در ﭘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ؛
 BYD F3ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ،ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی ﺑﯽ وای دی  F3را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران
ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
ﺗﺤﻮﯾﻞ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی ﺑﯽ وای دی  F3در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  96زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎ
F3
ﺳﺮی
اوﻟﯿﻦ

ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻮﯾﺎ

ﺳﺎﻻری ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪل  F3اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  20.000دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﺑﺮﺳﺪ.
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و
ی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ  ،F3ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی 85
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده و  F3اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  85ﮔﺎﻧﻪ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ زودی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ  20درﺻﺪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻮﯾﺎ ﺳﺎﻻری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ  F3ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ  F3ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻃﯽ
 2ﺗﺎ  3ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  F3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﺎ
 4200ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺮخ دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای
ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ رود ،روی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﻟﯽ  S7و
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ  S7از  130ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ 160
ﯾﺎﻓﺖ.
ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﻮﺗﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  BYDﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  107اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و  145ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور را دارد ،ﺑﺎ ﯾﮏ

ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  5ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  6دﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﯿﭙﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺪان ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  170ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﯽ وای دی  F3 NEWاز ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
دارد.
ﻧﯿﺎز
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ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

ﻟﯿﺴﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت  Byd F3ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ دو اﯾﺮﺑﮓ ،ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی دﯾﺴﮑﯽ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ABSو  ،EBDﮐﻠﯿﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ،دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ و دﯾﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺳﺎﻧﺮوف
دو ﺣﺎﻟﺘﻪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ،LEDﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺴﺨﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  F3در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ در ﭼﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ در ﻧﺴﺨﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزار اﯾﺮان آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺳﺒﮏ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺶ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدورﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﯽ وای دی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس در اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﺬاﮐﺮات
اﯾﻦ
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در
وی
اداﻣﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل  F3داﻧﺴﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در
ﻣﻮرد ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در رواﺑﻂ ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ وای دی ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺰم ﺑﯽ وای دی ﺑﺮ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮازوان ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺖ و ﻫﺪف ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﻔﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺪاد ﺟﺎده ای اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

