2019-10-14

Hop.City prezentuje pierwszy model Bateriomatów
W ramach Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach firma Hop.City (JedenŚlad Sp. z o.o.)
zaprezentowała pierwszą wersję – alfa1 Bateriomatu®. Jest to projekt innowacyjnych stacji ładowania
baterii do większości lekkich pojazdów elektrycznych: skuterów, rowerów, hulajnóg itd. Urządzenie,
będzie pełnić funkcję „skrzynek” do przechowywania wymiennych baterii, a jednocześnie punktu
ładowania różnego rodzaju e-pojazdów zarówno prywatnych, jak i sharingowych. Bateriomaty® to
pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. WIĘCEJ czytaj w najbliższym wydaniu "Paliw Płynnych" - w
dziale #eTRANSPORT.. Jeśli interesują …

2019-01-11

Tesla ma już oficjalne przedstawicielstwo w Polsce
4 stycznia 2019 r. została zarejestrowana Tesla Poland spółka z o.o. Siedziba spółki mieści się w Złotych
Tarasach w Warszawie przy ulicy Złotej 59. Udziały w spółce objęła Tesla International B.V., będąca
holenderskim oddziałem amerykańskiej firmy. Przedmiotem działalności Tesla Poland jest m.in.
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna części i podzespołów oraz sprzedaż
detaliczna i hurtowa samochodów osobowych oraz furgonetek. Źródło: orpa.pl (op.pb)

2018-06-04

Belgowie chcą zainwestować w Nysie
Polska może zyskać nowego dużego inwestora. Belgijska firma Umicore jest poważnie zainteresowana,
aby właśnie w Polsce produkować najistotniejszy składnik baterii do pojazdów elektrycznych. Po decyzji
o utworzeniu fabryk komponentów do takich pojazdów w Chinach i Korei Umicore postanowiła
zlokalizować nową inwestycję w Europie. Jedną z silnie rozważanych lokalizacji jest Nysa. Fabryka w
Nysie byłaby pierwszym zakładem produkcyjnym tego typu w Europie. Instalacja ma się opierać na
najnowocześniejszych technologiach produkcyjnych opracowanych w celu spełnienia najwyższych
standardów wydajności i jakości w branży …

2018-04-12

Szybkie i ultra szybkie EV - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych komentuje
Przemysław Kałdoński z EV+
Elektromobilna rewolucja nabiera tempa! W Europie rusza kilka projektów koncernów paliwowych,
energetycznych i producentów samochodów mających na celu pokrycie głównych korytarzy
komunikacyjnych szybkimi i ultraszybkimi ładowarkami. Co ciekawe, część z nich ma powstać również w
Polsce. Inwestycja w szybką infrastrukturę ładowania ma umożliwić posiadaczom aut elektrycznych

swobodne przemieszczanie się między miastami. Jest to też związane z planowanym pojawieniem się na
rynku w 2018-2020 r. samochodów z pakietem akumulatorów trakcyjnych 80-120 kWh. Będą one
zapewniały zasięg 500-700 km, ale wymagają ładowania dużą …

2018-03-19

Znamy już stawki ładowania samochodów elektrycznych w sieci GreenWay
Od 7 maja 2018 r. korzystanie z sieci ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych
GreenWay będzie odpłatne. Cennik oparty jest o kilowatogodziny (kWh). Opłaty pobierane będą
bezgotówkowo. Zarówno jednostka rozliczeniowa (kWh) oraz sposób pobierania opłat były preferowane
przez większość obecnych klientów spółki. Dotychczasowy bezpłatny dostęp do infrastruktury GreenWay
miał charakter przejściowy i wynikał z założenia, że płatności wprowadzone zostaną dopiero, kiedy
zostanie zbudowana podstawową sieć kilkudziesięciu ładowarek w Polsce i powstanie sprawna obsługa
klienta. Pierwsze …

2018-02-28

PETROSTER z ofertą elektromobilności
- Od stycznia 2018 r. weszliśmy na nowy rynek. Jesteśmy obecnie autoryzowanym przedstawicielem
spółki EV+, która jest przedstawicielem punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybryd. W
związku z tym możemy sprzedawać, montować i serwisować „słupki” do ładowania pojazdów
elektrycznych firm: ENSTO, GARO, ABB czy DELTA Energy System oraz system do bezgotówkowego
rozliczania transakcji EV+. Począwszy od urządzeń do domowego użytku, przez średnie (np. do galerii
handlowych), po superładowarki na stacje paliw – informuje nas Adam Koźbiał, dyrektor handlowy spółki
PETROSTER-SERWIS, wystawcy XXV Międzynarodowych …

2018-01-10

W Sejmie o elektromobilności i paliwach alternatywnych
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Projekt reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie
w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury
paliw alternatywnych w Polsce. Zgodnie z projektem, ma powstać system regulacyjny pozwalający na
budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich
ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów CNG i LNG
(104 stacje CNG i 14 stacji …

2018-01-03

Nowe ładowarki Greenway w Bytomiu
Działa już nowa ładowarka Greenway Infrastructure Poland w Bytomiu umieszczona w centrum
handlowym Atrium Plejada. To już trzydziesta stacja Greenway w Polsce. Jest częścią powstającej sieci
blisko 200 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, która ma zmienić podejście do elektromobilności w
naszym kraju. Nowa stacja zainstalowana w CH Atrium Plejada w Bytomiu to szybka ładowarka firmy
Efacec, która umożliwia ładowanie wszystkich pojazdów elektrycznych zgodnych z ogólnodostępnymi
standardami: CHAdeMO, CCS and AC Type-2. Umożliwia zarówno ładowanie prądem stałym, a więc
szybko (z mocą do 50 kW), jak i zmiennym (aż …

2017-11-17

Ursus zaprezentował elektrycznego dostawczaka ELVI na Kongresie 590
W trakcie II edycji Kongresu 590 spółka Ursus SA zaprezentowała prototyp pierwszego w pełni
polskiego elektrycznego samochodu dostawczego ELVI. Samochód wyposażono w rewolucyjny system
szybkiego doładowywania baterii w 15 min do 90 proc. Według danych producenta pełna bateria zapewni
zasięg do 150 km. ELVI zaprojektowano w wersji trzyosobowej i to nie ulegnie zmianie. Tył pojazdu
może być zamieniony w chłodnię, plandekę, kontener lub otwartą skrzynię. Może znaleźć się na
wyposażeniu firm zajmujących się wywozem odpadów, przewozem paczek, budownictwem czy dostawą
żywności. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki …

2017-10-11

Największy projekt autobusów elektrycznych w Polsce z infrastrukturą od EkoenergetykiPolska
MZK Zielona Góra wybiera Ekoenergetykę-Polska jako dostawcę infrastruktury ładowania do
największego projektu elektryfikacji autobusów w Polsce. 60% floty miasta - 47 autobusów - zostanie
zelektryfikowanych. Pojazdy ładowane będą nocą na zajezdni, a w ciągu dnia na pętlach za pomocą stacji
ładowania od Ekoenergetyki. Kontrakt na infrastrukturę ładowania opiewa na 18,5 mln zł jest
największym tego typu projektem w Polsce, jak również jednym z największych w Europie. Projekt
zakłada instalację wielowyjściowych stacji ładowania na 11 pętlach o indiwidualnej mocy od 400kW do
800kW. W sumie do dyspozycji …

2017-10-04

We Wrocławiu ruszyła pierwsza w Polsce Miejska Wypożyczalnia Samochodów
Elektrycznych VOZILLA
We Wrocławiu rusza pierwsza w Polsce Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych pod marką
VOZILLA. Już od listopada wrocławianie będą mogli poruszać się po mieście autami elektrycznymi na
minuty. Dużo wcześniej niż pierwotnie zakładano, bo już na początku listopada będzie można skorzystać
we Wrocławiu z Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych VOZILLA, która obok
wypożyczalni rowerów miejskich oraz miejskich autobusów i tramwajów będzie stanowić nowoczesne
uzupełnienie systemu komunikacyjnego miasta. Docelowo do dyspozycji wrocławian i turystów będzie
200 samochodów, w tym 190 osobowych Nissan Leaf …

2017-10-04

4Mobility i Penta Investmensts: pierwsze auta elektryczne w systemie car sharing w

biurowcu D48
Dzięki współpracy Penta Investments i 4Mobility, w nowo otwartym biurowcu D48 w Warszawie będzie
można skorzystać z pierwszych w Polsce elektrycznych aut na minuty. Dwa samochody BMW i3 będą
dostępne dla użytkowników w październiku 2017 r. To 47 baza wynajmu aut 4Mobility na terenie
Warszawy i jednocześnie pierwsza o charakterze stacji ładowania. Nawiązanie współpracy pomiędzy Penta
Investments a 4Mobility to potwierdzenie, że obie firmy wysoko na liście swoich priorytetów stawiają
dbałość o środowisko. Samo miejsce bazy dla elektrycznych samochodów 4Mobility nie jest przypadkowe.
Biurowiec D48, to …

2017-09-22

FUSO eCanter pierwszy samochód ciężarowy z napędem wyłącznie elektrycznym w
produkcji seryjnej
Przedsiębiorstwo logistyczne UPS, jako pierwszy komercyjny klient w Stanach Zjednoczonych otrzyma
wersję seryjną FUSO eCantera Kolejne FUSO eCantery trafią do organizacji użyteczności publicznej w
Nowym Jorku Produkowany seryjnie FUSO eCanter z napędem wyłącznie elektrycznym zmniejszy
poziom hałasu w dużych miastach Marc Llistosella, szef Daimler Trucks Asia: „W czasach, w których

każdy mówi o elektrycznych ciężarówkach, my jako pierwsi wprowadzamy realnie na rynek produkowany
seryjnie samochód ciężarowy z napędem w pełni elektrycznym. W FUSO zebraliśmy już bogate
doświadczenie w dziedzinie napędów …

2017-09-18

4Mobility rozpoczyna publiczną ofertę akcji
4Mobility – notowana na NewConnect spółka, która uruchomiła sieć samoobsługowych wypożyczalni
samochodów typu car sharing – rozpoczyna publiczną ofertę akcji. Spółka oferuje 400.000 akcji serii F,
czyli ok. 18,8% w kapitale zakładowym, a pozyskane środki przeznaczy na rozszerzenie zasięgu usług car
sharing i budowę pozycji lidera rynkowego w tym obszarze w Polsce. Zapisy dla inwestorów
indywidualnych potrwają od 19 do 28 września, a book building będzie prowadzony w dniach 26 – 29
września do godz. 15.00. Cena maksymalna wynosi 25 zł za akcję. Zapisy na akcje dla inwestorów …

2017-09-18

Greenway wybrał ładowarki EV
Sieć punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w Polsce przybiera realne kształty.
Operator systemu – spółka Greenway Infrastructure Poland (GWP) już w październiku tego roku odda do
użytku 14 nowych stacji. Nowoczesne ładowarki dostarczą Delta Energy Systems oraz Efacec. Wyboru
dostawców dokonano po zakończonym w lipcu 2017 roku przetargu. Spośród 5 oferentów to właśnie
ładowarki Delta oraz Efacec spełniły wszystkie wysokie wymagania postawione przez Greenway. Oprócz
typowych kryteriów przetargowych takich jak cena, termin dostawy, możliwość zintegrowania z dowolnym
systemem operacyjnym, …

2017-09-15

Ministerstwo Energii poważnie angażuje się w ideę carsharingu
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między samorządami a przedsiębiorcami oraz promocja usługi
carsharingu w polskich miastach - to główne cele warsztatów zorganizowanych przez Ministerstwo Energii
we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni, 14 września 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Gdyni.
Wiceminister energii Michał Kurtyka zapowiedział wsparcie dla samorządowców we wdrażaniu
carsharingu. Po spotkaniu nie można mieć wątpliwości, że pomoc dla przedsiębiorców to warunek
szybkiego wprowadzenia usługi oraz jej sprawne działanie na rynku. …

2017-08-03

ABB zasila pilotażowy projekt ładowania pojazdów elektrycznych w Petersburgu
W Petersburgu uruchomiona została pierwsza ogólnomiejska sieć szybkich, wielostandardowych stacji
ładowania pojazdów elektrycznych. ABB, wiodący dostawca rozwiązań do ładowania pojazdów
elektrycznych na świecie, dostarczyła 20 stacji szybkiego ładowania do Lenenergo, jednego z
największych dystrybutorów energii elektrycznej w Rosji. Część stacji oddano już do użytku w ramach
projektu pilotażowego w Petersburgu, pozostałe zaś zostaną uruchomione w najbliższych miesiącach.
Obecnie stacje ładowania ABB działają w Moskwie i innych miastach Rosji, m.in. w Kazaniu i
Uljanowsku, jednak projekt realizowany w Petersburgu …

2017-07-27

Elektryczne Renault dla ekologicznych miast
Do miast, które w konkursie ECO-MIASTO zostaną nagrodzone w kategorii mobilność zrównoważona,
trafi samochód elektryczny Renault ZOE do testów na okres jednego miesiąca. Auta z napędem
elektrycznym nie emitują spalin i nie generują hałasu, dlatego ich popularyzowanie dobrze wpisuje się w
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Organizatorami projektu są Ambasada Francji w
Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z
RENAULT Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grupą EDF reprezentowaną
przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie – …

2017-07-27

Solarny pojazd „EagleTwo” wspierany przez ABB
Zespół studentów „Lodz Solar Team” zaprezentował najnowszy model bolidu napędzanego energią
słoneczną. „EagleTwo”, to pięcioosobowy pojazd skonstruowany z myślą o zwycięstwie w australijskim

wyścigu „Bridgestone World Solar Challenge 2017”, jednocześnie spełniający wszystkie wymogi
poruszania się po drogach. W 2014 r. na Politechnice Łódzkiej zawiązała się grupa pasjonatów, która
miała jedno marzenie – skonstruowanie pierwszego w Polsce pojazdu napędzanego energią słoneczną. Cel
ten udało się osiągnąć. Studenci zbudowali bowiem bolid „Eagle One”, którym wystartowali w
prestiżowym wyścigu pojazdów solarnych …

2017-03-29

Gdańsk rozwija stacje ładowania pojazdów elektrycznych
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie, polegające na wykonaniu
dziesięciu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w
ramach zadania pn. "E-mobilność" w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres zadania obejmuje m.in: opracowanie dokumentacji projektowej;- wykonanie przyłączy energetycznych do stacji;- dostawę i
montaż terminali ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym i/lub hybrydowych w standardzie plug-in.zagospodarowanie terenu stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym i/lub hybrydowych w
standardzie plug-in.- usługę …

2017-03-06

Konkurs ElectroMobility na EV rusza 13 marca 2017 r.

2016-10-26

Branża motoryzacyjna jedzie z prądem: wystawa pojazdów elektrycznych i
niskoemisyjnych w Ministerstwie Rozwoju
Przemysł motoryzacyjny należy bez wątpienia do najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej
gospodarki. Proponowane przez branżę rozwiązania wychodzą naprzeciw nie tylko wygórowanym
oczekiwaniom i potrzebom klientów, ale są odpowiedzią na rosnące globalne zapotrzebowanie na auta
bezpieczne i ekologiczne. Rosnąca mobilność skłania producentów do podejmowania odpowiedzialności
za środowisko i kurczące się zasoby paliw kopalnych. W krajach UE liczba rejestracji pojazdów
zasilanych paliwem alternatywnym (gazowe i elektryczne) w pierwszej połowie br. wyniosła blisko 303
tys. sztuk i utrzymuje …
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