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Firma Wamtechnik Sp. z o.o. specjalizująca się w dostarczaniu źródeł zasilania w
oparciu o akumulatory i baterie podczas tegorocznych targów obronnych MSPO
zaprezentowała popularny w dzisiejszych czasach pojazd –Quad ale co ciekawe z
napędem elektrycznym.
Ekologiczny, energooszczędny QUAD z napędem elektrycznym to wersja
demonstracyjna. W uŜywanym pojeździe firmy Polaris wymontowano silnik spalinowy oraz
zbiornik paliwa i zastąpiono akumulatorem litowo jonowym wyposaŜonym w BMS, system
czuwający nad bezpieczeństwem. BMS kontroluje m.in. napięcie ogniw oraz ich temperaturę,
a takŜe zarządza procesem ładowania.
Quad z napędem elektrycznym prezentuje całą gamę zalet:
 Tańszy w utrzymaniu - koszty eksploatacji pojazdu z napędem elektrycznym są
niŜsze niŜ takiego samego z silnikiem spalinowym,
 Ekologiczny - napęd elektryczny to brak emisji gazów cieplarnianych, niski poziom
hałasu, brak szkodliwych dla środowiska płynów eksploatacyjnych,
 Innowacyjny - źródłem energii elektrycznej są dwa bloki ogniw Li-Ion, o łącznej
pojemności 7,8 kWh i napięciu 150 V, waŜące ok. 53 kg.
Quad wyposaŜony jest ciekłokrystaliczne wyświetlacze, który wskazują napięcie baterii, ich
temperaturę, poziom naładowania oraz etap ładowania. Kierowca widzi równieŜ prędkość
quada, przebieg (dzienny/całkowity) i stan akumulatorów.
Przy obecnie zastosowanym silniku elektrycznym akumulatory umoŜliwiają przejechanie ok
200 km, co odpowiada ok. 3,5 godziny pracy. WaŜne jest równieŜ to, Ŝe Quad moŜe być
ładowany ze zwykłego gniazdka elektrycznego 230 V.

O firmie
Firma Wamtechnik to globalny dostawca źródeł zasilania, na rynku istnieje od 1992 roku.
Firma specjalizuje się w produkcji pakietów bateryjnych i akumulatorów do aplikacji
przemysłowych i jest dystrybutorem tak znanych na świecie marek jak Panasonic
Industrial, Saft Batteries Francja, Kyocera, Cadex Kanada czy SSB Batteries GmbH.
Od ok. 5 lat aktywnie działa na rynku energii odnawialnych, jest generalnym wykonawcą
największych instalacji fotowoltaicznych w Polsce (np. na Politechnice Warszawskiej, na
dachu mroźni producenta mroŜonek Frosta).
W swojej ofercie firma posiada akumulatory Ni-Cd; Ni-Mh; Li-Ion; Li-Poly; Li- Mn204 oraz
Li-FeP04,; baterie litowe i alkaliczne, bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe w
technologii AGM i Ŝelowe, moduły fotowoltaiczne i pozostałe komponenty do budowania
systemów fotowoltaicznych, turbiny wiatrowe.
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