
Vier investeerders zetten schouders onder Belgische
elektrische driewieler

BELGA Vier investeerders hebben hun schouders gezet onder de ECAR 333
een Belgische elektrische driewieler waarvan tijdens het vorige autosalon van
Brussel een prototype voorgesteld werd Een nieuw bedrijf ECAR Belgian Green
Vehicle werd opgericht voor de assemblage en verkoop van het voertuig zo
maakte drager van het project Xavier Van der Stappen dinsdag bekend Doelstelling
van het bedrijf is 500 voertuigen te produceren per jaar tegen 2020

De vier investeerders zijn Thierry Deflandre directeur van het Circuit Zolder Laurent
Minguet ondernemer uit Luik oprichter van EVS en aan het hoofd van
vastgoedonderneming Groupe Horizon Willy Sonck via investeringsmaatschappij
Adoxa en Patrick Naeyaerts die aan het hoofd staat van een bedrijf gespecialiseerd
in fotovoltaïsche zonne energie en invoerder van elektrische voertuigen

De Ateliers Jean Delcourt een beschutte werkplaats uit Grace Hollogne zal
deelnemen aan het uitwerken van het concept van de carrosserie in linnen Het bedrijf
IOL Strategie Design zal op zijn beurt zorgen voor de ontwikkeling van het design en
de verschillende versies

De Waalse Regio heeft een financiering toegezegd van 70 procent van het
onderzoeksbudget voor het eerste jaar Een tweede kapitaalsverhoging blijft gepland
voor januari 2016 om de productie van de eerste 50 voertuigen te verzekeren ECAR
is nog op zoek naar investeerders voor die tweede fase

Van der Stappen en zijn team koesteren de hoop op het volgende autosalon van
Brussel in januari 2016 een rijklaar voertuig voor te stellen Het voertuig is bestemd
om eerst de vloot van gemeenschappen uit te rusten de gewesten steden
gemeenten openbare diensten bedrijven luidt het De ECAR zal dus niet
onmiddellijk beschikbaar zijn voor particulieren Zij zullen naar verwachting een jaar of
twee geduld moeten hebben

Meer informatie over de wagen op op www ecar333 be
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