
SAMENWERKEN AAN DUURZAME MOBILITEIT

Adopteer de
WINDTURBINEAUTO

®

van Oskar de Kiefte

Voor een bedrag vanaf € 10,= per jaar adopteert
u de WINDTURBINEAUTO van Oskar de Kiefte.

Voor dit bedrag krijgt u 2 x per jaar een
Nieuwsbrief over de stand van zaken van de
verdere ontwikkeling van de
WINDTURBINEAUTO.
Bovendien organiseren we natuurlijk een passende activiteit, voor iedereen die bijdraagt aan de
ontwikkeling van de WINDTURBINEAUTO, zodra de auto echt rijdt!

Het is de bedoeling dat het prototype ook werkelijk gaat rijden. Hiervoor zijn aanvullende
investeringen nodig. Er moet immers een werkende elektromotor en een rijtje slimme accu's geplaatst
worden. Bovendien dient de dynamo voor het opwekken van elektriciteit uit de windturbine nog
passend gemaakt te worden. Verder is het de wens van De Kiefte om de windturbine verticaal te
kunnen plaatsen, in parkeerstand, zodat deze dan energie opwekt. Allemaal dure materialen en
innovatie-tijd die nog geïnvesteerd moeten worden om de WINDTURBINEAUTO werkend te krijgen.

U kunt hiermee helpen door de
WINDTURBINEAUTO te adopteren.

U kunt zich aanmelden bij:
• info@energie-u.nl
• oskardekiefte@gmail.com

Ook geparkeerd moet de WINDTURBINEAUTO kunnen
opladen. Hierbij valt ook te denken aan het rechtop
plaatsen van de turbine en het beplakken met de
nieuwe flexibele zonnefolie, waarmee accu's
opgeladen kunnen worden.

Eerste nieuwsfeiten:
• De WINDTURBINEAUTO is geëxposeerd op de Wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai, China.
• De WINDTURBINEAUTO gebruikt het principe van de luchtdruk vóór het voertuig.
• Een windturbine van 1/3 van de grootte van het voertuig heft de luchtweerstandkracht volledig

op
• De windluwte achter de windturbine werkt positief op de stuwende kracht. Deze luwte is weer

drie keer groter dan de maat van de turbine, precies de maat van de carrosserie!

Het principe kan nog beter werken!
Voorstelbaar is dat de lucht die in de turbine komt, zich ophoopt en een overdruk veroorzaakt. Dit
stagneert de doorstroming en de werking van de turbine. Om dit te voorkomen gebruikt De Kiefte de
zuigkracht, die wordt veroorzaakt door de propellers in de wielen. Dit is vergelijkbaar met de werking
van een TWECS turbine, die 200 % rendement uit de wind haalt (TWECS = Tornado Wind Energy
Convertion System).

Meer weten over de WINDTURBINEAUTO?
U kunt terecht bij Oskar de Kiefte:

Mobiel: 06-4045 2878
Werkplaats: Kerkdijk 24c, WESTBROEK.
Post: Vechtdijk 400 a/b, m.s. "de Vermaak",

3563 MA, UTRECHT.
Website: www.oskardekiefte.nl
Email: oskardekiefte@gmail.com
Postbank nr.:          5493392




