Inspirert av fremtiden

Hyundai ix35 FCEV

RESULTATET AV NEW THINKING. NEW POSSIBILITEIS
Ved å fokusere på nye ideer og nye muligheter har Hyundai tatt ledelsen i
utviklingen av null-utslippsbiler. Innsatsen har resultert i den brenselcelleelektriske ix35 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) med hydrogen som drivstoff
og null utslipp. Den har tilsvarende prestasjoner som konvensjonelle biler,
men med øket komfort.
Med rent vann som eneste utslipp har Hyundai nå startet kommersiell
produksjon og salg av brenselcelle-elektriske biler, som de første i
bilindustrien. Nye ix35 Fuel Cell er ikke bare en fremtidsdrøm og fantasi; den
er på veien akkurat nå.

NYE TIDER
Det tradisjonelle inntrykket av store firehjulstrekkere og
lite miljøvennlige biler har mistet sin mening med
introduksjonen av ix35 FCEV. Dette er starten på en ny
tidsregning i bilmarkedet uten utslipp. Nå kan man velge
både ytelse, rekkevidde og null utslipp!
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Biler med forbrenningsmotor benytter fossilt brennstoff for å skape energi, og med det slipper
de ut eksos som blant annet inneholder karbondioksid, karbonmonoksid, hydrokarboner, svoveloksyd og hydrogensulfid, som alle påvirker miljøet. Hyundai ix35 FCEV bruker hydrogen og oksygen
for å generere elektrisk kraft, og avgir rent vann i stedet for eksosgass. Det er resultatet av Hyundai
sine miljøambisjoner.
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Innen 2015 planlegger EU å begrense utslipp fra kjøretøy til et gjennomsnitt på 130 g/km. Imidlertid
vil selv kjøretøy som oppfyller denne forskriften avgi opp til 130 g/km, og det vil fortsette å påvirke
miljøet. ix35 FCEV slipper kun vann ut av"eksosrøret", noe som gjør det til et null-utslippskjøretøy i
ekte forstand.
Eu vil sette utslippskrav til 130g/km innen 2015 og 95g/km innen 2020.
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Single Charge

Med ix35 FCEV tar det ca tre minutter å fylle opp hydrogentanken, omtrent det samme som kreves for å fylle opp en konvensjonell bil (basert på 700-bar ladestasjon). Det som er tilgjengelige av batterielektriske biler krever ca 30 minutter for hurtiglading og 360 minutter for normal lading (basert på strømnett i privathusholdning).

MODERNE TEKNOLOGI OG EGENSKAPENE TIL HYUNDAIS ix35 FCEV
Teknologien og effekten i Hyundai sin ix35 FCEV er resultatet av en kombinasjon av mange ideer for
å minske utslipp i våre biler. Parret med utviklingen av teknologi i seg selv, setter ix35 FCEV standarden
for kjøretøy med null utslipp. Resultatet av nye ideer, nye muligheter.

FORBEDRET MOTORYTELSE

100 kW

136 hp

ix35 Fuel Cell

Motoren i ix35 FCEV er like sterk som en tradisjonell
forbrenningsmotor.
Maks motoreffekt i ix35 FCEV er 100 kw (136 Hk)

BEDRE DRIVSTOFFØKONOMI

WORLD’S FIRST MASS PRODUCTION FACILITY

10.1 km/L

Diesel_Tucson
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ix35 Fuel Cell

Distansen en ix35 kan kjøre på hydrogen er den samme som en
bensinbil kjører på en liter bensin. En liter hydrogen er alt ix35
FCEV trenger for å kjøre 27.8 km, hvilket er tilsvarende en 2.0
liters bilmodell, drevet av fossilt brennstoff, i dag (unntatt 
batteri-elektriske biler).

ix35 Fuel Cell

World 1st Mass Production

Hyundai Motor Company etablerte verdens første masseproduksjonsanlegg for brenselcelle-elektriske biler i februar
2013. Gjennom systematiske prosesser og spesialisert utstyr
har selskapet etablert masseproduksjonskapasitet og med
strenge kvalitetskriterier.

Drivstoffforbruk kan variere på forskjellige markeder og forskjellige
motorutgaver.

LYDLØS KRAFT

SOLID OG SIKKER HYDROGENTANK

FREMTIDEN FOR NULL-UTSLIPP

2015
2020

700 bar
Siden ix35 FCEV drives av en elektrisk motor i stedet for en
forbrenningsmotor, så den lager betraktelig mindre støy enn
vanlige biler med forbrenningsmotor.

9.8 million

24 million

Full tank kan romme totalt 5,67 kg med hydrogen. Tanken er
designet med høy presisjon, noe som tillater lagring av hydrogen
ved 700 bar trykk (industristandard).

I løpet av 2015 forventes det at det finnes nærmere 10 millioner nullutslippsbiler i verden. Etterspørselen fremover forventes å bli svært
høy, også for brenselcelle-elektriske biler..

Bar er en enhet hvor man måler trykk, en bar (1.013) tilsvarer trykk av en
atmosfære. En bar er således lufttrykket som omgir en person i hverdagen.

Kilde: Nomura Research Institute. The Nomura Research Institute, Ltd. tilbyr
konsulenttjenester og utvikler ulike løsninger for mange type industrier.
Se www.nri.co.jp for flere detaljer. Illustrasjonen over viser forventet antall
null-utslippbiler i henholdsvis 2015 og 2020

ALT DU TRENGER
ix35 forblir den samme bilen, mens ix35 FCEV legger nye dimensjoner til ett allerede imponerende
repertoar. Komfort styrkes av praktisk talt null støy og vibrasjon. Praktiske funksjoner og sofistikerte
detaljer gjør det klart at ix35 FCEV er en spesiell bil.

A. DRIVSTOFFMÅLER
Her får føreren informasjon om anslått kjørelengde tilgjengelig,
inkludert resterende drivstoffmengde.

B. AKTUELT FORBRUK
Denne funksjonen viser det aktuelle forbruket, så snart kjøretøyet
har passert 10km/t.

C. KLOKKEFUNKSJON
Viser kjørt tid siden siste "reset"
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E. BRENSELCELLEAKTIVITET

D. PÅFYLLINGSTELLER
Denne funksjonen gir oversikt over antall
hydrogenfyllinger som er gjort.
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Viser hvordan hydrogen og oksygen føres til brenselcellen og omdannes til
elektrisitet som benyttes til å drive den elektriske motoren i bilen.

F. LADING
I denne modus, når bevegelsesenergien er lav, benyttes strømmen laget
i brenselcellen til lading av bilens høyspenningsbatteri.

G. STRØMASSISTANSE
Strøm generert i brenselcellen sammen med strøm lagret i
høyspenningsbatteriet benyttes samtidig for å gi økt kraft ved behov.

H. BREMSELADING
Bevegelsesenergien fra bilen omdannes i motoren til elektrisk
energi som lader høyspenningsbatteriet.

HOVEDELEMENTENE

I ix35 FCEV

TRANSPORT FOR FREMTIDEN
– PÅ ALLE MÅTER
HYDROGENTANKEN
ix35 FCEV har kompositthydrogentanker og en rekke undersystemer, inklusive magnetventil, høytrykksregulator og overløpsreguleringsventil for maksimal sikkerhet. Takket være 700 bar
høytrykkstankene, har ix35 FCEV en rekkevidde på 594 km på
en full tank.

Løsning på utslippsutfordringer som følge av fossilt drivstoff har lenge vært
etterspurt. Mens alternativer som vind, sol, og andre fornybare energier ennå
har praktiske utfordringer, tilbyr brenselcelle-elektriske biler (FCEV) et reelt
alternativ.

BATTERI MED HØY KAPASITET
ix35 FCEV er utstyrt med ett lett og kompakt litium-polymer batteri med
høy ytelse og effektivitet, som midlertidig lagrer deler av den strømmen
som genereres av brenselcellen. Elektrisiteten lagret i batteriet, sammen
med elektrisitet generert av brenselcellen, blir brukt til å gi kjøretøyet
ekstra kraft under akselerasjon.

BRENSELCELLEN
Hydrogen og oksygen kombineres i brenselcellen for å produsere
elektrisitet som driver bilen. Vann er det eneste biprodukt av denne
funksjonen, noe som gjør ix35 FCEV til et virkelig null-utslippskjøretøy.

OMFORMER
Omformeren gjør høyspent likestrøm fra brenselcellen til vekselstrøm,
som så blir brukt til å drive den elektriske motoren. Den styrer også
rotasjonshastighet og dreiemoment på motoren.

DEN ELEKTRISKE MOTOREN
Den elektriske motoren utnytter strøm for å drive bilen fremover.
Når det ikke er behov for fremdrift blir elektrisk energi lagret i
høyspennings-batteri. Reduksjonsgirkassen forsterker kraften
fra motoren til hjulene, og gir mulighet for mer effektiv drift av
kjøretøyet i ulike terreng.

ix35 FCEV FREMDRIFT
En brenselcelle, elektrisk motor, batteri og hydrogentank er de viktigste komponentene i ix35 FCEV. Når
hydrogen fra tanken kommer til brenselcellen, blir gassen brutt ned i protoner* og elektroner*.
Strømmen av elektroner i brenselcellen gir strøm og genererer varme og vann. Elektrisitet generert fra
brenselcellen overføres til omformeren og deretter til motoren, noe som skaper energi som får hjulene
til å gå rundt.
Proton og elektron: Elementærpartikler med positiv og negativ lading

*

1. Hydrogen som er lagret i tanken blir tilført
brenselcellen.
2. Luft tilføres til brenselcellen.
3. Reaksjonen mellom luft og hydrogen i
brenselcellen genererer elektrisitet og vann.
4. Generert elektrisk kraft tilføres til den elektriske
motoren.
5. Vannutslipp

TESTET PÅLITELIGHET
BASERT PÅ INTENSIV TESTING
Det mest avgjørende element for verdens første masseproduserte brenselcelleelektrisk bil er pålitelighet. Det innebærer prioritering av sikkerhet og holdbarhet
over alle andre funksjoner. Hyundai sine ingeniører har kjørt ix35 FCEV gjennom
utallige prosesser for å produsere et kjøretøy som setter sikkerhet først. Basert
på de samme testkriterier som biler med forbrenningsmotor, har bilen blitt utsatt
for en rekke eksperimenter. Testkjøring blir utført i hele verden, for å prøve ut
ix35 FCEV sin holdbarhet. ix35 FCEV sin sikkerhet ble utprøvet gjennom tester
over en total distanse på over fire millioner km i ekstreme forhold, inkludert
Death Valley i Nevada, hvor temperaturen kan nå over 50℃, og i temperaturer
ned til -25℃ og tung snø i Norge og Sverige. Overalt, under alle omstendigheter,
har ix35 FCEV konsekvent vist robuste kjøreegenskaper. Den viste også sterk
ytelse og suveren driftssikkerhet når den ble testet på fjellveier 1000 meter over
havet i Korea.

Eksteme varmetester i
Death Valley, Nevada.

Kuldetester i Sverige.

Høyfjellsveier i Korea.

4 millionER km

ix35 HAR GJENNOMFØRT FIRE MILLIONER KILOMETER HARDTESTING

OPTIMAL TESTER FOR OPTIMAL SIKKERHET
Sikkerhet er en god grunn til at brenselcelle-elektriske biler er kjent som den ultimate neste
generasjons null-utslipp kjøretøy. ix35 FCEV har gjennomgått utallige tester og møter de mest
krevende sikkerhetsstandarder som kreves av markeder over hele verden.

KOLLISJONSTESTER
Kollisjonstester med ix35 FCEV ble utført på de samme betingelser som med
konvensjonelle biler. I ulike kollisjonssimuleringer (f.eks front-mot-front,
påkjørsel, og sidepåkjørsler) har bilen vist et utmerket sikkerhetsnivå. Den
fungerer normalt etter kollisjoner uten noen som helst lekkasje eller skade
på hydrogen tanken.

KOLLISJONSPUTER
Ix35 FCEV er utstyrt med seks
kollisjonsputer; doble kollisjonsputer
foran for fører og passasjer og
sidekollisjonsputer som tilbyr ekstra
beskyttelse mot sidekollisjoner.

Basert på FMVSS 301 fuel system stiffness evaluation og FMVSS 305 EV og hybrid
hydrogen vehicle crash test regulations (FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standards).

H2

TESTING AV HYDROGENTANK
Hydrogentanken, som et kjerneelement i ix35 FCEV sitt sikkerhetssystem, er godt
beskyttet av fire sensorer som oppdager kollisjon og lekkasje, samt
sikkerhetsventiler som blokkerer, slipper ut og nød-ventilerer hydrogen avhengig
av ulykkesscenario. Hydrogentanken er fremstilt av aluminiumlegering og karbonkompositt, og har gjennomgått utallige tester, som overtrykktest med trykk langt
høyere enn arbeidstrykk, fallprøver i ulykkesscenarier og kollisjonstester. Tankene
har også blitt utsatt for skuddtester, slik at sikkerheten kunne sertifiseres for
masseproduksjon.

AKTIVE NAKKESTØTTER
I tilfelle en påkjørsel bakfra vil aktive
nakkestøtter sørge for at kraften vil
bli fordelt på den mest effektive
måten for å unngå nakkeslengskader.

BRANNTESTER
I en sammenlignbar brannsikkerhetstest, utført sammen med
forbrenningsmotorbiler, bestod ix35 FCEV testen med glans. ix35 FCEV
avverget eksplosjonsfaren ved å registrere varmeutvikling og nødventilerte ut
hydrogen på en sikker måte. Hydrogen er det letteste element i verden. Den
høye diffusjonshastigheten (1,84 km per sekund) gjør det til et svært trygt
drivstoff med lav sannsynlighet for kvelning, selvantennelse og strålevarme.

MAKSIMUM TESTING FOR MAKSIMUM SIKKERHET
ix35 FCEV gjennomgår kontinuerlig omfattende sikkerhets- og kvalitetstester som en del av
Hyundais forpliktelse til alltid å sette kunden først. Gjennom dette arbeidet vil ix35 FCEV sette
en ny standard for fremtidig brenselcelle-elektriske biler og neste generasjon av null-utslipps biler.
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Bildene på denne siden viser en del av den omfattende testingen ix35 FCEV blir utsatt for. Vær oppmerksom på at det kan være små forskjeller mellom bilen på bildene og produksjonsmodellene.

HYUNDAIS VEDVARENDE ENGASJEMENT
FOR MILJØET
Hyundai har høye ambisjoner mht miljøet. Derfor er Hyundai involvert i ulike
utviklingsaktiviteter på tvers av miljørelaterte felt og i relevante
forretningsområder. Ved å signere intensjonsavtaler for null-utslipprosjekter
med regjeringer i hele verden og ved å samarbeide med globale
miljøorganisasjoner, gjør Hyundai store fremskritt i å øke bevisstheten rundt
brenselcelle-elektriske biler. I tillegg samarbeider Hyundai med land som er aktivt
engasjert i å sette opp hydrogeninfrastruktur, som for eksempel NordEuropeiske land, Tyskland, Italia og USA, for å bidra til en felles innsats for å
utvide nettverket av hydrogenstasjoner.
Hyundai har vært dedikert til utvikling av brenselcelle-elektriske biler siden 1998,
og har planer om å gjøre mer enn bare å bli verdens første masseprodusent av
slike biler. Vi er forpliktet til å leve opp til vår visjon og fullt spille vår rolle som en
globale merkevareleder i null-utslippsteknologi.

1

2
3

1 og 2. Vinner av prisen Fremtidens bil i 2013
3. Hyundai signerer en intensjonsavtale med representanter for de nordiske
land for en testflåte med brenselcelle-elektriske biler i januar 2011.
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PLANER FOR UTVIDELSE AV
HYDROGEN INFRASTRUKTUR

REGIONALE HYDROGENSTASJONER

DEN SKANDINAVISKE HYDROGENVEIEN
PARTENERSKAP 2015 VISJON (SHHP)
Norge, Sverige og Danmark har dannet Scandinavian Hydrogen
Highway Partnership (SHHP), i samarbeid med andre NordEuropeiske land, med mål om aktivt å utvide hydrogennettverket
for brenselcelle-elektriske biler. Målet er å etablere 27
hydrogenstasjoner, slik at forbrukerne i regionen får enkel tilgang
til hydrogen for sine brenselcelle-elektriske biler.

80
EU Region
H2 Station

H2 MOBILITY

Korea
H2 Station
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I Tyskland har Clean Energy Partnership som mål å etablere et
grunnlag for utbredelse av brenselcelle-elektriske biler. Det skal
gjøres gjennom et tysk hydrogenstasjon-nettverk, salg av
brenselcelle-elektriske biler og etablering av en industristandard
for hydrogen drivstoffkvalitet og hydrogenstasjoner. Ifølge H2
Mobility Report, var det 31 hydrogenstasjoner i Tyskland i slutten
av 2011, dette forventes å øke til 100 stasjoner i 2015 og 400
stasjoner innen 2020.

ITALIAN HYDROGEN HIGHWAY
Det italienske hydrogen highway prosjektet er tilknyttet SHHP og H2
Mobility og har som mål å skape ett hydrogen-nettverk som kobler
Skandinavia, Tyskland og Italia sammen. Målet med det italienske
hydrogen highway prosjektet er å etablere en hydrogen
infrastruktur som gjør at brenselcelle-elektriske biler kan kjøre fritt
i hele Europa.

CALIFORNIA FUEL CELL PARTNERSHIP (CaFCP)

The numbers of hydrogen refuelling stations by region are based on the number of refuelling stations
completed as of June 2013, and may change depending on the timing of assessment.

USA har jobbet for brenselcelle-elektrisk pilotdrift og bygget
infrastruktur gjennom CaFCP siden 1999. California har ledet
etableringen av et hydrogennettverk, med 37 stasjoner opprettet
så langt. Antallet hydrogenstasjoner i California ventes å øke til 68
innen 2015. I New York er det også planer om å etablere 20
hydrogenstasjoner innen 2015, og 100 stasjoner i 2020 (70
stasjoner i New York City, og 30 stasjoner langs motorveien), for å
muliggjøre sømløs drift av brenselcelle-elektriske biler.

STIL OG UNIKE SPESIFIKASJONER
ix35 FCEV er ikke en prototype utviklet for testing. Det er en unik bil utstyrt med alle de funksjoner
som kreves i hverdagen. Den er forberedt for virkelige veiforhold med funksjoner som bidrar til
sikkerhet, komfort og en unik personlighet som forventes i en moderne bil med null utslipp.

A

D

E

B

A. RADIATORGRILLEN
Den sterkt definert sekskantede heksagongrillen angir retningen for framtidige
Hyundai-modeller, ett blått Hyundai-emblem
representerer bilens unike null-utslipp
egenskaper.
B. 17-TOMMERS LETTMETALL FELGER
17-tommers lettmetallfelger, unike for ix35
FCEV, tilfører raffinement til bilens design og
bidrar til en mykere og sikrere kjøring.
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C. HYDROGEN PÅFYLLINGSMEKANISME
Påfyllingsmekanismen for hydrogen er presis
utformet for rask og sikker hydrogenfylling og
er den delen som klarest definerer ix35 FCEV
som en brenselcelle-elektrisk bil.
D. HOVEDLYS
Frontlykter med spissfindige detaljer gir
suveren lyskapasitet og stil til ix35 FCEV.
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E. TÅKELYS MED DRL
Skarpe LED*, DRL (daytime running light) og
sterkt lysende, tåkelys tilsier sikker kjøring i alle
situasjoner og værforhold.
F. EKSTRA SYNLIGE BAKLYS
Godt synlige baklykter gir synlighet selv under dårlig
værforhold og bidrar til sikkerheten for fører og
passasjerer.

G. PARKERINGSASISTENT
Parkeringsassistent varsler føreren om
hindringer bak bilen ved parkering,
LED lysdioder tennes raskere og gir en betydelig
energibesparelse

*
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H. JUSTERBART RATT l
Høyden og dybden på rattet kan justeres slik
at det gir en behagelig kjøreopplevelse for
føreren.
I. RYGGEKAMERA
Rygging blir tryggere og mer praktisk med bilens
ryggekamera-system.

J. FJERNKONTROLL PÅ RATTET
Med fjernkontrollen på rattet kan man enkelt
kontrollere lydanlegget.
K. TO-SONE AIR-CONDITIONING
Fører og passasjer kan uavhengig kontrollere
ønsket temperatur.
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L. HYDROGENSENSOR
Fire hydrogensensorer er strategisk
plassert i bilen og for å påvise en eventuell
hydrogenlekkasje inn i kupeen.
M. BAGASJEROM
Hydrogen drivstofftanken i ix35 FCEV er betydelig
redusert i størrelse og smart plassert for å gi
rikelig bagasjeromsplass. Baksetene kan også
foldes ned for å skape ytterligere bagasjeplass.

O

N. STARTKNAPP
Startknappen gjør start og stopp av bilen enklere
og mer intuitiv.
O. DRIVING MODE
"E"-modus gir drivstoffeffektivitet for normal
kjøring. "L"-modus er en lav hastighetsmodus
som gjør det mulig for motoren å reagere på høy
retardasjon og “motorbremse” som en
konvensjonell bil.

dimensjoner

Mål : mm

Spesifikasjoner
dimensjoner
Utvendig lengde (mm)

4 410

Utvendig bredde (mm)

1 820

Utvendig høyde (mm)

1 650

Akselavstand (mm)

1 650

Sporvidde (mm)
Takhøyde (mm)

2 640
Foran

1 585

Bak

1 586

Foran
Bak

Motortype
Dekk & felg

880
890
Frontplassert induksjonsmotor

Felg foran/bak

6,5JX17"

Dekk foran/bak

225/60R17

motor
880

890

2 640

Motoreffekt (kW)

100.0

Drivstoffsystem

4 410

Hydrogen

Maks. effekt (ps/rpm)

136/5 000

Maks. dreiemoment (kg·f·m/rpm)

30,6/1 000

Maks. hastighet (km/t)

160

Akkselerasjon (0-100 kph) (sec)

12,5

Drivlinje

FWD

forbruk
Forbruk (kg/100 km)

Bykjøring

0,8896

Landevei

0,9868

Blandet

0,9512

Rekkevidde (km)

594

CO2-utslipp (g/km)

0

Tank-kapasitet (kg)

5,64 (144 l)

Testresultatene er basert på intern testing og kan forandres etter validering.
1 585

1 586
1 820
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