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Logistiikassa on sähköä
Neljänkymmenen sähköisen kilpa-auton 
kuljettaminen ympäri maailmaa ei ole mikään 
pikkujuttu. DHL:lle Formula E:n saaminen 
starttivalmiiksi lähtöviivalle on vain yksi palapelin 
osanen: aivan yhtä tärkeää on turvallisuus ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Takanamme 
on yli 30 vuoden kokemus moottoriurheilun 
logistiikasta ja nyt kiihdytämme kohti kestävää 
tulevaisuutta. 

Vapaa harjoitus
1. harjoitusajo 0815-0900
2. harjoitusajo 1030-1100

Aika-ajot
Ryhmä 1 1200-1210
Ryhmä 2 1215-1225
Ryhmä 3 1230-1240
Ryhmä 4 1245-1255

Kilpailu 
1600-1700

3.44km/kierros

PIT

Ensimmäinen kohde: 
Peking

Maailman ensimmäinen Formula E -kilpailu ajettiin 
13.9.2014 Pekingin ikonisen ”linnunpesästadionin”  
ympäristössä. Yhteen päivään keskittyvä tapahtuma 
ja sijainti yhden maailman väkirikkaimman 
kaupungin sydämessä merkitsi, että autojen, 
varusteiden ja infrastruktuurin toimituksessa kaiken 
piti toimia täydellisesti. Niin kuin toimikin. 

13.
elo

Koteloitua
turvallisuutta

Ehkäpä kaikkein suurin logistinen 
haaste on Formula E:n 
ainutlaatuisten akkuyksiköiden 
kuljettaminen. Williams Advanced 
Engineeringin kehittämät akut on 
koteloitu akkuyksiköiksi; kukin 
akkuyksikkö painaa 320 kg ja 
sisältää 200 kg litium-ionikennoja. 
Ilmailuviranomaiset säätelevät 
tarkoin niiden lentokuljettamista 
potentiaalisen räjähdysvaaran 
vuoksi. Akkujen kuljettaminen 
mantereelta toiselle on 
edellyttänyt perusteellista riskien 
tunnistamista ja minimoimista.

Sponsorointi on meille muutakin kuin markkinointia. Tuotamme arvoa 
yhteistyökumppanillemme –parantamalla tehokkuutta, leikkaamalla 
kuljetusaikoja ja -kustannuksia sekä etsimällä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. 
Salaisuutemme on, että olemme yhtä innostuneita yhteistyökumppaniemme 
hankkeista kuin he itsekin! Kumppaneitamme ovat mm.
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Innovaatiota ja intohimoa

Kori: Dallara

Sähkömoottori: McLaren, 200kW maksimiteho

Akut: Williams
Moottorin vaihtosuuntaaja (invertteri): McLaren

Moottorinohjaus:   McLaren

Renkaat: Michelin, uritetut joka sään käyttöön

Formula E on upouusi FIA:n tukema moottoriurheilukilpailu, jossa 
kokonaan sähköiset yksipaikkaiset kilpa-autot kisaavat 
kaupunkiradoilla eri puolilla maailmaa. Lajin tarkoituksena on 
kiihdyttää sähköisen teknologian kehittämistä ja sovellusta – 
päämääränä viime kädessä vähemmän päästöjä ja puhtaampi ilma 
kaupungiympäristössä.

Jarrut: Alcon
Renkaat: OZ Racing

Vaihteisto: Hewland viisivaihteinen sekventiaali

rattivalitsimilla, kiinteät välitykset
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Kaikki tiimit käyttävät ensimmäisenä vuonna 

Spark-Renault SRT-01E-autoja; kukin kuljettaja 

käyttää kilpailun aikana kahta autoa.

Formula E rakentuu kestävän hyvinvoinnin kolmelle periaatteelle eli sosiaaliselle, taloudelliselle ja 
ympäristövastuulle. Ne sopivat täydellisesti yhteen DHL:n tavoitteeseen parantaa 
hiilidioksiditehokkuuttaan 30 % vuoteen 2020 mennessä. Sen mitä opimme Formula E:n kautta, tulemme 
hyödyntämään maailmanlaajuisesti – auttamalla asiakkaitamme ja toimialaamme luomaan meille kaikille 
paremman tulevaisuuden.

Globaali ulottuvuus, globaalit arvot

220+ 
maata ja 
aluetta

315,000 
työntekijää 

89,000+ 
ajoneuvoa

11,500+ 
vihreää 

ajoneuvoa

yli 12 % 30 % 
parannus 

hiilidioksidi-
tehokkuuteen

200+
rengasta

20
latausyksikköä

45
akkua

40
autoa +
1 vara-auto

Varikko-
kalusto

450
tonnia

2
747-
rahtikonetta

25
konttia

4545554

Multimodaaliset ratkaisut

DHL ja sarjan järjestäjä FEH ovat tehneet 

tiivistä yhteistyötä ensimmäisen kauden 

kisakalenterin hiomisessa. Yhdessä olemme 

optimoineet osakilpailujen järjestyksen ja 

aikataulut, jotta kuljetuksissa pystytään 

merkittävästi hyödyntämään meri- ja 

rautatiekuljetusta. Vaikka lentokuljetus on 

nopeampaa, matkaaminen laivalla ja junalla 

aina kun mahdollista leikkaa 

hiilidioksidipäästöjä ratkaisevasti.

Formula E
ympäri maailman

2013

2014

Ensimmäiset keskustelut 
DHL:n ja Formula E 
Holdingsin välillä.

Kuljetimme ensimmäiset 
kaksi Spark-Renault-koria 

Sparkin tehtaalta Ranskasta 
Frankfurtin autonäyttelyyn. 

Sähköinen kilpa-auto 
paljastettiin ja 

DHL-yhteistyökumppanuus 
julkistettiin.   

Kuljetimme 
ensimmäisen täysin 

toimivan 
Spark-Renaultin Las 

Vegasiin, missä Lucas di 
Grassi ajoi sitä pitkin 

The Strip -turistikatua.

Toimitimme Donington 
Parkiin ensimmäiset 10 
autoa tiimeille ja pian sen 
jälkeen ensimmäisen 
erän akkuja Williamsilta.

Toinen erä 
Spark-Renaulteja sekä 

akkuja toimitettiin 
tiimeille.

Joka tiimi sai vielä 2 
autoa akkuineen 
Donington Parkiin. Fanit 
pääsivät ensimmäistä 
kertaa seuraamaan 
tositoimia kilparadalla 
neljän julkisen 
testiajopäivän aikana.

Kaksi suljettua ja 
viimeinen julkinen 

testiajo. Seuraavat ajot 
ensimmäisessä 
osakilpailussa.

Autot, latauslaitteet, 
renkaat ja muut varusteet 
lähtivät Donington 
Parkista Pekingiin.

May

April


