ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﻫﻤﺎن ﻫﯿﻮﻧﺪا آواﻧﺘﻪ اﺳﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﻫﯿﻮﻧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه
و ﻃﯽ  ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﺴﻞ از آن ﺑﻪ ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﯿﻮﻧﺪا آواﻧﺘﻪ رواﻧﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ اﻟﻨﺘﺮا ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وارداﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۷در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻫﯿﻮﻧﺪا
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﻮل آﭘﺸﻦ وارداﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ اﯾﺮﺑﮓ زاﻧﻮﯾﯽ آن
ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﻫﻢ از ﺳﺎل  ۲۰۲۰رواﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
واردات ،ﻓﻌﻼ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش ﻓﻮری آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻫﯿﻮﻧﺪا آواﻧﺘﻪ ﯾﺎ اﻟﻨﺘﺮا ﻧﺴﻞ ﺳﻮم – XD
ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آواﻧﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۰رواﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ آواﻧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۴ﺗﺎ  ۹۱روی ﺧﻂ
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا در دو ﻣﺪل دﻧﺪهای و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﺪانﻫﺎی ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺳﻮاری ﻣﻄﻠﻮب ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؛ آواﻧﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻗﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺰدا  ۳ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﮐﺮوﻻ و ﺳﺮاﺗﻮﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﻮﻧﺪا آواﻧﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ دو ﻟﯿﺘﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺪرت و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  ۱۴۳اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و  ۱۸۲ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ

ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو  ۱۲۹۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  ۵دﻧﺪه دﺳﺘﯽ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت  ۹.۱ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ  ۲۰۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.
آواﻧﺘﻪ دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎت ﻧﯿﺰ دارای ﺷﺘﺎب  10.3ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮده و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﻌﺎدل  ۱۸۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺪود  7.5ﺗﺎ  ۸ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﯿﻮﻧﺪا آواﻧﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ آﭘﺸﻦ ﺣﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮان از آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺑﺮﻗﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ دﺳﺘﯽ ،دو ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ  ۴اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات آن ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ MD
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﯾﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﻪ ﺷﮑﻦﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﺮات ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر  ۱.۸ﻟﯿﺘﺮی ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  ۱۴۷اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  ۱۷۶ﻧﯿﻮﺗﻦ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت  ۱۰.۵ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻟﻨﺘﺮا  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺎدل  ۷.۱ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ در
ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺳﺮﻋﺖ  ۲۰۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ) ۲۰۱۴ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﻮل آﭘﺸﻦ( ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﻮارد
ذﯾﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد:
ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺶ و ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﭘﺎرک ،ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎران و ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ،
اﺗﻮﻻﯾﺖ ،ﭼﺮاغ ﺷﻮی ،ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ،ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺶ اﺳﭙﯿﮑﺮ،

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ،ﻧﻮﯾﮕﯿﺸﻦ ،ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﻫﻮای ﺟﻠﻮ و ﭘﺮدهای و ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ورود ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ ،اﺳﺘﺎرت
دﮐﻤﻪای ،ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﻗﯽ راﻧﻨﺪه ،ﮔﺮﻣﮑﻦ و ﺳﺮدﮐﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ،آﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎﺷﻮﻧﺪه ﮔﺮﻣﮑﻦ دار و ﺳﺎﻧﺮوف.

ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ – AD
ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت وارداﺗﯽ و ﻫﻢ از ﺳﻮی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪلﻫﺎی
ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺣﺠﯿﻢﺗﺮ ۲
ﻟﯿﺘﺮی ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻌﺎدل  ۱۵۳اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  ۱۹۵ﻧﯿﻮﺗﻦ
ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  ۶دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  205ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﯽ  ۹.۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺘﺎب  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰را
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﻟﻨﺘﺮا  ۲۰۱۷ﻫﻢ ﺣﺪود  ۷.۵ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ :ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺶ و ﭘﺎﯾﺪاری ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻗﻒ در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو ،ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺣﺴﮕﺮ ﭘﺎرک ،رادار ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ،دﯾﻼﯾﺖ ،اﺗﻮﻻﯾﺖ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ
ﮔﺮﻣﮑﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ  ۸اﺳﭙﯿﮑﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻫﯿﺎب ،دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ،ﮐﯿﺴﻪ
ﻫﻮا ،ورود ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺶ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﺑﺮﻗﯽ ،ﮔﺮﻣﮑﻦ و ﺳﺮدﮐﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺟﻠﻮ ،روﮐﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﻣﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻗﯽ ،ﺷﺶ ﻋﺪد ﮐﯿﺴﻪ

ﻫﻮا ،آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺎﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮﻗﯽ و ﺳﺎﻧﺮوف در زﻣﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات رﻓﺎﻫﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
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