ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ در راﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﮕﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﺐ در ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺶ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ،ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﮔﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﮔﻠﻒ ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  136ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﺑﺮون ﺷﻬﺮی ﻧﺪارد و از اﯾﻦ رو ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﻮﻟﮑﺲ
واﮔﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  15دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدروی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را  483ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ آﻗﺎی ﻣﺎﺗﯿﺎس ﻣﻮﻟﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﻮدروﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﯾﮏ ﺳﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2018ﯾﺎ اواﯾﻞ  2019اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎل  2025ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ را ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎرژ ﺗﺴﻼ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر  Supershargerﺑﺮای ﺷﺎرژ  50درﺻﺪی
ﺑﺎﻃﺮی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ  20دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  20دﻗﯿﻘﻪ ای،
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  185ﺗﺎ  202ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﮕﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮرﺷﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﭘﺮﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم Model

 Eرا ﺑﻪ ﺑﺎزار دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﺎل  2019آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ وارد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﺎرژ  800وﻟﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺴﻼ ﻣﺪل اس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﻫﺎی  240وﻟﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  95ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺷﺎرژ  80درﺻﺪی ﺑﺎﺗﺮی آن ﻫﺎ در ﺣﺪود  4ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮرﺷﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮت ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی دارد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دوﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﺳﺪان ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺪل ﮐﻮﭘﻪ ،ﯾﮏ ون ﺳﺒﮏ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر در ﺷﻬﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﯾﮏ ﺳﺪان ﻟﻮﮐﺲ و در

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

