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REPSOL-EK IBERIAR PENINTSULAKO IBILGAILU 
ELEKTRIKOAK LEHEN KARGA ULTRARINEZ 
BIRKARGATZEKO GUNEA INAUGURATU DU   

 
 

• Arabako Lopidana herrian Repsolek duen hornitegian 
jarritako instalazioan potentzia horretarako egokiak diren 
ibilgailu elektrikoak sei minutuan birkargatzeko aukera 
dago, hartze konbentzional batean ematen den denbora 
bertsua. 

• 700 kW-eko gehieneko potentzia duen karga ultrarineko 
sistema berria hornitzeko gune guztien artean banatu 
daiteke, ibilgailuen karga-ahalmenaren arabera, eta 
aurrerapen handia ekarriko du ibilgailu elektrikoaren 
erabileran, hiriarteko garraiobide moduan.  

• Repsolek teknologia hori instalatzeko asmoa du bere 
sareko beste lau hornitegitan 2019. urtean 

• Espainian eta Portugalen aitzindaria eta Europako 
hegoaldean aurrenetarikoa den instalazio honen  
inaugurazio ekitaldian Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari 
delegatua, Emiliano López Atxurra IBILeko presidentea eta 
Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura sailburua izan dira, beste agintari batzuen 
artean.   

 
Repsolek Iberiar penintsulako ibilgailu elektrikoak lehen karga ultrarinez birkargatzeko gunea 
inauguratu du, Europako hegoaldean lehenetariko bat dena. Arabako Lapidana herriko N-I 
errepidean dagoen instalazioak bere gehieneko potentzia hartzeko ibilgailuen bateria sei 
minutuan birkargatzeko aukera eskaintzen du, hartze konbentzional batean ematen den 
denbora bertsua. 
 
Karga ultrarinez birkargatzeko sistema berriak aurrerapen handia ekarriko du ibilgailu 
elektrikoaren erabileran, hiriarteko garraiobide moduan. Instalazioa Repsolen hornitegi 
batean kokatuta dago eta 700 kW-eko gehieneko potentzia du, hornitzeko lau zutoinen 
artean banatu ahal dena, ibilgailuen baterien ahalmenaren arabera. Hala, aldi berean bi 
ibilgailu hornitzeko aukera ematen du, 350 kW-ekoa, edo lau kargatzeko, 175 kW 
bakoitzeko.  
 
 

kW 350 
Gehieneko potentzia 
guneko 

minutu 6 
Karga ultrarinaren 
denbora 
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Inaugurazio ekitaldian Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatua, Emiliano López 
Atxurra IBILeko presidentea, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura sailburua, Ramiro González ahaldun nagusia eta Gorka Urtaran Vitoria-
Gasteizko alkatea izan dira, beste agintari batzuen artean.  
 
Josu Jon Imazen iritziz, “Birkargatzeko gune hau izateak aukera ematen dio Repsoli 
erreferente bat izaten jarraitzeko mugikortasunaren alorrean, Espainian, herrialdeko 
birkargatzeko sare elektriko publiko handienean parte hartzen ari dena jada”. 
 
Repsolek puntako teknologia hori instalatzeko asmoa du bere sareko beste lau hornitegitan 
2019. urtean. Gainera, konpainiak karga arina egiteko 31 gune ditu bere hornitegietan eta, 
Ibilen bidez, 1.700 gune baino gehiago dituen sare batean parte hartzen du; horietatik, 200 
sarbide publikokoak dira. 
 
Lopidanako karga ultrarinez birkargatzeko gunea Ibilek instalatu du, birkarga elektrikoaren 
alorrean teknologia, zerbitzuak eta ahalbideak garatzeari begira, Repsolek eta EEE 
Energiaren Euskal Erakundeak eratutako enpresa dena. Aurrerantzean, eragiketen eta 
mantentze lanen ardura ere enpresa horrena izango da. Merkatuan dagoen edozein ibilgailu 
elektrikok erabil dezake azpiegitura hori; izan ere, gune berri horietan birkargatzeko 
konektore estandarrak jarri dira: Combo CCS (350 kW-eraino) eta CHadeMO (100 kW-
eraino). 
 
Birkargatzeko azpiegitura mota ezberdinak daude, hornitzeko gunearen potentziaren 
arabera. Horrek eta ibilgailu bakoitzaren ezaugarriek eragiten dute bateriak kargatzeko 
abiaduran edo denboran. Hala, karga ultrarinez birkargatzeko gune batean, 150 kW-etik 350 
kW-eraino, 40 kWh-ko bateria baten %80 birkarga daiteke 6-13 minutuan, 270 km(i) inguru 
ibiltzeko. 50 kW-eko gune arin batean, berriz, 30 minutu ingurukoa da denbora, eta 22 kW-
eko erdiarina den batean, ordea, 1,5 ordu behar da. 
 
Lopidanako instalazioa E-VIA FLEX-E deritzon europar proiektuaren barruan dago, Espainia, 
Frantzia eta Italiako garraio korridoreetan 14 instalazio antzekoz osatutako sare pilotu baten 
zabaltzean datzana. Egitasmo horrek, funtsean, horrelako instalazioak hedatzeari begirako 
praktika onenak partekatzearekin batera, instalazio, mantentze eta eragiketatik eratortzen 
diren esperientzia teknikoak trukatzea du helburu.    
 
Birkarga elektriko mota 

 
 
 
                                                 
i 15 kWh/100 km-ko kontsumoarekin 
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