اوﻟﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ب ام و ﺳﺮی ۸؛ ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻮﭘﻪ  BMWاﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
در ﺣﺪود  20ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯽ ام و ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮی  8را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﭘﻪ
 2+2ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ  8و  12ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی در ﺣﺪود  31ﻫﺰار ﻋﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺑﯽ ام و ﭘﺮوﻧﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻼس  Sﮐﻮﭘﻪ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،ﺳﺮی  8را
رواﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی ﻫﺸﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﮔﺮﻧﺪﻟﻮﺳﻮ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎدﯾﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺑﯽ ام و ﮐﻮﭘﻪ در ﺳﺎﯾﺰ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮی  ،7ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽ ام و ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل را در ﺳﺮ دارد.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺮی  ،6ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﭘﻪ اﻣﺮوزی ﺑﯽ ام و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺰرگ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  CLAR 7ﺑﯽ ام و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و در ﺑﺨﺶ
ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دارای اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﮐﻼس  Sﮐﻮﭘﻪ و ﺳﺪان ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
آن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل  2017و ﯾﺎ اواﯾﻞ  2018ﻣﯿﻼدی آﻣﺎده و ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪل  2019رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﭼﻨﺪی
ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭘﻪ ﻣﯿﺒﺎخ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻮﭘﻪ روﻟﺰروﯾﺲ ﺧﺒﺮ داد و ﺣﺎﻻ ب ام و ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﺮی ﻫﺸﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮی ﮐﻮﭘﻪ ﺑﻨﺰ  S CLASSدر ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﯽ رﻗﯿﺐ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺳﺪان ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ،ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ  S CLASSﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را
از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ رﺑﻮده و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮ از ب ام و ﺳﺮی ﻫﻔﺖ ،ﻟﮑﺴﻮس  LSو آﺋﻮدی
 A8ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ب ام و ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و اﺳﭙﺮت ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ،
ﺣﺎﻻ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺮی ﻫﺸﺖ ﻓﺮوش اﻧﺪک ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی ﻫﻔﺖ را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  12ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل اﻓﺴﺎﻧﻪ ای M8
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ب ام و در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

