
Inzile deltar i förstudie för utveckling av en hybridlösning med
kombinerat batteri- och bränslecellssystem

Elfordonsföretaget Inzile har valts ut av Energimyndigheten att delta i en förstudie för utveckling av en hybridlösning med
kombinerat batteri- och bränslecellssystem. Projektet syftar till att utveckla nästa generations elektriska system för elfordon speciellt
anpassat till det nordiska klimatet. Målsättningen är att förbättra såväl fordonets räckvidd som förarkomforten vilket sker genom integration
av bränslecellssystemet och det elektriska systemet respektive värmesystemet. 

Projektet är ett samarbete mellan Inzile, APR Technologies, Abtery AB, Gränges, myFC, och forskningsinstitutet RISE som ska
projektleda förstudien. 

Projektet löper över åtta månader och finansieras gemensamt av Industriföretagen och Energimyndigheten. Projektets syfte är att utveckla
koncept för nästa generation elektriska driftsystem för flexibla elfordon speciellt anpassad till det nordiska klimatet. 

Målsättningen är att designa ett system som ger både bättre komfort (effektiv uppvärmning) och förbättrad räckvidd, genom smart
integration av bränslecell och batteri i fordonet. Bränslecellen bidrar elektriskt som räckviddsförlängare (range-extender) och i
värmehanteringssystemet för att stödja uppvärmning av batterisystem och hytt vid uppstart och under kalla förhållanden.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska
arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks
fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information kontakta:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Kontaktperson RISE: Andreas Reeb, Projektledare, +46 10 228 47 27

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som skapar intelligenta eldrivna fordon samt moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart
samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och att snabba på klimatomställningen genom att bidra till
smarta städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta
auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för
en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och
produktion i Västervik, R&D i Tranås och Munkedal samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se. 

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

 

Om RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till
ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.
RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för
framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.


