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Voith Electrical Drive System
Drive New Ways
H ανάπτυξη του Ηλεκτρικού Συστήματος Κίνησης Voith είναι
το νεότερο ορόσημο στην τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί
για την αξιόπιστη και αποτελεσματική βελτίωση της
απόδοσης του στόλου σας. Αυτό το καινοτόμο και μικρού
βάρους σύστημα κίνησης προσφέρει χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας και επιτρέπει μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις.
Επιπλέον, όλα τα εξαρτήματα είναι υδρόψυκτα και τελείως
αθόρυβα.
Για να μειώσουν τις εκπομπές αέρα και θορύβου στις αστικές
περιοχές, οι διαχειριστές έχουν αρχίσει να μετατρέπουν τους
στόλους τους σε ηλεκτρικό. Η Voith είναι αφοσιωμένη στις
προσαρμοσμένες λύσεις plug-and-play με βελτιστοποιημένες
διεπαφές που είναι εύκολο να ενσωματωθούν. Το Ηλεκτρικό
Σύστημα Κίνησης Voith είναι ένα πλήρες ηλεκτρικό σύστημα
μετάδοσης κίνησης κατάλληλο και για αρθρωτά λεωφορεία και
δύσκολες τοπογραφίες. Αποτελεί την καλύτερη απόδοση και
αξιοπιστία στην κλάση του. Ο συμπαγής, ενεργειακά αποδοτικός

ηλεκτροκινητήρας εξασφαλίζει περαιτέρω εξοικονόμηση στην
κατανάλωση καυσίμου χωρίς να χρειάζεται σχεδόν καθόλου
επιπλέον χώρο.
Οφέλη και πλεονεκτήματα του πελάτη
+ Υψηλή αξιοπιστία
+ Ο αποδοτικός, ελαφρύς μηχανισμός κίνησης e-bus
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
+ Χρήση μικρότερου συσσωρευτή (μπαταρίας)
+ Ολοκληρωμένο σύστημα χρήσης μιας πηγής
τροφοδοσίας με άριστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα
και απλές διεπαφές
+ Υδρόψυκτα εξαρτήματα με υψηλά ποσοστά ανάκτησης,
χαμηλού θορύβου και συμπαγή σχεδιασμό
+ Πλήρης έλεγχος βάσει των αναγκών όλων των
βοηθητικών μηχανισμών

Βοηθητικός
Μετατροπέας
(EACU)
Σύστημα Μετατροπής
Κίνησης (DIS)

Βοηθητικός χειρισμός
με βάση τη ζήτηση

Σχάρα Οροφής
Plug & Play
Εύκολη εγκατάσταση
στην οροφή.
Πλήρως καλωδιακό
σύστημα

Ενσωματωμένος ελεγκτής φρένων
και ελεγκτής ασφαλείας

Μονάδα Διαχείρισης
Κίνησης (DMU)
Ολοκληρωμένη προηγμένη
διαχείριση ενέργειας

Συσσωρευτής
(Μπαταρία)
Υποστηρίζεται
σχεδόν κάθε σύστημα
συσσωρευτών
(μπαταριών)

Κινητήρας IPSM Motor
Ισχύς:
340 kW
Ροπή:
3 100 Nm
Ταχύτητα: 3 800 σ.α.λ. (rpm)
Ενσωματωμένη προηγμένη
διαχείριση ενέργειας
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Ηλεκτρικό Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης Voith με μια ματιά

