
MOTOR JIKOV Group zahájil výrobu 
komponent pro golfové vozíky do Číny

Jeho zákazníkem je nový čínský závod americké společnosti E-Z-GO

České Budějovice / WUXI – První dodávku pro novou americko-čínskou společnost E-Z-GO Asia 
Pacifik nyní kompletují strojaři českobudějovické společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., 
divize Průmyslové výrobky.

Ta začala vyrábět pedálové sestavy do elektrických golfových vozíků řady RXV, které budou montovány v novém 
závodě společnosti ve východočínském městě Wuxi. „Do řady našich významných zahraničních partnerů patří 
dlouhé roky americká společnost E-Z-GO z Augusty v Georgii. Naše divize Průmyslová výroba pro ně vyrábí sesta-
vy závěsů kol, brzdové bubny a další komponenty pro elektrické golfové vozíky výrobní řady TXT a sestavy pedálů 
pro typy RXV. Americký partner je s kvalitou naší práce zjevně spokojen, a proto se nám otevřela možnost dodá-
vat pedálové sestavy i pro nový závod v Číně. Tu jsme samozřejmě využili a od začátku září tak na východ Číny 
postupně zamíří dodávky pro prvních 150 kusů vozíků,“ říká generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group, 
a. s., Ing. Miroslav Dvořák. Pro příští rok je do čínského závodu ve Wuxi plánovaná výroba 1 500 kusů vozíků řady 
RXV, což představuje asi 5 % celkového objemu vozíků vyrobených v mateřském závodě v USA. „Čína je zemí, 
která exportuje svou produkci do celého světa. Nejen pro nás v MOTORU JIKOV Group je proto důležité zjiště-
ní, že se po vzoru silných německých firem dokážou uplatnit na nasyceném čínském trhu i čeští výrobci,“ soudí 
generální ředitel MOTORU JIKOV Group, a. s., Ing. Miroslav Dvořák.

E-Z-GO
Společnost E-Z-GO z Augusty v americké Georgii patří mezi přední producenty golfových vozíků typu Freedom 
RXV a TXT, Shuttle RXV a TXT a dalších. Založením závodu v Číně se produkty společnosti E-Z-GO více přiblíží 
cílovému východoasijskému trhu. Firma vyrábí i účelové elektrovozíky pro využití v gastronomii, zdravotnictví, 
ve výrobě i v manipulaci a logistice. Pedálové soustavy z českobudějovického MOTOR JIKOV Group, a. s., 
budou exportovány do nového závodu společnosti E-Z-GO Asia Pacific do čínského Wuxi. Město leží v jedné 
z nejvýznamnějších průmyslových zón na západ od Šanghaje v provincii Ťiang-su a jeho aglomerace má více 
než šest miliónů obyvatel.

MOTOR JIKOV Group, a. s.
Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group, a. s., spadá až do roku 1899. Dnes zaměstnává přibližně 900 pracov-
níků a v loňském roce dosáhla tržeb ve výši 1,3 mld. Kč. Ryze česká firma je matkou čtyř dceřiných podniků se 
strojírenským a slévárenským zaměřením: MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., MOTOR JIKOV Slévárna, a. s., 
MOTOR JIKOV Fostron, a. s., MOTOR JIKOV GREEN, a. s.
Synergie těchto podniků přináší efektivitu, vysokou kvalitu výroby, a tedy i globální konkurenceschopnost společ-
nosti. Hlavními obory podnikání jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy. Sortiment vlastních 
výrobků zahrnuje čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), zahradní a zemědělskou techniku, nýtovací nářa-
dí, dvoutaktní motory, formy a jednoúčelové stroje, dílce pro filtrační a hydraulické systémy a další příslušenství 
a komponenty. Dvě třetiny produkce směřují na export na vyspělé trhy. Hlavními odběrateli jsou koncerny auto-
mobilového průmyslu Audi, BMW, Opel, Scania a Volkswagen, dále firmy Aisin, Bühler, Electrolux, Edscha, 
E-Z-Go, Honeywell a další. Společnost se stala Subdodavatelem roku v letech 2001 a 2003, je držitelem ceny 
CZECH TOP 100 za přínos jihočeskému regionu a jedné z nejprestižnějších cen v oblasti životního prostředí 
E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR 2011.        
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