Hola!
Jak w pełni wykorzystać możliwości samochodu hybrydowego?
Samochody hybrydowe zyskują coraz więcej zwolenników. Według danych Europejskiego
Stowarzyszenia Producentów Samochodów w pierwszym kwartale 2020 roku sprzedaż aut z
napędem hybrydowym typu plug-in wzrosła w Europie aż o 133,99% w stosunku do poprzedniego
roku. Pojazdy wykorzystujące technologię plug-in hybrid łączą dbałość o ekologię z wygodą
użytkowania. Premierowy SEAT Leon e-HYBRID został wyposażony w trzy tryby zasilania, dzięki
czemu dostosuje się do każdej podróży.
Zaskakująca wydajność
Aby w pełni docenić funkcjonalność samochodów hybrydowych, trzeba zrozumieć, w jaki sposób
działają i jakie możliwości stwarza zastosowana w nich technologia. Układ napędowy typu plug-in
hybrid oparty jest na współdziałaniu tradycyjnego silnika spalinowego oraz silnika elektrycznego,
czerpiącego energię z akumulatora. Wymaga on ładowania poprzez podłączenie do odpowiedniego
źródła zasilania – domowego gniazdka o mocy 230 V lub infrastruktury miejskiej. Akumulator gromadzi
także energię odzyskiwaną podczas hamowania. – Silnik benzynowy i silnik elektryczny mogą napędzać
koła zupełnie osobno albo działać jednocześnie, generując jeszcze więcej mocy. W przypadku SEAT-a
Leona, dwa silniki wytwarzają łącznie 204 KM mocy – tłumaczy Gerhard Lux, specjalista SEAT-a
odpowiedzialny za rozwój hybrydowych i elektrycznych układów napędowych.
Codzienne podróże – tryb elektryczny
Samochód hybrydowy po uruchomieniu automatycznie włącza tryb elektryczny i wyłącza go, dopiero
gdy poziom naładowania akumulatora spada poniżej ustalonego poziomu. W takiej sytuacji, bez
angażowania w proces kierowcy, pracę rozpoczyna silnik spalinowy. Zmiana następuje również wtedy,
gdy pojazd potrzebuje większej mocy lub zostaje przekroczona określona prędkość. – SEAT Leon może
rozpędzić się w trybie elektrycznym aż do 130 km/h, a jego zasięg wynosi 64 km według WLTP (72 km
według NEDC) – komentuje Lux. – Oznacza to, że użytkownik pokonujący codziennie trasę o takiej
długości może korzystać niemal wyłącznie z trybu bezemisyjnego. Nawet jeśli drogi szybkiego ruchu
stanowią stały punkt podróży.
Dłuższe wyprawy – automatyczny tryb hybrydowy
Gdy użytkownik planuje dłuższą podróż, przekraczającą maksymalny zasięg w trybie elektrycznym,
może w pełni skorzystać z potencjału napędu hybrydowego. Po wytyczeniu trasy przez nawigację
samochód automatycznie dokona szacunków, przez ile kilometrów musi być napędzany silnikiem
spalinowym. – Automatyczny Tryb Hybrydowy przetwarza dane udostępniane przez system
nawigacyjny, aby w inteligentny sposób zarządzać zużyciem akumulatora. W obszarze miejskim będzie
przełączał się na tryb elektryczny, natomiast na drogach szybkiego ruchu i autostradach skorzysta z
silnika spalinowego. System traktuje priorytetowo tryb elektryczny – wszystko zostanie zaplanowane
w taki sposób, aby pojazd w pełni wykorzystał akumulator przed dotarciem do punktu ładowania –
tłumaczy Lux.
Podróże bez ustalonego planu – manualny tryb hybrydowy
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Czasem jednak decyzja o dłuższej podróży zapada spontanicznie, a przystanki na drodze do
wyznaczonego celu ustalane są na bieżąco. W takich przypadkach kierowca może sam podjąć decyzję,
z jakiego trybu chce korzystać w konkretnym momencie. – Istnieją trzy sposoby dostosowania działania
układu napędowego do swoich potrzeb: przejście na tryb spalinowy, dzięki czemu poziom naładowania
baterii pozostanie na tym samym poziomie, ustalenie granicy minimalnego naładowania ogniw,
poniżej której system nie może zejść albo doładowanie akumulatora podczas jazdy – wymienia Lux.
Ładowanie baterii SEAT-a Leona w wersji hybrydowej trwa 3,5 godziny przy użyciu systemu Wallbox
lub sześć godzin w przypadku podłączenia do domowego źródła prądu o mocy 230 V.
SEAT Leon e-HYBRID – podstawowe informacje:
Silnik elektryczny o mocy 115 KM
Akumulator 13 kWh
Zasięg w trybie elektrycznym do 64 km według WLTP (NEDC: 72 km)
Silnik spalinowy o mocy 150 KM
40-litrowy zbiornik paliwa
Łączna moc – 204 KM
SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a
międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80%
produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574
100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.
Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie,
El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon.
Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.
SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania
SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów.
Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces
cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.
Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających
klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny
showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który
przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne
narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online
zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych
salonach marki.
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