گروه فاو )(FAW

یکی از پیشتازان در صنعت خودروسازی جهان است که در این ونوزه  06سنا سناه ه دارد .گنروه فناو در سنا 3591
تأسیس شد326/666 ،نیرو در سراسر جهان دارد و محصوالتش را هه هیش از  06کشور هه فروش منی رسناند .گنروه فناو
تنوع سبد محصوالت هاالیی دارد که شامل انواع سواری ،کنامیون و کشننده ،اتوهنو هنای شنهری و توریسنتی ،شاسنی
اتوهو  ،اکسل ،موتور و ...میشود و هالغ هر 31میلیون دستگاه فروش در سراسر جهان داشته است.
نام  FAWهرگرفته از)(First Automotive Worksهه معنی اولی فعالیتهای خودرویی است .ای گروه در سنا 3590
اولی کامیون تجاری جیفانگ ) (Jiefangرا تولید کنرد و در سنا  3591اولنی خنودروی داننگفِننگ) (Dongfengو
اولی خودروی لوکس هانگکی) (Hangqiرا هه تولید رساند .از آن زمان ،فاو در خط م دم صنعت خودروسازی چنی
ورکت میکند.
دفتر مرکزی گروه فاو در یکی از شهرهای شمالی کشور چی ها نام چانگچون )(Chang chunدر اسنتان جنیل )(Jilin

قرار دارد .هخشهای تولید داخلی ،مراکز خدمات پس از فروش ،هخشهای توسعهی مهندسی ،مراکز تسنت این گنروه
در  31منط ه در سراسر چی پراکنده شده است.
خطنننوو تولیننند نینننز در شنننما شنننرقی اسنننتانهنننای جنننیل ) ،(Jilinلیائونینننگ ) ،(Liaoningهِلوننننگ جیاننننگ
) ،(Heilongjiangدر شرق اسنتان شناندونگ ) ،(Shandongتینانجی ) ،(Tianjinدر جننو گواننگزی ) (Gungxiو
هاینان) ،(Haininدر جنو غرهی استانهای سیچوان و یونان ( )Yunnanگسترده شده است.
تمرکز اصلی ای شرکت جلب کامل مشتری است .ای گروه ها تولید ساالنه دو میلیون دستگاه در سنا و ههنرهگینری از
روشهای تولید و تکنولوژی روز دنیا جدیدتری خودروهای سواری و تجاری را طراوی و تولید میکند.
پس از پنجاه سا تالش در جهت توسعه و ههبود ،تغییرات فوقالعاده ای در گروه فاو صورت گرفته است.
محصوالت ای شرکت هه شش ووزه ت سیم میشود:
 -3خودروهای تجاری شامل کامیونهای سبک،متوسط و سنگی .
 -2اتوهو های تجاری و توریستی شامل اتوهو های درونشهری ،هرونشهری ،توریستی و شاسی اتوهو .
 -1خودروهای سواری.
 -4ون و وانت.
 SUV -9و پیکاپ.
 -0قطعات شامل موتور ،اکسل ،نیروی محرکه و...
مهمتری شرکای تجاری خارجی گروه فاو  4شرکت فولکس واگ  ،تویوتا ،مزدا و جنرا موتورز میهاشند.

همچون دیگر شرکتهای خودروسازی جهان ،گروه فاو در نظر دارد در طنی  0سنا آیننده وندود  39درصند از هنازار
خودروهای هرقی در دست هگیرد .ای گروه در نمایشگاه خودرو پک سا  2634از چهار خنودروی جدیند هرقنیاش هنا
نامهای) (Besturn B50-EV)،(Besturn B50-PHEVو )(VITA-EVو) (Oley-EVرونمایی کرد.
میزان مصرف سوخت در مد های 06 PHEVدرصد کاهش یافته است که میتواند هزینههای نگهداری ای خودروها
را هرای مالکان آنها کاهش دهد.

