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خودرو

دردسرهای باالبر
شیشه خودرو!

سمیه محمدنیا حنایی -خرابی باالبر
شیشه اتفاقی اســت که ممکن است
گاهی پیــش آید .با این کــه خرابی
باالبر شیشــه به کارکرد اصلی موتور
و خودرو زیاد مرتبط نیست اما خرابی
آن می تواند دردســرهای زیادی را
برای مالکان به وجــود آورد که مهم
ترین آن پایین آمدن ســطح ایمنی
خودروســت .در مجال کوتاه به علل
شایع این مسئله می پردازیم.
 1قفل ایمنی کودک فعال شــده
اســت و همین موضوع مانع عملکرد
باالبر می شود.
 ۲سیستم برق خودرو مشکل دارد،
جعبه فیوز خودرو را بررسی کنید ،با
یک مطالعه کوتاه دفترچه راهنما می
توانید فیوز مرتبط را پیدا کنید.
 ۳اگر با فشردن باالبر صدایی از در
خودرو به گوشتان می رسد اما شیشه
باال نمی آید ،به معنای این اســت که
موتور باالبر اشکال دارد.
 ۴با یک ولت متر به جان ســوئیچ
باالبر بیفتید ،اگر دارای جهش بود به
این معناست که ســوئیچ دارای ایراد
است و باید تعویض شود.
 ۵گیر کردن غلتک های باالبرنده به
دلیل جا خوردن
حاال که با مهم ترین دالیل گیر کردن
باالبر شیشه آشنا شدیم شما را با چند
راهکار ساده برای حل موقت آن آشنا
می کنیم.
 1ابتدا در خودرو را محکم ببندید و
باالبر را امتحان کنید .اگر جواب نداد،
این عمل را چندین بــار تکرار کنید.
گاهی غلتک های شیشه بر دچار جا
خوردگی می شود و شیشه از مسیرش
خارج می شود ،با این کار شاید شیشه
را دوباره به مسیر اصلی بازگردانید.
 ۲به وسیله شــیئی که نوک تیز و
سخت نباشد به در خودرو ضربه وارد
کنید تا شیشه را از مسیر خارج شده
اش به راه درست هدایت کنید.
 ۳سوئیچ باالبر را فشــار دهید و از
یک طرف دیگر خودتان با دست سعی
کنید تا شیشه را به طرف باال ببرید.
 ۴اگر باالبر شیشــه ای جز شیشه
مختص راننده خراب شــده اســت،
سعی کنید با نگه داشتن سوئیچ طرف
راننده ســعی در باال آوردن شیشــه
کنید.
 ۵اگر توانســتید باالبر را به صورت
موقت تعمیر کنیــد از پایین آوردن
مجدد آن خودداری و در اسرع وقت
به تعمیرکار مراجعه کنید.
قیمت انواع برلیانس

نام محصول

قیمت
(میلیونتومان)

کراس 165 ،لیتر

420

 H220دنده ای

250

 H320اتوماتیک

295

 H230دنده ای

265

، 165 ،H330
دندهای

322

دخل و خرج

کارنامه چینی ها در ایران

مروری بر  11برند موفق و ناموفق چینی در بازار خودروی ایران
چینیها همواره حضوری جنجالی در صنعت و بازار خودروی کشــور
داشتهاند .در ابتدا کیفیت نازل مدلهای اولیه محصوالت چینی تبدیل
به معضل بزرگی شده بود.
گام نخست چنان تاثیری بر ذهن مخاطب گذاشت که کلیدواژه «ماشین
چینی» مترادف با محصوالتی ناایمن و بیکیفیت بود اما آن ها مســیر
توسعه و بهبود را در پیش گرفتند .ماحصل این استراتژی ،آن شد که بعد از

مدتی نهچندان طوالنی ،خودروهای مدرن ،زیبا ،پرآپشن و البته با قیمتی
که حاال دیگر اقتصادی به حســاب نمیآمد ،راهی بازار شدند .در میان
تمام چینیهای واردشده به کشور ،برندها و مدلهایی بودند و هستند
که با درخششــی مثالزدنی جای خود را در بازار باز کردهاند .با گزارش
سایت همراه مکانیک همراه باشید تا تجربه های موفق و ناموفق حضور
خودروهای چینی در بازار ایران را بشناسید.

انموفق

موفق:

آمیکو ( :)Amicoبرندی که سابقه خوبی در زمینه ساخت خودروهای سنگین و نیمه
سنگین داشت ،ناگهان رویکرد تولید محصوالت پیکاپ را اتخاذ کرد .وانت دوکابین آسنا
ال غیررقابتی ،نتوانست آنطور که باید ،در
بهرغم توانایی باالی فنی ،به دلیل قیمت کام ً
بازار حضور پیدا کند و موجی از انتقادات را با خود همراه ساخت.
بورگوارد ( :)BORGWARDشرکتی که اصرار بیش از حدی به اصالت آلمانی خود
داشت ،موفق به اجرای برندینگ دو مدل  BX5و  BX7نشده است .دو کراساووری
که از نظــر طراحی و فنی حرفهایی برای گفتن دارند ولی قیمتگذاری نامناســب و
تأخیر در تحویل ،سرنوشت مناسبی برای آنها رقم نزد.
بی.وای.دی ( :)BYDاین برند در چین ،یادآور فروش خیرهکننده خودروهای برقی
است؛ اما بیوایدی در ایران چندان خوششانس نبود .ماشین چینی شاسیبلند S6
آن ،در میان ســیل کراساوورهای هموطن فراموش شد؛ حتی تبلیغات گسترده برای
مدل  S7نیز راه به جایی نبرد.
بیسو ( :)BISUشکست تلخ سیف خودرو با عرضه محصوالت سوبارو بار دیگر با دیگر
شریک چینیاش یعنی بیسو نیز تکرار شــد .خودرویی که با شعار محصول اقتصادی
لوکس وارد میدان شــده بود ،در هیچیک از مدلهای  T3و  T5خود نتوانست موفق
عمل کند.
دامــای ( :)Domyخودروی پرزرق و برند  X7از شرکت غریبه  Domyنیز ،نیامده
بار سفر بســت؛ شــرکتی که ظاهرا از زیر مجموعههای برند زوتی به حساب میآمد.
استراتژی ضعیف فروش ،این مدل را به فراموشی سپرد و حتی مدل  X5آن نیز هرگز
به بازار وارد نشد.
راین(  :)RAYEN V5تجربه تولید داخلی شرکت راین هم راهی جز شکست نداشت.
ماشین چینی  V5درست در زمانی وارد بازار شد که رقبای مدرن و پیشرفته هموطنش
حضور داشتند و نمای ظاهری این خودرو حداقل برای یک دهه قبلتر از زمان خودش
به نظر میرسید.
زوتی ( :)Zotyeپروژه بزرگی که میتوانست انقالبی در بین خودروهای اقتصاد بازار
ایران به راه بیندازد ،درنهایت به شکلی محدود توسط ناوگان تاکسیرانی استفاده شد.
نه آریو و نه  Z300هیچکدام نتوانستند در بازار شانسی برای عرضاندام پیدا کنند.
فوتــون ( :)FOTONتصور میشــد که موفقیت برند فوتون در دنیای کامیونت ،بار
دیگر در حوزه خودروهای سواری نیز تکرار شود .ایران خودرو سراغ پیکاپ تونلند رفت
و شرکت عظیم خودرو نیز دســت روی شاسیبلند ساوانا گذاشت که هر دو محکوم به
شکست بودند.
کوپا ( :)Coupaشرکت خودروسازی ریگان که متولی عرضه شاسیبلند کوپا T210
در ایران بود ،با شکست این محصول لوکس چینی مواجه شد .خودرویی که المانهایی
از طراحی فولکسواگن و پورشه را در خود داشت ولی با این حال ،نتوانست نظر مشتری
ایرانی را جلب کند.
گریــت وال ( :)Great Wallرعایت نشــدن اصول مدیریت ،محصول موفقی مانند
ولیکس  C30را از گردونه خارج کرد .این ماشــین چینی بهرغم کیفیت قابلقبول ،با
مشکالت متعدد خدمات پسازفروش و قطعات یدکی روبه رو و به همین دلیل ،خیلی
زود از سوی خریداران پس زده شد.
ت کوتاهی
هــاوال ( :)HAVALیکی از مهمترین برندهای خودروی چینی که در مد 
به دلیل مشکالت مدیریتی زمین خورد ،هاوال بود .شاسیبلندهای زیبای  H2و H9
حتی با درنظرگرفتن قابلیتهای جذاب فنیشــان ،باز هم نتوانستند در کوران رقابت
باقی بمانند.

امجــی ( MG :( MGیکی از باکیفیتترین برندهای چین محســوب میشــود که
حضوری پرفراز و نشــیب را در بازار کشور تجربه کرده اســت .باید اعتراف کرد که فاز
نخســت عرضه محصوالت این برند ،عصر طالیی آن بوده است؛ چراکه به تازگی شاهد
هستیم شرکت مونتاژکننده داخلی آن با مشکالت حقوقی و قضایی روبهرو شده است.
بایک ( :)BAICشاید این نام برای مشتری ایرانی ،هنوز هم چندان شناختهشده نباشد
ولی  BAICیکی از بزرگترین سازندگان خودرو در کل چین به شمار میرود .سابرینا،
تجربه دوستداشــتنی بایک در بازار ایران بود .اگرچه این موفقیت با سنوا و این اواخر
ماشین چینی  X25تکرار نشد.
برلیانــس ( :)BRILLIANCEتردیدی نیســت که یکی از محبوبترین خودروهای
چینی در بازار ایران ،برلیانس بوده و هســت .کارنامه پربــار خانواده  H200و H300
این شرکت ،گواهی بر اقبال خوب این برند بود .اگرچه برلیانسهای  V5و  C3کراس
نتوانستند به اندازه مدلهای قبلی موفق از آب دربیایند.
جک ( :)JACدر ایران ما اولین تجربه یک خودروی چینی با پیشــرانه توربوشارژ را با
جک یا همان جی ای سی مشاهده کردیم؛ شرکتی که با مدلهای اولیه خود ،چالشهای
فراوانی را پشت سر گذاشــت؛ ولی کرمان موتور بهعنوان طرف ایرانی ،بهمرور توانست
روی موج  S5و  J5سوار شود.
جیلی ( :)Geelyهلدینگ بزرگ جیلی که اکنون مالکیت ولوو را نیز در اختیار دارد ،در
دورهای سبک متفاوتی از خودروهای چینی را برای مشتری ایرانی عرضه میکرد .خانواده
امگرند به لحاظ کیفیت ساخت ،یک سروگردن از همتایان خود باالتر نشان میدادند.
چانگان ( :)Changanاولین حضور چانگان در ایران ،با سدانی به اسم ایدو ()EADO
شکل گرفت که سایپا در این مدل ،یک شکســت تمامعیار را تجربه کرد؛ اما در ادامه با
یک دورخیز بلند ،سراغ ماشین چینی  CS35رفت که مزایای متعدد آن باعث شد تا با
فروشی قابلتوجهی مواجه شود.
چری ( :)Cheryاین برند را اغلب به دلیل رویکرد تجملی ،یک چینی لوکس به حساب
میآورند .مدیران خودرو چه در خانواده سدانهای آریزو و چه در خانواده شاسیبلندهای
تیگو ،تجربه موفقی را با این برند کسب کرده اند و هم اکنون ،محصوالت متنوعی از این
خودروساز چینی در بازار کشورمان حضور دارند.
دانگفنــگ ( :)DFMهوشمندی دانگفنگ را میتوان از روی تنوع همکاریاش با
شرکای ایرانی متوجه شد .این خودروساز ،ابتدا با ایران خودرو به توافق رسید؛ ولی بعد
از توقف تولید  ،H30 Crossسراغ شرکتهای دیگر رفت .تا این لحظه ،خودروی فوق
پرفروشترین محصول مشترک ایران خودرو و این برند بوده است.
فاو بســترن ( :)FAWبعد از بروز مشکالت تولید خودروهای ژاپنی مزدا ،شرکت فاو
چین برای اولینبار با  B50در بازار ایران عرضاندام کرد؛ یک سدان جسور و جوانپسند.
موفقیت این خودرو ،با نسخه جدید  B30نیز تکرار شد .خودرویی که به لحاظ طراحی
ال آیندهنگر نشان میدهد و از امکانات قابلقبولی نیز برخوردار است.
کام ً
لیفــان ( :)Lifanدیگر محصول چینی کرمان موتور ،لیفان اســت که در ابتدا موجی
از انتقادات را بابت مدلهای  520و  530پذیرا بود اما توانســت از این اوضاع با دو مدل
جدیدتر  620و  820فرار کند .البته موفقیت عمده شــرکت را باید مدیون کراساوور
جمعوجور  X60و نسخه ریزاندام  X50بدانیم.
هایما ( :)Haimaناکامی مدلهای اولیه هایمــا  ،S7این تصور را به وجود آورده بود
که ایران خودرو بهزودی پرونده همکاری با این برند را میبنــدد؛ اما در ادامه ،با تولید
نســخه توربو و البته عرضه کراساوور کوچکتر این برند یعنــی هایما  ،S5ورق هایما
بهکلی برگشت.

