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خودرو

خودروهای سایپا دیگر بیمه انمه منی گیرند؟
به گزارش خراسـان و به نقل از خبرگزاری تسـنیم ،براسـاس قانون ،خودروهای
صفـر کیلومتـر بـرای فروش و خـروج از کارخانـه باید دارای بیمه نامه شـخص
ثالـث باشـند و نیـروی انتظامـی اجازه پالک گـذاری خودروهای فاقد بیمه نامه
شـخص ثالـث را نمی دهد.
خودروسـازان بـا وجـود آن کـه حـق بیمـه را دریافـت میکننـد امـا ظاهـرا ارقام
مذکـور را بسـیار دیـر به حسـاب شـرکت های بیمـه واریز کـرده و همین موضوع
سـبب شـده کـه در سـالهای اخیـر بدهـی خودروسـازان به شـرکت هـای بیمه
بابـت صـدور بیمه نامه های شـخص ثالث خودروهای صفر کیلومتـر افزایش یابد.
همین امر عاملی شـده تا صدور بیمه نامه شـخص ثالث از سـوی شـرکت های
بیمه برای خودروسـازان متوقف یا با کندی انجام شـود.

بـا وجـود افزایـش قابل توجه بدهی شـرکت سـایپا در خصوص بیمـه نامه های
خودروهـای صفـر کیلومتـر ،بیمه مرکزی تصمیم گرفته اسـت که برای تعیین
تکلیـف ایـن بدهـی ها صدور بیمه نامه شـخص ثالث را بـرای خودروهای آماده
تحویـل این شـرکت متوقف کند.
البتـه سـاعاتی پـس از انتشـار ایـن خبـر غالمرضـا سـلیمانی رئیـس کل بیمه
مرکـزی در واکنـش بـه آن بیـان کـرد که قرار اسـت سـایپا در یک بـازه زمانی
کوتـاه مـدت بـه پرداخـت مطالبـات اقدام کند و شـرکتهای بیمه نیـز باید به
صـدور بیمـه نامه شـخص ثالث اقـدام کنند.
بـه نظـر مـی رسـد بـا ایـن تهدید شـرکت سـایپا تصمیم بـه تغییر رویـه خود
بگیرد.

قلدرهای خیاابن

نگاه اجمالی به انواع وانتهای موجود در بازار

یکـه تـاز جـاده اسـت .حریـف بـرای خـود نمیشناسـد .وقتـی در جـاده اسـت ،بایـد همـه کنار بروند .کسـی حق نـدارد که بـه طـرز راه رفتنش اعتراضـی بکند؛ امـا او میتوانـد به همـه ،هر چیزی
میالد قارونی
دلـش میخواهـد بگویـد .شـاید حـق دارد؛ بـه هرحـال ،بـار سـنگینی بـه دوش میکشـد .بارهایی کـه گاهی کمر او را خم میکنند و باعث میشـود به جای سـر به مسـتقیم بودن ،سـر به باال باشـد.
روزنامهنگار
وانـت بارهـا را میگوییـم .خودروهایـی کـه از اول تـا االن کـه نسـل جدیـد و سوسولیشـان وارد بـازار شـده ،همه یک وظیفـه را بر عهده دارند :حمـل بار .البته وانـت بارها دل نازکی دارنـد .به قانون
احتـرام میگذارنـد؛ فقـط نبایـد پاپیچشـان شـوید .قلـدر کوچیکـه جادههـا و خیابانهـا هسـتند .این روزها خودروهای وانت بار ،نسلشـان کامل عوض شـده اسـت .در واقع ،شـاهد ورود نمونههـای حرفهای و جدیدتـر از آنها به
بـازار هسـتیم .نمونههایـی کـه بـه دلیـل لوکـس بودنشـان ،حیـف اسـت که از آنهـا برای حمل بار اسـتفاده کنیم .حـاال اگر جدی نگاه کنیـم ،وانت بارها خودروهایی هسـتند کـه کارایی خاص خود را دارند .هر کسـی به سـراغ
خریـد ایـن نـوع خودروهـا نمـیرود؛ در واقـع بایـد کسـبوکارش در حـوزه حمـل بار باشـد .از نظر قیمت چیزی بین خودروهای سـبک یا ارزانتر و خودروهای سـنگین به حسـاب میآیند .از نظر سـاختار به دلیل داشـتن واحد
بـار عقـب ،بایـد متفاوتتـر و مسـتحکمتر باشـند .از نظـر موتـور و فنـی بیـن مدلهایـی کـه بـه تازگی ایـران خودرو و سـایپا سـاختهاند ،تفاوتی با حالت سـدان آنها نـدارد ،فقط بخـش بار اضافه شـده اسـت .در نمونههایی که
حالـت سـدان هـم دارنـد ،موتـور ترکیبـی از دیگـر خودروهـا یـا کاملاً متفـاوت و منحصـر به فرد به کار رفته اسـت .انواع وانت بـار زیادی در بـازار ایران وجـود دارد .بعضی از آنها بـه صورت تک و بعضی دیگـر ورثه مدلهای
سـدان هسـتند؛ ماننـد پیـکان وانـت یـا پرایـد وانـت .در این مدلها ،تفاوتی بین مدلها قابل مشـاهده نیسـت .چند سـالی اسـت که مسـئوالن خودروسـازی ایران در یـک روش کام ً
ال خالقانه بـه جای تولید وانـت بارهای جدید،
سـدان خـود را وانـت میکننـد؛ تـا حـدی کـه اگـر میتواننـد ب ام و را هـم وانـت میکردنـد .بـه هـر حـال برای کسـی که قصد خریـد وانت بار را دارد ،خیلی این مسـئله مهم نیسـت .بلکه بیشـتر بـه دنبال خودرویی اسـت که
بتوانـد از آن بـه عنـوان خـودروی حمـل بـار خـود اسـتفاده کند .مهم شـناخت خودروها و تفاوتها سـت .مـا در ادامه چند نمونـهاز مدلهای پرمصـرف و پرکاربرد را معرفـی خواهیم کرد.
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فنر پیچی ،کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی دوکاره

سوخت

بنزینی تک سوز و دوگانه سوز

وانت پیکان
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تعداد سوپاپ

 16عدد

وزن

 800کیلوگرم

وانت اپدرا
تعداد سیلندر

چهار سیلندر  2.4لیتری

قدرت موتور

 195اسب بخار

گشتاور

 195نیوتن متر

وزن

 1685کیلوگرم

وانت ریچ
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وانت مزدا

پیشکسـوت خـودروی حمـل بـار بـا حـدود نیـم قرن عمر که توسـط شـرکت زامیاد تولید میشـود .البتـه از اواخر سـال 97
دیگـر خـط تولیـد نیسـان آبـی متوقـف و جایگزیـن پـادرا شـد .قدیمی بـودن سیسـتم و کارایی ضعیف آن نسـبت بـه وانت
بارهای جدید ،باعث شـد تا مسـئوالن سـایپا  24به فکر جایگزینی برای آن باشـند .البته ناگفته نماند ،محکم بودن نیسـان
آبـی و تعمیـر آسـان باعـث شـد تـا این خودرو علاوه بر حمل بار ،بـه عنوان خودروهـای یخچالی ،اداری ،آتش نشـانی ،حمل
مایعـات ،جرثقیـل و یدککـش هـم اسـتفاده شـود .از نظر حمل بـار ،ظرفیت این خـودرو  2100کیلوگرم اسـت؛ اما تا 5000
کیلوگـرم هـم بـا آن بـار جابـه جـا میکننـد .نیسـان تـوان باالیـی در حمـل بارهای سـنگین دارد .هرچنـد موتـور آن قدرت
زیـادی نسـبت به جثـه و زور خـود ندارد.
در همـان اواخـر کـه صحبـت از توقـف تولیـد پیـکان بـود ،ایران خـودرو رو به تولیـد وانت پیکان با نـام تجاری بـاردو در بازار
آورد .البتـه از همـان اول انتقاداتـی بـه تولیـد ایـن خـودرو نسـبت بـه نبـود ایربگ و رعایت اسـتاندارد یـورو  4وارد بـود .ایمن
نبـودن ایـن خـودرو باعـث شـد تـا خـط تولیـد آن در سـال  91متوقـف شـود؛ امـا مسـئوالن ایـران خـودرو با تجهیـز آن به
سیسـتم ای بـی اس ،سـپر و چـراغ جلوهـای جدیـد ،تقویت موتور و رسـاندن آن بـه ( 1700همان مدلی کـه در روآ هم مورد
اسـتفاده قـرار میگرفـت ).تولیـد آن را بـاز دوبـاره شـروع کردنـد .بـه هرحال ،ایـن روند خیلی ادامـه نیافت و باز در سـال 93
بـرای همیشـه پیـکان وانـت از رده خـارج شـد و جای خـود را به آریسـان داد.

از نمونـ ه خودروهـای ابتـکاری تولیـد سـایپا که با نام سـایپا  151هم شـناخته میشـود .عمر این خودرو در حـال حاضر به ده
سـال هـم نمیرسـد؛ امـا ارزانتریـن و بهصرفهتریـن نمونه وانت بارهایی اسـت که ایـن روزها در شـهرهای بزرگی مثل تهران
بـرای حمـل بارهـای سـبک و بازاریابـی اسـتفاده میشـود .از نظر ظاهر جلو چیزی شـبیه بـه پراید  131اسـت .وزن آن 900
کیلوگـرم اسـت؛ امـا بـر اسـاس گفتـه دارنـدگان این مدل ،وزن بار بیـش از  300کیلوگرم ،تعـادل آن را به خطـر میاندازد .به
هرحـال ،پرایـد وانـت برای حمل بار شـهری بهترین گزینـه خواهد بود.

وانـت آریسـان جایگزیـن مـدل پیـکان وانـت شـد تا دیگر مشـکالت موجود در آن را نداشـته باشـد .آریسـان بـر پایه پلتفرم
 405طراحـی و سـاخته شـده اسـت .موتـور دوگانـه سـوز  1.7لیتری با جانمایی مخـزن گاز در زیر کفی محفظه بار ،داشـتن
اسـتاندارد آالیندگـی یـورو  4بـا قابلیـت تحمـل  800کیلوگـرم بـار ،آن را از مـدل پیـکان وانـت خیلـی جلـو انداخته اسـت.
مهمتریـن مزیـت آن ،جـادار بـودن فضـای پشـت اسـت .به دلیـل جانمایی محفظـه گاز در زیر ،کوتاه بودن برجسـتگی چرخ،
کوتـاه بـودن دیـواره ،علاوه بـر ایجـاد فضـای بزرگ ،باعث بارگیری آسـان آن هم شـده اسـت.

یکی از وانتهای پرفروش و بیدردسـر با سـه سـتاره در ایران که دارای دو کاربرد اسـتفاده روزمره و حمل بار اسـت .در حال
حاضـر ،وانـت تنـدر  ،90بـه گفتـه بعضـی از متخصصیـن ،یکـی از باکیفیتترین خودروهای موجـود در ایران اسـت که تولید
میشـود .از نظر مشـخصات پیشـرانه و قدرت موتور ،وانت تندر  90با نوع سـواری آن یکسـان اسـت؛ فقط وزن سـبکتر آن
باعث شـده تا شـتاب نسـبتاً بیشـتری به سـدان آن داشـته باشـد .گنجایش تحمل بار این نوع وانت  800کیلوگرم اسـت؛ اما
به دلیل داشـتن شاسـی محکم و پیشـرانه قدرتمندتر ،امکان حمل بار بیشـتر بدون دردسـر از آن وجود دارد.

پـادرا خودرویـی کـه از طـرح نمونـه لئـون چیـن الگوبـرداری و از اواخـر سـال  ،97جایگزین تولید نیسـان وانت شـده اسـت.
البتـه از نظـر موتـور و مشـخصات فنـی دقیقـاً مشـابه بـا مدل جونیـور آن اسـت .در واقع چیز جدیـدی در سـاخت آن وجود
نـدارد و همـه چیـز آن کپـی از نمونههـای خارجـی اسـت کـه به اسـم وطنی فروخته میشـود؛ فقـط اسـتانداردهای الزم در
سـاخت آن رعایـت شـده اسـت .بـه نظـر میآیـد کـه مزدا بـرای نخوابیدن خـط تولید خـود اقدام بـه تولید پادرا کرده اسـت.

وانـت ریـچ از محصـوالت شـرکت خودروسـازی دانـگ فانـگ چیـن اسـت کـه توسـط پارس خـودرو و
جایگزین نیسـان پیکاب معرفی شـده اسـت .از آنجا که دانگ فانگ و نیسـان ژاپن دو شـریک تجاری
بـه حسـاب میآینـد ،بـرای همیـن دانش بـه کار رفته در نیسـان ،در محصوالت خودروسـاز دانگ فانگ
هـم اسـتفاده میشـود؛ از ایـن رو ،تفـاوت چشـمگیری در سـاختار فنـی و ظاهـر ایـن دو وانت مشـاهده
نمیشـود .بـه نظـر میرسـد هدف تولیـد خودرویی با رعایـت اسـتانداردهای روز بوده کـه در مدلهای وانت
نیسـانهای قدیمی وجود نداشـته اسـت.

وانتهـای مـزدا از قدیمیتریـن وانتهای تولید شـده در ایران هسـتند کـه البته خط تولید جهانی
آن در سـال  1985متوقـف شـده اسـت .وانـت مـزدا  2000کـه تا چند سـال پیش توسـط گروه
بهمـن خـودرو تولیـد میشـد ،بـه دلیل تحریم و تأمین نشـدن موتور مجبور شـد که جای خود
را بـه دو مـدل دیگـر مـزدا بدهـد کـه کارا نـام دارد .البته خـود کارا در دو مـدل  1700و 2000
عرضـه میشـود .در وانـت مـزدا کارا  1700از موتـور ارتقـا یافته پیکان (موتور پژو روآ و آریسـان)
اسـتفاده میشـود .ایـن نـوع وانـت به دو صـورت تک کابین و دو کابین عرضه میشـود .در تولید وانت
کارا  2000بـرای تأمیـن قـدرت آن به منظور حمل بارهای سـنگین ،از موتورهای چینی  DAEاسـتفاده میشـود.

نکاتی که
باید در خرید
لنت ترمز
رعایت کنید
تابسـتان اسـت و فصـل مسـافرت .ایـن روزهـا کـه هـوا در
بسـیاری از نقـاط بـه باالتریـن درجـه خـود رسـیده اسـت،
بسـیاری ترجیـح میدهنـد که دو روز هم شـده بـرای فرار از
ایـن هـوا ،بـا اتومبیل شـخصی خـود دل به یـک نقطه خنک
بزننـد؛ امـا اولیـن کاری کـه پدر خانواده قبل از سـفر میکند،
بررسـی فنـی اتومبیل اسـت تا خانـوادهاش را در جاده نگذارد.
موتـور ،روغـن ،کولـر ،فیلتر هـوا از مهمترین مواردی هسـتند
کـه مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد؛ امـا متأسـفانه لنـت ترمز
همیشـه به فراموشـی سـپرده میشـود.
لنـت سیسـتم مهمـی از ترمـز اتومبیـل اسـت کـه بـا ایجـاد
اصطـکاک بـا کاسـه یـا دیسـک باعـث ایجـاد شـتاب منفی و
در نتیجـه کـم شـدن سـرعت میشـود .در واقـع نیرویـی که
لنـت ترمـز بـه وجود مـیآورد ،خلاف انرژی جنبشـی بوده و
بـا تبدیـل بـه انرژی حرارتی و پخش آن باعث کاهش سـرعت
و توقف اتومبیل میشـود .متأسـفانه بسـیاری از افراد به لنت
ترمـز تـا زمانـی که خـود را نشـان ندهد ،اهمیتـی نمیدهند.
اگـر لنـت از کار بیفتـد یـا کارایی آن کم شـود ،سیسـتم ترمز
اتومبیل دچار مشـکل شـده و میتواند باعث دردسـر شـما به
ویژه در سـرعتهای زیاد و سراشـیبی شـود.
لنـت قابـل تعمیـر نیسـت و حتمـاً بایـد عـوض شـود .اینکه
چـه زمانـی بایـد عوض شـود ،بیشـتر از همه به کارکرد شـما
بسـتگی دارد .برای خودروهایی که همیشـه کار میکنند ،هر
چنـد مـاه یکبـار باید لنـت آن عوض شـود .در واقع نمیتوان
نسـخه واحـدی برای همه تنظیـم کرد.
لنتهـا انـواع مختلفـی دارنـد :لنـت اورگانیک با قیمـت ارزان
و عمـر کـم ،لنـت کـم فلز ،لنـت نیمه فلـز و لنت سـرامیکی.
هرچـه لنتهـا بـه سـمت فلـزی میرونـد ،کیفیـت و طـول
عمرشـان بیشـتر میشـود؛ البتـه قیمـت آنهـا هـم افزایـش
مییابـد .بـه هرحـال در خریـد لنت بایـد نکات زیـر را رعایت
کنید .
 .1لنتهـا جنسهـای مختلفـی بـا کارایی مخصوصـی دارند.
اینکـه کـدام جنـس را خریـداری کنید ،بسـته به هدف شـما
و جـاده دارد .اگـر قصـد رانندگـی طوالنی مـدت در جادهها را
داریـد ،بایـد از لنتهای فلزی و سـرامیکی اسـتفاده کنید؛ اما
برای اسـتفاده شـهری ،لنتهای اورگانیک مناسـبتر اسـت.
 .2بـرای چـرخ عقـب و جلـو لنت متفاوت اسـت ،بـرای اینکه
نـوع صفحـه ترمـز بـه کار رفته در هر دو فـرق دارد .پس حتماً
تعییـن کنیـد کـه بـرای کـدام چرخ قصـد خرید لنـت دارید.
البتـه این مسـئله بـرای همه اتومبیلها نیسـت.
 .3لنـت خـوب دارای شـیارهای محکـم و مناسـب اسـت .این
شـیارها باعـث خـروج گاز و گرد در هنـگام ترمز و باعث توقف
خودرو میشـود .لنتهای باکیفیت با شیارهایشـان شـناخته
میشـوند .پـس برنـدی را خریـداری کنید کـه کیفیت جنس
و شـیارهای آن بین بقیه زبانزد باشـد.
 .4لنتهـا دارای یـک صفحه فلزی درون خود هسـتند که در
هنـگام ترمـز گرفتن و تماس با دیسـک ایجـاد صدا میکنند.
هیـچگاه اجـازه ندهیـد کـه این صـدا دو روز تکرار شـود ،برای
اینکـه در صـورت غفلت باعث آسـیب به کفشـک میشـود .از
درون رینـگ اگـر ضخامـت لنـت کمتر از سـه میلیمتـر بود،
زمان تعویض آن رسـیده اسـت.
 .5در هنـگام خریـد لنـت حتمـاً سیسـتم ترمـز اتومبیـل
خـود را هـم بررسـی کنیـد .فقـط تعویـض لنـت نمیتوانـد
تضمینکننـده کارکـرد درسـت سیسـتم ترمـز باشـد.
قیمـت لنـت ترمز بسـته به مدل خـودرو متفاوت اسـت .برای
پرایـد از حـدود  80هزار تومان هسـت و بـرای مدلهای باالتر
و البته باکیفیت حدود سـیصد هزار تومان و چه بسـا بیشـتر
هم میرود.

