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۶توصیه برای آفرود سواری
آفـرود در اصـل خـودروی غیرشـهری اسـت .بااینکـه نمونههـای شـهری آن
ایـن روزهـا بیشـتر از طبیعتگـردی دیـده میشـود؛ امـا هدایـت آن ماننـد
خودروهـای سـبک شـهری مثـل پرایـد و  ...نیسـت .البتـه تفـاوت آنچنانی
نـدارد ،بـه هـر حال رانندگی برای همه آنها یکسـان اسـت؛ امـا نکاتی وجود
دارد کـه بایـد هدایـت انـواع آفـرود رعایت کرد تا بتوان کنترل بیشـتری روی
آن داشت.
 .1شـتاب آفرودهـا باالسـت .ایـن موضـوع نبایـد باعـث تحریـک شـما بـرای
رانندگی با سـرعت باال شـود .سـرعت باال کنترل شـما روی آفرود را به شـدت
کاهـش میدهـد .پـس آرام برانید.
 .2بـا توجـه بـه شاسـی بلنـد آن ،آینهها را بـه نوعی تنظیم کنیـد که بتوانید

دید حداکثری از کنار و پشـت سـرخود داشـته باشـید.
 .3برای کاهش سرعت و کنترل روی آن ،از دنده سنگین استفاده کنید.
 .4دسـت خـود را داخـل فرمـان نبریـد .شـاید بتوانیـد بـرای هدایـت بقیـه
خودروهـا از ایـن روش اسـتفاده کنید .چرخش سـریع فرمـان در آفرود خیلی
اهمیـت دارد و بـا ایـن کار جلـوی ایـن عمل و درواقع کنترل خـود را خواهید
گرفت.
 .5آفـرود خـودروی مانـع رو اسـت .در هنـگام گیـر کـردن یـک مانـع نـه از
سـرعت خـود بکاهیـد و نـه دنـده را عـوض کنیـد.
 .6تمرکـز شـما بایـد بیشـتر از هـر چیـزی روی جاده باشـد .بهویـژه اینکه از
نقطـه باالیـی نـگاه میکنیـد و دیـد کافـی نسـبت بـه پایینتر خـود ندارید.

آفرودها چه نوع خودرویی هستند؟

معریف  10آفرود

واقعـ ًا شـاید بـرای شـما جالـب باشـد کـه بدانیـد هدایـت خودرویی مانند آفـرود ،یک ورزش به حسـاب میآیـد .تا جایی که در ذهن بیشـتر ما میگنجـد ،ورزش یعنی فعالیتی که بیشـتر
میالد قارونی
ت و پا سـت؛ اما آفرود سـواری کام ً
ال متفاوت اسـت .آفرودسـواری
قسـمتهای بـدن را بـا خـودش درگیـر کنـد ،نـه ماشینسـواری که نهایت حرکت بدنی آن ،تعویض کالچ یا دنده با دسـ 
روزنامهنگار
یـک ورزش اسـت .شـاید مثـل بقیـه نباشـد؛ امـا به دلیل سـاختار متفـاوت آن با بقیه ،راننـده باید برای هدایت و کنترل دقیق این خودروی سـنگین ،قدرت بدنی باالیی داشـته باشـد .جالب
اسـت بدانید که ما مسـابقات اتومبیلرانی با آفرود داریم .برای هرچیزی مسـابقه داشـته باشـیم ،میتوانیم آن را جزو ورزش به حسـاب بیاوریم.

آفرودچیست؟

آفرود خودروی شاسـی بلند پرقدرت و دو دیفرانسـیل با السـتیکهای
پهن اسـت که طرفداران مخصوص به خود چه بین رانندگان و چه در
جادهها را دارد .آفرود مناسـب اسـتفاده در شـهر نیسـت ،هرچند بعضی
از مدلهـای آن اسـتفاده میشـود .درواقـع آفـرود را اتومبیـل بیابـان و
جنـگل و در حالـت کلی شـرایط سـخت مینامنـد .آفـرود همانند آدم
ماجراجویـی و جسـوری اسـت که بـه چیزهای عادی راضی نمیشـود.
رانندگـی بـا آفـرود راحت نیسـت .واقعاً اگر به امید اینکـه هدایت آفرود
مثـل پـژو و پرایـد اسـت و با چنـد بار تعویـض دنـده و کالچ میتوانید
بـه راحتـی آن را برانیـد ،بایـد گفـت تـا  80درصـد در اشـتباهید .ایـن
 20درصـد را هـم میگذاریـم بـرای اینکه شـما رانندگی بلد هسـتید و
صفر کیلومتر نیسـتید .درواقع ،آفرود را کسـی میخرد که اول از همه
عشـق رانندگی در جاده و شـرایط سـخت را دارد و سـرش درد میکند
تـا بتوانـد چالشهـای جدیـد را تجربه کند .آفرود سـنگین اسـت .باید
قـدرت بدنـی و تمرکـز باالیی در هدایت آن داشـته باشـید ،در غیر این
صـورت به مشـکالت زیـادی برخواهید خورد.

وقیت مشا خوابید من بیدارم...

در خاطـرات آفـرود سـواران آمـده اسـت« :وقتـی شـما در خانههایتان
نشسـتهاید و برنامـه میریزیـد کـه بـا دوسـتان خـود به رسـتوران باال
شـهر برویـد ،مـن میـرم وسـط بیابـان یـا جنگل شـهر .وقتی شـما به
دنبـال جـا پـارک هسـتید و با هزار زحمـت و پارک دوبـل ،خودرویتان
را در حالـی کـه زبانتـان از دهـان بیـرون اسـت ،پارک میکنیـد ،من از
دل کـوه و جـاده بـاال مـیروم و گاز میدهـم؛ بـه جـای زبـان ،صـدای
هـوارم گـوش فلـک را کـر میکند.وقتـی کـه بـرف میآیـد و شـما عزا
میگیریـد کـه چگونـه اتومبیـل خـود را از میان تودههای سـفید عبور
دهیـد ،مـن خـوش خوشـانم اسـت و بـه راحتـی و بـا یـک گاز چنـان
جـوالن میدهـم کـه هیچکسـی جلـودارم نیسـت .بـرای مـن آبوهوا
فرقـی نـدارد .بـا آفـرودم همه جـا مـیروم و حتی میتوانم در مسـابقه
شـرکت کنـم .طبیعتگـردی هم جـزو بهترین تفریحهایم بـا آفروده».
درواقـع بایـد گفـت آفـرود زمانـی کـه همـه خـواب هسـتند و بـدن
اتومبیلشـان در برابـر حرکـت بیحـس شـده اسـت ،بـه راحتـی و بـا
یـک گاز کلـی پیـش مـیرود .آفـرود میتوانـد در تمامـی شـرایط بـه
راحتـی هدایـت شـود .البتـه آفرودهـا انـواع مختلفـی دارنـد و هرکدام
برای هدایت یکبخشـی از جاده مناسـب اسـت .ممکن اسـت که فالن
آفـرود نتوانـد بـه خوبـی در مسـیر گلـی پیش بـرود؛ اما هدایـت آن در
طبیعت و سـرباالیی بسـیار تیزتر از بقیه باشـد .آفرود ورزشـی و آفرود
طبیعتگـردی دو نـوع آفرود کلی هسـتند کـه امروزه در ایران بیشـتر
از بقیـه مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند.

خریدآفرود

آفـرود خـودروی گـران قیمتی اسـت؛ چه آنهایی که در سـطح شـهر
اسـتفاده میشـود و چـه آنهایـی که برای زدن بـه دل کویر و جنگل و
مسـابقه بـه کار میروند .هرچه هسـت ،آفرود مشـتریان خـاص خود را
دارد .بـرای همیـن خریـد آن کمی نسـبت به بقیه مدلها کمتر اسـت؛
امـا مسـئله مهمتـر از آن ،قیمـت آفـرود اسـت .آفرودها قیمـت باالیی
دارنـد؛ البتـه قیمـت یـک بنـز را ندارند .بـه هرحال ،با توجه به آشـفته
بـازار قیمتـی ایـن روزهـای بازار ،قیمت ایـن نوع خودروهـا هم افزایش
شـدیدی داشـته تا حدی که بسـیاری از عاشـقان آن از خرید منصرف
شـده اسـت .متأسـفانه مسـئله دیگر ،افزایش قیمت لوازم یدکی آفرود
اسـت کـه بـه یک معضل جدی تبدیل شـده اسـت.
آفـرود در دنیـا انـواع زیادی دارد .بعضی برای سـطح شـهر ،بعضی دیگر
بـرای مسـابقات و بقیـه هم بـرای دل طبیعت کاربرد دارند .کشـورهای
صاحـب سـبک در خـودرو بـا تولیـد آفرودهـای حرفـهای عیار خـود را
نشـان میدهنـد و میتوانـد گفـت که هرچنـد وقت یکبار بـا طراحی
مـدل جدیـدی درصـدد گرفتـن بـازار جدیدی بـرای جذب مشـتریان
نسـل نو هسـتند .تعدادی از این آفرودها در کشـور اسـتفاده میشـود
کـه در ادامـه تعـدادی از آن هـا را معرفـی خواهیم کرد:
 .1نیسان رونیز
تقریبـاً میتـوان گفـت کـه نیسـان رونیـز جزو اولیـن گـروه آفرودهای
نسـل جدیـد در ایـران بودنـد .ایـن نـوع خـودروی شاسـی بلنـد بـا
چرخهای پهن از سـال  1382توسـط شـرکت پارس خودرو در کشـور
تولیـد شـد و بـا توجـه بـه مقاومـت بـاال ،اسـتهالک پاییـن و طراحـی
منحصر به فرد و زیبایی که داشـت ،از همان اول مورد اسـتقبال مردم
و عاشـقان خـودش قـرار گرفت .البته هنـوز هم خریدوفـروش این نوع
مـدل انجام میشـود ،بـرای اینکه اص ً
ال نمیتـوان ایرادی بـرای آن پیدا
کـرد؛ ایـرادی کـه نیسـان رونیـز را از گردونـه رقابت خـارج کند.
نیسـان رونیـز بـه دلیـل قابلیتهـای فنـی که دارد ،مناسـب اسـتفاده
در جادههـای بـرون شـهری و طبیعتگـردی اسـت .پیشـرانه چهـار
سـیلندره  2.4لیتری با قدرت  160اسـب بخار و گشـتاور  208نیوتن
متـری آن را بـه یـک خـودروی تمـام عیـار شاسـی بلند تبدیـل کرده
اسـت .البتـه نمونههـای جدید قـدرت باالتـری دارند؛ اما نیسـان رونیز
هنـوز توانسـته بـا همـه آنها رقابـت کند.
 .2پاژن
پـاژن خودرویـی کـه بـه دلیل شـباهت آن با جیپ ،مردم آن را اشـتباه

جیـپ مینامنـد؛ امـا واقعـاً متفاوت هسـتند .درواقع بیشـتر شـباهت
ظاهـری اسـت .پـاژن نسـبت بـه نیسـان رونیـز قابلیتهـای اضافهای
دارد؛ اما بدون عیب نیسـت .ارتفاع سـنج ،شـیب سـنج و دما سـنج به
همـراه بدنـه آلومینیومی مسـتحکم پاژن را نسـبت به مـورد قبلی بین
طرفـداران خـاص خـود پرفروشتـر کرده اسـت .پیشـرانه  6سـیلندره
بـا قـدرت  160اسـب بخـار و گشـتاور  245نیوتـن متـری با سیسـتم
تعلیق بهینه از دیگر مزایای پاژن اسـت؛ اما متأسـفانه معایب آن کمی
خریـدار را از خریـد کـردن دلسـرد میکنـد .صندلیهـای بـا طراحـی
خشـک ،اسـتهالک بـاال و خشـک بـودن آن باعـث شـده کـه از پـاژن
نتـوان در سـطح شـهر ماننـد تهـران اسـتفاده کـرد و بیشـتر مناسـب
طبیعتگـردی اسـت؛ امـا بـه هرحـال یکـی از دو خـودروی اقتصادی
آفـرود در ایران اسـت.
 .3نیسان پاترول
یکـی از قدیمیتریـن خودرویهـای آفرود در ایران که در سـطح شـهر
و طبیعـت اسـتفاده میشـد .البتـه هنـوز هـم بـه کار گرفته میشـود؛
امـا مانند گذشـته نیسـت .پاتـرول از آن دسـته خودروهایی اسـت که
قابلیـت اسـتفاده در شـهر و کوهسـتان را دارد .خودروهـای چهارچرخ
 4یـا  6سـیلندره کـه بیشـتر به صورت  5دربـه بودند .پاتـرول از قدیم
بیشـتر بـرای قشـر مرفـه بـوده و بعـد از انقلاب بـه عنـوان خـودروی
نظامی به کار گرفته شـد .اآلن هم یک خودروی لوکس قدیمی اسـت
کـه هنـوز در بسـیاری از خانههـا و سـازمانهای دولتی پیدا میشـود.
 .4نیسان پیک آب
ایـن خـودرو بـه نوعـی جایگزیـن پاتـرول اسـت .ویژگیهایـی کـه در
طراحـی نیسـان پیـک آب بـه کار رفتـه اسـت ،نسـبت بـه پاتـرول
حرفهایتر اسـت و از این رو خیلی سـریعتر از دیگر نسـلها توانسـت
بیـن مـردم محبوبیـت باالیـی بـه دسـت بیـاورد .پیشـرانه  2.4لیتری
چهـار سـیلندره ،گیربکـس کمـک و جعبـه دنده دسـتی پنج سـرعته
باعـث شـده تـا ایـن خـودرو به راحتـی بتواند مسـیر بیابانـی را خیلی
سـریع و بـدون هیـچ مشـکلی بپیمایـد .هم اکنـون ،نیسـان پیک آب
تحـت برنـد دانـگ فنـگ چیـن و بـا نام ریـچ در بـازار ایران بـه فروش
میرود.
 .5جیپ آهو
جیـپ آهـو ،آفـرودی اسـت کـه بیشـتر مـردم را یـاد قاچاقچیـان یـا
خالفـکاران میانـدازد ،بـرای اینکه در بیشـتر فیلمهای تولید شـده در
دهـه  50تـا  ،80ایـن دسـته از افـراد ،از جیـپ آهـو به عنوان ماشـین
اصلـی خـود اسـتفاده میکردنـد .درواقـع یکـی از خودروهـای قدیمی
کشـور اسـت کـه البته هنـوز هم مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .تولید
ایـن آفـرود آمریکایـی از سـال  1335توسـط شـرکت پـارس خـودرو
شـروع شـد و بـه غیـر از نـوع عـادی ،وانـت بـار و چروکی چیـف آن به
فـروش رفتـه اسـت .جیـب آهـو خـودروی شـهری نیسـت و بـه دلیل
داشـتن پیشـرانه  2.4لیتری چهار سـیلندره ،گیربکس کمک و جعبه
دنده دسـتی پنج سـرعته گزینه مناسـبی برای هدایت در بیابان اسـت.
 .6کیا سورنتو
سـورنتو یکـی از خودروهـای پرفروش چند سـال گذشـته بوده اسـت.
سـورنتو را برخلاف آفرودهـای قدیمـی کـه بیشـتر بیابانـی بودنـد،
خـودروی خانوادگـی مینامنـد .درواقـع کمتر کسـی به فکر اسـتفاده
از آن در طبیعـت میافتـد .درواقـع ظاهـرش هـم بـه بیابـان و طبیعت
نمیخـورد؛ بـرای اینکـه کالس باالیی دارد! السـتیک  18اینچی ،دنده
اتومات ،صفحه لمسـی ،صندلیهای برقی و ارتفاع مناسـب آن نسـبت
به سـطح جاده باعث شـده تا سـورنتو در اوایل دهه  90پرفروشترین
آفـرود خانوادگی لقـب بگیرد.
.7میتسوبیشی
خودرویـی کـه تمامـی نسـلها حداقـل یکبـار نـام آن را
شـنیدهاند و خودرویی ناآشـنا نیسـت؛ اما مدل
پاجـرو  1386آن ،یکی از آفرودهایی

آفرود خودروی
شاسی بلند پرقدرت
و دو دیفرانسیل با
الستیکهای پهن
است که مناسب
استفاده در شهر
نیست ،درواقع
آفرود را اتومبیل
بیابان و جنگل و در
حالت کلی شرایط
سخت مینامند.
آفرود همانند آدم
ماجراجویی و
جسوری است که به
چیزهای عادی راضی
نمیشود

اسـت کـه با ورودش توانسـت جزو گـروه تغییر دهنده ظاهـر آفرود در
ایـران باشـد .خودرویـی شاسـی بلنـد بـا چرخهـای پهـن که بـه دلیل
کمکفنرهـای حرفـهای ،پسـتیوبلندی را بـه راحتی زیر پـا میگذارد
و هماننـد یـک بچـه آرام و سـربه زیر رفتـار میکند.
 .8تویوتو پرادو
یک زمانی هرکسـی پرادو داشـت ،شـاخ شاسـی بلند سـوارها در شـهر
محسـوب میشـد .پـرادو ،آفـرودی بـا چرخهـای پهـن اسـت کـه در
هنـگام ورود خـود به کشـور توانسـت دل هـر ایرانی را ببرد .متأسـفانه
پـرادو برخلاف دیگـر خودروهـا ،آنچنـان قـدرت باالیـی نداشـت و
میتوانسـتیم اشـکاالتی را در بخـش فنـی و  ...آن پیـدا کنیـم؛ بـرای
مثـال ،هندلینـگ خوبی نـدارد.
البتـه ایـن را هـم بگوییـم کـه از نظـر موتـور پـرادو بـا اینکـه شـهری
اسـت و آفرودهـای بیابانـی آن را بچه سوسـول میخواننـد؛ اما به دلیل
داشـتن موتورهـای  4و  6سـیلندره در رقابـت بـا آنهـا کم نمـیآورد.
در کشـورهای عربـی از همیـن آفرودهـای شـهری مـا بـرای تورهـای
بیابانگـردی خـود اسـتفاده میکننـد.
 .9تویوتا لندکروز
آفـرود لندکـروز را میتـوان در دو نـوع تقسـیمبندی کـرد .لندکـروز
 2000کـه آن را هیـوال مینامنـد .واقعـاً برای خودش یک غولی اسـت.
اگـر یکبـار از نزدیـک آن را مشـاهده کنیـد ،به راحتی متوجه درسـت
بـودن حـرف مـا خواهید شـد .یکـی از دالیلی که لندکروز چشـمهای
دوسـتداران آفـرود را بیـن بقیـه چهارتـا میکند ،موتورهایـی با حجم
سـیلندر باالسـت؛ مدل  2001آن دارای  8سـیلندر اسـت .قدرتی که
در هیچکـدام از آفرودهـا پیـدا نمیشـود .وقتـی برای مسـابقه آفرودها
رفتیـد ،اگـر یـک لندکروز کنارتان قرار گرفت ،بهتر اسـت که سـریعاً و
بـرای حفظ آبـروی خود انصـراف بدهید.
امـا مـدل دیگـر کـه امـروز کمتـر هـم اسـتفاده میشـود ،لندکـروز
سـری  40اسـت .ایـن مـدل خودرویـی نام آشـنا بـرای ایرانیان اسـت.
آفـرودی کـه از آن بـه عنـوان وانـت ،کالسـکه ،آمبوالنـس و حتـی بـه
عنوان خودروی نظامی اسـتفاده شـده اسـت .البته کاربرد اصلی آفرود
لندکـروز  40بـرای طبیعتگـردی اسـت .موتـور  6سـیلندر آنکـه در
زمـان خـودش اوج قـدرت بـود ،هنـوز هـم میتوانـد بـه عنـوان یـک
خـودروی باقدرت اسـتفاده شـود.
 .10هیوندای توسان
هیونـدای توسـان آفـرودی که از آنـان برای طبیعتگردی امـا نه برای
مکانهای خشـن اسـتفاده میشـود .خودرویی با موتور نسـبتاً قوی،
ارتفاع مناسـب و ظاهری خشـن که توانسـته از سـال  2009بین اهالی
آفرودسـواران به عنوان گزینه مناسـبی قرار بگیرد.

آخرین قیمت آفرود ها

اگرچـه جسـت وجـوی قیمت هـای خودروها به دلیـل کاربرد کم
و مهم تر از آن ممنوعیت درج قیمت خودرو در سـایت ها سـخت
بـود اما برخی بررسـی هاقیمـت تعدادی از این خودروها را نشـان
مـی دهـد .بـه عنـوان مثال ،نیسـان پاتـرول  4در با کارکـرد 150
هـزار کیلومتـر  150میلیـون تومـان قیمـت دارد .نیسـان رونیز با
کارکـرد  150تـا  200هـزار کیلومتـر کمتـر از  150میلیون تومان
قیمت گذاری شـده اسـت .نیسـان سـرانزا با کارکرد  130تا 150
هـزار کیلومتـر و پـاژن بـا کارکـرد  150هزار کیلومتر هـر دو 130
میلیون تومان قیمت می خورد.

چگونهیک
الستیک
مناسبآفرود
خریداری
کنیم؟
السـتیک بـزرگ و پهـن و بـا آجهـای عمیـق ،مشـخصههای
اولیـهای کـه میتوانـد یـک راننـده را بـه یـاد خودروهـای
شاسـیبلند آفـرودی بینـدازد .درواقـع ،در تمامـی مدلهـای
آفـرود ،السـتیکها چنیـن مشـخصههای یکسـانی را دارنـد؛
اما بیشـتر از مشـخصه ،ویژگیهایی اسـت که شـما باید برای
خریـد خودروهـای آفـرود در نظر بگیرید .شـاید فکر کنید که
همـه السـتیکهای پهـن را میتـوان بـرای ایـن خودروهـای
بـزرگ بـه کار بـرد؛ در صورتی که چنین چیـزی حداقل برای
آفرودهـا برخلاف خودروهـای شـهری صادق نیسـت.
آفرودهـا چندیـن نـوع دارند .بعضی از آنها برای سـطح شـهر
مناسـب و بعضـی دیگـر خودروهـای طبیعت گـردی و بیابان
گـردی هسـتند کـه چنیـن خودروهایـی باید السـتیکهای
سرسـخت تـری داشـته باشـند .السـتیکهایی کـه بتوانـد
علاوه بـر تحمـل وزن سـنگین تـا حـدود  700کیلوگـرم ،به
راحتـی روی انـواع جادههای سـخت سـنگی هـم دوام باالیی
داشـته باشد.
در خریـد السـتیک آفـرود نکاتـی وجـود دارد کـه هـر راننده
ایـن خودروهـای شاسـیبلند باید آنها را بدانـد و رعایت کند.
قبـل از هـر چیـزی بایـد تعییـن کنیـد که شـما در چه نوع
جـادهای قصـد رانندگـی داریـد؟ مسـلماً نـوع السـتیک برای
آفرودهـای شـهری بـا آفرودهـای جـاده و طبیعـت متفـاوت
اسـت .ویژگیهایـی کـه بـرای السـتیک جیپ بـه کار میبرد
بـا ویژگیهـا اسـتفاده در السـتیک خودروی لندکـروز 2000
تفاوتهایـی بسـیاری دارد .ایـن تفاوتهـا در پهنـا ،ارتفاع و از
همـه مهمتـر انـدازه عمق آن اسـت.
چـه نـوع السـتیکی بایـد تهیه کنیـد؟ السـتیکهای آفرود
چندیـن نـوع دارند .السـتیکهای چهارفصل ،السـتیکهایی
هسـتند که مناسـب اسـتفاده در جادههای خشـک و معمولی
هسـتند؛ امـا بـه دلیـل داشـتن آجهایـی بـا سـاختار ضعیف
مناسـب موقعیتهـای غیـر جادهای نیسـتند .السـتیکهای
چندمنظـوره ،السـتیکهایی هسـتند کـه اول از همـه بـرای
موقعیتهـای بـرون جـاده و طبیعت گردی تهیه میشـوند و
بعـد بـا کمی تغییـر میتواننـد در شـرایط جادههای شـهری
هـم تـوان باالیـی از خود نشـان دهند .البته این نوع السـتیک
مقاومـت باالیـی در شـرایط سـخت ندارنـد .السـتیکهایی با
شـرایط سـخت مناسـب اسـتفاده در موقعیتهای سـنگی و
صخـرهای هسـتند .این نـوع السـتیکها دارای ویژگیهایی از
جمله چسـبندگی ،دوام ،شـیارهای عمیق و برجسـتگیهای
بـزرگ هسـتند .درواقع هرچه یک السـتیک آفـرود صخره رو
نیـاز دارد ،در ایـن نـوع السـتیکها میتـوان مشـاهده کـرد.
نیـاز شـما تعییـن میکنـد که کـدام نـوع را خریـداری کنید.
چقـدر از سـطح جـاده اسـتفاده میکنیـد؟ هرکـدام از
السـتیکها بسـته بـه برندشـان کیفیـت متفاوتی دارنـد .اگر
خیلـی قصـد اسـتفاده از آفـرود را نداریـد ،برندهـای معمولی
هـم میتوانـد جوابگـوی نیـاز شـما باشـد.
چقـدر قصـد هزینـه کـردن را داریـد؟ هـر برندی بسـته به
کیفیـت خـود قیمت متفاوتـی دارد .همچنین نـوع آفرود هم
روی قیمـت خودرو تأثیرگذار اسـت .بـرای آفرودهای معمولی
بهتریـن حالت خرید السـتیکهایی با قیمت مناسـب اسـت.
قیمتهای خیلی باال شـاید کیفیت بیشـتری داشـته باشـند؛
امـا بـرای مصـرف عادی به نوعـی زیـاده روی در هزینه کردن
است.
چسـبندگی ،ارتفـاع السـتیک ،دوام و عمـق آج دیگـر عواملی
هسـتند که شـما باید هنگام خرید السـتیک در نظر بگیرید.
بهتریـن حالـت ایـن اسـت کـه بـر اسـاس نـوع آفـرود خـود،
السـتیکهای مناسـب را پیدا و مناسـبترین نوع چه از نظر
کیفیـت و چـه از نظـر قیمت را خریـداری کنید.

