دﻫﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻮده و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﻨﺪ رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﺷﻤﺎرا در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن دوراﻓﺘﺎده ﺷﺎرژ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﺎرژ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺎی راﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻣﺪل اس  P100Dدر ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ در ﺣﺪود  530ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آن
ﻧﯿﺰ زﺑﺎن زد ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ.
در ﻧﺴﺨﻪ  P100Dﻣﺪل اس در ﺣﺪود  2.5ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ  0ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﯾﻌﻨﯽ  75Dﮐﻪ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺎﺗﺮی آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ در ﺣﺪود
 445ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻟﯿﺴﺖ  10ﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺴﻼ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﻪ ﻫﺎﭼﺒﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﻮروﻟﺖ
ﺑﻮﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ در ﺣﺪود  380ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد در ﻃﻮل روز ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ

ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ از  180ﺗﺎ  250ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ را دارﻧﺪ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﺑﻮده و ﺧﺮﯾﺪ آن ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﻧﺞ
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه اﯾﻦ ﮔﺮوه از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﺒﻮده و ﺧﺮﯾﺪاران آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ  MPGeﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ )ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ( در ﻫﺮ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه
)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﯾﻞ( ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮔﺎﻟﻦ ﺳﻮﺧﺖ ) (MPGﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر درون ﺳﻮز ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  MPGeاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری  Miles Per Gallon Equivalentﯾﺎ ﻫﻤﺎن “ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺮ

ﮔﺎﻟﻦ” اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ  MPGeﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﮔﺎﻟﻦ
ﺳﻮﺧﺖ ) 3.7ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل اس ﺑﺎ رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ  540ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﯾﮏ ﮔﺎﻟﻦ

ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  157ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﺑﺎ رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ  500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻫﺮﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  210ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮق در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ و راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ را
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن آن ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺟﮕﻮار i-PACE CrossView
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ 10ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ:

 -۱۰ﮐﯿﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ Soul
Mpg-e = 124/93

اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ در ﺣﺪود  ۱۷۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﯿﺎ اﯾﻦ

ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ،
ﮐﺎﻧﮑﺘﯿﮑﺖ ،ﺟﻮرﺟﯿﺎ ،ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ،ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ،ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،اورﮔﺎن ،ﺗﮕﺰاس و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.

 -۹ﺑﯽ ام و i3
Mpg-e = 129/106

رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو  ۱۸۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ام و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ
ﻣﺪل  ۲۰۱۸آن ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۹۴آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺑﯽ ام و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪار
را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر  ۱۵۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و  ۱۳۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮر
درون ﺳﻮز ﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -۸ﻓﻮرد ﻓﻮﮐﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
Mpg-e = 118/96

ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۱۸۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﻮرد اﯾﻦ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی  50ﮔﺎﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و
ﺧﺮﯾﺪاران آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻓﺮاوان از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻮرد ،از ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ۷۵۰۰
دﻻری از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

 -۷ﻫﯿﻮﻧﺪای ای ﯾﻮﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
Mpg-e = 150/122

رﻧﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ

در ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ  EPAﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﯾﻮﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی درون ﺳﻮزی اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱.۶ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

 -۶ﮔﻠﻒ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
Mpg-e = 126/111

رﻧﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯽ ﺑﺮﻗﯽ  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ رﻧﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﭼﺒﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

 -۵ﻧﯿﺴﺎن ﻟﯿﻒ
Mpg-e = 124/93

ﻣﺤﺪوده ۲۴۰ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺎن ﻣﺪل  ۲۰۱۸اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر  ۱۴۷اﺳﺐ ﺑﺨﺎری و ﮔﺸﺘﺎور
 ۳۲۰ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮی رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ  e-Pedalاﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﺪال ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﺮﻣﺰ و ﮔﺎز ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۴ﺷﻮروﻟﺖ ﺑﻮﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
Mpg-e = 128/110

رﻧﺞ ﺣﺪودی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ۳۸۰ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺷﻮروﻟﺖ ﺑﻮﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻒ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻧﺤﻮ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ

رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ روز از ﺧﻮدروی ﺑﻮﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﻄﯿﻼت اﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -۳ﺗﺴﻼ ﻣﺪل اﯾﮑﺲ
Mpg-e = 86/89-91/95

رﻧﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۳۴۰ﺗﺎ ۴۷۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده و درب ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی روﺑﻪ ﺑﺎﻻی آن ﻃﺮﻓﺪاران
زﯾﺎدی را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺎﺗﺮی  100Dﺑﺎ
ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ  ۴۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

 -۲ﺗﺴﻼ ﻣﺪل ۳
Mpg-e = 136/123

ﻣﺤﺪوده ۵۰۰ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺪان ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر و ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﻓﺪاران و ﺧﺮﯾﺪاران آن اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ آن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪل  ۳ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺪان ﻣﺤﺒﻮب اس ﺑﻮده و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺗﺮی
ﺟﺎﻧﺒﯽ  ۹۰۰دﻻری رﻧﺞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺴﻼ  ۳در دﺳﺘﺮس
ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ در ﺣﺪود  ۳۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

 -۱ﺗﺴﻼ ﻣﺪل اس
Mpg-e = 92/105-97/100

ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۴۴۵ﺗﺎ  ۵۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ  P100Dاﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻤﮑﻦ را در ﻣﯿﺎن

ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﻨﻬﺎ در  ۲.۵ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

