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داستان کوییک آر چه بود؟
چنـدی پیـش علـی شـیخزاده ،مدیرعامـل پـارس خـودرو ،اعلام کـرد بـه دلیل
«اسـتقبال جوانـان و بانـوان» از کوییک قصد دارند این خـودرو را با «مدل جدید»
و تغییراتـی در رنگهـای بیرونـی و داخلـی تولیـد کننـد .چنـد روز بعـد یعنـی
یـک شـنبه مـورخ  11آبـان و در جریـان پیشفـروش سـایپا مشـخص شـد نـام
ایـن خـودرو «کوییـک آر» اسـت .هاچبـک «جدیـد» سـایپا نسـبت بـه کوییـک
معمولـی تنهـا در اضافـه شـدن رینگهـای آلومینیومـی و رنـگ قرمـز دیفیـوزر،
سـقف ،قـاب مـه شـکن ،آینهبغـل و تریـم داخلـی اختلاف دارد و از حیـث فنـی
تفاوتـی در آن دیـده نمیشـود .ایـن کـه تغییر رنگ بخشهایـی از طراحی داخلی
و خارجـی یـک خـودرو میتوانـد آن را بـه «مـدل جدیـد» تبدیـل کنـد ،جـای
بحـث دارد و در ایـن مقـال نمیگنجـد امـا آن چـه عجیب به نظر میرسـد ،اصرار

سـایپاییها بـرای نامگـذاری انگلیسـی هاچبـک دو رنگشـان اسـت .در همه جای
دنیا ،پسـوند Rاز روی کلمه  Raceبرداشـته میشـود تا نشـان دهد که خودرو از
ویژگیهـای فنـی و آیرودینامیکـی باالتـری نسـبت به نسـخه اصلی بهـره میبرد.
درواقع خودروسـازان مطرح جهان با تغییراتی در پیشـرانه و بخش انتقال قدرت،
اضافـه کـردن قطعـات آیرودینامیکـی نظیـر باله و ورودی هـوا و در انتهـای کار با
دو رنـگ کـردن بدنـه ،نـه «مـدل جدید» بلکه نسـخهای متفاوت از همـان مدل را
تولیـد میکننـد .سـایپاییها امـا میخواهنـد ره صدسـاله را یکشـبه طـی کنند
و بـدون توجـه بهتمامـی جوانـب تولیـد خودرویـی با پسـوند آر ،تنها نامگـذاری و
تغییـر رنگـش را بـه عاریـت گرفتهاند .حالآنکـه همین کار بهظاهر سـاده هم در
نازلتریـن سـطح خـود انجام شـده اسـت و جـای دفاع نـدارد .کوییـک آر دندهای

بـا پیشپرداخـت  34میلیـون و  700هـزار
تومـان و موعـد تحویل بهمـن  98در
آخریـن برنامـه پیشفـروش
سـایپا عرضـه شـد و
احتمـاالً قیمـت
نهایـی آن نزدیک
بـه  70میلیـون
تومـان خواهـد
بود.

بلندقامتان محبوب رشیق و غریب

کارواش خانگی چند؟

نگاهی بر کراس اوورهای صفرکیلومتری که بین  200تا  300میلیون تومان قیمت دارند

امـروزه بـازار خودرویـی کشـورمان در اثـر تحریـمهـا و نـرخ باالی دالر وضعیتی نابسـامان پیـدا کرده و قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی سـر به فلک کشـیده اسـت .عده زیادی
متین نصیری
روزنامهنگار
از مـردم کـه میخواسـتند خـودرو جدیـد خریـداری کننـد ،فعلاً دسـت نگ ه داشـتهاند تـا الاقل شـرایط کمی بهتر شـود .برخی هم که امیـد چندانی به بهبـود وضعیـت ندارند ،ترجیح
ی دهنـد کـه بیـش از ایـن صبـر نکننـد و خـودرو مدنظرشـان را بـا دو یا سـه برابـر قیمتهای قبلی خریـداری نمایند .البتـه ناگفته نماند که شـرایط بـازار خودرو در یک ماه گذشـته
مـ 
بهمراتـب بهتـر از اوایـل تابسـتان اسـت و احتمـال مـیرود بـا نزدیـک شـدن به شـب عیـد ،خریدوفـروش خودرو افزایـش یابد .بنابرایـن انتخاب خودرو مناسـب اهمیت بسـیار زیادی پیـدا میکند و یک اشـتباه،
ممکـن اسـت بـه قیمـت معاملـهای گـزاف و هزینههـای نگهـداری بـاال تمام شـود .حـاال اگر قصد خرید یـک کـراساوور  200تا  300میلیون تومانی داشـته باشـیم ،چه انتخابهایـی پیش رویمـان خواهند بود؟
برای جواب به این سوال ،معروفترین خودروهای شاسیبلند چینی و فرانسوی بازار را که در این بازه قیمتی حضور دارند با هم مرور میکنیم.
جـک توانسـته هر  5سـتاره ایمنـی را دریافت کند .البتـه همانطور که
میدانیـد ،تسـتهای شـعبه چینی انکپ در مقایسـه با بخـش اروپایی
سـادهتر اسـت و بـا سـرعت پایینتـری انجام میشـود .بـه همین دلیل
 5سـتاره ایمنی انکپ چین بهمراتب امتیازات ضعیفتری نسـبت به 5
سـتاره یـورو انکپ دارد .از مهمترین امکانـات رفاهی جک اس 5میتوان
بـه ورود بدون کلید ،سـامانه تهویه هـوای دو کاناله ،صندلی برقی راننده
در  8جهـت و اسـتارت دکمـهای اشـاره کرد .این روزهـا و در بازار قیمت
کراساوور محبوب جک کمی بیشـتر از  260میلیون تومان اسـت .البته
جـک اس 5از سـوی کرمـان موتـور  299میلیـون تومـان قیمتگذاری
شـده کـه حدود  40میلیـون تومان با نرخ بازار فاصلـه دارد.

پژو2008
جزو نخسـتین میوههای «برجام» بود و نماد شـکوفایی صنعت خودرو
پس از چندین سـال تحریم .این خودرو توانسـت پس از سـالها ،ظاهر
جدیـدی از برنـد پـژو در اذهـان عمـوم مـردم ایـران ایجـاد کنـد و نظر
بسـیاری را بـه خـود جلـب نماید .البته بـا شـروع دور جدید تحریمهای
آمریـکا ،شـرکت پـژو مجبور بـه ترک بـازار ایران شـد و  2008محبوب
را هـم بـا خـود برد .با گذشـت یـک سـال از آن زمان ،این خـودرو هنوز
هـم بهانـدازه قبل طرفـدار دارد و قیمتش برخالف رقبای چینی ،کاهش
محسوسـی نداشـته اسـت .قلب تپنده پژو  2008پیشـرانه  1.6لیتری
توربو به قدرت  165اسـب بخار اسـت و یک جعبهدنده شـش سـرعته
اتوماتیک وظیفه انتقال قدرت را در آن بر عهده دارد .شـش کیسـه هوا،
کـروز کنترل ،سـامانه ترمز اضطـراری کمکی یا  ،EBAکنتـرل پایداری
الکترونیکـی یا  ،ESPکمکی سـرباالیی یـا  HHCو فرمان برقی ازجمله
تجهیـزات مهـم ایمنی آن به شـمار میروند .بـه لطف همین تجهیزات،
پژو  2008در سـال  2013توانسـت در آزمونهای موسسـه یورو انکپ
بـه هـر  5سـتاره ایمنـی دسـت یابـد و یکـی از ایمنتریـن خودروهای
جهـان لقـب گیـرد 2008 .کـه این روزهـا در بازار خودرویی کشـورمان
حـدود  300میلیـون تومان و حتی کمتر قیمت دارد ،چند ماهی اسـت
که تولید نسـل دومش در فرانسـه آغاز شـده اسـت و بیشازپیش توجه
خریـداران اروپایـی و چینـی را به خود جلـب خواهد کرد.

جک اس5

رنوداسرت

داسـتر اگرچـه فرزنـد داچیاسـت امـا بـا نشـان رنـو به بـازار ایـران آمد
و توانسـت سـهمی از ایـن بـازار بـرای خـود داشـته باشـد .شاسـیبلند
مینیمال رنو در دو نسـخه تک دیفرانسـیل و دو دیفرانسـیل و توسـط
شـرکت نگیـن خـودرو عرضه شـد .داسـتر کـه از پلتفرم بی 0گـروه رنو
نیسـان بهـره میبـرد ،در بدنـه و کابیـن شـباهتهای غیرقابلانـکاری
بـا سـاندرو و تنـدر  90دارد .البتـه نمیتـوان ایـن شـباهتها را نکتـه
منفی داسـتر تلقی کرد .پیشـرانه  2لیتری این خودرو  135اسـب بخار
قـدرت تولیـد میکنـد و به یک جعبهدنده چهار سـرعته اتوماتیک تیپ
ترونیک متصل اسـت .داسـتر در نسـخه تک و دو دیفرانسـیل میتواند
در عرض  10.4و  11.4ثانیه شـتاب  100-0کیلومتر بر سـاعت را طی
نمایـد .رنـو مصـرف سـوخت ترکیـب ایـن خـودرو را بـه ترتیـب  8.2و
 8.9لیتـر در هـر  100کیلومتـر اعلام کرده اسـت .درزمینه ایمنی این
خـودرو برخلاف  2008و رقبـای چینـی تنها دو کیسـه هـوا دارد و جز
سـامانههای کنتـرل پایـداری و هرز گردی ،سـامانه مهم دیگـری در آن
دیـده نمیشـود .ایـن خـودرو از موسسـه یـورو انکـپ  3سـتاره ایمنـی
دریافت کرده که البته نسـخه تستشـده دارای شـش کیسـه هوا بوده
اسـت .داسـتر تـک دیفرانسـیل در بـازار حـدود  280میلیـون تومـان و
نسـخه دو دیفرانسـیل آن کمی بیش از  300میلیون تومان قیمت دارد.
اگـر خودروهای چینی را نمیپسـندید ،میتوانید این خـودرو را در کنار
پـژو  2008مدنظـر قرار دهید.

ایـن خـودرو را میتـوان محبوبترین شاسـیبلند چینی بـازار نامید .به
لطف پیشـرانه قدرتمند ،مونتاژ خوب ،آپشـنهای مناسـب و البته بازار
دسـتدوم بهتر نسـبت به دیگر رقبای چینی ،جک اس 5توانسـته نظر
بسـیاری را بـه خـود جلـب نماید .پیشـرانه  2لیتـری توربو ایـن خودرو
 174اسـب بخـار قـدرت تولیـد میکنـد و بـه یـک جعبهدنـده شـش
سـرعته دو کالچـه متصل اسـت .این ترکیب باعث شـده تـا جک اس5
شـتاب خوبی داشـته باشد و مشـکل عموم خودروهای کراساوور را (که
شـتاب ضعیفشـان اسـت) از خود نشـان ندهد .این خودرو با تجهیزات
ایمنـی چـون چهار کیسـه هوا ،سـامانه کنتـرل حرکت در سـرباالیی و
سـرپایینی ،کنتـرل پایـداری و ترمز اضطـراری کمکی عرضه میشـود.
بر طبق اطالعات منتشرشـده از سـوی موسسـه انکپ چین ،کراساوور

اب این تویوات یمتوان به هر جایی رفت!

چریتیگو5

تویوتـا افجـی  40یکـی از اسـطورههای فراموشنشـدنی آفـرود اسـت کـه در کنار جیپ رانگلـر و فورد برانکـو روزبهروز بر
محبوبیتش میان کلکسـیونرها افزوده میشـود .البته داسـتان این افجی  40که مدل  1979اسـت ،با بقیه فرق میکند؛
چراکـه بهجـای پیشـرانه تویوتـا ،از موتـور  350بلـوک کوچـک شـورلت بهره میبرد .شـرکت وینتـج کـروزر در آمریکا این
تغییر فنی را انجام داده اسـت اما سـعی کرده به اصول نگهداری یک خودرو کالسـیک پایبند بماند .موتور  350شـورلت
 8سـیلندر خورجینی به میزان  5.7لیتر اسـت و میتواند قدرتی بین  145تا  370اسـب بخار و حتی بیشـتر تولید کند.
ایـن عـدد بـرای پیشـرانهای کـه بیـش از  50سـال قبـل و در سـال  1967بهمنظـور اسـتفاده در کامـارو تولید شـده ،عدد
قابلتوجهـی اسـت .افجـی  40مذکـور بـا رنگ زرد سـافاری و آرم قدیمی تویوتا روی جلوپنجره ظاهـری خاطرهانگیز دارد
و اسـتانداردهای یـک خـودرو کالسـیک را پـاس میکنـد این
خـودرو نـه به تعـداد رانگلـر در جادههای آمریکا حضـور دارد و
نـه قیمتـش بهانـدازه برانکـو باال اسـت و همین موضـوع باعث
شـده تا همچنان در مقابل دو رقیب دیرینهاش خاص و خوش
قیمـت باشـد .چندی اسـت که خریـداران آمریکایی اسـتقبال
خوبـی از خودروهـای کالسـیک بهبودیافتـه نشـان میدهند و
بـه همین جهت شـرکتهای تیونینگ بخشـی از تـوان خود را
بـه ایـن حوزه اختصـاص دادهاند.

اگر قصد خرید یک
کراساوور  200تا
 300میلیون تومانی
داشته باشیم ،چه
انتخابهاییپیش
رویمان خواهند بود؟
برای جواب به این
سوال،معروفترین
خودروهای
شاسیبلند چینی و
فرانسوی بازار را که
در این بازه قیمتی
حضور دارند با هم
مرورمیکنیم

چـری یکـی از خودروسـازان مطـرح چینـی اسـت کـه از سـال 2003
فعالیـت خـود را آغـاز کرده و تنها در چین نزدیک به  600هزار دسـتگاه
تیـراژ تولیـد دارد .ایـن خودروسـاز کـه چنـد سـالی اسـت بـا همکاری
شـرکت مدیـران خـودرو به تولید محصوالتش در کشـورمان میپردازد،
کـراساووری بـه نـام تیگـو  5را عرضـه میکنـد .ایـن خـودرو بـه لطف
اسـتفاده از طراحـان مطرح اروپایی ظاهری بـهروز دارد و از خط طراحی
مشـابهی بـا دیگـر محصوالت این برند بهـره میبرد .البته کـه منظور از
ظاهـر بـهروز ،الزامـاً زیبـا بودن آن نیسـت و سـلیقه هرکسـی با دیگری
تفـاوت دارد امـا درهرصـورت نمیتوان آن را زشـت تلقی کـرد .طراحی
داخلـی ایـن خـودرو مناسـب اسـت و چیدمان دقیـق دکمهها ،کیفیت
بـاالی متریـال بهکاررفتـه و جنـس خـوب صندلیهـا شـاهدی بـر این
مدعاسـت .ازجملـه امکانـات ایمنـی ایـن خـودرو میتوان به دو کیسـه
هـوا در تیـپ الکچـری و چهـار کیسـه هـوا در تیپ اکسـلنت ،سـامانه
کنتـرل حرکـت در سـرباالیی ،ترمـز اضطراری کمکی و سـامانه کنترل
کشـش یـا همـان  TCSاشـاره کـرد .تیگـو  5نیـز هماننـد جـک اس5
توانسـته از موسسـه انکپ چین  5سـتاره ایمنی دریافت کند و به همین
جهت جزو خودروهای ایمن چینی محسـوب میشـود .اگرچه روزگاری
بهزحمـت قیمـت چری تیگـو  5به  80میلیون تومان میرسـید اما این
روزهـا و در بـازار تیـپ الکچـری  270میلیـون تومـان قیمت خـورده و
تیـپ اکسـلنت قلـه  280میلیـون تومـان را هم فتح کرده اسـت.

هاوال اچ2
اگـر تحریمهـا نبـود ،قیمـت دالر بهیکبـاره چنـد برابـر نمیشـد و
همـکاری خودروسـازان بـا شـرکای خارجـی افزایـش مییافت ،شـاید
هـاوال اچ 2میتوانسـت بـه پرفروشتریـن شاسـیبلند چینـی در ایران
تبدیـل شـود .یکـی از مهمتریـن دالیـل موفقیـت هرچند کوتـاه هاوال
در کشـورمان حضـور ایـن خودروسـاز در بـازار اسـترالیا ،اروپـا و آمریکا
شـمالی بـود .در حقیقـت اهمیـت ایـن بازارهـا در اذهان مـردم ایران به
حدی اسـت که توانسـت برای یک خودروسـاز که هیچ پیشـینهای در
کشـورمان نداشـت ،اعتبار بخرد و فروشـش را تضمین کند .اچ 2در کنار
ً
کاملا
بـرادران بزرگتـرش یعنـی اچ 6و اچ 9از خـط طراحـی و پلتفـرم
مسـتقلی بهره میبرند و ابدا ً مانند دیگر خودروسـازان چینی شـباهتی
بـه خودروهـای ژاپنـی ،آمریکایی ،کرهای یـا اروپایی ندارنـد .درواقع این
را میتـوان یکـی دیگـر از دالیـل موفقیـت کوتـاه ایـن خـودرو در بـازار
کشـورمان برشـمرد .پیشـرانه  1.5لیتری توربو به قدرت  141اسب بخار
در کنـار جعبهدنـده شـش سـرعته اتوماتیک شـتاب حـدود  12ثانیه و
مصرف سـوخت  7.5لیتر در هر  100کیلومتر را برایش رقم زده اسـت.
اچ 2برخالف دو خودرو چینی معرفیشـده در این فهرسـت ،در موسسـه
انکپ اسـترالیا مورد آزمایش قرار گرفته و توانسـته هر  5سـتاره ایمنی
را دریافـت کنـد .البتـه کـه بازهـم اسـتانداردهای این موسسـه نسـبت
بـه یـورو انکـپ در رده پایینتـری قـرار دارد .ایـن خـودرو بهتازگـی زیر
تیـغ جراحـی رفته و نسـخه فیسلیفتـش با ظاهـری بهمراتب جذابتر
و زیباتـر بـه بـازار چیـن عرضـه میشـود .اگرچـه تولیـد هـاوال اچ 2در
کارخانـه بهمـن موتـور متوقـف شـده اسـت امـا درصورتیکـه قصـد
خریـدش را داشـته باشـید ،میتوانیـد از بازار و باقیمتـی در حدود 270
میلیـون تومان مـدل صفرکیلومترش را خریـداری نمایید.

حتمـاً تـا بـه حـال به خریـد یـک کارواش جمعوجور و مناسـب
فکـر کردهایـد .این دسـتگاهها که عالوهبر شسـت وشـوی خودرو
میتواننـد بـرای تمیـز کردن پارکینـگ ،حیات و دیـوار هم مورد
اسـتفاده قـرار گیرنـد ،عمومـاً در دو نـوع آب سـرد (معمولـی) و
آب گـرم در بـازار دیـده میشـوند .نـوع آب گـرم بیشـتر بـرای
چربـی زدایـی اسـتفاده میشـود و درصورتـی کـه میخواهیـد
روغن و مواد مشـابه آن را از روی خودرو و سـطوح مختلف پاک
کنیـد ،بـه کارتـان میآید .در غیـر این صورت اگـر قصدتان پاک
کـردن خـاک ،گل و الی ،فضـوالت پرنـدگان و برگهـا باشـد،
همـان کارواشهـای آب سـرد هـم نیازتـان را بـرآورده میکنند.
کارواشهـا بـه دو دسـته موتـور زغالـی و موتور القایـی (دینامی)
هم دسـتهبندی میشـوند .البته نیازی به دانسـتن شـیوه کارکرد
ایـن موتورهـا نیسـت کـه از حوصلـه ایـن مطلب خارج اسـت اما
بهصـورت کلـی کارواش القایـی قیمـت و وزن باالتری نسـبت به
نـوع زغالـی دارد ،صـدای کمتـری تولیـد میکنـد و مدتزمـان
بیشـتری میشـود از آن اسـتفاده نمـود .بااینحـال هزینـه
تعمیـرات و نگهـداری کارواش زغالـی پایینتر اسـت و جابهجایی
آنهـم راحتتـر انجـام میشـود .از دیگـر مـوارد پراهمیـت در
خریـد کارواش میتـوان بـه فشـار ،تـوان و حداکثـر خروجی آب
(دبی) آن اشـاره کرد .فشـار دسـتگاه معموالً بر اسـاس بار یا پوند
بر اینچ مربع مشـخص میشـود .دسـتگاههایی که کمتر از 100
بـار فشـار دارنـد ،برای کارهای سـبکی چون تمیز کـردن خودرو،
حیـات و دیوارهـا مناسـب هسـتند .آنهایـی هـم که فشارشـان
بیـن  100تـا  170بـار اسـت بـرای فعالیتهـای نیمهصنعتـی
و بیـش از  170بـار بـرای مصـارف صنعتـی مورداسـتفاده قـرار
میگیرنـد .تـوان کارواش یکـی دیگـر از مؤلفههـای مهـم بـرای
خریـد اسـت کـه البته باید توازنـی میان قیمت و تـوان را رعایت
کـرد .کارواشهـای سـبک را میتـوان بـا واحـد «وات» باهـم
مقایسـه نمـود .البتـه کارواشهـای بنزینـی هـم در بـازار یافـت
میشـوند کـه بـا توجه به قیمـت باالتر و مصـارف نیمهصنعتی و
صنعتـی ،در ایـن جـا جایی ندارد .مهمترین ویژگی هر کارواشـی
کـه بایـد بـه آن توجـه داشـت ،حداکثـر جریـان خروجـی آب یا
همـان دبـی اسـت کـه واحـدش لیتر بـر دقیقـه اسـت و باید در
مقایسـه خـود آن را لحـاظ کنیـد .هـر چـه دبـی بیشـتر باشـد،
قدرت پاشـش دسـتگاه بیشـتر اسـت امـا همین عامـل میتواند
مصـرف آب را افزایـش دهـد .از اقالمـی کـه معمـوالً همـراه بـا
کارواش هسـتند یـا میتوانیـد بهصـورت افتـر مارکـت خریداری
کنیـد« ،النـس » یا لوله خروجی کارواش یکـی از مهمترین آنها
محسـوب میشـود کـه بعـد از تفنـگ کارواش قـرار میگیـرد و
میتوانـد طولـش متغیـر باشـد .چـرخدار بودن یـا نبـودن ،وزن،
طـول شـلنگ و سـیم بـرق ازجملـه مهمتریـن نکاتـی اسـت که
بایـد در خریـد کارواش لحـاظ نماییـد .در ایـن جـا چنـد نمونـه
از پرفروشتریـن و معروفتریـن کارواشهـا را مـرور میکنیـم:
 .1کرشـر  :K2 Compact Newحداکثـر فشـار آب کارواش
زغالـی کرشـر بـه  110بـار میرسـد و حداکثـر دبـی آن  6لیتر
در هـر دقیقـه اسـت .وزنـش  6کیلوگرم عنوان شـده و موتورش
توانـی در حـدود  1400وات دارد .ایـن کارواش نسـبت بـه مدل
قبلـی سـایز کوچکتری دارد اما به دلیل چـرخدار نبودن و وزن
بـاال ،ممکـن اسـت در جابهجایی مشـکالتی ایجـاد کند .قیمت
ایـن دسـتگاه  1میلیـون و  850هزار تومان اسـت.
 .2هیونـدای  :hp1526-PWفشـار کارواش هیوندای  120بار
اسـت و  1500وات تـوان دارد .حداکثـر دمـای آب را میتوانـد
بـه  40درجـه سـانتیگراد برسـاند و حداکثر دبـی آب در حدود
 6.6لیتـر در هـر دقیقه اسـت .چـرخدار بودن ،شـلنگ  5متری
و قیمـت  1میلیـون و  725هـزار تومانـی ایـن دسـتگاه را بـه
گزینـه مطلوبـی بـرای خریـد یـک کارواش مقرونبهصرفه بدل
کرده اسـت.
 .3بـوش  :AQT 11-33ایـن کارواش موتـوری بـه توان 1300
وات دارد و حداکثر فشـار آبش به  110بار میرسـد .باوجوداین
کـه چـرخ ندارد اما وزن  3.8کیلوگرمـی آن جابهجایی را راحت
کـرده اسـت .ایـن دسـتگاه میتوانـد آب را تـا دمـای  40درجه
گـرم کنـد .قیمـت کارواش بـوش  2/3میلیـون تومـان اسـت و
النس ،شـلنگ ،نازل سـاده و نازل سـهحالته همراه با خود دارد.
 .4دوو  :DAX130-1800جـزو کارواشهـای زغالـی بـا تـوان
 1800وات اسـت و حداکثـر فشـار آبی در حـدود  130بار دارد.
اگرچـه وزن دسـتگاه بـه حدود  6کیلوگرم میرسـد اما به دلیل
داشـتن چـرخ میتوانـد بهراحتـی حرکـت کنـد .حداکثـر دبی
آب  5.1تـا  5.4لیتـر در هـر دقیقـه عنوان شـده و همراه با خود
سـوزن نازل و النس هم دارد .قیمت این دسـتگاه در دیجیکاال
 1میلیـون و  799هزار تومان اسـت.

کانسپت جدید کیا در شانگهای

«فیوچـرون» شاسـیبلند کوپـه و الکتریکـی شـرکت کیـا اسـت کـه بهعنـوان کانسـپتی جدیـد از سـوی ایـن
خودروسـاز کـرهای در نمایشـگاه بینالمللـی واردات چیـن یـا  CIIEدر شـهر شـانگهای بـه نمایـش درآمـده
اسـت .فیوچـرون ظاهـری آیندهنگرانـه دارد و بیـش از همـه چرخهـای بـزرگ و درهای کشـیده آن به چشـم
میْآینـد .بـه گفتـه کیـا ،دلیـل اصلـی آنهـا بـرای نامگذاری ایـن خودرو بـه «فیوچـرون» تأکید بـر دو کلمه
 futureو  onبـوده تـا هـم پیشنمایشـی از خودروهـای الکتریکـی کیـا را ارائـه نماینـد و هـم سـطح باالیی از
هماهنگـی و اتصـال را در آن نمایـش دهنـد .طـول ،ارتفـاع و فاصلـه بین دو محور فیوچـرون  1550 ،4850و
 3000میلیمتـر اعلام شـده اسـت امـا اطالعـات
دقیقـی از مشـخصات دیگـر آن در دسـترس
نیسـت .جلوپنجره بازطراحی شـده «پـوزه ببری»
در تصاویـر ایـن خـودرو بهوضـوح قابلمشـاهده
اسـت و حـاال بـه حدی عریض شـده کـه میتواند
چراغهـا را در خـود جـای دهـد .کیـا فیوچـرون
درصورتیکـه بـه خـط تولیـد برسـد ،احتمـاالً بـا
سـامانه خـودران سـطح  4عرضـه خواهـد شـد و
بعیـد نیسـت کـه بـهزودی ایـن اتفـاق بیفتد.

قیمت ارزان ترین سدان های نو و کارکرده
نام و مدل خودرو

قیمت

پژو آردی مدل ۱۳۸۲

 13میلیون تومان

پراید صندوقدار مدل ۱۳۸۷

 15میلیون تومان

پژو  ۲۰۶تیپ  ۲مدل ۱۳۸۳

 45میلیون تومان

کوییک دندهای مدل ۱۳۹۸

 62میلیون تومان

سمند الایکس مدل ۱۳۹۶

 74میلیون تومان

رنو تندر  ۹۰مدل ۱۳۹۵

 92میلیون تومان

