ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺎرﻟﯽ دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ آﻏﺎز ﯾﮏ ﻋﺼﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎرﻟﯽ دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2019ﻣﻌﺮﻓﯽ
و راﻫﯽ ﺑﺎزار اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻗﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎرﻟﯽ
دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن اﻧﺪ .ﺳﺎل  2014ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻃﯽ ﭘﺮوژه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  LiveWireاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻤﯽ ﺗﻐﺮات در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در آن

وارد ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﻫﺎرﻟﯽ دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وارد ﺟﺎده ﻫﺎ ﺷﻮد.

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه  LiveWireدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر اﻋﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎرﻟﯽ دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﺑﻮده و ﻣﺪل
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی آن اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ و دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه
 LiveWireﺟﺰء ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻫﺎ در ﺣﻮزه اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎزی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دو ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ دوﭼﺮﺧﻪ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﺪون ﮐﻼچ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ  LiveWireﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و راﻫﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه  LiveWireدر ﺑﺎزار ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺷﺪه دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد .ﻫﺮدو اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020راﻫﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺮاس ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮده و از ﻃﺮاﺣﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی دارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺷﻬﺮی و
ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد
و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن دو ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را در ﺳﺎلﻫﺎی  2020و  2021راﻫﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ﮐﻪ ﻫﺎرﻟﯽ دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه  LiveWireﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

