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مرتضی اشکانی  /در
مقایسه این هفته می خواهیم
یک محصول از ایران خودرو و چری را
مقایسه کنیم.این دو شاسی بلند عمر طوالنی
در بازار ایران ندارند.اما از آنجا که خانوادههای
ایرانی عالقه زیادی به خودروهای شاسی بلند دارند
دو خودروی یاد شده با سرعت جای خود را باز کردند و
اکنون جزو پرفروشهای دو شرکت ایران خودرو چری
هستند .قیمت هایما اس  7در بازار کمتر از 100میلیون
تومان است و قیمت تیگو  7در حدود  130میلیون
تومان است.حال در این مطلب دو خودرو را
به لحاظ ظاهر و فنی و البته دید سایر
خریداران مقایسه کردیم که در ادامه
می خوانید.

تیگو 7یا هایما اس7؟
برتریهای تیگو 7

آپشنهای زیادی دارد
شرایط فروش خوبی دارد
تحویل آن فوری است
صندلیهای راحت دارد
مصرف سوخت کمتر است

برتریهای هایما اس 7

آپشنهای زیادی دارد
قدرت ماشین خوب است
افت قیمت ندارد
در پستی و بلندی هاعملکرد خوبی دارد
قیمت کمتر از  100میلیون تومان دارد

tiggo 7
tiggo 7
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ضعف خودروی هایما اس 7

ضعف تیگو 7

طراحی کابین معمولی است
شبیه مدلهای ارزان قیمت است
ضعف در کیفیت ساخت
ضعف در مونتاژ
در ناهمواریها و ضربه عملکرد خوبی ندارد
لذت سواری شاسی بلند را به شما نمی دهد
افت قیمت بعد از خرید دارد
قیمت با مدل عرضه شده همخوانی ندارد
قیمت قطعات آن گران است

شباهتهای دو خودرو

هر دو خودرو گیربکس خوبی دارند
طراحی کابین دو خودرو معمولی است
قطعات هر دو خودرو به راحتی یافت نمیشود
هر دو خودرو توربو هستند

چینی است
کپی شده از ماشینهای روز دنیا است
طراحی کابین لذت بخش نیست
خدمات پس از فروش مطلوب خریداران نیست

مقایسه فنی دنا و پژو پارس

تیگو7
هایما اس7
نکات فنی
حجم موتور
1498
1995
تعداد سوپاپ
16
16
سرعت
حداکثر
185
165
صد
تا
صفر
شتاب
13
10
مصرف سوخت ترکیبی
6.7
8.1
طول
4505
4498
عرض
1837
1830
حجم فضای صندوق عقب(دسیمترمکعب)
414
400
 HM484Qموتور بنزینی توربوشارژ
نوع موتور

نتیجه گیری

خودروی هایما اس  7ویژگیهای بیشــتری نسبت به تیگو 7
دارد .این خودرو لذت رانندگی را برای شما دو چندان میکند
و در بین خودروهای چینی شاسی بلند کیفیت بهتری دارد.
این در حالی اســت که تیگو 7با وجــود آنکه قیمت باالتری
دارد نتوانسته رضایت مردم را سبب شود .بدینجهت توصیه
میکنیم از آنجــا که هایما اس 7در مســایل فنی و زیبایی
برتریهای بیشتری دارد برای خرید سراغ این خودرو بروید،
هر چند که شرایط فروش تیگو 7برای خیلیها جذاب است.

