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Opel Ampera wygrywa Rajd Monte Carlo 
 
 Cztery samochody elektryczne Ampera w pierwszej dziesi tce rajdu pojazdów z 

alternatywnym nap dem. 
 Triumf francuskiego zespo u Darniche/Lambert nad oko o 130 rywalami. 
 Udany debiut Ampery w testach wytrzyma ci i zu ycia paliwa.  

 
Rüsselsheim/Monte Carlo. Po zdobyciu tytu u „Samochodu Roku 2012" Opel Ampera 
zadebiutowa  podczas Mi dzynarodowego Rajdu Monte Carlo samochodów elektrycznych 
i z nap dem alternatywnym i wygra  jego 13. edycj . Zwyci ski francuski duet, Bernard 
Darniche i Joseph Lambert, zdo  pokona  imponuj  liczb  rywali. Warto wspomnie , 
e w pierwszej dziesi tce znalaz y si  a  cztery Ampery. W niedziel , ostatniego dnia 

wy cigu, rewolucyjny pojazd elektryczny przekroczy  lini  mety w stolicy le cego na 
Lazurowym Wybrze u ksi stwa. W rajdzie wystartowa o oko o 130 uczestników 
reprezentuj cych oko o 30 producentów, a ze zwyci skiego modelu korzysta o siedem 
za óg, w tym jeden prywatny zespó  Ampera. Pozostali rywale to Renault Fluence Z.E., 
sportowy Tesla Roadster, Mitsubishi I-MiEV i Peugeot Ion. Oprócz zwyci zców imponuj ce 
wyniki osi gn li tak e Charlotte Berton i Olivier Sussot sklasyfikowani na 3. pozycji, Jean-
Claude Andruet i Patrick Lienne na 7. miejscu oraz Hanns Werner Wirth i Daniel Riesen, 
którzy zaj li miejsce 8.  
 
„Sukces Ampery w tej wszechstronnej i rozgrywanej w bardzo trudnych warunkach 
rywalizacji dowodzi charakteryzuj cej ten model imponuj cej równowagi mi dzy 
wytrzyma ci  a efektywno ci  energetyczn . Umacnia ona nasz  pozycj  lidera 
w dziedzinie alternatywnego nap du” — mówi Dyrektor Dzia u E-mobility w firmie Opel, 
Enno Fuchs. „Rallye Monte-Carlo Des Énergies Nouvelles” odby  si  ju  po raz 13. i jest 
najstarsz  imprez  sportu samochodowego dla pojazdów z alternatywnym nap dem – 
Automobilklub Monte Carlo organizuje rajd od 1995 roku.  
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Test wytrzyma ci nap du alternatywnego 
 
Rajd wyruszy  z trzech miasteczek: Annecy-le-Vieux, Clermont Ferrand i Lugano. Licz ca 
550 kilometrów trasa prowadzi a przez Digne-les-Bains — stolic  francuskiego 
departamentu Alpy Górnej Prowansji — do Monako. Drugiego dnia zespo y rywalizowa y 
na licz cym 272 kilometry odcinku biegn cym przez oryginalny szlak Rajdu Monte Carlo 
i francuskie Alpy Nadmorskie do Monako. W ci gu dwudniowej imprezy za ogi przechodzi y 
testy regularno ci, a kierowcy musieli wykaza  si  nie lada umiej tno ciami 
maksymalnego wykorzystania potencja u pojazdów. 
 
Oprócz testów regularno ci bardzo du e znaczenie mia o zu ycie paliwa. Na podstawie 
wzoru uwzgl dniaj cego mas  pojazdu, emisj  CO2, jak równie  g sto  energetyczn  
paliwa i jego zu ycie organizatorzy mogli obliczy  warto  porównawcz  i sporz dzi  
ogólny ranking. „Zastosowana w modelu Ampera zaawansowana technologia nigdy nas 
nie zawiod a. To ona umo liwi a odniesienie tego niezwyk ego sukcesu” — mówi francuski 
pilot Joseph Lambert, który wraz z kierowc  Bernardem Darnichem tworzy  zwyci sk  
za og . Darniche wygra  ju  legendarny Rajd Monte Carlo w 1979 rok i ponad 10 razy 
triumfowa  na mecie etapu specjalnego, który obejmowa  s ynn  prze cz Col de Turini. 
 
Opel Ampera to pierwszy pojazd elektryczny zawsze i wsz dzie gotowy do jazdy. Litowo-
jonowy akumulator o pojemno ci 16 kWh dostarcza energii silnikowi elektrycznemu o mocy 
111 kW/150 KM. W zale no ci od stylu jazdy i warunków drogowych odleg  od 40 do 
80 kilometrów mo na pokona  bez emisji spalin, korzystaj c wy cznie z zasilania 
akumulatorowego. Nap d elektryczny natychmiast po uruchomieniu dostarcza 370 Nm 
momentu obrotowego, pozwalaj c w oko o 9 sekund rozp dzi  si  od 0 do 100 km/h 
i rozwin  pr dko  maksymaln  161 km/h. 
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