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ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۴
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ وﯾﺮون ﮐﺎﯾﺮن ) (Chironﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،رﺳﻤﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﻮدروی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﯾﺮن ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎده و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن در ﯾﮑﯽ از
ﺟﺎده ﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ روﯾﺖ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎم از اﺳﻢ ﻟﻮﺋﯿﺲ ﮐﺎﯾﺮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل آﺗﯽ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی را در ﻣﻮرد آن ﻓﺎش ﻧﮑﺮده ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ Vision Gran
 Tusimoداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﺎن وﯾﺮون ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﯾﺮن ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  16ﺳﯿﻠﻨﺪر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪل وﯾﺮون دارد و ﺗﻮان اﺳﺐ ﺑﺨﺎر آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻬﺎر رﻗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻓﺮاﺗﺮ از  482.8ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻤﯽ رود اﻣﺎ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺗﻮﻟﯿﺪی« در دﻧﯿﺎ
ﺧﺒﺮ داده و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺧﻮدروی ﮐﺎﯾﺮن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ ژﻧﻮ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻣﺎرس
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺧﻮدرو را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺗﺎ اﻻن  100ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای آن
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده.
ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  450دﺳﺘﮕﺎه از ﺧﻮدروی ﻣﺪل وﯾﺮون در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ اش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺛﺒﺖ  100ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ رﻗﻢ ﭼﻨﺪان ﭘﺎﻨﯽ
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
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