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V Arktidě i poušti s nabíjecími stanicemi od ABB
Rychlonabíjecí stanice Terra 53 DC od ABB bodují v
automobilových závodech. Jsou spolehlivé jak v extrémních
mrazech, tak velkých vedrech.
Rychlonabíjecí jednotky Terra 53 DC od společnosti ABB prokazují naprostou bezchybnost
a spolehlivost ve velmi nízkých teplotách, což prokázaly testy závodních vozů I-PACE
eTROPHY na testovací Jaguar Land Rover Ice Academy ve švédském Arjeplogu.
Svou výkonnost prokázaly standardní nabíjecí jednotky Terra 53 na testovacím okruhu za
polárním kruhem. Nabíjení 90kWh baterií závodních vozů I-PACE v těchto extrémních
podmínkách totiž vyžaduje bezchybný výkon mimo běžné provozní podmínky těchto
nabíjecích stanic.
Jak uvedl Chris Crump, ředitel týmu Jaguar Land Rover pro Jižní Evropu: „Použití nabíjecích

stanic od ABB v rámci Ice Academy vyžaduje provoz této infrastruktury na nejseverněji
umístěných lokalitách v Evropě. Fungují zde na nejvzdálenějších a nejchladnějších místech
na celé planetě. Tyto nabíjecí jednotky byly navrženy pro extrémní podmínky od mínus 35
do plus 55 stupňů Celsia.“
Podobné stanice v Rijádu i Mexiko City
Tyto stanice, které byly doplněny o další čtyři Terra HP nabíječky, zajišťující na Ice Academy
bezchybný provoz. Předvedly zde srovnatelný výkon jako běžně užívané jednotky Terra DC
pohánějící 12 závodních vozů Jaguar na I-PACE eTROPHY v průběhu jejich prvního klání v
saudskoarabské metropoli Rijádu. V nejbližší době budou nabíjecí stanice nasazeny na další
kolo závodů I-PACE eTROPHY v Mexico City.
Závod Jaguarů I-PACE eTROPHY je prvním světovým závodem sériově vyráběných vozů s
kompletním elektrickým pohonem a je doplňujícím závodem desíti kol šampionátů ABB FIA
Formule E.
Role ABB jako oficiálního partnera energie na I-PACE eTROPHY navazuje na existující
partnerství šampionátu FIA Formula E a rozšiřuje portfolio aktivit společnosti jako hlavního
propagátora e-mobility v budoucnosti.
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
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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.
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