
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Baldos röd på banan igen 
 
Samtidigt som årets upplaga av studenttävlingen Shell Eco Maraton närmar sig med  
stormsteg, har LTU:s studenter väckt liv i den lingonröda bilen Baldos. Det är främst  
bilens inre som har fått sig en rejäl översyn, men inte heller utsidan är sig helt lik. Nu  
ska bilen testköras på Arcushallen i Luleå och årets förare presenteras 

 

- Vi har i år satsat på att öka Baldos verkningsgrad så mycket som möjligt samtidigt som vi  

gör den driftsäker och underhållsvänlig, säger Maria Rodiouchkina, studenternas projektledare.  

 

Det tycks som om årets Shell Eco Marathon, som körs i Rotterdam (Holland) har anpassat  

sig efter Luleå tekniska universitets lilla lingonröda bil. LTU studenternas skapelse Baldos  

gjorde sig i samband med tidigare tävlingar känd för att vara godkänd för trafik på vanliga  

vägar. Under årets Marathon ser banan snarare ut som en vanlig väg med 90 graders kurvor  

och trafikljus, än som en traditionell velodrom (rundbana).  

 

Till skillnad från tidigare år består ”Team Baldos” endast av maskinstudenter som går sitt  

tredje år vid Luleå tekniska universitet. De har satsat på att ge bilen ett robust och hållbart  

inre. I bilen sitter nu en större förbränningsmotor, ett nytt insprutningssystem och ett nytt  

elsystem, allt i syfte att göra Baldos driftsäkrare och mer robust genom att använda 

standardkomponenter.  

 

Nu ska Baldos testas och ni inbjuds av delta vid provkörningen. 

 

Plats Arcushallen, Luleå  

Dag Fredagen den 11 maj 

Tid  10:00-12:00 

 
          Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt vid universitet. 
             tel. 0920-49 11 88, 076-899 11 88 eller leif.nyberg@ltu.se,  
             Maria Rodiouchkina, studenternas projektledare  
             tel 073-094 1097 
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