leżnione od pracy silnika spalinowego. Dzięki tej nowatorskiej koncepcji napędu możliwe są funkcje,
które dodatkowo zwiększają komfort w zakresie klimatyzacji pojazdu.

Akumulator jest niezbędnym elementem funkcyjnym pojazdu
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elektrycznego i hybrydowego. Musi szybko i niezawodnie zapew-
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niać ogromne ilości energii dla napędu. Większość akumulatorów to wysokonapięciowe akumulatory litowo-jonowe i niklowometalowo-wodorkowe.
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Rys. 3. Opcja 1
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