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Elbilar i japansk hjälpinsats
Mitsubishi bistår räddningsarbetet efter tsunamin och jordbävningarna i
Japan med 89 stycken i-MiEV-elbilar. Trots att bilarna är relativt små, lätta
och har däck med lågt rullmotstånd, har de klarat utmaningarna och visat sig
vara de mest lämpliga i hjälparbetet. En av anledningarna är att de värst
drabbade områdena saknar tillgång till bensin och att elbilarna snabbt och
enkelt kan ”tankas” med vanlig el.
– Först trodde man att stora SUV:ar med hög markfrigång skulle vara de
bästa fordonen att använda under räddningsarbetet i det hårt drabbade
nordöstra Japan. Men god tillgång på el och bristen på bensin har gjort att de
första 30 elbilarna som först var på plats inte räckte till. Nu har Mitsubishi

Motors i Japan skickat totalt 89 elbilar och det kan eventuellt bli ännu fler,
säger Thomas Holm, vd för Mitsubishi Motors i Sverige.
Mitsubishis elbilar används till att transportera mat och andra förnödenheter
till sjukhus, skolor, daghem, flyktingläger samt till att köra läkare och
volontärer till sina arbetsplatser, främst i distrikten Miyagi, Fukushima och
Iwate. Dessutom används de till att åka runt och inspektera hur stora
skadorna i olika områden är.
Tack vare snabbladdningsstationer laddas elbilarna upp till 80 procent av full
laddning på bara 30 minuter.
Fakta om Mitsubishi
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via SC Auto Sweden AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm.
SC Auto Sweden AB har 31 anställda och ett nätverk av 70 återförsäljare och
100 serviceverkstäder runt om i Sverige. www.mitsubishomotors.se
För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR/Information, Mitsubishi Motors Sverige
08-474 54 51, 070-580 68 06 eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se

Om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm.
MMC Bilar Sverige AB har ett nätverk av 73 återförsäljare och 85
serviceverkstäder runt om i Sverige.
Mer information finns på www.mitsubishimotors.se
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