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Bijeenkomst “Aanpassen vrachtwagens
voor LNG gebruik”

Agenda
17-03-2018
Open dag HAN Arnhem
20-03-2018
Bijeenkomst "Aanpassen
vrachtwagens voor LNG
gebruik"
21-03-2018
Open avond Deeltijd HAN
Arnhem
14/15-04-2018
Volante Rally 2018
26-05-2018
Volante motortoertocht
08-06-2018
10e HAN ecomarathon

Contact Volante

HAN Automotive Research nodigt je van harte uit
op dinsdagmiddag 20 maart in Arnhem waar de stand van
zaken van het LNG Pilots project zal worden toegelicht. De
nadruk ligt op het dual fuel proces.
Het doel van dit project is het vergroten van het gebruik van
vloeibaar aardgas (LNG). Eén van de onderdelen van het project is
daarom het aanpassen van vrachtwagens voor het gebruik van
LNG.
De projectpartners/transportbedrijven in Duitsland hebben
behoefte aan een systeem, waarbij zowel 100% diesel als dieselgas kunnen worden toegepast.
Deelname is gratis. Je kunt je inschrijven tot 15 maart. Meer info
en aanmelden…..

Volante motortoertocht 2018
Noteer bij interesse alvast 26 mei 2018 in je
agenda. Op deze dag zal de Volante
motortoertocht 2018 verreden worden.
Er wordt weer gewerkt aan een leuke route
voor deze gezellige activiteit. De inschrijving zal
medio april geopend worden.

volante.autotechniek@han.nl
Volante vacatureservice
Website

10e editie van de HAN ecomarathon
Facebook

Contact HAN Automotive
info.automotive@han.nl
Stage en afstuderen:
marian.snelders@han.nl

HAN Automotive
Alumni HAN Automotive

Volante bestaat 10 jaar maar ook de HAN ecomarathon viert
het 10-jarig bestaan.
Wat is ook al weer de HAN ecomarathon?
In een half studiejaar gaan teams bestaande uit course 7/8
studenten met een zeer beperkt budget voertuigjes ontwerpen en
bouwen. De voertuigjes zijn ontworpen met als doel zo zuinig
mogelijk te rijden met een gemiddelde snelheid van 30 km/h. De
HAN ecomarathon is de ultieme test van de voertuigjes: welke
groep heeft de combinatie van beste ontwerp en beste uitvoering
van het ontwerp? Brandstofverbruiken van 1 op 350 zijn in het
verleden gehaald. Elektrische voertuigjes hebben 1 op 1000
gehaald (CO2 equivalent)!
Komende editie van de HAN ecomarathon (vrijdag 8 juni op het
Midland circuit in Lelystad) is de 10e editie. Daar wil de organisatie
een “feestje” van maken. Graag nodigen ze alumni uit om naar de
HAN ecomarathon in Lelystad te komen. Er zijn ook mogelijkheden
om met je maatjes van vroeger of met collegae deel te gaan
nemen! Wil je meer weten neem dan contact op met Wijnand
Zwart (w.zwart@han.nl)

Volante Rally 2018
De inschrijving voor de Volante Rally 2018 is gesloten.
We gaan in het weekend van 14 en 15 april met 40 equipes van
start voor een tweedaagse jubileumrally die voor een groot deel
door de Eifel gaat.
Meer informatie is te vinden op onze website.

Contributie Volante 2018
In de maanden maart en april 2018 zullen de incasso's voor de
contributie 2018 worden uitgevoerd. De contributie bedraagt net
als voorgaande jaren €10.
Mochten je rekeninggegevens recent gewijzigd zijn, hierbij het
dringende verzoek deze door te geven aan onze penningmeester
via volante.autotechniek@han.nl
We bedanken jullie voor weer een jaar lidmaatschap en zien jullie
graag bij een van de evenementen.
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