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ŠKODA AUTO DigiLab začíná v Praze testovat mobilní
nabíjecí stanice pro elektromobily
› Cílem je vybudovat alternativní mobilní nabíjecí infrastrukturu a doplnit tak síť
stacionárních dobíjecích stanic
› Projekt mobilních nabíjecích stanic začíná jako služba pro firmy a carsharingové
platformy, v budoucnu se počítá i s dostupností pro soukromé uživatele elektromobilů
› Mobilní nabíjecí stanice E-MONA je prvním z projektů ŠKODA AUTO DigiLab na podporu
elektromobility v souvislosti s příchodem prvních elektrických modelů ŠKODA v roce 2019
Mladá Boleslav, 14. listopadu 2018 – ŠKODA AUTO DigiLab spustila v Praze pilotní fázi
nového projektu mobilních nabíjecích stanic pro elektromobily. Cílem je usnadnit řidičům
přechod k elektromobilitě. Služba bude zpočátku sloužit firemním vozovým parkům a
carsharingovým platformám, které ve svých flotilách mají elektromobily. V budoucnu se
počítá i s rozšířením pro soukromé uživatele elektromobilů. V současnosti jezdí podle
odhadu společnosti ŠKODA AUTO DigiLab jen v Praze až 1000 elektromobilů. Do tohoto
čísla jsou započítány i vozy registrované mimo Prahu, ale reálně jezdící v hlavním městě.
S uvedením prvních elektrických modelů ŠKODA na trh v roce 2019 lze očekávat výrazný
nárůst jejich počtu.
„Dostatek dostupných nabíjecích stanic je pro současné i budoucí majitele elektromobilů velmi
důležité téma. Mobilní nabíjecí stanice je jedním z řešení pro situace, kdy jsou akumulátory v
elektromobilu na kritické hranici a majitel nemá ve svém okolí možnost zajistit dobití,“ říká
Jarmila Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLab. „Proto se tomuto tématu věnujeme ještě před tím,
než ŠKODA uvede své první elektrické modely v roce 2019.“
Mobilní nabíjecí stanice je kompaktní zařízení připojené za elektrokolo. Díky tomu se na základě
požadavku klienta dobíječka snadno a rychle dostane na požadované místo. Pracovník dobíječku
postaví vedle auta či za něj, kabel napojí k elektromobilu a zabezpečí jej. Zásuvku nemůže díky
speciálním západkám vytáhnout nikdo cizí z nabíjecí jednotky ani z elektromobilu. Ve srovnání
s umístěním dobíjecího zdroje například do dodávky nebo na nákladní auto vyžaduje řešení
s elektrokolem minimum dodatečného prostoru a nezabere druhé parkovací místo. Další výhodou
je možnost na místo dopravit plnou nabíječku a obratem do zázemí vrátit jinou, vybitou. To vše lze
uskutečnit v řádu minut.
Zařízení disponuje kapacitou 16,8 kWh a energii z něj lze do běžného typu elektromobilu přenést
za čtyři hodiny, a to až na úroveň 80 procent dobití. Zdroj obsahuje dvanáct bateriových článků
GreenPack, každý o kapacitě 1,4 kWh, které je možné po vybití vyjmout a samostatně nabíjet
v docích – po této rychlé výměně lze mobilní stanici ihned znovu použít. Čas potřebný k dobití
prázdných článků je opět čtyři hodiny.
Služba se ve spolupráci s energetickou společností PRE spouští v pilotní fázi v Praze. Pro správce
vozových parků může být využití mobilního zdroje výhodnější než svážení vozů ke stacionárním
nabíjecím stanicím. Služba bude určena i pro případy nouze, kdy řidič zjistí, že mu kapacita nestačí
pro dojezd k nejbližší stanici. Mobilní dobití vyjde výhodněji než transport vozu.
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Do budoucna se počítá s rozšířením nabídky také pro soukromé zákazníky. Předpokládá se její
aktivní využívání ve volném čase majitelů elektromobilů, protože mobilní zařízení lze snadno a
rychle přistavit kamkoli, například k restauraci nebo sportovišti.
Cílem společnosti ŠKODA AUTO Digilab je vyvíjet služby zaměřené na zákazníka s vysokou
přidanou hodnotou. ŠKODA AUTO DigiLab teď novou službu bude ověřovat v provozu.
Z nasbíraných zkušeností bude následně čerpat při rozvoji celé palety služeb mobility ve větším
měřítku, včetně různých konceptů mobilního nabíjení v souladu se Strategií 2025 ŠKODA AUTO.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera,
Martin Ježek,
Vedoucí Komunikace podniku
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Fotografie k tématu:
ŠKODA AUTO DigiLab začíná v Praze testovat mobilní
nabíjecí stanice pro elektromobily
Dostatečná nabíjecí infrastruktura je pro potenciální majitele
elektromobilů jedno z nejdůležitějších témat. Služby jako
právě představená mobilní nabíječka jsou odpovědí
na otázku, co lze dělat, když v baterii elektromobilu klesne
hodnota na kritickou hranici.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO DigiLab začíná v Praze testovat mobilní
nabíjecí stanice pro elektromobily
Kapacita mobilní nabíječky je 16,8 kWh. Energii je schopna
přenést do baterie běžného elektromobilu za 4 hodiny.
Obsahuje 12 bateriových článků GreenPack o kapacitě 1,4
kWh, které je možné po vybití vyndat a samostatně nabíjet
v nabíjecích docích.
Download
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ŠKODA AUTO DigiLab začíná v Praze testovat mobilní
nabíjecí stanice pro elektromobily
Kurýr dopraví k zaparkovanému elektroautu mobilní
nabíječku připojenou za elektrokolo. Oproti umístění do/na
korbu auta vyžaduje elektrokolo minimum dodatečného
prostoru a nezabere druhé parkovací místo. Zároveň může
kurýr přistavit plnou nabíječku a při návratu odvézt jinou,
vybitou, zpět do zázemí.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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