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خودروهای لوکس و بزرگ در همه بازارهای جهان
مشتریان خود را دارند .بازار ژاپن هم از این مسأله
دور نیست هرچند به همان نسبت خودروهای ویژه
خود را دارد و شاید ویژهترینش تویوتا سنچری
باشد ،خودرویی با طول بیشتر از لکسوس ،LS
طراحی کامال سنتی و البته فناوریهای جدید.
ســنچری نخستین بار در ســال  1967به بازار
عرضه شــد و در این مدت فقــط یکبار تغییر
کرده است تا اینکه تویوتا در تولد  50سالگی این
خودرو ،نسل جدیدش را در توکیو معرفی کرد،
خودرویی که البته همچنان بسیار سنتی است.
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باورش شاید سخت باشــد؛ تویوتا محصولی در بازار ژاپن دارد که نسل اول آن  30سال و نسل دومش
 20ســال بدون تغییر روی خط تولید بوده است .سخت اســت اما باید باور کنیم چراکه تویوتا سنچری
بهعنوان لوکسترین محصول تویوتا در بازار ژاپن از نیمقرن پیش تابهحال تنها دو نسل را به خود دیده
است .با این وضعیت وقتی تویوتا نسل جدید سنچری را در نمایشگاه خودرو توکیو معرفی کرد خیلیها
توجهشان به این خودرو بزرگ جلب شد .این بزرگترین و لوکس ترین محصول تویوتا است و البته فقط
برای بازار ژاپن تولید میشود و نمیتوان آن را در دیگر بازارها خرید .این شما و این سومین نسل تویوتا
سنچری پس از نیمقرن.

نسل جدید تویوتا ِس ِ
نچری معرفی شد

بزرگترینولوکسترین
تویوتاییکهنمیتوانیدبخرید!

طراحی ظاهری و داخلی؛حفظ سنتها

وقتــی صحبت از طراحی یک خودرو لوکــس از تویوتا در قرن 21
میکنیــم احتماال به دنبال طراحی بهروز هســتید بهویژه که این
شــرکت در لکسوس بهعنوان زیرمجموعه لوکس خود طراحیهای
کامال جوانپســندی را به کار گرفته .ســنچری اما انگار در زمان
متوقف شده و نســل جدید آن همچنان از طراحی جعبهای شکل
بهــره میبرد و داخل خودرو هم شــبیه بــه خودروهای دهه 90
است تا مشخص شــود تویوتا اصال نمیخواهد این محصول شبیه
به دیگر خودروهایش باشــد و این دقیقا رویهای است که نیمقرن
برای ســنچری به کار گرفته است .در پشت این ظاهر سنتی البته
فناوریهــای روز قرار دارد و بهعنــوان مثال چراغهای جلو و عقب
از فناوری  LEDاستفاده میکنند .فضای سرنشینان عقب بیشتر
از نســل قبلی است و ســتون  Cبزرگ و شبیه به رولزرویس شده
اســت .فناوری بیشتر از ظاهر ،به داخل خودرو سرایت کرده ،جایی
که تقریبا همه چیز اتوماتیک و دیجیتال است .بهطور استاندارد بر
روی این خودرو ترکیبی از چرم و چوب در کابین استفاده میشود
هرچند پارچههای ظریف بخش زیادی از کابین را تشکیل میدهند
چراکه ژاپنیها عالقه زیادی به پوشــش پارچهای صندلیها دارند.
صندلیهای عقب دو نفره است و یک کنسول بزرگ در وسط قرار
گرفته تا فضای اختصاصی برای سرنشینان ایجاد کند.

قیمت و رقبا

فعال قیمت این خودرو مشــخص نشده است و به همین
دلیل نمیتوان در مورد جایگاه آن در بازار نظر دقیقی داد
اما شاید بتوان حدسهایی زد .در حال حاضر تویوتا کراون
بهعنوان دومین مدل لوکــس تویوتا در بازار ژاپن 51هزار
دالر قیمت دارد و با توجه به آنکه سنچری از کراون بزرگتر
است میتوان حدس زد قیمتش در محدوده 60هزار دالر
باشد .برای ظاهر سنتی این خودرو شاید عدد باالیی باشد
اما وقتی نگاهی به رقبا میاندازیم وضعیت تغییر میکند.
اصلیترین رقبای ســنچری در ژاپن آلمانیها هســتند.
مرســدس بنز Sکالس ،ب ام و ســری  7و آئودی A8
در بازار ژاپن عرضه میشــوند و تقریبا همگی قیمتهای
باالی  90هزار دالر دارند که بخشی از آن به وارداتی بودن
آنها برمیگردد .با این حساب مزیت بزرگ سنچری قیمت
پایینتر اســت ضمن آنکه این خودرو با ســلیقه ژاپنیها
ســاخته شده است و از این جهت میتوان حدس زد مثل
تمام نیمقرن اخیر مشتریان خود را خواهد داشت.

یک موتور کامال مدرن

نســل قبلی ســنچری به مدت  20سال با موتور  V12تولید شد اما تویوتا برای نسل جدید ایده دیگری داشته و موتور  V12را با
یک نمونه مدرن  V8جایگزین کرده .این دقیقا کاری اســت که در لکســوس  LSهم میدیدیم و به نظر میرسد تویوتا قصد دارد
موتورهای  12سیلندر خود را برای همیشه بازنشسته کند .البته موتور خودرو خیلی هم جدید نیست چراکه مشابه نمونهای است
که در نســل پیشین لکسوس  LSنصب میشده است .آنچه جدید است فناوری هیبرید بر روی یکی از قدیمیترین و سنتیترین
محصوالت تویوتا اســت .تویوتا از جدیدترین نســل فناوری هیبرید خود بر روی سنچری استفاده کرده است تا درمجموع توان این
خودرو  394اسب بخار باشد که نسبت به قدرت  276اسب بخاری نسل قبلی تغییر بزرگی است.

