โรลส์-รอยซ์ | ข้อมูลสําหรับสือ3 มวลชน

ROLLS-ROYCE SPECTRE ยนตรกรรมไฟฟ้ าเต็มรูปแบบอยูร่ ะหว่าง
การทดสอบช่วงทีส< องทีเ< ฟรนช์รเิ วียร่า
28 กรกฎาคม 2565, มิรามาส, ประเทศฝรังเศส
3
•

Rolls-Royce ยังคงดําเนินการทดสอบ Spectre ยนตรกรรมไฟฟ้ าคันแรกในโปรแกรมการทดสอบระยะทาง 2.5 ล้านกิโลเมตร

•

การทดสอบช่วง 625,000 กิโลเมตรเกิดขึนJ ในแถบชายฝั ง3 เฟรนช์รเิ วียร่าทางตอนใต้ของฝรังเศส
3

•

Spectre ถูกทดสอบทีส3 นาม Autodrome de Miramas และบนถนนในแถบชายฝั ง3 เฟรนช์รเิ วียร่า

•

ความเร็วในการประมวลผลทีไ3 ม่เคยมีมาก่อนสําหรับมาตรฐานใหม่ในการขับขี3

•

ระบบกันสะเทือนอัจฉริยะทีเ3 ป็ นกรรมสิทธิของแบรนด์
ได้รบั การยืนยันสําหรับการผลิต
S

•

การพัฒนาสถาปั ตยกรรมของแบรนด์ทาํ ให้ Spectre เป็ นยนตรกรรมทีแ3 ข็งแกร่งทีส3 ดุ เท่าที3

•

ความแข็งแกร่งเพิม3 ขึนJ 30% เอือJ ต่อการติดตังJ ชุดแบตเตอรีเ3 ข้ากับโครงสร้างตัวถัง

•

ค่าแรงเสียดทานอากาศใหม่ท3ี 0.25 ทําให้ Spectre เป็ นโรลส์-รอยซ์ทม3ี แี อโรไดนามิกทีด3 ที ส3ี ดุ ในขณะนีJ

•

การพัฒนา Spectre เสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณ 40%

Rolls-Royce เคยมีมา

"ไม่เป็ นการพูดเกินจริงหากจะกล่าวว่า Spectre คือ Rolls-Royce ทีท: กุ คนรอคอยมากทีส: ดุ
ด้วยปราศจากข้อจํากัดของเครือ: งยนต์สนั ดาปภายใน รถยนต์ไฟฟ้ าทีใ: ช้แบตเตอรีข: องเราจะมอบประสบการณ์ในแบบฉบับของโรลส์รอยซ์ได้อย่างถ่องแท้ทสี : ดุ ในประวัตศิ าสตร์ 118 ปีของแบรนด์
การทดสอบครังP ล่าสุดนีPพสิ จู น์ให้เห็นถึงเทคโนโลยีขนั P สูงทีร: องรับการเปลีย: นแปลงครังP สําคัญของโรลส์-รอยซ์ในขณะทีก: า้ วสูอ่ นาคตทีส: ดใส
กล้าหาญ และการใช้พลังงานไฟฟ้ าเต็มรูปแบบ การเปลีย: นแปลงนีPจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของแบรนด์กบั คนรุน่ ต่อไปได้อย่างต่อเนือ: ง”
Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer, Rolls-Royce Motor Cars

"Spectre ปลดล็อกศักยภาพอันน่าทึง: ของการผสานรวมระบบส่งกําลังไฟฟ้ าเต็มรูปแบบเข้ากับโครงสร้างสถาปั ตยกรรมแห่งความหรูหรา
(Architecture of Luxury) ของเรา จากจุดเริม: ต้นทางวิศวกรรมนีP
กระบวนการทดสอบและปรับแต่งของเราได้รวมข้อมูลเชิงประจักษ์และประสบการณ์การขับขีโดยมนุ
:
ษย์ สัญชาตญาณ
และข้อมูลเชิงลึกทีไ: ด้รบั มาเป็ นเวลากว่าศตวรรษนํามาใช้ปรับจูนประสบการณ์การขับขีที: ค: ล่องตัวและคุณลักษณะของรถ ในการผสานระบบต่าง ๆ
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เหล่านีPทถี : กู กําหนดการตอบสนองไว้อย่างแม่นยําเข้ากับลักษณะการขับของผูข้ บั ขีและสภาพพื
:
นP ถนนเป็ นไปได้โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท ั
นสมัยล่าสุด ทําให้ Spectre สามารถมอบประสบการณ์ของโรลส์-รอยซ์ได้อย่างเหนือระดับ”
Dr. Mihiar Ayoubi, Director of Engineering, Rolls-Royce Motor Cars

ROLLS-ROYCE SPECTRE: ความเป็ นมา

ในขณะที3 Rolls-Royce สร้างชือ3 เสียงในการรังสรรค์สดุ ยอดยานยนต์ระดับซูเปอร์ลกั ชัวรีโดยใช้เครือ3 งยนต์สนั ดาปภายใน
แนวคิดเรือ3 งการใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิง3 ทีแ3 บรนด์คนุ้ เคยมาช้านาน Henry Royce
เริม3 ต้นจากการเป็ นวิศวกรไฟฟ้ าและอุทศิ ชีวติ ส่วนใหญ่ให้กบั การสร้างเครือ3 งยนต์สนั ดาปภายในทีจ3 าํ ลองลักษณะเฉพาะของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ าไว้
นันคื
3 อ การวิง3 ทีเ3 งียบ ส่งมอบแรงบิดทันที และไม่สามารถสัมผัสถึงความรูส้ กึ ของการเปลีย3 นเกียร์
อย่างไรก็ตาม ความเกีย3 วข้องทีม3 ตี ่อผูก้ ่อตังJ แบรนด์นนั J ลึกซึงJ กว่ามาก เมือ3 Charles Rolls ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ ารุน่ ปี 1900 ชือ3
Columbia เขาได้คาดการณ์ไว้วา่ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้ านันP ปราศจากเสียงรบกวนและไม่ก่อมลพิษใด ๆ
ไม่มกี ลิน: ควันหรือการสันสะเทื
:
อนและน่าจะมีประโยชน์มากเมือ: สามารถติดตังP สถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้ าได้” Spectre
คือการเกิดขึนJ ทีเ3 ป็ นไปตามการคาดการณ์ในครังJ นันJ
Spectre ยังเป็ นตัวแทนของการรักษาคํามันสั
3 ญญา ในปี พ.ศ. 2554 แบรนด์ได้เปิ ดตัว Experimental Phantom ภายใต้รหัสชือ3
102EX ซึง3 เป็ นยนตรกรรมทีใ3 ช้พลังงานไฟฟ้ าเต็มรูปแบบ ตามมาด้วยยนตรกรรมรหัส 103EX
ซึง3 เป็ นการศึกษาการออกแบบทีล3 Jาํ สมัยทีเ3 ป็ นการคาดการณ์อนาคตของยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้ าทีโ3 ดดเด่นของแบรนด์
ยนตรกรรมทดลองเหล่านีJได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมากจากลูกค้าโรลส์-รอยซ์
พวกเขารูส้ กึ ว่าคุณลักษณะของระบบส่งกําลังไฟฟ้ าจะเข้ากันได้ดกี บั แบรนด์ Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce Chief
Executive Officer ตอบรับด้วยคํามันสั
3 ญญาทีช3 ดั เจนว่า Rolls-Royce
จะเริม3 นํายนตรกรรมพลังงานไฟฟ้ าออกสูต่ ลาดภายในทศวรรษนีJและภายในปี พ.ศ. 2573 Rolls-Royce จะเป็ นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ าเต็มรูปแบบ
ในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2564 Rolls-Royce ยืนยันว่าได้เริม3 การทดสอบ Spectre ยนตรกรรมโรลส์รอยซ์พลังงานไฟฟ้ าเต็มรูปแบบคันแรก เพือ3 ให้มนใจว่
ั 3 า Spectre จะเป็ นยนตรกรรมคันแรกและสําคัญทีส3 ดุ ของ โรลส์รอยซ์จงึ จะต้องผ่านโปรแกรมการทดสอบทีม3 คี วามท้าทายมากทีส3 ดุ เท่าทีโ3 รลส์-รอยซ์เคยมีมา และจะทําการทดสอบในระยะทางทังJ หมด 2.5
ล้านกิโลเมตร ซึง3 เป็ นการจําลองการใช้งานยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์โดยเฉลีย3 มากกว่า 400 ปี ซง3ึ นับว่าเป็ นภารกิจทีไ3 ม่ธรรมดา
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ROLLS-ROYCE SPECTRE: การทดสอบแถบชายฝัง6 ริ เวียร่า

เมือ3 ต้นปี ทผ3ี า่ นมา Spectre ได้รบั 'บทเรียน'
แรกในการเตรียมความพร้อมทีอ3 อกแบบมาเฉพาะเพือ3 สามารถรับรูแ้ ละตอบสนองการขับขีไ3 ด้ในแบบฉบับของยนตรกรรมโรลส์รอยซ์ทศ3ี นู ย์ทดสอบพิเศษในเมืองอัยเยโพล่ก (Arjeplog) ประเทศสวีเดนห่างจากอาร์กติกเซอร์เคิล 55 กิโลเมตร
ในช่วงหลายเดือนทีผ3 า่ นมาวิศวกรด้านการทดสอบและพัฒนาของแบรนด์ได้เปลีย3 นโฟกัสจากการทดสอบในสภาวะสุดขัวJ ไปเป็ นการทดสอบทีเ3 ป็ นไปตามแ
บบแผนมากขึนJ ในสถานทีท3 ส3ี ะท้อนถึงการใช้งานในชีวติ ประจําวันของยานยนต์ นันคื
3 อ เฟรนช์รเิ วียร่า (French Riviera)
ในการปลุกเร้าจิตวิญญาณของผูส้ บื ทอด Phantom Coupé ยานยนต์ Electric Super Coupé
คันนีJจะเป็ นรถยนต์ซเู ปอร์ลกั ชัวรีไฟฟ้ าเต็มรูปแบบคันแรกทีถ3 กู สร้างสรรค์ขนJึ จากแนวคิดหลักของการเดินทางท่องเทีย3 วทัวยุ
3 โรป
บริเวณเฟรนช์รเิ วียร่าและถนนของทีน3 นเป็
ั 3 นการผสมผสานอย่างลงตัวของประเภทสภาพพืนJ ผิวถนนทีล3 กู ค้าของ Spectre
ต้องการใช้งานตังJ แต่ถนนวกเวียนตามหน้าผาแนวชายฝั ง3 ไปจนถึงเส้นทางด้านในทีห3 า่ งจากชายฝั ง3 ทีส3 ามารถเร่งความเร็วได้มากขึนJ
การขับทดสอบในระยะทางทังJ หมด 625,000 กิโลเมตรบนและรอบ ๆ เฟรนช์รเิ วียร่าถือเป็ นส่วนสําคัญของโปรแกรมการทดสอบ Spectre
ในระยะทาง 2.5 ล้านกิโลเมตรทัวโลก
3
ระยะการทดสอบนีJแบ่งออกเป็ นสองส่วนโดยเริม3 ต้นทีส3 นามทดสอบ Autodrome de Miramas
อันเก่าแก่ซง3ึ ตังJ อยูใ่ น Bouches-du-Rhône ของแคว้นโพรวองซ์ ประเทศฝรังเศส
3
ซึง3 ครังJ หนึ3งสนามแข่งนีJทเ3ี คยจัดการแข่งขันกรังปรีซป์ ี ค.ศ.
1926 ปั จจุบนั สนามแห่งนีJเป็ นสถานทีท3 ดสอบและพัฒนายานยนต์ทล3ี Jาํ สมัยโดยมีระยะทางทดสอบกว่า 60 กิโลเมตรและอีก 20
สนามทดสอบทีเ3 ปิ ดโอกาสในการทดสอบทีห3 ลากหลายมากมายบนพืนJ ทีก3 ว่า 1,198 เอเคอร์

การทดสอบในสนามทีม3 โี ค้งแคบและทางลาดชันนีJรวมถึงการขับลุยนํJา และการขับขีท3 ค3ี วามเร็วสูงบนถนนสามเลนในระยะทาง 5.0 กิโลเมตร (3.1 ไมล์)
ทําให้สามารถทดสอบ Spectre ทีค3 วามเร็วสูงได้อย่างต่อเนื3อง
การทดสอบระยะที3 2 ในแถบชนบทของแคว้นโพรวองซ์รอบ ๆ สนาม Autodrome de Miramas ลูกค้าของ
แบรนด์หลายคนชืน3 ชอบภูมภิ าคนีJ ดังนันJ 55% ของการทดสอบทีส3 าํ คัญจึงเกิดขึนJ บนถนนแถบนีJทซ3ี ง3ึ Spectre
จํานวนไม่น้อยจะถูกนํามาใช้ขบั ในบริเวณนีJภายหลังการส่งมอบยานยนต์ให้แก่ลกู ค้าในไตรมาสที3 4 ปี พ.ศ. 2566
บทบัญญัตสิ าํ หรับการทดสอบภายใต้สภาวะพินJ ผิวถนนในท้องถิน3 และสภาพความเป็ นจริงเกิดขึนJ ซํJาแล้วซํJาอีกในตลาดสําคัญ ๆ ทัวโลก
3
เนื3องจากแบรนด์ใช้ความพยายามอย่างเต็มทีเ3 พือ3 ให้แน่ใจว่ายนตรกรรมของตนเป็ นไปตามความคาดหวังและบ่อยครังJ มักจะเกินความคาดหวังของกลุม่ ลูก
ค้าผูม้ คี วามพิถพี ถิ นั สูง
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ROLLS-ROYCE SPECTRE: สถาปัตยกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์บสี โป๊ ก

Spectre ไม่เหมือนโรลส์-รอยซ์รนุ่ ก่อน ๆ
ไม่เพียงเพราะระบบส่งกําลังไฟฟ้ าเต็มรูปแบบเท่านันJ แต่ยงั รวมถึงความเร็วของระบบประมวลผลทีไ3 ม่เคยมีมาก่อนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประม
วลผลข้อมูลขันJ สูง Spectre คือ Rolls-Royce ทีม3 กี ารเชือ3 มต่อกันมากทีส3 ดุ เท่าทีเ3 คยมีมา
และแต่ละส่วนประกอบภายในนันJ มีความชาญฉลาดกว่าในยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์รนุ่ ก่อน ๆ มีฟังก์ชนั การรับ-ส่ง 141,200 ข้อมูลการทํางาน
มีฟังก์ชนั การใช้งานมากกว่า 1,000 ฟั งก์ชนั พร้อมฟั งก์ชนั ย่อยมากกว่า 25,000 ฟั งก์ชนั ซึง3 นับว่ามีตวั รับส่งสัญญาณมากกว่าประมาณสามเท่าของในยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์รนุ่ อืน3
ความชาญฉลาดทีเ3 พิม3 ขึนJ อย่างมากของสถาปั ตยกรรมระบบส่งกําลังแบบอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานไฟฟ้ าของ Spectre
ช่วยให้สามารถสือ3 สารแลกเปลีย3 นข้อมูลโดยละเอียดระหว่างฟั งก์ชนั เหล่านีJได้อย่างอิสระและโดยตรงผ่านการประมวลผลข้อมูลทีศ3 นู ย์กลางเพียงเล็กน้อย
เพือ3 ปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีนJีทมี ผูเ้ ชีย3 วชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของโรลส์-รอยซ์ได้พฒ
ั นาระบบสมองกลอัจฉริยะ Decentralised
Intelligence สําหรับ Spectre
โดยการอิงตามข้อมูลทีถ3 กู ประมวลผลใกล้เคียงกับจุดทีร3 บั ข้อมูลมากกว่าการจัดการข้อมูลทังJ หมดโดยหน่วยประมวลผลกลางเพียงหน่วยเดียว
การส่งกลุม่ ข้อมูลทีซ3 บั ซ้อนยิง3 ขึนJ ซึง3 ไม่เพียงแต่อธิบายตัวแปรแต่เสนอการตอบสนอง
เวลาตอบสนองของยนตรกรรมจะเร็วขึนJ และมีรายละเอียดมากขึนJ อย่างเห็นได้ชดั เทคโนโลยีขนั J สูงนีJทาํ ให้เห็นการพัฒนาของ Spectre
จากเวิรก์ ช็อปไปสูพ่ นJื ทีด3 จิ ทิ ลั
ทว่าการพัฒนา Spectre ไม่ใช่การรังสรรค์ขนJึ ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว
ยานยนต์ตอ้ งสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทเ3ี ป็ นไปได้หลากหลายอย่าง
ดังนันJ จึงต้องการทีมผูเ้ ชีย3 วชาญทีม3 ที กั ษะและประสบการณ์มากทีส3 ดุ ในการกําหนดและปรับจูนแรงปฏิกริ ยิ าทางกลทีเ3 หมาะสม ตลอดระยะเวลาของ
Riviera Testing Programme
ทีมวิศวกรผูเ้ ปี3 ยมประสบการณ์ของแบรนด์กาํ ลังพยายามสร้างสรรค์ชดุ ควบคุมเฉพาะของแต่ละฟั งก์ชนั สําหรับฟั งก์ชนั มากกว่า 25,000
รายการใน Spectre โดยผสมผสานการตอบสนองทีห3 ลากหลายขึนJ อยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ พฤติกรรมของผูข้ บั สถานะของรถ
และสภาพพืนJ ผิวถนน
ในการควบคุมระบบการประมวลผลใหม่นJี ทีมวิศวกรของแบรนด์กาํ ลังรังสรรค์รายละเอียด ความประณีต และความง่ายดายทีไ3 ม่มใี ครเสมอเหมือนให้กบั
Spectre ในขณะเดียวกันก็รบั ประกันความต่อเนื3องในประสบการณ์การขับขีข3 องยานยนต์เครือ3 งยนต์สนั ดาปภายในของโรลส์-รอยซ์
ผลลัพธ์ทไ3ี ด้นJที มี ผูเ้ ชีย3 วชาญผูเ้ ปี3 ยมด้วยประสบการณ์ของโรลส์-รอยซ์เรียกว่า “Rolls-Royce in high definition”
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ROLLS-ROYCE SPECTRE: ประสบการณ์การขับขี6 'ประดุจนัง6 อยู่บนพรมวิ เศษ' ขันI สูง

หลังจากการทดสอบอย่างต่อเนื3องเป็ นเวลาหลายเดือน เทคโนโลยีระบบกันสะเทือนใหม่ได้รบั การอนุมตั เิ พือ3 ให้แน่ใจว่า Spectre
จะสามารถมอบประสบการณ์การขับขีท3 น3ี ุ่มนวล 'ประดุจนังอยู
3 บ่ นพรมวิเศษ' ทีโ3 ดดเด่นของโรลส์-รอยซ์
เทคโนโลยีนJีกาํ ลังได้รบั การปรับจูนให้สมบูรณ์แบบทีส3 นามทดสอบ Miramas และบนถนนในเฟรนช์รเิ วียร่า
การใช้ชดุ ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใหม่และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการประมวลผลความเร็วสูงของ Spectre
ระบบป้ องกันการสันสะเทื
3
อนอิเล็กทรอนิกส์อนั ทันสมัยนีJใช้ขอ้ มูลจากระบบ Flagbearer
ของรถยนต์ซง3ึ อ่านลักษณะพืนJ ผิวถนนด้านหน้าพร้อมระบบนําทางผ่านดาวเทียมซึง3 จะช่วยเตือน Spectre
ให้ปรับช่วงล่างให้เหมาะสมกับพืนJ ถนนด้านหน้าทีก3 าํ ลังจะถึง
บนถนนทีเ3 ป็ นทางตรง ระบบสามารถแยกเหล็กกันโคลงของ Spectre ได้โดยอัตโนมัตทิ าํ ให้แต่ละล้อทํางานได้อย่างอิสระ
ซึง3 จะช่วยป้ องกันอาการโคลงของตัวรถทีเ3 กิดขึนJ เมือ3 ด้านใดด้านหนึ3งของรถวิง3 ไปบนพินJ ถนนทีม3 รี ะดับไม่เท่ากัน นอกจากนีJ
ยังช่วยลดปั ญหาทีเ3 กิดจากข้อบกพร่องเล็กน้อย และบ่อยครังJ มักเกิดจากลักษณะพืนJ ผิวถนนขณะขับขีท3 ค3ี วามเร็วสูง
เมือ3 ข้อมูลจากระบบนําทางผ่านดาวเทียมและจากระบบ Flagbearer ตรวจพบโค้งทีใ3 กล้จะถึงแล้ว ส่วนประกอบ ต่าง ๆ จะถูกประกอบเข้าด้วยกัน
แดมเปอร์กนั กระเทือนจะแข็งขึนJ และระบบบังคับเลียJ วสีล3 อ้ จะเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้งานเพือ3 ให้แน่ใจว่าการเข้าและออกโค้งเป็ นไปอย่างง่ายดาย
ในขณะเข้าโค้งจะมีการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์มากกว่า 18 ตัว และตัวกําหนดการทํางานของระบบการบังคับเลียJ ว การหยุดรถ ระบบส่งกําลัง
และช่วงล่างถูกปรับไปตามสถานการณ์นนั J เพือ3 ให้ Spectre ยังคงวิง3 ไปอย่างนิ3งและนุ่มนวล สําหรับผูข้ บั ขีส3 งิ3 นีJมอบความเงียบสงบ การคาดการณ์ได้
และท้ายทีส3 ดุ คือการควบคุมได้ดยี งิ3 ขึนJ ในแบบทีไ3 ม่เคยปรากฏมาก่อน

ROLLS-ROYCE SPECTRE: สถาปัตยกรรมอัจฉริ ยะให้ความแข็งแกร่งที6เหนื อชันI

เทคโนโลยีใหม่นJีสง่ มอบการควบคุมทีเ3 หนือชันJ ให้กบั ยานยนต์ทม3ี ขี นาดใหญ่ได้ดว้ ยสถาปั ตยกรรมโครงสร้างอลูมเิ นียมสเปซเฟรมของแบรนด์
ไม่เพียงแต่สถาปั ตยกรรมนีJเป็ นเอกสิทธิเฉพาะของโรลส์
-รอยซ์เท่านันJ ทีท3 าํ ให้ทมี นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์โรลส์-รอยซ์รนุ่ ใหม่ นันคื
3 อ Electric
S
Super Coupé แต่ยงั ทําให้ Spectre มีตวั ถังทีแ3 ข็งแกร่งทีส3 ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของแบรนด์อกี ด้วย
สถาปั ตยกรรมอลูมเิ นียมของ Spectre เสริมบางส่วนด้วยเหล็กเพือ3 เพิม3 ความแข็งแกร่ง
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ประกอบเข้ากับส่วนตัวถังอลูมเิ นียมทีบ3 ง่ บอกถึงยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์ทม3ี ขี นาดใหญ่ทส3ี ดุ เท่าทีเ3 คยมีมา
แผงด้านข้างแบบชินJ เดียวพาดจากด้านหน้าของเสา A-pillar ไปด้านหลังไฟท้ายนันJ นับว่าเป็ นชินJ ส่วนจากกระบวนการ ‘การลากขึนJ รูปลึก’
ทีใ3 หญ่ทส3ี ดุ ทีโ3 รลส์-รอยซ์เคยผลิตโดยมีความยาวเกือบสีเ3 มตร ประตูรถโค้ชไร้เสาซึง3 มีความยาวเกือบ 1.5
เมตรนันJ มีขนาดยาวทีส3 ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของโรลส์-รอยซ์เช่นเดียวกัน
ความแข็งแกร่งทีเ3 หนือชันJ ของ Spectre ทีเ3 พิม3 ขึนJ 30% เมือ3 เทียบกับยนตรกรรมโรลส์-รอยซ์ทกุ รุน่ ทีม3 ี
เกิดขึนJ จากการติดตังJ ชุดแบตเตอรีท3 แ3ี ข็งแรงอย่างยิง3 เข้ากับสถาปั ตยกรรมโครงสร้างอลูมเิ นียมสเปซเฟรมของ Spectre
สิง3 นีJเกิดขึนJ ได้ดว้ ยสถาปั ตยกรรมของแบรนด์เท่านันJ

ROLLS-ROYCE SPECTRE: มาตรฐานหลักอากาศพลศาสตร์ใหม่

ในการประกาศเปิ ดตัวสัญลักษณ์ Spirit of Ecstasy ดีไซน์ใหม่ซง3ึ จะประดับบนกระจังหน้าของ Spectre อย่างสง่างาม
ทีมวิศวกรด้านแอโรไดนามิกของโรลส์-รอยซ์คาดการณ์วา่ รถยนต์จะมีคา่ แรงเสียดทานอากาศ (Cd) เพียง 0.26 ซึง3 ทําให้เป็ นยนตรกรรมโรลส์รอยซ์ทม3ี แี อโรไดนามิกทีด3 ที ส3ี ดุ เท่าทีเ3 คยรังสรรค์มา
การออกแบบอันน่าทึง3 ของยนตรกรรมทีโ3 ดดเด่นคันนีJเกิดขึนJ ได้จากการใช้สถาปั ตยกรรมสเปซเฟรมของแบรนด์เท่านันJ ช่วยให้ทมี วิศวกรสามารถปรับแ
ต่งสัญลักษณ์ Spirit of Ecstasy เพิม3 ขึนJ ได้อกี
หลังจากการทดสอบอุโมงค์ลมอย่างเข้มงวด การสร้างแบบจําลองดิจทิ ลั และการทดสอบความเร็วสูงอย่างต่อเนื3องในสนามทดสอบ Miramas
ตัวเลขค่าแรงเสียดทานอากาศนีJลดลงเหลือเพียง 0.25 สิง3 นีJไม่เพียงแต่แสดงถึงการบันทึกสถิตใิ นบริบทของโรลส์รอยซ์เท่านันJ แต่ยงั เป็ นในส่วนของยานยนต์หรูทไ3ี ม่เคยปรากฏมาก่อน

ROLLS-ROYCE SPECTRE: ภารกิ จอันน่ าทึ6งยังคงดําเนิ นต่อไป
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Spectre จะยังคงถูกนําไปทดสอบทัวโลกต่
3
อไป ยนตรกรรม Electric Super Coupé
นีJยงั คงต้องผ่านการทดสอบระยะทางอีกเกือบหนึ3งล้านกิโลเมตรก่อนทีท3 มี วิศวกรของแบรนด์จะพิจารณาว่าการทดสอบได้เสร็จสินJ สมบูรณ์ก่อนส่งมอบรถย
นต์ให้กบั ลูกค้ารายแรกในไตรมาสทีส3 ข3ี องปี พ.ศ. 2566

- จบ -!

ข้อมูลเพิ6 มเติ ม
ข่าวประชาสัมพันธ์ และแฟ้ มข้อมูลเอกสารเพื3อการเผยแพร่ รวมถึงรูปภาพความละเอียดสูงและคลิปวิดโี อ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
PressClub โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูงและความละเอียดตํ3าพร้อมกับคลิปวิดโี อได้ท3ี
https://bit.ly/3B2UAgJ
นอกจากนีJทา่ นยังสามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์ได้ทางโซเชียลมีเดีย: LinkedIn; YouTube; Twitter; Instagram และ
Facebook
ข้อมูลสําหรับบรรณาธิ การ
โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส เป็ นบริษทั ในเครือ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป มีสาํ นักงานใหญ่และฐานการผลิตอยู่ทก3ี ูด้ วูด เวสต์ซสั เซก
ซึง3 เป็ นสถานทีแ3 ห่งเดียวในโลก ทีย3 นตรกรรมระดับซูเปอร์ลกั ชัวรีทุกคัน ผ่านการประกอบ ด้วยมืออย่างประณีต
โดยพนักงานผูเ้ ชีย3 วชาญทังJ ชายและหญิงกว่า 2,000 ชีวติ ทังJ นีJ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส เป็ นคนละบริษทั และไม่มสี ่วนเกีย3 วข้องใด ๆ กับ
บมจ.โรลส์-รอยซ์ ผูผ้ ลิตระบบขับดันและเครื3องยนต์อากาศยาน
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