨﺎم ،ﺑﺮزﯾﻞ و روﺳﯿﻪ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ورود ﻟﯿﻔﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻮﻧﺘﺎژ  ۶۲۰در ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ورود ﭼﻬﺎرﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ در
اوﻟﯿﻪ دﻫﻪ  ،۹۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺰدا  ۳ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
ﺳﺎلﻫﺎی
ٔ
ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮش آب و رﻧﮓ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﺒﻠﯽاش ﮐﺮد اﻣﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮر
اوﻟﯿﻪ ورود ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
ٔ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۶۲۰ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮری ﺣﺠﯿﻢﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻮﺗﻮر  ۱.۶ﻟﯿﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر  ۱.۴ﻟﯿﺘﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ آن ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰ﺗﻠﻨﺖ

در اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰ﺗﻠﻨﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۹۶در اﯾﺮان ﺗﺪاوم داﺷﺖ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدروﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺪاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺟﺎدهای ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺪاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ۶۲۰در ﺳﻔﺮ
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻔﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ،ﺑﯿﺶ از  ۲ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺎرﮐﺎرده ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد
ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﯾﮏ
ٔ
ٔ
ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﺎدهای ،ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ ،راﺣﺘﯽ آن و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎر ﺟﺎدار اﺳﺖ.
ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،دارای ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﺻﻨﺪوق ﺑﺎر ﺟﺎدار و ﺑﺰرگ
در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ .در واﻗﻊ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ درﻋﻘﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ،ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .اﻧﺘﻘﺎل
ٔ
ﺿﺮﺑﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ در ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ راﻧﻨﺪه و
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .اﻣﺎ ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰ﺗﻠﻨﺖ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﺗﻮر  ۱.۸ﻟﯿﺘﺮی  ۱۳۱اﺳﺐ ﺑﺨﺎریاش،
ﮐﺸﺶ و ﻗﺪرت ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺟﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻫﻮای ﮔﺮم و روﺷﻦ ﺑﻮدن ﮐﻮﻟﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰ﺑﺎ ﺗﻮر  ۱.۶ﻟﯿﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ در اراﺋﻪ ﮐﺸﺶ و ﺷﺘﺎب ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل راﻧﻨﺪه ،ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ آن در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ
راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را ﺧﺴﺘﻪ و دﻟﺰده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺑﯿﺶﻓﺮﻣﺎﻧﯽ در
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل راﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎن در دور ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺗﻮر ،ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و راﻧﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ۶ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا ،ﺧﺮوﺟﯽ  USBو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و دوری از ﮐﺴﺎﻟﺖ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﺎدهای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺻﻮﺗﯽ ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰ﺑﻪ رﻫﯿﺎب  GPSﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﮑﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی  ۶ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

ارزش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدروی ﮐﺸﻮر ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده را روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﻟﯿﻔﺎن  ۶۲۰ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ،
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻫﻞ ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻇﺮان و ﮐﺎرﺑﺮان ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ٔ
ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻃﯽ دو ﺳﺎل آﺧﺮ ،اﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﻔﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ
ٔ
ٔ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎی آن ﺑﻪ  divar.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ۶۲۰ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﻢﮐﺎرﮐﺮد دارﯾﺪ ﺑﺮای
ٔ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

