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v datech a v číslech … 
• 100 let tradice a know-how 

opravy, modernizace a výroba elektrických prostředků hromadné přepravy 

• 500 mil. CZK základní kapitál 

dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava 

• 250 zaměstnanců 

výrobní kapacity a vlastní tým zkušených techniků, konstruktérů a 

technologů 

• 100+ vozidel/rok 

celková výrobní kapacita - opravy, modernizace a výroba tramvají a 

elektrobusů 

• rok 2009 

výroba prvního elektrobusu 



MODERNIZACE TRAMVAJÍ ANSALDO BREDA, GOTEBORG, ŠVÉDSKO 



VˇYROBA TŘÍČLÁNKOVÝCH TRAMVAJÍ TRIO, SEATTLE, PORTLAND, WASHINGTON, US 



MODERNIZACE PŘÍMĚSTSKÝCH JEDNOTEK, SALZBURG, RAKOUSKO 



MONTÁŽ TRAKČNÍ VÝZBROJE TROLEJBUSŮ, SALZBURG, RAKOUSKO 



začátky 
• rok 2009, výroba elektrobusů SOR EBN 10,5  

4ks DP Ostrava + 1ks Tatranská Lomnica + 1ks předváděcí vůz SOR 



EKOVA ELECTRON 
• 2015 zahájena výroba elektrobusů dle vlastního know-how 



EKOVA ELECTRON 
• 2016 BusWorld, pokračování vývoje 



EKOVA ELECTRON 
• 2017 modulární zákaznická koncepce 



modulární koncept stavebnice 
• NE sériová nýbrž zákaznicky a projektově orientovaná 

• karoserie délky 12 i 18 metrů, 2-dvéřová nebo 3-dvéřová verze,  

low entry i 100% low floor 

• motory v kolech nebo s centrálním motorem,  

synchronní i asynchronní verze 

• čtyři různé zákaznické systémy řízení pohonu 

• baterie typu High Power i High Energy 

• všechny možnosti dobíjení - on-board, noční, průběžné, UltraFast Charging 

• další vždy dle specifikace a přání zákazníka 



poslední přírůstek 



příběh na závěr 

• společný projekt s HYBRICON BUS SYSTEM 

• Umeå, Švédsko, 400km od Polárního kruhu, 

cca 130.000 obyvatel z toho 50.000 studentů 

• větší využití hromadné přepravy nárůst 

cestujících o 60% oproti diesel bus 

• průměrná roční teplota -0.8°C ~ 6.7°C 

min. teplota až - 42°C 



příběh na závěr 

• Route number 6 9 80 

• Typology of the line 
City centre, 

suburban area 

City centre, 

suburban area 

City centre, 

suburban area 

• Topography of the line Moderate Moderate Moderate 

• Length of the bus line 15km 16km 14km 

• Average commercial speed 20km/h 20km/h 30km/h 

• Total daily hours of 

operation 
18h 18h 18h 

• Total daily hours operated in 

full electric 
18h 18h 18h 

• Total km driven/vehicle/day 250km 250km 260km 





příběh na závěr 
• 7 elektrobusů, 3 pravidelné linky, roční provoz (12 měsíců 2016), 

celkem najeto 1.100.000 km 

denně v provozu 18h 

• Hybricon Arctic Whisper HAW 12LE a HAW18LE 4WD,  

motory v kolech (ZA), Baterie AltairNano 80kWh,  

• vzdálený monitoring vozidel ViriCity, diagnostika, spotřeba, údržba, 

poruchy, GPS, routing 

• UltraFast Charging (až 1000A),  

Pantograph at selected bus stops (3-5min) 

Plug at the depot (4h) 



příběh na závěr 
• 18m verze 4WD - vynikající jízdní vlastnosti na sněhu a ledu  

• náklady na údržbu a servis se blíží nule  

1,5 roku bez jediné reklamace 

• Celková spotřeba (na základě praktického ročního ověření v severním 

Švédsku)  1.3 až 2.2kW/km (Trakční spotřeba 0.98kWh/km) 



nový projekt 
• první OppCharge v České republice - Ostrava, Svinov - Klimkovice cca 

200km denně 

• dodávka 2 ebusy 12m, včetně nabíjecí stanice 

• 100% LF, klima, topení,obsaditelnost 28 + 1 vozíčkář, 94kWh baterie 

LTO AltairNano (NanoPower), nabíjení až 600kW 

• dodávka srpen 2018 



Děkuji za pozornost !!! 


