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     خــودروي آريــا در رده ي خودروهــاي برون جاده اي و بیاباني اســت و براي 
عبور از مســیرهاي کوهستاني و صعب العبور مورد استفاده قرار مي گیرد و به علت 
دينامیک خاص و ســامانه تعلیق ويژه، به راحتي قــادر به عبور از مناطق ناهموار 
مي باشــد. در اين خودرو فنربندي دو چرخ عقب توســط چهار فنر انجام مي شود 
که باعث انعطاف پذيري مناســب در حین عبور از ناهمواري ها و راحتي سرنشین 
مي شود. اســتفاده از سامانه تعلیق با دو بازوي مســتقل براي هر يک از چرخ ها، 
امكان عمود قرار گرفتن چرخ ها نســبت به ســطح جاده را در شــیب هاي عرضي 
فراهم مي آورد و اين امر باعث مي شــود که خودرو در شرايط سخت، تعادل خود 
را حفظ کرده و قادر به ادامه حرکت باشد. از ويژگي هاي اين خودروي بیاباني، به 
کار بردن ســامانه ترمز با دو پمپ مســتقل است که در صورت از کار افتادن يكي 
از پمپ ها، ديگري قادر به جبران و کنترل خودرو مي باشــد که با توجه به کاربري 
اين نوع خودروها، اين ســامانه کمک شاياني به راننده در کنترل و هدايت خودرو 
در شــرايط ســخت مي نمايد. اين خودرو داراي يک گیربكس 2 وضعیتي )جلو و 
عقب( به همراه ديفرانســیل در يک مجموعه بوده و از سامانه انتقال قدرت متغیر 
پیوسته به  منظور انتقال نیروي پیشرانه از موتور به ديفرانسیل و سپس به چرخ ها 

استفاده مي نمايد.
خودروي آريا در زمینه هاي نظامي، کشــاورزي و توريستي کاربرد وسیع دارد و با 
ايجاد تغییراتي در شاسي و نیروي پیشرانه امكان بهینه براي کاربري هاي ديگر را 

دارا خواهد بود .


