Med integration af et nyt koncept i fremtidige KIA modeller, vil fremtidig pendling kunne starte og slutte på et elektrisk løbehjul.
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KIA afslører on-board elektrisk løbehjul
med en rækkevidde på 20 km
Fredericia, den 27. august 2019 – KIA koncernen har udviklet en ny
prototype på et elektrisk løbehjul, som bygger på det oprindelige koncept,
der blev præsenteret på CES 2017. Modellen har baghjulstræk, et meget
effektivt litium-batteri og stilfulde for- og baglygter.
Med integration af det nye koncept i fremtidige KIA modeller, vil det
muliggøre nulemission-mobilitet på de første og sidste kilometer af
pendlingen. Når løbehjulet er monteret på bilen, oplades det automatisk ved

hjælp af elektricitet, der produceres under kørslen, hvilket sikrer, at brugeren
kan afslutte sin transport problemfrit.
Løbehjulets baghjulstræk er nøglen til en øget sikkerhed og stabilitet, da det
placerer vægten bagerst. Derudover har koncernens ingeniører tilføjet
affjedring af forhjulet for at give en mere jævn kørsel selv på ujævne
underlag.
DongJin Hyun, som er leder af koncernens Robotics Team, udtaler: “Dette er
et integreret personligt løbehjul, der kan blive aktuel i fremtidige bilmodeller
fra KIA. Vi ønsker at gøre vores kunders liv så let og underholdende som
muligt. Vores elektriske løbehjul gør de første og sidste kilometer af
pendlingen til en leg, samtidig med at det hjælper med at reducere
overbelastning og emissioner i centrum af byerne. ”
Den seneste version af KIAs elektriske løbehjul har et 10,5 Ah litium-batteri,
som giver en tophastighed på 20 km/t. Og det er tilstrækkelig til en
rækkevidde på omkring 20 km på en enkelt opladning.
Med en vægt på 7,7 kg samt et unikt foldbart design er løbehjulet praktisk og
kompakt at have med. Brugervenligheden forbedres yderligere af en digital
skærm, der viser batteristatus og hastighed. Det nye løbehjul egner sig også
til kørsel om aftenen, da det er udstyret med to stilfulde LED-forlygter og to
baglygter.
Teamet bag det nye koncept planlægger allerede at udvikle potentialet
yderligere med et fremtidigt regenerativt bremsesystem, for at øge
løbehjulets rækkevidde med 7%.
De igangværende bestræbelser på at give KIA kunderne en emissionsfri
mobilitet på de første og sidste kilometer går godt i spænd med de
tendenser, der fremhæves i forskningsdata fra den globale
konsulentvirksomhed; McKinsey & Company. Deres forskning viste, at
markedet for ”Last Mile Mobility” i USA, Europa og Kina forventes at stige til
500 milliarder USD i 2030.
I denne video https://we.tl/t-YHdYDAMjY0 viser KIA det elektriske løbehjul i
praksis. Her får man en ide om, hvordan vores fremtidige mobilitet kunne se
ud.

Alle ovenstående tekniske data og priser er gældende på tidspunktet for
udgivelsen af pressemeddelelsen – og kan blive ændret. Specifikationer og
funktioner nævnt i denne pressemeddelelse kan variere afhængigt af
land/region.

Kia Import Danmark AS (www.kia.com) er et selskab under Nellemann
koncernen (www.nellemann.dk) med hovedsæde i Fredericia, og beskæftiger i
dag cirka 40 ansatte. Kias dna er et stærkt design samtidig med en
driftssikker kvalitet, som bakkes op af mærkets unikke 7 års garanti (op til
150.000 km – fri km i de første 3 år).
Kias tidlige skridt i forhold til at popularisere elbiler, placerer mærket i
spidsen for elektrificeringen af den danske bilpark. Mærket har et bredt
modelprogram af elektrificerede bilmodeller, hvilket naturligt medvirker til,
at Kia er et af de bedst sælgende elbil-mærker.
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