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ELECTRIC CARS - Part II
The best solution to problems of environmental pollution is electric
vehicle (EV) as an alternative means of transport. Electric car is a vehicle that
uses an electric motor as a drive with electric power from a source, usually
battery. Over nearly two decades, 86 % of cars in circulation will be powered by
conventional motors. The year 2008 is the de facto beginning of the era in allelectric vehicle range. This year she has launched various marketing concepts
battery with a relatively high yield and affordable. Thus, it is expected that by
2010-2015 an electric car can be manufactured on a large scale performance
series at a price close to the price of petrol cars. A study by University of
California at Berkeley shows that about 86 % of cars running on the streets will
be electric in 2030. The percentage is subject to the emergence of centres of
charge or change batteries developed globally so far. Automakers shift to
electric car, because, they say, is the solution to this deadlock international
profile of the industry.
It presents - in short characterization - some electric cars (or hybrid) of
some car manufacturers and world renowned specialist on such cars: Nissan,
Renault, Renault Nissan Alliance, Miles, Myers, Aptera, Phoenix, Shelby,
Mitsubishi, Peugeot, Continental, Johnson Controls, Saft, Tesla (Tesla
Roadster 2008) Phoenix Motors (U.S. SUV Phoenix, Phoenix SUT 2008),
Lightning (Lightning GT fastest UK electric car far without recharging 2008/700
CP/400 km/1-100 km/h in 4 seconds/price about euro 220,000), General
Motors (Chevrolet Volt U.S.), Toyota (JP), Mercedes (Germany), Opel
(Germany - Amper, 2011), Citroen (France Citroën C Zero, 2010) etc.
Keywords: electric cars, Nissan, Renault, Renault Nissan Alliance, Miles,
Myers, Aptera, Phoenix, Shelby, Mitsubishi, Peugeot, Phoenix Motors etc.
Cuvinte cheie: automobile electrice, Nissan, Renault, Renault Nissan Alliance,
Miles, Myers, Aptera, Phoenix, Shelby, Mitsubishi, Peugeot, Phoenix Motors etc.
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1. Automobile electrice
Pe măsură ce tehnologiile “verzi” câştigă tot mai mult teren,
producătorii de maşini Miles, Myers, Aptera sau Phoenix trec pe rând la
automobile electrice sau hibrid.
■ La Salonului Auto de la Detroit, titlul de Maşina Anului 2011
din Europa a fost câştigat de autoturismul electric, Nissan Leaf, semn al
unei viitoare supremaţii a maşinilor eco. Nissan Leaf are o autonomie
de 160 km, o viteză maximă de 140 km/h, timpul de încărcare fiind de
opt ore la o priză standard şi 30 de minute la o staţie de încărcare
rapidă ce duce bateria la 80
%. Toate preţurile includ şi
costul bateriei, la începutul
acestui an, Carlos Ghosn
declarând că Leaf şi alte
vehicule electrice din Alianţa
Renault-Nissan
vor
fi
vândute cu un contract de
închiriere separat pentru
acumulator.
Producătorul
auto japonez Nissan va
comercializa pe piaţa din
Europa primul său automobil
electric, Leaf la preţul de 33.000 de euro.
Constructorul va oferi maşina doar acelor pieţe în care
guvernul va acorda subvenţii (Marea Britanie, Olanda, Irlanda şi
Portugalia, care au anunţat un stimulent guvernamental de aproximativ
5.000 de euro) pentru achiziţionarea de astfel de vehicule, fapt ce îi va
reduce preţul la sub 30.000 de euro.
■
Miles
este
o
companie din Santa Monica,
care a creat un sedan electric
de talie mijlocie, ce va fi lansat
în 2010. Automobilul poate
atinge
140
km/h
(viteza
maximă) şi are o autonomie de
peste 160 km, bateria sa Li-ion
rezistând garantat timp de 8 ani
şi 160.000 de km. Preţul estimat al vehiculului este de 40.000 – 45.000
de dolari.
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■ Aptera Motors
pregăteşte de asemenea
un automobil electric, unul
mai aerodinamic şi cu
zero emisii. Aptera Typ1e a câştigat un premiu
pentru inovaţie în luna
octombrie a anului 2010
şi este nominalizat la
premiul Automotive X.
Automobilul are un design
inspirat din industria aeronutică şi va costa 27.000 de dolari, în vreme
ce varianta hibrid (cu “stecher”) va ajunge la preţul de 30.000 de dolari.
■
Myers
Motors
o
asociere
a
reprezintă
companiilor producătoare de
automobile electrice, care se
ocupă atât cu producţia, cât şi cu
livrarea vehiculelor către clienţi.
Automobilul NmG este unul cu
formă de bulb, viu colorat şi cu 3
roţi, intrat deja în producţie din
1999.
Vehiculul
foloseşte
energia a 13 baterii cu acid şi
costă 29.995 dolari.
■ Phoenix Motors
este o companie din
California, specializată în
producţia
SUV-urilor
electrice şi cu emisii zero.
Automobilul realizat de
Phoenix Motors atinge 160
km/h (viteza maximă) şi
100 km/h în 10 secunde.
Compania foloseşte baterii
pe Litiu-titan, cu avantajul că acestea pot fi încărcate în mai puţin de 10
minute şi durează peste 12 ani.
■ Loremo este o firmă cu o maşină nominalizată la premiul
Automotive X, automobilul având o structură neobişnuită fabricată din
oţel, menită să protejeze pasagerii mai bine decât ar face-o alte
vehicule. Acest automobil de producţie germană este bazat pe o
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baterie Li-ion de 20 kW şi poate
atinge viteze de până la 160
km/h. Conform producătorului,
automobilul Loremo va intra în
producţie
în
2010,
fiind
disponibilă doar în UE la preţul
de 13.000-18.000 dolari.
■ Mercedes SLS AMG
E-Cell. Mercedes a confirmat
oficial faptul că va produce în serie modelul SLS AMG E-Cell, ca parte
a strategiei ”AMG Performance 2015”. Maşina este propulsată de patru
motoare electrice, alimentate de
un acumulator litiu-ion de 48 kWh.
Împreună, cele patru motoare
produc 392 kW/526 CP şi un
cuplu maxim de 880 Nm.
Accelerează de la 0 la 100 km/h
în 4,0 sec, cu doar 0,2 sec mai
încet decât SLS-ul pe benzină. În
privinţa design-ului E-Cell dispune
de faruri LED, o grilă mai mare a
radiatorului, capota restilizată şi un difuzor de aer posterior mai
agresiv, elemente vopsite în negru mat, un spoiler frontal care se
mişcă în jos cu 70 mm la viteze de peste 120 km/h şi jante speciale cu
zece spiţe, din aliaj. La interior se regăseşte pielea Nappa, elemente
din Alcantara, un nou instrumentar de bord şi o consolă centrală
revizuită cu un display touchscreen de 9,8 inch.
■ Ultimate Aero EV,
supermaşina electrică. În prezent,
cea mai rapidă maşină de serie
din lume este Ultimate Aero, o
maşină cu un motor de 1183 CP.
Maşina consumă un galon de
benzină pe minut, adică nu foarte
economic
şi
ecologic.
Producătorul
însă,
Shelby
Supercars, şi-a pus toţi banii pe viitorul proiect, o super maşină
electrică care va produce peste 500 CP, producând zero emisii
poluante. Prototipul va fi terminat în februarie 2011, producţia de serie
urmând a fi demarată în decembrie. Deocamdată există discuţii privind
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tracţiunea (faţă sau integrală) şi folosirea unui singur motor sau a două
motoare; privind alimentarea maşinii, Shelby declară că vor fi necesare
perioade lungi între realimentari.
■ Hyundai BlueOn, primul automobil electric de la Hyundai.
Producătorul coreean Hyundai a prezentat primul său automobil
electric, denumit BlueOn 1 , bazat pe cel mai mic model al mărcii, i10.
Aceasta
maşină
electrică
dezvăluie în premieră şi cum
va arăta versiunea restilizată a
lui Hyundai i10, ce va debuta în
octombrie 2011, la Salonul
Auto de la Paris. BlueOn este
un automobil electric full speed
(FSEV). Maşina atinge o viteză
maximă
de
130
km/h,
accelerează de la 0 la 100
km/h în 13,1 sec şi poate parcurge 140 km cu o singură încărcare a
bateriei. Modelul este prevăzut cu două metode de reîncărcare: de la
prize standard de 220 V şi prize industriale de 380 V (care oferă viteze
de reîncărcare mai mari, bateria fiind reîncărcată la aproximativ 80 %
din capacitatea sa în 25 de minute). În cazul încărcării de la reţeaua
standard, bateria va fi complet reîncărcată în şase ore 2 .
Pentru crearea BlueOn, Hyundai a realizat investiţii totale de 40
miliarde won (circa 26 milioane euro) în decursul ultimului an. Hyundai
şi-a propus ca până în luna octombrie să implice 30 de autovehicule
BlueOn ca flote de test pentru mai multe organizaţii guvernamentale din
Coreea. Aceste autovehicule vor fi utilizate în principal pentru asistarea
dezvoltării şi pentru testarea infrastructurii de încărcare timp de
aproape doi ani, până în august 2012. În plus, aceste autovehicule vor
avea şi rol promoţional, începând de la viitorul summit G20, pentru
susţinerea imaginii ecologice a Coreei.

1

Numele BlueOn provine de la linia Hyundai denumită Blue Drive, care cuprinde
produsele şi tehnologiile ecologice ale companiei. Cuvântul “On” simbolizează
“activarea”.
2
Deoarece autovehiculele exclusiv electrice funcţionează doar pe baza bateriei şi a
motorului electric, durata de viaţă şi capacitatea de stocare a bateriei determină
performanţele autovehiculului. Hyundai a ales bateriile LiPoly deoarece, spre deosebire
de anterioarele baterii nichel-metal (NiMH), acestea furnizează aceeaşi putere la o
greutate cu 30 % mai redusă şi un volum cu 40 % mai mic, sporind eficienţa şi oferind
mai mult spaţiu interior pentru pasageri.
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BlueOn prezintă o structură compactă, cu o lungime totală de
3,585 m, o lăţime de 1,595 m şi o înălţime de 1,54 m. Autovehiculul
este prevăzut cu un motor electric alimentat de o baterie LiPoly (litiu-ion
polimer) de 16,4 kWh. BlueOn are o putere maximă de 81 CP (61 kW)
şi un cuplu maxim de 210 N·m (21,4 kg·m). Autovehiculul a fost
proiectat să prevină supraîncărcarea şi problemele privind siguranţa în
caz de coliziune. Hyundai a realizat teste de anduranţă pe distanţe
cumulând sute de mii de kilometri, pentru verificarea siguranţei. BlueOn
este prevăzut şi cu un sistem de emitere a unor sunete de motor
virtuale (VESS), care creează un zgomot artificial pentru sporirea
siguranţei pietonilor, deoarece sunetele emise de autovehiculul electric
sunt greu detectabile sau nu există deloc în cazul conducerii la viteze
reduse.
■ Mini E Race – primul
automobil electric testat pe varianta
Nordschleife a circuitului de la
Nürburgring.
În aprilie 2010, BMW Group
Romania transmite că a devenit
primul producător de automobile
care a reuşit un proiect ambiţios:
abordarea
celebrului
circuit
Nordschleife de la Nürburgring la
viteză de cursă cu un automobil electric - MINI E Race (o versiune
modificată pentru competiţii a modelului standard MINI E). A parcurs un
tur, în lungime de 20,8 km, al faimosului "Green Hell", cu un timp de 9
minute şi 51,45 sec atingând o viteză maximă de 187 km/h. ”Lungimea
şi profilul variantei Nordschleife solicită la extrem tehnologiile înglobate
de automobilul electric, însă MINI E Race a îndeplinit provocările
considerabile cu o siguranţă fantastică. Obiectivul acestei abordări a
fost să oferim o demonstraţie impresionantă a potenţialului uriaş de
care dispune MINI E şi conceptul său de transmisie ce protejează
mediul înconjurător ”, a declarat Peter Krams, directorul acestui proiect
în cadrul BMW Group. ”Am parcurs de mai multe ori acest circuit, dar
niciodată nu am făcut-o la bordul unui automobil aşa extraordinar.
Puterea motorului electric are un efect incredibil, pentru că poţi face uz
în orice moment de rezervele de cuplu de care dispune. Un alt element
al acestei experienţe unice este lipsa oricărui zgomot din partea
sistemului de transmisie. Fără îndoială, acesta a fost cel mai ecologic şi
cel mai silenţios tur de circuit pe care l-am parcurs vreodată”, a declarat
fostul pilot din DTM, Thomas Jager, campion în MINI Challenge în
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2006, originar din München, cel aflat la volanul automobilului electric de
curse.
MINI E Race a fost echipat cu o caroserie uşoară specială şi cu
o celulă de protecţie pentru a putea asigura performanţe optime şi
siguranţă maximă pe pistă. Şi alte componente diferite, cum ar fi
suspensiile, frânele şi pneurile, au fost în specificaţie de curse. În rest,
automobilul s-a bazat exclusiv pe echiparea tehnică standard a
modelului MINI E. A beneficiat de acelaşi motor electric ce dezvoltă 150
kW/204 CP, alimentat cu tensiune de la cele 5.088 de celule ale
acumulatorului litiu-ion. Electronica de control şi pachetul software au
fost reprogramate pentru a atinge performanţe optime de pilotaj pe
bucla Nordschleife. Puterea motorului este transmisă către roţile faţă
prin intermediul unei cutii de viteze într-o singură fază, cu angrenaj
elicoidal, cu rapoarte mai lungi ale treptelor.

■ Ford Focus Electric. Vineri, 7 ianuarie 2011, Ford a prezentat
primul său automobil cu propulsie electrică, Ford Focus Electric, derivat
din modelul compact Ford Focus, a cărui baterie poate fi reîncărcată
complet în 3-4 ore. Alimentarea acumulatorilor se realizează la o priză
convenţională de 220-240 V. Ford nu a publicat încă detalii amănunţite
despre Focus Electric, însă notează că se încarcă de două ori mai
repede decât rivalul Nissan Leaf, că va avea o autonomie mai mare
decât Chevrolet Volt (160 km) şi că va atinge o viteză maximă de 136
km/h. La Salonul Auto de la Detroit 3 , directorul companiei, Alan Mulally
3

Potrivit site-ului guardian.co.uk, maşinile ecologice au fost în centrul atenţiei la Salonul
Auto de la Detroit, unul din cele mai mari evenimente de profil de pe glob. Multe dintre
cele peste 40 de modele noi lansate sunt electrice sau hibrid, dovadă a importanţei pe
care maşinile eco o capătă în conştiinţa publică. În acest an, Salonul auto are o mulţime
de opţiuni de maşini electrice. În prima zi a expoziţiei, Chevrolet Volt, autoturismul electric
al celor de la General Motors, a fost desemnat Maşina Anului 2011 în Statele Unite. Volt
poate circula aproximativ 64 km (40 de mile) cu o baterie electrică, după care un motor
mic pe benzină o reîncarcă, astfel încât prelungeşte autonomia la peste 560 km (350 de
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a prezentat noul model de Ford Focus cu un motor electric de 123 CP
şi un cuplu de 245 Nm, iar autonomia declarată este de 160 km cu un
singur plin de energie (era de aşteptat ca maşina să aibă sub capotă un
propulsor de circa 100 CP, care să dezvolte un cuplu de 200-250 Nּm).
Majoritatea maşinilor cu propulsie 100 % electrică, similare lui
Focus, precum Nissan Leaf şi Renault Fluence Z.E., au o autonomie de
circa 160 km şi pot atinge viteze maxime de 130-140 km/h.
Primele unităţi Ford Focus Electric vor începe să circule
experimental pe străzi la sfârşitul acestui an, însă în showroom-urile din
America şi Europa modelul va fi disponibil până în 2013. Maşina va
avea încorporat un pachet de baterii furnizat de LG Chem. Mai multe
detalii despre acumulatori nu au fost făcute deocamdată publice.
Bateriile maşinilor concurente au o garanţie de opt ani sau 160.000 km.
Printr-o aplicaţie special dezvoltată pentru telefoanele mobile
de ultimă generaţie, denumită MyFord Mobile, utilizatorul maşinii va
putea monitoriza nivelul de încărcare a bateriei maşinii. Aplicaţia
permite descărcarea unor date de pe maşină, cum ar fi consumul de
energie, pentru analiză, precum şi emiterea de alerte când automobilul
trebuie conectat la priză sau când încărcarea bateriei s-a încheiat.
Aplicaţia permite monitorizarea sistemelor electrice şi electronice,
nivelul de încărcare a bateriilor direct de pe telefonul mobil sau prin
intermediul unui calculator.
În cadrul prezentării noului Focus electric, Sherif Markby,
directorul care se ocupă de dezvoltarea tehnologiei ”verzi” din cadrul
Ford, a prezentat o parte din planurile de viitor ale constructorului
american. Acesta a declarat că până la finele lui 2012, Ford doreşte să
introducă pe piaţă cinci modele electrice.
În ceea ce priveşte planurile pe termen lung, producătorul
american doreşte ca până în 2015 flota de vehicule electrice să ajungă
la 10-15 % din totalul de automobile produse, în prezent, procentul
maşinilor electrice fiind de doar 1 %.
Legat de modelele convenţionale, oficialul americanilor a
declarat că tehnologia EcoBoost a fost special dezvoltată pentru a
reduce consumul de carburant al acestora cu peste 30 %, iar emisiile
de dioxid de carbon scad şi ele cu aproximativ 15 %.
■ Chevrolet Volt. Chevrolet Volt este deja disponibil la vânzare
iar primii clienţi deja au primit maşinile comandate, uzina General
Motors de la Hammtramck, Michigan asamblând zilnic noi exemplare.
mile), potrivit General Motors. Automobilul a fost pus în vânzare în decembrie 2010, la
preţul de 41.000 de dolari. O remarcă: cumpăratorii nord-americani beneficiază de
facilităţi fiscale de 7.500 de dolari la achiziţia de vehicule hibride şi electrice.
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Volt nu este un automobil hibrid
ca Toyota Prius sau Honda
Insight, Volt-ul fiind un automobil
electric cu autonomie extinsă.
Este primul automobil electric
care promite să nu te lase pe
marginea drumului când bateriile
au fost consumate. Şi poate face
acest lucru pentru că nu se
bazează doar pe setul de acumulatori în formă de T amplasat în centrul
maşinii. Sub capotă avem şi un motor termic convenţional de 1,4 l ce
dezvoltă 83 CP.
■ Opel. Opel aduce la Geneva cel mai "verde" automobil sport.
În cadrul Salonului Auto de la Geneva, Opel va prezenta conceptul
Flextreme GT/E, care anunţă o nouă tehnologie a propulsiei electrice
cu autonomie extinsă (E-REV), care va putea fi utilizată la modele de
dimensiuni mari sau medii, dar
şi compacte, aşa cum va fi
viitorul Opel Ampera, realizat
pe o platformă comună cu
Chevrolet Volt. Poate atinge o
viteză maximă de până la 200
km/h şi va fi proiectat pentru a
oferi performanţe similare cu
Ampera - un motor electric cu o
autonomie de până la 60 de km şi o autonomie de 500 km, în cazul în
care va porni şi motorul de 1,4 l pe benzină. Consumul mediu anunţat
este de 1,6 l/100 km şi emisii de sub 40 g de dioxid de carbon. Aceste
valori sunt obţinute prin utilizarea unui sistem hibrid care are ca motor
principal pe cel electric, iar cel pe benzină joacă doar rolul de generator
de energie electrică (sistem utilizat de zeci de ani în cazul locomotivelor
diesel).
2. Concluzii
● Constructorii auto se reorientează către maşina electrică,
pentru că, spun ei, reprezintă soluţia de ieşire din impas a industriei
internaţionale de profil.
● Vehiculele electrice vor deveni populare mai rapid decât se
aşteaptă analiştii. În câţiva ani, vehiculele electrice, hibrizii şi vehiculele
electrice cu autonomie extinsă vor fi acceptate de consumatori ca fiind
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norma industriei, în acelaşi mod în care televizoarele cu ecran plat,
smartphone-urile şi televizoarele cu plasmă au devenit elemente de zi
cu zi în ciuda previziunilor iniţiale. Specialiştii, constructorii de
automobile, dar şi cercetătorii spun că automobilul cu motor electric va
deveni în curând un fenomen de masă.
● Un studiu realizat de Universitatea californiană Berkeley
arată că în anul 2030 aproximativ 86 % din automobilele ce rulează pe
străzi vor fi electrice. Procentul este condiţionat de apariţia unor centre
de încărcare sau de schimbare a bateriilor dezvoltate la nivel global
până în acel moment. Conform cercetătorilor americani, apariţia
respectivelor centre nu va rezolva doar problema alimentării în sine, ci
şi una de ordin psihic, pe care o au şoferii de astăzi cu privire la
autonomia redusă a modelelor de acest tip. Asta pentru că, dacă pleci
la serviciu şi uiţi să alimentezi maşina, toate grijile tale dispar, deoarece
ai la dispoziţie un astfel de centru ce poate fi amenajat chiar în interiorul
benzinăriilor.
● Cu actualele tehnologii, autonomia medie este de 50-80 de
km până la următoarea reîncărcare, nedepăşind niciodată 200 de km.
Distanţa mică până la care trebuie să reîncarci maşina nu ar reprezenta
o problemă stringentă, dacă în benzinării ar exista şi staţii de
alimentare a maşinilor la curent electric.
● Totuşi, preţurile mari de achiziţie şi de întreţinere, alături de
autonomia firavă reprezintă o barieră serioasă în dezvoltarea acestui
segment din piaţa auto. În încercarea de a acapara atenţia publicului,
constructorii auto se întrec în a lansa modele, fie că este vorba de
maşini sport sau destinate exclusiv transportului urban.
● Maşinile electrice hibride nu numai că emit cu 25 % mai puţin
carbon, dar sunt de asemenea de trei ori mai eficiente decât un
autovehicul diesel, cele mai acceptate fiind maşinile electrice hybrid
plug-in.
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