ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن  ،ix35ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﯿﻮﻧﺪا در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮاس اوور  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺶ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ام و و ﺑﻨﺰ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ از رﻗﺒﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن  ix35ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﻫﯿﻮﻧﺪا ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮕﺎن ﻫﺴﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو دﺳﺖ
اوورﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﯽ از رﻗﺒﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن  ix35ﯾﮑﯽ از ﮐﺮاس ِ
در دﺳﺘﻪ  SUVﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﻗﯿﺎسﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯽ رﻗﯿﺐ
اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﺎن در ﮐﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن

در ﺳﺎل  2004از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد در اﯾﻦ ﺧﻮدرو
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا اﺳﺖ و ﻧﺴﻞ دوم آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﯿﺎ اﺳﭙﻮرﺗﺞ وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن ix35
ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻮﻻی  ،2018ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﯿﻮﻧﺪا
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد .ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن
ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ اﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮﻧﺪا ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻧﺪاد و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬاﺷﺖ.
راﻧﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ SUVﻫﺎی ﻫﻮﻧﺪا راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﺎل  2015ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ،
ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن  ix35را ﺑﻬﺘﺮ درک
اوور ﺗﻮﺳﺎن در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺑﺎ ﮐﺮاس ِ
در ﺗﻤﺎم ﻗﺎره اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺷﻮد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،از ﻫﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اول
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو در اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪت 3
ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  85000ﺳﻔﺎرش از ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ و اﻟﺒﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﺮوش و ﭘﯿﺶ
ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮﺳﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ
در ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎی اول اﯾﻦ  SUVﺑﯿﺶ از  48ﻣﻬﻨﺪس و ﻃﺮاﺣﯽ روی
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ،ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ و ﺗﻮﺳﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺎوهای ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎنﻣﺎن
دﻟﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 300
ﻫﺰار ﺧﻮدرو و  600ﻫﺰار وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻫﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
دﺳﺖ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺮوز و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

ﭘﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪه ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن ix35
ﺗﺠﺴﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن درآﻣﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯿﺪان

ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺗﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﮑﻢ ﺳﻮﮔﻠﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ
ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن  ix35اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﺳﺎل 2016
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮا در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪی در ﻃﺮاﺣﯽ از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﮔﯿﺮی و ﺣﻔﻆ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎرﭼﺮخﻫﺎ و ﺣﺘﯽ دو ﭼﺮخﻫﺎ
ﻧﺼﯿﺐ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺗﻮﺳﺎن  ix45ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﯽ
ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوه ﻫﯿﻮﻧﺪا ﻣﻮﺗﻮر را در ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدرو اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﺮای

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺘﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﺎن  ix35ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﺎن در ردﯾﻒ  ABCاز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی 2016
ﺑﻮدهاﻧﺪ و در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰ از ﻃﺮف ) (AUTO TEST 2017ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن  ix35ﻧﯿﺰ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ و ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن اﺟﺰای
ﺧﻮدرو آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪنﺷﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی

ﺗﻤﺎم  LEDرا ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻀﺎ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﺳﭙﺮ ﺗﻮﺳﺎن  ix35ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﻏﺮوری ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ آن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﯾﻨﮓﻫﺎ و ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﭼﺮﺧﺎن و ﺗﺸﻨﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮ ﻧﻮار را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺧﻮدرو دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و
ﺧﻮش ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ،ﺳﭙﺮ ﺑﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﮔﺰوز ﺑﻪ وﺳﻮاس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
و ﭼﺮاغ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺮون زده ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻮﺳﺎن
 ix35در ﻣﺮﮐﺰ دﻣﺎﻏﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﺸﻢ ﻧﻮازی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن  ix35ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪل آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﻫﯿﻮﻧﺪا ﺳﻮار ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت  48وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر دﯾﺰﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .در

واﻗﻊ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﻮﺳﺎن در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺮدﻧﺪ .ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ از
ﺑﺎﻃﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ژﻧﺮاﺗﻮری دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻐﺮدﻫﻨﺪهﻫﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  DC/DCﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺧﻮدرو وارد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن  ix35در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر دﯾﺰﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ در ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ ﺣﺘﯽ در ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﺎن ix35
ﺗﺎرﯾﺦ  8ژوﺋﻦ  2018ﻣﯿﻼدی ،روزی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ  SUVزﯾﺒﺎ وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﺪادی از ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن  ix35در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  SUVﻫﺎی ﻋﻤﺮﺷﺎن را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎدهﻫﺎی اروﭘﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن  Ix35ﯾﮑﯽ
از ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در رده  SUVﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
آن ﺗﺎ  7درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎﯾﺶ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺎب آوری ﺳﺒﺰ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺟﻬﺎن از آن او ﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺳﺎن ﺟﺪا از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽاش ﺑﻪ دو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 1.6 .ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  T-GDIﻣﯿﺰان اﺟﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو را در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﮐﺮده و اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در آزاد راهﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﭘﺸﻦﻫﺎ
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺗﻮﺳﺎن ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ واﯾﺮﻟﺲ  IQﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻐﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدرو ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را دارد و ﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع  USBو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  7اﯾﻨﭽﯽ در اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮای
ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎﻗﮏ ﯾﮏ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺪا از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ،ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  7اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽﺗﻮان از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  7اﯾﻨﭽﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی  3ﺑﻌﺪی از ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ رو و ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت  7ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ آﭘﺸﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻫﯿﻮﻧﺪای
ﺗﻮﺳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

