
Een nieuwe, unieke ultrasnelle testfaciliteit is 
ontworpen om de prestaties te evalueren van 
materialen die nodig zijn om ultrasnelle 
transportsystemen te bouwen en te bedienen. 

• Dankzij het werk van Zeleros en 
ArcelorMittal kunnen beide bedrijven 
het ontwerp en de selectie van staal 
optimaliseren voor gebruik in 
hyperloop-voertuigen en infrastructuur 

• Zeleros brengt een korte film uit om de 
laatste fase van de hyperloop-
ontwikkeling te markeren 

Valencia, 28 september 2022 Zeleros, het Europese bedrijf 
dat de schaalbare hyperloop ontwikkelt, een ultrasnel 
transportsysteem voor zowel openbaar als goederenvervoer, en 
ArcelorMittal, 's werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf, 
hebben proeven uitgevoerd om het gedrag van staalsoorten 
voor optimaal gebruik in hyperloops. 

Een testfaciliteit in de vorm van een spinnewiel dat lineaire 
snelheden tot 500 km per uur kan bereiken, is ontworpen en 
gebouwd in ArcelorMittal's Rail Excellence Centre in Spanje, 
om te testen hoe bepaalde staalsoorten presteren onder 
ultrahoge snelheden, voorafgaand aan testen op een 
geschaalde hyperloopbaan. De resultaten leveren gegevens 
om de selectie van de beste staalsoorten voor 
hyperloopgebruik verder te bevorderen, waarbij veiligheid, 
energie-efficiëntie, kosten en schaalbaarheid als de 
belangrijkste beslissingscriteria worden beschouwd. 

  

https://drive.google.com/file/d/1WIdkW4RRRSwCN9OrkwryUW9Yyc7Im7W7/view?usp=sharing


 

Een relevante samenwerking voor de schaalbare hyperloop 
van Zeleros 

Zeleros en ArcelorMittal werken sinds 2017 samen. Sindsdien 
hebben experts van beide bedrijven – waaronder alle R&D-
centra van ArcelorMittal – gezamenlijk studies ontwikkeld om de 
manier te analyseren waarop materialen zich gedragen in 
omstandigheden met hoge snelheid, waarbij ze de effecten van 
belangrijke kenmerken voor hyperloop-technologie, zoals de 
elektromagnetische eigenschappen van staal (hyperloop-
ontwerpen stellen het gebruik van magnetische levitatie 
voor). Als onderdeel van de samenwerking tussen de twee 
bedrijven heeft ArcelorMittal's spooractiviteiten in Europa - 
ArcelorMittal Europe - Long Products, Rails and Special 
Sections - nieuwe producten ontwikkeld met verbeterde 
geleidings- en remprestaties, als onderdeel van het bredere co-
engineeringproject tussen Zeleros en ArcelorMittal. 

“Om de visie van Zeleros te bereiken om een schaalbare 
hyperloop te bouwen, inclusief de rem-, geleidings- en 
levitatietechnologie in het voertuig, is deze samenwerking 
essentieel. Dankzij de continue verbetering van staal kunnen 
we de infrastructuurkosten drastisch verlagen en de energie-



efficiëntie en de levensvatbaarheid van de infrastructuur 
verzekeren”, aldus Daniel Orient, CTO van Zeleros. 

"Het werk dat we met Zeleros hebben gedaan, weerspiegelt het 
belang dat we hechten aan onze betrokkenheid bij innovatieve 
projecten waarbij staal wordt gebruikt in infrastructuur en 
transport, en die bijdragen aan het verminderen van de CO2-
uitstoot", zegt Nicoleta Popa, Portfolio Leader of Construction 
Applications, Infrastructures and Long Products. van 
ArcelorMittal Global R&D.  

"Het multidisciplinaire ArcelorMittal-team voor de structurele, 
mechanische en elektromagnetische aspecten, bewijst de 
kracht van onze aanpak voor dergelijke complexe innovatieve 
projecten, zowel bij het definiëren van nieuwe producten als bij 
het ontwikkelen van nieuwe oplossingen", aldus Frederic 
Painchault, hoofd marketing van Global Automotive & Mobility 
Solutions . 

Naast hyperloop heeft ArcelorMittal deelgenomen aan studies 
van materialen voor andere toepassingen ontwikkeld door 
Zeleros, zoals de SELF (Sustainable Electric Freight-forwarder), 
ontworpen om standaard intermodale containers op een 
snellere, geautomatiseerde en duurzame manier binnen havens 
te verplaatsen, waarvoor de test spoor is momenteel in 
aanbouw in de haven van Sagunto in Spanje. 

Evenzo is het doel van Zeleros om vooruitgang te boeken in de 
constructie van mobiliteitsoplossingen die duurzaam en efficiënt 
zijn zoals hyperloop en SELF, vergezeld van partners met 
uitgebreide industriële kennis, zoals bevestigd door de 
materiaalstudies uitgevoerd met ArcelorMittal. 

 

Ontdek meer : 



ArcelorMittal draagt bij aan de bouw van Zeleros' testbaan in 
Sagunto Port om Zeleros hyperloop-technologie te demonstreren 
en havenlogistiek te stimuleren 

  

Contactpersoon: 

Ingrid de Keijser, Hoofd Pers & PR, M: (+34) 685 56 32 
02, ikeijser@zeleros.com, 

Sophie Evans, hoofd communicatie, ArcelorMittal Europe, 
+442032142882, sophie.evans@arcelormittal.com 

  

Over Zeleros: 

Zeleros is het Europese bedrijf gevestigd in Spanje en leidt de 
ontwikkeling van een schaalbaar hyperloopsysteem. De unieke 
technologieën van Zeleros die in het voertuig zijn geïntegreerd, 
verlagen de kosten van de hyperloop-infrastructuur per 
kilometer radicaal. Het systeem verkort ook de weg naar de 
markt en biedt een rechtlijnig certificeringstraject dankzij de 
werking op luchtvaartdrukniveaus, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van bewezen veiligheidssystemen voor vliegtuigen en 
spoorwegen. Het bedrijf past deze baanbrekende 
technologieën toe bij de ontwikkeling van geavanceerde 
mobiliteitsoplossingen voor de automatisering van havens en 
luchthavens, zoals SELF (Sustainable Electric Freight-
forwarder). 

De missie van Zeleros is om 's werelds meest schaalbare 
hyperloopsysteem te worden en valideert de technologieën met 
uitgebreide tests, waaronder de promotie van een Europees 
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Hyperloop-ontwikkelingscentrum in Spanje, inclusief een snelle 
testbaan en testbanken om de efficiëntie aan te tonen. van het 
systeem. Het bedrijf mobiliseert wereldwijd meer dan 180 
mensen en werkt samen met wereldberoemde leiders in de 
spoorweg-, infrastructuur-, luchtvaart- en energiesectoren zoals 
Renfe, Airbus, Acciona, Arcelormittal, Red Eléctrica de España, 
Capgemini Engineering, EIT Innoenergy en CAF Group, 
evenals met onderzoekscentra zoals CIEMAT en internationale 
investeerders zoals Silicon Valley Plug and Play Tech Center. 

Meer op: www.zeleros.com 

 Over ArcelorMittal: 

ArcelorMittal is 's werelds grootste staal- en 
mijnbouwonderneming, met aanwezigheid in 60 landen en 
primaire staalproductiefaciliteiten in 16 landen. In 2021 had 
ArcelorMittal een omzet van $ 76,6 miljard en een 
ruwstaalproductie van 69,1 miljoen ton, terwijl de 
ijzerertsproductie 50,9 miljoen ton bereikte. Ons doel is om 
steeds slimmere staalsoorten te produceren die een positief 
voordeel hebben voor mens en planeet. Staalsoorten gemaakt 
met behulp van innovatieve processen die minder energie 
verbruiken, aanzienlijk minder koolstof uitstoten en de kosten 
verlagen. Staalsoorten die schoner, sterker en herbruikbaar 
zijn. Staal voor elektrische voertuigen en infrastructuur voor 
hernieuwbare energie die samenlevingen zal ondersteunen 
tijdens hun transformatie door deze eeuw. Met staal als kern, 
onze inventieve mensen en een ondernemerscultuur in het hart, 
zullen we de wereld ondersteunen bij het maken van die 
verandering. Dat is volgens ons nodig om het staalbedrijf van 
de toekomst te zijn. ArcelorMittal is genoteerd aan de beurzen 
van New York (MT), Amsterdam (MT), Parijs (MT), Luxemburg 
(MT) en aan de Spaanse beurzen van Barcelona, Bilbao, 
Madrid en Valencia (MTS). Ga voor meer informatie over 
ArcelorMittal naar: http://corporate.arcelormittal.com/ 
 

http://www.zeleros.com/

