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Všetko k tachografom na jednom mieste!

www.tamex.sk

ÚPLNE NOVÝ 
VW CADDY

NOVÁ GENERÁCIA 
VOZIDIEL VOLVO TRUCKS

100 ROKOV 
ZNAČKY STILL

SKwww.transport.sk
www.transport-logistika.cz

Marec/2020, ročník 22
cena 2,80 € / mimo SR 4 €3
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Člen:

ZVÄZ LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zväz logistiky 
a zasielateľstva SR LEV V NOVOM ŠATE: 

NOVÁ GENERÁCIA NÁKLADNÝCH VOZIDIEL MAN

TÉMA:

POSTER

PREPRAVA S REGULOVANOU TEPLOTOU A TECHNIKA
Sklady s regulovanou teplotou a food logistika

TÉMA MESIACA: 
DOVOZ OJAZDENÝCH VOZIDIEL: ÁNO/NIE?

VIEME, ŽE VAŠA PRÁCA JE ŤAŽKÁ, 
ALE S NAMI MÔŽETE ZAČAŤ ZĽAHKA UŽ OD 898 EUR* MESAČNE!

* uvedená splátka je bez DPH, platí pri využití fi nančného lízingu s dĺžkou trvania 60 mesiacov, pri akontácii 10 % a s poslednou navýšenou splátkou 25 %. 
Ponuka platí len pre podnikateľské subjekty a pre vozidlá objednané do 30. 6. 2020 alebo do odvolania, vrátane schváleného fi nancovania 
prostredníctvom spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. (IČO: 35 704 713), ktorá fi nancovanie zabezpečuje. 

Len pre vozidlá, fi nancované cez ČSOB Leasing, a.s., vám IVECO ponúka servisný kontrakt 2XL, ktorý je počas prvého roku trvania fi nancovania 
za 0 EUR a počas zvyšných 4 rokov za 278 EUR mesačne.

SOM NEZASTAVITEĽNÝ
(pokiaľ nemám dobrý dôvod)

www.dispecer.sk
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www.incheba.sk 

 stavebný veľtrh  trendové inšpirácie    
 ekologické bývanie  inteligentná domácnosť  

www.incheba.sk

FIAT PROFESSIONAL, NAJPREDÁVANEJŠIE DODÁVKY 
NA SLOVENSKOM TRHU ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV.
OSLÁVTE TO S NAMI U NAŠICH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV A ZÍSKAJTE
MNOŽSTVO VÝHOD PRI VÝBERE SVOJHO NOVÉHO PROFESIONÁLA.

W W W . F I A T P R O F E S S I O N A L . S K

Dodávky Fiat Professional sú najpredávanejšie úžitkové vozidlá na slovenskom trhu v období rokov 2010 – 2019. 
Kombinovaná spotreba: 4,4 – 8,9 l/100 km, emisie CO2: 116 – 234 g/km. Všetky modely spĺňajú novú emisnú normu E6D-Temp.
Obrázky majú ilustračný charakter. Podrobné informácie nájdete u autorizovaných predajcov FIAT PROFESSIONAL a na www. atprofessional.sk.

2020001131313113 2015 20201717 202019

SKUTOČNÝ PROFÍK NIKDY NEPRESTÁVA BYŤ PROFÍKOM,
PRETO SI VYBERÁ TO NAJLEPŠIE
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Allianz – SP spustila unikátnu digitálnu  
službu na riešenie škôd v havarijnom poistení

N ový online sprievodca vznikol na základe požiadaviek samot
ných zákazníkov. „Pri zisťovaní spokojnosti klientov s riešením 

škôd v havarijnom poistení si klienti žiadajú viac informácií o prie-
behu riešenia a aktuálnom stave ich poistnej udalosti. Vyvinuli sme 
preto online sprievodcu škodou, ktorý spĺňa štyri dôležité kritériá, ako 
rýchlosť, jednoduchosť, transparentnosť a empatia,“ približuje vice
prezidentka rezortu prevádzky Allianz – SP Agata Przygoda. Sprie
vodca bol vyvinutý tak, aby bol aplikovateľný v mnohých kraji
nách, pričom nejde o aplikáciu, ale o interaktívnu mikrostránku.
Online sprievodca škodou pozostáva zo štyroch krokov:
1.   NAHLÁSENIE
2.   OBHLIADKA
3.   OPRAVA
4.   HODNOTENIE

Škodu sledujete ako zásielku
Princíp sprievodcu je podobný sledovaniu doručenia balíka. „Zákaz-

níkovi po zaregistrovaní škodovej udalosti príde notifikácia prostredníc-
tvom e-mailu alebo SMS správy s odkazom, na ktorom môže sledovať stav 
svojej poistnej udalosti. Výhodou je, že klient môže dokumenty potrebné 
k poistnej udalosti vložiť priamo prostredníctvom sprievodcu,“ popisuje 
riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec.

Kým klient čaká, poisťovňa koná
Klient dostáva aktualizácie stavu riešenia jeho škody, či informá

ciu o potrebe doložiť dokumenty cez ním zvolený komunikačný 

kanál. Nemusí 
tak nikam zdĺ
havo volať a nie 
je nutná žiadna 
r e g i s t r á c i a .  
„Klient je pa-
sívny a   p o i s-
ťovňa ho ak-
tívne informuje 
o  stave riešenia 
škody a  prípad-
n ýc h  p o t r e b -
ných krokoch. 
O d  spustenia 
systému 31.  ok-
tóbra minulého 
r o ka  d o t e ra z 
sme poškode-
ným klientom 
poslali takmer 
15-tisíc odka-
zov na  sledo-
vanie poistnej 

udalosti. Až 60 percent z nich odkaz využilo a toto číslo stále rastie,“ 
informuje riaditeľ odboru market manažmentu Allianz – SP Jo
zef Kruppa. Po vyriešení škody poisťovňa v poslednom, štvrtom 
kroku zisťuje, ako bol zákazník spokojný. „Klienti hodnotia spokoj-
nosť s riešením svojej škody v havarijnom poistení na stupnici od jedna 
do päť hviezdičiek. Celkové hodnotenie s našimi službami sa zobra-
zuje priamo na našej webovej stránke. Navyše, klienti môžu pri hod-
notení napísať svoj komentár. Klientov ďalej kontaktujeme a zisťujeme 
podrobnosti. Tieto informácie nám potom slúžia na ďalšie zlepšova-
nie služieb,“ vysvetľuje J. Kruppa.

Výhody online sprievodcu škodou
Po  nahlásení škody v  havarijnom poistení dostane klient  

email alebo SMS s odkazom pre prístup do online sprievodcu ško
dou a vďaka nemu získa:
•   jedným klikom vždy aktuálne informácie o stave riešenia 

svojej škody,
•   automatické notifikácie o zmene stavu riešenia škody,
•   možnosť zistiť stav škody cez mobil, tablet, počítač – žiadna 

inštalácia, žiadna registrácia,
•   intuitívny a prívetivý dizajn, zrozumiteľné informácie bez 

odborného žargónu,
•   možnosť doplniť chýbajúce doklady,
•   rýchlejšie riešenie škody v 4 krokoch,
•   verziu sprievodcu škodou aj v anglickej verzii.

200 škôd, 200 notifikácií denne
Denne nahlásia klienti Allianz – SP zhruba 600 až 700 poistných 

udalostí zo životného aj neživotného poistenia. Z toho približne 
200 škôd denne je z havarijného poistenia. „Len počas prvého 
mesiaca používania sprievodcu sme klientom poslali 5500 notifikácií 
o stave riešenia ich škody. Išlo najmä o notifikácie, že ich škodu sme za-
registrovali, že škoda je krytá, alebo že ich vozidlo je opravené a môžu 
si ho vyzdvihnúť. Denne poškodeným pošleme zhruba 200 až 300 no-
tifikácií,“ upresňuje M. Rajec. Sprievodca škodou funguje na všet
kých zariadeniach – na počítači, tablete aj na mobile.

Rýchlosť, jednoduchosť, transparentnosť a empatia. 
To sú základné výhody nového online sprievodcu 
škodou, ktorý pre svojich klientov koncom októbra 
2019 spustila Allianz – Slovenská poisťovňa. Nový 
online systém umožňuje sledovať riešenie škody 
krok za krokom, čím uľahčuje komunikáciu poisťovne 
s klientom v oblasti havarijného poistenia. 
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Obsah / editorial
Je vážnejší samotný 

vírus alebo panika 
okolo neho?

Je takmer nemožné, 
že ste v týchto dňoch 
ešte nezachytili infor
mácie o  šíriacom sa 
novom koronavíruse. 
Žijeme v  dobe, keď 
môžeme získať infor
mácie na  pár klikov. 
Doba internetu a  do

stupných informácií však má aj svoju odvrátenú 
stránku. A situácia s novým koronavírusom ju 
naplno odhaľuje.

Nie som virológ ani iný odborník na vírusy. 
Som bežný človek, ktorý pri hľadaní informácií 
používa relevantné zdroje. Koniec koncov, je to 
moja práca, ako šéfredaktor odborného časo
pisu si ja ani moji kolegovia nepripúšťame ne
overené informácie a polopravdy. 

Ako ľudia sa prirodzene obávame všetkého 
nového, zvlášť, pokiaľ ide o  hrozby pre naše 
zdravie, akou je aj nový koronavírus. Preto sme 
opatrní a  obava zo šírenia nového vírusu je 
opodstatnená. Avšak, internet, sociálne siete 
a,  žiaľ, aj samotné médiá dali vírusu rozmer, 
ktorý z  neho vytvoril obrovského strašiaka 
a spustil veľkú paniku. Je to na mieste?

Ochorenie Covid19, ktoré nový korona vírus 
spôsobuje, má vo väčšine prípadov mierny prie
beh, nebezpečnejšie je pre starších ľudí, ktorí 
majú často pridružené aj iné zdravotné ťaž
kosti. Kým pri epidémiách vírusov SARS či MERS, 
ktoré si pamätáme z minulosti, bola úmrtnosť 
35 % (MERS), resp. 10 % (SARS), z doteraz zís
kaných dát je úmrtnosť nového koronavírusu 
približne 2 %. V  čom je nový koronavírus iný 
ako bol napr. vírus MERS, ktorý mu je podobný, 
je rýchlejší spôsob prenosu. A práve preto, že 
sa nový koronavírus pomerne rýchlo šíri, pri
stupujú mnohé spoločnosti, lokálne autority 
a vlády jednotlivých štátov k opatreniam, aby 
jeho šírenie obmedzili. 

Je to aj prípad zrušeného ženevského auto
salónu, intralogistického veľtrhu LogiMat či 
na Slovensku presun výstavy Nábytok a býva
nie, ktorá sa mala konať v Nitre. Treba však zdô
razniť, že ide o preventívne opatrenia a panika, 
ktorú v týchto dňoch sledujeme, je podľa od
borníkov neopodstatnená. Práve naopak. Mali 
by sme zachovať rozvahu, dodržiavať hygie
nické návyky, riadiť sa pokynmi Úradu verejného 
zdravotníctva a zvážiť cestovanie do rizikových 
oblastí. Vykupovanie trvanlivých potravín, čis
tiacich gélov či rúšok nás nezachráni a len zby
točne znásobí strach.  

Panika, ktorá zachvátila nielen Slovensko ale 
aj celý svet, má totiž omnoho horšie dopady ako 
samotný vírus. Ľudia v panike konajú neuvážene 
a v konečnom dôsledku si tak môžu spôsobiť 
ešte viac škody. Všeobecný chaos sa už preja
vuje aj na globálnej ekonomike, čomu sa pod
robne venujeme na strane 54 v článku o dopa
doch epidémie na globálnu logistiku.

To, čo môžeme ako jednotlivci urobiť, aby 
sme pomohli šírenie vírusu zastaviť, je zostať 
rozvážni, dodržiavať odporúčania úradov a od
borníkov a reagovať uvážene. Ak budete na in
ternete hľadať informácie o novom víruse, odpo
rúčam do vyhľadávača namiesto „koronavírus“ 
napísať radšej „Úrad verejného zdravotníctva“ 
alebo mená, ako „RNDr. Boris Klempa, DrSc.“, „pri
márka Václava Adámková“ či „imunológ Vladimír 
Leksa“. Takto získate informácie o víruse od re
nomovaných odborníkov a vyhnete sa množ
stvu neoverených poloprávd, ktorými je inter
net v týchto dňoch zaplavený. Dávajte si  teda 
pozor nielen na hygienu, ale aj na informácie… 

 Martin Miksa, šéfredaktor

Barometer dopravného trhu

Prepravy a voľné vozidlá v % | Obdobie od 31. 01. 2020 do 27. 02. 2020
Powered by TIMOCOM
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Svetová premiéra: Úplne nový VW Caddy

Nová generácia vozidiel Volvo Trucks

OCENENIE IF DESIGN AWARD PRE 
IVECO S-WAY

Iveco Czech Republic v roku 2019 
splnilo svoj výrobný plán

Jungheinrich: 
Automatizácia nastupuje

8 Auto roka: Nový Peugeot 208
9 Stále populárna: Dacia Duster
10 Čistokrvný dravec: Audi SQ8
11 Keď sa z jazdy stane zážitok: BMW X3 M Competition
12 Hodný svojho titulu: Ford Ranger Wildtrak
14 Vitajte v prvej triede: v Triede V
21 Raal Trans: História dobrého nápadu
24 Rad vozidiel Scania XT je pripravený na extrémy
28 Dakarský tím PETRONAS De Rooy IVECO

Téma: Preprava s regulovanou teplotou a technika
30 Kontroly prepravy potravín
32 Modernizácia autoparku HOPI návesmi SKO COOL
34  Transportné chladiace, mraziace a ohrevné boxy
35 Chladiarenské návesy Kögel Cool v kvalite PurFerro
36 Nové chladiarenské nadstavby a omladenie tímu

38 LEV v novom šate
43 Baltyre – pneumatiky pre vás
48 Iveco Crossway Pro: Lepšie ako coach
49 BUS SHOW Slovakia 2020 
53 IMMOPARK Žilina sa rozrastá
54  Dopady nového koronavírusu pocíti 

aj globálna logistika
55  Najväčší logistický hub DSV v Škandinávii prispeje 

k zníženiu emisií NOx

56 Letecká preprava živých kvetov každým rokom rastie
58 Trojprstý kolaboratívny robot
60 METRANS prevzal 10 lokomotív Siemens Vectron
60  Ďalšie investície do Logistického centra 

v Dunajskej Strede

Téma: Sklady s regulovanou teplotou a food logistika
61 Dôležitá stratégia i spôsob skladovania
62  Ako monitorovať teplotu v tepelne regulovanom sklade?
63 FM Logistic je veľmi variabilný
64 GEFCO aj pre farmaceutický priemysel
65 Chladiace kontajnery zmenili globálny transport ovocia
65 Palety pre dodávateľské reťazce
66  Globálna logistika tepelne regulovaných tovarov 

výrazne rastie

67 Logistiku čoraz viac ovplyvňujú technológie 
68  Elektrický vysokozdvižný vozík ERC 216zi ocenený 

iF Design Award
69 Vysokozdvižný vozík budúcnosti
70 100 rokov značky STILL
73 Eurostar konkuruje leteckej doprave
74 Nemeckí vlastníci lodí sú „opatrne optimistickí“
75 Ako veľmi zmení 5G sieť tvár prístavov?
78 Boeing 777-9 absolvoval prvý let
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Dovoz ojazdených vozidiel: áno/nie?

P očet jazdeniek zo zahraničia výrazne pribúda, rovnako tak ras
tie aj ich priemerný vek, uviedol Jozef Knopp, predseda Aso

ciácie overovateľov vozidiel (AOV). „O staré a dieslové vozidlá, kto-
rých sa Nemci, Taliani, Francúzi či Holanďania vo veľkom zbavujú, 
majú Slováci v posledných rokoch pre ich cenovú dostupnosť veľký 
záujem. Mnoho Nemcov sa zbavilo áut, ktoré sa zrazu nemohli do-
stať kvôli emisiám do miest. Predali ich približne za 500 eur a u nás 
sa predávajú za 5-tisíc eur. Pritom ide vyslovene o šroty. Sú špeciali-
zované autobazáre, ktoré majú na predaj niekoľko tisíc áut určených 
na export. Chodia po ne kamiónmi. Nehovorím, že sú všetky zlé, ale 
problém je, že k nám ide všetko problematické,“ upozorňuje Knopp.

Hlavným dôvodom masívneho dovážania jazdeniek zo Západu 
na trhy v strednej a východnej Európe je nepochybne zriaďovanie 
nízkoemisných zón v európskych mestách.

Sprísnenie podmienok a vytláčanie starých a neekologických áut 
z ciest vo vyspelých krajinách EÚ donútilo ľudí predať tieto vozidlá, 
častokrát i pod cenu, a zaobstarať si novší model. Takýmto spôso
bom donútili jednotlivé vlády bežných ľudí k obnove autoparku 
v krajine. Je to však v rámci EÚ i celkovo fér? Nie, nie je.

Vyspelé západné krajiny tak len presúvajú emisne problematické 
vozidlá do ďalších krajín, miesto toho, aby svoje jazdenky riešili vo 
svojej krajine. Je ekologicky farizejské tváriť sa ekologicky, a pritom 
presúvať jazdené vozidlá do ďalších krajín.  Mali by sme už konečne 

v celej Európe zaviesť systém, keď každá krajina bude riešiť likvi
dáciu svojich jazdeniek – teda vozidiel prvotne kúpených v danej 
krajine. Aj my produkujeme dosť jazdených vozidiel, ktoré nasýtia 
potreby nášho trhu. Nepotrebujeme na našich cestách „jazdenky“ 
dovezené z iných krajín. Mal by sa minimálne prechodne vytvoriť 
systém, ktorý obmedzí vývoz vozidiel od určitého veku a od urči
tých emisií celoplošne v rámci Európy!

Jasná reč štatistík
Ku dňu 31. januára 2020 je podľa štatistických údajov zverejne

ných na stránke MV SR na Slovensku evidovaných celkom 3 286 
258 vozidiel, z toho 2 395 162 vozidiel do 3,5 tony. Z toho je pri
bližne až 1 milión vozidiel dovezených zo zahraničia. Pre porovna
nie, za posledné 3 roky bolo podľa AOV na Slovensko dovezených 
takmer 250tisíc vozidiel. Pričom každým rokom mal dovoz stúpa
júcu tendenciu – v roku 2016 to bolo 76 733, v roku 2017 už 84 292 
a v priebehu roka 2018 až 87 632 a v roku 2019 85 981!

Ojazdené vozidlá sa na Slovensko 
dovážajú vo veľkom

Dovoz ojazdených vozidiel sa pre mnoho subjektov stal veľkým 
biznisom. Rezort uvádza, že v roku 2018 bolo z celkového počtu 
zaregistrovaných vozidiel na SR až 24,98 % ojazdených áut doveze
ných zo zahraničia, V roku 2019 to bolo len o zlomok menej 24,76%.

Priemerný vek viac ako 13 rokov
Na základe údajov Európskeho združenia výrobcov automobi

lov (ACEA) bol priemerný vek áut jazdiacich po slovenských ces
tách 13,5 roka. V štatistických údajoch AOV sa uvádza, že autá do
vezené z cudziny na Slovensko dosahovali v priebehu minulého 
roka vek v priemere 10 rokov. Slovensko sa tak stáva vrakoviskom 
ojazdených áut. Častokrát sa Slováci mylne domnievajú, že sú tieto 
autá v lepšom stave, pretože jazdia po kvalitnejších cestách alebo 
sa nazdávajú, že ľudia na Západe kladú väčší dôraz na servis. Tvr
denie, že „autá zo zahraničia sú v lepšom stave“, je mýtus. Najviac 
sa dováža z Talianska, Nemecka, Holandska, Belgicka. V poslednom 
čase vyskočilo Francúzsko a Španielsko. „Na Západe je rovnaká kri-
minalita ako u nás. Takže aj v týchto krajinách sa stáčajú kilometre. 
K nám posielajú väčšinou iba vozidlá, ktoré sú už tam nepredajné. 
V inzerátoch v zahraničí je dokonca uvedené ‚IBA EXPORT‘, aby do-
máci vedeli, že tam netreba ani volať,“ uzavrel Knopp.

Anketa
1. Myslíte, že by sa mal dovoz/vývoz jazdených vozidiel viac 

regulovať vekom a emisnými normami (napr. zákaz dovozu vozi-
diel nad 5 rokov/150 000 km, či pod emisné limity Euro 5 – teda nad 
1,0 g/km, 0,06 NOx g/km a 0,1 HC g/km)?

Za minimálne posledné tri roky došlo k výraznému 
nárastu evidovaných dovezených vozidiel zo 
zahraničia. Nie vždy však ide o lepšie či kvalitnejšie 
auto, ako by sme kúpili na Slovensku.

Hromadný dovoz jazdeniek by mal skončiť

Poškodené vozidlá by sa vôbec nemali dovážať

Staré komunálne vozidlá hlboko po životnosti

Téma mesiaca
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2. Mal by sa úplne zakázať dovoz a vývoz jazdených vozidiel, 
ktoré sú poškodené alebo sú po haváriách?

3. Ako by sa mal riešiť dovoz nákladných vozidiel, autobusov 
a rôznych nadstavieb? Tiež limitovať vekom/počtom najazde-
ných km a EURO V?

4. Mala by si každá krajina Európy riešiť svoje jazdenky na svo-
jom území?

Mailová a facebooková anketa:

Mgr. Viliam Bujna, predseda divízie DPN ZAP SR
Dovoz jazdených vozidiel je potrebné 

rozdeliť do  dvoch kategórií – prvou sú 
osobné a malé úžitkové autá do 3,5 t, dru
hou vozidlá nad 3,5 t, vrátane nadstavieb 
a  prídavných zariadení. V  prvej kategó
rii je väčší problém, pretože dovoz vozi
diel práve v tejto kategórii je dominantný 
a okrem individuálnych dovozov sa tým 
živí množstvo subjektov. Medzi nimi sú 
u nás, ale aj v zahraničí, aj špekulanti a aj 
organizovaný zločin. Ale podobné je to 
aj v iných odvetviach, preto sa tomu teraz nebudeme venovať.

Nás v divízii DPN zaujíma hlavne dovoz ojazdených a starých 
vozidiel na Slovensko. A treba rozlišovať tento biznis prostredníc
tvom autorizovaných importérov a tých ostatných. V oblasti úžit
kových vozidiel je história u novších vozidiel ľahko identifikova
teľná vďaka centrálnej databanke, ktorú si online sleduje výrobca. 
U starších vozidiel ešte v mnohých prípadoch podobné sledova
nie nebolo. Navyše dovoz starších vozidiel nemá priaznivý vplyv 
na priemerný vek vozidiel u nás, nemodernizuje a neomladzuje 
ho. Dovozom starších vozidiel sa prenáša ekologická záťaž z kra
jiny vývozu k nám, nehovoriac o čistej recyklácii starých vozidiel. 
Je pravdou, že aj my sme svojím spôsobom tiež ekopokrytci, keď 
ďalej staré vozidlá vyvážame do tretích krajín (aj mimo Európy). 
Tiež tak neriešime zlepšovanie ekológie, ale prenášame problém 
o kúsok ďalej, ale stále na našej Zemi...

Ako to riešiť? Myslím si, že na našom trhu je už dosť jazdeniek 
z nášho vlastného predaja vozidiel u nás. Trh je už v podstate nasý
tený a dovoz/vývoz vozidiel (vrátane stavebných a komunálnych) 
by bolo načase prechodne regulovať a  časom úplne obmedziť. 
Myšlienka, že by si každá krajina „druhý“ život vozidiel, ktoré ako 
nové boli zakúpené v danej krajine, mala riešiť sama, je korektná. 
Zdá sa mi zvláštne, že dotujeme elektromobilitu, ale nezaoberáme 
sa likvidáciu oveľa väčšej ekologickej záťaže, ktorou sú staré ojaz
dené autá. Som za štátnu motiváciu aj ekolikvidáciu ojazdených 
vozidiel. Dokonca by mala byť výraznejšia ako podpora elektro
mobility. Potrebujeme z ciest dostať staré autá, a to nielen z dô
vodov ekologických, ale aj z technickobezpečnostných. A aké li
mity by som navrhoval?

Vzhľadom na  činnosť importérov a  činnosť lízingu/prenájmu 
(cyklus 3 – 4 rokov) by možno bolo prijateľným riešením obme

dzenie dovozu osobných vozidiel do 4,5 roka od prvej evidencie 
a možno aj do 100 000 km. Pri úžitkových vozidlách vek rovnaký 
a do 200 000 km. Ale je to otázka komunikácie a konsenzu. Tu by sa 
mali vyjadriť predovšetkým importéri. Dovoz vozidiel starších ako 
3,5 roka by sa mal výrazne zaťažiť poplatkami a dovoz na 4,5 roka 
úplne obmedziť a  finančne podporiť ekolikvidáciu vozidiel nad 
9 rokov s bonusom v prípade väzby na kúpu nového auta. Malo 
by to nielen priaznivý vplyv na priemerný vek vozidiel a ekológiu, 
ale aj na biznis s autami celkovo. Pomohlo by to hlavne nadstav

bárom, ktorí najviac prichádzajú 
o  klientov vďaka dovozu, ale aj 
autorizovaným dílerom úžitko
vých a prípojných vozidiel. Roz
hodne je to téma, ktorú treba zá
sadne riešiť...

Jaroslav Čechovič, konateľ 
Central Europe Trailer

Môj názor zhrniem do  jednej 
základnej myšlienky, ktorú ho
vorím už dlho. V  praxi sa stáva, 
že si niekto dovezie lacné star
šie vozidlo (individuálne alebo 

sprostredkovane cez firmy). A keď prídu 
problémy, napr. z predošlej neodbornej 
opravy, vyžiadajú od nás opravy, ktoré 
sú často drahšie ako predpokladali, alebo 
sa púšťajú do opráv s neautorizovanými 
subjektmi. Mala by sa zaviesť evidencia 
dovezených vozidiel cez autorizovaných 
importérov a  ich siete. Poznajú históriu 
vozidiel a vedia, čo je alebo nie je prija
teľné. Navyše už máme aj na  vlastnom 
trhu dostatok jazdeniek, takže som za to, aby si každá krajina EÚ 
riešila jazdenky z vlastného trhu a ekologicky likvidovala staré vo
zidlá – nie ich vyvážala do ďalších krajín, kde sa ekologická záťaž 
iba presúva. A štát by to mal finančne podporovať, bolo by to pre 
ekológiu lepšie ako podporovať elektromobilitu.

Ing. Ján Pribula, generálny sekretár ZAP SR
Dovoz by sa mal regulovať, pričom 

kritériom by mali byť ekológia a emisie.  
Veľkým problémom a hrozbou v cestnej 
premávke je dovoz vozidiel po  havárii 
a  následných opravách v  neautorizova
ných servisoch.

Problematiku „turistiky“ jazdených 
vozidiel je potrebné riešiť na  úrovni 
EÚ a  šancu vidíme práve teraz v  rámci 
agendy Green Deal. Celý proces dekarbonizácie dopravy bez toho, 
aby sa vozidlá vyraďovali a ekologicky spracovali, vnímame ako 
pokrytectvo zo strany Európskej komisie. My už v tejto veci dlhšie 
komunikujeme s kolegami z automobilových asociácií V4, združe
ných v ACEA (Európske združenie výrobcov automobilov), a sna
žíme sa zapojiť aj Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko. Snahou je 
presadiť tieto myšlienky do agendy EÚ cez ACEA, cez pozíciu Slo
venskej republiky jednotlivých členských štátov. Komunikujeme 
aj so zástupcami Slovenska v Bruseli, ako sú pracovníci Stáleho za
stúpenia pri EÚ a poslanci Európskeho parlamentu.

Musíme postupovať spoločne. Čisto slovenské riešenie nebude 
akceptované a narazí na argumenty, ako otvorený spoločný trh 
a podobne. Treba si uvedomiť, že ak sa zavedie takéto opatrenie 
pre celú EÚ, bude to platiť aj u nás. Je známe, že napr. ťažké úžit
kové vozidlá, ktoré už nemôžu jazdiť po cestách EÚ, sa ešte vyvezú 
a predajú mimo územia EÚ. Fakticky je to presun problému do inej 
časti sveta a nie reálne zníženie emisií. Je však na tom založený biz
nis lízingu, a preto treba domyslieť všetky dopady.

otázka áno nie

Myslíte, že by sa mal dovoz/vývoz jazdených vozidiel viac regulovať vekom a emisnými normami (napr. 
zákaz dovozu vozidiel nad 5 rokov/150 000 km, či pod emisné limity Euro 5)?

33 % 63 %

Mal by sa úplne zakázať dovoz a vývoz jazdených vozidiel, ktoré sú poškodené alebo sú po haváriách? 39 % 61 %

Mal by sa dovoz nákladných vozidiel, nadstavieb a autobusov limitovať vekom / počtom najazdených km a 
emisnou normou EURO V?

48 % 52 %

Mala by si každá krajina Európy riešiť svoje jazdenky na svojom území? 58 % 42 %
Z ankety vyplýva, že väčšina respondentov by zatiaľ obmedzenie dovozu nechcela. Zato však 
väčšina súhlasí, aby si každá krajina riešila recykláciu svojich vozidiel na svojom území a ne
vyvážala svoju ekologickú záťaž do ďalších krajín.

Téma mesiaca
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Ĺudia ešte aj dnes považujú Daciu za akési lacné 
auto a mnohí si z nej robia srandu. Značku to však 
trápiť nemusí. Napríklad taký model Duster patrí 
k najpredávanejším SUV.

F rancúzsky Peugeot nezostal nič dlžný svojej povesti kreatív
nej dizajnérskej značky a z 208 spravil výstavný kúsok. Svojím 

vzhľadom sa môže tento model smelo postaviť svojim konkuren
tom. A to nielen v oblasti dizajnu.

Zaujímavé tvary
Aj keď je 208 príslušníkom 

B segmentu, Peugeot mu svo
jím dizajnom dal taký šmrnc, 
že bez problémov v záplave 
áut vynikne. Plne diódové 

predné svetlá s predĺženými pazúrmi vytvá
rajú nezameniteľný svetelný podpis a platí to aj vzadu, kde pravý 
a ľavý svetlomet spája elegantný čierny plast s nápisom PEUGEOT.

Ukazuje budúcnosť
Nová 208 je názornou ukážkou toho, akým smerom sa uberá 

budúcnosť nových, moderných automobilov. Prím hrajú techno
lógie, čo je vidieť na viacerých príkladoch. Za všetky spomeňme 
napríklad iCockpit, ktorý sám osebe má futuristické tvary, v no
vej 208 ho navyše môžete mať v 3D, teda so zobrazením údajov 
digitálneho štítu palubnej dosky v trojrozmernom formáte. Na
vodzuje to dojem, že sedíte v aute, o ktorom sme si ešte pred pár 
rokmi mysleli, že je to scifi  ďalekej budúcnosti.

Je ale fér povedať, že iCockpit nemusí vyhovovať každému, najmä 

nie tým, ktorí nemajú radi malý 
volant, ktorý navyše pri zlom 
nastavení môže zavadzať vo vý
hľade na displej palubnej dosky. 
Pre ideálne pohodlie si musíte 
nájsť to správne nastavenie po
lohy sedadla a volantu.

Stačí jeden dotyk
Pocitovo je vnútrajšok novej 

208 veľmi príjemný, z pohľadu 
praktickosti nás však nepotešil 
veľký počet dotykových tlači
diel. Väčšinu ovládačov na prí
strojovom paneli  pod disple
jom infotainmentu obsluhujete 
dotykovými tlačidlami, mecha
nicky ovládate iba ventilačný 
systém, ohrievanie čelného 
skla a výstražné smerovky. Do
tykové tlačidlá považujeme 
za  menej komfortné, najmä 
počas šoférovania, keď sa sús
tredíte na riadenie a periférne 
hľadáte správny gombík.

Nová platforma
Nová 208 je postavená 

na novej koncernovej platforme s označením CMP, ktorá je oproti 
tej predchádzajúcej ľahšia o 30 kg. Testované vozidlo poháňal benzí
nový trojvalec PureTech s objemom 1,2 litra. Za jeho najväčšie plus 
považujeme najmä dostatok krú
tiaceho momentu už pri nízkych 
otáčkach. Svoje maximum 205 Nm 
dosahuje pri otáčkach 1 750 min1. 
Nová podvozková platforma je 
veľmi príjemná a  oceňujeme aj 
veľmi dobré odhlučnenie interiéru.

Auto roka
Bsegment je v  súčasnosti 

v kurze, konkurencia nespí a proti 
novej 208 stoja zaujímavé autá, 
ako Renault Clio či koncernový prí
buzný Opel Corsa. Peugeot však 
vstúpil do  konkurenčného boja 
veľmi dobre a  schopnosti svo
jej novinky potvrdil ziskom titulu 
International Car of the Year.

Uvedenie novej generácie populárneho modelu 
Peugeot 208 bolo v našich končinách o to sledovanejšie, 
že sa malé mestské auto vyrába u nás, v Trnave.

nie tým, ktorí nemajú radi malý nie tým, ktorí nemajú radi malý 

Auto roka: Nový Peugeot 208

Peugeot 208 Allure

Motor 1,2 PureTech

Druh paliva benzín 

Prevodovka 6-stupňová manuálna

Zdvihový objem valcov 1 199 cm3

Max. výkon 74 kW (100 k) pri 5 500 min-1

Max. krútiaci moment 205 Nm pri 1 750 min-1

Max. rýchlosť 188 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 9,9 s

Kombinovaná spotreba 
udávaná výrobcom (WLTP)

5,5 l/100 km

Kombinovaná spotreba v teste 6,1 l/100 km

Objem batožinového priestoru 311 l

Rozmery (d x š x v) 4 055 x 1 960 x 1 435 mm

Rázvor 2 540 mm

Pohotovostná hmotnosť 1 216 kg

Celková hmotnosť 1 595 kg

Cena základného modelu 13 390 eur

TECHNICKÉ ÚDAJE



Motorizmus

 marec 2020 9

Test

A  to nielen na Slovensku, darí sa mu aj medzinárodne. Za málo 
peňazí totiž ponúka solídne vlastnosti a široký výber. Svoje 

kľúčové atribúty si zachoval aj po facelifte.

Nový trojvalec TCe
Pod kapotou faceliftovaného Dustera je trojvalcový motor 

1,0 TCe, ktorý je veľmi dobrou voľbou pre mesto. V  mestskom 
prostredí sa správa veľmi kultivovane a disponuje dostatočným 
výkonom. Mimo neho sa síce nestratí, no spomínaná dynamika 
je citeľne menšia, takže pri predbiehaní treba byť rozvážny a pri 
vyšších rýchlostiach chýba aj väčšia kultivovanosť. Najmä pri jazde 
po diaľnici (130 km/h) ho poriadne počuť.

Stále lepšia a lepšia
Dacia sa ako značka vyvíja a na jej vozidlách je to cítiť. Ani prí

ťažlivá cena Dustera mu neuberá na príjemnom dizajne 
a hanbiť sa nemusí ani za interiér. Vo vnútri cítiť 
vplyv materského Renaultu, vidieť 
to napríklad na budíkoch 
palubnej dosky alebo 
ovládačoch klimatizá
cie. V dnešnej digitálnej 
dobe by potešil moder

nejší multime
diálny systém, 
ale pri pohľade 
n a   p o m e r 
cena  –  kva
lita sa mu to 
nedá vyčítať. 
Na priek šetreniu 

sú použité zaujímavé doplnky, ako ná
pis Duster na  predných sedadlách, pre
šívanie štvorramenného volantu, ktorý 
je, mimochodom, príjemný na  dotyk, 

alebo lemy na kľuč
kách dverí, volante 
a výduchoch klima
tizácie. Chýbajúcu 
stredovú konzolu, 
o  ktorú si mnohí 
z  nás radi opierajú 
pravý lakeť, nahrá

dza lakťová opierka, ktorej 
však chýba možnosť nastavenia.

Vyzerá dobre
Veľmi pozitívne hodnotíme vonkajší vzhľad. Duster vyzrel, čierne 

lemy prahov aj sivý plast vystupujúci vpredu aj vzadu ho zaujímavo 
oživujú a na elegancii mu pridáva aj nápis DUSTER na piatych dve
rách. Testované vozidlo bolo obuté na 17palcových diskoch, čo 
mu pridalo na sebavedomejšom vzhľade.

Za toľkokrát spomínanú cenu ponúka Duster množstvo prak
tických prvkov, ako sú LED denné osvetlenie, systém sledovania 
mŕtveho uhla, zadná parkovacia kamera alebo tempomat s ob
medzovačom rýchlosti.

Lepšie prvky, rovnaká cena
Značka Dacia, vedomá si svojej cenovej atraktivity, si za facelif

tovaný Duster nepýta viac, ako 
si pýtala za  jeho predchodcu. 
Jedno litrový trojvalec by sme pre
ferovali skôr do mesta, ak jazdíte 
aj mimo neho, zvážte 1,3litrový 
motor TCe. Najsilnejšou zbraňou 
Dustera však stále zostáva skvelý 
pomer medzi tým, čo ponúka 
a tým, koľko  to stojí peňazí.

MM

Ĺudia ešte aj dnes považujú Daciu za akési lacné 
auto a mnohí si z nej robia srandu. Značku to však 
trápiť nemusí. Napríklad taký model Duster patrí 
k najpredávanejším SUV.

Stále populárna: Dacia Duster

 marec 2020 9

Dacia Duster

Motor 1,0 TCe

Druh paliva benzín

Prevodovka 6-stupňová manuálna

Zdvihový objem valcov 999 cm3

Max. výkon 74 kW (100 k) pri 5 000 min-1

Max. krútiaci moment 160 Nm pri 2 750 – 4 000 min-1

Max. rýchlosť 168 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 12,5 s

Kombinovaná spotreba udávaná 
výrobcom

5,6 l/100 km

Kombinovaná spotreba v teste 6,6 l/100 km

Objem batožinového priestoru 445 l

Rozmery (d x š x v) 4 341 x 2 052 x 1 693 mm

Rázvor 2 674 mm

Pohotovostná hmotnosť 1 350 kg

Celková hmotnosť 1 725 kg

Cena základného modelu 9 990 eur

Cena testovaného modelu 14 490 eur

TECHNICKÉ ÚDAJE
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BMW vo verzii M vždy ponúka niečo naviac, čo ho 
posúva k športovejšiemu looku. BMW X3 M s balíkom 
Competition je stroj na zážitky.

S amotné Audi Q8 je veľmi atraktívny automobil, preto verzia 
S nepotrebovala žiadne razantné zásahy do dizajnu. Odlišuje 

sa však striebornými spätnými zrkadlami, výraznejšou maskou 
chladiča, štyrmi koncovkami výfuku a dominantne pôsobiacimi 
kolesami s rozmerom 22 palcov, ktoré sme mali na testovanom 
aute obuté. Štandardne má SQ8 21palcové obutie. To všetko 
v kombinácii s oranžovozlatou metalízou pôsobí 
ako magnet na oči.

Pod kapotou SQ8 nájdete turbodiesel V8 TDI s ob
jemom 4.0 litra, môžete ho poznať už z modelu Q7. 
Dve klasické turbodúchadlá dopĺňa elektricky pohá
ňaný kompresor, ktorý má za úlohu eliminovať turbo
dieru. Pre dosiahnutie nižšej spotreby ho konštruktéri 
po novom vybavili mildhybridnou 48 V technológiou 
s LiIon batériou. Za jazdy jeho podporu zaznamenáte 
iba tak, že ho systém Štart/Stop vypne ešte predtým, 
ako auto úplne zastaví.

Motor s výkonom nákladného auta
Spomínaný agregát disponuje výkonom 320 kW (435 k) 

a 900 Nm krútiaceho momentu, ktoré sú vám k dispozícii v pásme 
1 250 až 3 250 otáčok. K tomuto asi netreba žiadne ďalšie komen
táre. Možno iba to, že z nuly na 100 km/h zrýchli za 4,8 sekundy. 
Napriek tomu s ním dokážete jazdiť za 8 l/100 km. Väčšinu času 
totiž jazdí pri otáčkach okolo 1 000 min1.

Miluje zákruty
SQ8 má veľmi sofi stikovaný podvozok, päťprvkové zavesenie ko

lies vpredu aj vzadu, aktívny zadný diferenciál, vzduchové pérovanie 
s  aktívnou stabilizáciou ná
klonu karosérie alebo natá
čania zadných kolies. Vďaka 
tejto kombinácii a  širokým 
pneumatikám sa v zákrutách 
správa ako hothatch. Doko
nale maskuje svoju hmotnosť 
a  miestami akoby popieral 
fyzikálne zákony. Aj napriek 
vzduchovému perovaniu 
22palcové pneumatiky cítiť. 
Ani to totiž nenapraví kvalitu, 
resp. skôr nekvalitu našich 
ciest. Po  teste však konšta
tujeme, že SQ8 je automobi
lový šperk, ktorý si Audi prá
vom vysoko cení, čo odráža 
aj jeho cena.

Text: Michal Štengl, 
foto: autor

Výnimočný stroj s výnimočným motorom. To je Audi 
SQ8. Je až neuveriteľné, aký ťah môže mať také veľké 
a robustné auto. 

 Audi SQ8

Motor V8, preplňovaný

Prevodovka 8-stupňová automatická

Zdvihový objem valcov 3 956 cm3

Palivo nafta

Max. výkon 320 kW (435 k) pri 3 750 – 4 750 min-1

Max. krútiaci moment 900 Nm pri 1 250 – 3 250 min-1

Max. rýchlosť 250 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 4,8 s

Kombinovaná spotreba 
udávaná výrobcom

7,8 l/100 km

Komb. spotreba v teste 8,5 l/100 km

 Objem batož.priestoru 605 l

Pohotovostná hmotnosť 2 440 kg

Celková hmotnosť 3 100 kg

Rozmery (d x š x v) 5 006 x 2 190 x 1 708 mm

Rázvor 2 996 mm
Cena základného modelu 101 900 eur

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čistokrvný dravec: Audi SQ8
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Keď sa z jazdy stane zážitok: BMW X3 M Competition

A k ste fanúšikmi moto
rizmu, už len samotné 

písmeno M pri modeli BMW 
vám pridá na záujme. Skalní 
fanúšikovia môžu opono
vať, že to predsa len nie je 
legendárna M3 či M5, ale aj 
tí určite spozornejú pri in
formácii, že X3 M Competi
tion má výkon 510 (!) koní 

a krútiaci moment 600 Nm. Z praktic
kého rodinného SUV vytvorili v Bavor
sku stroj, ktorý plní najmä mužské sny.

Športová DNA
X3 M Competition poháňa radový 

benzínový šesťvalcový biturbomotor 
M TwinPower Turbo so zdvihovým ob

jemom valcov 3,0 litra. Jeho obrovskú silu transformuje na pohon 
všetkých štyroch kolies M xDrive 8stupňová automatická 
prevodovka M Steptronic. Pochopiteľne sme oča
kávali poriadne tvrdý, športový pod
vozok a X3 M Competition nes
klame. Pre bežné cesty sme 
nastavenie odpruženia ne
chali v režime Comfort, režim 

Sport Plus je skutočne tvrdý a  je určený 
skôr na pretekársky okruh ako na klasické 
cesty, zvlášť nie na tie slovenské.

Vo vnútri vás čaká slovami ťažko opísa
teľný pocit. Kombinácia čiernej a béžovej 

farby na kvalitných materiáloch, spájajúcich 
kožu a  alcantaru, je dovedená k  dokona
losti. Podsvietené označenie M na opierkach hlavy je čerešničkou 
na torte. Sedadlá sú napriek výrazne športovému tvaru príjemne 
mäkké a pohodlné, s výborným bočným vedením. Bočné opierky 
majú nastaviteľnú tvrdosť a pohodlie zvyšujú aj výstupky pred
ných sedadiel vo výške ramien.

Najžiadanejšie miesto v aute
Najobľúbenejším sedadlom v tomto aute je určite sedadlo vo

diča. Zážitok spestruje červené tlačidlo zapaľovania, po ktorého 
stlačení sa ozve nádherný zvuk. Rovnako výraznú červenú farbu 
majú aj tlačidlá M1 a M2 umiestnené na volante. Vďaka nim jed
ným stlačením aktivujete vami uložené nastavenia vozidla – pri
spôsobenie režimov motora, tlmičov či riadenia, až po preferen
ciu manuálneho, resp. automatického radenia rýchlostí.

X3 M Competition prebrala zobrazenie štítu palubnej dosky 
z modelu M5 a za nás konštatujeme, že je to veľmi dobre. Dávalo 
nám to pocit akéhosi „pravého BMW“ zážitku. Ešte sa vrátime k spo
mínanému zvuku – v kabíne znie naozaj športovo, vďaka pomoci 
reproduktorov, ak ho počúvate zvonku, chýba mu agresívnejší pre
jav, aký očakávate od modelu s označením M.

Stále aj praktické SUV
Výkonové parametre tohto auta vyrážajú dych. Je to SUV, s kto

rým sa bez problémov môžete vybrať na okruh a užiť si nefalšo
vaný zážitok z jazdy. Stále si však drží aj svoje praktické prednosti. 
Je to priestranné rodinné auto, 
s ktorým (aj keď toto bude znieť 
zvláštne) môžete ísť do  mesta 
na  nákupy alebo zobrať rodinu 
na výlet. BMW X3 M Competition 
v sebe spája dva svety. Praktický 
svet SUV, ktorý prepája s dušou 
pretekára.

MM

BMW vo verzii M vždy ponúka niečo naviac, čo ho 
posúva k športovejšiemu looku. BMW X3 M s balíkom 
Competition je stroj na zážitky.

Aj detaily robia toto auto výnimočným

BMW X3 M Competition

Motor M TwinPower Turbo

Druh paliva benzín

Prevodovka 8-stupňová automatická Steptronic

Zdvihový objem valcov 2 993 cm3

Max. výkon 375 kW (510 k) pri 6 250 min-1

Max. krútiaci moment 600 Nm pri 2 600 – 5 950 min-1

Max. rýchlosť 285 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 4,1 s

Objem batožinového priestoru 550 / 1 600 l

Rozmery (d x š x v) 4 726 x 2 138 x 1 669 mm

Rázvor 2 864 mm

Pohotovostná hmotnosť 2 045 kg

Celková hmotnosť 2 500 kg

Cena základného modelu 87 600 eur

Cena testovaného modelu 111 671 eur

TECHNICKÉ ÚDAJE

Test
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Hodný svojho titulu: Ford Ranger Wildtrak

R anger vstúpil na  trh 
v roku 2012 a rýchlo sa 

stal kľúčovým artiklom me
dzi úžitkovými vozidlami 
spoločnosti Ford of Europe. 
Aj on však musí rešpekto

vať éru znižovania emisií, preto priniesla jeho najnovšia 
generácia zásadné zmeny nielen v dizajne a technológiách, ale aj 
v agregáte, ktorý ho poháňa.

Dvojliter s dvoma turbami
Radový päťvalec Duratorq s objemom 3,2 litra bol stálicou, dnes 

je však minulosťou. Nový Ranger je vybavený 2,0litrovým moto
rom TDCi EcoBlue, ktorý je vo verziách Limited a Wildtrak oboha
tený o dve turbá, a preto nesie prívlastok BiTurbo. Práve verziu 
Wildtrak s dvomi turbami sme testovali aj my.

Ponúka 213 k výkonu a 500 Nm krútiaceho momentu, okrem 
týchto čísel je ale dôležitá prevodovka – nový 10stupňový auto
mat. Desať prevodových stupňov na pickup sa nám zo začiatku 
zdalo príliš veľa, ale účel svätí prostriedky. Táto prevodovka mu vý
razne pomáha v tom, na čo je Ranger primárne určený – v práci. 

Veľmi dobré spre
vodovanie uľahčuje 
pohyb so zaťažením 
a  najviac ho oce
níte v  teréne, kde 
sa Ranger dostáva 
do  svojho prirodze
ného prostredia. Ok
rem toho prispieva 
nová prevodovka aj 
k  vyššej efektivite 
a  lepšej ekonomike 
prevádzky.

Ťažný kôň
Keď sme pri te

réne, spomeňme, 
že Ranger má ná
jazdový uhol 29° 
vpredu a 27° vzadu. 
Prebrodí sa hĺbkou 
800 mm, ponúk a 
verzie s  celkovou váhou vo
zidla do  3  270 kg a  užitočné 
zaťaženie až do 1 077 kg. Na
pokon, utiahne náves s  cel
kovou hmotnosťou 3,5 tony. 
Na korbe oceníte okrem 24 V 
výstupu a samozrejmosti v po
dobe kotviacich ôk aj zadné 
čelo s odľahčeným otváraním, konkrétne budete potrebovať o 70 % 
menej námahy, aby ste ho otvorili. Táto zmena vyplynula zo spät
nej väzby od zákazníkov, ktorí ho otvárajú a zatvárajú niekoľkokrát 
denne. Úplnou samozrejmosťou je pohon 4x4 s režimami 4H/4L, 
uzávierkou diferenciálu či limiterom pre jazdu z kopca.

Príjemný pracant
Pohľad dovnútra nám pripomínal dva svety. Jeden zameraný 

na pohodlie a štýl, Ranger interiérom pripomína SUV a zákazní
kovi ponúka veľké množstvo opcií. Na druhej strane má Ranger 
vlastnosti pracanta, jednoduché rozmiestnenie prvkov, z ktorých 
mnohé môžete ovládať mechanicky a nemusíte toľko používať do
tykovú obrazovku, čo je v ruka
viciach prakticky nemožné, prí
padne môžete využiť hlasové 
ovládanie. A aj takýto pracant 
môže byť vybavený multime
diálnym systémom Ford SYNC3. 
Možností je  mnoho.

Ford ku každému vozidlu po
núka predĺženú továrenskú zá
ruku Ford Protect na  5 rokov, 
resp. 150 000 km a servis zdarma 
na 5 rokov, resp. 150 000 km a 7 
prehliadok. Najvyššiu verziu 
Wildtrak s  najsilnejším moto
rom a  10stupňovým automa
tom môžete mať za 39 980 eur 
bez DPH, čo je pri uvážení kva
lít, ktoré tento pickup ponúka, 
veľmi rozumná hodnota.

MM

Najpopulárnejší európsky pick-up, ktorý má za sebou 
predajne najúspešnejší rok a zisk titulu International 
Pick-up of the Year, sa predviedol na cestách 
i v teréne v našom redakčnom teste.

Ford Ranger Wildtrak

Motor 2,0 TDCi EcoBlue

Druh paliva nafta

Prevodovka 10-stupňová automatická

Zdvihový objem valcov 1 995 cm3

Max. výkon 156 kW (213 k) pri 3 750 min-1

Max. krútiaci moment 500 Nm pri 1 750 – 2 000 min-1

Max. rýchlosť 180 km/h

Max. zrýchlenie 0 – 100 km/h 9,0 s

Kombinovaná spotreba 
udávaná výrobcom (WLTP)

8,8 – 9,2 l/100 km

Komb. spotreba v teste 9,1 l/100 km

Rozmery nákladového 
priestoru (d x š x h)

1 575 x 1 560 x 540 mm

Rozmery (d x š x v) 5 359 x 2 163 x 1 848 mm

Rázvor 3 220 mm

Pohotovostná hmotnosť 2 309 kg

Celková hmotnosť 3 270 kg
Cena zákl. modelu (Wildtrak) 39 980 eur bez DPH

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Žiadny facelift, úplne nové auto
Piata generácia nie je žiadnym kozmetickým vylepšením. Nový VW 

Caddy je od základov prepracovaným autom. Je postavený na báze 
novej koncernovej modulárnej stavebnice MQB s priečne uloženým 
motorom. Predná náprava má tlmičové vzpery McPherson s vinutými 
pružinami, úplne novú konštrukciu má pevná zadná náprava na po

zdĺžnych ramenách s  pan
hardskou žrďou. Komfort 
zvyšujú vinuté pružiny, ktoré 
nahrádzajú doteraz použí
vané listové perá. Nová zadná 
náprava umožnila zvýšenie 
šírky nákladného priestoru 
medzi vnútornými blatníkmi.

Trikrát diesel, 
raz benzín

Do nového modelu Caddy 
si budete môcť vybrať z troch 
výkonových verzií turbodie
selového motora 2.0 TDI (75, 
102, resp. 122 k). Ak preferu
jete benzín, Caddy ponúkne 
1,5litrový, turbodúchadlom 
prepĺňaný štvorvalec TSI 
s výkonom 116 k a v ponuke 
bude aj verzia s  pohonom 
na  CNG s  výkonom 130  k. 
Všetky motory už dnes spĺ

ňajú emisnú normu, ktorá vstúpi 
do platnosti v roku 2021.

Smartfón 
na kolesách

Vo vnútri prichádza nový 
Caddy s  množstvom inovatív
nych riešení, ktoré nás potešili 
najmä z pohľadu jeho úžitkovej 
verzie. Profesionáli sa môžu tešiť 
na prvky, ktoré nemajú ani nie
ktoré osobné vozidlá.

Novinkou je interaktívny Digital Cockpit, spolu s rozličnými systé
mami infotainmentu. Multimediálny systém ponúka na výber z troch 
rozmerov dotykového displeja s uhlopriečkou 16,5; 21, resp. 25,4 cm. 
Digital Cockpit spolu s navigačným systémom vytvárajú novú digi
tálnu zobrazovaciu a ovládaciu jednotku Innovision Cockpit.

To podstatné pre profesionálov
Cargo verzia nového Caddy bude opäť k dispozícii aj ako Caddy 

Maxi s  predĺženým ráz
vorom (2 970 mm). Štan
dardný Caddy má rázvor 
2  755 mm, o  73 mm viac 
ako jeho predchodca.

Podstatný rast zazna
menal Caddy v  nákla
dovej časti.  Vnútorná 
šírka nákladového pries
toru narástla o  50 mm 
na  1  606 mm, šírka me
dzi vnútornými blatníkmi 
je väčšia o  60 mm a  me
ria 1 230 mm a zväčšila sa 
aj šírka otvoru zadných 
dverí na 1 234 mm. Vďaka 
týmto rozmerom teraz 
Caddy pojme až dve euro
palety. Štandardná dĺžka 

poskytuje objem 
nákladového prie
storu 3,3 m3; pre
dĺžená verzia Maxi 
až 4 m3.

Na  výber budú 
jedny, resp. dvoje 
posuvné bočné 
d ve re,  k to r ýc h 
š í r k a  v z r á s t l a 
na  840 mm, ako aj dohora výklopné 
alebo krídlové dvere vzadu. Zadné 
krídlové dvere sú pri skriňovej dodávke 
po novom bez okien, čo chráni náklad 
a zlepšuje ochranu pred krádežou. Pre
daj novej generácie sa začne v druhom 
polroku 2020, na Slovensko dorazí no
vinka pred koncom tohto roka.

VW Caddy dokáže byť klasickou dodávkou, ale aj 
veľmi pohodlným a praktickým rodinným autom. 
Záujem o jeho svetovú premiéru bol preto obrovský.

Fakty o novom VW Caddy
•   Doteraz sa predalo viac ako 3 mil. 

kusov modelu Caddy.
•   Najnovšia generácia je 5. v poradí.
•   Nový Caddy je postavený na  báze 

modulárnej  stavebnice MQB 
s priečne uloženým motorom.

•   Dodávka Caddy Maxi pojme 2 na
prieč uložené europalety.

•   Motory TDI majú vďaka technológii 
Twin Dosing výrazne nižšie emisie.

•   Pokrokové možnosti konektivity 
vďaka „Innovision Cockpit“.

•   19 asistenčných systémov, z  toho 
6 nových.

Svetová premiéra: Úplne nový VW Caddy

Rozšírený člá-
nok s fotoga-
lériou nájdete 
na transport.sk/
newcaddy2020
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A k sa vám zdá, že preháňame, dovoľte nám priblížiť vám detaily. 
A začnime od toho najpohodlnejšieho, čo Trieda V ponúka: 

prezidentské sedadlá. Mercedes ich takto nenazýva náhodou.

Prezidentský špeciál
Ponúkajú taký 

k o m f o r t ,  ž e  s a 
v  nich cítite do
slova ako prezident. 
Majú tri druhy ma
sáže, možnosť vy
hrievania, aj odvet
rávania a  dokonca 
aj použitie oboch 
týchto funkcií na

raz. Všetko ovládate elek
tricky, teda s  minimálnou 
námahou. Iba posúvanie 
celého sedadla je manu
álne, stále však jednodu
ché. Sedadlá si viete sklo
piť, vysunúť opierku nôh 
a na opierke hlavy je veľmi 
príjemný vankúš, takže vám 

nič nebráni vytvoriť si maxi
málne pohodlie, takmer ako 
vo vlastnej posteli. Čerešnič
kou na  torte je, keď sa pri 
zapnutej masážnej funkcii 
pozeráte na oblohu cez prie
stranné dvojdielne panora
matické strešné okno.

Stále praktická
Popri neprekonateľnom lu

xuse však v  Mercedese mys
leli aj na  praktickú stránku, 
preto je za prezidentskými seda
dlami, ktoré sú v  druhom 
rade, ešte jeden, tretí rad 
sedadiel, ktorý pojme troch 
ľudí. Pri posunutí sedadiel 
v  druhom rade dopredu 
posky tuje tretí rad dosta
tok miesta, avšak, batoži
nový priestor v  kufri po
stačuje iba pre  malé tašky 
a kufre, ak by mala celá po
sádka veľké cestovné kufre, 
bol by to problém. V tejto konfi gurácii ale Trieda V nemá za úlohu 
voziť 7 cestujúcich aj s plnou batožinou.

Najlepší podvozok v triede
O komfortnú jazdu sa okrem sedadiel stará aj nádherne vyla

dený podvozok. Absorbuje každú nerovnosť, takže vaše poho
dlie nenaruší ani rozbitá cesta plná výtlkov. O bezpečnosť sa stará 
celý zástup asistenčných systémov, v tomto smere je Trieda V ako 
luxusné osobné auto. Zo všetkých asistentov tu nenájdete asi iba 
systém aktívneho udržiavania v jazdnom pruhu.

Vrchol ponuky
O pohon nášho testovacieho korábu sa staral dieselový štvor

valec OM654 s výkonom 239 k v spolupráci s (tiež novou) auto
matickou 9stupňovou prevodovkou 9GTRONIC. Pohon všetkých 
štyroch kolies 4MATIC asi tiež netreba zvlášť predstavovať. Táto 
kombinácia je vrcholom toho, čo Trieda V ponúka.

Aj vodič bude spokojný
Popri cestujúcich bude určite so svojím pracovným prostredím 

spokojný aj vodič. Pohodlné predné sedadlo, moderná palubná 
doska s extravagantnými budíkmi či jednoduché ovládanie multi
mediálneho systému robia jeho prácu veľmi príjemnou. Testovaná 
verzia mala multimediálny systém COMAND Online, v prípade zá
ujmu si ale viete objednať aj systém MBUX. MM 

Ak niekto povie, že cestoval niekoľko hodín autom, 
väčšinou si to spájame s menším pohodlím 
a často aj únavou. S Triedou V a jej prezidentskými 
sedadlami sa však cestovanie mení na relax.

Vitajte v prvej triede: v Triede V

Mercedes-Benz Trieda V

Motor V300d

Druh paliva diesel

Prevodovka 9-stupňová automatická

Zdvihový objem valcov 1 950 cm3

Max. výkon 176 kW (239 k) pri 4 200 min-1

Max. krútiaci moment 500 Nm pri 1 600 – 2 400 min-1

Max. rýchlosť 214 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 8,5 s

Kombinovaná spotreba 
udávaná výrobcom

7,9 l/100 km

Komb. spotreba v teste 7,1 l/100 km

Objem batož. priestoru variabilný, do 1 030 l

Rozmery (d x š x v) 5 140 x 1 928 x 1 880 mm

Rázvor 3 200 mm

Pohotovostná hmotnosť 2 230 kg

Celková hmotnosť 3 100 kg
Cena základného modelu od 43 820 eur bez DPH

Cena testovaného modelu 84 863 eur bez DPH

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výbornú ergonómiu nájdete aj priamo za volantom

Prezidentské sedadlá poskytujú 
nevídaný komfort

Do batožinového priestoru sa dosta-
nete aj cez otvárateľné zadné okno

Držiaky na poháre do-
kážu aj zohrievať alebo 

chladiť váš nápoj
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Novinka

Celoeurópske spomalenie konjunktúry: celkový 
pokles o 8,3 percenta za celý rok 2019.

Nová generácia vozidiel Volvo Trucks

N avonok na novej generácii nebadať zásadné zmeny, ak nerá
tame zaujímavo upravený tvar predných svetlometov a nie

koľko ďalších dizajnových zmien. Volvo však pozornosť upria muje 
na novú kabínu, inovatívne bezpečnostné prvky a pracovné pro
stredie zamerané na potreby vodiča. Hlavným cieľom nového di
zajnu je poskytnúť vodičovi produktívnejší, bezpečnejší a komfor
tnejší život na cestách.

Priláka najlepších vodičov
Orientácia smerom na vodiča je založená na obrovskom vplyve, 

ktorý má profesionálny vodič na produktivitu, efektivitu a zákaz
nícky servis. „Dobrý vodič môže veľkou mierou prispieť k profitabi-
lite našich zákazníkov,“ hovorí prezident Volvo Trucks Roger Alm. 
„Celosvetovo vidíme chronický nedostatok zručných vodičov. Uve-
dením týchto nových nákladných vozidiel, ktoré uprednostňujú pro-
duktivitu a komfort profesionálneho vodiča, sme urobili významný 
krok k tomu, aby sme našim zákazníkom pomohli prilákať a udržať 
si najlepších vodičov.“

Interiér ponúka kvalitné  
pracovné prostredie

Zameranie na po
treby vodiča sa naj
viac odrazilo v  in
ter iér i .  Pracovné 
prostredie je sústre
dené okolo moder
nizovaného prístro
jového panela, ktorý 
obsahuje 12palcový 
displej s  vysokým 

rozlíšením, fixný držiak na  pohár a  otvorený odkladací priestor 
s osvetlením ovládaným pomocou pohybového senzora. Displej 
umožňuje vodičovi vybrať si zo štyroch rôznych zobrazení, v závis
losti od jaz dnej situácie a informácií, ktoré vodič preferuje a chce 

na displeji vidieť. Voliteľný 9palcový bočný displej zobrazuje in
formačný a zábavný systém, pomoc pri navigácii, dopravné infor
mácie a výstupy z kamier. Je ľahko dostupný a pomáha vodičovi 
komunikovať rôznymi spôsobmi: s intuitívne umiestnenými tlači
dlami na volante, pomocou hlasového ovládania alebo priamo cez 
dotykovú obrazovku a ovládací panel displeja. Oba displeje obsa
hujú zobrazenie v mnohých svetových jazykoch.

Pohyb v kabíne bude jednoduchší vďaka užšej, ergonomicky na
vrhnutej radiacej páke IShift. Pre vodičov, ktorí potrebujú podstatne 
viac elektrickej energie, je v ponuke duálny systém akumulátorov, 
ktorý zabezpečuje, že v rezerve je vždy dostatok energie na naštar
tovanie vozidla. Nechýba tiež široká škála prispôsobenia interiéru, 
vďaka novým materiálom a farbám.

Dizajn inteligentných technológií
Exteriéru dominujú charakteristické predné svetlomety v tvare 

písmena „V“. Ich línia korešponduje s bočnými líniami dverí kabíny. 
Smerovky boli presunuté na bočné dvere, čím sa zlepšili aerody
namické vlastnosti vozidla. Panel stieračov je čistejší a  štíhlejší, 
vďaka väčšiemu logu je nový dizajn ľahko rozpoznateľný aj z diaľky.

Prvý s adaptívnymi  
diaľkovými svetlometmi

Nové Volvo FH je prvým nákladným vozid
lom na svete s adaptívnymi diaľkovými svet
lometmi. Tento systém zvyšuje bezpečnosť 
všetkých účastníkov cestnej premávky. Auto
maticky vypína vybrané segmenty diaľkových 
svetiel LED, keď sa vozidlo blíži k protiidú
cim vozidlám alebo k vozidlu idúcemu pred 
ním. Systém „vidí“ vozidlo pred sebou vďaka 
kamere a  radaru. Kamera svojimi senzormi 
vníma množstvo svetla okolo seba a podľa 
toho prispôsobuje správanie svetlometov.

Medzi ďalšie prvky zvyšujúce bezpečnosť modelu Volvo FH patria 
tempomat na jazdu z kopca, ktorý nastavuje maximálnu rýchlosť, aby 
pomohol predchádzať nechcenému zrýchľovaniu pri jazde z kopca, 
a  vylepšený systém adaptívneho tempomatu (ACC) pracujúci vo 
všetkých rýchlostiach až do úplného zastavenia. Elektronicky ria
dený brzdový systém (EBS), ktorý je základom bezpečnostných prv
kov, ako napríklad varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením a 
elektronická regulácia stability, je teraz súčasťou štandardnej výbavy.

Voliteľné je aj dynamické riadenie Volvo s bezpečnostnými systé
mami asistent jazdy v jazdnom pruhu a asistent stability. Pribudol 
systém rozpoznávania dopravných značiek. Viditeľnosť je možné 
zvýšiť pridaním rohovej kamery na strane spolujazdca, ktorá prináša 
doplnkový pohľad na bočnú stranu vozidla a eliminuje mŕtve uhly.

Ďalšie podrobnosti nájdete v č. 4, v ktorom bude poster s no
vým modelovým radom vozidiel Volvo Trucks.

Švédsky výrobca nákladných vozidiel Volvo Trucks 
predstavil novú generáciu svojich vozidiel. Novinky sa 
týkajú štyroch najpredávanejších modelov, teda FH, FH16, 
FM a FMX. Táto štvorica tvorí dve tretiny predaja značky.

Volvo Trucks nedávno začalo predaj elektrických 
nákladných vozidiel pre mestskú prepravu. Verí, že 
elektrifikácia sa môže stať konkurencieschopnou 
alternatívou aj na poli ťažších nákladných vozidiel.
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Dopravný barometer TIMOCOM: 
Nemecko oslabuje, Taliansko je výnimkou v celkovom trende

T alianski odborníci v oblasti logistiky sa celý minulý rok tešili 
z výrazných prírastkov:  „V prípade Talianska zaznamenávame 

nárast o 16 percent pri prepravách v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom,“ hovorí Tilman Fecke, obchodný analytik v TIMOCOMe. A to 
je presný opak súčasného trendu. Práve dokončené ohliadnutie 
za minulým rokom dopravného barometra TIMOCOM je totiž hoci
jaké, len nie priaznivé. V roku 2019 došlo v porovnaní s predchádza
júcim rokom v celej Európe k poklesu ponúk prepráv v EÚ o 8,3 per
centa. Rok 2018 skončil ešte s 5 % nárastom oproti roku 2017.

Nárast v talianskej doprave prikladá analytik Fecke rastúcemu 
dopytu po spotrebnom tovare. „Z nášho pohľadu je veľmi realistické, 
že vývoz výrobkov z Talianska rozhýbali obchodno-politické faktory. 
Patrí k nim Brexit alebo dovozné clo v USA na čínske produkty,“ vy
svetľuje Tilman Fecke. Jedným z ukazovateľov toho je, že odchod 
Spojeného kráľovstva z EÚ mal významný vplyv na odvetvie do
pravy v Európe ako celku. 44 európskych krajín, ktoré sa v baro
metri dopravy premietnu, zvýšilo svoje ponuky prepráv do UK me
dzi tretím a štvrtým štvrťrokom 2019 o 15 percent.

Aj počet vývozov z Nemecka do Veľkej Británie vzrástol vo štvr
tom štvrťroku v porovnaní s tretím štvrťrokom o približne 11 per
cent. Obchodný analytik Fecke o tom hovorí: „Rozhodnutie posu-
núť Brexit o tri mesiace, na koniec januára 2020, pripúšťa aj v tomto 
prípade záver, že nárast súvisí s politickým vývojom.“

Tento krátkodobý vývoj ale na
koniec nemal vplyv na  celkový 
trend: počet medzinárodných 
prepráv z  Nemecka v  minulom 
roku v porovnaní s predchádza
júcim rokom klesol o 12 percent. 
„Na Nemecko ako na silnú vývoznú 
ekonomiku má ochladenie kon-
junktúry mimoriadne silný vplyv. 
Jasným dôkazom tejto skutoč-
nosti je výrazný pokles v porovnaní 
s celkovým európskym vývojom,“ 
komentuje tento vývoj Gunnar 
Gburek, hovorca spoločnosti  
TIMOCOM. Na záver Gburek do
dáva: „Musíme si počkať na to, či 
tento nepriaznivý trend bude po-
kračovať aj v tomto roku – nie je to nepravdepodobné.“

Pomocou dopravného barometra analyzuje IT firma TIMOCOM 
od roku 2009 vývoj ponuky a dopytu prepráv v Smart apps Prepravy 
a Voľné vozidlá, ktoré sú integrované v systéme pre inteligentnú lo
gistiku. Viac ako 130 000 používateľov generuje týmto spôsobom 
denne až 750 000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozi
diel. Systém pomáha viac ako 43 000 zákazníkom TIMOCOMu do
siahnuť svoje logistické ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

Viac informácií o spoločnosti  TIMOCOM nájdete na   
www.timocom.sk.

Celoeurópske spomalenie konjunktúry: celkový 
pokles o 8,3 percenta za celý rok 2019.

Koncept elektrických vozidiel pre stavebníctvo a regionálnu prepravu

„Z  dlhodobého hľadiska vidíme veľký potenciál elektrických ná-
kladných vozidiel pre podmienky v regionálnej preprave a v sta-

vebníctve. S naším konceptom sa snažíme objavovať a skúšať rôzne rie-
šenia pre budúcnosť a zároveň hodnotiť úrovne záujmu na trhu,“ uvádza 
Roger Alm, prezident spoločnosti Volvo Trucks. Elektrické nákladné 
vozidlá pre náročné podmienky môžu prispieť k zlepšeniu pracov
ného prostredia vodičov a stavebných robotníkov vďaka nízkej hla
dine hluku a nulovým emisiám výfukových plynov pri prevádzke. 
Druhý spomínaný faktor bude mať významný a  pozitívny vplyv 
na kvalitu ovzdušia v mestách, kde prebieha mnoho stavebných pro
jektov. Vzhľadom na svoju obmedzenú hlučnosť umožňujú tieto ná
kladné vozidlá tiež vykonávať prepravy viac hodín denne, čo otvára 
nové možnosti pre zjednodušenie operácií, napríklad pri veľkých sta
vebných projektoch a v doprave v mestách a ich okolí.

Použitím ťažkých elektrických vozidiel v regionálnej preprave je 
možné znížiť celkový vplyv dopravy na klímu.

Plán spoločnosti Volvo Trucks na poli elektrických nákladných vo
zidiel pre stavebníctvo a v regionálnej preprave začne pilotným pre
vádzkovaním malého množstva budúcich elektrických vozidiel u vy
braných zákazníkov v Európe. Rozsiahlejšie komerčné využívanie 
bude nasledovať neskôr.

 Rýchlosť elektrifikácie bude závisieť od mnohých faktorov. Na jed
nej strane je nutné rozsiahle rozšírenie nabíjacej infraštruktúry 
a na druhej strane je potrebné zabezpečiť, aby regionálne energe
tické siete dokázali dlhodobo zaistiť dostatočnú prenosovú kapacitu. 
K tomu, aby dopravcovia viac investovali do elektrických vozidiel, je 
nevyhnutná tiež finančná podpora. „Mnoho prevádzkovateľov náklad-
nej prepravy má veľmi malé marže, takže každá nová investícia musí byť 
zisková,“ vysvetľuje Mårtensson. Súbežne so zvýšenou elektrifikáciou 
v odvetví dopravy bude mnoho rokov aj naďalej hrať kľúčovú úlohu 
v nákladnej doprave na dlhé vzdialenosti pokračujúce vylepšovanie 
účinnosti spaľovacích motorov.

Volvo FL Electric a Volvo FE Electric, obe sú plne elektrické vozidlá 
určené napríklad na miestnu distribúciu a zvoz odpadu v mestskom 
prostredí. Volvo FH LNG je 
vhodné pre diaľkovú pre
pravu a Volvo FM LNG pre re
gionálnu prepravu. Ako pa
livo používajú skvapalnený 
zemný plyn alebo bioplyn. 
Volvo FE CNG na  stlačený 
zemný plyn alebo bioplyn je 
určené na miestnu distribú
ciu a zvoz odpadu.

Volvo Trucks nedávno začalo predaj elektrických 
nákladných vozidiel pre mestskú prepravu. Verí, že 
elektrifikácia sa môže stať konkurencieschopnou 
alternatívou aj na poli ťažších nákladných vozidiel.
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Automatizované odhŕňanie snehu
O dpratávanie snehu dvoma autonómnymi vozidlami Merce

desBenz Arocs v  juhonemeckom meste Immendingen je 
ukážkou úspešného uplatnenia automatizovaných úžitkových vo
zidiel v uzavretom areáli. Ide o spoločný projekt pod hlavičkami 
Lab1886, divízie inovácií pre nové obchodné modely v rámci Mer
cedesBenz AG a spoločnosti Daimler Truck AG. Dnes už je z kon
ceptu reálne vozidlo, ktoré sa dá využiť na  riešenie viacerých 
požiadaviek zákazníkov v  sektoroch, ako logistika na  stavbách 
a  poľnohospodárstvo. Na  tratiach nového veľkého skúšobného 
strediska v Immendingene sa testujú vozidlá v extrémnych pod

mienkach. Približne 20 hektárov testovacích plôch musí byť neus
tále očistených od snehu, ľadu a vody. Aby sa dalo zabezpečiť, že 
na začiatku testov to tak každé ráno naozaj bude, cez noc sú v akcii 
dva autonómne trucky MercedesBenz Arocs. Na ich prácu doze
rajú vyškolení špecialisti. V závislosti od snehových podmienok sa 
určí jazdná dráha vozidla a to sa jej drží s presnosťou na centimetre. 
Automatizované ovládanie vozidiel s radlicami a tiež stratégia od
pratávania vznikli v spolupráci so spoločnosťou AebiSchmidt, vý
robcom techniky na zimnú údržbu ciest. Vozidlá sú vybavené GPS 
lokalizáciou s vysokou presnosťou (tzv. DGPS, diferenciálne GPS) 
a majú najmodernejšie technológie vzájomnej komunikácie me
dzi vozidlami (tzv. V2V komunikácie). Vďaka ich interakcii s inova
tívnym rozhraním RTI, s jednotkou ovládania a ovládania na diaľku 
prebieha extrémne rýchla a  výborne zabezpečená výmena dát 
medzi vozidlami a infraštruktúrou testovacích plôch. Aby to bolo 
možné zabezpečiť, kompletná výmena dát medzi vozidlami a hlav
nou riadiacou jednotkou RTI prebieha v intervaloch 0,1 sekundy!

FUSO eCanter mieri do Škandinávie
P lne elektrický truck FUSO eCanter dorazil do Škandinávie – 

do regiónu, ktorý je európskym lídrom v oblasti trvalej udrža
teľnosti. Dve takéto vozidlá teraz jazdia v dánskom hlavnom meste 
Kodaň. Dánsky minister dopravy Benny Engelbrecht oba trucky 
FUSO eCanter osobne odovzdal dvom známym dánskym zákazní
kom, spoločnostiam Citylogistik a Aarstiderne. Plne elektrický ľahký 
truck je odpoveďou značky FUSO na požiadavky verejnosti na vo
zidlá pre distribúciu na krátke vzdialenosti, bez emisií a hluku – 

pomáha riešiť prob
lém znečisteného 
životného prostre
dia v mestách na ce
lom svete. Odovzda
ním nových vozidiel 
počet európskych 
miest, kde elektrický 
FUSO Canter jazdí, 
narástol na  deväť  – 

v šiestich štátoch. 
Distribuuje to
var v  Nemecku, 
vo Veľkej Britá
nii, Francúzsku, 
v Portugalsku, Ho
landsku a teraz aj 
v Dánsku. S dojaz
dom 100 kilomet
rov je toto vozidlo 
s celkovou hmot
nosťou 7,49 tony vhodné na vnútromestskú distribúciu na krátke 
vzdialenosti. Model FUSO eCanter je prvým plne elektrickým ľah
kým nákladným vozidlom na svete, produkovaným v malých sé
riách. V  januári 2020 výrobca dodal štyri eCantery zákazníkom 
v  Japonsku, a to znamená, že už cca 150 týchto vozidiel jazdí u zá
kazníkov v Japonsku, Spojených štátoch a Európe.

Volvo VNR Electric
S poločnosť Volvo Trucks nedávno odštartovala v Európe pre

daj elektrických truckov pre mestské aplikácie, ale aj pre sta
vebný segment a regionálnu dopravu. Paralelne sa však pripravovala 
na ďalší krok: s využitím existujúcej technológie elektrickej mobility 
v rámci skupiny Volvo Group dokázala aj v Severnej Amerike posta
viť nákladné vo
zidlo na  batérie. 
Konkrétny výsle
dok mal premiéru 
na  exkluzívnom 
podujatí na pôde 
dílera TEC Equip
ment v  kaliforn
s k o m  m e s t e 
Fo n t a n a ,  k d e 
spoločnosť Volvo 
Trucks ponúkla 
p r v ý  k o n t a k t 
s modelom Volvo 
VNR Electric. Pi
lotná prezentá
cia elektrického 
trucku triedy 8 pre 
severoamerický 
trh bola súčasťou 
projektu Volvo 
Low Impact Green 
Heavy Transport 
Solutions (LIGHTS). Ide o spoluprácu medzi 15 verejnými a súkrom
nými partnermi s cieľom preukázať životaschopnosť elektrických 
nákladných vozidiel v hustej premávke, resp. mestských oblastiach. 
Na pr ojekt, ktorý bude stáť 90 miliónov amerických dolárov, prispela 
skupina Volvo Group sumou 36,7 milióna USD. „Projekt Volvo LIGHTS 
je dôkazom, že na spustenie celého projektu nestačí len nákladné vo-
zidlo. Treba tiež pripraviť kompletný ekosystém pre nulové emisie, pre-
pravu ťažkých nákladov a prevzatie zodpovednosti za tento ekosystém,“ 
povedal Peter Voorhoeve, prezident spoločnosti Volvo Trucks North 
America. Prvé elektrické vozidlá Volvo VNR budú zaradené do reál
nej komerčnej prevádzky vďaka dvom popredným kalifornským do
pravným spoločnostiam Dependable Supply Chain Services a NFI. 
V  Severnej Amerike sa Volvo VNR s  elektrickým pohonom stane 
ideálnym nákladným vozidlom pre krátke a dlhé dopravné apliká
cie, ako je ťažká nákladná doprava v mestách a ďalších oblastiach, 
kde budú mať najlepšie uplatnenie. Spoločnosť Volvo Trucks North 
America začne prvú fázu sériovej výroby a komerčnej ponuky elek
trického vozidla Volvo VNR koncom roka 2020. 

Správy
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Ford Trucks Oficiálny zástupca
Delta-Truck s.r.o.
www.deltatruck.sk
www.fordtrucks.sk

Poľná 17, 903 01 Senec
Slovakia / Slovensko
marketing@deltatruck.sk

Tel.:  +421 2/ 3811 3673
 +421 917 093 074

www.fordtrucks.sk

Ford Trucks        
Sharing the load

NA JVÄČ ŠIE ÚLOHY SI V YŽ ADUJÚ 
NA JVÄČ ŠIE AUTO OD FORD TRUCK S - F-MA X.
Vďaka motoru Ford Ecotorq s 500 PS a 2500 Nm je F-MAX vynikajúci z hľadiska
výkonu aj efektívnosti. Ford Trucks F-MAX: kolega, ktorý znesie veľa.
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Proti európskemu balíčku mobility sa postavilo už 9 krajín

K  ministrom dopravy Bulharska, Maďarska, Poľska, Litvy, Lotyš
ska a Rumunska sa na zasadnutí, ktoré sa konalo 18. februára, 

pridali aj predstavitelia Cypru, Malty a Estónska.

Krajiny v ňom vidia protekcionizmus
Oponujúce krajiny vnímajú návrh EÚ ako nástroj protekcionizmu 

uprednostňujúci konkurenčné dopravné spoločnosti v západnej 
Európe. Jedenásteho decembra 2019 bola uzavretá predbežná 
dohoda o tzv. balíčku mobility medzi Európskou komisiou, Európ
skou radou a Európskym parlamentom. V rámci nej sa majú zaviesť 
nové, prísnejšie pravidlá.

Kritika dopadu na životné prostredie
Kritici návrhu oponujú, že bude mať negatívne dopady 

na ochranu životného prostredia, pretože jeho súčasťou sú opat
renia, ktoré spôsobia, že naprieč Európou budú jazdiť prázdne 
nákladné vozidlá a  len preto, aby dodržali pravidlá. V čase, keď 
Európska komisia bojuje za Európsku zelenú dohodu, ide podľa 
oponujúcich štátov o nekoncepčný krok.

Východná Európa sa mobilizuje proti 
„Macronovmu balíčku“

Východoeurópske krajiny začali balíček mobility označovať ako 
„Macronov balíček,“ pretože jedným z jeho najväčších zástancov 
je francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Ministri dopravy oponujúcich štátov sa stretli s  prezidentom 
Európskej komisie Fransom Timmermansom aj eurokomisárkou 
pre dopravu Adinou  Vălean. Bulharský minister dopravy Rosen  

Zhelyazkov po stretnutí dôrazne vyhlásil, že on a jeho kolegovia ne
súhlasia s novo navrhovanými pravidlami návratu nákladných vozidiel 
do domovských krajín každých 8 týždňov a vodičov každé 4 týždne.

Vplyvy balíčka má posúdiť  
externý dodávateľ

Zhelyazkov povedal, že od Európskej komisie dostali prísľub, že 
dopady navrhovaných legislatívnych zmien posúdi externý dodá
vateľ. Zverejnenie výberového konania bolo publikované v pon
delok 24. februára.

„Naliehame na to, aby boli vplyvy zmien posúdené pred tým, ako 
legislatíva vstúpi do platnosti, nedostali sme však záruky, že sa tak 
stane,“ povedal bulharský minister. Podľa Zhelyazkova bude balí
ček schválený v júli a po tomto termíne bude nasledovať 18me
sačné obdobie, ktoré skončí v januári 2021. Počas tohto obdobia 
nová legislatíva ešte nebude platná.

Bulharsko dúfa, že počas tohto obdobia štúdia analyzujúca do
pady legislatívnych zmien presvedčí Európsku komisiu k zmenám 
a vytvoreniu nového návrhu. Bulharský minister tiež vyhlásil, že 
jeho krajina zažaluje EÚ na súde, hneď ako bude nová legislatíva 
zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, čo sa očakáva v júli 
tohto roka. MM

Počet krajín, ktoré nesúhlasia s balíčkom mobility, 
navrhnutým Európskou úniou (EÚ), sa zvýšil 
z doterajších šesť na deväť.

Aké nové pravidlá obsahuje balíček mobility:
•   Vodiči nákladných vozidiel budú povinní po 6 nociach spa

nia v kabíne spať v hoteli.

•   Vodiči nákladných vozidiel budú povinní vrátiť sa do kra
jiny, kde sú zaregistrovaní, každé 4 týždne, bez ohľadu na to, 
kde sa nachádzajú.

•   Nákladné vozidlá sa budú musieť vrátiť do krajiny, kde je 
ich dopravná spoločnosť registrovaná, každých 8 týždňov.



Cestná doprava

 marec 2020 21

P ýtame sa pána Radka Žilku, zakladateľa a majiteľa databanky 
RAALTRANS, ako to vtedy začalo a kam sa to posunulo dnes.

Ako tento nápad vôbec vznikol?
Impulzom bola úplne chýbajúca komunikácia medzi zasielate

ľom, dispečerom a kamiónom. Všetko sa dialo prostredníctvom 
pevných liniek. Napríklad: kamión došiel na vykládku bez informá
cií o spätnom vyťažení. Vodič mal povinnosť sa prostredníctvom 
pevnej linky (z nám všetkým známych telefónnych búdok) spojiť 
s materským dispečerom. Ten potom obtelefonoval okruh spolu
pracujúcich firiem. Vodič čakal a potom zase volal. To bol podnet 
pre myšlienku vytvoriť centrálny zber informácií.

Z akých profesií sa skladal zakladajúci tím?
Vodič kamiónu, dispečer dopravy, dispečer zasielateľstva, to 

všetko v jednej osobe, a jeho manželka.
Ako ste spracovávali a vytvárali prehľady pre dopravcov a ako 

ich dopravcovia dostávali, než sa rozšíril internet?
„Prenos dát“ začiatkom 90. rokov prebiehal trikrát týždenne a vy

užívali sa iba telefóny a faxy. RAALTRANS mal niekoľko desiatok 
užívateľov, ktorí svoje ponuky zasielali do Hradca Králové, v deň 
„prenosu dát“ sa na stroji prepísali do podoby tabuľky a počas noci 
sa faxovali jednotlivým užívateľom databanky. Po prvotnom ús
pechu s myšlienkou samotného systému fungovania vznikol prvý 
program pre operačný systém MSDOS.

Kedy ste nasadili prvý program a ako sa program vyvíjal?
Práce na realizáciu prvého softvérového vybavenia začali v roku 

1994 v spolupráci s externou dodávateľskou firmou. Vtedy vznikla 
prvá verzia programu pre operačný systém MSDOS. Internet 
v tejto dobe u nás existoval len na pôde ČVUT. Prepojenie našich 
programov zaisťovala vlastná sieť BBS modemov, ktoré boli dodá
vané spolu s programom. S  rozšírením analógových modemov, 
systému Windows a internetu sa náš program postupne prepra
coval až do dnešnej podoby.

Kedy ste nasadili aplikácie pre mobily a ako ste ich vyvíjali?
Aplikácia pre mobilné zariadenia pre nás bola veľkou výzvou.  

Aplikácia musela fungovať ako samostatný produkt pre prístup 
do  databanky a  zároveň pre hlavnú časť užívateľov ako dopl

nok k  programovému vybave
niu na bežných PC s Windows, 
s ktorými musí v reálnom čase 
zdieľať informácie o  vlastných 

ponukách. Samostatnou kapitolou riešenia bolo zabezpečenie 
a bezpečnosť prístupu. Toto zadanie sa nám podarilo úspešne spl
niť v roku 2017 a teraz ho využíva vyše 1000 firiem.

S  akými dátami a  v  akom rozsahu pracuje súčasná verzia  
RAALTRANS Editor?

RAALTRANS Editor je stále inštalovaný program, 
nejde o  webovú aplikáciu. Tento spôsob riešenia so 
sebou nesie rad výhod, ale aj nevýhod. Programy zo 
začiatku storočia sa vyznačovali maximálnou úspor
nosťou dátového toku. Dnes je situácia odlišná a pou
žívatelia uprednostňujú široký rozsah informácií o jed
notlivých firmách aj ponukách. Z  dôvodu podpory 
starších verzií udržiavame ako povinné údaje zada
nej ponuky miesto nakládky a vykládky, ložné metre, 
hmotnosť, druh nadstavby a dátum realizácie. Ostatné 
údaje sú vedené ako nepovinné.

Kto sú dnes vaši zákazníci? V  ktorých krajinách 
pôsobíte?

Od počiatkov bol RAALTRANS československá firma, 
po rozdelení republík ihneď vznikla pobočka v Nitre, 
ktorá funguje aj dnes. Našou hlavnou cieľovou skupi
nou sú stále české a slovenské firmy. Dôležitú časť tvo
ria veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré majú sieťové 
riešenia a náš systém zdieľajú v rámci európskych po
bočiek. Programové vybavenie je dostupné v šiestich 

jazykoch a využívané vo všetkých krajinách Európy.
Naozaj ste boli prví v Európe?
Áno, a sme hrdí, že náš nápad prevzala Európa.

VIB/LK, foto: RAAL

Databáza prepráv a voľných vozov

TERMÍNY OTVORENÝCH BEZPLATNÝCH ŠKOLENÍ
20. 4.2020 Nitra Agroinštitút
21. 4. 2020 Košice Hotel Maratón
22. 4. 2020 Žilina Reštaurácia VIX
23. 4. 2020 Poprad Hotel SATEL
24. 4. 2020 Bratislava budova ŠKODA AUTO
18. 5. 2020 Nitra Agroinštitút
8. 6. 2020 Nitra Agroinštitút
9. 6. 2020 Košice Hotel Maratón
10. 6. 2020 Žilina Reštaurácia VIX
11. 6. 2020 B. Bystrica Hotel Arcade
12. 6. 2020 Bratislava budova ŠKODA AUTO
6. 7. 2020 Nitra Agroinštitút

Prihlášky na www.raal.sk

Firma RAALTRANS začala pôsobiť ako databanka 
nákladov v roku 1992. V tom čase boli počítače pre 
90 percent firiem nedostupné a mobil tiež nemal 
nikto. Boli len pevné linky a fax.

História dobrého nápadu
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Najnovšie Actrosy pre HUDOS

H UDOS je jednou z desiatich najväčších dopravných spoloč
ností na Slovensku. Zároveň jej patrí aj jeden výnimočný pri

mát: ide o najväčšiu slovenskú spoločnosť s jednofarebným vozi
dlovým parkom – značkou MercedesBenz. Aj preto neprekvapuje, 
že si na obnovu vybrala vozidlá 
Actros 5, ktoré sa vyrábajú len 
od  júna 2019 a  ktoré len ne
dávno získali prestížne ocene
nie Truck of the Year 2020.

Ako uviedol majiteľ spoloč
nosti Pavol Hudák: „Som pre-
svedčený, že kúpené vozidlá budú 
mať v budúcnosti pozitívny vplyv 
na ekonomiku mojej spoločnosti, 
napr. aj v podobe znížených pre-
vádzkových nákladov a  zvýše-
nia bezpečnosti. Taktiež verím, 
že nepriamo pomôžu pritiahnuť 

do našej spoločnosti nových vodičov, takých, ktorí 
nemyslia prvoplánovo, ale ktorí dokážu oceniť sta-
bilitu firmy, ako aj spoľahlivosť, bezpečnosť a tech-
nologickú dokonalosť svojho nadštandardného 
pracovného prostredia.“

Prvých 27 vozidiel zo 60 nových modelov Act
ros 5 bolo odovzdaných dopravcovi do  konca 
roka 2019. Zvyšok ťahačov príde do bardejovskej 
spoločnosti postupne, v priebehu roka 2020. Sú
časťou výbavy nových ťahačov sú takmer všetky 
najmodernejšie, odbornou verejnosťou oceňo
vané inovácie – kamerami MirrorCam počnúc 
a prediktívnym asistentom radenia končiac. Zá
roveň disponujú aj interaktívnym multimediál
nym kokpitom s 12palcovými displejmi, s inter
aktívnym ovládaním a rozpoznávaním značiek. 
Samozrejmosťou je aktívny brzdný asistent ABA 
5. generácie, ktorý automaticky aktivuje plné 
brzdenie pri rýchlostiach do 50 km/h aj pri po
hybujúcich sa chodcoch v mestskej premávke.

Overené obtekanie vzduchu
Spotreba paliva modelu MercedesBenz Actros sa za posledné 

roky kontinuálne znižovala. Mimoriadny význam aerodynamiky 
objasňuje jedno číslo: v prípade aktuálneho nákladného automo
bilu s čelnou kabínou v európskom nasadení v diaľkovej doprave 
sa približne tretina celej mechanickej energie využije na preko
nanie odporu vzduchu. Tento fakt sa zohľadnil pri vývoji nového 
modelu Actros. Jeho systém MirrorCam, ktorý nahrádza klasické 
spätné zrkadlá, prispieva k  celkovému zníženiu spotreby paliva 
1,5percentným podielom. K  zníženiu spotreby prispievajú aj 
nové, konkávne odtrhové klapky na kabíne vodiča. Tieto zlepše
nia sú dôsledkom intenzívnych testov v aerodynamickom tuneli 
spoločnosti Daimler AG v Untertürkheime. Tam inžinieri simulo
vali podmienky obtekania vzduchu okolo nákladného motorového 
vozidla s cieľom optimalizovať hodnotu cw, teda aerodynamiku, 
a tým pádom aj spotrebu.

Zariadenie v Untertürkheime umožňuje vývojárom dosiahnuť 
rýchlosť vetra až 250 km/h. „Tu sa vykonávajú paralelne s počítačo-
vými výpočtami prúdenia vzduchu – ide o digitálnu simuláciu pros-
tredníctvom počítačovej dynamiky tekutín – náhodné skúšky, ktoré 
majú potvrdiť aerodynamické zlepšenia koncepčných konštrukčných 
dielov,“ tvrdí Michael Hilgers, vedúci CAE Vehicle Functions vo vý
voji úžitkových vozidiel MercedesBenz. Aerodynamické opatre
nia sa okrem toho overujú aj pri používaní na cestách. Inžinieri tak 
profitujú z toho, že majú k dispozícii hneď niekoľko výkonných po
stupov. RAK, foto: Daimler AG

Bardejovská spoločnosť HUDOS, s. r. o., v uplynulom 
čase obnovila časť svojho vozového parku v podobe 60 
najnovších modelov vozidiel Mercedes-Benz Actros 5.
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Všetci o inováciách len hovoria,
my ich prinášame. Nový Actros.
Prinášame budúcnosť na cesty – s množstvom inovácií ako Mirror Cam, Active Drive Assist, 
Multimedia Cockpit a Predictive Powertrain Control dochádza v diaľkovej doprave k prevratným 
zmenám. Viac informácií nájdete na internetovej stránke: www.mercedes-benz.sk/actros
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Rad vozidiel Scania XT je pripravený na extrémy

N apovedá to už jeho označenie – XT znamená extreme, teda 
extrémne. Demonštruje schopnosti týchto vozidiel v najná

ročnejšom prostredí. Rad XT je aplikovateľný na  všetky kabíny, 
motory a konfi gurácie. Medzi najpopulárnejšie patria sklápač, ra
menový nakladač, hákový naťahovač, domiešavač betónu, betó
nové čerpadlo, preprava ťažkých strojov, valník so žeriavom, hydra
ulickou rukou alebo mobilný žeriav.

Odolnosť má v sebe
Vozidlá XT chráni pevná konštrukcia s oceľovým nárazníkom, 

ktorý vyčnieva 150 mm, a tým chráni komponenty v prednej časti 
vozidla. Robustné sú aj ďalšie komponenty, ako spätné zrkadlá či 
ochranná mriežka svetlometov.

Kabína má pevnú konštrukciu a ponúka množstvo bezpečnos
tných prvkov od airbagu vodiča cez bočné záclonové airbagy až 
po napínače bezpečnosntých pásov. Prednosťou vozidiel radu XT 
je ich výborná ovládateľnosť a stabilita pri jazde.

Nízka spotreba aj pri 
špecifi ckých úlohách

Aj keď sú vozidlá XT určené pre naj
ťažšie aplikácie, vďaka možnosti vyba
viť ich akýmkoľvek motorom z  ponuky 
značky, vrátane najvýkonnejšieho vidli

cového motora V8, si do
kážu udržať nízku spot
rebu paliva a ponúkajú 
tiež možnosť prevádzky 
s  rôznymi druhmi pa
liva. V  prípade nepred
vídaných udalostí sa 
majitelia vozidiel môžu 
spoľahnúť na  podporu 
servisných stredísk 
Scania, ktoré sú otvo
rené sedem dní v týž
dni.

Čap utiahne 
40 ton

Integrovaný ťažný 
čap, ľahko dostupný 
pod držiakom eviden
čného čísla vozidla, má 
ťažnú kapacitu 40 ton, 
preto v prípade odťahu 
nie je potrebné vozidlo 
vykladať. Jednoduchý 
prístup poskytuje aj 
sklápací servisný scho
dík, ktorý šetrí čas na kla
sickú dennú údržbu.

Praktické prvky a pohodlie pre vodiča
Voliteľným prvkom výbavy je schodík na boku kabíny. Je integro

vaný do bočnej časti kabíny priamo za dverami. V kombinácii s ru
koväťou na streche kabíny umožňuje bezpečnejšiu kontrolu nad
stavby a lepšiu istotu pri kontorle. Jedna rukoväť je umiestnená aj 
vo vnútri, kvôli lepšej ergonómii.

Vzduchová pištoľ pomáha rýchlo a  jednoducho odstraňovať 
prach a špinu aj z ťažko dostupných miest kabíny. Ochranné ro
hože majú zvýšené okraje, ktoré bránia vnášaniu nečistôt.

Opticruise s tromi pedálmi
V prípade záujmu vie Scania vybaviť automatickú prevodovku 

tromi pedálmi. Spojka sa používa vtedy, ak vodič potrebuje jemne 
a precízne manévrovať.

Najnáročnejšie výzvy si vyžadujú najlepšie 
pripravenú a najodolnejšiu techniku. Podľa toho bol 
navrhnutý rad nákladných vozidiel Scania XT.

Dostupné skladové vozidlá
Vozidlo Objem nadstavby Rozmer nadstavby

Sklápač trojstranný G450 B8x4HZ nadstavba Meiller D421 13 m3 5 600 x 2 380 x 1 000 mm

Sklápač trojstranný G450 B6x4HZ nadstavba Meiller D316 12 m3 4 900 x 2 380 x 1 000 mm

Sklápač trojstranný P450 B6x4HZ nadstavba VS-mont® VSPN/S3 11,5 m3 4 800 x 2 370 x 1 000 mm

Sklápač trojstranný G450 B6X6HZ nadstavba VS-mont® VSPN/S3 12 m3 5 100 x 2 370 x 1 000 mm

Sklápač trojstranný G450 B8X4HZ nadstavba VS-mont® VSPN/S3 15 m3 5 600 x 2 370 x 1 100 mm

Sklápač jednostranný P450 B8X4HZ nadstavba VS-mont® VSPN/S1G 20 m3 5 500 x 2 200 x 1 700 mm

Domiešavač betónu P410 B8x4HZ nadstavba Stetter AM 9 C3 Light Line 9 m3

Začnite 
sTAVEBNú SEZóNU 
S VOZidlami SCANIA XT

www.scania.sk

Využite mimoriadnu ponuku skladových 
stavebných vozidiel scania s nadstavbami
VS-MONT a MEILLER.

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.
Foto je ilustračné.
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DAF oslavuje významný historický 
míľnik novou špeciálnou edíciou vozidiel
S poločnosť DAF Trucks vyrobila už 250  000 vozidiel s  pries

trannou kabínou Super Space Cab pre diaľkovú dopravu. 
Tento úspech pri
pomína novinka 
v podobe XF Su
per Space Cab 
Celebration Edi
tion. Spoločnosť 
DAF Trucks sa 
od  päťdesiatych 
rokov minulého 
storočia prakticky 
neustále venuje 
zvyšovaniu kom

fortu vodičov v  kabínach nákladných automo
bilov. V  druhej polovici osemdesiatych rokov 
potom k dopravcom zamierili prvé vozidlá s ka

bínou Space Cab. Tento koncept nastavil nové 
štandardy veľkosti kabíny a pohodlia pri 
medzinárodnej preprave. Koncept ka
bíny Super Space Cab, ktorý bol uve
dený na trh v roku 1994, sa stal vrcho

lom v ponuke priestoru a komfortu nielen v rámci 
ponuky ťažkých nákladných vozidiel značky DAF. 
Prednosti a  kvality tohto konceptu kabíny te
raz potvrdila skutočnosť, že bolo vyrobených už 

250 000 exemplárov všetkých generácií, 
v ktorých bol dostupný. Spoločnosť DAF 
Trucks sa rozhodla osláviť významný his
torický míľnik prostredníctvom XF Super 

Space Cab Celebration Edition. Táto novinka sa od štandardných 
verzií vozidiel radu XF s priestrannou kabínou líši špecifi ckou fareb
nou verziou svojho exteriéru a predovšetkým interiérom s koženým 
čalúnením v odtieni koňakovej farby, veľkou chladničkou a ďalšími 
prvkami pre vyšší komfort na palube. Kabína Super Space Cab vo 
svojej súčasnej generácii disponuje vnútorným objemom mini
málne 12,6 m3, za pozornosť stojí aj 925 litrov úložného priestoru 
a dvojica štandardne montovaných lôžok, z ktorých to spodné má 
šírku 80 cm a dĺžku 220 mm. DAF XF Super Space Cab Celebration 
Edition v súčasnosti mieri na európsky trh prostredníctvom ofi ciál
nych zastúpení značky s motormi PACCAR MX11 s výkonom 330 kW 
a PACCAR MX13 s výkonom 355 kW alebo 390 kW.

SCANIA CO2NTROL CUP 2020
S cania opäť prichádza s obľúbenou súťažou pre majiteľov a vo

dičov nákladných vozidiel CO2NTROL CUP. Naši vodiči patria 
v úspornej jazde dlho
dobo k absolútnej sve
tovej špičke a potvrdili 
to aj v  minulom roč
níku. Aj tento rok sa 
bude v priebehu troch 
mesiacov vyhodnoco
vať skóre Scania Dri
ver Support, spotreba, 
prepravný výkon a ďal
šie kritériá ovplyvňu
júce ekonomiku a bez
pečnosť prevádzky. 
„Od začiatku nám nešlo 
len o úsporu pohonných 

hmôt a nižšie emisie. Zamerali sme sa aj na samotnú bezpečnosť pre-
vádzky, kde je predvídavosť a plynulosť pri riadení jedným z hlavných 
faktorov možného zlepšenia,“ hovorí Matěj Venhoda, manažér ser
visných služieb Scania CER. Štart súťaže bude 1. apríla 2020. Počas 
nasledujúcich troch mesiacov sa bude hodnotiť rad kritérií: skóre 
Scania Driver Support, prepravný výkon, voľnobeh, spotreba pa
liva a ďalšie. Pre zaistenie objektívneho priebehu súťaže SCANIA 
CO2NTROL CUP 2020 musí každé registrované vozidlo najazdiť 
mini málne 5 000 km mesačne. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky 
vozidlá Scania s komunikátorom C200 alebo C300 
(vozidlá vyrobené po  7/2011). Pretože sa budú 
vyhodnocovať dáta priamo z  vozidla, nemusia 
vodiči nikam cestovať, obetovať voľný čas alebo 
sa inak obmedzovať. Stačí len jazdiť ako obvykle 
a byť lepší ako ostatní. Každý mesiac vyhlásia naj
úspešnejšieho vodiča, ktorého ocenia voucherom 
na tovar z kolekcie Scania Truck Gear. Pre prvých 
30, za celé obdobie súťaže, je pripravený záverečný 
večierok a 3 absolútne najlepší sa môžu tešiť na zá
jazd do výrobného závodu Scania vo Švédsku.

15 % úspora paliva s takmer 
novým vozidlom DAF
Z akúpením použitého vozidla DAF môžete dosiahnuť 15 % úspory 

paliva – a možno ešte viac. Prvé použité, mimoriadne efektívne 
vozidlá z novej generácie sú teraz dostupné u dílerov DAF a v šty
roch strediskách DAF Used Truck Centre. Súčasťou dodávky je záruka 
od výrobcu, najnovšie inovácie a maximálne 400 000 najazdených 
km. Takmer nové vozidlo je rovnako možné zakúpiť na lízing s veľmi 
priaznivou sadzbou. „Skúsenosti ukazujú, že mnoho z tých, čo zakúpili 
takmer nové vozidlo z roku 2017, predtým riadilo vozidlo Euro 5,“ hovorí 
Marty van den Dungen, riaditeľ divízie predaja použitých vozidiel 
Used Trucks v spo
ločnosti DAF. „Sú 
s c h o p n í  ce l ko m 
ľahko dosiahnuť ús-
poru paliva až 15 %, 
nehovoriac o výho-
dách systému Maut, 
ktorý súvisí s  pre-
vádzkovaním vo-
zidla Euro 6.“ Podľa 
výsledkov testov 
dokáže každý, kto 
riadi vozidlo Euro 6 prvej generácie, dosiahnuť úsporu paliva až 7 %. 
„Nezabudnime na servisné intervaly 200 000 km, až 250 kg užitočného 
zaťaženia naviac a úžasné pohodlie najnovšej generácie vozidiel,“ hovorí 
van den Dungen. „Sú tichšie ako kedykoľvek predtým, zaradenie iného 
prevodového stupňa je takmer nepočuteľné a súčasťou štandardnej vý-
bavy je nový systém klimatizácie. Rovnako jednoduché použitie tempo-
matu a funkcie EcoRoll vás jednoducho ohromí! Investície do vozového 
parku použitých vozidiel DAF Euro 6 sa vyplatila do posledného centu,“ 
uvádza Carlos Liste, majiteľ spoločnosti Maquisaba Logistics v špa
nielskom meste Santa Comba. „Sú neuveriteľne spoľahlivé a každý deň 
prevádzky sa nám darí dosiahnuť úspory nákladov na palivo až 15 % 
v porovnaní s vozidlami Euro 5. Na mnoho vodičov urobilo skvelý dojem 
vynikajúce pohodlie a jazdné vlastnosti.“ Každé použité vozidlo z naj
novšej generácie vozidiel dostane u dílera DAF označenie „DAF First 
Choice“. Tieto vozidlá vyzerajú ako nové. Absolvujú kontrolu podľa 
zoznamu 200 bodov a sú v špičkovej technickej kondícii, ktorá je zá
rukou maximálnej spoľahlivosti a optimálnej prevádzkyschopnosti. 
Vozidlá DAF First Choice, ktoré nie sú staršie ako 4 roky, sú dodávané 
s 12mesačnou zárukou od výrobcu, ktorá sa vzťahuje aj na všetky do
plnkové vybavenia inštalované z výrobného závodu.

Video: 
https://youtu.be/
wtjbzEt50YY
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Dômyselné riešenia 
vašej prepravy 

Skladom!

MAN Truck & Bus SR a ČR má nového generálneho riaditeľa

P án Kohlmeier pôsobí v  spoločnosti MAN od  roku 
2004, keď začal na oddelení popredajných služieb. 

Na jeseň roku 2007 sa stal riaditeľom popredajných slu
žieb pre celý región východnej Európy. Od  júna 2012 
do mája 2015 zastával funkciu riaditeľa predaja pre vý
chodnú Európu, odkiaľ sa neskôr presunul do Ázie, kde 
bol zodpovedný za  úspešné fungovanie jointventure 
podniku MAN AutoUzbekistan Company, spoločného 
závodu MAN Truck & Bus AG a OJSC UzAvtosanoat.

V októbri 2018 sa stal riaditeľom predaja pre Áziu a Pacifi k a jeho domovom sa stal Bangkok. 
Teraz prichádza na pozíciu generálneho riaditeľa pre Slovenskú a Českú republiku a na svoju 
novú výzvu sa veľmi teší. „Moju kanceláriu budem mať v Prahe, ale chcem mať úzky kontakt 
aj s našou slovenskou pobočkou, preto mám už teraz naplánovaných mnoho ciest aj do Brati-
slavy,“ povedal pri svojom predstavení v Bratislave. „Čaká nás vzrušujúce, ale aj náročné obdo-
bie, predstavili sme nový produkt, ktorému všetci veríme a chceme, aby bol na trhu úspešný a bu-
deme spoločne tvrdo pracovať na tom, aby to tak bolo,“ poveda l Jan Kohlmeier.

Rozhovor o tom, aké sú jeho plány na našich trhoch, vám prinesieme v našom aprílovom 
vydaní aj na našom YouTube kanáli TRANSPORT a LOGISTIKA.

Titul Auto roka 2020 na Slovensku majú dve autá
V oľba Auta roku 2020 má na Slovensku kuriózny výsledok. Na prvom mieste so zhod

ným počtom 68 bodov sa tak o titul Auto roka 2020 na Slovensku podelili Suzuki Jimny 
a Toyota Corolla. Ide o dve úplne odlišné autá a výsledok je 
prekvapením. Len o dva body za nimi (66 bodov) zaostal Peu-
geot 208, ktorému tak patrí tretia priečka. Ďalšie umiestnenia 
v ankete si medzi seba rozdelili Subaru Forester, Renault Clio, 
Škoda Scala a Kia XCeed.

Európskym autom roka 2020 je Peugeot 208. Rozhodla 
o tom porota 58 odborných novinárov. Novinka vyrábaná v slo
venskej továrni PSA v Trnave získala v  konečnom zúčtovaní 

o 39 bodov viac než 
druhá Tesla Model 3. 
Tretiu priečku obsa
dil ďalší elektromo
bil – Porsche Taycan.

Leyland vyrobil desaťtisíci DAF s nadstavbou z výroby

D esaťtisícim bol 12tonový DAF LF 180 s nad
stavbou s  bočnou zhrňovacou plachtou, 

ktorý je súčasťou programu tvorby nadstavieb 
priamo v mieste. Program zahŕňa návrh, výrobu 
i montáž skriňových nadstavieb Premium a Aero
body a nadstavieb s plachtovými bokmi. Program 
nadstavieb PACCAR, ktorý je medzi výrobcami 
nadstavieb jedinečnou ponukou, je k  dispozí
cii pre pevné podvozky 4x2 pri všetkých mode
loch vozidiel DAF série LF a CF. Od jeho uvedenia 
v roku 2007 využilo program tvorby nadstavieb 
vo výrobe mnoho zákazníkov. Vyberať je možné 

zo širokých možností dĺžky, výšky i šírky, osvetlenia a mnohých ďalších prvkov. Možné sú aj 
špecifi cké požiadavky zákazníka, ktoré môžu siahať až po povrchovú úpravu celého vozidla 
s kompletným lakovaním a aplikáciou fi remných farieb. Riešenie nadstavby z výroby zais
ťuje výbornú kvalitu a podstatne znižuje výrobnú a dodaciu lehotu.

Spoločnosť MAN Truck & Bus Slovakia, aj česká pobočka MAN Truck & 
Bus Czech Republic majú nového spoločného generálneho riaditeľa. 
S platnosťou od 1. marca 2020 sa ním stal Jan Kohlmeier.

Spoločnosť Leyland Trucks vyrobila svoje desaťtisíce vozidlo s nadstavbou 
PACCAR z výroby, a to na špeciálnej výrobnej linke v montážnom závode 
v Manchestri vo Veľkej Británii.
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Ocenenie iF Design Award pre Iveco S-Way

I veco SWay získalo ocenenie iF Product 
Design Award 2020 v kategórii  Design 

úžitkových vozidiel. Medzi kritériá posu
dzované porotcami patrí kvalita dizajnu, 
miera inovácií, dopady na životné prostre
die, funkčnosť a bezpečnosť.

Porota, ktorú tvorilo 78 nezávislých 
odborníkov na dizajn, k oceneniu Iveco 
SWay uviedla, že dokonale spĺňa požia
davky dopravcov a vodičov na nákladné 
vozidlá. Popri praktických prednostiach, 
na čele s bohatou ponukou vnútorného 
priestoru a  komfortu v  kabíne, vysokej 
miere konektivity a  ďalších prednostiach sa môže zástupca ta
lianskej značky pochváliť aj elegantným a nadčasovým riešením 
dizajnu exteriéru aj interiéru kabíny. Iveco SWay otvára konek
tivitou novú éru v oblasti správy vozového parku i riešenie prie

storu pre prácu aj odpo
činok vodičov na  palube. 
SWay prišlo s  úplne no
vou kabínou, s  výraznou 
maskou a dynamicky pôso
biacimi prednými partiami. 
Dizajn vozidla je navrh
nutý za účelom dosiahnu
tia minimálneho odporu 
vzduchu, čomu je okrem 
iného podriadené riešenie 
mriežky s veľkým polome
rom a  bočnými rebrami, 
tvar viacdielneho nárazníka 
s  integrovanými deflek
tormi i tvarovanie strechy.

Interiér má vodičovi za
bezpečiť maximálny kom
fort pri jazde aj odpočinku. 
Polohovateľné sedadlo tva
rované prostredníctvom 
plochého podstavca má 
vodičovi umožniť nastaviť 
si ideálnu výšku a vzdiale

nosť od multi funkčného volantu a zabezpečiť tak dostatočne po
trebný priestor pre nohy. Veľkú pozornosť dizajnéri venovali pa
lubnej doske, jej ergonómii a usporiadaniu ovládacích prvkov tak, 
aby mal vodič všetky kľúčové funkcie ľahko v dosahu.

Cieľom iF Design Award je už 
od roku 1953 upozorňovať 
na výrobky s výnimočnou kvalitou 
dizajnu. Medzinárodná porota 
hodnotí dizajn produktov vo vyše 40 
kategóriách. Do posledného ročníka 
bolo prihlásených celkovo 7298 
produktov z 56 krajín celého sveta.

Dakarský tím PETRONAS De Rooy IVECO

P reteky celkovo zahŕňali dvanásť súťažných dní, 5 000 časovo 
meraných kilometrov a viac ako 50 hodín jazdy na plný plyn 

na palube nákladných vozidiel. Tím PETRONAS De Rooy IVECO sa 
musel zaobísť bez Gerarda de Rooya pre zranenie chrbta. Napriek 
tomu Gerard de Rooy do Saudskej Arábie pricestoval, aby svojou 
prítomnosťou posádku podporil. S  jej výsledkom a  odvedenou 
prácou bol nakoniec veľmi spokojný.

„Výkon tímu bol dobrý. Jediná vec, ktorá sa od predchádzajúcich 
rokov zmenila, je, že vodiči majú o niečo menej skúseností, ale všetci 
z nich dokázali problémy vyriešiť správnym spôsobom. Nejde o to, aby 
sme realizovali nejaké veľké zmeny, ale skôr nacvičovali a dolaďovali 
niektoré detaily,“ uviedol manažér tímu Gerard de Rooy.

Dvojnásobný víťaz Rallye Dakar vyzdvihol výkon Janusa van Kas
terena, ktorý svojím, celkovo šiestym miestom dosiahol v rámci 

tímu PETRONAS De Rooy IVECO najlepší výsledok. Tomuto Ho
lanďanovi sa v prvej časti súťaže darilo držať medailové pozície 
a van Kasteren doviedol svoj Powerstar so štartovným číslom 505 
len tesne za najlepšou päticou vozidiel.

Spoločne s van Kasterenom sa mal o čelné pozície biť tiež ka
mión Powerstar č. 522 Vicka Versteijnena, ktorého ďalšou úlohou 
bolo svojmu kolegovi v prípade problémov pomáhať. Avšak už 
vo štvrtej etape musel Versteijnen čeliť komplikáciám, keď sa mu 
kvôli mechanickým problémom nepodarilo naštartovať vozidlo, 
takže bol nútený z pretekov odstúpiť. Stále však mohol pokračo
vať v pretekoch v rámci súťažnej kategórie „Dakar Experience“, ale 
jeho časy sa počítali len v rámci jednotlivých etáp, nie do celkovej 
klasifi kácie. V piatej a siedmej etape sa umiestnil medzi desiatkou 
najlepších vozidiel, keď zmenil cieľ svojho pôsobenia a zameral sa 
výhradne na podporu van Kasterenovej posádky.

Nováčikmi v tíme PETRONAS De Rooy IVECO na Dakare 2020 
boli Albert Llovera a Michiel Becx, ktorých hlavnou úlohou bolo 
poskytovať priamu podporu svojim kolegom. Llovera bol nútený 
kvôli lyžiarskej nehode z minulosti nechať si upraviť kokpit a jazdil 
naozaj výborne, keď sa mu podarilo v desiatich z dvanástich etáp 
umiestniť medzi dvadsiatkou najlepších kamiónov v pretekoch. 
Celkovým pätnástym miestom zaznamenal svoj najlepší výsledok 
počas kariéry na dakarskej rallye. Tesne za ním, na šestnástej pozí
cii, sa umiestnil jeho kolega Michiel Becx.

S myšlienkami už uprenými na budúci ročník pretekov Dakar 
2021, ktorý sa opäť uskutoční na  Blízkom východe, začína tím 
PETRONAS De Rooy IVECO svoju prípravu vyhodnotením výko
nov a výsledkov celého tímu s tým, že chce plne zužitkovať všetky 
skúsenosti získané počas uplynulých dvoch týždňov v náročnom 
teréne saudskoarabskej púšte.

Po absolvovaní trasy dlhej viac ako 7 800 kilometrov 
sa štyrom kamiónom IVECO podarilo dostať do cieľa 
a posádke vozidla vedenej Janusom van Kasterenom 
obsadiť celkovo šieste miesto.

PETRONAS De Rooy IVECO Dakar 2020 - 505 van Kasteren
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Využitie studenovodného a horúcovodného 
vysokotlakového čistenia

Výhodou studenovodných 
čističov je vysoká 
kompaktnosť

Klasická hadica by mala byť v profesionál
nej prevádzke dávno prežitkom. Vysokotlakové 
čističe sú nielen efektívnejšie a úspornejšie, ale 
aj ekologickejšie. Pre porovnanie, pri využití 
vysokotlakového čističa ušetríte minimálne troj
násobne – reálne však šesť až sedemnásobne – 

viac vody než v prípade hadice. Keď je reč o stude
novodných čističoch, výhodou je predovšetkým 
mobilita a  energetická úspornosť. Na rozdiel od 
čističov s ohrevom totiž nemajú horúcovodné za
riadenie, ktoré obyčajne tvorí vyše 50 % stroja a vy
žaduje si aj samostatný energetický zdroj. V štan
dardnej triede je výhodou aj širšia a vyššia škála 
pracovného tlaku. Vďaka tomu – i vďaka vysokej 
pohyblivosti a nižšej hmotnosti – je tak najväčšou 
výhodou studenovodných čističov kompaktnosť.

Horúcovodné čističe toho 
zvládnu pri rovnakom 
tlaku viac

Horúcovodné čističe sú síce o niečo menej mo
bilné, avšak vďaka horúcej vode pracujú pri rov
nakom tlaku efektívnejšie. „Pri porovnaní dvoch 
strojov s pracovným tlakom 200 barov a s prieto-
kom 1 000 l/hod. možno vo všeobecnosti povedať, 
že s  horúcovodným čističom bude práca hotová 
o 40 % rýchlejšie,“ vysvetľuje Juraj Mikulášik, od
borník zo spoločnosti Kärcher Slovakia. Okrem 
toho, väčšina autošampónov funguje najlepšie 
pri teplote 60 – 80 °C. Ak dbáte na vysoký štan
dard a využívate voskovanie, vedzte, že zatiaľ čo 
studenovodné voskovanie vydrží približne me
siac, horúcovodné viac ako 4 mesiace. Väčšina 
horúcovodných vysokotlakoviek disponuje na
vyše parným režimom, ktorý umožňuje efektívne 
čistenie parou pri nízkom tlaku. Oceníte to na
príklad pri čistení chladiča alebo pri odmasťovaní 
ložísk či iných citlivých strojov a súčiastok. Ne
výhodou môže byť vyššia počiatočná investícia.

Vďaka špeciálnej akcii spoločnosti Kärcher mô-
žete teraz výmenou akéhokoľvek starého vysoko-
tlakového čističa za nový ušetriť až 400 alebo 700 
eur. Viac info na 037/32 12150.

V preprave a logistike ide predovšetkým o čas a presnú koordináciu. O to väčší dôraz sa 
v údržbe kladie na efektivitu a rýchlosť. Či už ide o čistotu logistických hál, odstraňovanie 
olejových škvŕn a iných priľnavých nečistôt, alebo o ťažko dostupné miesta, ako podbehy 
či podvozky, vysokotlakové čističe si poradia s každou výzvou. Pozrime sa teda na 
vlastnosti, výhody i rozdiely studeno- a horúcovodných vysokotlakových čističov. 
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Preprava s regulovanou teplotou a technika

Ú radné kontroly potravín na Slovensku má na starosti Štátna ve
terinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR a tie sa majú v zmysle 

legislatívy vykonávať na všetkých stupňoch výroby, distribúcie až 
po uvedenie na trh konečnému spotrebiteľovi. Podľa Paulíny Koj
nok z Kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS SR to znamená, že sa 
kontroluje aj preprava potravín, pri ktorej sa overuje samotný spô
sob prepravy, hygiena prepravovaných potravín a tiež dodržiavanie 
teplotných režimov pre jednotlivé druhy potravín. Kontrolóri sa za
meriavajú aj na vysledovateľnosť potravín – kontrolujú ich pôvod, 
či napríklad živočíšne komodity pochádzajú zo schválených pre
vádzok, a zároveň preverujú súvisiacu dokladovú dokumentáciu.

Čo všetko sa kontroluje? U vodiča sú to doklady o zdravotnej 
spôsobilosti, evidencia o vykonávaných sanitačných prácach vo 
vozidle pred nakládkou potravín, evidencia teplôt pred naklád
kou i počas prepravy, eventuálne s možnosťou vytlačenia záznamu 

teplôt počas transportu. Pri vozidle zasa spôsob prepravy neba
lených potravín (najmä mäso) a hygiena prepravy (vo vise alebo 
hygienické uloženie v prepravkách), čistota a funkčný stav ložnej 
plochy vozidiel, prepravovanie vzájomne nezlučiteľných druhov 
tovaru či dodržiavanie teplotných režimov počas prepravy potra
vín. Tu ich inšpektori fyzicky preverujú kalibrovanými teplomermi. 
V centre pozornosti býva aj označovanie potravín a kontrola sprie
vodnej dokladovej dokumentácie.

Zistenia kontrol
Drvivá väčšina kontrol dopravcov zo strany ŠVPS sa robí počas 

prepravy na cestách v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru 
SR, keď sa vozidlo odstaví na dostupnej ploche a po kontrole ná
ležitostí príslušníkom polície nastupuje kontrola inšpektormi Re
gionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS). Menší počet 
kontrol sa podľa Paulíny Kojnok realizoval pri vykládke do predajní 
alebo na prekládkach. „Kontroly na cestách, hlavne väčších vozidiel 
s kompletizovanými objednávkami potravín smerujúcimi pre jednot-
livých odberateľov, sa však vykonávajú obtiažne, keďže ide o veľké 
množstvo paletizovaných potravín, ktoré nemožno nechať na ceste 
vyložiť,“ dopĺňa zástupkyňa ŠVPS .

Ako uvádza Paulína Kojnok, v minulosti prevažovali najmä ne
dostatky v hygiene prepravy, v súčasnosti sa inšpektori RVPS stre
távajú najmä s nedostatkami v označovaní potravín, s potravinami 
neznámeho pôvodu bez nadobúdacích dokladov či nedodržiava
ním teplôt počas prepravy potravín alebo prepravou hlbokozmra
zených potravín spolu s chladenými. Z nedostatkov v označovaní 
potravín ide najmä o klamlivé označovanie, nesprávne označova
nie, neoznačenie v slovenskom jazyku. V prípade klamlivého ozna
čovania výrobca podľa zástupkyne ŠVPS napríklad uvádza, že ide 
o hlbokozmrazenú potravinu aj s dlhým DMT, táto však bola len 
chladená s úmyslom distribúcie do zariadení spoločného stravo
vania, kde sa potravina následne šokovo zmrazí. Inšpektori najčas
tejšie zisťujú nedostatky pri  prepravovaných potravinách, ktoré 
smerujú do zariadení spoločného stravovania.

Hroziace sankcie
Najmä za nepredloženie osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti 

vodiča a evidencie o sanitačných prácach vozidla na prepravu po
travín hrozia blokové pokuty. V správnom konaní môžu byť uložené 
fi nančné pokuty za nedostatky v hygiene prepravy, označovaní, 
za prepravu potravín s neznámym pôvodom, za nedodržiavanie 
teplotných režimov počas prepravy potravín, prepravovanie vzá

Z legislatívy vyplýva pre všetkých podnikateľov a fi rmy 
v oblasti potravinárstva povinnosť vykonať všetky 
potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa 
príprava, spracovanie, výroba, balenie, skladovanie, 
preprava, distribúcia, manipulácia a ponúkanie potravín, 
pokrmov a nápojov na predaj robili hygienickým 
spôsobom. Kontroly v tomto smere rieši na jednej 
strane štát, na strane druhej samotní podnikatelia.

Kontroly prepravy potravín
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jomne nezlučiteľných druhov potravín a  tovarov (napr. drogis
tický tovar, pracie prášky a kvety boli prepravované spolu s potra
vinami). Podľa Paulíny Kojnok však inšpektori RVPS pri kontrolách 
pôsobia aj výchovne a preventívne, nezriedka upozorňujú vodi
čov na požiadavky ustanovené v legislatíve, ktoré musia byť spl
nené počas prepravy potravín.

Kontroly vozidiel, ktoré rozvážajú potraviny sa vykonávajú bez 
rozdielu či ide o zahraničných, alebo slovenských dopravcov. Ako 
stanovištia hliadok sa podľa zástupkyne ŠVPS vytipujú vždy miesta, 
kde smerujú dodávky potravín pre zariadenia spoločného stravo
vania, hotely, zásobovanie obchodnej siete alebo zjazdy z diaľnice. 
Ak by mala Paulína Kojnok zhodnotiť súčasný stav dodržiavania 
správnej prepravy potravín a hygieny, vidí pozitívny trend: „Zazna-
menávame zlepšenie hlavne v hygiene prepravy, ale možno konšta-
tovať, že aj celkovo sa znižuje počet nedostatkov.“

Kontroly objednávateľov prepráv
Kvalita dodávaného tovaru je v záujme objednávateľov prepráv, 

a preto je logické, že sa zameriavajú na kvalitu prepravy dopravcami 
a zásady si dávajú do zmluvných podmienok. „Všetok tovar, ktorý sa 
nachádza na pultoch našich predajní, prechádza najprv našimi logis-
tickými centrami a odtiaľ je následne expedovaný. Do predaja pritom 
pustíme iba tie výrobky, pri preprave ktorých boli bez výnimky dodr-
žané všetky naše požiadavky,“ hovorí Tomáš Bezák, vedúci úseku 
komunikácie spoločnosti Lidl na Slovensku.

Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti Billa, naprí klad 
uvádza, že pri vykládke potravín do skladov, kde je špecifikácia 
teploty daná, požadujú predloženie priebežného teplotného grafu 
na dokladovanie dodržania teplotného reťazca. „V prípade, že vodič 

dodávateľa nie je schopný daný graf doložiť hneď na mieste pri aktu-
álnom príjme, nebude tovar prijatý, keďže nebude zrejmé dodržanie 
bezpečnosti kvality potravín uvádzaných na trh na naše obchodné 
jednotky,“ dodáva Kvetoslava Kirchnerová.

Vozidlá, ktoré nakladajú, si kontrolujú už pred nakládkou. „Ak 
nie je možná regulácia teploty podľa požiadaviek na prepravovaný 
tovar, ten do  vozidla nenaložíme. Každé vozidlo disponuje datalo-
germi  – snímačmi teploty, aj s  následnou zálohou týchto dát. Do-
držiavanie teplotného reťazca od naloženia v skladoch po vykládku 
v obchodoch Billa už vieme na časti flotily nášho dopravcu sledovať 
aj online,“ prízvukuje hovorkyňa.

Každý kamión je podľa Tomáša Bezáka zo spoločnosti Lidl Slo
vensko tiež kontrolovaný pred nakládkou – či je správne nastavená 
prepravná teplota a či nakladací priestor už dosahuje požadovanú 
teplotu. „Až potom je dovolené začať samotnú nakládku tovaru s ria-
denou teplotou. Počas prepravy je vozidlo monitorované prostredníc-
tvom telematiky a akékoľvek odchýlky sa bezodkladne riešia,“ uvádza 
vedúci úseku komunikácie Lidl. Zároveň podľa neho dávajú tiež 
náhodne do vybraných prepravných jednotiek naprogramované 
teplomery, ktoré monitorujú teplotu jadra výrobku počas prepravy. 
Kontroly dopravcu majú v zmluvných podmienkach a vykonávajú 
ich na pravidelnej báze priamo v teréne, pričom sa okrem iného 
zameriavajú na dodržiavanie štandardov HACCP.

Text a foto: Roman Kment
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Modernizácia autoparku HOPI návesmi SKO COOL

D ňa 5. marca 2020 si v  centrále CENTRAL EUROPE TRAILER, 
s. r. o., importéra najsilnejšieho európskeho výrobcu prípoj

ných vozidiel Schmitz Cargobull, prevzali zástupcovia HOPI SK, 
s.  r.  o., osem nových trojnápravových mraziarenských návesov 
Schmitz Cargobull SKO 24/L FERROPLAST  V7 v multiteplotnej 
verzii s posuvnou medzistenou (2 samostatné komory s riade
nými teplotami), s chladiarenskými agregátmi Thermo King SLXi 
Spectrum. Vozidlá sú certifi kované podľa smerníc HACCP, s certifi 
kátom ATP IR a schválené ako typ ES s certifi kátom o zhode (CoC).

Na slávnostnom odovzdaní vozidiel sa zúčastnili (zľava): Michal 
Bolech, manažér dopravy HOPI SK, Péter Vörös, CEO HOPI SK, Ja
roslav Čechovič, konateľ CENTRAL EUROPE TRAILER, s. r. o., a Tomáš 
Béreš, vedúci organizačnej zložky TTThermo King, o. z.

„Je pre mňa obrovskou cťou, že ako konateľ HOPI SK môžem byť pri 
preberaní nových mraziarenských návesov Schmitz Cargobull SKO COOL. 
Ako je známe, v našom autoparku dominujú vozidlá Scania a aj tie už 
riešime so slovenským importérom Scania Slovakia. V súčastnosti máme 
viac ako 60 vozidiel a obsluhujeme obchodné reťazce Billa, Kaufl and, Lidl, 
Metro a Tesco. Veľmi nás teší spolupráca s obchodnými partnermi Beiers-
dorf, HYZA, Budweiser Budvar, Rajo, Terno, Dr. Oetker, Nestlé a ďalšími. 
Postavenie HOPI v Čechách a na Slovensku je v oblasti food logistiky vý-
razné a neustále pracujeme na ďalšom rozvoji a modernizácii. Dôkazom 
toho je aj dnešné prevzatie ôsmich moderných chladiarenských návesov,“ 
hovorí Péter Vörös, CEO HOPI SK.

„Sme radi, že si tak silná spoločnosť v oblasti distribúcie potravín, ako 
je HOPI SK, vybrala návesy Schmitz Cargobull SKO 24, ktoré budú ur-
čite spoľahlivo slúžiť v prepravách na Slovensku, v Čechách či do/z Poľ-
ska a Maďarska. Súčasťou nákupu sú aj špičkové záručné a pozáručné 
služby nášho centra v Senci, ktoré je najmodernejším na Slovensku,“ do
dáva Jaroslav Čechovič, konateľ CENTRAL EUROPE TRAILER, s. r. o.

O HOPI
Prirodzeným rastom a tvor

bou vlastného knowhow sa 
spoločnosť HOPI stala jednou 
z  najvýznamnejších logistic
kých firiem v  stredoeuróp
skom regióne. Táto rodinná 
firma bola založená v  roku 
1992. Od roku 2000 pôsobí spoločnosť HOPI taktiež na Slovensku 
a v roku 2004 založili aj dcérsku spoločnosť v Maďarsku a od roku 
2012 v Poľsku a Rumunsku. HOPI poskytuje komplexné logistické 
služby v oblasti food logistiky od skladovania až po distribúciu.

Od roku 2012 sa v Čechách podnik transformoval na HOPI Hol
ding, a. s., do ktorého v rámci divízie HOPI FOODS patria aj potravi
nárske spoločnosti HOLLANDIA Karlovy Vary a Farma Otročín, a. s.

HOPI SK, s. r. o.
Centrála spoločnosti na Slovensku je situovaná v Maduniciach, 

kde sa nachádza najväčší a najvyšší mraziarenský sklad na Slovensku. 
Vzhľadom na rozširujúci sa obchodný cieľ HOPI pôsobí od r. 2009 aj 
v sklade v Senci, pričom tento sklad kvôli dopytu v roku 2016 zväčšil 
svoju kapacitu viac ako dvojnásobne. HOPI na Slovensku má takisto 
crossdockové sklady v Prešove (2003), v Liptovskom Hrádku (2017) 
a vo Zvolene (2017). Skladujú vo všetkých teplotných režimoch (su
chý, chladený a mrazený sklad od +25 °C do 18 °C) a len v SR by ste 
v ich skladoch narátali vyše 60 400 paliet (Madunice 18 000 paliet, Se
nec sklad A 20 700 paliet, Senec sklad B 21 700 paliet). V Maduniciach 
denne vyexpedujú v priemere 1300 paliet. V sklade Senec A denne 
spracujú 25 000 kartónov v režime Cross Dock, vyše 20 000 kartónov 
v režime CW a zo skladov pre zákazníkov sa vyexpeduje v priemere 
1500 – 2000 paliet denne. Sklady 
sú kapacitne vyťažené na 90 – 
92 %. Dodržiavajú FIFO, FEFO, 
LIFO a sklady sú riadené Ware
house Management System 
(nadstavba SAP) – fungujú v re
žime „paperless“ a pre všetky 
skladové operácie po užívajú 
čítačky čiarových kódov.

Jedna z najvýznamnejších logistických fi riem 
v stredoeurópskom regióne - spoločnosť HOPI - neustále 
modernizuje svoj autopark, ktorý sa skladá prevažne 
z vozidiel Scania v spojení s chladiarenskými návesmi. 
V distribúcii a preprave potravín HOPI nielen modernizuje, 
ale vykročila aj cestou výrazných environmentálne 
šetrných riešení v skladovaní, logistike i autodoprave.
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Frigovan H2

EASYFIT

L amberet, špecialista a  líder na  chladiarenské vstavby, nad
stavby a návesy, neustále rastie. V SaintEusèbe postavil novú 

fabriku s rozlohou viac ako 100 000 m2 a zvýšil výrobu o 100 %, na 
viac ako 3 500 kusov ročne. Lamberet je integrovaný do medziná
rodnej priemyselnej skupiny AVIC. V roku 2017 dosiahla skupina 
konsolidovaný obrat vo výške 205 miliónov eur. Z produkcie sa 
50 % vyváža, distribučnú sieť má v 40 krajinách, najnovšie v Sever
nej Amerike a Číne. V roku 2018 rozšírila výrobu aj v závode v Saint
Cyr/Menthon. V rovnakom roku využila svoje investície do chladia

renských dodávok a dosiahla rekordnú úroveň obratu 210 miliónov 
eur. V máji 2019 kúpili pozemok (40 000 m2) susediaci s historickou 
továrňou SaintCyr/Menthon. Táto expanzia je reakciou na potreby 
vyvolané vývojom a neustálym rastom spoločnosti za posledných 
10 rokov. Výstavba nového veľkého komplexu, vrátane niekoľkých 
nových dielní a parkovísk, generuje ďalší rast produkcie.

Skupina Lamberet je jediným hráčom v  tomto odvetví, ktorý 
zaistil konštrukciu a výrobu 5 typov vozidiel s regulovanou teplo
tou: integrovaná izolácia pre dodávkové automobily, znížené ko
mory pre podlahové kabíny, karosérie kabín podvozkov, nadstavby 
a návesy. Výroba sa uskutočňuje v 4 špecializovaných továrňach: 
SaintCyr/Menthon (Francúzsko), SaintEusèbe (Francúzsko), Sar
reguemines (Francúzsko) a Kerstner (Nemecko).

Na Slovensku Europetrans-SK
Značku Lamberet tu zastupuje spoločnosť EuropetransSK, 

s. r. o. V portfóliu produktov Lamberet sú návesy radu SR2 Green 
Liner, nadstavby radu RIGIDS, FRIGOLINE VUL a MAXI, plošinové 
nadstavby na vany a vstavby či vnútorné izolácie (vložky do ná
kladných priestorov vanov). Na Slovensku sa najväčšiemu záujmu 
teší rad nadstavieb RIGIDS a FRIGOLINE. Izotermické nadstavby 
radu RIGIDS sa inštalujú na dvoj a trojnápravové šasi s nosnos
ťou od 7,5 do 10 ton – typ RIGIDS LOW, od 12 do 16 ton – typ 
RIGIDS INTERMEDIATE, od 18 do 25 ton – typ RIGIDS HIGH, prakticky 
na všetky typy podvozkov v štandardizovaných rozmeroch: vnú
torná šírka od 2260 mm do 2500 mm, vnútorná výška od 2050 mm 
do 2800 mm, vonkajšia dĺžka od 4670 mm do 9950 mm.

Nadstavby Lamberet patria k tomu najlepšiemu na našom trhu. 
V ponuke sú technické riešenia jedno a viacpriestorových nad
stavieb s rovnakou alebo odlišnou teplotou, s pevnými alebo mo
bilnými predelmi, môžu mať listové alebo posuvné bočné dvere, 
zad né viackrídlové dvere alebo zdvíhacie zadné dvere, zasúva
teľné alebo sklopné zad né zdvíhacie plošiny. Lamberet vyvinul 
množstvo užitočných riešení pre každodennú prácu dopravcov. 
Unikátne izolované panely sú viacvrstvové a nevodivé, vodotesné, 
parotesné, majú o 16 % vyššiu tepelnú účinnosť, sú odolné voči ná

razom a  nenáročné 
na opravy. Steny nad
stavieb sú z kompo
zitných sendvičových 
panelov vystužené 
duralovými a  kevla
rov ými  nosník mi 
každých 300 mm, 
s  vnútorným a  von
kajším polyestero
vým povrchom bielej 
farby. Panely sú vyplnené 
poly uretánovou penou 
odolávajúcou hnilobe 
a  dokonale hermeticky 
uzavreté. Polyesterový povrch 
je zosilnený, nedeformova
teľný, odolný proti bodovému 
poškodeniu. Zad né dvojkríd
lové dvere sú osadené v nere
zovom ráme s nerezovými uzá
vermi na povrchu dverí. Tento 
typ nadstavieb je možné dodať 
aj vo výbave BEEF – mäso vo 
vise, FLORA – preprava kvetín vo 
vozíkoch, DUPLEX – dvojitá podlaha. 
K dispozícii je široká škála doplnkovej výbavy. Lamberet dokáže pre 
potreby klien tov kombinovať aj rôzne dverové systémy. Všetky typy 
návesov a nadstavieb sú homologizované na Slovensku.

EuropetransSK, s. r. o., dodáva a montuje izotermické nadstavby 
rôznych druhov a veľkostí podľa potrieb klientov, dobre spolupra
cuje aj s ďalšími nadstavbármi a importérmi úžitkových vozidiel. 
Klientom poskytuje komplexné služby od po
radenstva cez realizáciu až po úplné ser
visné služby. Lamberet má prepracovaný 
systém dodávok setov a  slovenské za
stúpenie zabezpečuje so zmluvnými par
tnermi aj servis, opravy a dodávku náh
radných dielov.

Komplexné sety do vanov
Do vanov dodáva nový rad kompletných setov FRIGOLINE, vrá

tane chladiarenských agregátov Kerstner, ktorý tiež patrí do tejto 
skupiny. Moderné agregáty Kerstner sa vyznačujú spoľahlivos
ťou, nízkou spotrebou a  aerodyna
mickým dizajnom s  najnižším pro
filom na  trhu (výška iba 160 mm). 
Chladiarenské, mraziarenské izolácie 
FRIGOVAN s  chladiarenskými agre
gatmi Kerstner na dodávkové vozidlá 
sa vyrábajú v novom závode v Saint
Eusèbe. V roku 2017 získali ocenenie 
za  prvé chladiarenské vozidlo pohá
ňané vodíkom Frigovan H2. Na  jeseň 
2019 získali ocenenie Solutrans Innova
tions Award za jednotku Kerstner CoolJet 
106 s novými funkciami šetrnými k život
nému prostrediu.

Lamberet na  veľtrhu 
Trans potec Logitec 2019 
v premiére predstavil európ
sku novinku – zosilnenú izo
láciu EASYFIT do vanov, ktorá 
spĺňa najvyššie medziná
rodné požiadavky podľa ATP.

Chladiarenské nadstavby renomovanej značky 
Lamberet sa dodávajú s rôznymi značkami 
chladiarenských agregátov, v ostatných rokoch aj 
s agregátmi Kerstner z vlastnej produkcie.

Lamberet – dobrá voľba!

Preprava s regulovanou teplotou a technika
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Transportné chladiace, mraziace a ohrevné 
boxy spájajú viacero výhod v jednom riešení

S ú nimi transportné boxy. Ich princíp je jednoduchý a maxi
málne účinný – do  svojho úžitkového alebo nákladného 

vozidla vložíte transportný box napájaný z  batérie vozidla 
a za niekoľko minút ste schopný prepravovať akékoľvek tepelne re
gulované produkty v rozsahu od 35 do +40 °C, v závislosti od typu 
transportného boxu. Keď sa vaša prepravná úloha zmení, box jed
noducho vyberiete a svoje vozidlo používate na to, na čo práve 
potrebujete. Vďaka tomu zostáva váš vozový park omnoho fl exi
bilnejší, pretože jedno vozidlo dokážete využiť na viacero účelov.

COLDTAINER – jedna technológia, 
viacero výhod

Transportné prepravné boxy COLDTAINER vyrába talianska spo
ločnosť Euroengel už od roku 1993 a na Slovensku ju výhradne za
stupuje spoločnosť Eberspächer. Technologické riešenia, ktoré 
Euro engel používa, majú viacero výhod. Transportné 
boxy sú vyrábané ako jeden celok, nemajú žiadne spoje 

ani prechody, a tým majú lepšie tepelnoizo
lačné vlastnosti.

Vyrobené sú z poly
etylénu (PE) a majú UV 
ochranu. Izolácia je z PU 
peny, ktorá je apliko
vaná medzi externú a in
ternú stenu kontajnera 

s  koeficien tom 

izo

lácie K menším ako 0,4 W/m2 K. Jednotky 
sú vyrábané s  priamym 12 V kompreso
rom, navrhnutým tak, aby mal čo najniž
šiu spotrebu elektrickej energie a odolal 
vibrá ciám. Boxy tak môžete bez problé
mov používať aj v off road teréne. Box aj 
kompresor majú dlhú životnosť.

Ako sú napájané?
To je jedna z najčastejších otázok. Typ 

napájania závisí od typu a modelu boxu. 
Napájaný môže byť priamo z batérie vo
zidla, zo servisnej batérie, ktorá je pripo
jená na autobatériu a alternátor, z AC siete 
alebo z vlastnej batérie, keď dokáže box 
fungovať autonómne.

Všetky typy boxov sú vybavené elektronickým termostatom, po
mocou ktorého ľahko nastavujete a kontrolujete teplotu vo vnútri 
boxu a pomocou opcie Bluetooth modulu ich dokážete kontrolovať 
aj cez mobilnú aplikáciu , ktorá slúži na interné sledovanie teploty.

Veľkosti pre každú úlohu
V ponuke spoločnosti Eberspächer nájdete viacero typov bo

xov COLDTAINER, od menších, ktoré sa zmestia aj do osobného 
vozidla alebo malej dodávky, cez väčšie až po veľké boxy s obje
mom od 720 až do 1 640 litrov, určené pre veľké dodávky a ná
kladné vozidlá.

Široké využitie naprieč odvetviami
Transportné boxy COLDTAINER sa uplatnili v rôznych sférach. 

Mnohé spoločnosti ich využívajú na  prepravu jedla, donášku 
potravín priamo domov, dodávku zásob do výdajných automa
tov, prepravu mrazených potravín 
a  pod. Pre špecifi cké úlohy, 
ako sú gastro a  catering
ové služby, je k  dispozícii 
nový rad transportných bo

xov HML s  tep
lotným rozsa

hom od +65 
do  +85 °C. 

Dôležité 
sú však 

aj pri 

preprave liekov, vakcín, 
krvi, plazmy a  iného 
medicínskeho mate
riálu. Svoje uplatnenie 
si našli dokonca aj v lo
gistike ozbrojených síl. 
Ich výhodou je okrem 
ľahkej manipulácie aj 

fakt, že sa veľmi ľahko čis
tia a dezinfi kujú.

Viac informácií a  detailnú po
nuku jednotlivých transport
nýc h  b oxov  p o d ľ a  ve ľ k o s t í 
a  použitia nájdete na  stránke 
www.transport.sk/eberspacher.

Preprava tepelne citlivého tovaru má svoje špecifi ká 
a často si vyžaduje značnú investíciu. Prestavba vozidla 
a jeho vybavenie chladiarenskou nadstavbou sú 
nákladnou záležitosťou. Existujú však aj iné riešenia.
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Profesionálne riešenia 
prepravy

Výhradné zastúpenie značiek pre SR:

Chladiarenské návesy Kögel Cool v kvalite PurFerro

K ögel Cool – PurFerro s  nízkou hmotnosťou ponúka vy
soké užitočné zaťaženie. Bezpečnosť, stabilita a trvanlivosť 

boli podrobne 
preskúmané vo 
viacstupňových 
s k ú š o b n ý c h 
p r o g r a m o c h . 
Kval ita Kögel 
Cool – PurFerro 
zodpovedá DIN 
EN 12642 Code 
XL ( VDI 2700) 
z  hľadiska kon
štrukčnej  tu
hosti a bola tes

tovaná na užitočné zaťaženie 27 000 kg.
Okrem protišmykových podláh má vozidlo 

výborné izolačné (ATP) a hygienické vlastnosti 
(HACCP). Použité materiály zaručujú dlhú ži
votnosť, udržujú hodnotu a zároveň poskytujú 
atraktívny, moderný dizajn. Kögel Cool – Pur
Ferro odráža desaťročia skúseností a intenzív

nych technických znalostí a ponúka všetko, čo náročný trh pre lo
gistiku s chladením vyžaduje.

Moderný chladiarenský náves Kögel Cool – PurFerro má hliníkové 
dno, táto konštrukcia znižuje prenos hluku pri nakládke/vykládke to
varu. Toto zníženie hluku uľahčuje vykonávanie mestskej a prímest
skej distribúcie mimo regulovaný pracovný čas prevádzok. Jedno
duchšie čistenie dna tohto chladiarenského návesu a zlepšuje úroveň 
hygieny. Bezproblémové umytie hliníkovej podlahy v súlade s hygie
nickými požiadavkami navyše zabraňuje prieniku vlhkosti do nosných 
častí podvozku, čo výrazne predlžuje životnosť a zvyšuje hospodár
nosť návesu s chladiarenskou nadstavbou.

Chladiarenský náves Kögel Cool – PurFerro Quality vyhovuje 
prís nym požiadavkám predpisov ATPFRC. Portál z ušľachtilej ocele, 
ktorý uľahčuje údržbu a opravy, je vybavený jednoducho vyme

niteľným, optimalizovaným štvornásobným profi lovým tesnením 
dverí a ľahko výmennými hliníkovými závesmi.

Izotermické panely chladiarenského návesu Kögel Cool – PurFerro 
sú vybavené zdokona
lenou, vysokokvalitnou 
a účinnou penovou izolá
ciou s nulovým obsahom 
fl uorovaných a chlórova
ných uhľovodíkov. Povrch 
silných oceľových krycích 
vrstiev, ktorých vnútorná 
strana je pokrytá fóliou 
z  tvrdého PVC, sa ľahko 
udržuje. Steny návesov 
Kögel Cool – PurFerro 
Quality sa dodávajú v dvoch zá
kladných variantoch – univer
zálne chladiarenské s  hrúbkou 
bočných stien 45 mm a pre mra
ziarenskú prepravu s  hrúbkou 
stien 60 mm, dno má hrúbku 
125 mm. Zaručujú výrazne zlep
šenú tepelnú priepustnosť. Vy
soký stupeň K ochrany pred tepelnými vplyvmi znižuje spotrebu 
energie a súčasne šetrí náklady. Znižuje aj emisie, ktoré vznikajú 
činnosťou chladiarenského agregátu. Povrchová vrstva KTL zaru
čuje trvalú ochranu proti korózii, rám vozidla chráni proti korózii 
nanokeramická technológia a povrchová vrstva KTL s naneseným 
lakom, vytvrdeným UV žiarením.

Kögel trendovo znižuje energetické nároky návesov aj ďalšími 
prvkami – zadné LED svietidlá Kögel LUXIMA sú integrované so 
senzormi kontroly priestoru pri nájazde k rampe. Sú zabudované 
do LED bloku zadných svetiel Kögel LUXIMA a držiaka RZ. Vďaka dve
rovému spínaču sa pri otvorení a zatvorení portálu rozsvieti alebo 
zhasne vnútorné osvetlenie, podobne ako v chladničke. V opcii má 
na prednej stene ukazovateľ informujúci o stave naplnenia palivo
vej nádrže pre chladiaci systém. Pre rýchle a spoľahlivé zaistenie ná
kladu má vodič voliteľne k dispozícii etážové a kotviace koľajnice, 
ktoré sú zapustené priamo v penovej izolácii stien. S 12etážovými 
koľajnicami na každej bočnej stene môžete s vhodnými paletovými 
nosníkmi naložiť až 33 europaliet. Do výbavy stále častejšie pribúda 
telematický balíček Kögel Telematics – údaje o polohe v reálnom 
čase, stav pripojenia, dáta EBS, spínací kontakt dverí a, samozrejme, 
údaje zo snímačov teploty a zapisovače teploty.

Nároky na prepravu čerstvých aj mrazených potravín 
na trhu s čerstvými výrobkami počas posledných 
niekoľkých rokov výrazne rastú. Požadované sú 
fl exibilné, robustné, silné a zároveň ľahké chladiarenské 
návesy, Kögel Cool – PurFerro refl ektuje tieto potreby.

Preprava s regulovanou teplotou a technika
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Nové chladiarenské nadstavby a omladenie tímu

R odinná firma v malom a strednom podnikaní funguje najlepšie. 
Príkladom je aj spoločnosť HuStra, ktorá ponúka veľkú škálu 

nadstavieb. Patrí medzi najstaršie subjekty pôsobiace vo výrobe 
a montáži nadstavieb a rôznych úprav pickupov, vanov, dodávko
vých a úžitkových vozidiel všetkých značiek. Záleží len od klienta, čo 

si vyberie a HuStra kom
pletne zrealizuje do
hodnutý projekt. Mon
tujú aj rôzne doplnkové 
vybavenia, ako  hydra
ulické zdvižné čelá, 
ruky a  výťahy na  zvá
racie plynové súpravy, 
strešné spojlery, spa
cie kabíny, nezávislé 
kúrenia, alarmy, re
klamné nadpisy a  logá 
a iné. Realizujú aj rôzne  
úpravy vnútorného 
vybavenia skriňových 
nadstavieb podľa pria
nia zákazníka. Ide teda 
o  vyslovene univerzál
neho dodávateľa nad
stavieb a úprav, čo si vy
žaduje nielen zohraný 
tím, ale aj profesne ši
roko orientovaných od
borníkov.

Skriňové nadstavby rozdeľujú do kategórií:
•   Ľahké hliníkové – sú vyrobené z hliníkových lakovaných diel

cov s vnútorným nitovaním, vhodné na prepravu akéhokoľvek 
nechla deného tovaru. Strešný panel je štandardne presvetlený 
vrátane LED vnútorného osvetlenia. Podlahu tvorí preglejka 
s protišmykovým povrchom. Spodný rám je hliníkový eloxovaný 
alebo oceľový zinkovaný podľa zaťaženia vozidla.

•   Voštinové nadstavby – sú z plného voštinového panelu, čo za
bezpečuje nízku hmotnosť pri zachovaní plného panelu aj z vnú
tornej strany.

•   Plywood nadstavby – panely s dreveným jadrom (pevné panely).
•   FerroFoam nadstavby – PUR panely s hrúbkou 31 mm a s oboj

stranným oceľovým plášťom, mimoriadne pevné a tuhé panely, 
izolujú rovnako ako pekárenské izolované nadstavby a sú ľahšie 
ako plywood nadstavby.

•   Izotermické – pekárenské nadstavby – zo samonosných poly
uretánoých (PUR) panelov hrúbky 25 mm, vhodné najmä na 
prepravu pekárenských výrobkov, väčšinou bez chladenia ná
kladového priestoru. Podlahu tvorí preglejka, na ktorej je nane
sená liata podlaha s hladkým alebo protišmykovým povrchom. 
Na bokoch sú osadené bočné dvere v počte a rozmeroch podľa 
požiadavky. Výhodou je nízka hmotnosť skrine.

•   Chladiarenské a mrazirenské nadstavby (FNA a FRC) – z PUR pa
nelov hrúbky 40 – 85 mm, určené na prepravu chladeného a mra
zeného tovaru. Na strope môže byť osadený koľajnicový systém 
na prevoz mäsa vo vise. Všetky izolované skriňové nadstavby sú 
hygienicky nezávadné vrátane ATP certifikátu v prípade potreby.
V súčasnosti rozbehli nový program izotermických nadstavieb 

s novými komponentmi.
Na podrobnosti sme sa opýtali konateľa Borisa Hudeca.
O aké nadstavby ide?
Ide o pekárenské, chladiarenské a mraziarenské skriňové nad

stavby navrhnuté a vyhotovené podľa najrôznejších požiadaviek 
zákazníkov. Sú vhodné pre všetky typy úžitkových vozidiel od naj
menších do 3,5 tony až po veľké nákladné vozidlá do 26 ton. Štan
dardom sú zadné dvojkrídlové dvere a bočné jednokrídlové dvere. 
Vrchnú časť podlahy tvorí liata podlaha s hladkým alebo protišmy
kovým povrchom. V bočných stenách sú osadené kotviace lišty 
a  na  strope je vnú
torné LED osvetle
nie.

Aké chladiaren-
ské agregáty mon-
t u j e t e  d o   c h l a -
d i a r e n s k ý c h 
nadstavieb a  aké 
značky dokážete aj 
servisovať?

Dodávame všetky 
bežne používané 
a predávané značky 
agregátov na  Slo

Firma HuStra, so sídlom v Uhrovci, sa zaoberá výrobou 
nadstavieb od roku 1997. Vo svojom výrobnom 
programe má výrobu nadstavieb na všetky podvozky 
úžitkových vozidiel, ako sú valníkové nadstavby 
s plachtou aj bez plachty, izotermické, chladiarenské 
a mraziarenské nadstavby, ľahké skriňové nadstavby, 
nadstavby na odťah a prepravu motorových vozidiel 
a rôzne špeciálne nadstavby.

Preprava s regulovanou teplotou a technika
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vensku, t.  j. Car
rier Transicold, 
Th e r m o  K i n g, 
A l ex  O r i g i n a l 
a Webasto. Ser
vis agregátov 
je zabezpečený 
v  značkových 
servisných stre

diskách, ktorých je na Slovensku dostatok.

Omladenie 
s perspektívou

Každá firma dlhopô
sobiaca v  danej profe
sii musí časom omladzo
vať tím a  v  spoločnosti 
HuStra je logické, že prí
rastok bude rodinný. Tým 
omladením v  tíme je Boris 
Hudec mladší, ab
solvent Strednej 
dopravnej školy 
v  Bratislave, ktorý 

pred rokom posilnil tím v pozícii obchodného zástupcu. 
V  prevádzke sa pohybuje prakticky od  detstva, takže 
s tímom splynul takmer okamžite. Zaujímalo nás, ako sa 
do budúcnosti pozerá nová generácia Hudecovcov, teraz 
v zosobnení Borisa Hudeca ml.

Ako vidíte svoje uplatnenie v tak univerzálnej výrobe 
a montáži nadstavieb, ako produkuje HuStra?

Áno, vo fi rme sa pohybujem už od detstva, takže to pre 
mňa nie je nič nové. Samozrejme, mojou hlavnou úlohou 
je predaj samotných nadstavieb, ale zároveň chceme za
vádzať nové procesy a postupy, ktorými by sme zefektív
nili celý proces výroby nadstavieb od prvotnej cenovej 
ponuky až po odovzdanie vozidla novému zákazníkovi.

Čo považujete za konkurenčnú prednosť vašej fi rmy 
na slovenskom trhu?

Kvalitu samotných nadstavieb a fl exibilitu a univerzál
nosť vyhovieť najrôznejším požiadavkám zákazníkov, ktoré 
sú našimi dlhoročnými skúsenosťami v tomto výrobnom 
segmente. Práve preto sme začali s vývojom nových izo
termických skriňových nadstavieb, aby sme dokázali spl
niť najrôznejšie požiadavky zákazníkov. Koniec koncov, 
na každú našu nadstavbu dávame štandardnú záruku 36 
mesiacov, keďže sme si istí ich kvalitou.

Rád by som ešte spomenul náš špeciálny pomocný rám 
pri vozidlách do 12 ton, s maximálnou vnútornou výškou 
nadstavieb, pričom úspora hmotnosti celej nadstavby je 
vďaka nášmu rámu približne 15 %, čo je významným fak

torom zvyšovania efektivity 
prepráv našich klientov.

Kontinuita
HuStra má nielen mimo

riadne široký záber v  pro
dukcii nadstavieb, ale kon
tinuálne rozvíja a omladzuje 
svoj tím a ideál ne je, keď deti pokračujú v úspechoch svojich rodi
čov. Veríme, že s príchodom novej generácie HuStra ešte posilní 
svoju pozíciu na slovenskom trhu. VIB

Preprava s regulovanou teplotou a technika
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P ríchod novej generácie nákladných vozidiel je veľkou ve
cou, a preto mnohí netrpezlivo očakávali, s čím MAN príde. 

Po úvodnom zoznámení sa s novou generáciou môžeme povedať, 
že je toho viac ako dosť.

V kabíne cítiť dôležitosť, ktorú 
značka kladie na vodičov

Pohľad zvonku, okrem upraveného dizajnu, nenaznačuje veľké roz
diely oproti predchodcovi. Rozmery kabíny zostali rovnaké, zmenilo 
sa však veľa. Napríklad 70 % štruktúry kabíny. Tá si zachovala hmot
nosť predchádzajúcej generácie, spĺňa však nové, prísnejšie bezpeč
nostné predpisy, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2021.

Vodiči ocenia, že sa zmenila pozícia spätných zrkadiel. Jednak 
kvôli lepšej aerodynamike, v MANe si však boli vedomí aj toho, 
že v doterajšej generácii nebol výhľad kvôli polohe a hrubému 

Dlhoočakávaná premiéra novej generácie nákladných 
vozidiel MAN TG svetu predstavila novinky, ktorými 
nemecký výrobca cieli na viac komfortu pre vodičov 
a efektívnejšiu prevádzku pre dopravcov. 

LEV v novom šate
Nová generácia nákladných vozidiel MAN

Kabína je teraz opticky omnoho priestrannejšia, nové sú aj sedadlá

Hlavné prístroje sú výhradne digitálne
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Ovládač prevodovky 
TipMatic sa presunul na 

pravú stranu za volant

Pomocou ovládača SmartSelect vodič pohodlne 
a jednoducho ovláda multimediálny systém

Astĺpiku úplne ideálny. Medzi 
stĺpikom a spätným zrkadlom 
je teraz viac priestoru, a tým aj 
lepšia viditeľnosť pre vodiča.

Táto zmena je jednou 
z mnohých, ktorú MAN počas 
vývoja implementoval na zá
klade spätnej väzby od  sa
motných vodičov. Mníchovskí 
inžinieri oslovili počas vývoja 
viac ako 700 šoférov na od
počívadlách, čerpacích stani
ciach aj u svojich zákazníkov 
a vďaka ich názorom dokázali 
lepšie naplniť potreby, ktoré 
profesionáli od  svojich ná
kladných vozidiel očakávajú.

Veliteľské sedadlo
MAN vyvinul pre novú generáciu nákladných vozidiel nové se

dadlá. Na ich vývoji spolupracoval aj s univerzitami, pretože chcel 
dosiahnuť maximálny komfort a ideálnu ergonómiu pre vodiča. 
Po prvej jazde musíme povedať, že sa mu to podarilo, pretože sede
nie na nových sedadlách je vysoko komfortné a pohodlné. Okrem 
lepšieho tvaru pribudlo 50 mm pri nastavovaní sedadla pozdĺžne 
(celkovo tak viete sedadlo posúvať dopredu a dozadu v rozmedzí 
230 mm) a smerom do výšky máte k dispozícii 120 mm rozsahu.

Sedadlo spolujazdca sa môže zmeniť na  praktický stolík. Ide 
o príplatkovú možnosť, no veľmi praktickú. Vodiči určite ocenia aj 
nové možnosti prispôsobovania polohy volantu – dokážu nasta
vovať jeho sklon aj vzdialenosť. Ďalšie vylepšenie, ktoré vzišlo zo 
spätnej väzby od samotných šoférov.

Nižšie čelné sklo, väčšie 
odkladacie priestory

Zmenil sa aj rozmer čelného skla, ktoré je nižšie. 
Umožňuje to nižšie položená palubná doska a vďaka 
tejto zmene narástli vrchné odkladacie priestory.

Na dverách vodiča si môže zákazník nakonfi guro
vať štyri tlačidlá, ktoré sú umiestnené v ich spodnej 
časti. Vodič tak môže ovládať štyri funkcie, napr. vý

stražné svetlá, osvetlenie za kabínou, zatváranie okien a ďalšie bez 
toho, aby musel nastúpiť do kabíny.

Rýchlosti radíte za volantom
Presunul sa ovládač prevodovky, po novom ho nájdete na pra

vej strane za volantom. Vy značuje sa veľmi intuitívnym ovládaním. 
Vďaka koncernovej synergii vychádza prevodovka MAN TipMatic 
z konštrukcie prevodovky Opti cruise, ktorá je v súčasnosti jednou 
z najlepších, ak nie najlepšia na trhu. Mníchovskí inžinieri však vy
vinuli vlastný softvér a naladili ju tak, aby zodpovedala výkonovým 
a technickým parametrom motorov z ich dielne.

Digitálny displej a inovatívny 
SmartSelect

Pred vodičom je plne digitálny štít palubnej dosky s vynikajú
cou grafi kou a zmysluplným zobrazovaním údajov – vľavo tacho
meter, vpravo otáčkomer a priestor medzi nimi vypĺňa zobrazova
nie informácií z asistenčných systémov. Digitálny štít je súčasťou 
príplatkovej výbavy.

Veľmi dobre sa počas jazdy pracuje s  ovládačom SmartSelect, 
ktorým vodič ovláda multimediálny systém. SmartSelect sa skladá 
z dvoch prstencov, spodným ovládate hlavné menu, vrchným si vo
líte jednotlivé možnosti. 
Počas jazdy, keď sa maxi
málne sústredíte na  dia
nie na ceste, sa s ním pra
cuje výborne. Jednoducho 
sa orientujete v  menu 
a  ľahko si zvolíte čokoľ
vek, čo potrebujete, od na
vigácie až po hudbu.

MAN Easy Control umožňuje ovládať 
niektoré prvky priamo z dverí vodiča

Astĺpiku úplne ideálny. Medzi 
stĺpikom a spätným zrkadlom 
je teraz viac priestoru, a tým aj 
lepšia viditeľnosť pre vodiča.

Táto zmena je jednou 
z mnohých, ktorú MAN počas 
vývoja implementoval na zá
klade spätnej väzby od  sa
motných vodičov. Mníchovskí 
inžinieri oslovili počas vývoja 
viac ako 700 šoférov na od
počívadlách, čerpacích stani
ciach aj u svojich zákazníkov 
a vďaka ich názorom dokázali 
lepšie naplniť potreby, ktoré 
profesionáli od  svojich ná
kladných vozidiel očakávajú.

Veliteľské sedadlo

Dolievanie kvapaliny do ostrekovača je 

teraz omnoho jednoduchšie

Sedadlo spolujazdca sa dokáže zmeniť na praktický stolík

Posteľ má rošt, pod ňou je odkladací 
priestor aj chladnička
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Osvedčené motory
Nové vozidlá budú poháňať praxou overené motory Euro 6d, 

ktoré MAN predstavil už na  jar 2019. Pre ľahké aplikácie je to 
motor D08 vo verziách so 4, resp. 6 valcami a  výkonmi od  160 
do  320 k, segment stavebníctva a  stredne náročných aplikácií 
pokrýva motor D15 s  výkonovými variantmi 330, 360 a  400  k. 
Najpopulárnejším v  diaľkovej preprave je šesťvalcový motor 
D26 s  objemom 12,4 litra, ktorý ponúka výkon 430, 470, resp. 
510 k. Pre najťažšie úlohy má MAN v  ponuke motor D38 s  vý
konom 540, resp. 640 k. K  úspore paliva prispeje tiež nová, 
hypoidná hnacia náprava, ktorá k existujúcim prevodovým pome
rom pridáva nový – i = 2,31.

Nová architektúra 
elektroniky

Značnú pozornosť venoval 
MAN predstaveniu novej architek
túry elektronického systému. Tá je 
podstatne zjednodušená, každé 
vozidlo z  novej generácie do
stane presný set kabeláže určenej 
pre svoje vybavenie a  aplikáciu, 
na ktorú je určené. Jednoduchšia 
architektúra sa ľahšie inštaluje pri 
výrobe, no podstatné je, že má aj 
omnoho jednoduchšiu údržbu 
a  rýchlejší servis. Jej základom 
je centrálny počítač, ktorý kon
troluje všetky procesy. Podľa in
žinierov sa výrazne zlepšila aj in

terakcia centrálneho systému so všetkými senzormi vo vozidle 
a v neposlednom rade umožňuje nová elektronická architektúra 
využitie množstva asistenčných systémov, vrátane systému moni
torovania mŕtveho uhla, či dokonca čítania dopravných značiek.

Aktualizácie softvéru budú prebiehať cez internet, čo znamená, 
že vozidlo nebude musieť kvôli aktualizovaniu systému chodiť 

do  servisu. Pre vodiča 
bude zaujímavá mo
bilná aplikácia MAN 
Driver App, pomocou 
ktorej dokáže skontro
lovať stav svojho vo
zidla a  okrem iného 
obsahuje aj praktický 
zoznam úloh kontroly 
vozidla pred jazdou. 

Video z prvej jazdy s novým ťaha-
čom MAN TGX nájdete na našom 
YouTube (@transportalogistika).

Ľahký distribučný rad TGL

Stredný distribučný rad TGM

Konštrukčný rad TGS

MAN predstavil kompletnú novú generáciu nákladných vozidiel42	 marec 2020

39



Cestná doprava

 marec 2020 43

Cena prekvapí, 
         Kvalita presvedčí
Cena prekvapí, 
         Kvalita presvedčí

   INFO@BALTYRE.COM   + 421 42 471 03 00
 WWW.BALTYRE.COM

Baltyre – pneumatiky pre vás

P re svoju predajnú sieť v  krajinách východnej EÚ, od  Fínska 
po  Balkán, dováža pneumatiky vo všetkých segmentoch, 

od záhradných, poľnohospodárskych, vojenských, offroad a ATV/
moto pneumatík, osobných a SUV pneumatík, rôznych pneuma
tík pre špeciálne stroje, či industriálne pneumatiky. Hlavnú časť 
obchodu tvoria všetky typy nákladných pneumatík. Baltyre dlho
dobo umiestňuje na trh EÚ už osvedčené ruské pneumatiky COR
DIANT, KAMA a aj v tomto roku prichádza s kvalitnou novinkou – 
s nákladnými pneumatikami LEAO od výrobcu Linglong, ktoré sa 
vyrábajú v novom modernom závode v Thajsku.

Výroba spoločnosti Linglong funguje už od roku 1975. Patrí me
dzi najväčšie firmy na svete a popri pôvodných výrobných fabrikách 
v Číne, ktoré neustále modernizuje, vybudovala viaceré nové vý
robné závody už v spomínanom Thajsku. Dnes buduje jeden z naj
modernejších výrobných závodov na svete aj v Srbsku a pripravuje 
sa výstavba v USA. Tieto kapacity prinesú na trh nákladných pneu
matík ďalšie nové produkty (plánované spustenie výroby v Srbsku 
v roku 2021). Všetky vyrábané segmenty pneumatík určené pre trh 
EÚ (osobné, offroad, poľnohospodárske a nákladné), podrobuje 
najprísnejším kvalitatívnym testom. Nákladné pneumatiky LEAO 
majú všetky európske certifikáty a označenia nevyhnutné k po
užitiu na  našich trhoch (vrátane 3PMSF). Vo svojich testovacích 
centrách (Čína, Thajsko aj USA) zriadili testovací okruh totožný so 
španielskym okruhom IDIADA, kde pneumatiky testujú vo veľmi ná
ročných podmienkach a podľa európskych kritérií. Testy na tomto 
okruhu zabezpečujú profesionáli zo Španielska, čo takisto zaru
čuje nestrannosť a svetovú úroveň testovania pneumatík pred ich 
uvedením na trh. Značka LEAO prináša žiadané moderné mode
lové rady v širokom zábere modelov pre rôzne použitia – 445/65, 
435/65 či 385/55, 295/60, 315/60 atď.

Pre náš trh sú najväčším prínosom modelové rady:
•   pre diaľkovú prepravu, ktoré ponúkajú vysokú palivovú a kilo

metrovú úsporu (ETT100, ETS100, ETD100);

•   regionálny rad, ktorý prináša vysoký výkon a bezpečnosť a odol
nosť proti opotrebeniu (ITL863, KTS300, KTD300);

•   rad ON/OFF, ktorý je veľmi odolný v náročných podmienkach, 
vysoký podiel prírodného kaučuku prináša nadštandardnú pruž
nosť a odolnosť proti mechanickým poškodeniam. Pre naozaj 
ťažké podmienky a nadštandardné váhy sú v ponuke aj pneu
matiky so špeciálne zvýšenými nosnostnými indexmi (LLA08, 
LLA38, KXA400 a D960).

Pneumatiky značky LEAO rozširujú a vhodne dopĺňajú sortiment 
predajnej siete Baltyre, ktorého prednosťou vždy bude ideálna 
kombinácia medzi cenou a kilometrovým výkonom.

Viac informácií na www.baltyre.com 
alebo na tel. čísle: +421 42 471 0300

Firma Baltyre pôsobí na trhu pneumatík už od roku 
1996. Počas svojho pôsobenia prináša na európsky 
trh mnohé nové, kvalitné a cenovo dostupné 
značky z krajín bývalého ZSSR a viacerých ázijských 
krajín, pričom dôsledne testuje a preveruje kvalitu 
dodávaných pneumatík. 
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Ako riešiť problém nedostatku profesionálnych vodičov?
Zvýšiť bezpečnosť a pritiahnuť viac žien

Chýba každý piaty vodič
V Európe nie je v súčasnosti obsadená asi pätina pracovných 

pozícií profesionálnych vodičov nákladných vozidiel. Z  celko
vého počtu profesionálnych vodičov v Európe pritom ženy tvo
ria iba 2 %. „Ak dokážeme dostať toto číslo z dvoch na desať percent, 
bude to dobré riešenie pre situáciu s nedostatkom profesionálnych 
vodičov,“ povedala Raluca Marian v rozhovore pre portál Lloyd’s 
Loading List. „Urobiť toto povolanie atraktívnym a pritiahnuť doň viac 
žien je výbornou cestou, ako sa vysporiadať s nedostatkom šoférov.“

Toto povolanie dokážeme zatraktívniť
Podľa poradkyne Marian sa dá urobiť mnoho pre to, aby bolo 

toto povolanie pre ženy atraktívnejšie, napríklad zlepšiť pracovné 
podmienky a bezpečnosť. Práve tú považuje IRU za jeden z naj
väčších problémov.

„Ako žena chcete bezpečné parkovanie na diaľnici, keď sa tam chys-
táte v noci prespať. Nedostatok bezpečných parkovísk situáciu kompli-
kuje,“ myslí si. Zároveň však dodáva, že to nie je jediným problémom. 
„Nie je to iba bezpečnosť, sú to celkovo podmienky na parkovisku. Vo-
diči potrebujú miesto, kde môžu zastaviť. Pri hľadaní parkovacieho 
miesta sú často pod časovým stresom, aby neporušili zákon. Často 

však žiadne parkova-
cie miesto nenájdu. 
V  Európe chýba asi 
100 000 parkovacích 
miest.“

Snaha 
o zlepšenie 
podmienok

IRU v  súčasnosti 
spolupracuje s  via
cerými európskymi 
odborovými orga
nizáciami a  zasie
lateľskými zväzmi 
v  snahe zlepšiť do
stupnosť bezpeč
ného parkovania, 
podmienky a  prí
s tup k   vodičom 
v  destináciách, do  ktorých dorazia s  nákladom. Marian je pre
svedčená o tom, že ak sa zlepšia pracovné podmienky vodičov, 
odrazí sa to aj na lepšom imidži tohto povolania.

Podarí sa osloviť a prilákať viac žien?
Práca profesionálneho vodiča je historicky spätá s mužmi, tento 

pohľad chce ale IRU zmeniť. Pre nezainteresovaných napríklad toto 
povolanie predstavuje dlhý čas odlúčenia od rodiny a domova. „Byť 
preč z domu niekoľko dní asi nie je kompatibilné so životom mnohých 
žien a ich rodín. Ale existuje niekoľko typov prepráv, 85 % tvoria pre-
pravy na krátke vzdialenosti,“ hovorí Marian.

IRU verí, že sa to podarí
Podľa Marian už teraz vyvíja mnoho spol očností veľkú snahu, aby 

sa podmienky vodičov zlepšili. „Ak všetky zúčastnené strany v cestnej 
nákladnej doprave v Európe budú spolupracovať, aby adresovali existu-
júce problémy, môžeme nedostatok vo-
dičov riešiť, a tým aj 
hrozby, ktoré tento 
problém predsta-
vuje pre spoločnosti 
a  ekonomiku cel-
kovo,“ uzatvára Ma
rian.

Myslí si to hlavná poradkyňa asociácie International 
Road Transport Union Raluca Marian. Je presvedčená, 
že tento problém potrebuje nový prístup, ktorý viac 
prihliada aj na potreby žien. 
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Iveco Czech Republic v roku 2019 splnilo svoj výrobný plán

V ýrobný závod vo Vyskom Mýte tak v uplynulom roku vyrobil 
o 326 vozidiel viac ako v roku 2018. Najväčšie úspechy fi rma 

žne vďaka medzimestskému radu Crossway. IVECO BUS dosiahol 
v roku 2019 aj ďalší dôležitý medzník odovzdaním 40 000. auto
busu radu Crossway spoločnosti Arriva. Tento výsledok potvrdzuje 
vedúce postavenie, ktoré rad Crossway v segmente medzimest
ských vozidiel v rámci Európy má.

IVECO BUS v Českej republike potvrdzuje pozíciu lídra na trhu 
v segmente medzimestských autobusov, s celkovým trhovým po
dielom takmer 52 %, a to vďaka najúspešnejšiemu európskemu 
radu Crossway, ktorý sa vyrába vo Vysokom Mýte. Na Slovensku sa 
v roku 2019 stal IVECO BUS opäť absolútnym lídrom na trhu auto
busov, s celkovým trhovým podielom 44,5 %.

Iveco Czech Republic až 93 % výroby z Vysokého Mýta ex
portuje. Najväčšími exportnými trhmi sú Francúzsko, Taliansko 
a  Nemecko. K  tradičným trhom patrí aj Slovensko, kde má táto 
značka naďalej domovskú pozíciu.

Spoločnosť Iveco Czech zamestnáva vyše 3  900 ľudí, ďalších 
zhruba 1 700 pracovných miest vytvára u subdodávateľov. Závod 
vo Vysokom Mýte je najväčším výrobným závodom IVECO BUS. 
Spoločnosť Iveco Czech Republic nadväzuje na viac ako 90ročnú 
tradíciu výroby autobusov v tomto meste. Firma, známa od roku 
1948 pod menom Karosa, sa už v druhej polovici štyridsiatych ro
kov minulého storočia orientovala prevažne na výrobu autobusov 

a je spojená s radom úspešných a dnes legendárnych 
vozidiel. Ide o typ 706 RTO, ale aj o ďalšie rady ŠM, ŠL, 
ŠKD, 700 a 900. Na tieto úspešné typy nadviazali vo
zidlá Crossway – najúspešnejšie medzimestské auto
busy súčasnosti. Výrobný závod doteraz vyrobil viac 

ako 40 000 vozidiel Crossway. Výroba ďalej zahŕňa vozidlá typu 
Crossway Low Entry, Line, POP a PRO s rôznymi typmi motorov, 
v mnohých výrobných modifi káciách.

V roku 2020 si Iveco Czech Republic pripomína 125 rokov od za
loženia fi rmy Jozefom Sodomkom.

IVECO BUS je značkou CNH Industrial N. V. – významného hráča 
v oblasti verejnej dopravy a jedného z najväčších výrobcov autobu
sov v Európe, vyvíja, vyrába a predáva širokú škálu vozidiel, ktoré 
spĺňajú všetky nároky verejných a súkromných dopravcov: školské, 
medzimestské a turistické autobusy (Crossway, Evadys a Magelys), 
štandardné aj kĺbové mestské autobusy, vrátane verzií BRT. Zároveň je 
táto značka bezkonkurenčným lídrom, pokiaľ ide o čisté technológie, 
ako CNG a hybridný pohon (Urbanway a Crealis), minibusy pre všetky 
druhy osobnej dopravy (Daily), podvozky pre výrobcov karosérií.

IVECO BUS a Otokar
IVECO BUS podpísalo 25. februára 2020 dohodu s tureckým výrob

com autobusov Otokar Otomotiv o miestnej výrobe produktov pod 
značkou IVECO BUS, realizovanej v závodoch v tureckej provincii Sa
karya. Toto zmluvné partnerstvo zahŕňa existujúce modely v portfó
liu IVECO BUS, určené pre medzinárodnú distribúciu, rovnako ako vý
robu modelu špecifi cky dodávaného pre trhy vo východnej Európe, 
Afrike, na Strednom východe a v Ázii. Modely budú poháňané mo
tormi dodávanými sesterskou fi rmou FPT Industrial, z ktorých prvé 
kusy majú byť vyrobené v roku 2021. Prostredníctvom tejto dohody 
IVECO BUS rozšíri svoje výrobné kapacity a súčasne tým potvrdzuje, 
že všetky svoje pravidelné pracovné činnosti udržuje na svojich exis
tujúcich výrobných miestach, kde sa jeho súčasné a budúce mode
lové generácie budú naďalej vyvíjať a vyrábať.

Rok 2019 bol pre spoločnosť Iveco Czech Republic, a. s., 
úspešný. Opäť stúpol záujem o medzimestský rad 
autobusov Crossway, vyrábaný vo Vysokom Mýte. 
Vyrobili 4 612 vozidiel, čo je medziročný nárast o 7,6 %. 
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 ADAS – moderná podpora vodiča
V yspelé asistenčné systémy vodiča (skrátene ADAS – Advanced 

Driver Assistance Systems) pomáhajú s vykonávaním určitých 
úkonov skôr, než ich šofér urobí alebo namiesto neho. Poskytujú 

mu tak cenné 
sekundy navyše, 
ktoré môže vy
užiť na  správne 
rozhodovanie. 
Poľský Solaris 

dnes ponúka viacero riešení tohto typu a naj
novšie začal do  autobusov z  modelového 
radu Urbino inštalovať inteligentný systém 
CMS (Collision Mitigation System – zmierne
nie následkov kolízie), ktorý spúšťa automa
tické brzdenie. Spoločnosť Solaris toto rieše
nie predstavila v premiére vo vozidle Urbino 
18 electric na  veľtrhu Busworld 2019. Ako 
funguje CMS? Keď radar umiestnený na stre
che autobusu zaznamená riziko čelnej zrážky, 
systém sa prepne do brzdiaceho módu, zníži 

rýchlosť a zmierni tak následky potenciálnej kolízie. Toto riešenie 
sa už využíva v autokaroch a teraz je k dispozícii aj pre mestské 
autobusy. Tu je však veľmi dôležitým aspektom správna kalibrácia 
a presné nastavenie, keďže (na rozdiel od zájazdových autobusov) 
sedadlá nie sú vybavené bezpečnostnými pásmi a väčšina cestujú
cich stojí. Pre bezpečnosť pasažierov je preto kľúčová aj sila brzde
nia, čo je ďalší problém, ktorému musia výrobcovia čeliť. Iný pod
porný systém s anglickým názvom The MobilEye Shield+ poskytuje 
vodičovi lepší rozhľad vďaka vonkajším kamerám umiestneným 
na určitých miestach karosérie. Rozoznávajú chodcov a cyklistov, 
ktorých vodič nevidí v spätných zrkadlách, čo je obzvlášť dôležité 
pri odbáčaní. Systém v takom prípade vodiča varuje zvukovými 
signálmi aj vizuálnym upozornením. Zariadenie tiež informuje 
o každom chodcovi a cyklistovi, ak je od autobusu vzdialený me
nej ako 80 cm. Reaguje tiež v prípadoch, keď vodič zmení jazdný 
pruh bez adekvátneho zapnutia smerového svetla, alebo keď ne
dodržiava vhodný odstup od  vozidla jazdiaceho vpredu. Ba čo 
viac, systém vodiča upozorní i na riziko kolízie. Dokáže rozoznať 
obmedzenia rýchlosti a informuje o nich na displeji. Okrem tejto 
inovácie ponúka Solaris kompletne nanovo navrhnuté spätné zr
kadlá. Vlastne sú to už kamery, ktoré obraz prenášajú na monitory 
v priestore vodiča. Dômyselný systém MirrorEye, inštalovaný na
miesto bežných spätných zrkadiel, je v súlade s kategóriami „Vi
diteľnosť 2 a 4“ (pre pravé „zrkadlo“ na požiadanie aj kategória 5), 
čo prináša množstvo výhod. Predovšetkým pri výmenách vodičov 
už nie je potrebné nastavovať zrkadlá – monitory a kamery zobra
zujú vždy optimálny záber bez ohľadu na výšku šoféra. Zmenšuje 
sa aj vonkajšia šírka vozidla, čo je dôležité v úzkych a tesných mest
ských uliciach, a výrazne znižuje riziko kolízie alebo poškodenia zr
kadla zavadením o súčasti cestnej infraštruktúry. Kamery zároveň 

zásadným spôsobom rozširujú prehľad vodiča o situácii v priestore 
okolo vozidla. Vyhrievané kamery nezamŕzajú, nezahmlievajú sa 
a vďaka malým rozmerom sa aj ľahšie čistia a umývajú pri každo
dennom upratovaní autobusu. Monitory okrem toho môžu zobra
zovať hranice odstupu prekážok od rôznych častí karosérie, dverí 
alebo nápravy. Horizontálna linka na obrazovke uľahčuje mané
vrovanie i parkovanie a najmä zvyšuje bezpečnosť týchto mané
vrov. Vyspelé asistenčné systémy zvyšujú nielen bezpečnosť vodiča 
a cestujúcich, ktorých vezie, ale tiež všetkých ostatných účastní
kov cestnej premávky. Práve preto sú v ponuke mestských auto
busov Solaris čoraz častejším prvkom. Okrem toho legislatíva EÚ 
mnohé z nich zaradila na zoznam povinného vybavenia autobu
sov s platnosťou od roku 2022.

Špeciálny „bežkársky“ autobus Scania
S cania pokračuje v  partnerstve so švédskou reprezentáciou 

v  behu na  lyžiach a  popri špeciálnom návese upravenom 
na  voskovanie jej teraz poskytla aj nový autobus, v  ktorom je 
uplatnených niekoľko neštandardných ergonomických a techno
logických riešení. Prvý autokar značky Scania vyvinutý pre repre
zentantov v  bežeckom lyžovaní charakterizuje vysoký komfort 
cestovania, ale tiež dôraz na bezpečnosť a ohľaduplnosť k život
nému prostrediu. Bude to tiež priestor na dobitie energie, pretože 
poskytne športovcom podmienky na oddych medzi pretekmi. Ok
rem toho posilní tímového ducha, keďže reprezentanti budú cesto

vať spoločne. Autobus s pre
pravnou kapacitou 12 až 14 
osôb je vybavený solárnymi 
panelmi, ktoré za  rok vyge
nerujú 1000 kWh a budú zá
sobovať elektrickou energiou 
LED osvetlenie i ďalšie zaria
denia. V interiéri sú napríklad nainštalované aj ventilátory na suše
nie mokrého oblečenia. Ďalšou zaujímavosťou je, že konštruktéri 
využili infračervený vykurovací systém, ktorý v porovnaní s tradič
nými žeraviacimi vláknami znižuje energetickú náročnosť o 60 per
cent. Namiesto ohrievania vzduchu v interiéri udržujú cestujúcich 
v teple infračervené ohrievače, pričom zohrievanie textílií zvyšuje 
komfort v častiach pre lekárske ošetrenia a masáže. Celkovo je au
tobus prispôsobený na relaxačné cestovanie, oddychovanie, príp
ravu jedla alebo prácu. „Tento autobus je najnovším z riešení, ktoré 
sme vyvinuli v úzkej spolupráci so švédskym cross-country lyžiarskym 
tímom, aby sme vylepšili pracovné prostredie pre športovcov a  ich 
sprievod,“  hovorí Erik Ljungberg, senior viceprezident a šéf komu
nikácie a marketingu v spoločnosti Scania. A manažér reprezen
tantov v behu na lyžiach Lars Selin si myslí, že autobus bude mies
tom, ktoré ich bude spájať počas pretekov: „Ťažké poveternostné 
podmienky dokážu zo športovcov vysať energiu. Z  tohto pohľadu 
bude autobus na nezaplatenie a poskytne nám nezanedbateľnú vý-
hodu voči súperom.“
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M odel Crossway, vyrábaný vo Vysokom Mýte, je pre značku 
Iveco zlatým vajcom. Hoci vlani v tomto závode opäť preko

nali výrobný rekord, Ivecu sa nedarí naplno uspokojiť veľký dopyt. 

Najrozšírenejší
Crossway je s malými obmenami vo výrobnom programe Iveco Bus 

už pekných pár rokov. K dispozícii je s normálnou výškou podlahy, aj 
ako čiastočne níz
kopodlažný Low 
Entry. V ponuke sú 
celkovo štyri ver
zie  – Pop (školský 
autobus), Line (me
dzimestská pre
prava na  krátke 
a  stredné vzdiale
nosti), High Value 
(nadstavba Line 
s klimatizáciou, in

dividuálnym osvetlením) a nami testované Pro. To ponúka vyšší kom
fort na dlhšie medzimestské linky a môže plniť aj úlohu občasného 
zájazdového autobusu, čo sme si overili na ceste do Poľska.

Veľa miesta
Ten, kto testovaný autobus konfi guroval, mal šťastnú ruku s vý

berom farby sedačiek Spacio Line. Tyrkysová spolu s lesklo sivým 
čalúnením vyzerá naozaj originálne a nevšedne. Ľudia z Iveca do
kážu do 12metrového Crosswaya dostať až 55 sedadiel, čo je ale 
konfi gurácia určená primárne pre francúzsky trh. U nás je obvyk
lých 51 miest a musíme priznať, že sme boli milo prekvapení, koľko 
priestoru je medzi sedačkami. Cestujúci, ktorých sme do Katovíc 
viezli, dokonca tvrdili, že tu majú viac voľnosti pre kolená ako v kla
sickom zájazdovom autobuse. Hlavne keď si dajú nohy na sklopné 
podnože. Príčinou je jednoduchý tvar zadnej strany operadla.

Prístup do autobusu zaisťujú dvoje jednokrídlové dvere široké 
800 mm. Výška podlahy je 860 mm, vnútorná výška potom dosa
huje dostatočných 2280 mm.

Batožina nie je problém
Hoci je Crossway vysoký len 3460 mm (verzia s klimatizáciou), 

stále zostáva pod podlahou dosť veľký batožinový priestor s ob
jemom 5,7 m3. A  to sú hodnoty nie príliš vzdialené klasickým 

zájazdovým auto
busom s  vysokou 
podlahou. Tie má
vajú aj toaletu, ktorá 

sa do Crosswaya nedá objed
nať. A  ak by sa nejaké kufre 
či tašky nevošli, cestujúci ich 
môžu uložiť do stropných ko
šov s celkovým objemom 2,8 m3.

Testovaný Crossway Pro bol 
homologovaný ako linkový 
auto bus kategórie II, vo vnútri 
sú madlá a  cestujúci nemajú 
vlastné servisné sety s individu
álnym osvetlením a  výduchmi 
ventilácie. Pre zájazdové účely 
možno Crossway vybaviť chlad
ničkou, kávovarom, dvoma LCD 
monitormi alebo mikrofónom. 
Tiež väčšou 430 l nádržou.

Pracovisko vodiča je jednodu
ché a  prehľadné, nie je tu zby
točne veľa tlačidiel, prístroje sú 
veľké a dobre čitateľné, volant má 
veľký rozsah nastavenia a v dosahu vodiča je aj dostatok väčších 
i menších odkladacích miest. Aj po siedmich hodinách jazdy sa 
nám na sedadle ISRIM NTS2 sedelo pohodlne. Vďaka klenutému 
sklu a úzkym Astĺpikom je z miesta vodiča skvelý výhľad.

Slabší stačí
Z dvoch verzií 9litrového šesťvalca Cursor 9 sme testovali tú slab

šiu s výkonom 360 k (265 kW) a maximálnym krútiacim momentom 
1650 Nm. Tento motor si vyžaduje trochu iný jazdný štýl, pretože vý
konové aj momentové maximum má posunuté vyššie, konkrétne 
v pásme 1600 – 2200 ot./min, resp. 1200 – 1500 ot./min. S najazde
nými vyše 300 km bol motor ešte surový, ale boli sme prekvapení, ako 
autobus so 48 ľuďmi a množstvom batožiny uháňal po bežnej ceste 
aj po diaľnici. Keď sa potrebujete rýchlo rozbehnúť, musíte motor 
poslať až k hranici 2000 otáčok. 
Vo výsledku sme boli spokojní 
aj so spotrebou, priemer 24,2 
l/100 km je na  nevyjazdený 
motor ozaj priaznivý. Kladné 
ohlasy sme dostali aj od cestu
júcich na  pruženie podvozku. 
Popri priaznivej cene je model 
Crossway obľúbený aj pre ne
náročný servis, komfortný prí
stup k servisným miestam a cel
kovo veľmi priaznivé celkové 
náklady na vlastníctvo TCO.

Text: Michal Štengl, 
foto: autor

Linkový Iveco Crossway Pro nie je úplne verziou 
pre zájazdovú dopravu. Aj cestujúci však potvrdili, 
že v 51-miestnej konfi gurácii mali pre kolená viac 
miesta ako v čistokrvnom zájazdovom autobuse.

Lepšie ako coach

Pracovisko vodiča je prehľadné a jednoduché

Zadné osvetlenie zaisťujú LED svetlá

Objem batožinového priestoru je dostatočný, 

skoro 6 kubíkov

Kombinácia tyrkysovej farby so sivou 
je pekná

Za monitory sa pripláca, vpredu je pevný 

19“, vzadu sklopný 15“

Iveco Crossway Pro 12 m

Motor: R6/vznetový preplňovaný (Cursor 9)

Zdvihový objem: 8700 cm3

Maximálny výkon: 265 kW (360 k)/1600 – 2200 min-1

Maximálny krútiaci moment: 1650 Nm/1200 – 1500 min-1

Prevodovka: M6 (ZF 6S 1610 BD)

Počet miest na sedenie: 51 + 1 + 1

Maximálna hmotnosť: 19 000 kg

Rozmery d/š/v: 12 097 x 2550 x 3460 mm

Rázvor: 6200 mm

Objem batožinového priestoru: 5,7 m3

Objem batožinových košov: 2,8 m3

Objem palivovej nádrže: 430 l (310 + 120 l)

Objem nádrže na AdBlue: 80 l

Maximálna rýchlosť: 100 km/H

TECHNICKÉ ÚDAJE
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M edzi hlavných vystavovateľov patria spoločnosti zastupu
júce značky SCANIA, MAN, VDL, ROŠERO, ISUZU, MERCE

DESBENZ a IVECO. Súčasťou programu výstavy boli dve odborné 
konferencie: E BUS3000 – venovaná rozvoju a podpore elektro
mobility vo verejnej doprave a konferencia Intelligent Transport 
Systems (IQTS) na tému inteligentných elektronických systémov 
a digitalizácie vo verejnej doprave.

Domovským vystavovateľom bol Turancar – výhradný distribú
tor autobusov ISUZU. Návštevníci si mohli vyskúšať jazdu s novin
kou – linkovým autobusom ISUZU NOVO CITI Life. V ich expozícii 
dominovala Setra vo farbách Turancar/FlixBus ako ukážka novej 
spolupráce týchto subjektov.

MAN Truck & Bus predstavil luxusný autokar Lion’s Coach, ktorý 
získal titul „Coach of the Year 2020“ na veľtrhu Busworld 2019 v Bru
seli. V expozícii MAN bol aj koncernovaný autokar NEOPLAN Tour
liner L v najnovšej verzii a midbus MAN TGE.

Medzi vystavovateľmi nechýbali ani značky VDL, Molpir, BusPlan, 
Winkler, Eberspächer, SlovakLines/ZAD, Rošero atď.

Scania predstavila hybridný autobus
Scania na Slovensku v premiére predstavila hybridnú verziu auto

busu Scania Citywide Suburban, ktorý je poháňaný 9litrovým ra
dovým 5valcom s výkonom 320 koní. Hybridnú sústavu dopĺňa 
elektromotor, ktorý produkuje 177 koní a súčasťou hnacieho re
ťazca je i 12rýchlostná automatická prevodovka Opticruise.

„Sme radi, že môžeme využiť túto príležitosť a predstaviť prvýkrát 
hybridný autobus Scania. Dokonale dopĺňa našu bohatú ponuku eko-
logických riešení,“ hovorí manažér predaja autobusov Scania CER 
Lukáš Martinů. A dodáva: „Sme si vedomí toho, že nie je možné po-

užiť jedno univerzálne riešenie 
do všetkých prevádzok, ale pre 
všetky platí to, že hybridná po-
honná sústava v tomto auto-
buse umožňuje prepravovať 
cestujúcich naozaj s  nízkymi 
prevádzkovými nákladmi pri 
použití obnoviteľných palív.“ 
Druhým vystavovaným mo
delom v expozícii Scania bol 
Irizar I6s. Ten je zástupcom 
luxusných diaľkových auto
karov. Vystavené vozidlo 
poháňa 13litrový šesťvalec 
Scania a o prenos 410 koní 
na cestu sa stará osvedčená 
automatizovaná 12stup
ňová prevodovka Opticruise. 
Samozrejmosťou je retardér, 
prediktívny a adaptívny tem
pomat a tiež asistent pre roz
jazd do kopca. Cestujúci oce
nia luxusné sedadlá, ktoré sú 
vysúvané do  uličky, dvoji té 
zasklenie okien a  sústavu 
Bosch Professional Line III, 
ako i automaticky ovládané 
strešné okná. Pre vodičov je 
okrem už spomenutých asis
tentov k dispozícii aj Scania 
Driver Support, komfortné 
sedadlo Isri, ukazovateľ zaťa
ženia náprav, BILED svetlo
mety, cúvacia kamera a tiež 
napríklad chladnička v  pa
lubnej doske.

Ekologická, bezpečná či komfortná alternatíva 
dopravy nielen v meste – to boli hlavné témy 
autobusového veľtrhu BUS SHOW Slovakia 
s podtitulom Zdravá doprava Nitra.

BUS SHOW Slovakia 2020
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N eoplan Tourliner z roku 
2016 vychádza zo ses

terského MAN Lion's  Coach 
poslednej generácie, na  ka
rosérii sa urobili dizajnové 
zmeny a zákazníkovi sa dala 
väčšia voľnosť v  tom, ako 
si urobiť interiér luxusnej
ším a hodnotnejším. Mnohí 
práve pre to uprednostňujú 
značku Neoplan. Osobitý di
zajn však spoločné korene 
nezaprie.

Návrat ku koreňom
Prvá generácia Tourliner bola 

predstavená v  roku 2003 a  svo
jím vzhľadom sa od rodiny ostat
ných Neoplanov dosť odlišovala. 
Nová generácia, predstavená 
v  roku 2016, sa snaží svojím 
vzhľadom viac priblížiť prémi
ovým coach om Neoplan. Svoju 
príbuznosť s  Man Lion's  Coach 
síce nezaprie, avšak hlavne pre
dok aj zadok Tourliner má oveľa 
bližšie k prémiovým legendám 
Starliner či Cityliner.

Je nám to známe
Kým zvonku sa Tourliner od  Lion's  Coach snaží odlíšiť, v mo

mente, keď sa posadíte na sedadlo vodiča, zažijete déjà vu. A ne
pomôže ani nápis Neoplan na volante. MAN sme riadili len pár týž
dňov pred testom Tourliner, takže máme jeho prístrojovú dosku 
v pamäti. Na druhej strane to vôbec neprekáža a nie je tu nič, čo by 
vadilo. Vodič tu nájde veľké množstvo odkladacích miest, priehra
diek a schránok, kam sa zmestia aj veľké dosky. Všetky ovládače sú 
logicky usporiadané, prístroje dobre čitateľné. Ale s rastúcim poč
tom skúseností sme objavili aj veci, ktoré by sme zmenili. Napríklad 
držiak na nápoje je vľavo pod oknom umiestnený až príliš vzadu, 

Existuje celý rad dopravcov, pre ktorých je 
dôležitejšie logo Neoplan na maske než skutočnosť, 
že Tourliner je „len“ prezlečený MAN Lion's Coach. 
To mu ale nijako neuberá na kvalite, obzvlášť 
s vedomím toho, že sa súčasná generácia MAN-u pýši 
titulom Coach of the Year 2020.

Hlavná je značka

Pracovisko vodiča vyniká skvelou ergonómiou a prehľadnosťou

Vo svojej druhej generácii sa Tourliner dizajnom oveľa viac hlási k rodine Neoplan

Sedadlo pre stevardku ponúka 
príjemný komfort

Sedadlo ISRIM ProActive 2 malo 
vyhrievanie aj ventiláciu



Cestná doprava

 marec 2020 51

takže vodič musí za
lomiť ruku, alebo sa 
otočiť. Na paneli kli
matizácie za tmy va
dilo, že nemá pod
svietené tlačidlo 
nastavenia smeru 
prúdiaceho vzdu
chu.

Niečo 
lepšie?

Aby si človek 
nemyslel, že sedí 
v  „obyčajnom“ 
L i o n ‘s  Co a c h , 
dostal Tourliner 
ešte kvalitnejšie 
a  hodnotnejšie 
materiály. Je tu 
viac ušľachtilých 
matných kovo
vých dekorov, má 

aj praktickejšie a lepšie umývateľné plasty. Ale aj nový Lion‘s Coach 
sa môže vo svojej poslednej generácii pochváliť skvelými mate
riálmi. Takže pocit niečoho lepšieho, prémiovejšieho sa tak úplne 
nedostaví. Možno za to môžu aj použité sedadlá Deluxx s textil
ným čalúnením a bočnicami a opierkou hlavy zo syntetickej kože. 
Celý interiér je ladený do tmavších odtieňov. Sedačky ponúkajú 
štandardné pohodlie. Po dlhšom čase sme počuli od niektorých, 
aj priemerne urastených cestujúcich pripomienku na nedostatok 
miesta pre kolená. Vnútorné osvetlenie obstaráva rovnako ako to 
vonkajšie LED technológia.

Vidí za kopec
Vôbec prvýkrát sme mali možnosť poriadne si vyskúšať predik

tívny tempomat MAN Effi  cientCruise. Z  troch úrovní nastavenia 
rýchlostí sme nastavili najprv tú prostrednú,  5 + 3 km/h, ktorá asi 
najviac vyhovuje nášmu jazdnému štýlu a prevádzke na našich diaľ
niciach a cestách. Elektronika si veľmi dobre na základe dát spočí
tala, že niekedy je efektívnejšie nezaradiť voľnobežku Effi  cientRoll 
a nechala radšej zaradený rýchlostný stupeň. V takej chvíli totiž 
do motora netečie žiadna nafta a vozidlo je vo výsledku úspornej
šie. To si ale, samozrejme, vyžaduje lepšie topografi cké podklady 
ciest. Na rozdiel napríklad od švédskych autobusov tempomat do
volí pri jazde z kopca i krátkodobé prekročenie rýchlosti 100 km/h.

Pekne v pokoji
Z troch ponúkaných výkonových variantov 12,4 l šesťvalca D26 

LOH testovaný Tourliner poháňal ten prostredný s parametrami 
460 k (338 kW) a 2300 Nm. Na 12metrový coach je to viac než 
dostatočný výkon, avšak podobne ako pri MANe tiež v Neoplane 
je celý hnací reťazec motora a 12stupňovej automatizovanej pre
vodovky MAN TipMatic naladený dosť vlažne. Najviac si to človek 
uvedomí pri rozjazdoch, ktoré zďaleka nie sú tak svižné ako u kon
kurencie. Výrobca celkom jasne uprednostňuje spotrebu pred 
dynamikou, takže aj na  plný 
plyn nemá motor takú šťavu. 
Hneď ako sa ale autobus roz
behne, nezastavia ho ani 
prudké kopce. Ale vo vý
sledku sa počíta práve spot
reba, a tá sa po 700 km absol
vovaných z 90 % po diaľnici 
zastavila na  21,6 l/100 km, 
a to pri priemernej rýchlosti 
79 km/h. Je to naozaj skvelý 
výsledok, ku ktorému prispel 
aj prediktívny tempomat. 

Michal Štengl

Dĺžka autobusu je 12,1 metra

Batožinový priestor má objem 9,6 m3

Interiér bol konfi gurovaný pre 49 sediacich

Sedadlá Deluxx

Stropné koše majú slušnú veľkosť

Neoplan Tourliner (P21)

Motor: R6/naftový preplňovaný (D26 LOH)

Zdvihový objem: 12 419 cm3

Maximálny výkon: 338 kW (460 k) /1800 min-1

Maximálny krútiaci moment: 2300 Nm/930 – 1350 min-1

Prevodovka: A12 (TipMatic)

Počet miest na sedenie: 49 + 1 + 1

Rozmery d/š/v: 12 113 x 2550 x 3870 mm

Rázvor: 6060 mm

Priemer otáčania: 21 020 mm

Objem batožin. priestoru: 9,6 m3

Maximálna rýchlosť: 100 km/h

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Geis v logistike pre zdravotníctvo
S kupina Geis zaisťuje i zdravotnícku logistiku, napr. v distribuč

nom centre WDC (World Distribution Center) neďaleko Frank
furtu nad Mohanom. Zariadenie je určené pre výrobcov zdravot
níckych technológií Siemens Healthineers a distribuujú sa z neho 

náhradné diely pre lekársku a  laboratórnu techniku   do  celého 
sveta. Objednávky prichádzajú prostredníctvom rôznych dáto
vých rozhraní a tovar musí byť pripravený na odoslanie vo veľmi 
krátkom čase, v niektorých prípadoch aj počas 15 až 20 minút. Väč
šina lekárskych náhradných dielov sa odosiela kuriérom na letisko 
vo Frankfurte, odkiaľ putuje do 170 krajín po celom svete. Logis
tika pre zdravotníctvo je náročná vo všetkých častiach dodávateľ
ského reťazca, tovar býva veľmi citlivý na teplotu a často si vyža
duje špecifi cké zaobchádzanie.

Slováci v roku 2019 na e-shopoch 
vytvorili vyše miliardový rekord
S lováci stále viac nakupujú online. Svedčí o tom medziročný 

nárast predaja na eshopoch o 20 %, čo znamená obrat za rok 
2019 v rekordnej hodnote 1,36 miliardy eur. Na dopyt po nakupo
vaní na internete reagujú aj predajcovia – rapídne rastie aj počet 
internetových obchodov. Vlaňajšia bilancia online nakupovania 

poteší snáď každého majiteľa eshopu. Slováci opäť minuli viac, 
oproti roku 2018 to bolo o 226 miliónov viac. „Tento medziročný 
20 %-ný nárast môžeme prepojiť s nárastom internetových predajní, 
ktorých bolo v roku 2019 takmer o tisícku viac ako v predošlom roku,“ 
vysvetľuje Tomáš Braverman, šéf nákupného radcu Heureka. Tra
dične najsilnejším nákupným obdobím je vianočná sezóna, ktorá 
začína približne v polovici novembra počas výpredajových akcií 
Black Friday. Najsilnejšie čísla však dosahuje v  druhom decem
brovom týždni. Na Slovensku je aktuálne 12 600 eshopov, ktorým 
dávajú spotrebitelia zelenú najmä kvôli ich pohodlnosti, rýchlosti 
a okamžitej dostupnosti. Viac ako 60 % návštev eshopov prebieha 
prostredníctvom mobilných zariadení, preto je pre kvalitný eshop 

funkčná mobilná verzia stránky naozaj nutnosťou. Slováci si radi 
vyberú aj z viacerých možností dopravy a doručenia. Stále viac ob
ľubujú kamenné výdajne tovaru, vďaka ktorým si nakupujúci ve
dia prebratie tovaru plne prispôsobiť svojim potrebám. Osobný 
odber na výdajnom mieste ponúka viac ako štvrtina eshopov.

Absolútnym skokanom medzi kategóriami tovaru je kategória 
Hobby, v ktorej sa nakupovalo až o 38 % viac ako vlani. Nasledujú 
nákupy v kategórii oblečenia a módy s 35 % navýšením a o tretinu 
vyšší záujem je o nákupy jedla a nápojov. Viac ako 20 % vzostup 
predaja pozorujeme pri produktoch určených pre deti, domác
nosť a záhradu, či šport. Rovnako už tretím rokom rastie aj záujem 
o sexuálne a erotické pomôcky. Slováci teda stále viac investujú 
do svojho voľného času, životného štýlu a do starostlivosti o seba. 
Pozorovaný nárast naprieč rôznymi kategóriami svedčí o tom, že 
internetové nakupovanie postupne preniká do  každej z  oblastí 
spotrebiteľských potrieb. Oddelením s jednoznačne najsilnejším 
objemom predaja za rok 2019 je Elektronika, ktorá tvorí dve pätiny 
všetkých objednávok. Do tejto kategórie spadá biela aj čierna tech
nika, najpopulárnejšie sú technologické vychytávky, ako robotické 
vysávače, inteligentné hodinky, telefóny či televízory a herné kon
zoly. Značkou roka, za ktorú sa na slovenských eshopoch utrácalo 
najviac, sa stal juhokórejský gigant Samsung, druhou najobľúbe
nejšou značkou bol Apple a treťou Bosch. V roku 2019 sa Heureka 
zmenila na medzinárodnú sieť Heureka Group, ktorá pôsobí v de
viatich krajinách. „Slovensko je vzhľadom na veľkosť populácie ex-
trémne silným trhom pre e-commerce. V porovnaní s ostatnými kra-
jinami, napríklad Maďarskom, Slovinskom či Chorvátskom, v  ňom 
pozorujeme vyššie percento nárastu predajov a vyššie percento in-
ternetových nakupujúcich,“ referuje Braverman.

Nové prekladisko FM Logistic
F M Logistic Central Europe spustilo v Jankách pri Varšave nové 

prekladisko, ktoré sa zameriava na  prepravu kusového to
varu. Objekt je vzdialený 15 km od centra hlavného mesta, pričom 
hraničí aj s cestou S8 v smere Katovice, Krakov a Vroclav. Plocha 
skladu má 5 000 m2. Nachádzajú sa tu aj kancelárie a priestranná 
sála na stretnutí pracovníkov FM Logistic s hosťami. Objekt obsa
huje širokú externú infraštruktúru, ako sú parkovacie miesta pre 
osobné a nákladné vozidlá či dodávky. Je vybavený tiež 15 nakla
dacími rampami a nachádza sa tu aj vonkajšia, 16metrová betó
nová rampa. Prekladisko je otvorené 24 hodín denne. Na mieste 
pracuje 20 operátorov vysokozdvižných vozíkov. V súčasnosti sa 
v sklade FM Logistic vykonáva prekládka 2 000 paliet denne. Plá
novaný počet prekládok sa má podľa spoločnosti zvýšiť na 3 000. 
Spoločnosť FM Logistic sa koncom minulého roka zaradila medzi 
fi rmy, ktoré v Česku využívajú dlhšie kamiónové súpravy, ktoré si 
vyžadujú špeciálne povolenie. Súprava road train má za návesom 
ešte pripojený príves a meria vyše 25 metrov. Výhodou road train 
je, že uvezie až o polovicu nákladu viac než štandardná súprava. 
Podľa štúdie Asociácie európskych výrobcov automobilov ACEA 
vďaka tomu usporí na jednotku nákladu 15 % CO2 a 14 % paliva. 
Kamión FM Logistic jazdí medzi pobočkami fi rmy v Tuchoměřiciach 
pri Prahe a v Košiciach. Súprava je chladená, má ale oddeliteľné 
sektory, takže môže prepravovať tovar chladený aj bežný, ktorý 
nevyžaduje úpravu teploty. Road train v Česku nasadil aj Dachser, 
DB Schenker, Yusen Logistics alebo Hopi.

Správy
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H lavným nájomcom približne 30 % celkovej plochy v tomto pri
pravovanom objekte Z2 bude spoločnosť Démos trade, ktorá 

v y u ž i j e  n o v é 
pries tory na skla
dovanie a  pre
daj dielov na  vý
r o b u  n á b y t k u 
a  kovania. Zostá
vajúcu časť ob
jektu s  plochou 
cca 8 000 m2 plá
nuje investor pre
najímať spoloč
nostiam z oblasti 
logistiky a  ľahkej 
priemyselnej vý

roby. Súčasťou objektu sú spevnené plochy, vonkajšia infraštruk
túra budovy a predĺženie prístupovej cesty. Investícia by mohla 
priniesť 100 až 200 nových pracovných miest.

„Projekčnú časť realizujeme interne s pomocou BIM nástrojov Revit. 
Výhodou tohto systému je efektívna koordinácia, prezentácia a reali-
zácia prípadných klientských zmien,“ hovorí Tomáš Kosa, konateľ spo
ločnosti HSF System SK a dodáva: „rovnaký nástroj sme využili aj pri 
výstavbe predchádzajúcich objektov v tomto priemyselnom parku.“

Vo februári tohto roka tu 
spoločnosť HSF System SK 
dokončila generálnu do
dávku objektu Z2a s  rozlo
hou asi 9  500 m2, ktorý je 
v súčasnej dobe už plne prenajatý pre klienta LIBEX. Pri výstavbe 
celého objektu boli použité najnovšie stavebné materiály, postupy 
a poznatky. Celá stavba bola dokončená počas ôsmich mesiacov. 
Žilinská stavebná spoločnosť bola v tejto lokalite aj dodávateľom 
i distribučného centra pre spoločnosť DPD.

„Sme veľmi radi, že po dokončení druhej haly Z2a môžeme plynule 
pokračovať v príprave priestorov pre ďalších nájomcov. Výstavbou ďal-
šej haly Z2 sa z lokality pri letisku v Dolnom Hričove stáva významné 
centrum pre logistiku a priemysel na budúcej významnej diaľničnej 
križovatke v žilinskom regióne. V priemyselnom parku by mohlo byť 
zamestnaných 400 až 500 ľudí,“ hovorí Marián Kováčik, projektový 
manažér Erste Group Immorent Slovensko.

Rozloha priemyselnej zóny IMMOPARK Žilina je približne 
400 000 m2, z toho čistá prenajímateľná plocha bude po dokončení 
haly Z2 približne 25 000 m2. Pozemky určené na ďalší development 
majú rozlohu 300 000 m2 a umožňujú výstavbu ďalších objektov 
s celkovou rozlohou približne 100 000 m2. V závislosti od skladby 
nájomcov a užívateľov je odhadovaný počet budúcich pracovných 
miest v tejto lokalite 2 až 4tisíc. Developerom a vlastníkom parku 
je spoločnosť Erste Group Immorent Slovensko.

V modernom priemyselnom parku IMMOPARK Žilina 
vyrastie ďalší objekt s rozlohou 11 500 m2. Generálnym 
dodávateľom nových priemyselných priestorov je 
žilinská stavebná spoločnosť HSF System SK. Investorom 
a developerom je Erste Group Immorent Slovensko. 
Dokončenie je naplánované na september 2020. 

IMMOPARK Žilina sa rozrastá
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Dopady nového koronavírusu pocíti aj globálna logistika

E pidémie nových ochorení nie sú pre svet ničím výnimočným. 
Len za  posledných 20 rokov ich tu bolo niekoľko. V  rokoch 

2002 až 2004 svet zažil epidémiu vírusu SARS, v roku 2012 vírusu 
MERS, v rokoch 2013 až 2016 to bola epidémia vírusu eboly a v ro
koch 2015 až 2016 vírus Zika.

Dnes svet bojuje s epidémiou nového koronavírusu, doteraz sú 
však viac ako samotný vírus nebezpečné chaos a panika, ktoré spô
sobuje. A dôsledky sa prejavujú už aj na ekonomických ukazovate
ľoch a fungovaní globálneho dodávateľského reťazca.

Kľúčová Čína
Dopady sú o to citeľnejšie, že epidémia sa začala v Číne, ktorá 

je kľúčovou krajinou v globálnej ekonomike. Svetový obchod vy
užíva až v 80 % na prepravu tovarov námornú prepravu, pričom 
v Číne sa nachádza 7 z 10 najvyťaženejších kontajnerových prísta
vov na svete, nehovoriac o veľkých prístavoch v Južnej Kórei a Sin
gapure, ktoré sú tiež pomerne blízko k ohnisku epidémie. Dopyt 
po prepravnej kapacite lodí rapídne klesol a globálne námorné 
spoločnosti museli značne obmedziť kapacitu aj počet liniek.

Zavreté fabriky
Aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu, mnohé 

výrobné závody v Číne, ale aj v ďalších krajinách, zostali zatvorené 
a výpadky výroby začínajú ovplyvňovať celý dodávateľský reťazec. 
Problémy s dodávkami hlásia všetci globálni poskytovatelia logis
tických služieb, a to nielen v námornej, ale aj leteckej a najnovšie 
aj cestnej a železničnej doprave.

Mnohé letecké spoločnosti rušia lety do Číny a najnovšie aj do Ta
lianska, čo má dopad nielen na cestujúcich, ale aj na prepravné 
kapacity v leteckej doprave. Konferencia Spojených národov pre 
obchod a  rozvoj odhaduje, že najvýraznejšie situácia zasiahne  
Európsku úniu, kde sa pokles globálneho exportu prejaví sumou 
15,5 miliardy amerických dolárov, pocítia ho však aj v USA (5,8 mld. 
USD) a Japonsku (5,2 mld. USD).

Aký bude ďalší vplyv vírusu 
na dodávateľský reťazec?

To je otázka, ktorú si kladú mnohí, zvlášť pri rýchlosti zmien, 
ktoré rýchle šírenie vírusu prináša. „Vplyv na  dodávateľský reťa-
zec vo väčšom meradle bude závisieť od toho, ako dlho zostanú pre-
vádzky zatvorené, nakoľko to zasiahne nadväzujúce dodávateľské re-
ťazce, a napokon aj od toho, aké preventívne opatrenia prijmú veľké 
korporácie, vrátane logistických spoločností,“ povedal analytik Chris 
Rogers zo spoločnosti Panjiva. Analytici sa zhodujú v tom, že lo
gistické spoločnosti musia mať pripravené záložné plány a byť pri
pravené na zmeny v rozmedzí niekoľkých dní.

Viac rozvahy a menej paniky
Pre zastavenie šírenia nového vírusu je potrebné zachovať roz

vahu a nepodliehať panike. Reagovanie v panike neprináša koncep
čné riešenia, čo sme pocítili aj na Slovensku, keď sa začalo masové 
vykupovanie trvanlivých potravín. Aktuálne informácie o situácii 
súvisiacej so šírením vírusu nájdete na stránke Úradu verejného 
zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk/).

Šírenie nového koronavírusu spôsobuje obrovskú 
paniku, ktorá sa prejavuje už aj na globálnej 
ekonomike a logistike. Len za február spôsobil 
pokles globálneho exportu stratu v hodnote 50 
miliárd amerických dolárov.
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 Najväčší logistický hub DSV v Škandinávii prispeje k zníženiu emisií NOx

K omplex štyroch skladových budov s celkovou  rozlohou 
150  000 m2 dostane špeciálny povrch striech s názvom 

NOXOUT. Prvú budovu dokončili len nedávno. Plocha jej strechy 
NOXOUT je 40 000 m2 a dokáže rozložiť 421 120 gramov NOx ročne. 
Toto množstvo zodpovedá množstvu emisií NOx, ktoré vypustí 
do ovzdušia nákladné vozidlo s motorom Euro 6, vezúce náklad 
s hmotnosťou 8 až 13 ton okolo sveta osemnásťkrát.

Pokroková technológia
Častice NOx sa rozkladajú vďaka špeciálnemu povlaku oxidu ti

taničitého, ktorý pôsobí ako katalyzátor, keď častice pristanú na 
streche. Za pomoci slnečného svetla povlak mení častice NOx na 
nitrát, ktorý je následne zmytý zo strechy, keď prší a použitý ako 
hnojivo pre okolitú pôdu a rastliny.

„Tento nový typ strechy je súčasťou environmentálneho 
plánu pre nové budovy DSV. Tak ako sa 
sústredíme na klímu a znižovanie emi-
sií CO2 , musíme sa zameriavať aj na ži-
votné prostredie a  znečistenie ovzdu-
šia. Klíma a životné prostredie musia byť 
rovnako brané do úvahy pri plánovaní 
nových budov. S  NOXOUT preberáme 
zodpovednosť za životné prostredie 
a prispievame k znižovaniu znečistenia 
ovzdušia z  okolitej dopravy,“ povedal 
Brian Winther Almind, EVP Group Pro
perty v spoločnosti DSV.

Čistejší vzduch na ďalších 50 rokov
Keď budú všetky štyri budovy vybavené strešnou technológiou 

NOXOUT, celková rozloha dosiahne 150 000 m2, vďaka čomu roz
loží 1 579 200 gramov častíc NOx ročne. Toto množstvo  zodpo
vedá rovnakému kamiónu, aký sme spomínali vyššie, avšak tento 
raz pri obídení Zeme sedemdesiatkrát. Pôjde o najväčšie logistické 
centrum DSV v Škandinávii a pomôže rozložiť častice NOx na nie
koľko ďalších desaťročí.

„NOXOUT dokáže rozkladať častice NOx počas obdobia 50 rokov, 
čo je predpokladaná životnosť strechy. Pretože je minerál obsiahnutý 
v bridlici, povlak oxidu titaničitého sa v priebehu času nespotrebuje 
ani nevymýva. Jedinou vecou, ktorá obmedzuje schopnosť strechy 
rozkladať častice NOx, je nedostatok slnečného svetla, opadané lístie 
alebo iné predmety, ktoré bránia tomu, aby častice padli na minerálny 
povlak strechy,“ vysvetľuje Susanne Højholt, Head of Development 
v spoločnosti Nordic Waterproofi ng, ktorá technológiu inštalovala.

Podľa jej slov, keď strecha doslúži a bude potrebné vymeniť ju, 
mala by byť spracovaná rovnako ako iné typy asfaltových streš
ných krytín. Podľa Dánskej agentúry pre ochranu životného pro

stredia nie je oxid titaničitý nebez
pečný. Tento minerál je používaný na mnoho ďalších účelov, ako 
je výroba bielej farby, UV fi ltrov a opaľovacích krémov v kozme
tike, výroba sladkostí alebo žuvačiek.

Ďalšou výhodou je, že strecha má biely povrch a odráža slnečné 
lúče, čím znižuje teplotu. Preto pomáha počas letných a horúcich 
dní znižovať energetickú náročnosť budovy.

Špeciálna vrstva povlaku na báze minerálov, umiestnená 
na streche skladov, pomáha rozložiť častice NOx. 
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Letecká preprava živých kvetov každým rokom rastie

N ajrušnejším obdobím pre obchod so živými kvetmi je, po
chopiteľne, sviatok všetkých zamilovaných. Štrnásty feb

ruár sa stal jedným z komerčne najzaujímavejších sviatkov, čo 
so sebou prináša obrovské zisky pre obchodníkov a vplýva to 
aj na globálny logistický reťazec.

Len v Spojených štátoch amerických minú spotrebitelia podľa 
odhadov Národnej spotrebiteľskej asociácie na kúpu valentín
skych darčekov približne 19,6 miliardy USD. Za  kúpu kvetov 
Američania utratia na Valentína 2 miliardy USD.

Všetko musí bežať rýchlo
Rezané kvety majú pomerne krátku životnosť a to významne 

vplýva na potrebu dostať ich k spotrebiteľom čo najrýchlejšie. Prie
merný životný cyklus odrezanej ruže, ktorá je jednou z najpopu
lárnejších kvetín, je 19 dní. Po celý čas musia byť prepravované pri 

teplote od 2 do 4 °C. Preto sa kvety prepravujú najčastejšie letecky.
Okrem správnej teploty však záleží aj na kvalite vzduchu, vlh

kosti, tlaku a dokonca aj na množstve svetla.

Pomoc vďaka 
RFID

Pri ich preprave pomáha 
aj technológia RFID (Radio 
Frequency Identification), 
ktorá umožňuje zber dát bez 
potreby ľudskej práce. Keď 
sa produktu pridelí RFID kód, 
dokážete ho sledovať počas 
celého logistického reťazca 
a  viete, kedy a  kde sa na
chádza a pri akej teplote bol 
prepravovaný a skladovaný.

Technológia RFID má ši
roké využitie nielen pri pre
prave živých kvetov, ale aj 
pri transporte iných tepelne 
citlivých produktov, naprí
klad potravín alebo liečiv.

Tony kvetov
Letecká spoločnosť Luft

hansa Cargo prepravila v roku 2018 až 882 ton ruží. Americká le
tecká spoločnosť American Airlines Cargo (AAC) prepravila v roku 
2019 len v období Valentína z Amsterdamu do Spojených štátov 
417 ton rezaných živých kvetov, čo je o 15 % viac ako v rovnakom 
období roku 2018, keď ich z holandského hlavného mesta do USA 
putovalo 358 ton. Tieto čísla ukazujú rastúci záujem o živé kvety 
a tento rast pravdepodobne bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Z aukcie do celého sveta
Cesta živých kvetov z  Európy sa začína vo väčšine prípadov 

na aukciách, kde ich exportéri kupujú a následne exportujú do ce
lého sveta. AAC ich prepravuje buď priamo do Philadelphie, alebo 
ich nákladnými vozidlami prepraví na londýnske letisko Heathrow, 
odkiaľ putujú do destinácií, ako New York, Chicago, Philadelphia, 
Dallas, Los Angeles alebo Miami.

Popri Amsterdame a Londýne hrá práve Miami dôležitú úlohu 
v preprave kvetov do USA. Cez toto letisko smeruje do štátov dr
vivá väčšina živých kvetov, vrátane tých z Južnej Ameriky a Afriky.

Rýchly technologický vývoj a zefektívňovanie 
dodávateľského reťazca so sebou priniesli doteraz 
nevídanú dostupnosť rôznych tovarov, vrátane 
takých, ktoré majú životný cyklus iba niekoľko dní. 
Ako napríklad živé kvety.
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Deutsche Post končí s projektom 
elektrododávky
K eď Deutsche Post (DP) pred rokmi riešila zákazku na nové do

dávky vybavené elektrickým pohonom, zistila, že na trhu nie je 
žiadne vozidlo podľa jej požiadaviek. Miesto nákupu áut od automo
biliek investovala do spoločnosti StreetScooter, pracujúcej na vlast

nom elektrovane. 
Nádejný projekt 
St reetS cooter 
však po  pár ro
koch končí. DP 
priznala, že spo
ločnosť trpela 
roky strát spô
sobených vývo
jom a  výrobou 
elektrickej do
dávky. Len v mi
nulom roku táto 
strata dosiahla 
hodnotu takmer 

100 miliónov eur. Zostáva pritom ešte vyrobiť a dodať niekoľko ti
síc objednaných kusov, ktoré poputujú tiež k ďalším zákazníkom. 
O auto v minulosti prejavili záujem aj banky či maloobchodníci. 
DP však bude od roku 2021 opäť odoberať vozidlá od externých 
dodávateľov.

DP chcela zásadne znížiť emisie svojich vozidiel a  štandardní 
výrobcovia považovali takúto výrobu elektrovanov za príliš drahú 
a neekonomickú – ukázalo sa, že mali pravdu. StreetScooter rea
goval na požiadavku Nemeckej pošty na zníženie nákladov, vo
zidlá maximálne zjednodušili, čím zároveň reagovalo na potreby 
DP. Vnútri bola jediná sedačka – miesto pre spolujazdca nahradila 
priehradka pre balíky. Autu potom chýbalo rádio alebo klimati
zácia… Neskôr však pribudlo vyhrievané sedadlo a automatická 
klimatizácia pre zaistenie väčšieho pohodlia alebo parkovacia ka
mera pre uľahčenie manévrovania.

O automobil následne prejavili záujem aj ďalšie spoločnosti, a tak 
ho DP ponúkla aj na predaj. Z Nemecka sa pritom vozidlo vyvážalo 
aj do zahraničia. Nemecká pošta dnes používa asi 11 000 týchto 
vozidiel. Napriek tomu sa stále nedarilo zo StreetScootera robiť za
rábajúci biznis, ktorý by mohol ďalej expandovať. Práve kvôli za
bezpečeniu financií pre ďalšie rozšírenie ponuky bola nadviazaná 
spolupráca s Fordom, ktorý pomohol s vývojom väčšieho modelu 
na báze Fordu Transit. Firma dokonca zvažovala výrobu v Číne, kde 
sú elektrinou poháňané vozidlá stále populárnejšie, čím mala po
môcť tamojšej automobilke Chery.

Aj tradiční výrobcovia už ponúkajú elektrické úžitkové vozidlá, 
ktorých ponuka rastie. DP aj ďalší zákazníci tak majú zrazu oveľa 
väčší výber ako jednoduchú dodávku StreetScooter.

Amazon odhaľuje vývoj elektrickej 
dodávky Rivian
S everoamerická spoločnosť Rivian na  jeseň roku 2018 po   

prvýkrát odhalila svoj čisto elektrický pickup R1T, ktorý do
pĺňa sesterské SUV s označením R1S. Popri tejto dvojici elektro

mobilov firma 
zaistí i  výrobu 
d o d á v k o v ý c h 
vozidiel na elek
trický pohon pre 
spoločnosť Ama
zon. Dave Clark,  

senior viceprezident pre 
celosvetové operácie a  zá
kaznícky servis spoloč
nosti Amazon, potvrdil, že 
firma elektrifikuje svoj au
topark. Zároveň uviedol, 
že objedná 100  000 no
vých vozidiel pre rozvoz 
zásielok, čo doplnil o  vizu
alizáciu dodávky, ktorej vý
robcom bude práve spoloč
nosť Rivian. Prvé informácie  
o novej elektrickom vozidle 
pre spoločnosť Amazon boli 
spolu s  jeho návrhmi zve
rejnené na jeseň roku 2019. 
V súčasnosti sa na jeho vý
voji pracuje v návrhárskom 
centre spoločnosti Rivian 
v Michigane. Na finálnej po
dobe interiéru sa podieľajú 
aj vodiči spoločnosti Ama
zon, ktorí môžu prostredníctvom modelov a virtuálnej reality tes
tovať svoje budúce pracovisko. Nové rozvážkové vany budú do
dávané v troch veľkostiach s možnosťou pohonu predných alebo 
všetkých kolies, v závislosti od oblasti a spôsobe nasadenia. Kapa
cita batérií má byť optimalizovaná s ohľadom na trasy, na ktorých 
budú elektrovany využívané.

Nové elektrické dodávky zamieria v službách spoločnosti  Ama
zon do ulíc od roku 2021 a v nasledujúcom roku má byť v jej auto
parku už 10 000 vozidiel. Zvyšných 90 000 Rivian dodá do roku 2030. 
Celý objem objednávky pre Amazon je na úrovni 700 miliónov USD.

UPS investuje do výroby 
elektromobilov
A merická expresná a logistická spoločnosť UPS pokračuje v pro

cese elektrifikácie flotily doručovacích vozidiel kúpou podielu 
vo výrobcovi elektrických dodávok Arrival. UPS pri tejto príležitosti 
oznámila, že od spoločnosti Arrival zakúpi 10tisíc elektrických vo
zidiel, s možnosťou kontrakt ďalej rozšíriť. UPS bude s Arrival tiež 
spolupracovať na  vývoji širokej škály elektrických automobilov 
s pokročilými systémami asistencie vodiča (ADAS). Táto techno
lógia má zvýšiť bezpečnosť aj 
efektivitu prevádzky, vrátane 
možnosti automatizovaného 
pohybu v  depách. UPS zaháji 
testovanie funkcií ADAS ešte 
v tomto roku.

Firma Arrival sama vyrába 
hlavné komponenty, akými 
sú podvozky, hnacie ústro
jenstvo, karosérie a  elektro
nické ovládanie. Vozidlá majú 
modulárnu konštruk
ciu so štandardnými 
dielmi, čo znižuje ná
klady na  údržbu. Au
tomobilka bude vyrá
bať vozidlá v  malých 
továrňach s  použitím 
ľahkých a  odolných 
materiálov, ktoré si 
teraz sama navrhuje 
a vyrába.
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S poločnosť OnRobot, vedúci poskytovateľ kompletného radu 
robotických nástrojov pre kolaboratívne aplikácie, predstavila 

OnRobot 3FG15, kompaktný elektrický trojprstý uchopovač so širo
kým rozpätím prstov. Nový koncový nástroj uľahčuje manipuláciu 
s valcovými súčiastkami, je ľahko nastaviteľný a programovateľný 
a poskytuje značnú fl exibilitu pri práci s objektmi rôznych veľkostí.

„Náš nový trojprstý uchopovač 3FG15 bol navrhnutý ako odpo-
veď na existujúce pneumatické trojprsté nástroje, ktoré sú rozmerné 
a majú obmedzenú fl exibilitu,“ povedal Enrico Krog Iversen, CEO spo
ločnosti OnRobot. „S našimi produktmi RG2 a RG6 sme dlho určovali 
trendy v oblasti elektrických paralelných uchopovačov a s trojprstým 

nástrojom vstupujeme na nový trh a do sféry nového typu aplikácií. 
Ich užívateľom chceme poskytnúť rýchlejšie nasadenie a presnejšiu 
a spoľahlivejšiu manipuláciu na výrobnej linke.”

Maximálne rozpätie uchopovača 3FG15 je 150 mm, vďaka čomu 
zvládne podporu viacerých procesov. Inovatívna trojprstá kon
štrukcia s maximálnym zaťažením až 15 kg poskytuje silný a sta
bilný úchop, ako interný, tak externý, 
čo ponúka rad flexibilných možností. 
Uchopovač, ktorý je ideálny predovšet
kým na  plnenie úloh obsluhy CNC stro
jov, auto maticky centruje objekty, a tým 
dosahuje maximálnu stabilitu úchopu 
a  presnosť vkladania do  CNC stroja. So 
silou úchopu v rozmedzí 10 – 250 N pre
konáva svojím rozsahom možnosti iných 
prstových uchopovačov.

3FG15 je tiež užitočný v  aplikáciách 

na  balenie a  paletovanie a  je kompatibilný 
s akýmkoľvek kolaboratívnym či ľahkým prie
myselným robotom na trhu – vďaka nedávno 
uvedenej a  oceňovanej platforme One 
System od  OnRobot. Táto platforma 
poskytuje unifikované mechanické 
a elektrické rozhranie medzi robotic
kým ramenom a  koncovým nástro
jom OnRobot.

Dánska spoločnosť OnRobot bola 
založená v roku 2015. V roku 2018 sa 
spojila s fi rmami Perception Robotics 
a  OptoForce a  následne uskutočnila 
akvizíciu fi rmy Purple Robotics. V  apríli 
2019 získala akvizíciou aj spoločnosť Blue 
Workforce. Produktové portfólio OnRobot 
v súčasnosti predstavuje široký sortiment konco
vých nástrojov na robotické ramená, vrátane elek
trických uchopovačov, senzorov, vákuového 
uchopovača, oceňovaný uchopovač 
Gecko a meniče nástrojov. Túto širokú 
ponuku ponúka fi rma s cieľom rýchlej
šej a jednoduchšej automatizácie aplikácií, ako je 
balenie, kontrola kvality, manipulácia, obsluha strojov, montáž a zvá
ranie. V nasledujúcich rokoch spoločnosť plánuje rast prostredníc
tvom ďalších akvizícií. Popri svojej centrále v dánskom meste Odense 
má teraz pobočky aj v Dallase, Soeste (Nemecko), Barcelone, Varšave, 
Šanghaji, Tokiu, Any
angu, Singapure a Bu
dapešti. V  Českej re
publike sú produkty 
OnRobot dodávané 
partnerskými spo
ločnosťami AMTECH, 
DREAMland, EPO MA
CHINERY, EXACTEC, 
Petr Kovanda a Rob
4Job s.r.o.

OnRobot uvádza trojprstý uchopovač so širokým 
rozpätím na manipuláciu s valcovými objektmi. 
OnRobot 3FG15 vyniká vysokou nosnosťou 
a presnosťou v aplikáciách obsluhy strojov.

Hlavné vlastnosti 3FG15:
•   presný, spoľahlivý úchop s auto

matickým centrovaním,
•   rozpätie pre objekty od  20 mm 

do 150 mm,
•   interný i externý úchop,
•   nosnosť 15 kg,
•   hmotnosť 1,15 kg, sila úchopu 

10 – 250 N,
•   rýchle a fl exibilné nasadenie.

Trojprstý kolaboratívny robot
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Nový riaditeľ Prologis 
pre strednú Európu
P aweł Sapek je novým regionálnym riaditeľom Prologis v stred

nej Európe, zastrešuje dohľad nad celým portfóliom Prologis 
v strednej Európe s celkovou rozlohou 4,2 
milióna m², a to na území Poľska, Česka, 
Slovenska a Maďarska. Súbežne tiež stojí 
na  čele poľskej pobočky spoločnosti 
a  priamo riadi jej aktivity v  Maďarsku. 
Paweł Sapek má viac ako 23 rokov skúse
ností, do Prologisu nastúpil v roku 2015 
ako senior viceprezident a country mana
žér pre Poľsko, v tejto úlohe mal na sta
rosti agendu investícií a prevádzku spo
ločnosti v krajine. „Paweł zohral v priebehu 
posledných piatich rokov kľúčovú rolu v re-
gionálnych aktivitách Prologis, ktorých cie-
ľom bolo orientovať náš prístup primárne 
na zákazníka. Základom tohto prístupu je 

využitie výhod plynúcich z rozsahu a vplyvu nášho pôsobenia a ino-
vácií, ktoré umožňujú vznik dlhodobých partnerstiev s našimi zákaz-
níkmi. Pozitívne výsledky, ktoré sú dôsledkom jeho práce, majú vplyv 
na úspechy, ktoré Prologis v strednej Európe dosahuje,“ hovorí Ben 
Bannatyne, prezident Prologis pre Európu. Paweł Sapek vyštudo
val Ekonomickú univerzitu v Katoviciach. Na Ekonomickej univer
zite vo Varšave získal diplom za postgraduálne štúdium v oblasti 
logistického manažmentu. V roku 2019 mu bol udelený organizá
ciou Kráľovský inštitút diplomovaných znalcov (RICS) prestížny titul 
„Fellow of RICS“ (FRICS) za mimoriadny individuálny prínos v ob
lasti nehnuteľností a stavebníctva.

Ďalšia expanzia CTP
P riemyselných plôch na Slovensku každoročne pribúda. Potvr

dzuje to aj líder trhu, spoločnosť CTP, ktorá ohlásila začiatok 
výstavby ďalších nových plôch v Trnave a vstup do novej lokality – 
do mesta Prešov. Medziročný nárast, ktorý ku koncu minulého roka 
predstavoval 4,5 %, poukazuje na fakt, že dopyt po takýchto ne
hnuteľnostiach je na Slovensku silný. „Naša spoločnosť chce z po-
zície jednotky na trhu priemyselných a logistických parkov naďalej 
napredovať, organicky rásť, ale najmä udržať si vysokú obsadenosť 
nášho portfólia nad úrovňou 95 %, čo sa nám úspešne darí,“ hovorí 
Remon Vos, CEO spoločnosti CTP. V  areáli trnavského CTParku, 
ktorý má rozlohu takmer 55 ha, sídli v súčasnosti niekoľko spoloč
ností z oblasti automobilového priemyslu či elektrotechniky. V zá
vere minulého roka sa k záujemcom o ďalšie nové priestory pridal 
aj známy módny gigant, pre ktorého tu spoločnosť CTP postavila 
administratívnu budovu a skladové priestory na zásobovanie svo
jich maloobchodov. Dopyt po moderných a energeticky efektív
nych budovách so strategickou polohou na západnom Slovensku 
tým neutíchol, práve naopak. Spoločnosť CTP sa preto rozhodla vy
hovieť záujemcom a k existujúcim halám v Trnave tak už čoskoro 
pribudne nová výstavba s rozlohou 7500 m². Developer už s pr

vými zemnými prácami začal. Nové budovy by mal podľa odhadu 
odovzdať do užívania budúcim nájomcom v priebehu 6 mesiacov. 
Trnavský CTPark je známy tým, že pri jeho budovaní mysleli aj na ze
lené plochy a zelené vegetačné strechy. Všetky existujúce i novo 
vznikajúce budovy spĺňajú prísne certifi kačné kritériá energetickej 
náročnosti, čo je ďalším dôkazom prijatia zelenej politiky a udrža
teľného rozvoja, ktoré patria k fi lozofi i spoločnosti. Už v minulom 
roku ohlásila spoločnosť CTP akvizíciu košického parku a  mo
mentálne rozbehla prvé aktivity aj v Prešove. Na prešovských po
zemkoch už developer začal s prvými zemnými prácami, na plo
che 11 000 m² a čo najskôr ich chce premeniť na hightech biznis 
park so špičkovými modernými budovami v energetickej triede 
A. Priestory, ktoré vie CTP postaviť na kľúč, by chceli záujemcom 
odovzdať do užívania zhruba o pol roka.

Martin Polák v GARBE v CEE
G ARBE, popredný odborník na logistické 

a  priemyselné nehnuteľnosti v  Ne
mecku, rozširuje svoju pôsobnosť do stred
nej a  východnej Európy. Martin Polák, bý
valý riaditeľ spoločnosti Prologis pre strednú 
a východnú Európu, sa pridá do tímu GARBE 
na  pozíciu Managing Director CEE a  bude 
zodpovedný za expanziu a rozvoj v regióne. 
„Expanzia do strednej a východnej Európy je 
pre nás dôležitým míľnikom a  prirodzeným 
krokom s ohľadom na náš organický rast. Mar-
tin Polák má s týmito trhmi bohaté skúsenosti. 
Sme presvedčení, že sa nám podarí zostaviť ús-
pešný tím a vytvoriť pevný základ pre pôsobe-
nie spoločnosti GARBE v strednej a východnej 
Európe,” uviedol Christopher Garbe, Mana
ging Director GARBE Industrial Real Estate. 
Spoločnosť GARBE sa zameriavala na nehnuteľnosti v krajinách zá
padnej Európy, najmä na Nemecko, Holandsko, Francúzsko a Ra
kúsko. Plány pre strednú a východnú Európu sú zamerané v prvom 
rade na trhy v Poľsku, Česku a na Slovensku, ktoré sú najrýchlejšie 
rastúcimi ecommerce trhmi v regióne. Spoločnosť očakáva rea
lizáciu prvých projektov v polovici tohto roku. Rast s veľkým pre
dajným trhom, nízkou úrovňou miezd a zavedeným logistickým 
trhom znamená, že tieto krajiny predstavujú pre investorov zaují
mavú investičnú destináciu. „Som presvedčený, že sa v strednej a vý-
chodnej Európe čoskoro staneme silnými partnermi pre investorov 
a klientov, rovnako ako v ďalších krajinách, kde pôsobíme. Na nové 
trhy prinášame predovšetkým profesionalitu a know-how v odbore, 
jedinečný prozákaznícky prístup a unikátnu korporátnu kultúru,” kon
štatoval Martin Polák.

Paweł Sapek

Martin Polák
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METRANS prevzal 10 lokomotív Siemens Vectron

O dovzdanie poslednej lokomotívy Siemens Vectron, z celko
vých desiatich objednaných, prebehlo v stredu 4. marca 2020 

v priestoroch železničného terminálu METRANS v Prahe – Uhří
něvsi. Operátor kombinovanej dopravy a prevádzkovateľ kontaj
nerových terminálov METRANS, a. s., objednal 10 lokomotív typu 
Vectron MS od spoločnosti Siemens Mobility s cieľom nasadenia 
nových lokomotív v cezhraničnej prevádzke v rámci regiónu stred
nej a východnej Európy.

„Máme radosť, že sa náš vozový park rozšíril o ďalšie moderné, viac-
systémové lokomotívy Vectron od spoločnosti Siemens Mobility. Pod-
čiarkuje to naše ambície v ďalšom raste spoločnosti a schopnosti pruž-

nejšie reagovať na prianie našich zákazníkov. Lokomotívy sa postupne 
úspešne zaradili do fl otily našich vlakov od Nemecka cez Rakúsko, Českú 
republiku, Sloven-
sko a  Maďarsko. 
Do budúcnosti plá-
nujeme ich nasade-
nie aj v Poľsku. Sme 
radi, že 900. pre-
daná lokomotíva 
bude u  nás ozna-
čená symbolickým 
číslom 009,“ pove
dal Peter Kiss, CEO 
skupiny METRANS.

Lokomotívy pre 
spoločnosť METRANS majú výkon 
6 400 kW a dosahujú maximálnu pre
vádzkovú rýchlosť 160 km/h. Sú vy
bavené potrebnými národnými vla
kovými zabezpečovačmi, vrátane 
európskeho zabezpečovača ETCS. 
Lokomotívy sú schválené pre pre
vádzku v Českej republike, Maďarsku, 
Nemecku, Poľsku, Rakúsku a na Slo
vensku a umožnia aj budúci upgrade 
pre Bulharsko, Chorvátsko, Holand
sko, Rumunsko, Slovinsko a Srbsko.

Spoločnosť Siemens Mobility pre
dala celkovému počtu 48 zákazní
kov viac ako 980 lokomotív Vectron.

METRANS modernizuje železničnú fl otilu spoločnosti 
nákupom lokomotív Vectron. Objednávka, vrátane 
opcie na ďalších 20 lokomotív, bola podpísaná 
v apríli 2019. Dodanie lokomotív prebiehalo 
od novembra roku 2019 do marca 2020.

Peter Kiss

Ďalšie investície do Logistického centra v Dunajskej Strede

R ok 2019 bol pre cargopartner na  Slovensku porovnateľný 
s  rokom 2018, ktorý patril medzi rekordné roky z  hľadiska 

obratu. Aj za rok 2019 spoločnosť dosiahla na Slovensku obrat vyše 
50 miliónov eur. „Napriek tomu, že rok 2019 bol pre nás viac inves-
tičný, som spokojný. Dokončili a  prebrali sme ďalšiu fázu výstavby 
nášho Logistického centra v Dunajskej Strede v susedstve kontajne-
rového terminálu spoločnosti METRANS, vďaka tejto unikátnej polohe 
sme jediným poskytovateľom logistických služieb na Slovensku, kto-
rého sklad je priamo prepojený s kontajnerovým terminálom. Toto 
priame prepojenie nám umožňuje skrátiť tranzitný čas o jeden až dva 
dni, čo prináša nielen časovú, ale aj ekonomickú a ekologickú výhodu. 

Vďaka prepojeniu sme schopní vybaviť väčšie objemy zásielok, než by 
sme ich museli do skladu voziť ťahačmi,“ uviedol Tibor Majzún, ge
nerálny riaditeľ cargopartner na Slovensku.

Na ploche 6 hektárov disponuje spoločnosť 18 200 m2 skladovej 
plochy a kapacitou 24 000 paliet. Aktuálne cargopartner pracuje 
na zavedení systémových vozíkov v časti skladu v Dunajskej Strede. 
„Prvý raz na Slovensku využívame úzke uličky a indukčné vedenia pre 
vysokozdvižné vozíky, čo nám prináša ďalšie možnosti rozvoja,“ do
dáva Majzún. Sklady v Dunajskej Strede sa využívajú okrem zásie
lok smerujúcich kontajnerovými vlakmi z/do prístavov Hamburg, 
Bremerhaven, Rotterdam, Terst a Koper aj na nad rozmerný a ťažký 
tovar. Ako Automotive Competence Centrum poskytuje cargopar
tner v Dunajskej Strede aj komplexnú automotive logistiku. „Pre 
popredného čínskeho dodávateľa automobilového priemyslu zabez-
pečujeme end-to-end logistický proces, nastavili sme procesy EDI pre-
pojení, ďalšie projekty sú v nábehovej fáze. Veríme, že nám prinesú 
v tomto roku viaceré benefi ty,“ uviedol Tibor Majzún.

Spoločnosť cargo-partner, medzinárodný poskytovateľ 
info-logistických služieb, má za sebou ďalší úspešný 
rok, v tomto roku inovuje vybavenie Logistického 
centra v Dunajskej Strede a plánuje nové zaujímavé 
projekty v oblasti automotive logistiky.
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Sklady s regulovanou teplotou a food logistika

Dôležitá stratégia i spôsob skladovania

D ržanie zásob tovaru v  skladoch umožňuje spoločnostiam 
lepšie sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam na trhu, 

pričom primárnou funkciou skladu je zosúlaďovať rôzne produk
tové toky.

Dôležitá stratégia skladovania
Aby podnik mohol dosiahnuť čo najnižšie celkové logistické ná

klady a pritom si udržal, resp. aj zvýšil úroveň svojho logistického 
servisu, musí si vybrať čo najlepšiu stratégiu skladovania. Úsilie 
o neustále zlepšovanie dodávateľských služieb zvýhodňuje podľa 
mnohých odborníkov koncentráciu skladovania. Spojenie zásob 
z niekoľkých skladov s podobným sortimentom umožňuje znížiť 
celkové zásoby a zvýšiť rýchlosť ich obratu.

S rastom úrovne zákazníckeho servisu a rastom veľkosti trhu, 
ktoré daný sklad obsluhuje, sa zo skúseností praxe zvyšujú tiež 
požiadavky na skladovací priestor, aby sa zabezpečilo uskladnenie 
väčšieho objemu zásob. Skladovanie tak predstavuje významnú 
časť logistického procesu firiem, z čoho vyplýva, že by mali neus
tále hľadať spôsoby zlepšenia skladových operácií. Pri optimali
zácii skladovania sa dajú zlepšiť dodávateľské služby a ďalej zní
žiť náklady.

Imperatív spôsobu skladovania
Ak sa pozrieme na skladovanie potravín, spôsobu ich umiestne

nia a uloženia je potrebné venovať veľkú pozornosť. Najmä preto, 
že to ovplyvňuje ich zdravotnú nezávadnosť a kvalitu.

Pri nevhodnom skladovaní môže dôjsť k znehodnoteniu potra
vín, a tým aj k ekonomickým škodám pre majiteľa tovaru i sklado
vateľa, a tiež zmenám, ktoré môžu neskôr viesť k vzniku celého 
radu nákaz a  problémov pre zákazníkov, ktorí skonzumujú po
škodené potraviny.

Medzi hlavné faktory, ktoré počas skladovania ovplyvňujú zdra
votnú nezávadnosť a kvalitu potravín, patria najmä: teplota vzdu
chu, vlhkosť vzduchu, spôsob uloženia a čistota skladových pries
torov a tiež možnosti odvetrávania skladových priestorov.

Druhy potravinových 
skladov

Sklady pre potraviny môžeme rozde
liť do viacerých druhov:

Suchý sklad – s  teplotou spravidla 
okolo 18 °C až 24 °C. Slúži na skladova
nie suchého tovaru, ako je múka, soľ, cu
kor, olej, strukoviny, ryža, ocot, koreniny, 
konzervy a  pod. Platí pri nich zásada, 
že okná sú vybavené sieťovinou proti 
hmyzu a sklá sú natreté modrou farbou.

Chladný sklad – ide o sklady v piv
ničných priestoroch, kde sa udržuje pri
rodzene nízka teplota. Slúži na sklado
vanie ovocia a zeleniny, zemiakov a pod. 
Pretože v týchto skladoch sa prirodzene 
udržuje aj vysoká vlhkosť vzduchu, mu
sia byť dobre vetrané. Teplota v  nich 
býva prirodzená.

Chladený sklad – sem patria chladničky a chladiace boxy s tep
lotou spravidla do 10 °C, v závislosti od druhu skladovanej potra
viny. Slúži na skladovanie všetkých potravín, ktoré sa pri vyšších 
teplotách rýchlo kazia, napr. mäsové výrobky, mliečne výrobky, 
tuky, šaláty, cestá, vajcia a pod. Zásadou je, že všetky komodity sa 
skladujú oddelene.

Mraziarenský sklad – ide o mrazničky a mraziace boxy s teplo
tou spravidla v rozmedzí 18 °C až 22 °C, v závislosti od druhu skla
dovanej potraviny. Používajú sa na dlhodobejšie skladovanie všet
kých surovín, ktoré sa do zariadenia už dostali v zmrazenom stave.

RAK

Skladovanie vytvára dôležitý spojovací článok medzi 
výrobcom tovaru a zákazníkom. Má významný podiel 
na zabezpečení želateľnej úrovne dodávateľského 
a zákazníckeho servisu pri čo najnižších nákladoch.



Téma

62	 marec 2020

Efektívne riadenie skladov a využitie priestoru

Ako monitorovať teplotu v tepelne regulovanom sklade?

D nešné technológie umožňujú automatický zber takého 
množstva dát, že manažér skladu sa namiesto naprávania 

problémov dokáže sústrediť na analýzu a prevenciu. Pre mnohé 
spoločnosti však vyvstáva otázka, nakoľko je pre nich investícia 
do moderných technológií cold chain logistiky výhodná a návratná.

„Musíte zvažovať medzi nákladmi a možnou stratou tržieb, ktorú 
spôsobujú nedostatky vo vašom cold chain manažmente, zvlášť, ak 
sú vaše marže malé, ako to vidíme napríklad pri produktoch, ako sú 
ovocie a zelenina,“ hovorí Michele Pelino, analytička spoločnosti For
rester. Ak sa ukáže, že investícia do nových technológií je zmyslu
plná, je potrebné rozhodnúť sa, ako konkrétne bude spoločnosť 
svoj cold chain reťazec sledovať. Metód je niekoľko.

Najrozšírenejšie sú WSN a RFID
V súčasnosti medzi najpopulár

nejšie riešenia patria technológie 
na  báze bezdrôtových senzorických 
sietí (Wireless Sensor Networks) a vy
sokofrekvenčná identifikácia (RFID – 
Radio Frequency IDentification). RFID 
zaznamenáva polohu a teplotu tovaru 
a  odosiela informácie do  systému, 
ktorý dokáže na  ich základe vyhod
notiť údaje, ako je napríklad zostá
vajúca doba použiteľnosti daného 
tovaru. Bezdrôtové siete WSN využí
vajú väčšie množstvo senzorov ako 
RFID, sú však aj finančne náročnej
šie. Pre WSN aj RFID zvyčajne platí, 
že sa používa jedno takéto zariade
nie na paletu, dokážu však zozbierať 
veľké množstvo údajov.

Technológia 
odhadovania teploty

Teplota tepelne regulovanej zá
sielky, napríklad potravín, nie je 
konzistentná. Preto môžu byť dáta 
získané z jediného RFID senzora limi

tujúce. Výskum však ukázal, že umelá neurónová sieť dokáže využiť 
teplotu okolia zásielky na to, aby zistila teplotu vo vnútri zásielky. 
Nevýhodou tohto riešenia je, že si vyžaduje tréning a  dostatok 
znalostí, ako s ňou pracovať.

Tepelné zobrazovanie
Táto technológia sa často používa, keď chcú spoločnosti znížiť 

počet senzorov (napr. RFID alebo WSN) použitých v sklade. Problé
mom pre túto technológiu však môže byť obal použitý na výrobku 
alebo povrch, na ktorom sa snaží zmerať teplotu.

Technológia Computational Fluid Dynamics, po slovensky vý
počtová dynamika tekutín, analyzuje prúd vzduchu počas chla
diaceho procesu a môže byť využitá pre optimalizáciu ventilácie 
vzduchu medzi paletami, zásielkami a ďalším tovarom.

Neexistuje jedno riešenie pre všetkých
V cold chain reťazci neexistuje riešenie, ktoré sa dá aplikovať 

na všetko. Každý reťazec má svoje špecifiká, odlišné tovary, loká
cie aj legislatívne požiadavky, preto aj jeho monitorovanie bude 
závisieť od konkrétneho scenára.  MM

V minulosti bolo hlavnou úlohou manažérov 
skladov, kde je dodržiavaný prísny teplotný režim, 
zaznamenávať údaje o teplote so zariadením, prípadne 
vizuálnou kontrolou produktov. Vďaka moderným 
technológiám sa však ich práca zásadne zmenila.

Sklady s regulovanou teplotou a food logistika
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FM Logistic v Seredi sa  radí  k jedným 

z najväčších európskych centier pre 

obalové služby. Zverte i Vy obaly 

Vašich produktov do rúk skúsených 

profesionálov.

sales-sk@fmlogistic.com     
+421 907 697 104 / +421 907 775 551

20 rokov 
skúseností

Komplexná logistka:  Obalové služby (etiketovanie ~ blistering)              

                   Skladovanie           Transportné služby a distribúcia tovarov            Transportné služby a distribúcia tovarov                                    Transportné služby a distribúcia tovarov 

www.fmlogistic.sk

FM Logistic je veľmi variabilný

M agazín Transport a  Logis
tika navštívil hlavný lo

gistický sklad a  zákaznícke cen
trum spoločnosti v Seredi, ktoré 
má rozlohu 56 000 m2 a využiteľ
nosť vyše 81 700 europaletových 
miest. Svetlá výška logistickej haly 
je v porovnaní so štandardnou vo 
výške 10 m o dva metre vyššia, čo 
spoločnosti umožňuje ponúkať 
o jednu úroveň paletových miest 
pre zákazníka naviac. FM Logis
tic je schopná v  lokalite Sereď 
ponúknuť kompletné portfólio 
služieb, vrátane tých s pridanou 
hodnotou, ako comanufacturing, 
copacking, logistika eshopu, pa
letové riadenie či procurement.

„Naša spoločnosť je známa tým, že sa 
orientuje prevažne na  rýchloobrátkový 
spotrebný tovar FMCG a potraviny a ná-
poje, ale nie sú nám cudzie ani iné ob-
lasti logistiky. Vieme poskytnúť kvalitné 
a  spoľahlivé služby aj pre automotive 
priemysel či  e-commerce,“ vypočítava 
možnosti spoločnosti Anton Jaseno
vec, obchodný manažér FM Logistic 
pre Slovensko.

Logistická platforma v  Seredi má 
veľmi dobrú polohu pre svoju činnosť, je 
situovaná hneď pri rýchlostnej ceste 

R1, s dobrým napojením na ktorýkoľvek smer v rámci krajín V4. 
Skladové priestory sú tu rozdelené do deviatich sekcií, zvlášť pre 
potravinársky tovar a zvlášť pre nepotravinársky tovar. „Systémy, 
ktoré používame pri skladovaní, vieme nastaviť rôzne a prispôsobiť 
sa tak požiadavkám zákazníka,“ dopĺňa Anton Jasenovec. Používajú 
na jednej strane vlastné IT riešenie Oxygen, ale aj systém Refl ex 
z externého prostredia, ktorý umožňuje vysokú fl exibilitu a rôzno
rodosť služieb.

Z niekoľkých sekcií je jedna vyhradená pre chladenú logistiku 
s viacerými teplotnými režimami a možnosťou umiestniť viac ako 

7 500 europaletových jedno
tiek, kde spoločnosť dokáže 
ponúknuť uskladnenie tovaru 
v rozsahu od dvoch do dvad
sať stupňov Celzia. V sklado
vých priestoroch sa meria 
pravidelne teplota, vlhkosť, 
svetlosť a prašnosť a reporty 
s údajmi pravidelne zasielajú 
zákazníkom. „Dodržiavame 
najvyšší hygienický štandard, 
pravidelne robíme interné kon-
troly a máme zabezpečenú aj 
externú kontrolu, keďže naši 
klienti sú veľmi nároční na kva-
litu,“ uvádza obchodný mana
žér FM Logistic pre Slovensko.

Logistické centrum FM Lo
gistic v Seredi je tiež jedným z najväčších comanu facturingových 
centier v strednej Európe. Výrobky zákazníkov sa tu zostavujú, zdru
žujú a balia v rôznych typoch balení, rôznymi materiálmi, pre rôzne 
typy technológií, vrátane blistrov, fl owpackov atď. „Keďže pre jed-
ného z klientov procesujeme aj cigaretové zapaľovače, v jednej časti 
skladu máme aj špeciálne ADR riešenie z hľadiska skladovania limi-
tovaných množstiev ADR. Každá paletová pozícia má bezpečnostný 
Springler systém,“ dopĺňa Anton Jasenovec.

Roman Kment, foto: FM Logistic

Skupina FM, popredný poskytovateľ logistických 
služieb s viac ako päťdesiatročnou tradíciou, 
pôsobí v rámci klastra FM Logistic Central Europe 
aj na Slovensku. Vo svojich pobočkách ponúka 
zákazníkom služby spojené so skladovaním 
a obalovými úpravami, medzinárodnú prepravu, ako 
aj vnútroštátnu distribúciu tovarov v rámci Slovenska.

Sklady s regulovanou teplotou a food logistika

Anton Jasenovec
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L ogistický trh v oblasti biotechnológií a zdravotníctva je stále 
zložitejší a prepravy produktov citlivých na teplotu rastú vďaka 

zvyšujúcemu sa dopytu po výrobkoch určených pre domácu zdra
votnícku starostlivosť a po potrebe zachovať celistvosť reťazca far
maceutických produktov. Spoločnosť GEFCO je na takúto výzvu 
dobre pripravená.

Certifi kát GDP
GEFCO v teplotných režimoch prepravuje najmä humánne far

maceutiká. Ide o veľmi špecifi ckú oblasť logistiky s vysokými ná
rokmi. GEFCO má certifi kát GDP (Good Distribution Practice) a pre
pravy farmaceutík realizuje v súlade s týmito štandardmi dobrej 
distribučnej praxe. GDP je zárukou, že fi rma je schopná zabezpe
čiť procesy riadenia kvality i v komplikovaných dodávateľských re
ťazcoch so špecifi ckými požiadavkami.

„Naši zákazníci kladú dôraz na prísnu kontrolu a vyžadujú vysoké 
bezpečnostné štandardy. História dodávok v tejto kvalite je našou pý-
chou. S uvedenou certifi káciou sa naša pozícia posilnila, sme schopní 
ponúknuť tú najvyššiu úroveň služieb a  viac sa zamerať na  maxi-
málnu spokojnosť zákazníkov v tomto rastúcom odvetví. I naďalej sa 
budeme snažiť o riešenie problémov zákazníkov v súkromnom i ve-
rejnom sektore,“ uvádza Kateřina Hájková, manažérka kvality pre 
Českú republiku a Slovensko spoločnosti GEFCO.

Ako poskytovateľ komplexných logistických služieb GEFCO zabez
pečí prepravu produktov podľa zákona, bezpečne a včas, aby sa do
držala kontinuita toku. Spoločnosť GEFCO ako logistický profesionál 
v odbore biotechnológií a zdravotníctva ponúka prostredníctvom 
svojej globálnej siete integrovanú logistiku v režime doortodoor 
s  kontrolovanou teplotou ako kľúčovou súčasťou prístupu „Part
nerstvo bez hraníc“, čo znamená zákazníkom vychádzať v ústrety.

Medzi slovenských klientov, ktorí využívajú prepravu v režime 
GDP, patrí aj výrobca želatíny z  Liptovského Mikuláša. Rybaciu 
a bravčovú želatínu vyváža do celého sveta. Logistická spoločnosť 
GEFCO využíva pri preprave leteckú a námornú dopravu. K naj
vzdialenejším exportom, ktoré pre túto spoločnosť zabezpečuje, 
patrí Sydney v Austrálii a Jokohama v Japonsku.

Využitie tzv. datalogerov
Preprava humánnych liečiv patrí do kategórie citlivého nákladu, 

podmienky prepráv spoločnosťou GEFCO po celý čas sledujú tzv. 
datalogery, teda zariadenia, ktoré v pravidelných intervaloch mo
nitorujú teplotu, a napr. pri kvapalných formách liekov citlivých 
na stabilitu v priebehu prepravy zaznamenávajú tiež otrasy.

Pri realizácii takýchto prepráv treba vziať do úvahy fakt, že ak 
príde ku krátkodobému odchýleniu teploty mimo stanovený re
žim, je celá zásielka odsúdená na  likvidáciu. Aj preto najmä pri 
prepravách v teplotných režimoch GEFCO spolupracuje výhradne 
s overenými dopravcami.

Zásielky citlivé na teplotu sú už samy osebe veľmi starostlivo ba
lené. Teplotne citlivé zásielky sa v teplotnom režime nielen prepra
vujú, ale aj skladujú. GEFCO disponuje veľkými skladovými kapa
citami pri kľúčových európskych letiskách, pri londýnskom letisku 
Heathrow, amsterdamskom letisku Schipol a neďaleko frankfurt
ského letiska. Spoločnosť je však schopná uskladniť teplotne cit
livú zásielku čakajúcu na odlet aj v Prahe na Letisku Václava Havla.

RAK, foto: GEFCO

Skupina GEFCO, ktorá sa radí celosvetovo k lídrom 
v multimodálnych riešeniach dodávateľských reťazcov, 
a je európskym lídrom v automobilovej logistike, patrí 
tiež k špecialistom na prevoz liekov a zdravotníckych 
materiálov, poskytuje kompletné logistické 
a prepravné služby nevyhnutné pre medzinárodnú 
prepravu liekov, liečiv a zdravotníckych materiálov.

Skupina GEFCO, ktorá sa radí celosvetovo k lídrom 

GEFCO aj pre farmaceutický priemysel

Sklady s regulovanou teplotou a food logistika

GEFCO SLOVAKIA s.r.o 
BBC1+, Plynárenská 1,821 09 Bratislava

tel: +421 (0)2 3213-2910 
fax: +421 (0)2 3213-2932

e-mail: info.slovakia@gefco.net 
https://sk.gefco.net/sk/
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Sme tam, 
kde nás potrebujete 
Naše moderné logistické centrá v Bratislave a Dunajskej Strede  
ponúkajú celkom 26 400 m² skladovacích priestorov spolu so  
širokou škálou služieb s pridanou hodnotou.
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Chladiace kontajnery zmenili globálny transport ovocia

N ajlepším príkladom toho, ako sa táto zmena prejavila v praxi, 
sú banány, svetovo najviac obchodované ovocie. Kým niektorí 

si pamätajú banány z čias, keď boli luxusným tovarom, dnešná ge
nerácia ich považuje za samozrejmosť, v obchodoch ich dnes kú
pite za pár centov.

Dlhá cesta začína v exotike
Banány sa zbierajú na subtropických trhoch, ako sú Kostarika, 

Ekvádor, Brazília alebo Kolumbia. Pred tým ako sa uložia do kra
bíc, dávajú sa do plastových obalov, ktoré zabraňujú strate vlhkosti 
počas transportu. Krabica banánov (box) váži asi 16 kg. Na jednu 

paletu sa zmestí 
48 takýchto boxov 
a  palety s  boxami 
sú následne ulo
žené do  chladia
ceho kontajnera.

Veľkosť paliet je 
navrhnutá presne 
podľa toho, aby 
sa do  chladiaceho 
kontajnera zmestili 
dva rady paliet a ta
kýchto dvojradov 
je v kontajneri päť. 
Veľkosť a umiestnenie paliet 
v kontajneri umožňuje efek
tívnu cirkuláciu chladeného 
vzduchu.

Kontajnery sú následne 
nakladané na  lode, aby mali 
zdroj energie pre chladiace 
zariadenia. Ideálna teplota pre 
transport banánov je okolo 
13 °C. Do  kontajnera sú na
kladané pri teplote prostredia a na požadovaných 13 °C sa schla
dia vďaka chladeniu kontajnera, tento proces trvá zhruba 5 dní.

Po dorazení do cieľovej destinácie sa banány vykladajú z kontaj
nerov v skladoch s určenou teplotou, palety sú pripravené na dis
tribúciu chladiarenskými vozidlami. Trhová cena jednej palety ba
nánov je približne 1 340 eur.

Nástup kontajnerizácie a chladiacich kontajnerov, 
nazývaných v angličtine tiež „reefers“, zásadne 
zmenili spôsob, akým je v globálnom prostredí 
skladované a prepravované ovocie.

Palety pre dodávateľské reťazce

P lastové palety CHEP pre prvú etapu dodávateľského reťazca 
spĺňajú smernice bezpečnosti potravín, maximalizujú efek

tívnosť pri manipulácii a minimalizujú riziko znečistenia výrobkov. 
Aby sa dodávateľské reťazce mohli plne sústrediť na svoje podni
kanie. V rámci „prvej míle“ dodávateľského reťazca sa môžu pomo
cou plastových paliet plnej veľkosti prepravovať obaly, suroviny aj 
prísady priamo do výrobných priestorov. To znamená, že sa môžete 
plne spoľahnúť na kvalitu, spoľahlivosť aj čistotu vybavenia. Plnoroz
merové plastové palety značky CHEP sú vyrobené z čistého plastu 
vhodného aj pre potraviny, s certifi kátom bez obsahu kontaminač
ných zložiek a vyrobené z jedného kusa tlakového odliatku – bez 
klincov, ostrých hrán či triesok.

Vďaka hladkému, protišmykovému povrchu v nich nie sú žiadne 
slepé otvory, v ktorých by sa usádzala vlhkosť, prach, alergény či 
tekutiny. Tým sa znižuje riziko krížovej kontaminácie a ide o jednu 
z najhygienickejších prepravných možností na trhu.

Vďaka plnorozmerovým plastovým pa
letám CHEP splní váš dodávateľský 
reťazec najnovšie štandardy potravi
novej bezpečnosti vydané orgánmi, 

ako napr. International Featured Stan
dards (IFS), British Retail Consortium (BRC), 

a Good Manufacturing Practices (GMP) 
defi nované Svetovou zdravotníckou 
organizáciou.

CHEP ponúka ideálne riešenia, ušetrí vám čas aj 
problémy a pomôže dosiahnuť zhodu s najnovšími 
štandardmi potravinovej bezpečnosti.
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Globálna logistika tepelne regulovaných tovarov výrazne rastie

D áta, z ktorých táto predpoveď vychádza, sa opierajú o kon
covú spotrebu tepelne regulovaných produktov v jednotli

vých odvetviach a regiónoch. V závislosti od koncového odvetvia, 
v ktorom sa spotrebúvajú, sa delia na ovocie a zeleninu, pekárske 
a cukrárske výrobky, mliečne a mrazené dezerty, mäso, ryby a mor
ské plody, lieky a farmaceutické výrobky a ostatné.

Rast prináša aj nové výzvy
Takýto zásadný rast však so sebou prináša okrem príležitostí aj 

množstvo náročných výziev. Pri tomto type logistiky je dodržiava
nie predpisov extrémne dôležité. Nedodržanie predpísaných tep
lotných rozmedzí pre dané produkty môže spôsobiť ich znehodno
tenie a môže mať priamy vplyv aj na zdravie spotrebiteľa. Rovnako 
do veľkej miery ovplyvňuje plytvanie potravinami.

Kľúčové faktory
Faktormi určujúcimi rast cold chain logistiky budú rozvoj infra

štruktúry, predovšetkým skladov s  regulovanou teplotou, ale aj 
technológie ovplyvňujúce logistický reťazec. Tovary totiž prechá

dzajú rôznymi prostrediami a  pri predpísanej teplote 
musia byť udržiavané nonstop, naprieč celým proce
som. Jediná chyba môže mať fatálne následky a obrov
ský finančný dopad.

Rastie aj e-commerce potravín
Ďalším nezanedbateľným faktom je rast segmentu 

predaja potravín cez internet. Dnes nie je ničím výni
močným uskutočniť nákup online a nechať si potraviny 
priniesť až domov. Štúdia spoločnosti CBRE odhaduje, 
že rast tohto segmentu si len v samotných Spojených 
štátoch vyžiada 100 mil. m2 skladovacích priestorov 
s regulovateľnou teplotou v období najbližších 5 rokov.

Masívny rast vo farmaceutickom 
priemysle

Najprísnejšie požiadavky na cold chain logistiku kladie práve far
maceutický priemysel. Veda vyvíja stále komplexnejšie produkty, 
hormonálne lie
čivá, extrahované 
proteíny alebo 
vakcíny, všetky 
tieto produkty 
musia byť prepra
vované s dodržia
vaním najprísnej
ších predpisov. 
Preprava  pro 
duktov citlivých 
na  teplo vzrást la 
v  období rokov 
2 0 1 1  a ž  2 0 1 7 
o  45 %.  Jeden 
z  dvoch medi
cínskych produk
tov sa prepravuje 
pomocou cold 
chain logistiky. 
V  roku 2018 sa 
celosvetovo pre
dali biotechno
logické a  biolo
gické medicínske 
produkty v  hod
note 300 bilió
nov amerických dolárov. Väčšina z  nich sa prepravovala pomo
cou cold chain reťazca.

Viac štandardizovaných procesov
Pre očakávaný rast cold chain logistiky bude potrebná aj väčšia 

štandardizácia jednotlivých procesov. Aj keď v tejto oblasti nastal 
veľký posun, často sa stáva, že predpisy a normy v Európe sa líšia 
od tých v Severnej Amerike alebo v Ázii a naopak. V silnejúcom 
globálnom prostredí bude potreba zjednotenia týchto požiada
viek čoraz väčšou nevyhnutnosťou.

Poskytovatelia logistických služieb budú hľadať aj širšie využitie 
moderných technológií, ktoré budú šetriť nielen ich náklady, ale aj 
životné prostredie. V priemere až 53 % ich nákladov na cold chain 
logistiku tvoria náklady na spotrebu elektrickej energie. Neustále 
udržiavanie predpísanej teploty, ventilácia a ďalšie požiadavky vy
tvárajú obrovskú spotrebu elektrickej energie, ktorú môže znížiť 
využitie moderných technológií.

Logistika skaziteľných tovarov, v angličtine 
označovaná ako cold chain logistika, dosiahla podľa 
údajov spoločnosti Global Market Research v roku 
2018 globálny objem v celkovej hodnote 159 988,1 
mil. amerických dolárov. Do roku 2026 narastie 
o ďalších takmer 18 %. 

Sklady s regulovanou teplotou a food logistika

Medzi technológie, ktoré sa v súčasnosti v logistike 
presadzujú najvýraznejšie, patria inteligentné 
okuliare aj rozšírená realita. Inteligentné okuliare 
si väčšina ľudí spája s Google Glass, pretože na trh 
ich priniesla práve spoločnosť Google, dnes ich však 
vyrába už viacero technologických firiem. 
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Zasielateľstvo a logistika
Správy

I nteligentné okuliare umožňujú užívateľom interagovať s čímkoľ
vek, čo vidia, pomocou hlasových pokynov. V doprave, logistike 

a dodávateľskom reťazci dokážu vykonávať množstvo funkcií – čí
tať čiarové kódy, spojiť sa s databázou a zobraziť informáciu z nej 
aj nahrávať informácie do databáz. Ich najväčšou pridanou hod
notou však je, že na ich používanie nepotrebujete ruky. Zamest
nancom šetria čas a eliminujú aj chybovosť, takže produktivita pra
covníkov vďaka nim rastie.

Niektoré spoločnosti však vo vývoji zašli ešte ďalej a vyvinuli in
teligentné okuliare určené priamo pre sklady. Ich softvér dokáže 
nielen spolupracovať s funkciou hlasového ovládania, ale dokáže 
napríklad skenovať niekoľko čiarových kódov naraz rýchlejšie, ako 
to dokážu klasické ručné skenery.

Pokroková rozšírená 
realita

Rozšírená realita, alebo augmented reality, 
toho však ponúka oveľa viac. Vďaka nej dokážu 
zariadenia pomocou kamery nahr ávať do data
bázy fotky a dokonca k nim pridávať poznámky. 
Pracovníci v sklade tak môžu mať k dispozícii 
foto dokumentáciu produktov, s  ktorými pra
cujú, a môžu ju nahrať do databázy, digitálnej 
mapy skladu, vložiť do zložky zákazníka alebo 
pomocou fotky oboznámiť klienta o stave jeho 
zásielky pred odoslaním. Takéto riešenia výrazne 

zjednodušujú procesy, ktoré si efektívne skladovanie vyžaduje.
Okrem tohto sa však už dnes testujú aj ďalšie schopnosti, ktoré 

rozšírená realita ponúka, napríklad spôsoby najrýchlejšieho a naj
bezpečnejšieho uloženia produktov na paletu.

Jednoduchá orientácia v sklade
Široké využitie má 

táto technológia v na
vigácii v  sklade. Keď 
sa zosynchronizuje so 
systémom GPS alebo 
sa mapa skladu nahrá 
priamo do jej softvéru, 
pracovník má presný 
prehľad o  tom, kde sa 
ktorá zásielka alebo 
produkt nachádza a zá
sadným spôsobom tak 
znižuje čas potrebný 
na jej nájdenie a mani
puláciu, zvlášť, ak pot
rebuje v sklade vyzdvi
hnúť niekoľko rôznych produktov, ktoré budú tvoriť jednu zásielku.

Stávajú sa realitou
Tieto riešenia už v súčasnosti nie sú iba futuristicky znejúcimi 

plánmi. Čoraz viac spoločností ich zavádza do reálneho používania, 
o čom sme sa presvedčili aj na príklade spoločnosti DHL Supply 
Chain, ktorá nám ich ukázala vo svojom technologickom campuse 
v Beringe (článok nájdete v č. 121/2020). V dobe, keď rastie tlak 
na ceny, zákazníci požadujú čoraz kratšie časy vybavenia svojich 
požiadaviek a pociťujeme nedostatok pracovnej sily, sú moderné 
technológie cestou, ako odpovedať na tieto výzvy. Dá sa očaká
vať, že s vývojom nových technológií sa aj logistický reťazec bude 
ďalej vyvíjať a zefektívňovať.  MM

Medzi technológie, ktoré sa v súčasnosti v logistike 
presadzujú najvýraznejšie, patria inteligentné 
okuliare aj rozšírená realita. Inteligentné okuliare 
si väčšina ľudí spája s Google Glass, pretože na trh 
ich priniesla práve spoločnosť Google, dnes ich však 
vyrába už viacero technologických fi riem. 

ako inteligentné okuliare či rozšírená realita
Logistiku čoraz viac ovplyvňujú technológie 
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Elektrický vysokozdvižný vozík ERC 216zi ocenený iF Design Award

P rerobili všetko od základov. ERC 216zi je prvý elek
trický vysokozdvižný vozík na  svete s  integrova

nou lítiovoiónovou batériou s úplne novým a revoluč
ným dizajnom. ERC 216zi je tak mimoriadne kompaktný 
a obratný pri oveľa vyššej nosnosti aj v skladoch s úz
kym priestorom. Má pevnú plošinu, ktorá chráni ope
rátora z troch strán a zvyšuje produktivitu vďaka doko
nalej ergonómii a komfortu. A to všetko pri optimálnej 
energetickej účinnosti a  dostupnosti aj vo viaczmen
nej prevádzke s  lítiovoiónovou batériou od  spoloč
nosti Jungheinrich.

Dizajn ocenený iF 
Design Award 2020

Prestížnu medzinárodnú cenu iF De
sign Award tento rok získal vysokoz
dvižný vozík Jungheinrich ERC 216zi, 
ktorý je najkompaktnejším vozíkom 

vo svojej triede. Vďaka integrovanej lítiovoiónovej batérii je vo
zík ERC 216zi mimoriadne kompaktný a obratný. Spoločnosť Jung
heinrich výrazne skrátila dĺžku vozíka odstránením batérie z prie
storu medzi plošinou operátora a stožiarom, čo bolo v podobných 
vozíkoch predtým bežné umiestnenie. Vďaka tomu, že rozmer L2 
je len 1 245 mm, vozík ERC 216zi je minimálne o 170 mm kratší ako 
porovnateľné vozíky. Preto ho možno právom považovať za naj
kompaktnejší elektrický vysokozdvižný vozík na trhu. Presne táto 
skutočnosť zaujala aj porotu, ktorá v kategórii Automobily/vozidlá 
udelila modelu ERC 216zi cenu iF Design Award. Ocenenie iF De
sign Award sa začalo udeľovať v roku 1953 a považuje sa za naj
staršie nezávislé ocenenie v oblasti dizajnu.

Člen rady spoločnosti Jungheinrich pre 
marketing a predaj Christian Erlach pove
dal: „Niekedy musíte zvoliť úplne netradičný 
prístup. Práve to sme urobili pri modeli ERC 
216zi. Zabudovaná lítiovo-iónová batéria 
predstavuje revolučný prístup k dizajnu vo-
zíka. Vysokozdvižný vozík ERC 216zi je vý-
nimočne kompaktný a  obratný. Ide o  do-
konalý vozík pre sklady s úzkymi uličkami, 
v ktorých naši zákazníci potrebujú dosaho-
vať do naozaj pozoruhodných výšok.“

Ochrana zo všetkých strán
V rámci vývoja modelu ERC 216zi venovala spoločnosť Jung

heinrich mimoriadnu pozornosť ergonómii vozíka. Pevná plo
šina operátora ponúka vodičovi podporu a komfort. Pre obsluhu 

to predstavuje dôležitú výhodu, a to najmä počas dlhých pracov
ných zmien. Ovládacie prvky sú usporiadané takým spôsobom, 
aby bolo ovládanie vozíka maximálne intuitívne. Úplná premena 
elektrického ovládania smartPILOT umožňuje presné a jednoduché 
riadenie jednou rukou. Výborný prehľad o celkovej situácii zabez

pečí 4palcový displej zarovnaný s krytom. Nový 
úložný systém tiež obsluhe umožňuje individu
álne si prispôsobiť svoj pracovný priestor. Nový 
vysokozdvižný vozík ERC 216zi však stanovuje 

aj nové štandardy v oblasti bezpečnosti. Ochranná strecha 
podľa normy DIN ISO 6055 chráni pred padajúcimi predmetmi. 

Pevná plošina obsluhy s pevnými bočnými stenami ponúka 
operátorovi maximálnu ochranu z troch strán.

Jungheinrich v číslach
Spoločnosť Jungheinrich bola založená 

v  roku 1953 a  dnes patrí k  popredným sve
tovým poskytovateľom riešení v  oblasti in
ternej logistiky. Rozsiahle portfó
lio manipulačných zariadení , 
logistických systémov a  slu
žieb umožňuje spoločnosti 
Jung heinrich vytvárať pre 
svojich zákazníkov rieše

nia na mieru, ktoré im po
môžu prekonať výzvy pri 
implementácii Priemyslu 

4.0. Skupina so sídlom 
v  Hamburgu má 
svoje pr iame 
obchodné zas
túpenie v 40 kra
jinách po  celom 
svete a  v  ďalších 80 kra
jinách pôsobí cez svoju 
s i e ť  p a r t n e r s k ýc h 
spoločností. Spoloč
nosť Jungheinrich 
zamestnáva po  ce
lom svete 18 000 ľudí 
a v roku 2018 vygene
rovala výnosy v  cel
kovej hodnote 3,8 mi
l iardy € . 
Akcie spo
l o č n o s t i 
J u n g 
heinrich sú 
zaradené 
do  indexu 
SDAX.

Vďaka integrovanej lítiovo-iónovej batérii ide o najkratší 
vozík vo svojej triede. Je mimoriadne kompaktný a obratný 
aj v skladoch s úzkym manévrovacím priestorom. Vyššiu 
bezpečnosť zabezpečujú nová plošina chrániaca operátora 
z troch strán a panoramatická ochranná strecha.

Christian Erlach
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Vysokozdvižný vozík budúcnosti

N a začiatku vývoja stáli rozsiahle užívateľské prieskumy. Tak
mer tisíc logistických manažérov a vodičov vozíkov z 26 kra

jín počas akcie „Truck Clinics“ hodnotilo vozíky a vyjadrovalo svoje 
priania – od dizajnu nástupného schodíka až po ľahkú prístupnosť 
agregátov pri vykonávaní údržby a servisu.

„Našich zákazníkov sme starostlivo počúvali a  odovzdávali ich 
priania, komentáre a názory vývojovým inžinierom,“ hovorí Stefan 
Prokosch, senior viceprezident pre produktový manažment prie
myselných protizáťažových vozíkov z Linde Material Handling.

Pripravený pre Priemysel 4.0
V ý z n a m n ý m 

inovatívnym prv
kom vozíkov je ich 
vybavenie plnou 
sieťovou konekti
vitou. Získané re
levantné dáta sú 
na základe najprís
nejších bezpečnos
tných štandardov 
prenášané na cen
trálny európsky 
cloudový server, 
na ktorý majú prís
tup oprávnení zá

kazníci a obchodní partneri. Dáta je možné spätne sťahovať a spra
covávať. Týmto spôsobom bude možné vykonávať bezdrôtové 
aktualizácie softvéru vozíka alebo aktivovať rôzne funkcie, ako nap
ríklad zobrazovanie hmotnosti nákladu. Už teraz sú výhody plnej 
konektivity jasne viditeľné v oblasti servisu. Či už ide o diagnos
tiku na diaľku „Truck Health Management“, či prediktívnu údržbu 
prevádzkyschopnosti vozíka, čo pomáha znižovať náklady. „Kedy-
koľvek v budúcnosti budeme mať možnosť vozíky prispôsobiť menia-
cim sa potrebám zákazníkov v priebehu ich celého životného cyklu,“ 
dopĺňa Stefan Prokosch.

Zlepšenie výhľadu
Neobmedzený výhľad do všetkých smerov je pri čelných vysoko

zdvižných vozíkoch dôležitým predpokladom pre presnú, rýchlu 
a bezpečnú manipuláciu s tovarom. Najmä v tomto smere odviedli 
konštruktéri Linde MH skvelú prácu. Výhľad cez zdvihový stĺp sa 
v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi zväčšil o 20 %. Tenké „A“ 
stĺpiky ochranného rámu a asymetrické profi ly zdvihového stĺpa 
umožnili použiť nové priehľadové okná, ktoré uľahčujú manipu
láciu s nákladom, a to s milimetrovou presnosťou. Aj vďaka použi
tému plochému protizávažiu vidí vodič lepšie dozadu. Výhodou je 
aj zosilnená sklenená strecha, ktorá kombinuje maximálnu viditeľ
nosť s najlepšou možnou ochranou vodiča a nákladu. Kabíny no
vých modelov Linde H20 až H35 sú odolné proti poveternostným 
vplyvom a vďaka úplne preskleným dverám ponúkajú optimálny 
bočný výhľad. Koncept „Protector Frame“ s naklápacími valcami 
stĺpa hore a prenosom zaťaženia do rámu vozíka zaisťuje stabilitu 
zdvihového stĺpa a maximálnu zostatkovú nosnosť.

K  vyššej bezpečnosti pris
pievajú ďalšie inteligentné 
systémy – varovné a  asis
tenčné systémy Linde Safety 
Pilot a Linde Safety Guard, po
skytujúce vodičovi dôležité in
formácie, čím pomáhajú pred
chádzať chybám a nehodám. 
Vysoko cenený je tiež systém 
Linde Load Assist, ktorý ak
tívne zasahuje, hneď ako sa 
zaťaženie vozíka blíži k  jeho 
limitu nosnosti. Tento systém 
už patrí do  štandardnej vý
bavy všetkých nových vysoko
zdvižných vozíkov Linde.

Technológia pre ľudí
Rozhodujúci pri manipulácii s  akým

koľvek materiálom však naďalej zostáva 
ľudský faktor. Čím je pracovné prostredie 
z pohľadu ergonómie a bezpečnosti priaz
nivejšie, tým lepšie ľudia pracujú. Nová ge
nerácia vysokozdvižných vozíkov Linde 
bola navrhnutá na mieru vodi
čom. Nástupný schodík vozíka 
má výšku iba 465 mm a je dva
krát širší, než predtým. K dispo
zícii je tiež rad 12 variantov seda
čiek vodiča – od jednoduchších 
typov až po  vyhrievanú kom
fortnú sedačku so samostatne 
nastaviteľným operadlom a au
tomatickým nastavením odpru
ženia podľa hmotnosti vodiča. 
Kabína poskytuje viac ako 10 cm 
svetlej výšky navyše. Do lakťovej 
opierky boli integrované voľne konfi gurovateľné ovládacie joysticky 
(Linde Load Control). Všetky nové vysokozdvižné vozíky sú vybavené 
elektronickou funkciou, ktorá sleduje, či si vodič zapol bezpečnostný 
pás. Kým si vodič nezapne bezpečnostný pás, môže sa vozík pohybo
vať len minimálnou rýchlosťou.

„Veľký dôraz sme kládli na optimalizáciu spotreby, zvýšenie kapa-
city manipulácie a zároveň zníženie úrovne emisií. Naše merania uka-
zujú, že vysokozdvižné vozíky Linde sú až o 30 % úspornejšie než stroje 
našich konkurentov. Vďaka tomu sú nákladovo efektívnejšie po celú 
dobu svojej životnosti. Zároveň sú šetrnejšie k životnému prostrediu 
a produkujú menej emisií,“ dodal Stefan Prokosch.

Prevratný modulárny koncept
Linde MH vstupuje do novej éry v oblasti intralogistiky. Novým 

modelovým radom skončilo delenie na vysokozdvižné vozíky so 
spaľovacím motorom a elektrickým pohonom. Všetky nové čelné 
vozíky Linde s nosnosťou 1,2 až 5 ton už budú vyrábané na základe 
unifi kovaného modulárneho konceptu. „Týmto spôsobom chceme 
našim zákazníkom uľahčiť proces prechodu smerom k všetkým udr-
žateľným konceptom. Existuje dobrý dôvod, prečo ako prví začíname 
vyrábať vozíky s pohonom na motorovú naftu, LPG a zemný plyn. 
Chceme splniť emisnú normu Euro V pre túto triedu nosnosti a po-
núknuť našim zákazníkom motorový vysokozdvižný vozík, ktorý na-
stavuje najvyššie meradlá v odbore a je pripravený pre rôzne apliká-
cie Priemyslu 4.0,“ hovorí Prokosch.

Linde Material Handling rozšírila svoje portfólio 
o úplne novú generáciu čelných vysokozdvižných 
vozíkov H20 až H35 s hydrostatickým pojazdom 
a nosnosťou od 2 do 3,5 tony a nastavila tak nový 
štandard v intralogistike. 
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V rámci akcie Innovations & Highlights 2020 Jungheinrich 
predstavil ďalšiu evolúciu automatizovanej manipulačnej 
techniky. Dozvedeli sme sa, načo je dobrá digitálna 
kamera umiestnená na vidliciach, a prečo niektoré 
elektrické vozíky nepotrebujú externú nabíjačku.

N emecký výrobca manipulačnej techniky STILL tento rok 
oslavuje 100. výročie založenia. Prvý krok urobil zakladateľ 

fi rmy Hans Still, ktorý otvoril v roku 1920 opravovňu elektromo
torov. Podnik sa postupne začal orientovať na ďalšie elektrotech
nické výrobky a počas rokov vyrástol na dodávateľa komplexných 
intralogistických riešení.

Pohľad do minulosti
1. februára 1920 otvoril Hans Still svoju dielňu na opravu elektro

motorov – je to začiatok storočia naplneného úspešným príbehom 
talentovaného a  nápa
ditého človeka, zame
rania na zákazníka a po
skytovania služieb. Len 
niekoľko rokov po  svo
jom založení uviedla 
spoločnosť STILL na trh 
svoje vlastné produkty, 
ako bol napr. generátor 
pre osvetlenie priesto
rov „Matador light sta
tion“, na Veľtrhu v  Lip
sku v  roku 1924. Vývoj 
a servis elektromotorov, 
generátorov a  transfor
mátorov zostal hlavnou 
činnosťou spoločnosti 
ešte  po  dlhé  rok y. 
Po skončení 2. svetovej 
vojny uviedla spoloč
nosť STILL na  trh ino
vatívny elektrický vozík 

s názvom EK 2000 a dosiahla tak svoj prvý úspech ako výrobca 
priemyselných vozíkov. Nasledoval prvý vysokozdvižný vozík vy
robený fi rmou STILL. Uvedenie elektrického vysokozdvižného vo
zíka EGS 1000 na trh predstavuje v histórii fi rmy začiatok novej éry.

STILL si rýchlo urobil meno ako výrobca inovatívnych priemysel
ných vozíkov a priekopník v elektromobilite. Elektrický vozík otvoril 
nové možnosti aplikácie v odvetviach, kde sú nulové emisie a ener
getická úspornosť prioritou. Vášeň pre úsporné a účinné elektromo
tory viedla nakoniec aj k vývoju vozíkov so spaľovacím motorom. Už 
od úplných začiatkov používa STILL v spaľovacích vozíkoch ( diesel
elektrický alebo LPG elektrický koncept pohonu) hybridnú techno
lógiu. Motor s vnútorným spaľovaním poháňa generátor, ktorý ná
sledne generuje elektrický prúd, ktorý poháňa samotný vozík. Nízka 
rýchlosť motora umožňuje prevádzku s úspornou spotrebou paliva.

STILL uviedol na trh prvý elektrický vysokozdvižný 
vozík v roku 1949. Využitie palivových článkov alebo 
lítiumiónovej technológie sú len niektoré z  míľni
kov, vďaka ktorým je STILL partnerom fi riem pre ús
pešné riešenia v intralogistike, využívajúce elektrinu. 
Po uvedení nového elektrického vysokozdvižného vo
zíka RX 60-20/35 na trh v roku 2019 sa spoločnosť 
STILL opäť raz predstavila v úlohe priekopníka. Tento 
vysokozdvižný vozík má vyššiu výkonnosť ako ktorý
koľvek iný testovaný vysokozdvižný vozík s motorom 
s vnútorným spaľovaním v rovnakej kapacitnej triede. 
Z tohto priameho výkonnostného súboja ešte nikdy 
predtým nevyšiel ako víťaz práve elektrický vysoko
zdvižný vozík.

STILL sa zameriava na  pridanú hodnotu pre zá

kazníkov v segmente automatických riešení a asistenčných sys
témov. Koncept ovládania vozíka OptiSpeed výhodne kombinuje 
oba trendy. Zabezpečuje najideálnejšiu možnú prepravnú rýchlosť 
v ľubovoľnom čase a v závislosti od výšky zdvihu, smeru prepravy 
a bremena. Výsledkom je výkonnostný nárast z hľadiska manipulá
cie až do 20 %. So svojím úsporným módom umožňuje inteligentný 
autopilot BlueQ zníženie energetických nákladov až o 20 % – bez 
akejkoľvek viditeľnej straty výkonnosti. O rok neskôr predstavila 
spoločnosť STILL iGo neo CX 20, prvý autonómny vychystávací vo
zík na svete, a stala sa tak prvým výrobcom priemyselných vozíkov, 
ktorý využíva v intralogistike robotiku ako jedno zo štandardných 
riešení. Ďalším míľnikom bolo uvedenie možnosti bočnej výmeny 
batérie na elektrických vysokozdvižných vozíkoch RX 20 a RX 60.

Uvedenie online portálov s digitálnymi službami, ako sú napr. 
FleetManager, ako webový nástroj pre spravovanie, kontrolu a 
reporting vozového parku, alebo webová aplikácia neXXt fl eet, 
ktorá umožňuje optimalizáciu fl otily, poskytuje prehľad dát o fl o
tile a vozíkoch v jednej aplikácii. 

STILL si uvedomuje, že fi rmy potrebujú expertov, ktorí budú 
na ich strane a dokážu poskytnúť kompetentné poradenstvo, ana
lyzovať skladové procesy s odborným prístupom a následne obo
zretne optimalizovať skladovú infraštruktúru. To platí čoraz viac 
smerom k automatizácii.

Plne/poloautomatizované riešenie zefektívni procesy a zvýši 
kapacitu skladu, skráti čas potrebný na vyskladnenie tovaru, ušetrí 
náklady na pracovnú silu, zníži chybovosť a umožní efektívnejšie 
pracovať.  PR

Od opráv elektromotorov k manipulačnej technike 
a komplexným intralogistickým riešeniam.

100 rokov značky STILL

EK 2000

EGS 1000

RX 60-20 až 35

Autonómny vychystávací vozík
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V   minulom čísle 
sme vás zoznámili 

s novými vozíkmi Jung
heinrich, hlavne s najvý
konnejším elektrickým 
čelným vozíkom EFG 
P30i pre vonkajšie pou
žitie, i novou generáciou 
hydrostatických spaľova
cích vozíkov. Teraz pred
stavíme ďalšie zaujímavé 
novinky z tejto akcie.

Nielen vláčiky
Veľkým trendom v intralogistike je v súčastnosti automatizácia 

a používanie bezobslužných vozíkov (AGV). Dnes už ale do tejto 
skupiny nepatria iba automatizované vláčiky. V Hamburgu totiž 
Jungheinrich predstavil aj čelný, „ručne“ vedený paletový vozík 
ERC 213a, poháňaný 2,8 kW elektromotorom, napájaný Liion ba
tériami. Tento vozík určený pre zakladanie do výšky až 4,4 m je ur
čený pre automatizované prevádzky v uzavretom priestore. Pre 
samostatný pohyb je vybavený celým radom snímačov – hlavný 
laserový, ktorý má na starosti navigáciu v priestore, je umiestnený 
na stožiari, ďalšie na boku strážia priestor s ohľadom na bezpeč
nosť ľudí. Tieto vozíky sú určené pre „inteligentné“ továrne, kde 
dokážu komunikovať so všetkými časťami výrobnej linky: zakla
dačmi, skladovacími systémami i samotnými obrábacími strojmi. 
Jedna taká továreň stojí v Chicagu. Jedenásť AGV vozíkov ERC 213a 
používa aj fi rma Sauer, kde na dráhe dlhej 870 m obsluhujú 150 
miest a za hodinu vykonajú až 100 manipulačných operácií. Se
dem vozíkov jazdí v Rakúsku v továrni Rika, kde majú na starosti 
2400 zakladacích miest. Automatizované zakladače vychádzajúce 
z radu EKS 215a zase používa výrobca ručného náradia DMG Mori.

Kamera na vidliciach
Jungheinrich ďalej predstavil najnovšiu generáciu optického 

asistenčného systému addedVIEW s nadstavbou určenou na rýchle 
automatizované skenovanie čiarových kódov. Jej základom je di
gitálna kamera umiestnená na vidliciach manipulačnej techniky, 
ktorá dokáže čítať čiarové či QR kódy aj za zlých svetelných pod
mienok, ako je šero, alebo naopak prudké svetlo. Hneď ako kamera 
prečíta čiarový kód pozície regálu, prostredníctvom Jungheinrich 
Logistic Interface sa spojí s Warehouse Management System (WMS) 
a skontroluje, či sa tovar zakladá alebo vyberá zo správneho miesta. 
Ak je všetko v poriadku, obsluha iba potvrdí správnosť operácie 
na dotykovom displeji. Táto novinka by mala zrýchliť manipuláciu 
s tovarom a hlavne znížiť chybovosť v zakladaní.

Môžete dobiť kdekoľvek
Pred dvoma rokmi Jungheinrich predstavil prvý elektrický čelný 

vozík ETV 216i s integrovanou Liion batériou. Jej hlavnou výhodou 
je schopnosť rýchleho dobíjania počas prestávok operátorov, načo 
sú potrebné dobíjacie miesta vybavené externými nabíjačmi. Teraz 
Jungheinrich predstavil vozík ETV 216i vybavený integrovaným na
bíjačom, vďaka čomu stačí vozík pripojiť na bežnú 16 A/400 V zá
suvku. To otvára ďalšie možnosti dobíjania na viacerých miestach 
v  skladoch a  prevádz
kach, čím sa skráti čas 
nutný pre dojazd na kla
sické dobíjacie miesta. 
Vozík je vybavený 2,5 m 
dlhým dobíjacím káb
lom, ktorý je počas práce 
bezpečne ukrytý v úlož
nej schránke. Dobitie 
prázdnej batérie pomo
cou vstavaného nabí
jača trvá asi štyri hodiny. 
Vozík možno ale, samoz
rejme, dobíjať aj klasic
kým rýchlonabíjačom.

Michal Štengl 
a Jungheinrich

V rámci akcie Innovations & Highlights 2020 Jungheinrich 
predstavil ďalšiu evolúciu automatizovanej manipulačnej 
techniky. Dozvedeli sme sa, načo je dobrá digitálna 
kamera umiestnená na vidliciach, a prečo niektoré 
elektrické vozíky nepotrebujú externú nabíjačku.

Automatizácia nastupuje

Automatizovaný paletový vozík ERC 213a 
už je v bežnej praxi

Vnútorná nabíjačka umožní dobíjať 
vozík zo zásuvky 16 A/400 V

Vďaka komunikácii s WMS operátor 
ľahko spozná, či je na správnej pozícii

Kamera číta čiarové a QR kódy pozície 
regálu i samotného tovaru

Digitálna kamera je umiestnená priamo 

na vidliciach
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Železničná doprava
Správy

Jednotky Panter posilnia ŽSSK
Ž elezničná spoločnosť Slovensko (ŽSSK) predstavila ucelenú 

elektrickú jednotku (EJ) „Panter“ z  dielne konzorcia českej 
Škoda Transportation a slovenskej ŽOS Trnava, ktorá bude od tohto 

leta nasadená do prevádzky na trate žilinského i trenčianskeho re
giónu. EJ radu 660, s max. rýchlosťou 160 km/h, má kapacitu 343 
miest na sedenie a parametrami spĺňa požiadavky TSI. Nízkopod
lažná klimatizovaná jednotka s bezbariérovými nástupnými pries
tormi, so širokými nástupnými dverami a s veľkopriestorovým in
teriérom má multifunkčné oddelenie pre osoby s obmedzenou 
mobilitou, pre invalidné vozíky, kočíky a  bicykle. Do  prevádzky 
budú postupne nasadené dve verzie EJ – trojčlánková s dĺžkou 
80 m a s kapacitou 247 miest na sedenie (13 ks) a štvorčlánková 
s dĺžkou 106 m a s kapacitou 343 miest na sedenie (12 ks).

Prvý vlak na vodík v Holandsku
D o dočasného parkovacieho depa v holandskom Leeuwardene 

prišiel 26. februára z Nemecka prvý vlak s palivovými člán
kami na vodík. Operátor ProRail plánuje na trati medzi Leeuwarde

nom a Groningenom vlak typu Coradia iLint testovať do 14. marca. 
Skúšobné jazdy by mali poskytnúť spoločnosti ProRail praktické 
skúsenosti s ekologickou vodíkovou technológiou. Spoločnosť sa 
chce dozvedieť, či dokáže vlak jazdiť podľa cestovného poriadku, 
aká bude jeho spotreba paliva, či ako funguje jeho tankovanie. Typ 
Coradia iLint je už nasadený pri pravidelnej osobnej preprave v Ne
mecku, pozdĺž línie Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde, Buxte
hude. Holandsko je len druhou krajinou, ktorá prevádzkuje vodí
kový vlak. Okrem palivových článkov je typ Coradia iLint vybavený 
aj Liion batériami, kam ukladá energiu vyrobenú rekuperáciou 
pri brzdení, a ktoré využíva aj pre inteligentný manažment ener
gie. Jedinou emisiou vodíkovej pohonnej jednotky je vodná para.

Prieskum Alstomu v Bombardieri
N a „šuškandu“, že spoločnosť Alstom rokuje o akvizícii spoloč

nosti Bombardier Transportation, reagoval oficiálne samotný 
Alstom, ktorý potvrdil, že túto možnosť skúmal, ale nateraz ne
podnikol ďalšie kroky. Ide o najnovší pokus významných európ
skych subjektov o  prepojenie síl v  snahe čeliť silnejúcej čínskej 
konkurencii. „Diskusie prebiehajú. Konečné rozhodnutie nebolo pri-
jaté. O akomkoľvek podstatnom vývoji v tomto smere budeme verej-
nosť informovať,“ uviedol Alstom. Znalci európskej politiky odha
dujú, že vzhľadom na to, že už v minulom roku Európska komisia 
zamietla fúziu medzi spoločnosťami Alstom a Siemens Mobility, 
pretože by to narušilo hospodársku súťaž na trhu s vysokorýchlost

nými vlakmi a železničnými signalizačnými zariadeniami, bude ne
pravdepodobné, že najnovší záujem Alstomu o Bombardier Trans
portation bude úspešný.

460 mil. eur ÖBB do Štajerska
R akúske spolkové dráhy (ÖBB) investujú v  roku 2020 do  že

lezničnej siete Štajerska 460 miliónov eur. Spoločnosť v prie
behu roka zrealizuje množstvo rôznych projektov. Okrem udržiava
nia existujúcej štajerskej železničnej siete sa pozornosť sústredí aj 
na novú južnú trasu (Südstrecke), ktorá je súčasťou baltskojadran
ského koridoru EÚ. Vrcholom investovania bude prerazenie druhej 
rúry tunela Koralm, v prvej polovici tohto roka. Okrem týchto ak
tivít spoločnosť ÖBB pokračuje v modernizácii svojich staníc, pri
ľahlých parkovísk a bicyklových miest. Za zvyšné financie Rakúske 
spolkové dráhy dokončia svoje nové učňovské školiace zariadenie 
v Knittelfelde. Spolkový štát Štajersko má v súčasnosti 750 km ko
ľajových dráh, 123 staníc a zastávok, ako aj 8 481 miest pre parko
vanie automobilov a 7 825 parkovacích miest pre bicykle.

RAK, foto: ŽSSK, Alstom,ÖBB
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Eurostar konkuruje leteckej doprave

L ety medzi Amsterdamom a Londýnom trvajú 75 minút, vlaky 
však môžu ponúknuť konkurenčnú výhodu v  podobe od

búrania zdĺha
vého procesu 
o dbavovania 
i  cesty do  cen
t i e r  m i e s t . 
P r e d  d v o m a 
r o k m i  b o l a 
s í c e  v l a k o v á 
l i n k a  z   Lo n 
dýna do  Am
sterdamu bez 
p r e r u š e n i a , 
avš a k  ce s t u 
júci v opačnom 
smere museli 
v   Brusel i  vy
stúpiť, aby sa 
podrobili paso
vým kontrolám. 
Zrýchlenie pria
meho spoja je 
formálne naplá

nované na 30. apríla z Amsterdamu a na 18. mája z Rotterdamu. 
Eurostar plánuje rozšíriť svoj počet liniek z holandskej metropoly 
na štyri denne, píše bruselský portál Politico. Rýchlejší spoj na trati 
Amsterdam – Londýn je výsledkom širšieho prehodnotenia, a teda 
i dopytu cestovania po železnici, keďže obavy z environmentál
neho vplyvu lietania, medzi ľuďmi, narastajú. No aj tak ťahajú že
leznice za kratší koniec. Eurostar predal napríklad od apríla 2018 
na spomínanej trase 570 000 lístkov, zatiaľ čo letecké spoločnosti 
prilákali na tejto linke 4,3 milióna cestujúcich. Vysokorýchlostné 
železničné spojenia so Spojeným kráľovstvom ale pasové kontroly 
brzdili vždy. Sú potrebné, keďže Veľká Británia nie je členom schen
genského cestovného priestoru a  trvá na bezpečnostných kon
trolách. Hoci Eurostar sa po prvýkrát zaviazal expandovať do Am
sterdamu v  roku 2013, trvalo viac ako rok, kým sa mu podarilo 
s holandskou, belgickou, francúzskou a britskou vládou dohodnúť 
na zmluve o riadení hraničných kontrol. Teraz zjednodušenie sľu
buje i Londýn. „Dni, počas ktorých sú cestujúci nútení vystúpiť z vlaku 
v Bruseli, aby sa zaregistrovali prostredníctvom pasovej kontroly, sa 
čoskoro skončia. Sľubujeme a tešíme sa na priame, spiatočné a vyso-
korýchlostné spoje do Amsterdamu i ďalej,“ povedal Grant Shapps, 
britský minister dopravy na londýnskej stanici St Pancras. „Chceme 

mať bezproblémové spojenie s kontinentálnymi vysokorýchlostnými 
sieťami do destinácií v celej Európe,“ povedal Shapps.

Zelená rýchlosť
Rýchlejšia linka medzi Amsterdamom a Londýnom je teda jedno

značne súčasťou širšieho prehodnocovania cestovania po železnici 
ľuďmi, ktorých obavy z leteckej dopravy narastajú. Cesta vlakom 
totiž ušetrí až 80 % CO2 v porovnaní s letom na krátku vzdialenosť, 
v tomto prípade cez Severné more, tvrdí Eurostar. „Je to jeden z na-
šich hlavných cieľov, nahradiť vlakom čo najviac letov, keďže ich uhlí-
ková stopa je oveľa prijateľnejšia,“ uviedla holandská ministerka pre 
infraštruktúru Cora van Nieuwenhuizen pre portál Politico.

Obhajcovia železníc sa usilujú konkurovať letom nielen urýchľo
vaním medzimestských spojov, ale aj zvýšením počtu nočných vla
kov, ktoré môžu dopraviť cestujúcich do európskych miest vyspa
tých a bez toho, aby z obchodného dňa zmeškali čo i len minútu.

Železnice čakajú investície
Pochopiteľne, tieto záväzky stoja peniaze. Od  vybudovania 

nových pasových kontrolných a bezpečnostných bodov na pre
plnenej hlavnej 
stanici  v   Am
s t e r d a m e  a ž 
po  dotovanie 
nočného vlaku 
z  holandského 
hlavného mesta 
do Viedne, ktorý 
má začať pre
mávať v decem
bri. Krajiny budú 
musieť  minúť 
miliardy na  mo
dernizáciu koľajníc či staníc a  zamerať 
sa skôr na  medzinárodné spojenia než 
na  uprednostňovanie domácich trás. 
Medzitým musia manažéri infraštruktúry 
konečne začať brať vážne otázku inštalo
vania európskych štandardných signali
začných systémov, aby boli ich vlaky kom
patibilné so sieťami v  rôznych krajinách. 
V  hre je tiež nádej na  nové vysokorých
lostné kontinentálne spojenia. Tá spočíva 
v  plánoch zlúčiť Thalys a  Eurostar – čias
točne vlastnené francúzskymi a belgickými 
štátnymi železnicami SNCF a SNCB. Cieľom je vytvoriť sieť piatich 
krajín, ktorá by bola dostatočne príťažlivá a podarilo sa jej zvýšiť 
počet cestujúcich zo súčasných 18,5 milióna na 30 miliónov do roku 
2030. Tento plán veľkých fúzií momentálne čaká na schválenie zo 
strany EÚ. Takáto dohoda by mohla dať v budúcnosti teoreticky 
zelenú priamym vlakom z Londýna do Frankfurtu, teda na trase, 
ktorú spoločnosť Deutsche Bahn testovala iba raz, no potom od jej 
komerčného spustenia ustúpila. Stále však platí, že ak chcú želez
nice účinne konkurovať lietaniu, prevádzkovatelia vlakov musia 
prepracovať svoj prístup k informačným technológiám a zmeniť 
i prístup k tarifám. Mark Smith, ktorý prevádzkuje webovú stránku 
pre železnice Man in Seat 61, uviedol, že pokiaľ ide o platformy ces
tovných lístkov, treba vykonať množstvo práce. Cestovanie po že
leznici musí byť ľahšie a dostupnejšie. Zatiaľ čo k údajom leteckých 
spoločností existujú stovky aplikácií, ktoré dokážu rýchlo poskyt
núť rezervácie za dobrú cenu, pre prevádzkovateľov vlakov to ne
platí, konštatuje  Politico.  AČ

Eurostar vyhlásil vojnu leteckým spoločnostiam, ktoré 
prevádzkujú lety medzi Londýnom a Amsterdamom. 
Snaží sa tak využiť vlnu, ktorá sa týka klimatických 
zmien, a vďaka nej sa zvyšuje podiel cestujúcich 
po železnici. Ponúka im totiž zelenšiu alternatívu 
v porovnaní s lietaním. Od konca apríla začne 
práve v rámci tejto stratégie prevádzkovať priame 
vlakové spoje na svojej už existujúcej trase medzi 
Amsterdamom, Bruselom a Londýnom. Tvrdí, že 
na trase nebudú dlhé pasové a bezpečnostné 
kontroly. To by mohlo skrátiť čas cestovania 
o približne 30 minút, teda na približne štyri hodiny. 
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Nemeckí vlastníci lodí sú „opatrne optimistickí“

N a konci roku 2019 bolo v nemeckých lodných registroch za
písaných 2 140 lodí s hrubou tonážou 52,8 miliárd. „To je pre 

lepšiu predstavu buď o 184 lodí menej, alebo o 4,7 milióna menej, 
ak toto číslo premietneme do  hrubej tonáže, než to bolo pred ro-
kom. No stále je to podstatne viac ako v  časoch, keď sa začal glo-
bálny lodný boom, teda pred 20 rokmi,“ povedal prezident VDR 
Alfred Hartmann pre portál. Pokiaľ ide o celkovú TEU, podľa no

vých čísel už Nemecko nie je naj
väčším štátom v sektore kontaj
nerovej dopravy: „Skutočnosť, 
že nás Čína v tomto ohľade pred-
stihla, bola celkom predvídateľná. 
Jedným z  najjednoduchších vy-
svetlení a dôvodov je fakt, že dnes 
sa stavajú oveľa väčšie kontajne-
rové lode. Dalo sa to tiež očaká-
vať aj v dôsledku dlhej krízy, ktorá 
sa po roku 2009 doslova vliekla,“ 
uviedol Hartmann. „Väčšina ná-
morných spoločností má však 
napriek tomu minimálne aspoň 

opatrný optimistický výhľad do  budúcnosti,“ hovorí. Po  krízových 
rokoch a čiastočne bolestivom procese vysporiadavania sa s nimi, 
chytili dnes mnohí nový dych. Veľká časť má šťastie, keď sa môže 
zameriavať na budúcnosť a výzvy a nie na dlhy a obavy. „Bohužiaľ, 
situácia v zárobkoch sa značne líši a votalita je okrem toho na vr-
chole, samozrejme, v závislosti od odvetvia priemyslu, či oblasti lod-
nej dopravy,“ podčiarkuje šéf Verband Deutscher Reeder pre portál.

Nemecký lodný sektor ťahajú 
stredné a malé fi rmy

Alfred Hartmann však zároveň uviedol, že nemecká fl otila je i na
ďalej veľmi univerzálna a ponúka produkty vysokej kvality i vys

pelej technológie, a  to najmä vďaka vysokej úrovni odborných 
znalostí v námornej doprave a v tamojších spoločnostiach. V sú
časnosti viac ako 43 % plavidiel nemeckej fl otily pláva pod vlajkou 
EÚ, ide najmä o plavby pod portugalskou, cyperskou a maltskou 
zástavou. „V čase, keď sa myšlienka zjednoteného kontinentu dostala 
pod tlak, to hodnotím ako záväzok voči Európe,“ hovorí Alfred Hart
mann. Pod nemeckou vlajkou sa plaví 302 lodí. Antigua a Barbuda 
spolu s Libériou tak stále zostávajú najväčšími vlajkovými štátmi 
nemeckej fl otily. Pre Nemecko je naďalej charakteristický veľký po
čet malých a stredných námorných podnikov. Asi 80 % nemeckých 
prepravných spoločností prevádzkuje menej ako 10 plavidiel. Ná
morné spoločnosti nielenže tvrdo konkurujú svojim kolegom so 
sídlom v Singapure, ale aj susedným európskym krajinám, ako sú 
Dánsko, Belgicko alebo Holandsko, teda tým, ktoré čiastočne vy
užívajú priaznivejšie rámcové podmienky, 
keďže sú členskými štátmi Európskej únie. 
„Aby mohol námorný priemysel prežiť v pre-
važujúcej intenzívnej globálnej konkurencii, 
musí byť schopný operatívne pôsobiť z Ne-
mecka nielen v  regionálnom, ale aj v  me-
dzinárodnom meradle,“ uviedol pre portál 
maritimeexecutive aj generálny riaditeľ 
Nemeckej asociácie vlastníkov lodí Ralf 
Nagel: „Nezaujímame sa o  privilégiá, ale 
o rovnaké možnosti.“

Stop novým daniam
Ralf Nagel tiež uviedol, že nemecké námorné spoločnosti čelia 

obrovskej výzve: musia totiž nájsť spôsob, ako poskytovať svoje 
služby so ziskom približne na rovnakej úrovni ako pred 20 rokmi. 
Ralf Nagel vysvetľuje: „Práve preto si Nemecko ako centrum obchodu 
nemôže dovoliť uvaľovať nové dane na svoje námorné prepravné spo-
ločnosti. Išlo by totiž o bremená navyše, ktoré nikde na svete neexis-
tujú, napríklad v podobe dane účtovanej z poistného za poistné zmluvy 
pre lode. Môže sa to stať smrteľným, pretože časť nemeckých lodných 
spoločností sa vyvíja v odvetví služieb správy lodí, a to predsa nemá 
s klasickým vlastníctvom nič spoločné.“ Nezabudol ani podčiarknuť, 
že daňové úľavy, ktoré sa v súčasnosti poskytujú v Nemecku pre 
námornú dopravu, zostávajú našťastie v platnosti. Daň z tonáže, 
ktorú medzičasom ponúkajú už všetky kľúčové prepravné miesta 
na celom svete, by sa navyše mala aktualizovať v súlade s usmer
neniami a smernicami platnými v EÚ. „Odporúčame, aby sa úľava 
na dani z tonáže, ktorá sa už zaviedla v Dánsku, Holandsku a Nórsku, 
vzťahovala aj na pobrežné plavidlá a súvisiace činnosti v Nemecku. 
Tunajšie námorné spoločnosti sa totiž čoraz viac snažia napríklad za-
kladať veterné elektrárne na mori. To znamená záujem o prepravu po-
trebného materiálu i kvalifi kovaného personálu potrebného na pre-
vádzku, či údržbu zariadení.“ Na  záver portál maritimeexecutive 
konštatuje, že napriek poklesu počtu plavidiel bolo možné v Ne
mecku udržať rovnaký počet členov posádky, na ktorých sa vzťa
huje povinné sociálne zabezpečenie, než v minulosti. Ide o viac
menej stabilný stav týkajúci sa 8 265 zamestnancov.  AČ

Nemecká asociácia vlastníkov lodí (Verband 
Deutscher Reeder - VDR) zverejnila najnovšie 
štatistické dáta o svojej činnosti, ktoré okamžite 
pritiahli pozornosť expertov a médií, portál 
maritime-executive nevynímajúc. Vyplýva z nich, že 
Nemecko je aj naďalej piatym najväčším námorným 
štátom s podielom predstavujúcim 4,9 % v celkovom 
objeme celosvetovej námornej fl otily. Túto priečku 
sa krajine podarilo udržať napriek tomu, že čísla 
ukazujú medziročný pokles, ktorý predstavuje 0,6 %.

Alfred Hartmann

Ralf Nagel
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Ako veľmi zmení 5G sieť tvár prístavov?

N a stretnutí s názvom Inteligentná námorná sieť v Singapure 
bol však zjavný aj nový posun. Diskusia sa totiž konečne po

sunula od konceptu k rozvoju technológie inteligentných prísta
vov. Práve pre vodné prekladiská ide o dôležitú tému, keďže trend 
prístavov presúvať sa k  automatizácii, aby zostali konkurencie
schopné na preplnenom námornom trhu, je viacmenej nezvratný.

Vývoj technológie pre inteligentné prístavy sa doteraz zameria
val na to, čo sa dá urobiť v rámci súčasných digitálnych a techno
logických obmedzení. Na samite sa však konečne začala venovať 
pozornosť diskusii o tom, ako veľmi sa zavedením 5G siete v ob
lasti inteligentných prístavov zmení tvár lodnej dopravy, logis
tiky a dodávateľského reťazca. Zatiaľ čo široká verejnosť si spája 
5G sieť najmä s virtuálnou realitou a aplikáciami online hier, časť 
expertov a analytikov diskutuje o počítačovej bezpečnosti a oba
vách zo straty súkromia.

Ide napríklad o  otázky, kto/čo bude údaje kontrolovať a  kto 
bude mať k týmto údajom prístup. Otázniky vzbudzuje najmä re
nomé poskytovateľov 5G. V  tomto prípade ide o citlivú otázku 
ohľadom čínskej spoločnosti Huawei. Práve ona je v podozrení, 
že by mohla získavať citlivé informácie, a potom ich odovzdávať 
politbyru v Pekingu.

Rýchlo a rýchlejšie
Jednou z definícií 5G siete je, že ide o prostriedok, ktorý posu

nie náš svet bližšie k využitiu tzv. Internetu vecí (IoT), je podpor
nou technológiou, ktorá nielen spája ľudí, ale aj predmety. Súčasné 
prístavné a logistické systémy majú limity, pokiaľ ide o množstvo 
zdieľania údajov, či informácií. Spoliehajú sa preto na kombináciu 
optických káblov, ktoré zvyšujú konektivitu 4G. Táto sieť však, bo
hužiaľ, nemá dostatočnú šírku pásma, latenciu a ani kapacitu na to, 
aby dokázala niesť takú úroveň údajov, aká je potrebná na vyššiu 
auto matizáciu. Portál Splash247 považuje za  zásadné tri prvky, 
ktoré poskytujú 5G výhodu oproti existujúcim platformám. Sú 
nimi: hustota údajov, prenosové rýchlosti a latencia. Jednodu
cho povedané, 5G môže podporovať milión senzorových zariadení 
na kilometer štvorcový na rozdiel od 100 000 zariadení 4G. Ďalej 
prenáša údaje (latencia) medzi zariadeniami za jednu milisekundu, 
pre porovnanie – 4G to dokáže pri 50 milisekundách. Kombinácia 
pripojenia zariadenia prostredníctvom dátových a vizuálnych sen
zorov tak umožňuje oveľa vyššie inteligentné rozhodovanie. 5G sieť 

momentálne umožňuje spoločnostiam denne narábať s dátovými 
bodmi veľkosti 100 až 120 m a to z rôznych zdrojov. Ide o infor
mácie o prístavoch, ale aj pohyboch plavidiel, či kontajnerových 
lodí. V hustej premávke dokáže 5G rozšíriť konektivitu svojej siete 
v  uzavretej oblasti na  tisíce senzorov. Vďaka šíreniu základných 
staníc pripojených satelitom umožňuje bezproblémovú komuni
káciu medzi prístavom a plavidlami a optimalizuje tak operácie, 
napríklad vykladanie a nakladanie lodí.

Európskymi prístavnými lídrami 5G  
sú Rotterdam a Hamburg

Údaje a  infor
mácie z  5G na
vyše umožňujú 
úplnú viditeľnosť 
prepravovaného 
nákladu. To zna
mená, že okrem 
sledovania tovaru 
v reálnom čase ho 
môžu i  diaľkovo 
spravovať. Sieť to
tiž nielenže posky
tuje podrobnosti o  polohe, ale môže poskytovať informácie aj 
o teplote nákladu, či jeho vlhkosti. Výsledkom je teda optimalizo
vaný dodávateľský reťazec, keďže údaje umožňujú prepravcom 
zefektívniť zložité intermodálne procesy. Zapnutá sieť vie tiež 
posky tnúť presné údaje na preukázanie zodpovednosti za náklad 
a vlastníctvo v prípadoch, ak je treba prijať nápravné opatrenia 
alebo si uplatniť nároky na poistenie. Prístavní manažéri tieto vý
hody chápu stále viac, a preto tlačia aj na rozšírenie jednotlivých 
aplikácií. V súčasnosti už na ich vývoji pracuje niekoľko vodných 
prekladísk, medzi nimi napríklad Rotterdam, Hamburg a Singapur. 
Súčasná technológia, ktorú prístavy využívajú, totiž umožňuje iba 
obmedzenú automatizáciu, pretože nemá primeranú dátovú šírku 
pásma a ani dostatočnú latenciu na efektívne zvládnutie množ
stva údajov potrebných na operácie na optimalizáciu pracovného 
toku. Pokiaľ ide o žeriavy, tam sa napríklad spolieha na to, že ľudský 
operátor využije skúsenosti pri zaobchádzaní s vizu álnymi znač
kami tak, aby sa zabezpečilo bezpečné nakladanie a vykladanie. 
Sieť 5G však dokáže zvládnuť veľké objemy údajov a jej využitie by 
tak umožnilo úplnú automatizáciu procesu nakladania a vyklada
nia. Technológia na rozdiel od ľudí používa matematicky správne 
algoritmy a presné senzorové systémy. V praxi to znamená, že kým 
súčasný systém vyloží kontajnerovú loď v objeme 12 000 TEU za 4 
dni a na každý pripadne 30 preložení, pri 5G sa kapacita preložení 
zvýši na 50 za deň, čím sa skráti čas kotvenia plavidla v prístave 
iba na dva a pol dňa. To znamená, že prináša úspory, počnúc zní
ženým počtom nákladných žeriavov cez odstavné plochy na súši 
a končiac efektívnejším využitím plavidiel. Na konci je teda rých
lejšia, kvalitnejšia, lacnejšia i ekologickejšia vodná preprava tovaru. 
 Anton Čabák

Najnovší samit zástupcov lodiarov v Singapure, 
na ktorom sa stretli začiatkom roka, sa venoval 
technológii 5G siete. Experti totiž majú jasno v tom, že 
aj ona navždy zmení spôsob, akým vedieme naše životy, 
prístavné operácie nevynímajúc, píše portál Splash 247.



76	 marec 2020

Vodná doprava
Správy

Štyri supertankery pre Euronav
B elgická spoločnosť Euronav si zaobstará štyri nové plavidlá 

typu VLCC, tzv. supertankery, z dielne juhokórejských lodeníc 
Daewoo (DSME). Cena za jedno plavidlo je stanovená na 93,5 mil. 
USD (82,7 mil. eur), spolu tak Euronav zaplatí 374 mil. USD (330,8 

mil. eur). Týmto krokom plánuje lodná spoločnosť zvýšiť svoju pre
vádzkovú kapacitu a znížiť priemerný vek flotily supertankerov, 
ktoré sa používajú najmä na prepravu ropy. Plavidlá budú vyba
vené technológiou čistenia výfukových plynov a úpravou balas
tovej vody. Spoločnosť Euronav by si ich mala prevziať od posled
ného štvrťroka 2020 do prvého štvrťroka 2021. „Základná myšlienka 
použitia supertankerov zostáva napriek šíreniu nového koronavírusu, 
a tým aj utlmujúcej sa obchodnej aktivity, stále konštruktívna,“ uvie
dol Hugo De Stoop, generálny riaditeľ spoločnosti Euronav.

Wärtsilä lídrom výskumu EÚ
F ínska technologická skupina Wärtsilä spolu s konzorciom šies

tich ďalších partnerov z priemyselného a akademického pro
stredia získala financie zo zdrojov EÚ na projekt, ktorý je zame

raný na zníženie spotreby paliva a zníženie emisií z lodnej dopravy. 
Ide o trojročný projekt SeaTech s cieľom vyvinúť dve symbiotické 
inovácie lodného motora a pohonu, ktoré by v kombinácii mohli 
viesť k 30percentnému zníženiu spotreby paliva lodí. Projekt zá
roveň predpokladá zníženie emisií oxidov síry (SOx) a oxidov du
síka (NOx) o 99 %, 46percentné zníženie emisií CO2 a 94percentné 
zníženie emisií pevných častíc. Navrhovaná inovácia výroby ener
gie motora je založená na dosahovaní účinnosti premeny na veľmi 
vysokú energiu. Inovácie zahŕňajú úpravy v oblasti presného ria

denia lodného motora a inštaláciu dynamického krídla na prove 
lode, ktoré zvyšuje ťah a stabilitu plavidla.

Financie na autonómne lode
Z  výskumného programu EÚ Horizont 2020 sa projektu auto

nómnej lode vyvíjanej nórskym zoskupením okolo spoloč
nosti Kongsberg ušlo okolo 20,1 mil. eur. V  rámci štvorročného 
projektu Autoship má Kongsberg inštalovať a testovať autonómnu 
technológiu na dvoch plavidlách v rôznych prevádzkových pro
strediach – pre pobrežnú námornú prepravu a pre vnútrozemskú 
riečnu lodnú prepravu. „Ukážeme, že je možné na diaľku prevádzko-
vať niekoľko lodí z pevniny a v rozsiahlej geografickej oblasti,“ uvie
dol Egil Haugsdal, generálny riaditeľ spoločnosti Kongsberg Mari
time. Cieľom projektu Autoship je rovnako testovať a ďalej rozvíjať 
kľúčové technológie spojené s plne autonómnymi navigačnými 
systémami, inteligentnými strojovými systémami, autodiagnosti

kou, prognostikou a plánovaním operácií, ako aj s komunikačnou 
technológiou, ktorá má umožniť vynikajúcu úroveň kybernetic
kej bezpečnosti a integrovať plavidlá do modernizovanej elektro
nickej infraštruktúry.

Vírus COVID-19 znižuje zisky lodiarov
P odľa analytikov kodanskej agentúry Sea Intelligence nepriaz

nivé dopady šírenia nového koronavírusu COVID19 na lodnú 
prepravu naďalej rastú, aj keď pomalším tempom. Prepravcovia 
už prišli o zisky vo výške 1,9 mld. USD, čo vychádza z nižšieho ob
jemu prepravených jednotiek TEU o 1,9 mil. ks pri cene 1 000 USD 
za lodnú prepravnú jednotku (kontajner). Podľa Sea Intelligence 
opatrenia na riadenie kapacity zabezpečili, že sadzby za prepravu 
tovaru zostanú na tej istej úrovni, zatiaľ sa teda odvracia obava 
z prudkého nárastu sadzieb, podobného pri finančnej kríze. Podľa 
Sea Intelligence sa tiež vyskytli obavy, že ak by sa nepriaznivá situ
ácia predĺžila, dopravcovia by museli okrem zvýšenia prázdnych 
miest na lodiach pristúpiť aj k zníženiu počtu lodí. To však nemusí 
nastať, pretože podľa Sea Intelligence sa situácia v oblasti toku 
nákladu v námorných prístavoch v Číne normalizuje s tým, ako sa 
výrobné závody začínajú znovu otvárať.

RAK, foto: Pixabay, Wärtsilä, Kongsberg
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Lietadlo budúcnosti Airbus Maveric
A irbus na  výstave Singapore Air Show 2020 predstavil mo

del stroja s inovatívnym dizajnom, ktorý spája trup a krídla 
do jedného funkčného celku. Koncept Maveric ( „Model Aircraft for 

Validation and Experi
mentation of Robust In
novative Controls“, čiže 
„Modelové lietadlo pre 
overenie a experimento
vanie robustných inova
tívnych ovládacích prv
kov“) bol prezentovaný 
ako úplne funkčný mo
del v zmenšenej mierke. 
Dnešné lietadlá sú si po
dobné takmer ako vajce 
vajcu, z hľadiska dizajnu 

sa výraznejšie od
lišuje len niekoľko 
vojenských lieta
diel, pri ktorých 
Airbus zrejme čer
pal inšpiráciu pre 
svoj najnovší ex
periment. Jeho 
koncept prichá
dza s  dizajnom 
oz n a čova ný m 
ako „blended 
wing body“, vy

značujúci sa spojením 
tela a krídel do jedného 
celku. Nekonvenčný 
dizajn prichádza s  vý
razne väčším vnútorným 
priestorom. Zásadne sa 
mení aerodynamika ce
lého stroja, čo má podľa 

Airbusu viesť až k 20 % zníženiu spotreby paliva. Nový tvar tiež ot
vára dvere pre vývoj nových pohonných systémov, ktoré sa nemu
sia obmedzovať na typické konvencie súčasnej generácie lietadiel. 
Airbus predviedol zmenšený funkčný model svojho konceptu, dlhý 
2 metre a široký 3,2 metra s plochou 2,25 m², ktorým odpovedá 
na rečnícku otázku otázku: Čo keby lietadlo budúcnosti vyzeralo 
ako obrie lietajúce krídlo? Projektový tím v Toulouse zvládol do
viesť celú myšlienku od prvých náčrtkov cez 3D počítačový mo
del až do podoby zmenšeného prototypu za necelé tri roky. V júni 
minulého roka tak diaľkovo ovládaný stroj absolvoval svoj histo
ricky prvý let. Airbus Maveric je prospešný prinajmenšom tým, že 
prinúti letecký priemysel znovu premýšľať o nových možnostiach.

Bell 505 do Nepálu
P rvé dva stroje Bell 505 Jet Ranger X si v Nepále objednala spo

ločnosť Simrik Air. Spoločnosť bude stroje prevádzkovať pri
márne pre súkromné a fi remné charterové lety.

Vrtuľníky Bell 505 obstoja aj v tých najnáročnejších podmien
kach. Nové stroje Bell 505 spoločne s dvomi strojmi Bell 407GXP, 
ktoré Simrik Air už prevádzkuje, umožnia tejto dopravnej spoloč
nosti uspokojiť všetky potreby svojich zákazníkov. V júni 2019 Bell 
oznámil, že jeho stroj bude mať typové osvedčenie pre lety v hus
totnej výške až 6 850 m. n. m., čím nasadil vysokú latku pre všetky 
stroje v tejto triede.

V ázijskopacifi ckom regióne operuje 40 strojov Bell 505 a plnia 
tu rad úloh. V Austrálii, Číne, Kambodži, Indonézii a vo Vietname 

slúžia z veľkej časti v oblasti cestovného ruchu a na charterové 
lety, v Japonsku s nimi absolvujú výcvik piloti pobrežnej stráže.

Bell 505 Jet Ranger X má celosvetovo nalietaných viac než 20 000 
letových hodín, spoločnosť Bell dodala svojim zákazníkom 200 
vrtuľníkov, ktoré sú v prevádzke na šiestich kontinentoch. Bell 505 
dosahuje maximálnu rýchlosť 232 km/h a jeho úžitkové zaťaženie 
predstavuje 680 kg. Nový päťsedadlový stroj s pokročilou avioni
kou je navrhnutý s dôrazom na bezpečnosť, efektivitu a spoľahli
vosť. Vrtuľník Bell 505 s osvedčenými dynamickými komponentmi 
sa vyznačuje moderným aerodynamickým dizajnom, dvojkanálo
vým FADEC motorom Turbomeca Arrius 2R a najlepším pomerom 
cena/výkon vo svojej triede.

Prvý exportný kontrakt pre Mi-38T
K oncom januára oznámila štátna ruská agentúra Rosoboronex

port, sprostredkujúca dovoz a vývoz vojenskej techniky, že zís
kala prvý kontrakt na export novej vojenskej verzie viacúčelového 
vrtuľníka Mi38T – meno objednávateľa však nezverejnila. Gene
rálny riaditeľ spomenutej agentúry Alexander Michejev povedal 
na margo kontraktu: „V rekordnom čase bol na svetový trh uvedený 
nový ruský vrtuľník, ktorý je vo svojom segmente skutočne jedinečný. 
Vrtuľník bol vyvinutý výhradne na báze domácich špičkových tech-
nológií.“ Tu treba spomenúť, že požiadavku na použitie domácich 
technológií vznieslo ruské ministerstvo obrany a jej dôvodom boli 

medzinárodné sankcie na dovoz špičkových technológií do Ruska. 
Vrtuľník Mi38T sa vyrába v Kazanskom vrtuľníkovom závode a je 
určený na prepravu až 40 osôb. Do kabíny vrtuľníka možno umiest
niť 12 zranených osôb na nosidlách, prípadne 30 sediacich zrane
ných a  dvoch členov medicínskeho tímu. Kabínu možno konfi 
gurovať aj na prepravu nákladov do hmotnosti 5 000 kg. Vrtuľník 
možno využívať aj na pátracie a záchranné misie, pričom pomo
cou palubného navijaka možno do visiaceho vrtuľníka vytiahnuť 
osoby či náklad do hmotnosti až 300 kg. V zadnej časti trupu je 
hydraulicky ovládaná nakladacia rampa, na pravej strane sú široké 
posuvné dvere. Na želanie sa vrtuľník dodáva aj v konfi gurácii VIP 
s pohodlnými kreslami, pohovkou, kuchynkou a barovým pultom. 
Na pohon vrtuľníka Mil Mi38T slúžia dva turbo hriadeľové motory 
výkonu po 2 090 kW.  (RM)

Správy
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Boeing 777-9 absolvoval prvý let

B oeing ofi ciálne zverejnil svoj zámer vyvinúť a vyrábať rad 777X, 
odvodený od mimoriadne úspešného radu 777, už v novem

bri 2013. Nový Boeing 777X bude najväčším a najhospodárnejším 
dvojmotorovým prúdovým dopravným lietadlom, bezkonkuren
čným v každom výkonnostnom parametri. So svojou prelomovou 
aerodynamikou a motormi bude mať model 777X o 10 % nižšiu 
spotrebu i emisie a o 10 % nižšie prevádzkové náklady než kon
kurenčné modely, tvrdí fi rma Boeing.

Z technického hľadiska sú najzaujímavejšími a najinovatívnejšími 
prvkami nového lietadla jeho krídla a motory. Nové krídla z kom
pozitného materiálu konštrukčne vychádzajú z krídiel modelu 787 
Dreamliner, majú však menší uhol šípu. Kvôli zvýšeniu vztlaku a sú
časnému zníženiu spotreby má nové krídlo väčšie rozpätie než majú 
doterajšie modely B777 – to však spôsobilo konštruktérom mierny 
„bolehlav“. S rozpätím 71,75 m by totiž nový model 777X nemohol 
parkovať na vedľa seba umiestnených stojiskách, na letiskách ka
tegórie E. Podľa predpisov Medzinárodnej organizácie pre civilné 
letectvo (ICAO) môžu na letiskách kategórie E pristávať len lietadlá 
s rozpätím krídiel do 65 m. Nový model 777X by tak so svojím vyššie 
spomenutým väčším rozpätím musel používať letisko vyššej kate
górie F – takých letísk, ktoré v súčasnosti používajú len typy B7478 
a A380, je však oveľa menej ako letísk triedy E. Konštruktérom fi rmy 
Boeing sa predsa len podarilo „vtesnať“ model 777X do kategórie 
E, a to elegantným riešením, ktoré odpozorovali od vojenských ná
morných lietadiel pristávajúcich na  lietadlových lodiach. Mnohé 
z týchto lietadiel majú sklopné krídla, resp. aspoň ich koncové časti – 

lietadlá tak zabe
rajú na  palubách 
aj v  podpalubných 
hangároch lietadlo
vých lodí podstatne 
menej drahocen
ného priestoru ako 
lietadlá s  pevnými 
krídlami. Sklope
ním koncov krídiel 
nahor (samozrejme, 
až po  pristátí) sa 
značne zmenší roz
pätie krídiel lie
tadla 777X, a  to 
zo 71,75  m v le
tovej konfigurácii 
na 64,82 m na zemi 
– lietadlo teda vy
hovuje – aj keď len 
taktak – požiadavkám le
tísk kategórie E. Sklápacie 
konce krídiel, vôbec prvé 
na dopravnom lietadle, spô
sobili americkému Federál
nemu úradu pre letectvo 
(FAA) vrásky na  čele, pre
tože jeho schvaľovacie predpisy doteraz so sklopnými koncami krí
diel nepočítali. Nakoniec však takéto predpisy boli vypracované. Tie 
na príklad ustanovujú, že lietadlo musí byť vystrojené viacnásob
nými varovnými systémami, ktoré zabránia jeho vzletu so zdvihnu
tými koncami krídiel. Podstatnou požiadavkou je, aby sa počas letu 
sklápací mechanizmus za žiadnych okolností neodblokoval. FAA tiež 
vyžaduje, aby výrobca (tým je nemecká fi rma Liebherr Aerospace) 
preukázal, že na zemi vydržia sklopené konce nárazy vetra s rých
losťou až 120 km/h. Technickým unikátom sú aj motory nového lie
tadla. Ide o motory typu GE9X, vyrábané fi rmou GE Aviation. Sú to 
najväčšie motory, aké sa kedy použili na civilnom dopravnom lie
tadle. O veľkosti tohto motora dobre svedčí to, že rotor jeho dú
chadla má priemer 340 cm. Maximálny ťah motora je 470 kN. Nový 
rad 777X bude spoločnosť Boeing dodávať v dvoch verziách. Ako 
prvá vzlietla verzia 7779, ktorá má dĺžku 76,72 m a v dvoch triedach 
usporiadaná kabína prepraví až 426 cestujúcich do  vzdialenosti 
13 500 km. Verzia 7778 má trup skrátený na 69,79 m a 384 cestujú
cich prepraví do vzdialenosti 16 170 km. Ku koncu minulého roka 
registroval Boeing 309 pevných objednávok na lietadlá radu 777X, 
pričom prvá z nich bude spoločnosť Emirates – tá si objednala 150 
lietadiel – s dodávkou v budúcom roku. Medzi objednávateľmi typu 
777X sú napríklad aj európske spoločnosti Lufthansa (20) a British 
Airways (18), ale zatiaľ žiadna americká letecká spoločnosť. Cenní
ková cena verzie 7778, ktorá však bude k dispozícii najskôr v roku 
2023, je 410,2 milióna dolárov, väčšia verzia 7779 stojí 442,2 milióna 
dolárov. Podľa analytikov sú však skutočné ceny výsledkom zloži
tých rokovaní medzi výrobcom a objednávateľom lietadiel, pričom 
zľavy môžu dosiahnuť až 50 % z cenníkovej ceny. Rado Mlýnek

Boeing so sklopnými koncami krídel už lieta. 
Od americkej spoločnosti Boeing, ktorej šéfovia už 
nemôžu - obrazne povedané - ani len počuť výraz MAX, 
prišla konečne dobrá správa: po niekoľkých odkladoch sa 
25. januára uskutočnil prvý vzlet testovacieho exemplára 
nového radu dvojmotorových veľkokapacitných 
dopravných lietadiel s vývojovým označením 777X.

Boeing 777X, interiér v biznis triede

Boeing 777X, ekonomická trieda
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FIAT PROFESSIONAL, NAJPREDÁVANEJŠIE DODÁVKY 
NA SLOVENSKOM TRHU ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV.
OSLÁVTE TO S NAMI U NAŠICH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV A ZÍSKAJTE
MNOŽSTVO VÝHOD PRI VÝBERE SVOJHO NOVÉHO PROFESIONÁLA.
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Dodávky Fiat Professional sú najpredávanejšie úžitkové vozidlá na slovenskom trhu v období rokov 2010 – 2019. 
Kombinovaná spotreba: 4,4 – 8,9 l/100 km, emisie CO2: 116 – 234 g/km. Všetky modely spĺňajú novú emisnú normu E6D-Temp.
Obrázky majú ilustračný charakter. Podrobné informácie nájdete u autorizovaných predajcov FIAT PROFESSIONAL a na www. atprofessional.sk.
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SKUTOČNÝ PROFÍK NIKDY NEPRESTÁVA BYŤ PROFÍKOM,
PRETO SI VYBERÁ TO NAJLEPŠIE
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Všetko k tachografom na jednom mieste!

www.tamex.sk

ÚPLNE NOVÝ 
VW CADDY

NOVÁ GENERÁCIA 
VOZIDIEL VOLVO TRUCKS

100 ROKOV 
ZNAČKY STILL
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Člen:

ZVÄZ LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zväz logistiky 
a zasielateľstva SR LEV V NOVOM ŠATE: 

NOVÁ GENERÁCIA NÁKLADNÝCH VOZIDIEL MAN

TÉMA:

POSTER

PREPRAVA S REGULOVANOU TEPLOTOU A TECHNIKA
Sklady s regulovanou teplotou a food logistika

TÉMA MESIACA: 
DOVOZ OJAZDENÝCH VOZIDIEL: ÁNO/NIE?

VIEME, ŽE VAŠA PRÁCA JE ŤAŽKÁ, 
ALE S NAMI MÔŽETE ZAČAŤ ZĽAHKA UŽ OD 898 EUR* MESAČNE!

* uvedená splátka je bez DPH, platí pri využití fi nančného lízingu s dĺžkou trvania 60 mesiacov, pri akontácii 10 % a s poslednou navýšenou splátkou 25 %. 
Ponuka platí len pre podnikateľské subjekty a pre vozidlá objednané do 30. 6. 2020 alebo do odvolania, vrátane schváleného fi nancovania 
prostredníctvom spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. (IČO: 35 704 713), ktorá fi nancovanie zabezpečuje. 

Len pre vozidlá, fi nancované cez ČSOB Leasing, a.s., vám IVECO ponúka servisný kontrakt 2XL, ktorý je počas prvého roku trvania fi nancovania 
za 0 EUR a počas zvyšných 4 rokov za 278 EUR mesačne.

SOM NEZASTAVITEĽNÝ
(pokiaľ nemám dobrý dôvod)

www.dispecer.sk
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