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Bratislava 
4. 4. 2018 Druhý život batérií: VHH a MAN testujú využitie 

použitých batérií v nabíjacích staniciach pre 

elektrické autobusy 

Dopravný podnik Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 

(VHH) a spoločnosť MAN Truck & Bus spoločne skúmajú 

možnosť ďalšieho uplatnenia použitých batérií v akumulačných 

systémoch, ktoré by sa dali využiť pre elektrické autobusy. 

 

 VHH a MAN podpísali memorandum o porozumení, ktoré 

sa týka využitia batérií z elektrických autobusov v 

nabíjacích staniciach v depách 

 Cieľ: trvalo udržateľné využitie batérií, stabilizovanie 

energetických nárokov pri nabíjaní elektrických autobusov 

 Projekt je súčasťou partnerstva medzi mestom Hamburg a 

Volkswagen Group v oblasti mobility  
 

Batéria je srdcom elektrického vozidla. Pri použití v elektrickom autobuse 

musia batérie zvládnuť veľmi veľa – od veľkých vzdialeností, ktoré vozidlá 

najazdia, až po každodenné nabíjanie a veľké požiadavky na výkon. V 

priebehu životnosti vozidla kapacita batérií klesá a v určitom bode už 

nedokážu zabezpečiť požadovaný dojazd. Spoločnosť MAN predpokladá, že 

batérie v jej elektrických autobusoch vydržia minimálne šesť rokov. A keďže 

priemerná životnosť mestského autobusu je 12 rokov, batérie by sa mali 

vymeniť, hoci ešte stále majú určitú kapacitu. 

Otázkou je, čo s týmito batériami. Vyhodiť ich nie je ekologické ani 

ekonomicky únosné. Dopravný podnik v nemeckom Hamburgu (VHH) a 

spoločnosť MAN Truck & Bus sa preto rozhodli spoločne otestovať možnosť 

uplatnenia týchto batérií v stacionárnych akumulačných zariadeniach a 16. 

marca 2018 o tom v Mníchove podpísali memorandum. 

„Skladisko energie druhého života“ je navrhnuté tak, aby zamedzilo výkyvom 

v odbere elektriny: naplno sa dobije počas slabšej prevádzky a elektrické 

autobusy to potom využijú cez dopravnú špičku. Šetrí to náklady a stabilizuje 

sa využitie elektrickej siete, čo je zámer projektu. Očakávajú sa tiež ďalšie 

poznatky o vlastnostiach starnúcich batérií, resp. o životných cykloch 
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budúcich batérií a batériových technológií. Prototyp statického 

akumulačného zariadenia začne pracovať v priebehu roka na hamburskom 

predmestí Bergedorf. Zahŕňa prácu s použitými batériami z testovacích 

vozidiel, ktoré majú články rovnakého typu, aký budú využívať aj elektrické 

autobusy značky MAN.  

„Tento projekt zdôrazňuje naše úsilie poskytnúť zákazníkom komplexnú 

paletu elektrifikačných riešení pre ich vozidlový park,“ zdôraznil Florian 

Hondele, projektový manažér MAN Transport Solutions. Tím konzultantov 

MAN Transport Solutions od minulého roka pomáha dopravným a 

logistickým spoločnostiam vo všetkých oblastiach súvisiacich s prechodom 

na alternatívne pohonné systémy, predovšetkým smerom k elektrickým 

vozidlám. 

Spoločné testovanie „skladiska energie“ je súčasťou inovačného partnerstva 

spoločnosti MAN Truck & Bus a dopravného podniku VHH. „Prechod na 

elektrickú dopravu znamená oveľa viac než len nákup elektrických 

autobusov a tento test dokonale zapadne do našej holistickej stratégie,“ 

povedal generálny riaditeľ VHH Toralf Müller.  

Výskumná časť projektu je súčasťou kooperácie mesta Hamburg a 

Volkswagen Group, do ktorej patrí aj značka MAN. Partneri spoločne pracujú 

na inovatívnych riešeniach, na zvýšení ekologickosti, bezpečnosti, 

spoľahlivosti a hospodárnosti dopravy v mestách. Jednou z oblastí, na ktoré 

sa pritom zameriavajú, je podpora vozidiel na elektrický pohon, čo by sa malo 

znížiť objem emisií a hladinu hluku v meste.  

V rámci partnerstva sa už po uliciach Hamburgu pohybuje približne 150 

elektrických vozidiel značky Volkswagen a od konca roka 2018 budú 

obyvateľov po meste voziť elektrické autobusy značky MAN. 

„Chystáme sa urobiť kľúčový krok vo vývoji batérií a ako výrobca vozidiel 

chceme pritom hrať významnú úlohu,“ povedal pri príležitosti podpísania 

zmluvy Felix Kybart, riaditeľ divízie alternatívnych pohonov v spoločnosti 

MAN Truck & Bus. A táto úloha sa nekončí dodaním vozidiel – zahŕňa aj 

druhý život batérií a ich recykláciu. 

Hamburský dopravný podnik VHH s vozidlovým parkom 527 autobusov 

ročne prepraví viac než 100 miliónov cestujúcich a zamestnáva 1600 ľudí 60 

národností. Prechodom na elektrickú dopravu VHH investuje do budúcnosti. 

Dva elektrické autobusy v meste pravidelne premávajú už od roku 2014 a 

ďalšie sú objednané. Stavia sa tam aj servis elektrických autobusov, ktorý 

otvoria v lete 2018. 
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Na snímkach 

1 – Dopravný podnik v nemeckom Hamburgu a spoločnosť MAN Truck & 

Bus sa rozhodli spoločne otestovať možnosť uplatnenia použitých batérií 

z elektrických autobusov a 16. marca 2018 o tom v Mníchove podpísali 

memorandum. 

 

2 – Toralf Müller, generálny riaditeľ VHH (vľavo) a Dr. Ulrich Dilling, člen 

výboru pre produkciu a logistiku v MAN Truck & Bus, podpísali memorandum 

o porozumení, ktoré sa týka ďalšieho využitia batérií z elektrických 

autobusov pre nabíjacie stanice v depách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


