ﻣﻮﺗﻮر آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺘﻠﻤﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ؛ ﺟﮕﻮار
ﻟﻨﺪرور و ﺑﯽ ام و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺧﺒﺮی از آﻏﺎز ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ دو ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﮐﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪه اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز،
دﯾﺰﻟﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و…ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯽ ام و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  4ﺳﯿﻠﻨﺪر و  6ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﺟﮕﻮار

ﻟﻨﺪرور ﺑﮕﺬارد و اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ روی ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺟﮕﻮار ﻟﻨﺪرور ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺎ
ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی وام ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﯽ ام و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﯽ ام و ،ﻣﯿﻨﯽ و
روﻟﺰروﯾﺲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪی

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ از آن ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ  C02و  Noxﮐﺎر را
ﺑﺮای ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﮕﻮار و ﺑﯽ ام و راه ﺣﻞ را در ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻫﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽ ام و  Z4و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﻮﭘﺮا ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺜﺎل زد.
ﺳﻮﭘﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﻮای ﻓﻨﯽ و ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺑﯽ ام و ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺳﻮﭘﺮا را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

