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SKUPINA RENAULT A PLUG POWER VYTVÁRAJÚ SPOLOČNÝ
PODNIK HYVIA, KTORÝ SMERUJE KU KOMPLETNÉMU
EKOSYSTÉMU ČLÁNKOVÝCH BATÉRIÍ.
LCV VOZIDLÁ BUDE POHÁŇAŤ ZELENÝ VODÍK A TANKOVACIE
STANICE NÁJDEME NAPRIEČ EURÓPOU.
●
●
●

HYVIA ako prvá spoločnosť na trhu prinesie kľúčové riešenia vodíkovej mobility:
ľahké úžitkové vozidlá s palivovými článkami, nabíjacie stanice, dodávky uhlíkovoneutrálneho vodíka, správu a údržbu fleet vozidiel.
Spoločný podnik bude na štyroch miestach vo Francúzsku.
Zámerom tohto podniku je prispieť k dekarbonizácii mobility v Európe. Francúzsko
sa tak stane lídrom v oblasti priemyslu, obchodu a technológií.

Boulogne-Billancourt, 3. jún 2021. Skupina Renault, dominantný člen automobilového priemyslu a
Plug Power Inc., svetový líder v kľúčových vodíkových riešeniach dnes predstavujú projekt HYVIA.
Je rovnomerne rozdelený medzi dvoch partnerov. Spoločnosť HYVIA bude viesť David Holderbach, s viac
ako 20 ročnými skúsenosťami založenými na stratégii, produktoch a medzinárodnom predaji Skupiny
Renault.
Názov HYVIA pochádza zo skratky “HY” pre vodík (hydrogen) a latinského slova “VIA” čo znamená cesta.
Stelesňuje ambíciu otvoriť cestu smerom k nízko-uhlíkovej mobilite. Úžitkové vozidlá ako LCV vyžadujú
vyšší dojazd a nízky čas dobíjania. To sú presne požiadavky, kde sú vodíkové palivové články
bezkonkurenčným riešením.

Aktivity HYVIA sa budú realizovať v už existujúcich závodoch vo Francúzsku:
1. Spoločný a hlavný office podniku, ako aj výskumné a vývojové tímy budú vo Villiers-Saint-Frédéric, s
centrom vývoja LCV vozidiel pre Skupinu Renault, aby sa maximalizovala synergia medzi jednotlivými
tímami.
2. Proces, výroba a logistické tímy budú vo Flins, ktorý je súčasťou projektu Re-Factory a začne s
montážou palivových článkov na konci roka 2021.
3. Prvé vozidlá, založené na podobe Renault Master, sa budú zostavovať v továrni v Batilly.
4. Integráciu palivových článkov bude vykonávať PVI, dcérska spoločnosť Skupiny Renault od roku 2017,
so sídlom v Gretz-Armainvilliers.
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Integrovaná technológia HYVIA dopĺňa technológiu E-TECH Skupiny Renault a zvyšuje dojazd vozidla na
500 km s rýchlou dobou nabíjania 3 minúty. Tieto výhody sú priamo určené na používanie ľahkých
úžitkových vozidiel a súčasne reagujú na regulačné výzvy dekarbonizácie centier miest.
Prvé tri vozidlá, ktoré na trh prinesie Spoločnosť HYVIA budú založené na platforme vozidla Renault
Master a k dispozícii budú v Európe na konci roka 2021. Vozidlá sprevádzajú nové nabíjacie stanice s
dodávkou zeleného uhlíka:
- Transport tovaru: Van verzia a Chassis cab verzia pre veľký objem.
- Transport ľudí: City bus vezia.
“Ako priekopníci v nových formách energie a európski lídri v elektrických ľahkých úžitkových vozidlách,
smerujeme k nášmu cieľu byť najzelenšou značkou na trhu do roku 2030 aj spolu s vytvorením Spoločnosti
HYVIA. Tento spoločný podnik integruje celý ekosystém vodíkovej mobility unikátnym spôsobom, od
vozidla, cez infraštruktúru až po kľúčové riešenia pre našich zákazníkov. Vývoj tejto špičkovej technológie
nám umožní posilniť našu priemyselnú základňu vo Francúzsku. V tomto segmente založíme nové aktivity
a vygenerujeme nové hodnoty v tomto sľubnom segmente,” povedal Luca de Meo, CEO Skupiny Renault.
"Spoločnosť Plug Power je líder v oblasti vodíkových riešení. Má nasadených viac ako 40 000 systémov
palivových článkov, 110 nabíjacích staníc, ktoré sú schopné distribuovať viac ako 40 ton vodíka za deň.
Plug Power je technologický líder v oblasti ekologických vodíkových riešení elektrolýzou. S HYVIA
prinášame mobilitu vodíka do Francúzska a Európy,” povedal Andrew Marsh, CEO Plug Power.
“Renault bol priekopníkom v oblasti vodíka od roku 2014 s viac ako stovkou LCV vozidiel na cestách. Sme
nadšení, že môžeme spojiť sily s Plug Power s ich riešeniami smerom k zelenému vodíku. HYVIA otvára
novú cestu k dekarbonizácii pomocou kompletnej ponuky vodíkových riešení. HYVIA stavia na doplnkových
schopnostiach Skupiny Renault a Plug Power a do roku 2030 sa zameria na 30 % podiel na trhu s ľahkými
úžitkovými vozidlami na vodíkový pohon v Európe,” dodal David Holderbach, CEO HYVIA.
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O Skupine Renault
Skupina Renault je na čele objavovania mobility. Vďaka spojeniu so Spoločnosťami Nissan a Mitsubishi Motors a
jedinečnými odborným znalosťami v oblasti elektrifikácie, využíva Skupina Renault komplementárnosť svojich 5
značiek: Renault, Dacia, LADA, Alpine a Mobilize, aby svojim zákazníkom ponúkla riešenia inovatívnej a udržateľnej
mobility. Spoločnosť má sídlo vo viac ako 130 krajinách, v súčasnosti má viac ako 180 000 zamestnancov a v roku
2020 predala 2,95 milióna vozidiel.
Skupina, ktorá je pripravená čeliť výzvam na cestách aj na trhu, sa zaviazala k ambicióznej transformácii, ktorá vytvára
hodnoty. Je zameraná na vývoj nových technológií a služieb, nového radu vozidiel, ktoré sú ešte viac
konkurencieschopné, vyvážené a elektrifikované. V súlade s environmentálnymi výzvami sa Skupina Renault
zameriava na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európe do roku 2050.
https://www.renaultgroup.com/en/
O Plug Power
Plug Power buduje vodíkovú ekonomiku ako popredný svetový poskytovateľ komplexných riešení na vodíkové palivové
články. Spoločnosť Plug Power nasadila viac ako 40 000 systémov palivových článkov, navrhla a postavila 110
čerpacích staníc, ktoré dávkujú viac ako 40 ton vodíka denne, a je technologickým lídrom v oblasti ekologických
vodíkových riešení pomocou elektrolýzy. Plug Power, ktorý je v Európe prítomný už viac ako 10 rokov, má významné
referencie v oblasti vodíkovej mobility s kľúčovými európskymi priemyselnými odvetviami, logistickými zákazníkmi a
výrobcami vozidiel. Spoločnosť Plug Power nainštalovala niekoľko elektrolyzérov s technológiou PEM v Nemecku,
Francúzsku, Holandsku a Portugalsku. Spoločnosť nasadila viac systémov palivových článkov pre elektromobilitu ako
ktokoľvek iný na svete. Považujeme sa za skutočne transatlantickú spoločnosť.
https://www.plugpower.com/
O Renault Slovensko
Spoločnosť Renault Slovensko, spol. s.r.o. je výhradným zastúpením výrobcu osobných vozidiel značiek Renault a
Dacia v Slovenskej republike. Takmer 15 zamestnancov sa každodenne stará o rozvoj a kvalitu dílerskej siete, všetky
obchodné a neobchodné aktivity spojené so značkou Renault a Dacia na slovenskom trhu. Predaj vozidiel zabezpečuje
dílerská sieť s 29 predajnými miestami po celom Slovensku. Obe značky, Renault aj Dacia, sú v TOP 10 rebríčku
predajnosti na Slovensku.
https://www.renault.sk/
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