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Profil

800  zaměstnanců

export do  26 zemí

1,3 mld. obrat Kč

Since 1899 

Oceánie

Evropa
Asie

Amerika

Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. sahá až 
do roku 1899. Za 114 let prošla mnoha etapami vývoje 
a dnes je tato ryze česká společnost matkou čtyř podniků 
se strojírenským a slévárenským zaměřením. 

Dvě třetiny produkce směřují na export na vyspělé 
mezinárodní trhy. Hlavními odběrateli jsou světové 
a nadnárodní koncerny automobilového 
a spotřebního průmyslu.



1954 MOTOR, národní podnik / Zaměření výroby 
na automobilový průmysl pod ochrannou známkou 
„JIKOV“ – palivové a vzduchotlakové soustavy.

2009 Vyvinuta první malá plnicí stanice CNG 
v České republice s výkonem 5 m3/hod.

  značka JIKOV prezentuje 

přes půl století zkušeností 
                s výrobou kompresorů

Strojírenská tradice



2010 Založení asociace NGVA. / Rozvoj výroby plnicích 
stanic CNG pro firmy a domácnosti.

2011 Prestižní 1. místo v soutěži E.ON Energy Globe 
Award v kategorii Vzduch za plnicí zařízení na stlačený 
zemní plyn (CNG).

2012 Prodáno více než 100 malých plnicích stanic, 
postaveno 10 vnitropodnikových plnicích stanic CNG.

2013 Zahájen provoz první samoobslužné plnicí stanice CNG 
v průmyslovém areálu Jitex v Písku.

MOTOR JIKOV aktivně 
podporuje CNG



50% vozového parku jezdí na CNG

Škoda Fabia, Škoda Octavia přestavby na CNG
nová vozidla na CNG Škoda Citigo, VW Passat, VW Caddy
vysokozdvižné vozíky Linde na CNG

roční průběh kilometrů 1,5 mil. 
úspora za rok 2012 v nákladech PHM činí 1,5 mil. Kč

1 kilometr = 0,90 Kč
u vysokozdvižných vozíků = 50% úspory

MOTOR JIKOV aktivně 
podporuje CNG



odborné poradenství v oblasti CNG
případové studie plnicích stanic CNG podle potřeb zákazníka
kalkulace návratnosti investic
projektová činnost a inženýring
výstavba plnicích stanic na klíč
výroba plniček CNG JIKOV
dodávky prověřených zahraničních výrobků
rychlý servis
záruka
spolehlivost
nízké pořizovací a servisní náklady

MOTOR JIKOV váš partner
v technologii CNG



MJ COMPACT 05 

Přímé plnění

CNG plnicí technologie 
MOTOR JIKOV

1 kompresor  
kompaktní zařízení
nízké pořizovací, provozní a servisní náklady

5 m3/hod  
15 000 m3/rok
20 – 200 tisíc km/rok  
1 – 5 vozidel



Přímé plnění menších flotil CNG vozidel

•  3-stupňový olejem mazaný kompresor MJ 05, 
 plnicí výkon 5 Nm3/h

•  vstupní tlak plynu max. 0,2 bar

•  max. plnicí tlak 235 bar,  teplotní kompenzace 

•  3-fázový elektromotor 2,2 kW/3x400V/2800  ot./min

•  integrovaný plynoměr, čidlo úniku plynu, plynový 
 a olejový filtr a sušič plynu

•  automatický proces plnění, množství bezpečnostních prvků

•  trhací spojka, plnicí koncovka  NGV1, možnost připojení   
 druhé plnicí hadice

•  nízké provozní a servisní náklady

•  pro vnitřní i venkovní instalaci

•  možnost připojení k tlakovému zásobníku

MJ COMPACT 05



MJ VARIANT 

Rychlé plnění

CNG plnicí technologie 
MOTOR JIKOV

2 – 4 kompresory
zásobník do objemu 980 l
možnost připojení výdejního stojanu
nutná stavební příprava

10 – 20 m3/hod
20 – 60 000 m3/rok
200 – 800 tisíc km/rok
5 – 20 vozidelCNG



Rychlé plnění menších flotil CNG vozidel

•  modulární řešení – kapacita stanice může růst 
 v závislosti na počtu CNG vozidel

•  možnost připojení 1 – 4 kompresorů MJ05

•  automatické spuštění kompresorů po poklesu 
 tlaku v zásobníku

•  velikost zásobníku 560 – 980 l

•  maximální tlak v zásobníku 250 bar

•  možnost připojení výdejního stojanu

•  2 tlakové sekce zásobníku, ovládání ruční nebo 
 automatické prostřednictvím výdejního stojanu

•  trhací spojka, plnicí koncovka NGV1

•  přetlaková ochrana

MJ VARIANT



MJ COMPACT PLUS

Rychlé plnění

CNG plnicí technologie 
MOTOR JIKOV / Aquacentrum

1 – 2 kompresory
zásobník o objemu 1 680 l
možnost připojení výdejního stojanu
kompaktní zařízení

20 – 40 m3/hod
60 – 180 000 m3/rok
800 – 2 400 tisíc km/rok
20 – 60 vozidel

CNG



Rychlé plnění středně velkých flotil CNG vozidel 

•  1 až 2 CNG kompresory, 4 stupňový, plnicí výkon 
 19,5 Nm3/hod každý 

•  plnicí tlak pro plnění zásobníku 250 bar 

•  elektromotor 7,5 kW

•  zásobník CNG o objemu 1 680 l

•  betonový domek o rozměrech 3,5 x 2,5 x 2,5 m

•  čidlo úniku plynu

•  sušič plynu
•  2 tlakové sekce zásobníku, ovládání ruční nebo automatické 
 prostřednictvím výdejního stojanu

•  trhací spojka, plnicí koncovka NGV1

• jednoduchá instalace bez nutnosti náročných 
 stavebních příprav

MJ COMPACT PLUS



MJ SAT

Rychlé plnění

CNG plnicí technologie 
MOTOR JIKOV a jiní výrobci

1 – 2 kompresory
tlakový zásobník
výdejní stojan
platební terminál

od 70 m3/hod
od 200 000 m3/rok
veřejné stanice
autobusy, nákladní, 
užitkové a osobní vozy

CNG



Rychlé plnění velkých flotil CNG vozů 
nebo veřejné plnicí stanice 

•  různé typy kompresorů, výdejních stojanů 
 a platebních terminálů

•  teplotní čidla stačeného zemního plynu

•  integrovaný tlakový zásobník CNG, 3 tlakové sekce

•  ocelový nebo betonový kontejner

•  snímač tlaku na vstupu (min. a max.)

•  snímač vlhkosti plynu, čidlo úniku plynu

•  nerezové ocelové trubky a příslušenství ve vysokotlaké sekci

•  zařízení k vysoušení plynu, vytápění rozvaděče, 
 předehřívání oleje

•  snímač otevřených dveří kontejneru 
 a mnoho dalších možností

MJ SAT



Vysoce pokročilá technologie plnění

C
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G

průmyslový areál Jitex v Písku



Rádi Vám poskytneme 
další informace o CNG.

Neváhejte nás kontaktovat na

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
Zátkova 495
392 01 Soběslav II

mjs@mjs.cz
Tel.: +420 381 504 101
Fax: +420 381 504 102

www.jikovcng.cz 

www.motorjikov.com


