ﺳﻮﭘﺮ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  Rimacدر ﻣﺎه ﻣﺎرس
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺗﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﺒﻊ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮت ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ  Rimacاز ﮐﺸﻮر ﮐﺮواﺳﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺳﻮﭘﺮ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ

ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی در ژﻧﻮ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎری از ﻣﺪل  Concept_Onesرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ  Teslaﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮت زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  Rimacوﻋﺪه داده ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﭼﯿﺰی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﺑﺘﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺲ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﺘﺤﺮک ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ و
ﺷﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت و ﺗﻌﺎدل در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﯾﯽ از ﮐﺎر درآﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  354ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺳﺮﻋﺘﺶ از  0ﺑﻪ  96ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  2.6ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی
ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﻮرت ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در  Concept_Oneﻧﯿﺮوی ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻌﻮد از ﺗﭙﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﺷﺮﮐﺖ  Rimacﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺬاب را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ
آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ژﻧﻮ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آن روﯾﺪاد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ

ﺗﯿﺰﭘﺎی دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

