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مزدا  6منره مهشد ،فقط  175تومان
تصور کنید پشـت فرمان مزدا 3نیوفیس مونتاژ بهمن نشسـتهاید و یکی از سـدان های وارداتی
رقیـب بـه شـما چـراغ میزنـد .مجبورید بـه خاطر موتور کوچک و نسـبتا کم حجم مـزدا 3کنار
برویـد .بـه عنـوان یـک عالقـه مند بـه برند مـزدا احتمـاال آرزو میکردیـد نسـخهاي جدیدتر از
مـزدا 3را سـوار میشـدید کـه در ایـن قبیـل کـورس هـا کـم نیاورید .ولی شـاید بتوانیـد با یک
مـزدای بـزرگ تـر ،قدیمیتر و البته ارزانتر حسـاب رقبا را در جاده برسـید .نسـخههای کمیابی
از سـری  2006مـزدا6در کشـور و بهویـژه در شـهر مشـهد موجـود اسـت کـه کیفیت سـواری،
قـدرت موتـور و گنجایـش و راحتـی بیشـتری در مقایسـه بـا سـری  3مـزدا دارد .خودروهـای
جـذاب و موقـری کـه بـا قیمتـی کمتـر از  200میلیون تومان قابل اسـتفاده بـوده و کامال ارزش
خریـد باالتـری در مقایسـه بـا برلیانـس  H330اتومات یا بسـترن  B30دارند .مـزدا 6فیلی رنگ
مشـهدی کـه در ایـن تصویـر ،نمونه فیس لیفت نسـل اول این محصول اسـت ،رقیب مسـتقیم

تویوتـا کمـری  SEدر بازارهـای جهانـی بـود و از قضـا فـروش بسـیار خوبـی هم در آن سـالها
داشـت .ایـن خـودرو کـه نخسـتین بار بـا ایده دو مهنـدس ژاپنـی در دپارتمان طراحی مـزدا در
شـهر هیروشـیما خلق شـد ،به غیر از خاک ژاپن در کلمبیا ،روسـیه و آمریکا هم مونتاژ میشـد
و فـروش باالیـی طـی حـدود  8سـال حضـور در بازار داشـت .بد نیسـت بدانید این خـودرو بعد
از  17سـالگی ،همچنـان در تاسیسـات چانـگ چـون گـروه فـاو واقـع در اسـتان جیلیـن چیـن
مونتـاژ میشـود .مـزدا 6نیوفیـس که در این تصویر مشـاهده میکنید ،خودرویـی  4/67متری و
اقتصادی .سـدان متوسـطی که از یک موتور  3لیتری دوراتک سـاخت فورد در کنار جعبه دنده
5سـرعته اتوماتیک سـود برده و ضمن اسـتفاده از سیسـتم دو دیفرانسـیل  AWDحدود 221
اسـب بخـار قـدرت داشـت .مـزدا آن زمان تحت مالکیـت فورد بود و مشـخصات فنی نزدیکی به
سـدان آمریکایـی موندیـو داشـت کـه همین عامل باعث سـواری نرمتر این خودرو شـده اسـت.

 ۴رقیب رسسخت ایراین رودرروی جییل

در مبارزه چهار خودروی پرفروش ساینا اتومات ،رانا ،تندر ،90پژو 206صندوقدار با جدیدترین سدان سابکامپکت جیلی در
ایران ،کدام خودرو برنده است؟
چـه در چیـن و اقتصادهـای نوظهـوری نظیـر روسـیه و برزیـل و هند ،چه در بازاری به گسـتردگی اتحادیه اروپا ،کالس سـدان سـابکامپکت شـهری بسـیار پرطرفدار اسـت .خودروهایی با ابعاد
محمدحسین شاوردی
کوچکتـر از  4/3متـر کـه اغلـب برمبنـای یـک محصـول هاچبک توسـعه پیـدا کردهاند و با داشـتن صندوق بار بزرگ ،قیافه زشـت و کابین لخت ،بـه ارزانترین قیمت ممکن فروخته میشـوند.
روزنامهنگار
داچیـا بـا همیـن راهبـرد موفـق شـده بـه گاو شـیرده رنـو در بازار ایـران ،اروپای شـرقی و هند تبدیل شـود و هیوندای ،برخی برندهـای چینی ،گـروه فولکسواگن و البته جناب تویوتا سالهاسـت
در ایـن رده مدعـی هسـتند .در ایـران ایـن رده بیشـک جـزو محبوبتریـن کالسهـای خودرویـی در بـازار اسـت و در یک دهـه اخیر حتی روی دسـت کراساورهـای کوچک و بزرگ بلند شـده اسـت .از برلیانس H230
تـا لیفـان  520و از جـک جـی 4و توجـوی تـا تنـدر پلاس همـه در ایـن کالس حضـور دارند .فعلا اما نبض این بـازار با پنج خـودرو متنوع میزند؛ سـاینا اتومات ،رانا ،تنـدر 90و پـژو 206صندوقدار که نسـخههای ایرانیزه
سـدان سـابکامپکت هسـتند و جیلی  GC6که از  18ماه پیش ابتدا با نسـخه الیت و سـپس مدل اکسـلنت پای به این بازار گذاشـته اسـت .این خودروها در رده قیمتی  75تا  150میلیون تومان خرید و فروش میشـوند.

ساینا اتومات؛ امیدوار ابش

جـزو کوچکترین خودروهای
این کالس اسـت و ارزانترین
گزینـه جمـع هـم هسـت.
حاصـل هنر مرکز تحقیقات و
نـوآوری سـایپا و طراحان این
بخـش اسـت و در کنار عیوب
فنی و ظاهری بسـیار ،امیدوار
اسـت در آینـده و نسـلهای
بعـدی خـود را بـه اسـتانداردهای جهانی ایـن کالس و خودروهای
برجستهای نظیر فولکس جتا نزدیک کند.
تا آن جا راه سـاینا دراز اسـت اما واقعا با همین قیمت 77میلیونی
کـه بهـای آن در بازار جهانی را به زیر 6500دالر میرسـاند ،سـاینا
گزینـه چنـدان بـدی نیسـت .گیربکس اتومـات سـیویتی ،کروز
کنترل ،فرمان برقی،سیسـتم اسـتارت دکمه ای ،نمایشگرلمسـی7
اینچی،سیسـتم ورود و خـروج بـدون سـوئیچ( ،)keylessکامپیوتر
سفری ،مسیریاب،دو کیس ه هوا ،ترمز  ABSو  ،EBDایموبیالیزر،
پنجرههـای برقـی جلـو و عقـب ،تهویـ ه مطبـوع نیمـه اتوماتیـک،
آینههـای جانبـی برقی ،سنسـور دنـده عقب و رینـگ آلومینیومی
بخشـی از امکانات مناسـبی اسـت که روی سـاینا سـوار است.
یـک جعبـه بـار  420لیتـری هـم دارد کـه در کنـار موتـور نسـبتا
کممصـرف  1/5لیتـری و قدرت  87اسـب بخاری ،سـواری متعادل
و مناسـبی را در محیط های شـهری برای سـاینا به ارمغان میآورد.
سـاینا گرچـه بهترین خودروی گروه نیسـت ولـی احتماال کمترین
هزینـه نگهـداری را ضمـن برخـی ایرادهـای فنی به شـما تحمیل
میکنـد و بـه لطف قطعات مشـترک بسـیار با پرایـد و تیبا ،هزینه
ی آن در بهترین شـرایط قـرار دارد .اگر از
تعمیـر و دردسـر نگهـدار 
این خودرو انتظار معجزه نداشـته باشـید ،سـاینا اتوماتیک انتخاب
قابل قبولی اسـت.

عاقل باشید تندر90
میخرید و عاشق
باشید ساینا! احتماال
این حرف را با
تمسخرفراموش
کنید ولی زمان
ثابت کرده این دو
محصول به ذائقه
بازار خوش آمدهاند.
جیلی ،پژو 206
اسدی و رانا را هم
باید گذاشت ته
فهرست .ناچار اگر
شدید سمت این
خودروها بروید

راان؛ ابزنده مغرور

در بخـش سـدانهای سـاب
کامپکت ،حضـور همزمان رانا
و  206اسدی از آغـاز بـا ایـن
هـدف صـورت گرفـت کـه
فاصلـه بین پراید تـا پژو 206
اسدی با رانا که نسـخه ارزان
و ایرانی و کم آپشـن پژو 206
صندوقـدار بـود ،پـر شـود .بـا
ایـن حـال کیفیـت پایین ،ظاهر نه چندان دلچسـب و قیمت گزاف
رانـا موجـب شـد تا این خودرو بیش از آن کـه با پراید و تیبا رقابت
کنـد ،بـه جنـگ  206اسدی بـرود! اتفاقـی کـه در نهایت منجر به
کاهـش سـهم بـازار هـر دو خـودرو شـد و زمیـن بـازی را به سـود
سـایپا محـدود کـرد .رانـا هم کـه یکی از بـزرگ تریـن خودروهای

سلیکا کوپه ،موشک فراموش نشدین

ایـن کالس بـا قیمتـی حـدود  80میلیـون تومـان اسـت ،صرفا در
بخـش موتـور و گیربکـس حرفـی بـرای گفتـن دارد و اتـاق تنگ،
کیفیت پایین سـاخت و ایرادهای کیفی بسـیار ،آن را به موجودی
آزاردهنده در بازار تبدیل کرده است.
تیـراژ ایـن خـودرو کـه در دو سـه سـال اخیـر بـه شـدت افـت
کـرده ،قـرار اسـت بـه زودی احیـا شـود بـه نحـوی که رانـا در یک
فیسلیفـت ظاهـری ،قـرار اسـت به بـازار برگردد .مشـکل رانا اما با
تغییـر ظاهـری حل نمیشـود چـرا کـه خریدارانـش میدانند این
ماشـین بـا کیفیتی پاییـن و امکاناتـی اندک ،هزینه نگهـداری پژو
 206تیـپ  5را کـه از کیلومتـر  50هـزار وارد خـرج میشـود ،بـه
مالـک تحمیـل میکنـد .آری ایـن چنین اسـت بـرادر...

تندر90؛ انتخاب یبدردرس

بهتریـن خودروی ایـن رده نه
بـه لحـاظ ظاهـر و آپشـن و
برنـد که از نظـر کار .تندر اهل
کار اسـت و پـای سـختی کـه
وسـط بیاید ،ابـدا وا نمیدهد.
این سـدان اروپایـی که در بدو
معرفـی در سـال  2006در
فرانسـه طراحـی و در رومانـی
مونتـاژ شـد ،در طـول بیـش از یک دهـه حضور در بـازار ایران ثابت
کرده در دوره حیاتش اهل گل ه کردن نیست.
موتـور  K4Mمونتـاژ ایران که حتی سـطح اسـتانداردهای کیفی آن
در نسـخه مونتـاژ ایـران از نسـخه مونتـاژ اسـپانیا باالتر اسـت ،یک
پیشـرانه عالـی ،نسـبتا پرکشـش و بسـیار بـادوام اسـت کـه در هر
صـد کیلومتـر حـدود  6/5لیتر بنزیـن را به صـورت ترکیبی (یعنی
در شـهر و جـاده) مصـرف میکنـد که عددی قابل قبول بـرای بازار
ایـران اسـت .ایـن خـودرو که صندوقـی بـزرگ ،اتاقی کاملا جادار
بـرای  5نفـر و کیفیـت مونتاژ نسـبتا خوبـی دارد ،تنها خـودروی 4
سـتاره جمـع در انـواع پـارس تنـدر و تندر پالس اسـت کـه در یک
بـازه قیمتـی  120تـا  160میلیـون تومانـی در طیـف محـدودی از
امکانـات قابل خریداری اسـت.

پژو 206صندوقدار؛ سقوط کییف

قـرار بـود پل ارتباطـی ایران و
بازارهـای جهانـی باشـد ولـی
خیلـی زود بـه گل نشسـت.
ایـران خـودرو کـه حتـی در
بـدو طراحی و تولید ،در سـال
 87و  88موفـق شـد آن را به
بـازار فرانسـه هم صـادر کند،
هماینـک از  SD 206یـک
روح باقـی گذاشـته و ایـن خـودروی جـذاب را قربانـی ایده عجیب

شـاید بـه عنـوان یـک عالقهمنـد بـه خـودرو نـام محصـوالت اسـپرت و
معـروف تویوتـا در دهههـای  80 ،70و  90میلادی را شـنیده باشـید اما
قطعا اگر آشـناییشـما با صنعت خودرو در حد معمول اسـت ،شـنیدن
داسـتان تویوتـا سـلیکا قطعا جالب توجه اسـت .این خـودروی جذاب که
در 7نسـل مختلف تولید شـد ،از سـال  1971در بازار ایران حضور داشـت
ولـی مهمتریـن و محبوبتریـن مدلهـای سـلیکا مربوط به نسـل پنجم
ایـن خـودرو هسـتند .نسـلی کـه با یـک طراحی بیمـرگ ،پـل ارتباطی
دنیـای قدیـم و عصر جدید تویوتاسـت.
سـلیکا کـه در نسـل پنجم خود تحت تاثیـر طراحـی آن دوره ،از بدنه ای
بـا خطـوط نـرم و سـیال ،چراغهـای مخفـی و بازشـو ،ابعاد کوچک و موتور پرکشـش چهار سـیلندر سـود میبرد،
هماینک بسـته به سلامت فنی و ظاهری بین  100تا  300میلیون تومان قیمت دارد .اغلب نسـخههای سـلیکا
در ایـران کـه از گونـه نسـل  5هسـتند ،مـدل  1991و 1992بـوده کـه بـا موتورهـای  1600و  2000سیسـی در
کنـار گیربکـس  5سـرعته دسـتی بـه ایـران آمدهانـد .البته بعضا شـاهد جوالن برخـی از مدلهای قویتر سـلیکا
در شـهرهای ایـران کـه مجهـز بـه گیربکس 4سـرعته اتومات بـوده و موتور 2لیتـری توربو که به گونـه 3S-GTE
مشـهور بوده ،هستیم.
موتـور اولـی و دومـی بـرای سـلیکا کوپه که از سیسـتم پیشـرفته تعلیق فعال سـود میبرد ،به ترتیـب حدود 105
و  158اسـب بخـار قـدرت بـه ارمغـان مـیآورد .نسـخه توربو اما بـا توان  200اسـبی این سـامورایی را به یک نیزه
بـران تبدیـل میکـرد کـه قادر بود بسـیاری از رقبـای گرانتر را هـم قربانی کند.
به غیر ازشاسـی مشـترک با سـدان کارینا و اسـتفاده از انبوهی امکانات مثل سـانروف و سیسـتم صوتی فراگیر،
سـلیکا از رینگهـای مخصـوص بـراق ،صندلیهـای چرمـی و صندلیهـای برقـی سـود میبرد که همیـن عوامل
سـواری روزمـره بـا ایـن کوپـه را بـه یـک خاطره لذتبخش تبدیـل میکرد .این خـودرو هنوز هـم جذابیت باالیی
بـرای عالقهمنـدان بـه محصـوالت ورزشـی داشـته و جزو بهترین سـاختههای تاریـخ تویوتـا در زمینه محصوالت
کوپه اسـت.

داخلیسـازی کـرده اسـت .فراینـدی کـه از نصـب گیربکـس
تغییریافته پژو  405روی این خودرو شـروع شـده و به افت شـدید
کیفیـت موتـور و سیسـتم تعلیـق خودرو کشـیده شـده اسـت .در
واقـع اگـر میخواهیـد آینـده ایـده داخلیسـازی را ببینیـد نیازی
نیسـت تـا دو سـال دیگـر صبـر کنیـد 206 .اسدی پیـش روی
شماسـت ،با انبوهی ایراد کیفی که باعث شـده تا خودرو برجسـته
و اقتصـادی پـژو ،بـه اتومبیلـی بـا تنها  3سـال عمـر مفید مصرف
تبدیـل شـود .ایـن خـودرو  90میلیونی که در نسـخه فول آپشـن
تـا  95میلیـون هـم قیمـت دارد ،حتی به اندازه سـاینا هم امکانات
نداشـته و تنهـا فاکتـور مثبتش ،قـدرت باالتر پیشـرانه آن در کنار
یک طراحی آبرومند است.
ظاهـر خـوب اما شـکم هیچ فقیری را سـیر نمیکند .تنها کسـانی
بایـد  206اسدی را انتخـاب کنند کـه از ظاهر ال 90متنفرند ،زیر
بـار پرداخـت  150میلیـون بـرای جیلی نمیروند و کالسشـان به
سـاینا هـم نمیخـورد .اینهـا بـزرگ تریـن بازنـدگان بازارنـد .باور
نداریـد؟ امتحان کنید.

جییل  GC6اکسلنت؛ زشت و ابکیفیت

اگـر قیمتـش ارزانتـر بود با
همیـن سـطح کیفـی و
امکانـات میتوانسـت بـه
تیـراژ بسـیار باالتری دسـت
یابـد .شـاید چیـزی مثـل
برلیانـس .جیلـی امـا تنهـا
موفـق شـده حـدود  2تـا 3
هـزار دسـتگاه در ایـران
فـروش داشـته باشـد .عـددی کـه نـه خیلـی جـدی اسـت و نه
چنـدان خوشـایند .اتفاقـا ایـن موضـوع مسـتقیم روی بـازار
قطعـات ،شـبکه تعمیـر محلـی و هزینـه نگهداری خـودرو تاثیر
گذاشـته و نگهـداری ایـن محصـول نسـبتا جـذاب را بـه کابوس
شـبانهروزی خریـداران تبدیـل کنـد .البتـه فعلا جیلی نوسـفر
اسـت و بـه لطـف کیفیت خوبـی که دارد ،خبـری از این ایرادات
نیسـت .موتـور نسـبتا همسـان و همسـطح بـا تنـدر 90و 206
اسدی ،اتاقـی بـا تریـم دو رنـگ و طیفـی از امکانـات مـدرن و
یـک ایمنـی حداقلـی ،جیلـی را برنـده ایـن کالس نخواهـد کرد
حتـی اگـر بـزرگ ترین خودروی جمع باشـد و نام نسـبتا معتبر
جیلی را یدک بکشد.

نتیجه هنایی

عاقـل باشـید تنـدر 90میخریـد و عاشـق باشـید سـاینا! احتماال
ایـن حـرف را بـا تمسـخر فرامـوش کنیـد ولـی زمان ثابـت کرده
ایـن دو محصـول بـه ذائقه بازار خـوش آمدهاند .جیلـی ،پژو 206
اسدی و رانـا را هـم بایـد گذاشـت ته فهرسـت .ناچار اگر شـدید
سـمت این خودروهـا بروید.

چطور خودروهای احمق و قدیمی ،هومشند یمشوند؟

بـا نصـب چهـار آپشـن و هزینه بـرای ارتقای خـودرو ،میتـوان هریک از
محصـوالت قدیمـی موجـود در بـازار را از اتومبیلـی احمق بـه خودرویی
هوشـمند تبدیـل کـرد .مجلـه اوتوایوالشـن در مطلبـی جالـب با اشـاره
بـه کسـب و کار پررونـق تیونرهـای کوچـک و محلـی در اروپـا ،نصـب
دوربینهـای  360درجـه ،حسـگرهای منطقـهای ،سنسـورهای پـارک،
صفحـات لمسـی و رادار دسـتیار راننـده را روشـی عاقالنـه بـرای ارتقـای
سـطح هوشـمندی خودروهـای قدیمی دانسـت.
ایـن مجلـه آنالیـن با اشـاره به هزینههـای نصب این قطعـات ،در گزارش
اخیـر خـود نوشـت :هزینـه نصـب دوربیـن دیـد عقـب یـا دوربیـن 360
درجـه زیـاد نیسـت ولـی ایمنـی باالیـی را به خـودرو هدیه مـی دهد.
بـرای نمونـه حسـگرهای منطقـهای کال  17دالر یـا حـدود  200هـزار تومـان قیمـت دارد و بـه راحتـی هـم قابل
نصب اسـت.
دوربیـن دیـد عقـب هـم کـه کار پـارک کـردن خـودرو را راحت میکنـد اگر در قالـب آینه باالی سـر راننده تغییر
یابـد ،حـدود  475هـزار تومـان یـا  39دالر هزینـه در بـر دارد .ایـن قطعـه که یـک دوربین کوچـک و یک مانیتور
 LEDکوچـک و  4/3اینچـی را روی خـودرو نصـب میکنـد ،انجـام پـارک را در مناطـق شـلوغ شـهری تسـهیل
میکنـد .دسـتیار راننـده هـم که بـا خوانش تابلوهای معابر و تمرکز روی خطکشـی جاده ،بـه هدایت بهتر خودرو
در مسـیر کمـک میکنـد معـادل  169دالر (نزدیـک به  2میلیون تومان) قیمت دارد و ایمنـی فعال خودرو را ارتقا
میدهـد .هـدآپ دیسـپلی هـم کـه اطالعـات مفیـد و موردنیـاز راننـده را در خودروهای گران قیمت روی شیشـه
جلـو منعکـس میکنـد ،تنهـا بـا پرداخـت  47دالر یا  600هـزار تومان قابل نصب اسـت.
مـوردی کـه تمرکـز مـداوم راننـده روی جـاده و مسـیر را فراهـم و از توجـه بـه آمپرهای پشـت فرمـان وی را دور
میکند .در عین حال از طریق نصب دسـتیارهای شـخصی که رابط بین گوشـی و صفحه نمایش لمسـی خودرو
هسـتند ،راننـده مـی توانـد تنهـا از طریـق بیـان فرمان به دسـتیار صوتی الکسـا ،نیازهـای خود از قبیـل تماس یا
موسـیقی و مسـیریابی را برطرف سازد.

 ۵نکته
فنیدرباره
سرویسهای
دورهای خودرو
مواظبـت از قـوای فنـی خودرو کار سـادهای اسـت اگر به
برخـی نکات کارشناسـی توجه کنیم .هزینـه تعمیر موتور
و گیربکـس همیشـه باال بـوده و در مقطع فعلی هم با توجه
بـه تحریـم و نبود قطعات بیش از همیشـه سـخت و گران
شـده اسـت .این وضعیت در حدی اسـت که ممکن است
بهـای تعمیـر موتور یـا گیربکـس از  20درصد کل قیمت
آن خـودرو باالتـر رود .ازاین رو مالـکان خودروهای دارای
پیشـرانههای توربـو یـا گیربکس هـای دنده اتومـات باید
بیشـتر از بقیـه مراقـب اتومبیـل خـود باشـند و بـا دقت از
قطعـات فنـی مراقبـت بـه عمل آورنـد .رعایـت پنج نکته
کمـک میکند تا در سـرویسهای دورهای خـودرو ،موتور
و گیربکـس به باالترین سـطوح سلامت برگردند.

1

نـوع و سـطح فنـی اسـتاندارد روغن اعالم شـده توسـط سـازنده
خـودرو بـرای جعبـه دنده یـا موتور را نباید فرامـوش کرد .چیزی
کـه در دفترچـه راهنمـای خودرو دقیقـا مورد تاکید قـرار گرفته
اسـت .مثلا اگـر بـرای جعبـه دنـده روغـن دکسـرون  6توصیه
شـده ،تخطـی از آن تبعـات جبـران ناپذیـری بـرای بخـش فنی
خـودرو بـه همراه مـی آورد.

2

ایرانـی یـا خارجـی بـودن روغـن و توصیـه خودروسـاز مبنـی بر
اسـتفاده از روغنی خاص ،دلیل منطقی نداشـته و باعث کارکرد
بهتـر خـودرو نخواهـد شـد .چـه بسـا روغنـی کـه در واحدهـای
داخلـی تولیـد شـده ولـی اسـتاندارد جهانـی دارد و میتوانـد بـا
اسـتانداردی مشـابه با اسـتاندارد مورد تاکید در دفترچه خودرو،
در اتومبیـل شـما مورد اسـتفاده قـرار گیرد .بـرای تعویض روغن
موتـور و گیربکـس ،حتمـا از تکنسـینهای ماهـر و معتمـد خود
کمـک بگیریـد و سـر خـود نـوع روغن را عـوض نکنید.

3

رعایـت دوره زمانـی سـرویس هـای دورهای بسـیار مهـم اسـت.
مالـکان بایـد بداننـد در صـورت رعایت این اصل سلامت خودرو
تضمیـن خواهـد شـد .در واقـع سـرویسهای دورهای علاوه
بـر بازگردانـدن سـطح تعـادل روانگردانهـا در خـودرو ،مالـک
را از مشـکالت مختلفـی کـه ممکـن اسـت بـرای موتـور و دیگر
قسـمتهای فنـی پیـش آمده باشـد ،مطلع میکنـد .بیتوجهی
بـه ایـن مـورد امـا موجـب افزایـش اسـتهالک ماشـین شـده و
چندیـن برابـر هزینـه تعویـض روغـن یـا سـرویس دورهای را در
قالـب تعمیـر و تعویـض قطعـه روی دسـت مالـک میگـذارد.

4

در سـرویس هـای دورهای خودروهـای اتومـات ،حتمـا بایـد بـه
تکنسـینهای مسـلط مراجعـه کنیـم تـا از روشهـای مـدرن و
مکانیـزه بـرای تعویـض روغـن گیربکـس اسـتفاده میکنند چرا
کـه در روش سـنتی تنهـا  50درصـد روغـن تخلیـه میشـود و
بخـش اعظـم روغـن کهنـه پشـت توربیـن گیربکـس میماند و
زمینـه فرسـایش قطعـات فراهـم میشـود .

5

از بـه کارگیـری انـواع بدلـی روغـن یـا قطعاتـی نظیر فیلتـر هوا
در خـودرو بـه شـدت بایـد پرهیز کرد .متاسـفانه افزایش شـدید
قیمت کاالهای اصل باعث شده تا تولیدکنندگان و واردکنندگان
قطعـات و روغنهـای بدلـی بـا اقبـال بیشـتری در بـازار روبـه رو
شـوند .مشـتری هـم معمـوال از قیمـت کمتـر اسـتقبال میکند
امـا نمیدانـد روغـن بدلـی هرگـز نمیتوانـد موتـور و گیربکـس
را بـه انـدازه کافـی خنـک کنـد .مـوردی کـه در درازمـدت باعث
اسـتهالک بیشـتر ایـن قطعات میشـود.

ردیف

نام و مدل خودرو

قیمت

1

جک s3

 190میلیون تومان

2

چانگان cs35

 167میلیون تومان

3

چری تیگو 5

 277میلیون تومان

4

هایما  S7توربو

 278میلیون تومان

5

لیفان x50

 128میلیون تومان

6

جک s5توربو

 275میلیون تومان

7

هاوال H2

 280میلیون تومان

