ﻫﻮاوی ﺑﺎ  Seres SF5رﺳﻤﺎ وارد ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻓﻮرﯾﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدرو اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ
واﻗﻌﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی  ،2021ﻫﻮآوی از اوﻟﯿﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ
ﺧﻮد ،روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ  Seres SF5ﻧﺎم دارد و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب  ۴.۷ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﮐﻼس ﮐﺮاس
اوورﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻮآوی در ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮآوی ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﮐﺮاس اوور
 SF5ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه ﺑﻮد.

ﻫﻮآوی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزی  Seresدر ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻮای ﻣﺤﺮک اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮت آن ،ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  1.5ﻟﯿﺘﺮی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دو ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ 550 ،اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻗﺪرت ﺑﯿﺮون ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ  4.7ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻮآوی ﻗﻮل داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ،ﺗﺎ
 180ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎک ﺳﻮﺧﺖ و ﺷﺎرژ ﺑﻮدن ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ،
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ  1,000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻫﻮآوی در ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺮاس
اوور ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ  11ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺻﺪا را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﯽ در ﺣﺪ
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ اﭘﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاب  ،SF5ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎق ﮔﺎز ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎرژ ﮐﺮد.

رﯾﭽﺎرد ﯾﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻮآوی ،در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺟﺪﯾﺪ در
ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎک و اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ اﺳﺖ .ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه راه ﺣﻞﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ،اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺸﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﺑﺎزار ﺑﻮﻣﯽ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻮآوی ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ از  SF5را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  246,800ﯾﻮآن ﭼﯿﻨﯽ

)ﺣﺪودا  38,000دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ  4WDآن ﺑﻮد و
ﻧﺴﺨﻪ  2WDاﯾﻦ ﮐﺮاس اوور را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺎی  216,800ﯾﻮآن ) 33,361دﻻر( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

