De SOIOS Solar SunShuttle neemt de Metropool Lille in een baan om de aarde

3, 2, 1 ... klaar voor vertrek! Na lang wachten en een reis vertraagd door de pandemie die de
mensheid de afgelopen maanden heeft getroffen, heeft de zonnecapsule "SOIOS" eindelijk een
nieuwe constellatie kunnen bereiken: de Metropool van Lille (planeet MEL voor de intieme) en
meer in het bijzonder het park "Les Prés du Hem" in Armentières in Frankrijk.
De landing vond plaats op 23 juni 2020 en verliep vlekkeloos. Een perfecte timing omdat het
samenvalt met de heropening van het park (sinds 4 juli) en zijn activiteiten na de ‘COVID-19”
crisis die ons allemaal heeft getroffen.
Dit was de laatste levering van SOIOS BV, de bedenker achter de SOIOS Solar SunShuttle. SOIOS
heeft de impact van COVID-19 helaas niet doorstaan maar ETF-Group uit Nederweert is de
nieuwe trotse eigenaar en neemt onder de naam ETF - SOIOS B.V. vanaf heden de nieuwe
garantieverplichtingen en lopende servicecontracten voor de SunShuttle op zich.
EEN NATUURLIJK EN MILIEUVRIENDELIJK SYSTEEM
Deze nieuwe shuttle (eigenlijk een wegtrein) en zijn 100% elektrische aandrijving, mogelijk
gemaakt door zijn lithiumbatterijen, is net op tijd om zijn trotse grootvader (een andere
wegtrein) te vervangen die meer dan vijftien lange jaren dankzij zijn dieseltank in het park “Les
Prés du Hem” heeft gereisd. Een fossiele energie die een trotse dienst heeft bewezen, maar nu
plaats moet maken voor zonne- en elektrische energie. Actueler en in harmonie met de
omgeving en de natuur die de parel van de weiden van de Hem vormen.
Door deze hernieuwbare en natuurlijke energie zorgt de SOIOS Solar SunShuttle voor een
aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een stille cruise in harmonie
met de omliggende en groene rust.

Energie die rechtstreeks uit de batterijen wordt gehaald geeft de locomotief een bereik van 120
km per oplaadbeurt en het vermogen om drie wagons te trekken die samen plaats bieden aan
maar liefst 60 passagiers per reis. Per uur zonneschijn dat de panelen op het dak van de capsule
komt strelen, komt er 8km extra bereik bij.
COMFORT, INFORMATIE EN WELZIJN
De reizigers kunnen genieten van een rustige maar ook leuke reis, aangezien er door de hele
trein schermen zijn opgesteld om informatie en anekdotes te delen over het doorkruiste park, de
geschiedenis en de activiteiten die het biedt.
Om een dergelijke service te kunnen bieden, moest SOIOS verbeeldingskracht en technische
bekwaamheid tonen. Inderdaad, de door de Metropool van Lille bestelde trein komt overeen
met een gloednieuwe ‘smallere’ versie. Dit om de locomotief en zijn wagons het Parc Les Prés du
Hem te laten doorkruisen op zijn smalle weggetjes. Iets smaller maar met meer comfort. De
airconditioning en een ultracomfortabele stoel voor een plezierige reis voor de kapiteinbestuurder.
Nieuwigheden die hartelijk en enthousiast werden onthaald door de twee broers die al jaren de
oude locomotief besturen.
De passagiers van de Solar SunShuttle mogen qua comfort natuurlijk niet achterblijven. De
volledig glazen shuttle biedt hen namelijk een 360 ° zicht op het park. Een unieke beleving.
Maak plaats voor openbaringen
Parc Les Prés du Hem maakt deel uit van de natuurgebieden van de MEL (Metropool van Lille).
Het park in kwestie biedt een veelvoud aan activiteiten zoals: picknickplaatsen, barbecues en
restaurants, tentoonstellingen en rondleidingen, leuke ruimtes en workshops voor gezinnen,
wandelingen langs het water, te voet of met de fiets of ontmoetingen lokale ambachtslieden.
Natuurlijke en groene ruimtes voor het hele gezin voor een geslaagde vakantie, uitje of een
weekend ontspanning.
Als je je ticket voor de SOIOS SunShuttle nog niet hebt gereserveerd, twijfel dan niet langer en
stap aan boord!
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/les-pres-du-hem
www.soios.nl
www.etf.nl
* De SOIOS Solar SunShuttle wordt verwezen door het “Public Transport Purchasing Center”
(CATP) in Frankrijk en stelt lokale autoriteiten dus in staat om het te verwerven zonder een
aanbesteding te hoeven uitschrijven.

