Eindhoven, 2 oktober 2014

Met elektrische motor de wereld rond in 80 dagen
Donderdag 2 oktober om 16:00 uur stelt STORM Eindhoven zich voor als het nieuwe
studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven. STORM gaat een innovatieve

elektrische motorfiets ontwikkelen en hiermee vanaf 3 april 2016 deelnemen aan de 80 Day
Race. Tijdens deze race, die enkel bedoeld is voor voertuigen zonder verbrandingsmotor, zal
STORM Eindhoven met haar motorfiets de langste elektrische motorreis ooit maken.

Een zero-emission voertuig maken zonder daarbij in te leveren op design, veiligheid en
rijplezier. STORM Eindhoven wil dit realiseren in de vorm van een elektrische motorfiets en
aan de wereld laten zien dat elektrisch vervoer ook aantrekkelijk kan zijn. Een motorfiets
levert daarnaast een strategisch voordeel op in de race, omdat je bijvoorbeeld minder wordt
opgehouden door files. Door als eerste in de geschiedenis met een elektrische

seriemotorfiets de wereld rond te gaan in 80 dagen, wil het team aantonen dat aantrekkelijk
duurzaam vervoer mogelijk is.
STORM Eindhoven bestaat uit 29 enthousiaste en toegewijde studenten die twee jaar lang
gaan werken om deze innovatieve motorfiets neer te zetten. Naast het technische aspect

speelt strategie ook een grote rol. In de 80 Day Race staan namelijk alleen de acht finish- en
startplaatsen vast. In deze wereldsteden worden grote media evenementen georganiseerd,
zodat overal ter wereld het elektrisch vervoer op de kaart wordt gezet. Acht locaties staan
dus vast op de kaart, maar de route tussen de punten mogen de teams zelf inkleuren.

Samenvatting
Door deel te nemen aan de 80 Day Race zal STORM Eindhoven laten zien dat het een

elektrische motorfiets kan ontwikkelen die in 80 dagen de wereld rond kan rijden zonder
fossiele brandstof te verbruiken. Hierbij zal STORM het wereldrecord moeten verbreken van
de langste elektrische motorreis ooit.

----------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Gezien het tijdstip van de team lancering verzoeken wij u vriendelijk geen publicaties vrij te

geven voor donderdag 2 oktober, 16:00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eindhoven, 2 oktober 2014

Senja Boom

Telefoonnummer: +31 6 220 533 32

E-mail: s.boom@storm-eindhoven.com
Website: www.storm-eindhoven.com

