ﭘﮋو  206را از ﻧﻮ درﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﺑﺎزار اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﭘﮋو  ۲۰۶ﯾﮏ ﻫﺎﭼﺒﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻮﭘﺮﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی در ﺣﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﮕﻤﻨﺖ  Bﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺒﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روزی از روزﻫﺎی ﻣﺎه  may ۱۹۹۸ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﻫﺎﭼﺒﮏ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی زﯾﺎدی را درﻧﻮردﯾﺪه و از اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺷﺮق
آﺳﯿﺎ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺷﻤﺴﯽ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭼﻨﺎن ﺧﻮشﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻﻫﺎ ﻗﺼﺪی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﻧﺪارد؛ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو رﺳﻮخ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ۲۰ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ و از ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻫﻤﮕﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ و دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﮋو  ۲۰۶در ﺗﯿﭗﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آﭘﺸﻦﻫﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺪل ﺗﯿﭗ  ۲و ﺗﯿﭗ  ۵ﺑﺎ دو ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺮﭼﻪﺗﻤﺎمﺗﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اواﺳﻂ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز اﯾﺮان ﮐﻪ از
ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی ﻫﺎﭼﺒﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻌﻮف و ﻣﺘﺒﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺪان ﭘﮋو
 ۲۰۶را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﮋو  ۲۰۶ﻫﺎﭼﺒﮏ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﺪوﻗﺪار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﮋو  ۲۰۶ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﯾﺎ  ۲۰۶اس دی
ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در اﺑﺘﺪا اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد دﯾﺪ اﻣﺎ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺪانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪل  v8ﭘﮋو ۲۰۶
ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻗﺼﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﭘﮋو  ۲۰۶ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻓﯿﺲﻟﯿﻔﺖ ﭘﮋو  ۲۰۶در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺷﺮﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺷﯿﺮﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﮋو  ۲۰۷ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو
ﭘﮋو  ۲۰۶ﭘﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋو  ۲۰۷اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  1389ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ وﻗﻔﻪ
در اواﯾﻞ دﻫﻪ ﻧﻮد ،از ﺳﺎل  1394ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺣﻀﻮر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋو  ۲۰۷ﺻﻨﺪوﻗﺪار در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ آن
ﻣﺪل را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺬری ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻇﺎﻫﺮی و ﻓﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﮋو  ۲۰۶ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﮋو ۲۰۶
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﭘﮋو  ۲۰۶ﻣﯽﮔﺬرد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات روز دﻧﯿﺎ و

ﻫﺎﭼﺒﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻏﺒﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻬﻦ
ﺳﺎل راه ﻧﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺮاغﻫﺎی ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻏﺮاق ﮐﺮد؛ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﮋو  ۲۰۶ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻤﯽ ﻣﺪرن و ﻧﻮﯾﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و
ﺟﺬاب ﻣﯽﭘﻨﺪارد .زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺣﺮﯾﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ
ﻇﺎﻫﺮی و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﮋو  ۲۰۷ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺶ در ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺒﺎ و ﻣﻬﯿﺞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی را ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻏﻠﻮ ﺷﺪه ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ
ﺻﻨﺪوﻗﺪار اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻃﺮح
دﻣﺎﻏﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻧﮕﺎر ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ را از ﯾﮏ ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ  ۲۰۶ﻫﺎﭼﺒﮏ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﭘﮋو  ۲۰۶ﺻﻨﺪوﻗﺪار داد .ﻧﮑﺘﻪ
ﻓﻮق در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻃﺮاﺣﯽ ۲۰۶
ﺻﻨﺪوﻗﺪار را ﭼﻨﺪان زﯾﺒﺎ و دلﭼﺴﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺑﺮو درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۲۰۶ﺻﻨﺪوﻗﺪار
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﮋو  ۲۰۶ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﯾﻦ روال اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از آن اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی روزﻫﺎی اول
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻇﺎﻫﺮ  206SDﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﭗﻫﺎی ﭘﮋو  ۲۰۶از ﯾﮏ ﻧﻮع داﺷﺒﻮرد و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل و
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ردﯾﻒ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭼﻨﺪان ﺟﺎدار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﭘﮋو ۲۰۶
ﮐﻠﯿﻪ ﺗﯿﭗﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﮋو  ۲۰۶ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  ۱.۴ﻟﯿﺘﺮی  ۸ﺳﻮﭘﺎپ  TU3و  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر ۱۶
ﺳﻮﭘﺎپ  ۱.۶ﻟﯿﺘﺮی  TU5ﻫﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻮﺗﻮر  ۱.۴ﻟﯿﺘﺮی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ  ۷۵اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و ۱۱۸
ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی
ﺟﻠﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  ۸ﺳﻮﭘﺎپ ﻣﻌﺎدل  ۶.۴ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﮋو  ۲۰۶ﺗﯿﭗ  ۲را ﺑﻪ  ۱۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﯾﻦ
ﻫﺎﭼﺒﮏ  ۱۰۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۴ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﭘﮋو  ۲۰۶ﺗﯿﭗ  ۵ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  ۱۶ﺳﻮﭘﺎپ  ۱.۶ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۵اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و
 ۱۴۲ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ و ﭼﻬﺎر ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ

ﺳﻮی ﭼﺮخﻫﺎی ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﯽ ﺣﺪود  ۱۱.۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ  ۱۲.۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﮋو  ۲۰۶ﺻﻨﺪوﻗﺪار وی

 ۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﮋو  ۲۰۷ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  ۱۶ﺳﻮﭘﺎپ  ۱.۶ﻟﯿﺘﺮی ﺗﯿﻮ  ۵ﻣﺠﻬﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻗﻮای ﻓﻨﯽ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﭘﮋو  ۲۰۶ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺗﯿﭗ  ۵و ﺗﯿﭗ ) ۶اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ( ﻧﺪارﻧﺪ.

آﭘﺸﻦﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﭘﮋو  ۲۰۶در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻢآﭘﺸﻦ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺳﻔﺎرش ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺎچﺑﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﯾﻨﮓﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﺳﻨﺴﻮر
ﻋﻘﺐ ،دزدﮔﯿﺮ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ،ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻤﮑﯽ ،ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ دﯾﺴﮑﯽ ،ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﻪ ﺷﮑﻦ ،ﭼﺮاغ ﺑﺪرﻗﻪ ،ﻓﺮﻣﺎن
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺪزﻓﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۷اﯾﻨﭽﯽ ﻟﻤﺴﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻋﻘﺐ ،ﻧﻮﯾﮕﯿﺸﻦ،
دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ،دورﺑﯿﻦ ﺷﺐ ،دی وی دی ﭘﻠﯿﺮ و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،دو ﻋﺪد ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا وﯾﮋه ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺟﻠﻮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ ،روﮐﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﻣﯽ ،آﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ و ﮔﺮﻣﮑﻦ ،ﺷﯿﺸﻪ ﺳﻮﻻر و آﯾﻨﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎدار ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﻮل آﭘﺸﻦ ﭘﮋو  ۲۰۷و ﭘﮋو  ۲۰۶ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﭘﮋو  ۲۰۶ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮاﺣﯽ

ﻇﺎﻫﺮی و داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻬﻼک
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎی ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺟﺎدار ﮐﺎﺑﯿﻦ ،وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﻓﺮاوان درون
ﺧﻮدرو ،ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ آﭘﺸﻦﻫﺎ در ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﮋو  ۲۰۶ﺗﯿﭗ دو ﻫﻢ ﺟﺰو
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

