ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﯾﺎ ﺗﻨﺪر ۹۰؛ ﮐﺪاﻣﯿﮏ را ﺑﺨﺮﯾﻢ؟
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﺳﺖ .آن ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺤﺼﻮل از
ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای در ﻣﺤﺪوده  ۳۶ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دو
ﺧﻮدروی ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل و ﺧﻮدرو ﺗﻨﺪر  ۹۰از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮﺷﯿﺎ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ال

ﻧﻮد ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدرو در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۳۶ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﮋو ﭘﺎس و ﺧﺮﯾﺪ ال ﻧﻮد ،ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دو ﺧﻮدروی ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل و ﺗﻨﺪر  ۹۰ای  ۲ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  L90 E2را در
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ و از
ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪﻧﻪ و اﺗﺎق رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺪﻧﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎرس و ﺗﻨﺪر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن  ۲۰ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺸﯿﺪه و ﻋﺮﯾﺾ اﺳﺖ .اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ال ﻧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در اواﯾﻞ ﻗﺮن  ۲۱ﻣﯿﻼدی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻨﺪر  ۹۰از ﭘﮋو
ﭘﺎرس ﻃﻮل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی دارد اﻣﺎ ﻋﺮﯾﺾﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ دو ﺧﻮدرو ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد اﻣﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ راﺣﺖ
اﺳﺖ .ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﻃﻮل  ،۴۴۹۸ﻋﺮض  ۱۷۰۴و ارﺗﻔﺎع  ۱۴۱۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و ﺗﻨﺪر  ۹۰ﻃﻮل  ،۴۲۵۰ﻋﺮض
 ۱۷۴۰و ارﺗﻔﺎع  ۱۵۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ دارد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎزﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ

ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻼکﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻨﺪر  ۹۰از ﻣﻮﺗﻮر  K4Mﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۶۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ  ۱۰۵اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮋﮐﺘﻮر ﭘﺎﺷﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﻮرو  ۴را
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  XU7ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۷۶۱ﺳﯽﺳﯽ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ  ۱۰۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮋﮐﺘﻮر ﭘﮋو ﭘﺎرس ﻫﻢ ﭘﺎﺷﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ای اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﻮرو ۴

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﻨﺪر  ۹۰و ﭘﺎرس ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﭘﺎپ
اﺳﺖ .ﭘﮋو ﭘﺎرس از  ۸ﺳﻮﭘﺎپ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎی ال ﻧﻮد  ۱۶ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﭘﮋو ﭘﺎرس در ﺷﻬﺮ  ،۱۳.۸در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ  ۷و در ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ۹.۱ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺪر ﻧﻮد در ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷﻬﺮ  ،۹در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ  ۵.۶و در ﺳﯿﮑﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ۶.۹ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو از ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه  ۵ﺳﺮﻋﺘﻪ آدﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ ﭘﮋو ﭘﺎرس  ۷۰ﻟﯿﺘﺮ و ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻨﺪر  ۵۰ﻟﯿﺘﺮ ﺟﺎی دارد.

ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﺮد .در اﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺮﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ رﻧﻮ ﺗﻨﺪر  ۹۰ﺻﻔﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۷۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﺑﺎزار  ۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
و در ﺑﺎزار  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

