
Jednotky MJ COMPACT 05 jsou srdcem nové plnicí 
stanice CNG společnosti Linde MH 
v pražských Malešicích

Plnicí stanici na stlačený zemní plyn s technologií společnosti MOTOR JIKOV  
Strojírenská a.s., uvedla v polovině října do provozu firma Linde Material Handling 
Česká republika, s. r. o.

Slavnostního otevření plnicí stanice CNG v areálu společnosti Linde MH v pražských Malešicích se 18. října 
zúčastnil i člen představenstva MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Ing. Jiří Slíva.

Více než padesátiprocentní úspora nákladů

„Výhody použití CNG jsou čitelné a objektivní. Nejzřetelnější je samozřejmě přímý ekonomický benefit v ná-
kladech na pohonné hmoty, kde můžeme hovořit o více než padesátiprocentní úspoře nákladů. Důležitý je 
vliv na životní prostředí. Stranou nemůže zůstat ani nižší hlučnost a vyšší bezpečnost vozidel na CNG. Limitu-
jícím faktorem pro masivní rozšíření CNG je stále řídká síť plnicích stanic. Výhodnou a ekonomicky příznivou 
alternativou je výstavba vlastní vnitropodnikové stanice. Vážím si proto rozhodnutí a aktivit společnosti Linde 
MH a děkuji, že projevila důvěru v technologii, kterou vyvíjíme a vyrábíme ve firmě MOTOR JIKOV,“ uvedl 
Ing. Jiří Slíva. 

Na CNG jezdí vysokozdvižné vozíky i firemní flotila

Plnicí stanice umožňuje společnosti Linde MH, přednímu dodavateli manipulační techniky, logistických  
a skladových řešení v ČR, plnění CNG do vysokozdvižných vozíků. Ty představují významnou část obchodního 
portfolia společnosti. Zároveň umožňuje plnění flotily jedenácti firemních vozů VW s pohonem CNG, urče-
ných pro management a obchodní zástupce společnosti. 
Společnost Linde MH plánuje zakoupení dalších 30 vozů s pohonem na CNG. Toto levné a ekologické palivo 
by pak využívala více než polovina firemních vozů. Roční úspory z rozdílu cen pohonných hmot a silniční daně 
představují nyní asi půl miliónu korun.

Poptávka po levném a ekologickém palivu roste

„Důvodů, proč vybudovat plnicí stanici s nákladem dva milióny korun, bylo několik. Od počátků výroby vy-
sokozdvižných vozíků Linde s pohonem na zemní plyn jsme v ČR viděli značný potenciál. Hustá rozvodná síť 
tohoto média nabízí možnost relativně snadné výstavby interních plnicích stanic a nasazení vysokozdvižných 
vozíků s pohonem na zemní plyn v řadě firem. Rozšířila se i nabídka osobních automobilů a dodavatelů tech-
nologií. Potvrdily se i naše prognózy a poptávka po vysokozdvižných vozících Linde s pohonem na stlačený 
zemní plyn v posledních dvou letech stále roste,“ potvrzuje zájem o využití CNG jednatel společnosti Linde 
MH Ing. Jindřich Kotyza. 
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Pokročilá technologie rychlého plnění

Nákladově nenáročná plnicí stanice v Malešicích umožňuje rychlé plnění vysokozdvižných vozíků i vozů firem-
ní flotily. Tlakový zásobník o objemu 840 litrů je plněn čtyřmi kompresorovými jednotkami MJ05 s celkovým 
hodinovým výkonem 20 m3 a tlakem 250 barů. Roční výkon stanice dosahuje 60 000 m3 CNG. To v přepočtu 
na spotřebu firemních vozidel VW Touran a VW Passat znamená celkový roční nájezd 800 000 km. Kartový 
přístup umožňuje nejen komfortní samoobslužné tankování, ale i kontrolu spotřeby. Celá realizace, včetně 
plánovací a schvalovací fáze, trvala necelý rok. 

Další plnicí stanice na CNG jsou na cestě

„Jsme potěšeni, že realizace pro společnost Linde Material Handling je úspěšná. Linde je pro nás v oblasti 
dalšího rozvoje CNG programu klíčovým partnerem. V Malešicích jsme úspěšně realizovali již čtvrtou aplikaci 
tohoto druhu. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. plánuje do konce roku dokončit další 4 stanice, všechny pro 
vnitropodnikové využití. Pět z celkových osmi realizovaných aplikací postavíme právě ve spolupráci se spo-
lečností Linde MH. Na příští rok připravujeme výstavbu 18 plnicích stanic, z nichž dvě budou veřejné. První  
z nich chceme otevřít začátkem příštího roku v Písku. Věřím, že další plnicí stanice s úspěšnými kompresoro-
vými jednotkami MJ05 z MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. budou následovat,“ uvedl předseda představenstva  
a generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ing. Miroslav Dvořák.

Základní informace o MOTOR JIKOV Group a.s.

Ryze česká společnost MOTOR JIKOV Group a.s., disponuje silným inovačním potenciálem a širokým zábě-
rem výroby a služeb. Klade velký důraz na spokojenost zákazníka, kvalitu, vývoj nových produktů a vzdělávání 
zaměstnanců. Ročně vynakládá výrazné finanční prostředky do rozvoje a strojního vybavení. Zaměstnává 
okolo 900 pracovníků a v loňském roce dosáhla tržeb ve výši 1,3 mld. Kč.
Společnost získala celou řadu ocenění. Stala se Subdodavatelem roku v letech 2001 a 2003, je držitelem ceny 
CZECH TOP 100 za přínos jihočeskému regionu a v roce 2011 získala jednu z nejprestižnějších cen v oblasti 
životního prostředí E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR, kdy vyhrála 1. místo v kategorii „Vzduch“ s plničkou 
na stlačený zemní plyn (CNG).

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s., je členem asociace NGV, Asociace NGV Europe, Hospodářské komo-
ry ČR, Jihočeské hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Sdružení automobilového průmyslu  
a České bioplynové asociace. 

České Budějovice, 22. října 2012


