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šroonrre Vdlh6í zahaiuie výrcbu prevoaov'<v DQ200
ŠkodaAuto 15. října 2012 v závodě Vrchlabí zahájila výrobu dvouspojkové převodovky DQ200 pro koncern Vo|kswagen'
Převodoví<a se pouŽívá ve vozech značky ŠKoDA,ale i v modelech značek Volkswagen, Seat a Audi. Kapacita činízpočátku
000 převodovek denně. od poloviny roku 201 3 se bude ve Vrchlabí vyrábět aŽ 1500 převodovek denně.
Db modernizace závodu Vrchlabí společnost investovala
1

zhruba'l70 milionů EUR. Z toho zhruba 118 milionů EUR bylo

investováno do nových technických zařhení. Zhruba za27 mil'
EUR postavila Šroon nové budovy nebo modernizovala stávající
r4írobní haly a25 mil. EUR si vyŽádala dalšíopatření, například

tréninkové centrum pro montáŽ převodovek, logistické zázemí
nebo laboratoře řízení kvality.
Sedmistupňová přímo řazená dvouspojková převodovka

DQ200 patří mezi nejmodernější automatické převodovky v automobilovbm průmyslu' Na jaře 20'l1 bylo rozhodnuto o umístění

výroby převodovky DQ200 do závodu Vrchlabí. Dvouspo1ková
p-řevodovka nabízí komfort automatické převodovky s rychlou
změnou převodorných stupňŮ bez přerušení záběru' První dvou_

spojkovou převodovku do velkosériové výroby uvedl Volkswagen
na trh v roce 2003 - tehdy pod interním označenímDQ250'
Zdroj: tisková zpráva Škody Auto, 5' 0' 201 2
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Kolínská automobilka TPCA
Toyota Peugeot Citroěn Automotovárnou". Přesvědčilo se o tom
40 účastníkůodborného semináře, který se ve čtvrtek 1. listo-

né mnoŽství elektrické energie.
Dosavadních 16 realizovaných

padu uskutečnil přímo v TPCA.
Zúčastnili se ho zástupci státní

projektů tak

výrobě.

TPCA ušetřilo celkem

2 6'13 tun emisí COr.

správy, obcÍ a místních podniků.
odborníci firmy na ochranu Životního prostředí zde prezentovali

jejich praktická ukázka přímo ve

o/o energie

Úpravou pracovních postupů při
odstávkách, náběhu či dojezdu
výroby je moŽné uspořit uýznam_

bile se právem nazývá ,,zelenou

nejzajímavějšíprojekty realizované v posledních letech. Silný
záŽiIek zanechala u návštěvníků

až 80

potřebné pro plný chod při výrobě.

Příkladem konkrétníhoprojektu 1e sníŽení spotřeby na Vypa-

lovacích pecích lakovny. Podle
původníhonastavení systému se

odborného semináře se na vlastní oč'i přesvědčili'
-Účastníci
ie vTPCA kladou na ekotogiimimořádný důraz'

JiŽ od samého začátku fungování na Kolínsku se

TPCA snaŽí

o co nejeÍektivnějšívyuŽíváníenergií při výrobě, vede zaměst-

nance k šetrnějšímupřístupu k Životnímu prostředí, vyrábívozidla
s nízkou spotřebou a velmi nízkými emisemi a také podporuje
projekty na ochranu Životního prostředí prostřednictvím grantového programu TPCA Partnerstvípro Kolínsko.

Veóle standardního nástroje pouŽívanéhoke sniŽování environmentální záÍěže _ kaizenu, neboli zlepšovacího návrhu,
proško_
byly na semináři prezentovány i tzv. ESCO týmy' Jde o
jsou
zaměřekteří
|en'é specializované týmy pracovníků údrŽby,
ni na vyhledávání moŽných úspor energií. l kdyŽ stroj nevyrábí,

ventilátory ve vypalovacích pecích

v lakovně vypínaly najednou

po

ukončenívýroby.

Změnou systému na postupné vypínání ventilátorů po pro_
jetí posledního VoZu se sníŽila při nulových nákladech spotřeba

energie o 123,6 MWh. Do ovzdušísedíky tomu nedostalo 62 tun
CO, které by vyprodukovala e|ektrárna při výrobě uspořené_
ho mnoŽství energie. Energii šetřítakézměna systému zapínání
chladícíchzón pecí při ná1ezdu uiroby. Před realizací projektu se
chladÍcí zóna pece zapínala ihned po spuštění výroby' Zapínáním chladící zóny až při vjezdu prvního vozu TPCA šetří ročně

76 MWh energie a 38 tun
výrobě energie.

Co, nevypuštěných do ovzdušípři
Zdroj: tisková zprávaTPCA,
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lvbtor Jikov je pÍůloptlílrcmcNG
BalíčekCNG od společnostíE.ON, Škoda Auto a Motor Jikov
Balíčekbyl poprvé představen 3.řt1na2012 na večeru PRODUKTOVÝOH lN.oVAcí v praŽském Divadle La Fabrika, na
kterém by|o, v předvečer s|avnostního večera vyhlášení vítězů
letošnÍho ročníkusoutěŽe E.ON Energy Globe Award Čn zotz,
prezentováno pět rnovativních produktů, z toho dvě patentové
premiéry'

Balíčekv podobě osobního automobilu Škoda, plnicíjednotky Motor Jikov MJOs a dodávky CNG od společnosti E'oN
získál absolutní vítěz letošního ročníkusoutěže E'oNEnergy
Globe Award ČR zotz. Nový model Citigo na stlačený zem-

ní plyn k zapůjčenína rok zdarma dostává i kaŽdý z víIězŮ
sedmi kategorií soutěŽe a jeden z hlasujících pro finálové

'

projekty.
',,ptÁieta

MJ05 a osobní vůz Citigo CNG Green tec nabízÍ

novému ma1iteli pohodlnou obsluhu, bezpečnost a ekologičnost'
V kombinaci se za1ímavou nabídkou dodávky stlačeného zemnípro to'
ho plynu má tato produktová inovace všechny předpoklady
lákaVelkým
zákazníků'
aby óslovi|a a zaujala širokéspektrum
porovnání
v
pohonné
hmoty
dlem je aŽS}ok úspora nákladů na
s ttaóicrymi palivy," říká předseda představenstva a generální
ředitel společnosti

MoToR JlKOV Group a.s. Mtroslav Dvořák'

il

tAs 6/2012

s pohonem na CNG. Toto levné a ekologické palivo by pak -vyuŽívala více neŽ polovina firemních vozů. Ročníúspory z rozdílu cen
pohonných hmot a silničnídaně představují nyní asi půl miliónu
korun.

milióny
,,Důvodů,proč vybudovat plnicístanici s nákladem dva

korun, bylo několik.'Od počátků rnýroby vysokozdviŽných vozíků
Linde s pohonem na zemní plyn jsme v CR viděli značný poten_
ciál. Hustá rozvodná síťtohoto média nabízímožnost relativně
snadné r4Ístavby interních plnicích stanic a nasazenívysoko-zdviŽ_
ných voziků s pohonem na zemní plyn v řadě firem. Rozšířila se
i ňabídka osobních automobrlů a dodavatelů technologií' Potvrdily
se i naše prognózy a poptávka po vysokozdviŽných vozícíchLinde s pohoneň na stlačený zemní plyn v posledních dvou letech
stále roste," potvrzuje zájem o vyuŽití CNG jednatel společnostt
Linde MH lng. Jindřich Kotyza.

Nákladově nenáročná plnicí stanice v Malešicích umoŽňuje

rychlé plnění vysokozdviŽných vozíkůi vozů Íiremníflotily. Tlako-

ze slavnostnÍho představení uj'hodného balÍčkuna večeru
"paoouKTovÝcH lNoVACÍv pražskémDivadle La Fabrika'

Fotoorafie

Vlevo tng. Mirostav Dvořák, předseda předs-tavenstva Motor Jikov
u ptnicí jednotky MJ05'

PLNI'CI STANI{

Tato jihočeská skupina strojírenských a slévárenských firem

má k ekologii blízko. Je drŽitelem 1' ceny v kategorri Vzduch
v rámci loňského ročníkuE'oN ENERGY GLOBE AWARD CR

20'l1' Letos se stala hlavním partnerem soutěŽe a v rámci Íirmy
oravidelně investuie do modernizace energetických zdroiů'
Vůz Škooaciiigo CNG Green tec dosahuje emisí 79 g Cor/
km. Tuto nízkou hodnotu umoŽňuje palivo - zemní plyn - a technologie Škoda Green tec s prvky, jako jsou systém Start-Stop,
rekulerace brzdné energie a pneumatiky se sníŽeným valiqým

odporem. Městský vůz s motorem o uýkonu 50 kW (68 koní)
spotřebu;e pouze 2,9 kg zemního plynu na 100 km' Dojezd vozu
činí550'km (350 km na plyn + 200 km na benzin z přídavné
nádrŽe, kterou je vůz rovněŽ vybaven).

Jednotky Motoru Jikov v nové plnicí stanici CNG v Praze

Plnicistanici na stlačený zemní plyn s technologiíspolečnosti
MoToR JlKOV Strojírenská a's' uvedla v polovině října do provozu Íirma Linde Material Handling Česká republika, s'r.o' Slavnostního otevření plnicí stanice CNG v areálu společnosti Linde MH
'18. října zúčastnili člen představen_
v praŽslc,ých Malešicích se
stva MoToR JlKoV Strojírenská a.s' lng. JiříSlíva.
jsou čite|néa objektivní. Nejzřetelnější
,,Výhody pouŽití CNG
je sámozře1mě přímý ekonomický benefit v nákladech na pohonné

'hmoty,

kde můŽeme hovořit o více neŽ padesátrprocentní úspo-

re nát<ladů. DŮleŽitý je vliv na Životní prostředí. Stranou nemŮŽe

zůstat ani niŽšíhlúčnosta vyššíbezpečnost vozidel na CNG'

Limitujícím Íaktorem pro masivní rozšířeníCNGje stále řídká síť
plnicíóh stanic. Výhodnou a ekonomicky příznivou alternativou je
rnýstavba vlastní vnitropodnikové stanice. VáŽím si proto rozhod_
nutí a aktivit společnosti Linde MH a děkuji, Že projevila důvěru
v technologii, kterou vyvíjíme a vyrábíme ve Íirmě M0T0R JlKOV"
uvedl lng. JiříSlíva.

Plničístanice umoŽňuje společnosti Linde MH, přednímu
dodavateli manipulační techniky, logistických a skladov1Ích řešení v ČR, plnění CNG do vysokozdviŽných vozíků.Ty představu-

jí uýznamnou část obchodního

portfolia společnosti' 7ároveň

umóznup plnění flotily jedenácti Íiremních vozů VW s pohonem
na CNd, určených pro management a obchodní zástupce spo_
lečnosti. Společnost'Linde MH plánuje zakoupenídalších 30 vozů

Slavnostn í otevřen í ptnicí stanice CNG provedli (zleva) !'ng., Ji1l|!i9n
Korvta. iednatel spólečnosti Linde MH a lng' Jiří Slíva. ředitel divize
eíůmýaove vyróbl<y spotečnosti MoToB JlKoV Strojírenská a's'

objemu 840 litrů je plněn čtyřmi kompresoro{mi
jódnotkami MJ05 s celkovým hodinovým rnýkonem 20 m3 a tla'kem
250 barŮ. Roční{kon stanice dosahuje 60 000 m3 CNG.
To v přepočtu na spotřebu Íiremních vozidel VW Touran a VW
Passat znamená celkoui ročnínájezd 800 000 km. Kartový přístup umoŽňuje nejen komÍortní samoobsluŽné tankování, ale
i kontrolu spotřeby' Celá realizace' včetně plánovací a schvalova-

ui zásobník o

cífáze, trvala necelý rok'
potěšeni, Že realizace pro společnost Linde Material
',Jsme
jó
úspěšná. Linde 1e pro nás v oblasti CNG klíčouým
Handling
partnereň. V Malešicíchjsme úspěšně realizovali jiŽ čfurtou
aplikaci tohoto druhu. MOTOR JlKOV Strojírenská a.s. plánuje
do konce roku dokončit dalšíčtyři stanice pro vnitropodnikové
vyuŽití. Pět z celkových osmi realizovaných aplikací postavíme
vó spolupráci se společnostíLinde MH. Na příštírok připravu;eme výstavbu 18 plnicích stanic, z nichŽ dvě budou veřejné' První
z nic-h chceme otevřít začátkem příštíhoroku v Písku. Věřím,
Že dalšíplnicí stanice s úspěšnýmikompresorovými jednotkami
MJ05 z MoToRU JlKoV Strojírenská a.s. budou následovat,"
uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti
MoToR JlKOV Group a.s. lng' Miroslav Dvořák.

