8

دخل و خرج

سه شنبه  2مرداد 10 .1397ذی القعده .1439شماره 19873

خو
درو

نگاهی به امکانات خودروهای بهروزکشور

رهام؛محصولجدید
ازنسلخودروهای وطنی

 7آپشن

خودروهای تولیدداخل

خبرنگار

محمد حقگو

h.habibi@khorasannews.com

تراژدی قیمت باالی خودروهای داخلی،
جایی را بــرای فکر کــردن به آپشن های
ویژه در این خودروها باقی نمی گذارد .آن
هم در شرایطی که این روزها «زه بغل» یا
«سینی زیر موتور» بعض ًا به عنوان آپشن!
به خریداران عرضه می شود .با این حال اگر
کمیسختگیریراکناربگذاریمودستبازتر
نگاه کنیم ،در بین خودروهایی که هم اکنون تا
حدی عنوان تولید داخل را یدک می کشند،

می توان آپشن های به روزتری را مشاهده
کرد و آن ها را در مقایسه برای خرید ،مالک
قرار داد .البته باید توجه داشت که در مقایسه
ها ،اهمیت دادن افراطی به آپشن ،درست
نیست .چرا که برخی خودروها (عمدت ًا با
رگ و ریشه چینی) در عین حال که بسیار
پر آپشن هستند ،از نظر کیفیت ممکن است
وضعیت چندان مطلوبی نداشته باشند .از
سوی دیگر ،اگر به این موضوع هم کم توجه

آپشن های ترمز :امروزه به کارگیری سیستم ترمز ضد قفل ( )ABSبه موضوعی عادی در
خودروها تبدیل شده است .در خودروهای به روزتر ،شاهد به کارگیری سیستم های ترمز
جدیدتری هستیم .به عنوان مثال در سیستم  EBDکه به عنوان یک سیستم مکمل برای
 ABSمحسوب می شود ،نیروی ترمز به تناسب به چرخ های جلو ،عقب ،چپ و راست تقسیم
می شود .نمونه خوب کاربرد این سیستم در حرکت در سر پیچ هاست .وقتی خودرو در حال
طی کردن پیچ است ،چرخ های بیرونی سرعت دورانی بیشتری از چرخ های داخلی پیچ
دارند .اگر در این حالت ترمز گرفته شود ،چرخ های بیرونی به نیروی ترمز بیشتری احتیاج
خواهند داشت .در ترمز های معمولی ،ترمز کردن در پیچ برابر با از دست دادن پایداری
خودروست و خودرو از مسیر خارج خواهد شد .ولی  EBDنیروی ترمز را با توجه به سرعت
حرکت چرخ ها تنظیم می کند تا بتوانیم به طور یکنواخت از سرعت خودرو در پیچ کم
کنیم و خودرو پایدار بماند .نمونه دیگر آپشن های مربوط به ترمز ،سیستم  ESPاست .البته
این سیستم چیزی فراتر از آپشن برای ترمزها بوده و کار آن ،کنترل الکترونیکی پایداری
خودروست .به عنوان مثال اگر راننده با گردش سریع فرمان یا ترمز در سرپیچ ،کنترل
خودرو را از دست بدهد و خودرو بلغزد ،سیستم  ESPآن را به مسیر اصلی خود بر میگرداند.
بدین ترتیب جلوی انحراف خودرو به سمت بیرون پیچ تا حد زیادی گرفته می شود.

گرمایشصندلیها:دربرخیازخودروهاعالوهبراستفادهازسیستمهایگرمایشوسرمایش
پیشرفته،درصندلیهایشاننیزسامانهگرمایشوسرمایشتعبیهشدهتارانندهودربرخیموارد
سرنشینجلودرفصلهایمختلفسالبااستفادهازآندمایبدنشانراتنظیمکنند.البتهدر
خودروهای معمول بازار ایران ،عمدت ًا این آپشن به صورت سیستم گرمایش صندلی های جلو
وجوددارد.هماینکخودروهایینظیرگرندویتاراوچریتیگو 5اینآپشنرادارند.

سیستمهمراهیچراغتادرمنزل:اینسیستمنیزیکیازآپشنهایکاربردیدرخودروهای
جدیدتراست.بااینسیستم،هنگامیکهچراغهایخودروروشناستوخودرووچراغهایآن
راخاموشمیکنید،بایکبارزدننورباال،چراغهایخودروروشنماندهوپسازمدتزمان۳۰
ثانیهخاموشمیشوند.شمامیتوانیددراینمدت،درهایخودروراقفلکردهوخودروراترک
کنید.اینآپشنبرایروشنکردنمحیطبرایرانندهدرجاهایتاریک(مانندپارکینگ)پساز
ترکخودروکاربرددارد.اینآپشندرخودروهایینظیرجکاس 5وجکجی 4وجوددارد.

کروز کنترل :خودروهاییکهقدریجدیدتربودهوسالهایاخیرپابهبازارگذاشتهاند،این
امکان را دارند .با استفاده از کروز کنترل ،راننده این امکان را پیدا می کند که در مسیرهایی
همچونبزرگراهها،سرعترادریکعددمشخصثابتنگهداردتاضمنعبورنکردنازسرعت
غیرمجاز و جریمه شدن ،بتواند به پایش هم استراحت بدهد .این آپشن در خودروهای مدرن
تر،پیشرفتهترشدهوتواناییاینراداردتافاصلهخودروباخودرویمقابلرابهکمکیکرادار
حفظکند.خودروهایینظیردناپالس،ازامکانکروزکنترلباتعریفاولیهبرخورداراست.

تراژدیقیمتباالیخودروهایداخلی،جاییرابرایفکرکردنبهآپشنهایویژهدراینخودروهاباقینمیگذارد.بااینحالدربینخودروهاییکههم
اکنونتاحدیعنوانتولیدداخلرایدکمیکشند،میتوانآپشنهایبهروزتریرامشاهدهکرد.دخلوخرجامروز،نگاهیبهبرخیآپشنهایجالب
توجهدرخودروهابهویژهخودروهایموجودبازارایران،انداختهاست.درادامهنگاهیبهخودرویتازهمعرفیشدهسایپابهنامرهامخواهیمداشت.

باشید ،ممکن است بعد از مدتی سادگی بیش
از حد خودرو ،دل شما را بزند و خودتان با
صرف هزینه شخصی ،آپشن های دلخواه
را یکی یکی روی خودروی خود نصب کنید.
(توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی در
این زمینه الزامی است) .با این اوصاف ،دخل
و خرج امروز ،نگاهی به برخی آپشن های
جالبتوجهدرخودروهابهویژهخودروهای
موجود در بازار ایران ،انداخته است.

سقف متحرک :امروزه کمتر خودروهای جدیدی هستند که به امکان سقف متحرک از
نوع سانروف مجهز نباشند .در خودروهایی که این آپشن را دارا هستند ،می توانید شاهد
ورود نور دلنشین خورشید و باد مالیم بیرون خودرو به داخل از طریق بخشی از فضای سقف
خودرو باشید .سانروف انواع مختلفی دارد .به عنوان مثال در یک طبقه بندی ،مونروف
به سانروف هایی که شیشه آن ها رنگی یا تیره تر است ،گفته می شود .همچنین هم اینک
سانروف برقی ،جای سانروف دستی در خودروها را گرفته است .در خودروهای گران قیمت
تر ،سقف های پانوراما را می بینیم که در آن ها ،کل سقف خودرو همانند سانروف شفاف بوده
و امکان دید فضای باالی سقف برای سرنشینان جلو و عقب فراهم شده است.

سابق ه باالی صنعت خودرو در ایران ،یکی از دالیلی است که
مردم را ،چشمانتظار تولید خودروی ملی نگهداشته و البته،
هنوز به واقعیت تبدیل نشده است .هرچند که محصوالتی
نظیر سمند ،دنا ،رانا ،تیبا ،ساینا و کوئیک ،ادعاهایی در
زمین ه مهندسی بومی و طراحی داخلی دارند ،اما همچنان
با تکیه بر قطعات و دانش خارجی ،تولید میشوند.
با این حال ،هفته گذشته و در نمایشگاه خودروی شیراز،
سایپا از جدیدترین محصول بومی خود رونمایی کرد .یک
سدان کامپکت با نام رهام که براساس پلتفرم بومی ،تولید
خواهد شد.
به گــزارش زومیت ،ظاهر هماهنگ و نسبت ًا مــدرن این
خودرو در بدو معرفی ،تحسین بازدیدکنندگان را در پی
داشت .مهندسان سایپا ادعا میکنند ،عالوه بر زیبایی
ظاهر ،استحکام و ایمنی باال نیز در طراحی رهام مدنظر قرار
گرفته است تا خودرویی در سطح استانداردهای جهانی و
قابل آزمایش توسط بنیادهای مشهور تست تصادف (مثل
 )Euro NCAPدر ایران تولید شود .کیا حیرتی مدیر پلتفرم
این خودرو (که اس پی  100نام دارد) در این خصوص،
گفته است که این خودرو توانایی کسب سه ستاره از بنیاد
یادشده را دارد که تاکنون در کشور ما سابقه نداشته است.
رهام ،فع ً
ال با پیشران ه  1.6لیتری یا به طور دقیقتر۱۶۵۰ ،
سیسی عرضه میشود که قــدرت  ۱۱۳اســب بخار و
گشتاور  ۱۵۴نیوتنمتر تولید میکند .به گزارش زومیت،
این موتور  ۴سیلندر  ۱۶سوپاپ ،مشابهت زیادی با قوای
محرک جدید ،روی برلیانس اچ  330دارد و احتما ًال ،
تحت لیسانس برلیانس چین در ایران تولید خواهد
شد .رهام ،با جعبهدنده دستی  ۵سرعته یا
گیربکس اتوماتیک  ۶سرعته عرضه
خــواهــد شــد و بین  ۱۲۶۰تا
 ۱۳۳۰کیلوگرموزنخواهد
داشـــت .بــا ایــن اوصـــاف،
مـیتــوان پیشبینی کرد
که خــودروی ملی سایپا،
در زمــانــی ح ــدود  ۱۱تا
 ۱۲ثانیه به سرعت ۱۰۰
کیلومتر بر ساعت برسد.
امکانات ایمنی و رفاهی
ره ــام ،نسبت ًا قابل قبول

است .این خودرو ،دارای  ۲کیسه هوا در مدل استاندارد
و  ۶ایربگ در نمونه فولآپشن است .ترمز ضد قفل ()ABS
با فناوری توزیع هوشمند نیروی ترمز ( )EBDدر تمامی
مد لها وجــود دارد و سیستم مدیریت تعادل (،)ECS
آپشن قابل انتخاب خواهد بود .سانروف ،صندلی چرمی،
نمایشگر لمسی  ۷یا  ۱۰اینچ (بسته به تیپ خــودرو)،
سیستم پایش فشار باد الستیک ،کروز کنترل ،فرمان برقی
با سختی حساس به سرعت ،کلیدهای کنترل روی فرمان،
تهویه مطبوع خودکار ،صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع،
آینههای جانبی فلزی همراه با باز و بسته شدن اتوماتیک،
سنسور پــارک عقب ،ورود و خــروج بــدون نیاز به کلید،
استارت دکمهای و رینگهای اسپرت آلومینیوم ،مهمترین
امکانات جانبی رهام در مدلهای مختلف هستند.
قیمت سایپا رهام در تیپ های مختلف ،نامشخص است
اما بنا به اظهارات غیررسمی مدیران سایپا ،در باز ه قیمتی
 ۴۰تا  ۶۰میلیون تومان عرضه خواهد شد .این خودرو با
استفاده از مگاپلتفرم  ،SP100در آینده با بدنههای هاچ
بک و کراس نیز ،تولید میشود .به گفته مسئوالن سایپا،
برنامه ریزی شده است تا خط تولید مدل سواری این خودرو
اواس ــط مهرماه امــســال بــه طور
کامل راه اندازی شود.

مدیرپلتفرم
رهام گفته است
که این خودرو
توانایی کسب
 3ستاره از بنیاد
یادشده را دارد که
تاکنون در کشور
ما سابقه نداشته
است

آپشن های حرکت در سرباالیی و سرپایینی :پیشتر ،آموزشگاه های رانندگی آموزش
های خاصی را به هنرجویان رانندگی برای کنترل خودرو در سرباالیی و سرپایینی یاد می
دادند .به عنوان مثال ،شروع به حرکت در یک شیب سرباالیی ،مهارتی بود که هنرجو باید
با توجه به دورموتور و نیم کالچ ،آن را فرا می گرفت .امروزه سیستم های کمکی ،به عنوان
آپشن ،به مدد راننده ها آمده اند و کار آن ها را راحت کرده اند .یکی از این سیستم ها که به
عنوان آپشن می توان از آن نام برد ،سیستم کنترل ایستایی یا حرکت در سرباالیی است .این
سیستم به کمک راننده می آید تا از طریق چند سنسور ،شیب را تشخیص داده و وقتی که
راننده پدال ترمز را رها می کند ،خودرو به عقب نرفته و الاقل سر جای خود بایستد .بدین
ترتیب تا زمانی که راننده اقدام به فشار دادن پدال گاز نکند خودرو تکان نمیخورد .به
عنوان نمونه هایما اس  7این آپشن را داراست.
()HDC؛ این سیستم سرعت خودرو در زمان پایین آمدن از یک سرازیری یا تپه را کنترل
میکند .این سیستم در ابتدا برای کاربردهای آفرود طراحی شده بود اما به سرعت راه خود
را به انواع و اقسام کراساورها و حتی برخی خودروهای سواری پیدا کرده است .به عنوان
نمونه ،جک اس  5خودرویی است که این آپشن را داراست.

دسترسی و استارت بدون کلید ( :)KLSدر این آپشن با استفاده از کنترل از راه دور با
برد  ۲تا  ۲۵متری راننده می تواند با استفاده از دکمههای تعبیه شده در خودرو را باز کند.
همچنین وقتی راننده سوار خودرو میشود میتواند با استفاده از دکمه استارت خودروی
خود را روشن کند( .البته باید توجه کرد که زمان استارت زدن ،کنترل از راه دور باید در
فاصله یک متری دکمه استارت قرار داشته باشد و از کنار آن خارج نشود چون به صورت
خودکار وجود کنترل از راه دور توسط دکمه استارت چک میشود ).به عنوان نمونه
هاوال اچ  2از جمله خودروهایی است که با این آپشن عرضه می شود.
موارد فوق ،تنها برخی از آپشن های رفاهی خودروهای موجود در بازار بود .در عین
حال امروزه خودروهایی که جدیدتر به بازار می آیند ولو از نسل خودروهای قدیمی تر
باشند ،از آپشن های بیشتری به تناسب اسالف خود بهره مند هستند .آینه های برقی
تاشو و سنسوردار ،انواع سنسورهای هشدار مانع ،فناوری های جدیدتر در فرمان
مانند فرمان برقی ،سیستم های ایربگ جدیدتر مانند ایربگ های پرده ای ،شیشه
های ضد اشعه یو وی و  ...از نمونه های دیگر آپشن های مرسوم در خودروهای امروزی
هستند .در هر حال ،باید دانست که برای انتخاب خودرو ،آپشن تنها یکی از مالک
های تصمیم گیری است و کیفیت ،خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات یدکی
نیز از جمله سایر مالک های انتخاب خودروی مناسب به شمار می روند.
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