ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ
ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﮔﺮوه ﻓﯿﺎت-ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮاس اور ،ﭘﯿﮑﺎپ ﻫﺎ و ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺳﺮﺟﯿﻮ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ﻣﺮد اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﯿﺎت-ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ و
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاری را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ 5
ﺳﺎﻟﻪ ای از آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﻬﺎم داران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺧﺎک اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺧﺎرج و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻔﺎ روﻣﺌﻮ ،ﻣﺎزراﺗﯽ و ﺟﯿﭗ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد .ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠﯿﻤﻮث،
اﯾﮕﻞ و دی ﺳﻮﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ  300ﻧﺎم دارد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺪان ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﭘﺴﯿﻔﯿﮑﺎ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ون در راﺳﺘﺎی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
اﻓﺮاد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﺎت ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ و زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی آن ﺷﺪ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﻣﺪل  100را ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﺳﯿﻮﯾﮏ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﻼ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻻﻧﭽﯿﺎ دﻟﺘﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺪل  200ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮی  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺮاس اور ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  ،200ﭘﺴﯿﻔﯿﮑﺎ
و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروی  300ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻣﺪل  200در ﺳﺎل  2014ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن از
ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
ﭘﺴﯿﻔﯿﮑﺎ در ﺳﺎل  2016ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ .اﯾﻦ ون

ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  3.6ﻟﯿﺘﺮی  V-6و ﻣﺪل ﭘﻼگ-ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل  100را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ .ﻣﺪل ﮐﺮاس اور ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل  200ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺪل  300ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻂ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪاد  118ﻫﺰار و  274دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺴﯿﻔﯿﮑﺎ و  51ﻫﺰار و  237ﻋﺪد
ﺳﺪان در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  88ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه دوج ﭼﺎرﺟﺮ ﺳﺪان
ﮐﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ  300دارد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  125ﻫﺰار و  196دﺳﺘﮕﺎه
از ﻣﺪل ﮔﺮﻧﺪ ﮐﺎروان دوج ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

