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ŠKODA AUTO testuje v interní logistice elektrické tahače 
 

› Od 1. října se v hlavním závodě v Mladé Boleslavi používají dva nákladní automobily s 

elektrickým pohonem 

› Rozsáhlá opatření k trvale udržitelnému rozvoji v oblasti výroby a logistiky, zastřešená 

strategií „Green Future“, jsou pevnou součástí směřování společnosti 

 

Mladá Boleslav, 29. listopadu 2021 – ŠKODA AUTO testuje v Mladé Boleslavi dva elektrické 

tahače, které se používají v rámci vnitrozávodní dopravy. Další nákladní vozy s elektrickým 

pohonem budou následovat. Česká automobilka plánuje, že oproti nákladním automobilům 

vybaveným naftovým motorem takto ušetří 60 tun CO2 ročně. ŠKODA AUTO důsledně 

minimalizuje uhlíkovou stopu a v rámci firemní strategie NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 

2030 výrazně zpřísňuje své ekologické cíle.  

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Výroby a logistiky, zdůrazňuje: 

„Ve ŠKODA AUTO cíleně sázíme na „Simply Clever“ přístupy, abychom společnost v oblasti výroby 

a logistiky učinili ještě udržitelnější. Po úspěšném zkušebním provozu obou tahačů s čistě 

elektrickým pohonem v rámci vozového parku vnitrozávodní dopravy plynule přecházíme na čistě 

elektrické nákladní automobily. Chceme tím dát impuls také svým lokálním dodavatelům. Ve 

střednědobém horizontu plánujeme, že veškeré komponenty, které dodávají nákladní vozy z 

bezprostředního okolí našich závodů, se budou na naše výrobní linky dostávat s nulovými lokálními 

emisemi.“ 

 

Od začátku října testuje logistika společnosti ŠKODA AUTO v rámci vnitrozávodní dopravy dva 

elektrické tahače vybavené standardními návěsy, které do května příštího roku na příslušných 

trasách nahradí dosavadní tahače poháněné naftovým motorem. V další fázi budou od června 2022 

v závodě v Mladé Boleslavi přepravovat speciálně vyrobené zkrácené návěsy baterie pro vozy 

BEV. Za tímto účelem budou návěsy vybaveny manipulační technikou pro automatickou nakládku a 

vykládku palet.  

 

Dojezd lokálně bezemisních nákladních automobilů činí na jedno nabití baterií přibližně 80 

kilometrů a dobít baterie na plnou kapacitu trvá 4,5 hodiny. Na 100 kilometrů jízdy spotřebují 

zhruba 200 kWh elektřiny. Používáním těchto vozů plánuje ŠKODA AUTO ušetřit 60 tun CO2 ročně.  

 

V rámci své strategie „Green Future“ sleduje automobilka ŠKODA AUTO ambiciózní cíle 

udržitelného rozvoje, které si pro oblast výroby a logistiky stanovila v konceptu „Green Logistics“.  

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.zelenalogistika.cz/index-de.html
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Kamila Biddle 

Vedoucí Komunikace podniku              Tisková mluvčí za výrobu, HR a životní prostředí 

a interní komunikace  T +420 730 862 599 

T +420 326 811 773   kamila.biddle@skoda-auto.cz 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO testuje v interní logistice elektrické   

tahače  

ŠKODA AUTO v rámci logistiky dále rozšiřuje svůj 

ekologický vozový park a testuje v Mladé Boleslavi dva 

tahače s elektrickým pohonem. Oba tyto vozy se 

používají ve vnitrozávodní dopravě, další mají 

následovat. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů;  
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;  
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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