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ﺗﺴﻼ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ LG
 Chemﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺗﺮی
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ  LG Chemﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﻼ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد .ﺑﻪ ﮔﺰارش
روﯾﺘﺮز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺴﻼ واﻗﻊ در

آﻟﻤﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺶ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺗﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﻦ LG Chem ،اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻌﻮدی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﻤﻮﻧﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻪ روﯾﺘﺮز اﻋﻼم ﮐﺮده »ﺗﺴﻼ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ  LG Chemﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﻦ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ «.ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﻫﺎی LG Chem
ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﺗﺴﻼ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮی ﺧﻮدروﺳﺎزان ،در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺗﺮی
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  LG Chemﺳﺎل آﯾﻨﺪه  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺗﺮی ﺳﯿﻠﻨﺪری  21700در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻧﺠﯿﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ را از  8ﺑﻪ  17واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  LG Chemﺳﻠﻮل ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﺳﺎﺧﺖ ﮔﯿﮕﺎﻓﮑﺘﻮری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی را

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺳﺪان ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ  4,416ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  17ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ LG Chem ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  323ﻫﺰار ﺧﻮدرو را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺴﻼ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺪل  Yﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﯿﮕﺎﻓﮑﺘﻮری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی

ﺳﺮی اول از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﯿﮕﺎﻓﮑﺘﻮری ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺶ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎزی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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