آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﭘﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ؛ ۱۹۰۰
اﺳﺐ ﺑﺨﺎری در ﻗﻠﺐ ﺷﻮاﻟﯿﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ  ۲۰۱۹ﭘﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ ،ﻫﺎﯾﭙﺮ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت  ۱۹۰۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ﭘﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ زﯾﺮ

 ۲ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ آن  ۴۰۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺪ  PF0ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻬﺪ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﭙﺮت

ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاری ،ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ و ﭘﺎﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﯿﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﭘﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو و آﻣﺎده ﺳﺎزی آن ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﺶ درب ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻐﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻨﯽ ﺟﻠﻮ

ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد  ۱۵۰ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ از ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺎﺗﺮی و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ رﯾﻤﺎک ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع  ۱۹۰۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت و ﮔﺸﺘﺎور  ۲۳۰۰ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺎز ﺑﻌﺪی و ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ ﻫﺎی

ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎد ،ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻓﺎز آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه
ی ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ،ﻧﯿﮏ ﻫﯿﻠﺪﻓﯿﻠﺪ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎور ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺮای ﻓﺮاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺎرت ﻻزم را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ و ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو

ﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
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