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از زمین آسفالت تا درههای شنی
از بقیه خودروها بلندتر باشید ،به هرجا میخواهید بروید

فرشید قاجار قیونلو
با خودروی ســواری خود در خیابانهای تهران
در حال حرکت هستید که خودرویی با صدای
عجیب به شــما نزدیک میشــود .خودرویی با
شاسی بسیار بلند ،بلندتر از شاسی خودروهای
 SUVو الستیکهایی ضخیمتر و عریضتر از
آنها .بدون شک این خودرو میتواند به آسانی
از مســیرهای ســخت عبور کند .اما اگر شما
بخواهید یکی از همین خودروها را برای آفرود
آماده کنید به چه وســایلی نیاز دارید و چقدر
هزینه برمیدارد؟
در این گزارش ســعی شــده است تا اعداد و
ارقام نســبتاً دقیقی را در اختیار شما بگذاریم
و بهترین برند وسایل آفرود در جهان را معرفی
کنیم .در حــال حاضر برندهایی مانند  ARBو
 Ironmanجزو بهترینها هستند .اما ARB
حــرف اول لوازم آفــرود در جهــان را میزند.
 ARBساخت کشور استرالیا است .تمام قطعات
خودروهای آفرود را میتوان از این شرکت تهیه
کرد .این شرکت در ایران  2نمایندگی دارد که
میتــوان به آنها مراجعه کرد و با خیال راحت
وسیله مورد نیاز را خریداری کرد.

لوازم ضروری کدامند؟

نخستین وســیلهای که باید به آن توجه کرد،
ســپرها هستند .سپر جلو و عقب .برای خودرویی
مانند تویوتا فورچونر ســپر جلو قیمتی برابر با 3
میلیون تومان و سپر عقب  3/5میلیون تومان است.
وســیله بعدی که بســیار هم طرفدار دارد،
کیــت ارتفاع خودرو اســت .ایــن کیت در دو
مــدل گازی و معمولی در نمایندگی به فروش
میرســد .کیت گازی حدود  20میلیون تومان
وکیت معمولی  6میلیــون تومان قیمت دارد.
تفاوت کیت گازی با معمولی در ســرعت عمل
آن در بازی کمکها و نرمی بیشتر است .حدود
ارتفاعی که روی تویوتــا فورچونر افزایش پیدا
میکند  2ســانتیمتر اســت .برای کویر رفتن
بــا خودرو آفرود نیاز اســت تا مقــداری از باد
الســتیکها را کم کرد ،اما بعد از این کار نیاز

است تا دوباره باد الســتیک را به حالت اولیه
خود برگردانیم .بــرای اینکه راحتتر این کار
انجام شود ،میتوان از ترپمپ باد استفاده کرد.
این پمپ در موتور قرار میگیرد ،ضد آب است
و به راحتی با نصب یک شــیلنگ به خروجی
آن میتوان باد الســتیک را تنظیم کرد .دکمه
روشن و خاموش پمپ داخل کابین خودرو قرار
میگیرد .بهترین این پمپ ،پمپ دو ســیلندر
است .حدود قیمت آن از  1میلیون و دویست
هزار تومان تا  2میلیون تومان است.
قطعاً بــرای خودروهای آفــرود ،جعبهابزار
وســیلهای الزم و ضروری به حســاب میآید.
جعبهابزار کشــویی که در عقــب خودرو قرار
میگیــرد بهتر اســت از جنــس خارجی آن
اســتفاده شــود و دستســاز در ســولههای
بیتجربه نباشــد .چرا که بــا وجود تکانهای

شدید این خودروها ،جعبه ابزار به صدا میافتد.
اما چه مدت طول میکشــد تا اقدامهای الزم
روی خودرو انجام شود و برای مسیرهای سخت
آماده شود؟
اگر خــودرو خیلی خاص و کمیاب نباشــد
مانند رونیز ،این پروســه حدود یک تا دو هفته
زمان میبرد تا اجرا و نصب شود .اما اگر خودرو
خاص و کمیاب باشــد ماننــد تویوتا فورچونر،
ایــن زمان به  2تا  3ماه هم میرســد .چرا که
وسایل این گونه خودروها نیاز به ثبت سفارش
و منتظرماندن تا رســیدن آن به کشور دارد و
بعد از آن تنها پروسه نصب آن زمانبر است.
در کل اگــر خودرویــی را بخواهید به یک
خــودروی همهجــا رو و آفــرود تبدیل کنید،
هزینــهای حــدود  35میلیــون تومــان باید
بپردازید .این هزینه برای خودروهای معمولیتر
چون هایلوکس و رونیز مقدار کمتری اســت.
البته این نکتــه را نباید فراموش کرد که برای
آفرود رفتــن میتوان از لــوازم جانبی زیادی
اســتفاده کرد که هم ایمنی و هم رفاه را برای
شما به همراه بیاورند ،خرید این لوازم نیازمند
هزینههای فراوان است.

