اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﻗﯽ ﻻﮔﻮﻧﺪا
ﻓﺮاری را ﻫﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﻻﮔﻮﻧﺪا و اراﯾﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺪه
)ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ( ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺒﺰ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ رادﯾﮑﺎل ﺑﺎ ﻧﺎم ﻻﮔﻮﻧﺪا در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ژﻧﻮ ،اﺧﯿﺮا اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ از
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم در ﺳﺎل  2021ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻓﺮاری
ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺷﺎرژی در ﺳﺎل  2020آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻻﮔﻮﻧﺪا از ﮐﺎﺑﯿﻨﯽ ﻟﻮﮐﺲ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺎن ،ﭘﺸﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﮐﺮک ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻻﮔﻮﻧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﻻﮔﻮﻧﺪا ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  114ﺳﺎل دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎل  2015ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
 1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری دوﺑﺎره ﻧﺎم ﺧﻮد را زﻧﺪه ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از آن راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻧﺸﺪ.
آﻗﺎی ﻣﺎرک راﯾﺸﻤﻦ ) (Marek Reichmanﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان رده ﺑﺎﻻی اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮔﻔﺖ:

ﻻﮔﻮﻧﺪا ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ رﯾﺸﻪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دارد .ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،آﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ در آن ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
ﺧﻮد را دارﻧﺪ.

ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻻﮔﻮﻧﺪا ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ورود اﯾﻦ
ﺧﻮدروی ﭘﺎک ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و

ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

در ﮐﻨﺎر اراﯾﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻧﺮم را ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮐﺜﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی اﺳﭙﺮت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ  DB11از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻫﻪ آﺗﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل  2008ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﻮن
ﻣﺎرﺗﯿﻦ از  5000دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺣﯿﺎی ﺑﺮﻧﺪی ﻻﮔﻮﻧﺪا از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ  6.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮوش اﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﺎ ﻓﺮاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

