Lucid Motors สรางโรงงานผลิตรถยนตพลังงาน
ไฟฟ าแหงแรกในอเมริกาเหนื อเสร็จเรียบรอย กําลัง
ทดสอบการทํางานกอนเริ่มผลิตรถ Lucid Air ในปี
2564
โรงงาน Lucid AMP-1 ในคาซาแกรนด รัฐแอริโซนา จะมีกําลังการผลิตเบื้องตน 30,000 คัน และสามารถขยาย
กําลังการผลิตไดสูงสุด 400,000 คันในอนาคต
Lucid Motors บริษท
ั ยานยนตที่สรางมาตรฐานใหมของการเดินทางอยางยงั ่ ยืนดวยยานยนตพลังงานไฟฟ าที่
หรูหราและทันสมัย ประกาศวา การกอสรางโรงงาน Lucid AMP-1 (Advanced Manufacturing Plant) ในคาซา
แกรนด รัฐแอริโซนา เสร็จเรียบรอยแลวในเฟสแรก และกําลังทดสอบเครื่องจักรและระบบทงั ้ หมดใหพรอมเริ่มผลิต
รถ Lucid Air ในชวงฤดูใบไมผลิปี 2564 โดย Lucid AMP-1 เป็ นโรงงานผลิตรถยนตพลังงานไฟฟ าแบบกรีนฟี ลด
(Greenfield) แหงแรกที่สรางข้ น
ึ ในอเมริกาเหนือ และออกแบบโดยคํานึงถึงอนาคตจึงสามารถขยายขนาดได โดย
คาดวาเฟสตอไปจะเริ่มกอสรางในชวงตนปี 2564 เพื่อรองรับการผลิตรถเอสยูวีรุนแรกภายใตช่ อ
ื Project Gravity
ในปี 2566
“เราทําพิธีวางศิลาฤกษสรางโรงงาน Lucid AMP-1 บนพ้ น
ื ที่ 590 เอเคอรในคาซาแกรนด รัฐแอริโซนา เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2562 และหนึ่งปีใหหลังเราก็สรางโรงงานผลิตรถยนตพลังงานไฟฟ าโดยเฉพาะแหงแรกในอเมริกาเหนือ
เสร็จเรียบรอย” Peter Rawlinson ประธานเจาหน าที่บริหารและประธานเจาหน าที่ฝายเทคโนโลยีของ Lucid
Motors กลาว “ความพยายามและความคลองแคลวของทีมงานนาท่ งึ มาก และตอนนี้เราไดเริ่มทดสอบเครื่องจักร
กับระบบการผลิตของเรา เพื่อเตรียมความพรอมกอนเริ่มผลิตรถยนตพลังงานไฟฟ ารุนใหม Lucid Air ภายในอีกไม
กี่เดือนขางหน า”
ในการทดสอบกระบวนการผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัยในโรงงานนัน
้  บริษท
ั ไดทดลองผลิตรถตนแบบเสร็จเรียบ
รอย และกําลังเขาสูขน
ั ้ ตอนของการผลิตรถ Lucid Air เวอรชันสุดทายที่พรอมผลิตจริง ระบบผลิตรถของบริษท
ั ใช
กระบวนการที่ทันสมัย เชน โครงสรางตัวถังแบบ monocoque ที่ใชหมุดย้าํ แบบเครื่องบินแทนการเชื่อม ทําให
Lucid Air มีโครงสรางสุดแข็งแกรง การผลิตรถตามออเดอรของลูกคาจะเริ่มข้ น
ึ ในชวงฤดูใบไมผลิปี 2564 โดยมี
กําลังการผลิตเบื้องตนสูงสุด 30,000 คันตอปี และจะสงออกไปทว
ั ่ โลกโดยเริ่มจากอเมริกาเหนือ บริษท
ั จะผลิตรถรุน
Lucid Air Dream Edition เป็ นอันดับแรก ตามมาดวยรุน Grand Touring และ Touring สวนรุนพ้ น
ื ฐานจะตาม

มาในชวงตนปี 2565 ในราคาเริ่มตน 69,900 ดอลลาร [1]
ทําเลในรัฐแอริโซนาไดรับเลือกใหเป็ นที่ตงั ้ ของโรงงานดวยเหตุผลหลายประการ ไดแก โครงสรางพ้ น
ื ฐาน บุคคลากร
มากความสามารถ สถานที่ตงั ้  และหวงโซอุปทานยานยนตที่มีอยูแลว ทัง้ ยังมีพ้ น
ื ที่กวางขวางรองรับการขยายไดอีก
โดยพ้ น
ื ที่สําคัญ ๆ ของโรงงานไดรับการออกแบบอยางตงั ้ ใจใหขยายขนาดได นอกจากนัน
้ ยังมีโรงงานทําสีรถแบบ
Water Based ซึ่งมีโครงสรางพ้ น
ื ฐานพิเศษที่จําเป็ น จึงสามารถขยายขนาดเพื่อตอบสนองความตองการของเฟสอ่ น
ื 
ๆ ในอนาคต ทัง้ นี้ โรงงาน Lucid AMP-1 จะมีทงั ้ หมด 4 เฟส และจะกอสรางไปจนถึงปี 2571 โดยพ้ น
ื ที่โรงงานจะ
เพิ่มจาก 999,000 ตารางฟุตในตอนนี้ เป็ น 5.1 ลานตารางฟุต และทายที่สุดโรงงานแหงนี้จะมีกําลังการผลิตรถสูง
สุด 400,000 คันตอปี
“ในการสรางโรงงานแหงนี้ เรายึดมน
ั ่ ในหลักการผลิตสําคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึง “ความพรอมรองรับอนาคต”
และ “ความรวดเร็ว” จนทําใหเราสามารถบริหารการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางโรงงานใหมตงั ้ แตศูนย
จนสําเร็จ” Peter Hochholdinger รองประธานฝายการผลิตของ Lucid Motors กลาว “เมื่อเราสรางสรรคยานยนต
รุนใหม ๆ เราก็มน
ั ่ ใจไดวาโรงงานแหงนี้สามารถรองรับความตองการที่เพิ่มข้ น
ึ ของลูกคาที่ช่ น
ื ชอบยานยนตพลังงาน
ไฟฟ าสุดทันสมัยของเรา”
เกี่ยวกับ Lucid Motors
พันธกิจของ Lucid คือการสนับสนุนการเดินทางอยางยงั ่ ยืน ดวยการสรางสรรคยานยนตพลังงานไฟฟ าที่นาประทับ
ใจที่สุด โดยใหความสําคัญกับประสบการณของผูขับขี่เป็ นหลัก รถรุนแรกของบริษท
ั คือ Lucid Air ซึ่งเป็ นรถซีดานที่
หรูหราและล้าํ สมัย โดยมีดีไซนสไตลแคลิฟอรเนียและเติมเต็มดวยเทคโนโลยีระดับรถแขง Lucid Air เป็ นรถขนาด
กลางที่ตกแตงภายในอยางหรูหรา บางรุนสามารถวิ่งไดไกลกวา 500 ไมล และเรงความเร็วจาก 0-60 ไมล/ชัว
่ โมง
ไดภายใน 2.5 วินาที
สื่อมวลชนกรุณาติดตอ
Andrew Hussey
David Buchko
อีเมล: media@lucidmotors.com
[1] หลังลดหยอนภาษีของรัฐบาลสหรัฐ 7,500 ดอลลาร
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