
ABB och Formel E skapar tillsammans framtiden inom e-mobilitet
Med ”ABB FIA Formula E Championship” blir teknikpionjären ABB huvudsponsor för världens första helt eldrivna internationella motorsportserie som
anordnas av FIA

ABB och Formel E bildar ett banbrytande samarbete för att driva e-mobiliteten framåt för en hållbar framtid. Sedan den första tävlingen i Beijing i september
2014 har Formel E etablerats som nummer ett inom helt eldriven internationell motorsport. I nästa utvecklingsfas bidrar ABB, det globalt ledande företaget
inom banbrytande teknik, med sitt namn samt innovations- och teknikledarskap till serien, som från och med nu kommer att heta ”ABB FIA Formula E
Championship.”

Med sin oöverträffade expertis inom elektrifiering och ledarskap inom laddlösningar för elfordon och med den största installerade kundbasen med
snabbladdstationer för elfordon runt om i världen är ABB den idealiska industripartnern för Formel E. Formel E fungerar som en konkurrenskraftig plattform
för att utveckla och testa relevanta elektrifierings- och digitaliseringstekniker för e-mobilitet och bidrar till att förfina designen och funktionaliteten hos
elfordon inklusive infrastruktur liksom tillhörande digitala plattformar. Med gemensamma krafter är nu ABB och Formel E idealiskt positionerade för att tänja
gränserna för e-mobilitet.

”Vi tycker det är oerhört spännande att bli partner med Formel E och att skapa framtiden inom e-mobilitet”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.
”Idag förenas två pionjärer. ABB och Formel E är ett självklart team med de allra senaste elektrifierings- och digitaliseringsteknikerna. Tillsammans kommer
vi att skapa nästa fas i denna spännande sport och vidareutveckla högpresterande team. Tillsammans kommer vi att skriva framtiden – ett elrace i taget.”

Alejandro Agag, grundare och chef för Formel E, säger: ”Detta är en historisk dag för Formel E och jag känner mig ärad att kunna välkomna det globalt
ledande teknikföretaget ABB som huvudpartner för serien med deras bakgrund och kunnande inom elektrifiering och digitala tekniker. Våra båda företag
arbetar tillsammans för att tänja gränserna för vad som är möjligt. Tillsammans som partners kommer vi att visa upp banbrytande tekniker i global skala för
alla fans och konsumenter som följer ABB FIA Formula E Championship.”

Som världsledande inom elfordonsinfrastruktur erbjuder ABB ett komplett utbud av laddlösningar för elbilar, el- och elhybridbussar liksom
elektrifieringslösningar för fartyg och järnväg. ABB gick in på laddmarknaden för elfordon redan 2010 och har idag en snabbt växande global installerad bas
med fler än 6 000 snabbladdare.

Om ABB FIA Formula E Championship

ABB FIA Formula E Championship ingår i FIA:s eldrivna formelserie för stadslopp och världens första helt eldrivna internationella ensitsiga kategori inom
motorsporten. Elbilsserien Formel E tar spännande racerbilsaction till världens storstäder där man tävlar hjul mot hjul längs ikoniska gator i städer som New
York, Hongkong, Paris och Zürich.

I den fjärde upplagan av serien kommer 10 team och 20 förare tävla i 11 städer på fem kontinenter om titeln ABB Formula E champion. Nästa elbilsrace
äger rum i Marrakesh den 13 januari och mästerskapstävlingen 2018 avslutas i juli.

Följ Formel E:

www.FIAFormulaE.com 
Facebook: www.facebook.com/FIAFormulaE 
Instagram: www.instagram.com/FIAFormulaE 
Twitter: www.twitter.com/FIAFormulaE (@FIAFormulaE) 
YouTube: www.youtube.com/user/FIAFormulaE

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi
betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom
industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. Som huvud- och teknikpartner till Formel E, den helt eldrivna
internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har
ungefär 136 000 medarbetare. www.abb.com
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