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ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﭘﻮرﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮدرو اﺳﭙﺮت ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ :دو دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ.
دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ eBike ،اﺳﭙﺮت و  eBikeﮐﺮاس ﻧﺎم دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو در ﻫﻤﮑﺎی ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻧﺪه دوﭼﺮﺧﻪ  Rotwildﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﻮرﺷﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎ از اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﯾﮑﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪل

 eBikeاﺳﭙﺮت ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪل ﮐﺮاس اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻮاری در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻦﺗﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ایﺑﺎﯾﮏ ﭘﻮرﺷﻪ از ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﯿﻤﺎﻧﻮ و
ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻣﺎﮔﻮرا ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺪل ﮐﺮاس ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ Crankbrothers
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ دو ﻣﺪل در  ۳ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺮﯾﻢ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻮرﺷﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ وﺟﻮد دارد.

دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ  ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ .دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی

ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻮرﺷﻪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪل ایﺑﺎﯾﮏ اﺳﭙﺮت ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰،۷۰۰دﻻر و ﺑﺮای ﻣﺪل
ﮐﺮاس ﻫﻢ  ۸،۵۴۹دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﭘﻮرﺷﻪ ،ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دوﭼﺮﺧﻪ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  Mercedes-AMG Petronas Formula One Team V11ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ،دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺎه ﻣﺎه ژوﺋﻦ
ﺳﺎل ) ۲۰۲۰ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  (۹۹ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻓﺮوش دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞﺗﺮ  ۱۹۰درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۱۷
درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﮐﻞ دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎ در اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻓﺮوش ﮐﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺪک اﺳﺖ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۳درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻗﯽ در ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺎرﻟﯽ دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ روی آوردهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

