ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮔﻠﻒ در آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﻠﻒ  GTIو  Rﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﻣﺪل ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮔﻠﻒ را در ﺧﺎک
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻠﻒ ﻧﺴﻞ  7.5در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی  GTIو  Rﺑﻪ ﺻﻮرت وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮔﻠﻒ از ﺳﺎل  1974در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و در ﺣﺪود  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎﭼﺒﮏ در ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮاس اور و ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺪل ﺑﺮﻗﯽ  ID 3ﻧﯿﺰ در ﺧﺎک
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪل ﮐﺮاس اور آن ﯾﻌﻨﯽ  ID 4در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪل ﻫﺎی  GTIو  Rﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻫﺮ ﺳﺮی از ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﻒ  GTI Clubsportدر ﺑﺎزارﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﮔﻠﻒ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی  48Vو
ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ﻓﺮوش ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﮐﻤﻪ ﻫﺎی
ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻟﻤﺲ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻠﻒ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻮاداران ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و ﻧﺴﻞ

ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آن در دﻫﻪ ﻫﺎی  60و  70در ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی وارد ﺧﺎک اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪد و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ،ﮔﻠﻒ  GTIﻧﺴﻞ  7.5در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻣﻮت
ﺧﻮدرو در ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

