UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

E-mobility: van hybride tot volledig elektrisch
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
PE-punten

: Motorvoertuigen, specialisme Zwaar Materieel & Techniek
: 27 juni 2018
: 15.30 uur – 20.45 uur
: Bluekens Truck en Bus, Tinstraat 1, 4823 AA Breda
: Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
:4

Deze bijeenkomst wordt de NIVRE ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen Zwaar Materieel &
Techniek aangeboden door Bluekens Truck en Bus en het NIVRE.

Inhoud
Steeds meer openbaar vervoersorganisaties en andere busbedrijven zullen in de komende jaren overgaan
op uitstootvrije voertuigen. Bluekens Bus bundelde alle knowhow van zowel elektrische als hybride
systemen in gespecialiseerde werkplaatsen.
Tijdens een wisselend programma met presentaties en workshops laat de afdeling E-mobility van Bluekens
Truck en Bus u graag kennismaken met deze vorm van elektrische aandrijving.
Programma
15.30 uur - 16.00 uur
16.00 uur - 16.30 uur
16.30 uur - 17.00 uur
17.00 uur - 18.00 uur
18.00 uur - 18.45 uur
18.45 uur - 19.45 uur
19:45 uur - 20.45 uur
20:45 uur

Inloop en registratie
Presentatie over Bluekens en E-Mobility voor zware voertuigen en bussen
Technische presentatie
Workshop 1e ronde *
Pauze met een hapje
Workshop 2e ronde *
Workshop 3e ronde *
Einde programma

*
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de invulling van de workshops. Mogelijke onderwerpen zijn
het batterijpakket en het BMS systeem; elektromotor, de rij- en gaspedaal regeling; DC/DC converter.
Aggregaten (aircopomp, luchtcompressor) die niet meer door de dieselmotor maar elektrisch aangedreven
moeten worden.

Aan en afmelden
Er kunnen maximaal 40 NIVRE ingeschrevenen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel
van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs. In geval van annulering
dient u zich tijdig in Extranet af te melden. Zonder tijdige afmelding vooraf zijn wij genoodzaakt u € 25,00
(excl. BTW) in rekening te brengen.

Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

