ﻫﯿﻮﻧﺪای زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ  ۱۸ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺟﻨﺴﯿﺲ ﺧﺒﺮ داد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺳﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی

ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺮوز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻼ و وﯾﻤﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻧﻮﭘﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭼﯿﻨﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

آﻗﺎی ﻟﻮک داﻧﮑﺮووﻟﮏ ) (Luc Donckerwolkeﻣﻌﺎون ارﺷﺪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﺟﻨﺴﯿﺲ و
ﻃﺮاح ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻨﺘﻠﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ
ﺧﻮدرو از ﻃﺮح ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ  1.5ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺖ  Automotive Newsاﻓﺰوده ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮدﯾﻮی

ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﻧﺎﻣﯿﺎﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  65درﺻﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪا و ﺟﻨﺴﯿﺲ

را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ روی  25ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی داﻧﮑﺮووﻟﮏ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪا و ﺟﻨﺴﯿﺲ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی
ﮐﺎری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺎﻧﮓ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎﯾﯽ را راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎی داﻧﮑﺮووﻟﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ
وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  30درﺻﺪ زﻣﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻟﯽ ﺳﺎﻧﮓ ﯾﻮپ ) (Lee SangYupﻃﺮاح ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺳﺎﻧﮓ ﯾﻮپ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮای

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ی او ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﺟﻨﺴﯿﺲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺪرن رواﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .وی از ﮐﺮاس اوور ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺴﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺳﺪان G70
اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ای ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد
ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻠﯿﺪی دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﻗﺒﺎی ﻧﺎم آﺷﻨﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

