ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ب ام و i8؛ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  i3و  i8ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪی
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎص اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو ﮐﻤﺘﺮ از
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ ام و اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ ﺑﯽ ام و  i8از ﺷﺮوع ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2016

ﻣﯿﻼدی در ﺣﺪود  10ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ام و  i8را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺎص ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و دور از اﻧﺘﻈﺎر آن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در آن ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯽ ام و  i8رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان
ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻼک ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭼﻪ در زﻣﺎن ورود و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ داد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮاری ﺑﺎ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از
آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﮕﻮﻢ.
از ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﯿﺶ از  4ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد
در ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت آﻟﻤﺎن  i8ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﯽ ام و ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺎﯾﯽ را از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺗﺎ دﯾﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ آﻟﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ
 mm 4.689و ﻋﺮض  mm 1.942و ارﺗﻔﺎع  mm 1.298ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮت ﻣﻮﺗﻮر وﺳﻂ اﺳﺖ .وزن اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  1539ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ
رﺳﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ وزن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت  50/50اﺳﺖ i8 .در ﮐﻼس ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻮﭘﻪ  2+2ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﻓﻀﺎ ﺑﺮای  4ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﯽ ام و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ دارد ،ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﭘﯿﻤﺎ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ.
در ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ ،ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻮ ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮی ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ام و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
وﺳﻂ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ ﺟﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﭽﺴﺒﯿﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮی آن ﻫﺎ در ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺲ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغ  LEDو دی
ﻻﯾﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺳﭙﺮ ﺟﻠﻮ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻘﺼﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وارد ﮐﺮد .ﮐﺎﭘﻮت ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ
در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﮏ ﮐﺎری و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری و درب ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن درب ﻫﺎ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﭘﺮواﻧﻪ ای ،ﺷﻤﺎ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﺑﻬﺖ آن را ﺑﻪ رخ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ .ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮم ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی  Cﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه

اﻧﺪ و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﺬر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﯿﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺎی  LEDﻋﻘﺐ و ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺘﻮن Cﺑﻪ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺶ از ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﺻﺎف ﺑﯽ ام و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ درگ  cd 0.26ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﭙﺮ
ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ آن ﯾﺎد آور ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻘﺐ ﭘﻮرﺷﻪ  911ﻫﺎ اﺳﺖ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪان ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و اﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﺪارد ،ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ﭼﺮاغ
دﻧﺪه ﻋﻘﺐ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮخ ﻫﺎی  20اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﮐﻢ  215در ﺟﻠﻮ و  245در ﻋﻘﺐ و ﻓﺎق ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﻮدرو ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﺑﺪﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽ ام و اﺗﺎﻗﮏ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  CFRPﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی را ﺑﻪ ﺑﯽ ام و ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﺎﺳﯽ
ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮای ورد ﺑﻪ اﺗﺎق در ﺑﺎر اول ﻗﻄﻌﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ و
درب ﺧﻮدرو زﯾﺎد اﺳﺖ .زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﯽ ام و  i8ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان رﮔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ ام و را در آن دﯾﺪ اﻣﺎ در
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد.

ﺑﯽ ام و ﺣﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮی اﺳﺘﯿﮏ دﻧﺪه را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎن ،ﮐﻨﺴﻮل وﺳﻂ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  Lcdﭘﺸﺖ آﻣﭙﺮی  8.8اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮد راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻐﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ  10.25اﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ  iDriveرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮای دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ

ﺟﻠﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻓﻀﺎی ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی
ﻋﻘﺐ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری را دارﻧﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی  140ﻫﺰار دﻻری ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﯽ ام و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ را در داﺧﻞ اﺗﺎق

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻄﺢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮت
ﺑﯽ ام و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن  I remoteﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ رﯾﻤﻮت  i8را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮔﺠﺖ ﺟﺬاب ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽ ام و ﺳﺮی 7
ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽ ام و  i8ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ،ﻫﺪآپ دﯾﺴﭙﻠﯽ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دورﺑﯿﻦ

دﯾﺪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ  11اﺳﭙﯿﮑﺮ ،اﯾﺮﺑﮓ دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮ،اﯾﺮﺑﮓ
ﺳﺮ،اﯾﺮﺑﮓ ﺟﺎﻧﺒﯽ و…

ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﯽ ام و i8
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل را از دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر  3ﺳﯿﻠﻨﺪر آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻨﻬﺎ  1.5ﻟﯿﺘﺮ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﺴﺨﺮه ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و اﮔﺮ آن را ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯽ ام و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﮐﺪ  B38ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی را ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر دو ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﺖ  ،psi 22ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  228اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻗﺪرت در ﺣﺪاﮐﺜﺮ دور  5800و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺸﺘﺎور  320ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ در دور  3700را دارا اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯽ ام و ﻫﺎی  528و  320ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻋﻤﻞ ﭼﯿﺰی از آن ﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﺪارد.

ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ  11ﺑﻪ  1و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﺎﯾﻤﯿﻨﮓ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  dual-vanosﯾﮑﯽ از ﻓﻦ آور ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﯽ ام و ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ را ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه  6ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ

آﯾﺴﯿﻦ ژاﭘﻦ ﮐﻮﭘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر در وﺳﻂ ﺷﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرت
را ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽ ام و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮏ ﺑﺎک ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  42ﻟﯿﺘﺮ
را ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  i8را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل 128
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و  249ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  kwh 7.1ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی را دارﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ام و ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ

دﻧﺪه ﺧﻮدﮐﺎر  2ﺳﺮﻋﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت
ﺑﻪ  356اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺸﺘﺎور ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﺎﻻی  570ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺟﻠﻮ از ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻟﯿﻨﮏ و در ﻋﻘﺐ از ﻧﻮع  5اﺗﺼﺎﻟﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ  i8ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ وﺷﺎرژ ﺑﻮدن ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ،ﺑﺮد ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ در
ﺣﺪود  35ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﻨﺒﺖ رﻗﺒﺎی
ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺴﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی را داﺷﺖ .ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو
در ﻋﺮض  4.4ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ام و i8

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت ﻣﻮﺗﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت ،ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﺻﻨﺪﻟﯽ راﻧﻨﺪه و ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻦ آن
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .دﯾﺪ رو ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺮﭼﻪ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ .در زﯾﺮ دﮐﻤﻪ
اﺳﺘﺎرت/اﺳﺘﺎپ ،دﮐﻤﻪ  eDriveﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن آن ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﯽ ام و  3ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺮای  i8در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ comfort، Eco pro .و  sportﺣﺎﻟﺖ
ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ
 i8را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮی داﻧﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮاری ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪا ﻣﯽ

ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﮔﺎز ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪد ﺷﺘﺎب اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ

ﯾﮏ ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﺧﻮدروﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sرا از  i8داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯽ ام

و ﺑﻪ ﻣﺪد وزن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺗﺮ در ﺣﺪود  700ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻫﻨﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ
ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﺎﻻ ،ﺗﺴﻼ را در ﺟﺎده ﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻔﺘﺮ ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﯽ را
ﺑﺎ ﺑﯽ ام و  i8ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﭙﺮت ﭘﺲ از ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز ﺻﺪای اﮔﺰوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻨﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ

اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺲ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺻﺪای ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﺗﻮر  3ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺻﺪای ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ و
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪم.

از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ  i8ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﻧﺒﻮد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮت واﻗﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮرﺷﻪ  911ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج
از اﯾﺮان در ﺣﺪود  4.1ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ
در اﯾﺮان رﻗﻢ  6ﻟﯿﺘﺮ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮدرو ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ را از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺣﯿﻦ ﮔﺬر از دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﻮﺑﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  7ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

دﻻﯾﻞ آن اﻓﺖ آﻣﭙﺮاژ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺑﯽ ام و  i8را ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮت واﻗﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ
ﺧﻮدروی ﻓﻮق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺴﻼ را داﺷﺖ .در واﻗﻊ ﺑﯽ ام و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﭙﺮت و ﺧﺎص اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاری ﻟﻔﺮاری و ﻣﮏ ﻻرن  P1و ﺣﺘﯽ ﭘﻮرﺷﻪ  918ﻧﯿﺰاز ﻗﻮای
ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن  i8ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود آن ﻫﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در رده
اﺑﺮﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯽ ام و  i8را ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ اﯾﻦ اﺑﺮ ﺧﻮدرو ﻫﺎ داﻧﺴﺖ.

ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺪون ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯽ ام و  i8در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان در ﺣﺪود  750ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ

ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺑﺎزار ﭼﻨﺪان ﭘﺮ روﻧﻘﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن  i8در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺧﻮدرو ،اﻣﮑﺎن ﮔﺬر از روی ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای  i8وﺟﻮد

ﻧﺪارد و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ،ﮔﺎﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ب ام و ﺟﺬاب
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اوج ﻟﺬت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﺮای
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﯾﻦ ب ام و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،دردﺳﺮ ﺳﺎز ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯽ ام و در اﯾﺮان ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ دردﺳﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.

اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ دوره ﻫﺎی ﻻزم را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

