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continueu navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes galetes.
D'acordMés informació

1a Fira del Vehicle Elèctric

Per primer cop, el Congrés Rubí Brilla anirà més enllà de les
ponències i els debats per convertir-se en un esdeveniment obert a
tothom a través de la primera Fira del Vehicle Elèctric, un aparador
per a la ciutadania i el teixit empresarial de la mobilitat elèctrica.
La fira obrirà divendres 24 de novembre de 17 a 21 h i dissabte 25
de novembre d’11 a 19 h.
Hi trobareu:
Vehicles elèctrics de tota mena: turismes, motocicletes, bicicletes, patinets, monocicles i fins i
tot autobusos
Punts de càrrega de vehicles elèctrics, tant l'autoconsum fotovoltaic com connectats a la xarxa
elèctrica
Assessorament tècnic en instal·lacions de punts de càrrega, compra de vehicles elèctrics i
subvencions.
La fira també proposa activitats lúdiques gratuïtes: un circuit de monocicles elèctrics i un circuit de
segways.
Hi haurà servei de foodtrucks amb propostes gastronòmiques.

Expositors
Empresa
Thermias
Estudios /
Smartflower

Producte

Activitat
Demostració
Smartflower POP: el primer
del
sistema fotovoltaic tot en un smartflower
POP

Nissan
100%
Elèctrics

Producció i venda de vehicles

Prova de
vehicles
elèctrics

Auser Rubí

Producció i venda de vehicles

Prova de
vehicles
elèctrics

Teycars

Producció i venda de vehicles
elèctrics

Prova de
vehicles
elèctrics

Punt de trobada d'usuaris i
fans de la marca TESLA

Exposició de
vehicles
TESLA de
membres del
Club

Evan Motors

Venda de vehicles elèctrics

Exposició de
cotxes i
motocicletes
elèctriques

Sarsa Vallès

Producció i venda de vehicles

Prova de
vehicles
elèctrics

Motor Sport

Exposició de
Venda i reparació de cotxes i
motocicletes i
motocicletes elèctriques noves
vehicles
i de segona mà
elèctrics

Club Tesla
España

Vallescar
Empreses

Producció i venda de vehicles

Prova de
vehicles
elèctrics

Torrot

Bicicletes elèctriques

Passeig en
bicicleta
elèctrica

Som Energia

Cooperativa de consum
d’energia verda

Informació i
divulgació

Som
Mobilitat

Societat Cooperativa de
Consumidors i Usuaris de
mobilitat elèctrica compartida

Informació i
divulgació

Northgate
Renting

Solucions de renting flexibles Exposició d'un
per a empreses també per a model elèctric
cotxes elèctrics
disponible

AUVE

Associació Vehicle Elèctric
Catalunya

Informació i
divulgació

Plataforma
Live

Plataforma público–privada
oberta a totes aquelles entitats

Informació i
divulgació

relacionades amb la mobilitat
sostenible
Das
Formació

Centre de Formació de
Conductors situat a Rubí i al
centre logístic CIM Vallès

Informació i
divulgació

TMB Projecte
ZeEUs

Proves de solucions
elèctriques a través de
demostracions operatives
reals en autobusos d'alta
capacitat

Passeig amb
autobús
elèctric

Vectrix

Exposició de
Distribuïdors de motocicletes motocicletes i
elèctriques
prova al circuit
de la fira

Circutor

Treballen en el disseny i
Demostració
fabricació d'equips destinats a de càrrega de
millorar l'eficiència energètica
vehicles

Emoveyou

Bicicletes i patinets elèctrics

Exposició de
bicicletes i
patinets
elèctrics

edRa

Escola d'Art i Disseny de
l'Ajuntament de Rubí

Exposició
Interactiva de
mobilitat
sostenible

Rubí Brilla

Projecte estratègic Rubí Brilla
de l'Ajuntament de Rubí

Vehicles
elèctrics
municipals

