ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﺑﺎره ﺧﻮدرو اﻗﺘﺼﺎدی
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ از اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﭼﺮخﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺮان رﺳﯿﺪ .ﺧﻮدروﯾﯽ ﺟﻤﻊ
و ﺟﻮر و ﺧﻮشﻗﯿﺎﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻢرده داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﺨﺮﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را از ﺳﺎل  ۱۹۹۹آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴ﻧﺴﻞ از ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ دوم ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ
ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

 ۲۲ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ ﺧﻮدروﯾﯽ در ﮐﻼس ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﻣﯿﻼدی ) ۱۳۷۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎرﯾﺲ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی اﺳﺘﺎرﻟﺖ و ﺗﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ) ۱۳۹۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎ و ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﮐﻮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﯾﺎرﯾﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ،۲۰۲۰اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﺎرﯾﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺎم
ﻗﺒﻠﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﺧﻮدرو ﯾﺎرﯾﺲ ﮐﺮاس اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ۸.۷۱ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ژاﭘﻨﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻧﺴﻞ اول )اﯾﮑﺲﭘﯽ (۱۹۹۹ ،۱۰
ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۹ﺗﺎ  ۲۰۰۵ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﯾﺎرﯾﺲ و اﮐﻮ و ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎی
ﻫﺎﭼﺒﮏ ،ﺳﺪان و ﮐﻮﭘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺴﻞ دوم )اﯾﮑﺲﭘﯽ (۲۰۰۵ ،۹۰
ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﺎرﯾﺲ و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۵ﺗﺎ  ۲۰۱۳در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﯾﺎرﯾﺲ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻫﺎﭼﺒﮏ و ﺳﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ .از ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻣﺪل ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ از
ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ را ﺑﺎ ﻧﺴﻞ دوم و ﻣﺪل ﻫﺎﭼﺒﮏ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﻧﺴﻞ ﺳﻮم )اﯾﮑﺲﭘﯽ ۲۰۱۱ ،۱۳۰؛ اﯾﮑﺲﭘﯽ (۲۰۱۳ ،۱۵۰
ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻫﻢ از ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﺎ اﺳﻢ ﯾﺎرﯾﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﺎرﯾﺲ ﻓﻘﻂ

در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺪل ﺳﺪان آن از ﺳﺎل  ۲۰۱۳و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ و درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯿﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪ.

ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم )اﯾﮑﺲﭘﯽ (۲۰۲۰ ،۲۱۰
ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎرﯾﺲ ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ژاﭘﻦ ،اروﭘﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در
ﭘﯿﺴﺖ ﻧﻮرﺑﺮﮔﺮﯾﻨﮓ آﻟﻤﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﭙﺲ در اﮐﺘﺒﺮ  ،۲۰۱۶در ژاﭘﻦ و آﻣﺴﺘﺮدام ﻫﻠﻨﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﻓﺮوش آن در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  ۲۰۲۰آﻏﺎز ﮔﺸﺖ .ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎرﯾﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ
ﻫﺎﭼﺒﮏ ﭘﻨﺞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪل ﯾﺎرﯾﺲ ﺟﯽآر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎﭼﺒﮏ ﺳﻪ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺎده
ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ ﺳﺎده و آرامﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮاغﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻃﺮاح ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ دارﻧﺪ و در دو ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺳﺎده ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در آن ﺧﺒﺮی از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﺣﺠﻢﻫﺎی
اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮاغﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در دو ﻃﺮف
ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ
ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ ﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪان زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﮐﻨﺴﻮل ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﺧﺮﯾﺪاران را راﺿﯽ ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﻨﺶ دﮐﻤﻪﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﺷﺪه و
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را راﺣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۵ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ را در
ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﯾﺎرﯾﺲ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ در اﯾﺮان از ﻧﺴﻞ دوم اﯾﻦ ﺧﻮدرو و ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪان و ﻫﺎﭼﺒﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ ﻫﺎﭼﺒﮏ و ﺳﺪان از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  ۱.۳ﻟﯿﺘﺮی  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
 ۸۴اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﮔﺸﺘﺎور آن ﻧﯿﺰ  ۱۲۱ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ

ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺘﺎب  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ  ۱۲ﺛﺎﻧﯿﻪ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن  ۱۷۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻃﯽ ﮐﺮدن  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﻪ  ۶.۳ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ

اﺣﺘﯿﺎج دارد.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎرﯾﺲ
ﺗﺮﻣﺰ  ،ABS، EBDﺗﺮﻣﺰ ﮐﻤﮑﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪﺳﺮﻗﺖ ،ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﻫﺎ ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎن ،رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮﺗﯽ از روی ﻓﺮﻣﺎن ،روﮐﺶ ﭼﺮﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮای راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
ﯾﺎرﯾﺲ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

