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Elvic - samochod elektryczny zaprojekto-
wany i wykonany przez studentow Politech-
niki Lubelskiej wezmie udzial w prestizo-
wych zawodach Shell Eco-marathon. Tur-
niej dopiero w maju. Ale juz dzis ten 
wyj^tkowy pojazd b^dzie mozna zobaczyc 
w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. 

- W Warszawie pokazemy cz^sc nosn^ 
pojazdu oraz ukohczony juz uklad nap^-
dowy, z kolei wygl^d jego obudowy prezen-
towany b^dzie w formie wizualizacji, bo 
pracenadjej ostatecznymwykonaniempot-
rwaJ4 jeszcze do poczqtku maja - mowi inz. 
Piotr Filipek, opiekun Studenckiego Kola 
Naukowego Elektrykow „Nap^d i Automa-
tyka", ktorego czlonkowie budujq pojazd. 
- Prace trwajq dlugo, bo wprowadzilismy 
wprojekde istotne zmiany poprawiaj^ce jego 
aerodynamik^, a tez czasu wymaga proces 
technologiczny budowy obudowy auta wy-
konanej z superlekkich materi^ow wlokien 
w^glowo-kewlarowo-szklanych. 

Prace nad autem trwaj^ od ponad roku. 
W tym czasie nad projektem pracowalo po
nad 30 studentow Wydziahi Elektrotechniki 
i Informatyki oraz Mechanicznego PL. 

-Staralismy si^ stworzyc smukly i ekono-
miczny pojazd nap^dzany silnikiem elek-
trycznym. Kierowany onbf dzie przez jednq 
osob?-m6wiFilipek.-Najwazniejszymkry-
terium przy jego konstmowaniu bylo to, by 
przejechal jak najdalej na jednym ladowaniu 
akumulatora. 

St^d tez wyposazenie E M c - bateria 
litowo-jonowa 400W z silnikiem umiesz-
czonym w tylnym kole. Do tego jedjniie 35 kg 
masy, optywowy ksztak. 

- Naszym samochodem interesuje si§ 
bardzo duzo firm z roznychbranz, w tym 
rowniezmotoryzacyjnych - dodaje Filipek. 
- Samochody elektryczne s^ nasz^ przysz-
losci^. Producenci aut id^ wife z duchem 
czasu i szukaj^ nowych rozwi^zan. Mamy 
nadziejf, ze opracowane przez nas rozwiq-
zaniatechniczne, znajd^kiedys zastosowa-
nie wautachprodukowanychseryjnie... 

Wynalazki zakow z PL 
• Przyczepka samocFiodowa z uch-
wytem na cztery rowery - dzie+o Pio-
tra Wlodarskiego (pod koniec marca 
wyprodukuje jq swidnicka firma Tema) 
• Sposdb dwupaiiwowego zasilania 
siinika oraz reduktor cisnienia gazu 
- dzi^ki tym wynalazkom Michal Bialy 
wyjedzie do Genewy na 40. Mi^dzyna-
rodowq Wystaw? Wynalazkow // 


