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2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ENERGY RES ‘08
Η 2η Διεθνής Έκθεση ENERGY RES ‘08 ήταν από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις που διοργανώθηκαν φέτος στην
Ελλάδα με θέμα τις Εναλλακτικές αλλά και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Tropical παρουσίασε το αυτοκίνητο
πόλεως υδρογόνου και τράβηξε τα βλέμματα των περισσότερων επισκεπτών της έκθεσης και του τύπου. Το περίπτερο
μας το επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κος Κ. Μουσουρούλης, ο Πρόεδρος της
Μόνιμης Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές του Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, κος Α. Βραχνός,
αλλά και αρκετοί καθηγητές από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας μας.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κος Κ.
Μουσουρούλης, επισκέφτηκε το περίπτερο μας και συζήτησε με
τον κ. Γ. Λάγιο (Πρόεδρο Tropical AEBE) για το Αυτοκίνητο
Υδρογόνου αλλά και τις οικολογικές γεννήτριες Υδρογόνου

Το αυτοκίνητο πόλεως υδρογόνου «έκλεψε» πραγματικά την
παράσταση στην 2η Διεθνή Έκθεση EnergyRES ‘08 όπου
χιλιάδες επισκέπτες έκαναν ερωτήσεις σχετικά με την αυτονομία
του, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αλλά και τις επιδόσεις του.

Η Tropical AEBE παρουσίασε με επιτυχία το 2-θέσιο αυτοκίνητο πόλεως υδρογόνου «GreenCar» το οποίο
κατασκευάστηκε για το Πάρκου Περιβάλλοντος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κερατέα.
Χιλιάδες επισκέπτες είδαν από κοντά πως οι τεχνολογίες υδρογόνου εφαρμόζονται από την TROPICAL στην
αυτοκίνηση και διαπίστωσαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν σε σύγκριση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες όπως
οι μηδενικοί ρύποι αλλά και ο αθόρυβη λειτουργία τους. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι το 2010 το αυτοκίνητο πόλεως
υδρογόνου της TROPICAL θα διατίθεται μαζί με το σετ για την οικιακή παραγωγή του υδρογόνου (φωτοβολταικά,
μονάδα ηλεκτρόλυσης, και δεξαμενές για την αποθήκευση του υδρογόνου).
Στην διάρκεια της έκθεσης διοργανώθηκε συνέδριο σχετικό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αυτοκίνηση
και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής για τις
Πράσινες Μεταφορές κ. Α.Βραχνός, ενημέρωσε το κοινό για τις προθέσεις του Υπουργείου. Επίσης, από τον όμιλο
“Πέτρος Πετρόπουλος”, παρουσίασαν τα νέα λεωφορεία Scania που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα και από τον όμιλο
“Σαρακάκη” για το νέο υβριδικής τεχνολογίας αυτοκίνητο της Honda. Ενημέρωση έγινε επίσης για επενδύσεις σε αιολικά
πάρκα από την εταιρία “ΙΤΑ“ και επενδύσεις σε φωτοβολταικά συστήματα από την εταιρία “Solar Quest”.
Η TROPICAL είναι το μοναδική Ελληνική εταιρεία που είναι μέλος της «Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Υδρογόνου» και
πρόσφατα βραβεύτηκε από τον Bill Gates για τις καινοτομικές γεννήτριες υδρογόνου που κατασκευάζει στην Ελλάδα και
είναι παγκόσμιος leader με την διεθνή ονομασία “TROPICAL FUEL CELLS”.
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