
Cetan pomiesci dwie osoby i napfdzany b d̂zle silnikiem Diesia o mocy 4 KM. Na zdĵ ciu: fragment pojazdu podczas prac 
konstrukcyjnych 

«• Do pocz^ku prestizowego wysci-
gu superoszcz^nych aut zostalo nie-
wiele czasu, a studenci Politechniki 
Lubelskiej, ktdizy szykujq dwa poja-
zdy, borykajq si§ z problemami finan-
sowymi. Ale I tak konstruktorzy za-
powiadajq: - Zd^my na pewno. 
Elvic i Cetan b§d^ reprezentowac Po-
litechnik? Lubelskq w Shell Ecoma-
rathon, prestizowych zawodach, 
w ktoiych pojazdy zbudowane przez 
ekipy studenckie z calego swiata ry-
waUzuĵ  o to, ezyja konstrukcja prze-
jedzie najdluzszy dystans. Tegorocz-
na, europejskaedycjarozpocznie si§ 
17 maja w Rotterdamie i potrwa dwa 
dni. 

Ekipom zDstalo wi§c niewiele cza
su, by przygotowac swoje pojazdy. 
Elvic i Cetan znacznie rozni^ si§ kon-
strukcyjnie. W^startujq, w roznych 
kategoriach. Elvic nap^dzany b^dzie 
400-watowym silnikiem, umieszczo-
nym w tylnym kole. Konstruktorzy 
wyposaz^ go w bateri§ litowo-jono-
w^. Nadwozie o oplywowym ksztal-
cie zostanie wykonane z wloMen 
glow^o-kewlarowo-szklanych. B^dzie 
to lekki, jednoosobovry pojazd, za-
projektovifany tak, by byl maksymal-
nie energooszcz^dny. Wystartuje 
wkategorii Prototype. 

- Z powodow finansowych mamy 
lekMe opoznienie - przyznaje dr inz. 

Cetan zostanie 
pokazany na Targach 
Motoryzacyjnych 
Autosalon; ktore 
odb^d^ si§ w dniach 
21-22 kwietnia 
w iuiieisWm Centrum 
Targowo-
-Wystawiennfczym 

Piotr Filipek, opiekun Kola Naukowe-
go Elektiykow „Nap§d i Automatyka", 
ktorego czlonkowie buduj^ pojazd. 
- Ale zd^zymy na pevmo. Mamyjuz 
gotowq podlog?, kola i nap§d. Wyko-
nanie nadwozia zajmie namjakis mie-
siq,c. 29 marca cz^sciowo zbudowany 
pojazd zostanie zawieziony do War-
szawy, gdzie odb^dzie si§ konferencja 
prasoMfa polskich zespolow, ktore wy
startuje w Shell Eco-marathon. 

Projekt finansowo wspierajq, wla-
dzerektorskiePL. 

Drugi z pojazdow - Cetan, wystar
tuje wkategorii Urban Concept. Mu
si jak najbardziej przypominac uzyt-
kowe auto miejsMe. Pomiesci dwie oso
by inap§dzanyb§dzie silnikiem Dies-

la o mocy 4 K M . Maksymalna pr§d-
kosc pojazdu wyniesie 60 km na godz. 

- Mamyjuz silnik, ram? i znacznq, 
cz^sc nadwozia z laminatu, konczy-
my robic kola - wylicza dr inz. Leszek 
Gardynski, ktory opiekuje si§ Kolem 
Naukowym Inzynierii Materialowej. 
To wlasnie jego czlonkowie pracujq 
nad projektem. - Wladze rektorsMe 
wlasnie przekazaly nam pewnq kwo-
t§ na dalsze prace - mowi Gardyhski. 
- To poprawilo sytuacj§, bo studenci 
dokladali juz do projektu z wlasnej 
kieszeni. Sporo pomogli nam tez 
sponsorzy. 

Inz. Gardynski zapowiada, ze Ce
tan zostanie pokazany na Targach Mo-
toryzacjjnych Autosalon, ktore odb§-
d^ si§ w dniach 21-22 kwietnia w Cen
trum Targowo-W^tawienniczym przy 
ul. Dworcowej 11. 

L^czny koszt dwoch projektow to 
ok.l20tys.zl.©PR 

I Sponsorzy 
poszukiwani 

*• Firmy i osoby prywatne, ktore 
chc^ pomoc w budowie pojazdow 
i zyskac tym samym niecodzienn^ 
reklam?, proszone ŝ  o kontakt: 
piotr.filipek@pollub.pl oraz Lgardyn-
ski@pollub.pl.© 


