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TESLA ZBUDUJE FABRYKĘ DO PRODUKCJI
CYBERTRUCKA
Założyciel i dyrektor generalny amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego Tesla zapowiedział, że
ﬁrma zbuduje w USA fabrykę, w której będzie produkować model Cybertruck. Na razie nie wiadomo
jednak, gdzie powstanie zakład - podała w środę agencja Bloomberga.
Nowy zakład Tesli oprócz rozwijanego obecnie elektrycznego pick-upa ma produkować również
crossovery Model Y, dla klientów na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych – napisał na
Twitterze we wtorek Musk.
Szef koncernu nie wskazał jednak, które dokładnie stany są brane pod uwagę, jeśli chodzi o lokalizację
nowej fabryki. W swoim wpisie Musk wskazał jednak, że powstanie ona w centralnej części USA.
TeslaCybertruck zadebiutowała w drugiej połowie listopada 2019 r. W kilka dni po premierze
założyciel koncernu informował na Twitterze, że liczba zamówień na elektrycznego pick-upa
przekroczyła 250 tys. Zbieranie zamówień - wymagających uiszczenia zwrotnego depozytu w
wysokości 100 dolarów - rozpoczęto tuż po prezentacji.
Najtańsza wersja elektrycznego samochodu o zasięgu 250 mil to wydatek blisko 40 tys. USD.
Rozpoczęcie produkcji prognozowane jest na koniec 2021 r.
Według agencji Blommberga informując o planach Tesli dotyczących budowy fabryki Cybertucka Musk
powtarza strategię z 2014 r., kiedy ﬁrma pozyskała od stanu Nevada 1,3 mld dolarów w formie
pakietu zachęcającego do uruchomienia tam fabryki baterii dla pojazdów elektrycznych.
Według ekspertów pod uwagę brane są stany Tennessee, Indiana, Kentucky, Teksas i Michigan, gdzie
przepisy prawa pracy nie zezwalają, by związki zawodowe mogły wymagać od nowych pracowników
wstąpienia w ich szeregi.
W informacji przekazanej dziennikowi "Wall Street Journal" Musk zapowiedział, że kluczową rolę w
podjęciu decyzji odegrają zachęty rządowe, ale także koszty logistyczne, dostęp do wykwaliﬁkowanej
kadry i jakość życia. Według serwisu TechCrunch, powołującego się na źródło bliskie sprawie, Tesla
prowadzi rozmowy z urzędnikami w Nashville w stanie Tennessee.
W ostatnim czasie Tesla uruchomiła pierwszą poza USA Gigafactory w Szanghaju we wschodnich
Chinach. Obecnie koncern przygotowuje również grunt pod budowę europejskiej fabryki pod Berlinem
w Niemczech.

