ام وی ام  X33ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاس
اوورﻫﺎی ﺑﺎزار ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ام وی ام  X33ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاس اوورﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺮوش ام وی ام  x33ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم
اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ روز ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪار ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ام وی ام X33
ام وی ام  X33ﯾﮏ ﮐﺮاس اوور ﺷﻬﺮی ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﺎ ﻧﺎم
ﭼﺮی ﺗﯿﮕﻮ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭼﺮی ﭼﯿﻦ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﻮﻓﯿﺲ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﯿﮕﻮ  ۳رواﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﻼع
دارﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو از اﺑﺘﺪا در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﮑﺲ  ۳۳ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم
ﺑﺮای آن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﻮ و
 x33sاﺳﭙﺮت ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪل اﯾﮑﺲ  ۳۳اس روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﭼﺮی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ام وی ام در اﯾﺮان( ﺣﻀﻮر دارد.
در ﺿﻤﻦ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ از اﯾﮑﺲ 33ﺑﻪ ﺑﺎزار
اﯾﺮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ام وی ام  x33s ATﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎی روﺑﻪ روی آن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﭙﺮ و ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮه دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ  CVTاز ﻧﻮع  ۵ﺳﺮﻋﺘﻪ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ام وی ام X33
ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ام وی ام اﯾﮑﺲ 33اس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دﭼﺎر ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ
ﮐﺮاس اوور ﺟﺬابﺗﺮ و اﺳﭙﺮت ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از

ﻇﺎﻫﺮ ام وی ام  X33sدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در
ﻧﻤﺎی روﺑﺮو از ﭼﺮاغﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮرب و اﺧﻢآﻟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ اﺳﭙﺮت و
ﺟﻮانﭘﺴﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮح ﺳﭙﺮ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ روی آن ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﭼﻬﺮه اﯾﮑﺲ 33اس
ﭘﺪﯾﺪ آورده و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻼپ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ در ﻣﺪل اس اﺳﭙﺮت ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ
ﻣﺮﻣﻮز و ﻣﻬﯿﺞﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﺮدن ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ام وی ام  x33sﺷﺪه اﺳﺖ .رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﺳﻘﻒ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﻢ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﺣﺠﻢ ﭘﺮدازیﻫﺎی اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ
 mvm x33ﻇﺎﻫﺮی ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در ﻧﻤﺎی ﭘﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻻﺳﺘﯿﮏ
زاﭘﺎس در وﺳﻂ درب ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﻀﺎی
درب ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده ﭼﺮاغﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﮑﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺘﻮن
ﺳﻮم و ﻃﺮح ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﭙﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺐ
ام وی ام اﯾﮑﺲ  ۳۳اس ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

روی آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺸﺎن را ﺟﻠﺐ
ﺳﺎزد.

ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ام وی ام x33s
ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ام وی ام  x33ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﺷﺪه و
ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬابﺗﺮ اﺳﭙﺮتﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻠﻮه ﻣﻬﯿﺞﺗﺮ و ﻣﺪرنﺗﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻃﺮاﺣﯽ
داﺷﺒﻮرد و رودریﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﺻﺎف و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﯿﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﻞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎر ﭘﺸﺖ آن ﺻﺤﻨﻪای اﺳﭙﺮت را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﺎن راﻧﻨﺪه رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.

ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ آن ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ
ﭼﻨﺪان ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺑﯿﻦ  mvm x33sﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ اذﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎدل
 ۵۵۰ﻟﯿﺘﺮ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺧﺘﯿﺎر وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﺑﯿﻦ  mvm x33ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

آﭘﺸﻦﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت MVM X33
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات رﻓﺎﻫﯽ اﯾﻤﻨﯽ ام وی ام اﯾﮑﺲ  ۳۳اس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ
 ۸اﯾﻨﭽﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ ،ﭘﻮرت  ،USBﺑﻠﻮﺗﻮث ،ﮐﯿﺖ اﺳﭙﺮت ﺑﺪﻧﻪ وﯾﮋه ﻣﺪل
اﺳﭙﺮت ،ﺗﺮﯾﻢ داﺧﻠﯽ دو رﻧﮓ ،ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎرک ﻋﻘﺐ ،دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﯿﺮور ﻟﯿﻨﮏ ،دو ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﮐﻮ و اﺳﭙﺮت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،ﺳﺎﻧﺮوف ﺑﺮﻗﯽ دو
ﺣﺎﻟﺘﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی اﺳﺘﺮﯾﻮ ،روﮐﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﻣﯽ ،رﯾﻨﮓﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ۱۷
اﯾﻨﭽﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻗﻔﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ رﯾﻤﻮت ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ،
ﺷﯿﺸﻪﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه در ﺷﺶ ﺟﻬﺖ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮ در ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺷﻮﻧﺪه ،آﯾﻨﻪ وﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮوﮐﺮوﻣﯿﮏ ،ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا ﺑﺮای راﻧﻨﺪه و
ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﻠﻮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ  ABSو ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻣﺰ .EBD

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ام وی ام X33
ام وی ام اﯾﮑﺲ  ۳۳اس ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  ۱۹۷۱ﺳﯽ ﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ۱۶
ﺳﻮﭘﺎپ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺸﺘﺎور ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۳۶

اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و  ۱۸۰ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺳﯽ وی ﺗﯽ  ۷ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﭼﯿﻨﯽ  ۱۷۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺎدل  ۱۰ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ام وی ام اﯾﮑﺲ 33
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ام وی ام اﯾﮑﺲ 33ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن :ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﺪل
اس اﺳﭙﺮت ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ و زﯾﺒﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد .در دﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺎم ﺑﺮد :ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻧﻪ ﭼﻨﺪان

رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺳﯽ وی ﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزار ﻓﺮوش ام وی ام  X33در ﺑﺎزار اﯾﺮان
 MVM X33ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻮد ام وی ام  X22ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاس اوورﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده و

ﺧﯿﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮدرو و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎدی راﺣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش ام وی ام  X33در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠﻮب
و ﭘﺮروﻧﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

