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N° 17/2018 

23 april 2018 

Opgeladen voor de topontmoeting  

 

→ Volkswagen I.D. R Pikes Peak in de startblokken voor zijn 

wereldpremière 

→ In de spotlights: onthulling van de Pikes Peak-

supersportwagen 

→ Recordpoging op 24 juni 2018: Volkswagen neemt met een 

elektrische racebolide deel aan de legendarische, 

Amerikaanse klimkoers 

 

Voor Volkswagen betekent dit de start van een nieuw tijdperk in de racerij. 

En toch is het nu al duidelijk: deze Volkswagen zal bij zijn publiek voor de 

nodige 'spanning' zorgen! Voorbije zondag, op 22 april, werd met de I.D. R 

Pikes Peak de eerste volledig elektrisch aangedreven racewagen van 

Volkswagen onthuld en aan het grote publiek voorgesteld. De zoektocht 

naar een laag gewicht en aerodynamische perfectie hebben geleid tot een 

tot de verbeelding sprekend lijnenspel waaronder een bijzonder krachtige 

elektrische aandrijving schuilgaat.  
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Meer informatie 

http://www.dieteren.be/dieteren-

auto-nl.html 

http://www.dieteren.be/dieteren-auto-nl.html
http://www.dieteren.be/dieteren-auto-nl.html
https://twitter.com/volkswagen
https://www.instagram.com/volkswagen/
https://www.youtube.com/user/myvolkswagen/featured
https://www.pinterest.com/volkswagen/
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De I.D. R Pikes Peak stond op het circuit van Alés (Frankrijk) in de spotlights 

van de internationale pers om vandaag al het officiële testprogramma aan 

te vatten. 

 

Deadline? 24 juni 2018. 

Doel? Het record voor elektrische voertuigen breken. 

De ontzagwekkende ‘race to the clouds’ zoals de Pikes Peak ook wel wordt 

genoemd, start op een hoogte van 2.862 meter en eindigt op 4.302 meter 

boven de zeespiegel. Al bijna 100 jaar lang is het een van de meest 

spectaculaire klimkoersen op de racekalender. In 1987 stond Volkswagen 

met een opzienbarende Golf met dubbele motor aan de start, maar veel 

succes kon het merk toen niet boeken. Nu is het tijd voor revanche. Tijd om 

beter te doen dan de snelste tijd voor elektrische wagens tot nu toe. 
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