درﯾﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﯽ؛ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاب ﺑﯽ ام و
 i4ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯽ ام و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﺬت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮده ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺪ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺴﻨﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ

ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﭙﺮت و درﯾﻔﺖ زدن ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

»ﺑﯽ ام و  i4ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻮاداران ﺣﺴﺮت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ
ﺷﮑﻮه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﭙﺮت ﺑﯽ ام و را ﻧﺨﻮرﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﯽ ام و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺧﻮدرو اﺳﺖ
و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﭙﺮت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﯽ ام و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از

ﺑﺎزی ﺑﺪﻧﻪ در ﺣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن درﯾﻔﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر  526اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺮض  4ﺛﺎﻧﯿﻪ را

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ آن در ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺟﺪﯾﺪ  WLTPﺑﻪ  600ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  80kWhاﺳﺖ و وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 550

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺑﺎ ﺷﺎرژر  150ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ را ﻧﯿﺰ دارد.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺨﺶ  M Powerﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در

ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ M Power
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﯽ ام و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی  i4اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ آن را در ﻣﻌﺮض
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد و
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﯽ ام و از ﻣﺪل iXﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮد.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺪل  i4ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯽ ام و از ﻣﺪل  iX3و  iXروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﯽ ام و  i3ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اوﻟﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺪرن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و ﺑﻪ ﺣﺎﺳﺐ ﻣﯽ آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

