ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ و ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ :ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
درونﺳﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ روی ﺑﺮﻗﯽﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده،
وﻟﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ردهﺑﺎﻻ و ﻟﻮﮐﺲ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮﻣﯽ از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و

ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﺎ روی ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ  V8، V10و  V12ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﻮﺗﻮر  8ﻟﯿﺘﺮی
 W16ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد!

اﺳﺘﻔﺎن وﯾﻨﮑﻠﻤﻦ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ،ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ،
اﺧﯿﺮا ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎپ ﮔﯿﺮ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی وﯾﻨﮑﻠﻤﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد از ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درونﺳﻮز ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد« اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دو ﺑﺮﻧﺪ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ و
ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ

از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ اﻓﺰوده دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺧﻮد راﻧﻨﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﺮون ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﻫﺰار ﻣﺎﯾﻞ ) 1609ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(
اﺳﺖ.
ﻣﺮد ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺟﻬﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎپ ﮔﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﺧﺒﺮی از ﺳﻮﭘﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ اﺑﺮﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ و ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻗﺎی وﯾﻨﮑﻠﻤﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ –
ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ – داﻧﺴﺘﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭼﻮن

ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

در ﮐﻨﺎر ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺘﻔﺎن وﯾﻨﮑﻠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺎدﮔﯽ
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮﻗﯽ از ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ و ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ را داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﻧﻤﻮد.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ،ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد

اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،اﻣﺎ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺎن  FKP 37ﮔﺎم اول را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻧﺘﺎدور ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮﺧﺎزن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.

آﻗﺎی وﯾﻨﮑﻠﻤﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد در دوره دوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اوﻧﺘﺎدور
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺳﻨﺖآﮔﺎﺗﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺒﻮب ﻧﯿﺮوی
ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﺻﻠﯽ آن را ﻣﻮﺗﻮر  V12ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد.

ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻫﻮراﮐﺎن و اوروس ﻧﯿﺰ از اوﻟﻮﯾﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای آﻗﺎی وﯾﻨﮑﻠﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﺑﺪون
وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﺑﻪ ﺗﺎپ ﮔﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮ ﻃﺮاح
ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﺮون آﻣﺎده ﮐﺮده
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮون ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ
ﮔﺎﻟﯿﺒﯿﺮ در ﮐﻼس ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮﻧﺪ ﺗﻮرر ) (GTﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

