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Formule E v Davosu
Světové ekonomické fórum v Davosu nehostí jen věhlasné
ekonomy a politiky. Až do neděle 27. ledna bude ve speciální
skleněné schránce k vidění
poslední model závodního vozu Formule E od společnosti ABB
nazvaný Gen2
Formule byla do tohoto nejvýše položeného města světa dopravena vlakem po věhlasné a
ikonické švýcarské Rhétské dráze. Zvědaví kolemjdoucí se mohou na davoském nádraží
pomocí informačního systému také dozvědět o závodu ABB FIA ve Formuli E, stejně jako o
aktivitách společnosti ABB v oblasti e-mobility. ABB je i díky 8 500 rychlonabíjecích stanic
umístěných v 70 zemích po celém světě hlavním globálním hráčem v energetické
infrastruktuře.
Jednou z hlavních technologických předností vozu GEN2 je unikátní baterie, která nabízí o
90 procent vyšší kapacitu, než její předchůdce (s pouhými 20 procenty váhy navíc).
Mimochodem, Rhétská dráha, jejíž flotila vlaků Allegra využívá trakční systém společnosti
ABB k překonání těch nejnáročnějších horských terénů za jakéhokoliv počasí, byla pilotním
projektem ABB v oblasti e-mobility v 19. století.
Vlak si díky technologiím ABB poradí i s nejnáročnějšími tratěmi na světě
Patnáct vlaků je skvěle vybavených pro provoz na trati, která překonává nejvýše položený
železniční průsmyk ve výšce 2 253 metrů nad mořem. Vlaky se musí potýkat s touto extrémní
tratí a jejími úzkými zákrutami a strmými stoupáními za každého ročního období. Proto
potřebují nejvyšší výkon, který jim poskytuje právě trakční systém od ABB.
V roce 2019 slaví Světové ekonomické fórum pátý rok existence a vlak Allegra poháněný
zařízením ABB již popáté převáží hosty fóra na jednání mezi Landquartem a Davosem. Jako
součást nového konceptu mobility města Davosu slouží jeden z vlaků ABB Allegra, který
přepravuje účastníky v průběhu týdne mezi stanicemi Davos Dorf a Davos Platz se
samostatnou zastávkou přímo před kongresovým centrem.
Partnerství závodního vozu Gen2 a vlaků Allegra – obou výkonně vybavených strojů ve svých
kategoriích – vytváří silné a symbolické zastoupení společnosti ABB v popředí ústředního
tématu letošního Světového ekonomického fóra: tématu e-mobility.
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Krátké video z převozu Formule do Davosu
zde: https://www.youtube.com/watch?v=aJkpFSO0B_Y
ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů,
průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy
a infrastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří
budoucnost průmyslové digitalizace a má dva jasné hodnotové cíle: přivést elektrickou energii z jakékoli
elektrárny do jakékoli zásuvky a automatizovat různá odvětví od přírodních zdrojů až po finální výrobky.
Jako titulární partner formule E, mezinárodní kategorie závodů FIA pro vozidla s výhradně elektrickým
pohonem, ABB posouvá hranice e-mobility a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než
100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

Kontakt pro další informace:

Kateřina Pištorová
Telefon: +420 775 977 570
E-mail: katerina.pistorova@cz.abb.com

ABBBA Consulting
Jiří Böhm
Telefon: +420 720 976 439
E-mail: jiri.bohm@abbba.cz

Tomáš Vrána
Telefon: +420 604 134 037
E-mail: tomas.vrana@abbba.cz
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