اوﻟﯿﻦ ﻓﺮاری ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۵از راه
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؛ ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺰ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮخ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺟﺎن اﻟﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاری ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2025اوﻟﯿﻦ ﻓﺮاری ﺗﻤﺎم
ﺑﺮﻗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاری ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺮﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی

اﺳﭙﺮت ﺑﺮﻗﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮاری ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ از زﻣﺎن
دﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاری ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺘﺎق ﮐﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮت ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺮاری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
 24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻟﻤﺎﻧﺰ را دارد ﺗﺎ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺗﻮراﺳﭙﺮت و ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻬﺮی دﺳﺖ

ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺘﻨﺘﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  4ﻣﻮﺗﻮر

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮو رﺳﺎن ﻫﺮ ﭼﺮخ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از  3ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه

ﭘﺮده ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
او در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﻦ آوری را در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ دارﯾﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ دی ان ای اﺻﻠﯽ ﻓﺮاری در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺟﺎن اﻟﮑﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮاری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﻮﯾﺲ ﮐﺎﻣﯿﻠﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد و ﻓﺮاری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪتﺗﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻓﺮاری ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم  Purosangueرا
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاری در ﺳﺎل  2020ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  9119دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  10درﺻﺪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

