
УЛТРА КОНДЕЗАТОРЕН 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУС 

Без лимит на пробега – без замърсяване – 
без батерии 



Електрически автобуси, базирани на ултра 
кондензатори (УК), се използват от 7 години 
в Шанхай и са изминали над 8 милиона 
километра. 



ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ ТРАНСПОРТА В ГРАДА 

Изследователски фигури на Key Aphekom all European: 

• 60 учени; 

• 3 години; 

• 25 града; 

• 12 държави; 

• 39 милиона жители. 
 

Key Aphekom all European изследователски открития: 

• Животът в близост до автобусна линия може да бъде 
причина за 15-30% от случаите на астма при деца; 
също и за хронични обструктивни белодробни болести 
и сърдечни болести при хора на възраст от 65 и повече 
години. 

 

 



ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ ТРАНСПОРТА В ГРАДА 

Key Aphekom all European изследователски открития: 

• Икономиката бива натоварена с  300 милиона евро на година. 

• В 20 града, където сярата в горивото е била забранена със закон: 

   - са предотвратени 2200 случая на преждевременна смърт от 
заобикалящия SO2 

   - спестени са около 192 милиона евро 

• По данни на СЗО превишаването на праховите частици във 
въздуха в 25 европейски града с 39 милиона жители води годишно 
до: 

   - 19000 смъртни случая; 

   - 15000 от тях са от сърдечносъдови болести; 

   - 31,5 милиарда евро разходи за здравеопазване и свързани с 
това дейности 



ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ГРАДСКИЯ ВЪЗДУХ ОТ ТРАНСПОРТА: СРЕДНО НИВО НА 
NO2 В ПАРИЖ 2009 



ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ГРАДСКИЯ ВЪЗДУХ ОТ ТРАНСПОРТА:ОЧАКВАНО 
ПОДОБРЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ 



ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ГРАДСКИЯ ВЪЗДУХ ОТ ТРАНСПОРТА: ХРОНИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО 



ВЪЗХОДЪТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ АВТОБУСИ 

• Китай е водещ пред запада в сферата на чистия 
градски транспорт. 

• Много от китайските градове вече успешно използват 
е-автобуси като част от градския транспорт. Тази 
тенденция расте много бързо. 

• Електрическите автобуси са факт и, без съмнение, 
тенденцията на бъдещия градски обществен 
транспорт. 

 

 

 



ЗАЩО Е-АВТОБУСИ? 

• В световен мащаб прогресивно расте търсенето за "по-
чист" личен и обществен транспорт. 

• Готовността на правителствата да инвестират огромни 
капитали в намаляване на замърсяването. 

• Без съмнение – тенденция на бъдещето. 

• Електрическите двигатели са много по-ефективни от 
дизеловите. 

• Интересни бизнес възможности. 

• Спестяване на разходи за енергия. 

• Спестяване от поддръжка на автобусите. 

• Спестяване от изграждането и поддържането на 
тролейбуси и трамваи, както и от разходи за 
инфраструктура. 



ОГРОМНИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ЕНЕРГИЯ НА КИЛОМЕТЪР 

• Средния разход на градски автобус с дизелов двигател 
е 0.4 – 0.8 liter/km. 

• Консумацията на Е-автобус за 1 km е 0.6 kWh,  а с  A/C 1 
- 1.2 kWh. 

• В повечето страни в света, експлоатацията на 
електрически автобуси може да спести на операторите 
значителни суми пари, което се дължи на по-ниска 
цена на необходимата електрическа енергия срещу 
много по-високата цена на гориво за всеки км. 

• Най-важната задача и цел е да се намали 
замърсяването вътре в градовете. Спестяването на 
разходите за енергия е само една допълнителна полза. 



ОГРОМНО СПЕСТЯВАНЕ ОТ ПОДДРЪЖКА 

Разходите за поддръжка на Е-автобус са значително по-
ниски, отколкото на дизелов автобус: 

•  без двигател с вътрешно горене; 

•  без скоростна кутия; 

•  без изпускателна система и катализатори; 

•  без охладителна система, радиатори и др; 

•  без инжекционни системи за подаване на гориво; 

•  без маслени, горивни и въздушни филтри; 

•  без трансмисионни и  ангренажни ремъци; 

•  без нужда от резервоар и инжекционна система; 

  



ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

• Идеално изгаряне при дизел отделя 2.6 kg CO2 на 1 liter 
– 2.2 kg CO2 на 1 km. 

• При производството на 1 kWh електричество в ТЕЦ на 
твърдо или течно гориво се отделя 0.8 kg CO2 а в газо-
турбинни централи 0.52 kg CO2 т.е -  0.8 Kg CO2 per 1 km. 

• Е-авотбусът не замърсява въздуха в градовете и ще 
отделя едва 1/3 CO2 в сравнение с дизеловите 
автобуси. 

• Ще има значително спестяване на енергия на 
национално ниво. 



ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ –                       
УК Е-АВТОБУС 

• За разлика от леките автомобили, градските автобуси 
пътуват по редовни маршрути. Това позволява 
постигане на ефективна и относително ниска цена при 
изграждането на инфраструктура за зареждане. 

• Терминалът (автобусната спирка) е оборудван с 
автоматична система за таксуване. УК Е-автобус се 
зарежда по време на неговия престой в терминала в 
продължение на няколко минути и е в състояние да се 
движи по целия маршрут. 

• Една зареждаща станция може да обслужва всички 
автобуси, движещи се по тази линия.  



Зареждане на Е-автобуса 



Зареждане на Е-автобуса 



Зареждане на Е-автобуса 



Само 6 метра проводник 
на спирката 



ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДСКИ ПУБЛИЧЕН ТРАНСПОРТ:   
УК Е-АВТОБУС 

• Ниско собствено тегло -  
480 Kg кондензатор позволява 10 Кm пробег. 
960 Kg кондензатор позволява 20 Кm пробег.  
1440 Kg кондензатор позволява 30 Кm пробег. 

• Бързо зареждане - 3-7 минути на терминала 
(първоначална спирка) позволяват 10km – 30km без 
презареждане.  

• Неограничен лимит – УК Е-автобус може да следва 
маршрута си непрестанно без ограничение в 
дистанцията.  

• Ниски разходи за инфраструктура – достатъчна е една 
единствена зареждаща станция за всяка линия в 
нощното депо. 



ПРЕДИМСТВОТО НА УЛТРА КОНДЕНЗАТОРИТЕ СРЕЩУ 
БАТЕРИИТЕ 
 • Неограничен лимит. 

• Ниско собствено тегло – най-голям капацитет за 
побиране на хора. 

• По-ниски разходи за Е-автобус спрямо такъв на 
батерии. 

• Нормален градски дизайн на автобуса. 

• По-ниска инвестиция в инфраструктура (само една 
зарядна колонка на всяка линия).  

• Няма опастност от експлозия при удар, бърз разряд.  

• Ниските температури не влияят нито на работата, нито 
на КПД на УК. Може да работи на пълен капацитет 
дори при - 25°c.  

• Не е нужно да се отопляват помещения с батерии. 

• По-дълъг живот: около 2 пъти спрямо батериите.  



ТЕХНОЛОГИЯ НА УЛТРАКОНДЕНЗАТОРИТЕ 

• Успешно функционират в градския транспорт на 
Шанхай от 7 години – изминати 8 милиона километра.  

• Голям успех по време на EXPO в Шангхай 2010. 

• Сега, след постигане на пълна съвместимост с 
европейските автобусни стандарти (WVTA), ще започне 
изнасянето им към Запада.    

• Развитието на УК не изисква нови автобуси, тъй като 
ще са напълно съвместими със сегашните модели 
автобуси. 

• По-сигурен от всеки друг автобус (газ, дизел или на 
батерии).  
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30 6 4 6 6 6 2 0 0 Дизел 

22 4 2 4 4 4 0 2 2 Газ 

28 6 6 6 0 0 0 4 6 Тролейбус 

32 3 4 2 4 3 5 5 6 Батерии 

44 6 6 5 5 4 6 6 6 Е-Автобус 

0 - най-ниска оценка 
6 - най-висока оценка 

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ АВТОБУСИ 



21 kWh базов УК пакет без нужда от 
сервизна поддръжка (по-малко от 1 тoн) 



УК пакетът в задната част на автобуса 



Пневматично задвижван пантограф в 
прибрано положение 



Новият УК Е-автобус – модел за Европа  
Нисък под + накланяне + ЕС съобразен 
(WVTA & EMC) 



Новият УК Е-автобус – модел за Европа  
Нисък под + накланяне + ЕС съобразен WVTA & EMC) 



КОНФИГУРАЦИОННА ТАБЛИЦА НА 12М ЕС СЪОБРАЗЕН УК Е-
АВТОБУС 

Показател Параметри 

Размери  12000*2550*3210 mm 

Максимална скорост 80km/h 

Брой пътници 90   

Брой столове 32+1 

Тип на купето каросерия 

Вход   Нисък вход 

Рампа за инвалиди Ръчно задвижване 

Предна/задна следа 2650/3450 mm 



КОНФИГУРАЦИОННА ТАБЛИЦА НА 12М ЕС СЪОБРАЗЕН УК Е-
АВТОБУС 

Показател  Параметри 

Широчина на вратата за пасажери 1200mm 

Интериор  Луксозен интериор 

Предна/задна ос (8.5T/13T（ZF  Germany 

Окачване  Въсдъшно   (WABCO) 

Спирачки Дискови спирачки(WABCO) 

Гуми  (275/70 R22.5 （Michelin 

Предавателно отношение 6.14 



КОНФИГУРАЦИОННА ТАБЛИЦА НА 12М ЕС СЪОБРАЗЕН УК Е-
АВТОБУС 

Показател  Параметър 

Предавателно отношение 4.06 

Двигател (номинална мощност) 67kw*2  Siemens 

Супер кондензатор 600V，21-30 kWh 

Контролер на мотора Siemens ELFA system 

Електрическа система CAN bus system 

Климатична инсталация Електрическа система 15kW 

Вътрешно осветление LED  

Монитор Video  



ПОСТОЯНЕН ОТЧЕТ НА ВСИЧКИ ДАННИ НА АВТОБУСА В 
РЕАЛНО ВРЕМЕ 

Автобусите изпращат отчети до контролния център в 
реално време: 
• Локация 
• Техническо състояние 
• Разход на енергия 
• Качество на шофиране 
• Ранно разпознаване на евентуални откази 



SIEMENS ELFA ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА 
 



БЪДЕЩ МОДЕЛ – BRT ДВОЙНО & ТРОЙНО СЪЧЛЕНЕН УК  
ГРАДСКИ АВТОБУС  19M’ – 25M’ 

 
 



 
 

 8m градски УК Е-автобус 



14m УК Е-автобус за летище 



14m УК Е-автобус за летище 



Електрически влак базиран на 

системата Aowei за ултра кондензатори 

ще заработи в Нандзин през 2014 г. 

H:/00000南京专题超级电容及新能源汽车/快速充电原理.wmv


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЛАК 

• 4 УК пакета – тегло 3.4 тона. 
• Обща изходяща мощност от УК - 80 kWh. 
• Само едно зареждане от 4 мин. на терминал. 
• Тегло на влака- 41 тона. 
• Разрешен товар на хора - 8/m² . 
• Общо тегло - 70.6 тона 
• Максимална скорост - 80 km/h. 
• Средна скорост - 24 km/h. 
• Максимален наклон - 6%. 
• Ускорение - 1.3 m/s². 

 
 







БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Chariot Motors 
info@chariot-motors.com 


