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BIG SHOCK! Zero sugar,  
plná nálož energie bez cukru

INTERVIEW
Václav Loula

REPORTÁŽ
UNITI Expo
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Třetí ročník mezinárodního veletrhu UNITI Expo se tentokrát 
konal přesně v polovině května (15.–17. 5.). Jeho význam 
rok od roku roste a už dnes lze říci, že je to v Evropě 
vůbec největší prezentační akce pro všechny, kteří se nějak 
angažují v oboru čerpacích stanic a mycích center. Už 
nyní víme, že se můžete těšit na další UNITI Expo, které se 
bude konat od 26. do 28. května v roce 2020.

Zase se trhaly rekordy 
v návštěvnosti

Pokud se na to podíváme z  hlediska statistiky, 
pak na letošní ročník zavítalo více než 17 tisíc 
návštěvníků z celkem 120 zemí. Ti si mohli pro-
hlédnout nabídku produktů a služeb celkem 467 
vystavovatelů z více než 120 tisíc zemí. Počet vy-
stavovatelů i návštěvníků má zatím vzestupnou 
tendenci, a tak každý další ročník stuttgartského 
veletrhu zatím trhá v  tomto ohledu rekord. Je 
jasné, že na starém kontinentu dnes nikde jinde 
neuvidíte na jednom místě tak obrovský počet 
firem a lidí ze všech oblastí maloobchodu i vel-
koobchodu s pohonnými hmotami.

Na ploše přes 40 tisíc m2 byly opět k vidění 
poslední trendy z vývoje zařízení a produktů pro 
čerpací stanice, automyčky, rychlé občerstvení 

a  především platebních systémů. Čekali jsme 
však, že zde najdeme mnohem více produktů, 
které se soustředí na nové alternativní energie 
v dopravě, jakými jsou elektřina a vodík. Ty však 
tvořily až na výjimky samostatnou a o poznání 
skromnější součást veletrhu. Veletrh bylo mož-
né rozdělit na sedm tematických celků, které se 
prolínaly ve třech prostorných halách: Shop&-
Convenience, technika čerpacích stanic, mytí 
a péče o automobil, platební systémy, doprava 
a logistika ropných produktů, alternativní ener-
gie, služby a média.

Neuvěřitelná Genuss Garten

Hala 1 hostila především domácí firmy z oblasti 
Shop&Convenience. Návštěvníci zde měli stejně 
jako před dvěma lety k dispozici Genuss Garten, 

který poskytoval celé tři dny bezplatný catering 
všem návštěvníkům veletrhu a zároveň fungoval 
jako přehlídka inovativních konceptů občerstve-
ní využitelných i na čerpacích stanicích. Veletrh 
podpořily i velké společnosti jako Red Bull, Coca-
-Cola nebo Lekkerland. „Je to už potřetí, co jsme 
tady. Je to dobrý nápad se tohoto veletrhu zú-
častnit, abychom ukázali své výrobky a zároveň 
navázali kontakt se svými zákazníky," řekl napří-
klad Martin Kiefer z německého zastoupení spo-
lečnosti Coca-Cola. 

Ve stejné hale se představila i  řada nadná-
rodních značek, které provozují na německém 
trhu větší či menší řetězce čerpacích stanic. I v je-
jich expozicích bylo možné vidět řadu inovativ-
ních řešení. Trendem je dnes placení prostřed-
nictvím mobilního telefonu a  mobilní aplikace 
pro využití služeb mycích center. Polský PKN Or-

VŠICHNI BYLI  
VE STUTTGARTU
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len, který v  Německu provozuje síť čerpacích 
stanic Orlen a Star, představoval koncept čerpací 
stanice budoucnosti, do kterého jste se mohli 
doslova ponořit prostřednictvím virtuální reality. 
Současnost pro změnu prezentoval koncept Star 
Connect s informačním LED panelem a možnos-
tí využívat mycí centra prostřednictvím aplikace 
v mobilním telefonu. To už, mimochodem, zná-
me i ze sítě Benziny.

Nechyběly ani expozice řetězců Aral, Avia, 
Eni, OMV, Shell a Total nebo ExxonMobil, jehož 
síť čerpacích stanic Esso v Německu však koupila 
britská skupina EG a nyní všechny pumpy Esso 
předělává podle vzhledu značky Synergy. Zatím 
se to podařilo u 500 z nich, do konce roku 2019 
by měl být „rebranding“ dokončen u  dalších 
1000 pump. 

Inovativní myčkaři

Zbytek haly 1 a většinu haly 2 byl ve znamení fi-
rem, které se zabývají mytím a čištěním automo-
bilů. Nechyběly zde žádné významnější značky, 
které v  tomto segmentu trhu něco znamenají. 
Společnost WashTec například prezentovala 
vedle dalších zajímavých novinek koncept Easy 
CarWash, který umožňuje komfortnější využívá-
ní mycích center pro zákazníky a měl by provo-
zovatelům přinést stabilnější příjmy. Novou por-
tálovou myčku s řadou netradičních technických 
řešení představila firma Kärcher a další domácí 
ChristWash Systems zase vystavovala nové tech-
nologie nanášení pěny v  mycích boxech nebo 
inovativní technologii mytí kol v  portálových 
a tunelových myčkách. 

Tokheim a Wayne  
poprvé společně

Hala 3 dala prostor pro prezentaci výdejních 
technologií v podobě tradičních výrobců i am-
biciózních nováčků. Mnozí výrobci představili 
nové digitální technologie ovládání a  řízení 
stojanů a možnosti čerpání alternativních paliv, 
mezi trendy lze řadit ukládání informací ze sto-
janů do cloudu a také nesmělé „oťukávání“ tzv. 
umělé inteligence. Co se týče jednotlivých spo-
lečností, za významnou událost lze považovat 
skutečnost, že skupina Dover Fueling Solutions 
poprvé vystavovala pod společným logem, 
i když oddělenými expozicemi značky Tokheim 
a Wayne. Její expozice celého portfolia dalších 
značek OPW’s Fuel Management Systems, Clear-
View, Fairbanks, a ProGauge byla zřejmě největší 
v celém areálu výstaviště. „Je to poprvé, co Do-
ver Fueling Solutions působí na této výstavě do-
hromady, i když s oddělenými stánky. Navíc zde 
ukazujeme mnoho nových věcí,“ řekl presi-

Catering i workshopy v jednom. Praktická ukázka rychlého občerstvení pro čerpací stanice měla opět velký úspěch.

Alternativní energie jako elektřina a vodík mají na veletrhu již své pevné místo.

Nová mycí linky společnosti Kärcher přináší některé nové technologie. 
Na snímku praktická ukázka sušicí rampy s oddělenými tryskami. 
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dent DFS David Crouse, který si stuttgartský 
veletrh rovněž nenechal ujít.

Alternativní budoucnost

Přibližně patnáct vystavovatelů z celého světa 
zde v  oddělené expozici prezentovalo mož-
nosti alternativních paliv. Nechyběli výrobci 
zařízení pro čerpací stanice, jako jsou Brugg 
Rohrsysteme, Elaflex, Scharr Tec nebo Gilbar-
co Veeder-Root, kteří vystavovali svá výdejní 
zařízení pro LPG, CNG i LNG. Vodíkovým tech-
nologiím se pro změnu věnovaly firmy Hydro-
gen Technologies, H2 Mobilita a  francouzský 
výrobce Lafon Technologies. Vodíkový stojan 
a nabíjecí stanici ale na svém stánku vystavo-
vala i japonská společnost Tatsuno.

Zajímavou prezentaci zde měla v  rámci 
diskuzního fóra skupina německých vědců 
z Laboratoří inženýrské termodynamiky, OME 

Technologies a TU Mnichov, kteří vyvíjejí jako 
alternativu motorové nafty ekologicky přijatel-
né sloučeniny na bázi oxymethylenu (OME). 

Jedním z  pořadatelů výstavy je německé 
sdružení nezávislých čerpacích stanic Uniti eV. 
To zde mělo rovněž vlastní stánek a  na něm 
prezentovalo tzv. e-Fuels neboli syntetická pa-
liva. Jedná se o uhlíkově neutrální sloučeniny, 
které mohou být míchány s  tradičními palivy 
do podílu až 100 procent. „Tato kapalná paliva 
mohou být využívána v  rámci tradiční infra-
struktury čerpacích stanic za velmi zajímavé 
ceny,“ říká Elmar Kühn, výkonný ředitel společ-
nosti Uniti eV.

Pochopitelně nemohla chybět ani elekt-
romobilita. Tu prezentovaly společnosti E.ON 
a  ChargePoint, které vystavovaly nejrůznější 
možnosti nabíjecích stanic od levných pře-
nosných nabíječek až po výkonné stacionární 
stanice, které jsou schopné nabít i  výkonné 

elektromobily, jako je třeba Tesla model S, do 
30–40 minut.

Veletrh i konference zároveň

Tohle všechno umožnilo návštěvníkům veletrhu 
získat během tří dnů dokonalý přehled o nabíd-
ce služeb i  produktů ze všech oblastí maloob-
chodního prodeje pohonných hmot. Našlo se 
tu i mnoho příležitostí popovídat si s experty na 
všechna možná témata týkající se palivového, ale 
i potravinářského businessu jak z Německa, tak 
z dalších koutů Evropy a vlastně z celého světa. 
Na výstavišti bylo možné potkat i  návštěvníky 
z Afriky, Indie, Číny nebo Japonska. 

Kromě prohlídky expozic si návštěvníci moh-
li také rozšířit přehled a znalosti díky doprovod-
nému programu bezplatných konferencí kona-
ných přímo v prostorách výstaviště v uzavřených 
přednáškových sálech. Mezi hlavní témata letos 

Bohatou nabídku nejrůznějších zařízení pro mycí boxy včetně různých architektonických návrhů na řešení mycího 
centra nabízela chorvatská firma Adriatech.

Tankovací robot firmy Autofuel.me dokáže nejen natankovat, ale i odklopit víčko a odšroubovat zátku nádrže.Stánek firmy ETK, která se zabývá hlavně revizemi, 
čištěním a vložkováním nádrží.

Zařízení od firmy Istobal má v sobě lux, kompresor na huště-
ní pneumatik i oživovací polituru na pneumatiky.
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patřily Shop&Convenience, Oil&Petroleum, Car-
wash&Carcare a Technology, Payment&Logistics. 

České firmy byly vidět

Na veletrhu jsme samozřejmě potkali i  mnoho 
účastníků z Čech, kteří zde byli většinou pracov-
ně v rámci svých podnikatelských aktivit. České 

firmy se neztratily ani mezi vystavovateli. Dalo by 
se říci, že firmy Gema, Unicode Systems, Adast En-
geneering, česká pobočka společnosti Kingspan 
nebo ETK již patří mezi tradiční účastníky veletr-
hu, kteří v Německu, ale i v jiných státech Evropy 
mají své stálé zákazníky. „Je to největší evropský 
veletrh. Když se tu projdete, uvidíte, že jsou tady 
úplně všichni. Pro mě osobně představuje UNI-

TI ucelený pohled na obor na jednom místě. Je 
tu spousta zajímavých novinek a  pro nás je to 
i velká inspirace. Zároveň nám to dává i zpětnou 
vazbu pro naši práci,“ říká obchodní ředitel firmy 
Adast Engeneering Vladimír Ellner.

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor

Dánská společnost Nilfisk, která je u nás známá spíše zařízeními pro průmyslové čištění, vystavovala ve Stuttgartu 
také portálovou mycí linku

Expozice tradičního výrobce tankovacích pistolí pro výdejní stojany společnosti Elaflex.

Japonské Tatsuno vystavovalo ve Stuttgartu výdejní 
stojan na vodík i dobíječku pro elektromobily.

Nová chemie od firmy Auwa, konkrétně revoluční 
polymerový vosk ShieldTecs.
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  Tatsuno Europe a. s.

Tatsuno není jen evropská, ale světová značka. 
Na výstavě UNITI Expo se společnost Tatsuno 
Europe prezentovala jako zastoupení japon-
ského výrobce pro evropský trh – v  Blansku 
má Tatsuno svůj výrobní závod, obchodní od-
dělení a celou centrálu pro evropský trh.

Největší novinkou byl ve Stuttgartu nový 
design stojanu označeného Ocean Tower. 
Vývoj nového stojanu začal v blanenské spo-
lečnosti v roce 2017 ve spolupráci s francouz-
ským designérem. Hlavním cílem nového sto-
janu je uspokojení potřeb západoevropských 
zákazníků, kteří kromě užitných vlastností 
oceňují také design a  možnost snadné do-
pravy výdejních stojanů spolu s jednoduchou 
instalací platebních terminálů do výdejních 
stojanů. 

Japonská společnost Tatsuno Corporation měla v hale 
číslo 5 opět jednu z největších a nejlépe umístěných 
expozic. Není divu, firma totiž patří mezi globální značky 
trhu s výdejními stojany, ostatně nedávno otevřela svou 
pobočku také v USA.

NOVÝ DESIGN 
A VODÍKOVÁ 
BUDOUCNOST

Zatímco výdejní stojany na standard-
ní kapalná paliva, LPG a  CNG jsou výrobky 
blanského závodu Tatsuno Europe, stojan na 
vodík, který byl v letošní expozici k vidění, je 
produktem mateřské společnosti Tatsuno 
Corporation v Japonsku. Právě v Japonsku je 
vodíková technologie nejrozvinutější na svě-
tě, vývoj těchto stojanů začal již v  roce 2000 
a  první stojan byl instalován další dva roky 
na to. Věříme, že v blízké budoucnosti se tato 
technologie v  Evropě prosadí. V  Japonsku 
již bylo vybudováno 82 čerpacích stanic na 
vodík, přičemž 80 procent z nich pochází od 
firmy Tatsuno, která ve vodíkových technolo-
giích patří ke světové špičce, spolu s místními 
výrobci automobilů Toyota a Honda.

Zatímco vodík je možná energií blízké 
budoucnosti, stlačený zemní plyn o  svých 
přednostech přesvědčil mnoho spokojených 
uživatelů na celém světě. Aktuálně se proto 
trendy ve výrobě stojanů obrací k čerpání ply-
nů, ale také technických kapalin. Tatsuno pro 
tyto účely vyrábí stojany samostatné i kombi-
nované podle požadavků zákazníka. Je mož-
né sestavit stojan v libovolných kombinacích 
standardních paliv, jako je benzín, nafta, E85 
a bionafta, společně s výdejními moduly pro 
LPG, CNG, AdBlue a  kapaliny do ostřikovačů 
skel. Těchto kombinací a variant stojanů je vel-
ké množství. 

Všechny stojany Tatsuno byly na veletrhu 
vybaveny vlastními výdejními pistolemi. Je to 
výrobek japonské mateřské společnosti, který 
svou kvalitou splní všechna očekávání zákaz-
níků a rozšíří portfolio našich výrobků. Máme 
k dispozici certifikáty pro evropský trh a jejich 
prodej již půl roku probíhá.

�� AUTOR: PR Tatsuno 
FOTO: Tatsuno a Jiří Kaloč
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  Rozhovor Hiromichi Tatsuno

V Blansku se nyní staví nový závod 
společnosti Tatsuno Europe, který by měl 
až ztrojnásobit evropskou produkci 
stojanů Tatsuno. Kde chcete hledat odbyt? 
Hlavní důvodem pro zvýšení produkce je 
partnerství s  francouzskou firmou Madic, 
která se mimo jiné zabývá výstavbou čerpa-
cích stanic. Její hlavní trhy jsou Francie a Špa-
nělsko, které se nám tímto otevírají, zatímco 
dosud jsme se orientovali hlavně na východ-
ní Evropu a Itálii. Dalším novým trhem by pak 
mohla být severní Afrika, zejména Maroko 
a Egypt. Ale zatímco na evropský trh by měla 
mířit veškerá produkce z  výrobního závodu 
v Blansku, v Africe počítáme spíše s produkty 
závodu v Thajsku. 

V Česku je dnes velký problém sehnat 
kvalifikované zaměstnance. Jak tuto 
situaci budete řešit?
Tím dnes trpí valná většina výrobních závo-
dů. Vždycky vám něco chybí. Jednou nejsou 
lidé, pak zase chybí zdroje nebo peníze. Mys-
lím si, že lidé se najdou, pokud jim nabídnete 
zajímavou a dobře oceněnou práci. A pokud 
opravdu nebude dostatek lidí, změní se tech-
nologie výroby a budeme využívat vyšší stu-
peň automatizace. 

Přemýšlíte i o tom, vybudovat v Evropě 
vývojové středisko?
Myslím, že by v Evropě nějaké vývojové cen-
trum mělo být. Nyní je pouze v Japonsku, ale 

pokud by bylo ve více zemích, tak by byla 
velká diverzita nápadů, což by samozřejmě 
vedlo k lepšímu finálnímu produktu.

Veškerá produkce pro evropský trh se 
bude vyrábět v Blansku? Myslím tím 
i stojany na alternativní energie, jako je 
třeba vodík.
Bude to odvislé od situace na trhu. Pokud by 
byl o stojany na vodík zájem, tak je zatím bu-
deme dovážet z Japonska. Ale situace v Evro-
pě zatím vodíku moc nakloněna není, zatím-
co v Japonsku nebo v USA je to jiné.

Kolik vodíkových stojanů se dnes ročně 
vyrobí pro japonský trh?
To je složitá otázka, protože v  Japonsku je 
zatím asi 100 stanic. Přibližně polovina z nich 
používá stojany Tatsuno. V rámci vývozu do 
USA se to rovněž pohybuje v  řádu desítek 
kusů. Dalo by se říci, že vodík v  dopravě je 
stále ještě spíše ve stadiu vývoje, o  sériové 
výrobě tedy zatím rozhodně nelze hovořit. 

Vývoj a výroba této technologické novinky 
jsou jistě drahé, o návratnosti zatím 
nemůže být řeč. Jak to zapadá do vaší 
podnikatelské filosofie?
Částečně se můžeme spolehnout na podpo-
ru od státu jak v Japonsku, tak v USA i Číně. 
Ale i tak je to samozřejmě složité. Zatím totiž 
v žádném případě nelze říci, jak rychle a jestli 
vůbec se bude vodíková technologie rozvíjet. 
Ale chtěl bych říci, že u alternativní energie 
je zatím velmi důležitá diverzita neboli mož-
nost rozvíjet několik zdrojů najednou. Vodík 
je zatím jen jedním z  nich, ale já věřím, že 
v budoucnu by mohl být jedním z hlavních 
zdrojů. Jeho velkou devizou je totiž možnost 
realizovat výrobu prostřednictvím sluneční 
energie, a slunce je přece pro planetu Zemi 
vůbec největším zdrojem energie. Pokud by 
existovala možnost ji smysluplně využít, což 
by se v případě vodíku mohlo povést, bylo by 
to opravdu skvělé.

Jak se díváte na rozvoj alternativních 
energií v dopravě na evropském trhu? 
Na světě dnes jezdí asi miliarda automobilů, 
z toho pouze dva miliony využívají k pohonu 
elektrickou energii. To je 0,2 procenta. Pokud 
by elektrická energie dosáhla na evropském 
trhu v horizontu deseti let podílu 20 procent, 
tak to bude obrovský úspěch.

�� TEXT: Jiří Kaloč 
FOTO: autor

říká Hiromichi Tatsuno, majitel stejnojmenné japonské 
společnosti, která vyrábí a vyváží výdejní stojany 
pro čerpací stanice do více než 75 zemí světa a je 
většinovým vlastníkem blanenského závodu Tatsuno 
Europe.  Na veletrhu UNITI Expo jsme jej požádali 
o krátký rozhovor.

20 PROCENT 
ELEKTROMOBILŮ  
BUDE ÚSPĚCH
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  Adast

Zatímco na podzim v Brně Adast prosazoval 
hlavně dostupný nabíjecí stojan pro elektro-
mobily, ve Stuttgartu se představila nová ge-
nerace výdejních stojanů na plynná i kapalná 
paliva s názvem E-Line. „Má i nový design, ale 
podstatnější je technologická změna,“ říká 
Vladimír Ellner a  dodává: „Stojan má nové 
počitadlo, předělanou hydrauliku a  vlastně 
celé vnitřní uspořádání.“

Především velkoplošný LCD displej před-
stavuje největší posun. Displej reaguje na 
dotek nebo zvednutí pistole a nabídne růz-
né zákaznické funkce (nejrůznější předvolby, 
platební metody, spojení s  platebními ter-
minály nebo čtečkami karet). „U našich sou-
časných stojanů jsme vždy museli přidávat 
nějaký platební prostředek. E-Line  nám dává 

možnost mnohem lépe reagovat na zákaz-
nické požadavky. Můžeme na něm doprogra-
movat cokoli. Zákazník si například během 
tankování bude moci objednat občerstvení 
v  kiosku, které pro něj bude po příchodu 
ke kase nachystané,“ vysvětluje Vladimír Ell-
ner a  dodává: „Díky tomu má provozovatel 
možnost, aby svým zákazníkům představil 
všechny služby čerpací stanice, sám pak do-
stane z  hlediska servisu a  údržby důležitá 
statistická data, která si současně může zjistit 
i  servisní organizace. Ta pak může výsledky 
vyhodnocovat na dálku a  na čerpací stanici 
vyrazit už s potřebným vybavením.“

Dále zde Adast vystavoval i stávající sto-
jany na LPG, CNG nebo AdBlue, které jsou 
dlouhodobě z   produkce firmy nejvíce žá-

Tradičním účastníkem stuttgartského UNITI je také 
společnost Adast z Adamova. Pro českého výrobce 
výdejních stojanů představuje stuttgartský veletrh nejen 
obchodní příležitosti, ale zároveň je i zdrojem inspirace, 
protože zde na jednom místě najdete většinu předních 
světových firem, které se na trhu s výdejními stojany 
úspěšně prezentují. O expozici Adastu jsme si povídali 
s jejím ředitelem Vladimírem Ellnerem.

NOVÁ ŘADA E-LINE 
S MULTIFUNKČNÍM 
DISPLEJEM

dané. „Prezentace na  UNITI pro nás zname-
ná propagaci na evropském veletrhu i  kon-
frontaci s největší konkurencí. Je to ucelený 
pohled nabídky tohoto segmentu trhu na 
jednom místě. Spousta výrobců představuje 
zajímavé novinky, což jsou dnes hlavně vy-
lepšená uživatelská rozhraní. Hodně je vidět, 
jak jsou jednotlivé národní trhy rozdílné a že 
mají své zvyklosti. Lze tu například vidět, že 
se nic nedá udělat univerzálně a  jeden vý-
robek ve stejné specifikaci prodávat všude. 
Zvláště u  technologií je velmi důležitá při-
způsobivost z hlediska norem, zákonů či po-
žadavků zákazníků. Proto si z tohoto veletrhu 
přivážíme i řadu inspirací pro naši další prá-
ci,“ říká Vladimír Ellner a dodává: „Ve srovnání 
s  automobilkami, kde je cena konkrétních 
modelů většinou daná, se stojany prodávají 
na jednotlivých trzích za odlišné ceny. Naše 
výrobky jsou určitě konkurenceschopné, o to 
se nebojím, technicky, kvalitativně i  ceno-
vě se umíme prosadit nejen na evropských 
trzích. I  když je dnes konkurence obrovská, 
naše výrobky nabízí provozovatelům čerpa-
cích stanic přidanou hodnotu, která jim přilá-
ká další zákazníky.“

�� TEXT: Jiří Kaloč 
FOTO: autor
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  GIA

Společnost Wayne na veletrhu UNITI expo vystavovala společně s ostatními členy skupiny Dover svoje nejnovější produkty. 

Jako již tradičně jeden z největších stánků měla 
společnost Wayne.

Společnost Wayne ve skupině Dover posílila svojí pozici 
na globálním trhu.

V hale číslo 3 se na největším prostoru představila 
společnost Dover Fueling Solution, která je dnes 
největším producentem výdejní techniky na světě. Mezi 
její prémiové značky patří i americký výrobce výdejních 
stojanů Wayne Fueling System.

NEJBEZPEČNĚJŠÍ 
PLATEBNÍ 
PLATFORMA

Před dvěma lety zde Wayne vystavoval kon-
cept výdejního stojanu budoucnosti s  prů-
hledným displejem, na kterém si zákazník ote-
víral svůj „účet“ prostřednictvím otisku dlaně 
a následně mohl na displeji provádět podobné 
operace jako na mobilním telefonu. Technic-
kou zajímavostí byla možnost tankování dvou 
druhů paliva při jednom nákupu, což se něko-
mu může hodit, pokud má třeba automobil na 
CNG nebo potřebuje doplnit kapalinu AdBlue. 
Hovořilo se o jeho sériové výrobě v horizontu 
dvou let, na stánku firmy jsme nicméně ho le-
tos nenašli. Ale řada nápadů z něj našla uplat-
nění v  sériových novinkách pro letošní rok, 
např. v souvislosti s výdejními stojany řady He-
lix nebo Ovation. 

Mezi novými produkty značky Wayne byl 
vylepšený multiproduktový výdejní stojan 
Wayne nejvyšší řady Helix 6000 AdBlue. Tato 
řada je mezi zákazníky oblíbená kvůli své lehké 
celohliníkové konstrukci a  špičkové technice. 

Navíc se jedná o  modulární stavebnici, takže 
zákazník si může nakonfigurovat stojany přes-
ně podle svých potřeb. Řada 6000 nabízí kom-
binaci až pěti libovolných produktů včetně 
AdBlue pro jednostranný nebo oboustranný 
výdej přes jednu až deset hadic. Ve standardu 
je velkoplošný LED displej, možnost předvolby 
v hlavě stojanu, elektronicky řízený odvod re-
kuperačních par a objednat si můžete i modul 
ATC nebo nový měřič X-Flo. Stojan se pak dá 
rozšířit ještě o vestavěný platební terminál. 

Právě nové platební metody prostřednic-
tvím karet, popřípadě mobilního telefonu jsou 
nyní v kurzu i u výrobců výdejních stojanů. Fir-
ma Wayne Fueling Systém nabízí čtečku mobil-
ních telefonů TAP a rozvíjí platební platformu 
iX Pay. Ta se nyní nově umí zapojit do online 
prostředí Tokheim OASE a terminálu Tokheim 
Crypto VGA pro externí platby. Platební plat-
forma iX Pay je navíc světovým lídrem v oblasti 
zabezpečení platebních karet (PCI PTS) a díky 

jediné globální technologické platformě a  její 
flexibilní konfiguraci splňuje všechny specific-
ké regionální požadavky. 

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor
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  Tokheim

Na minulém veletrhu v roce 2016 mohli návštěvníci vidět 
výrobky společnosti Tokheim na jednom z největších 
stánků výstaviště, letos pak byly výrobky této společnosti 
předváděny na vůbec největším stánku celého UNITI. 
Tokheim se totiž v předchozím roce stal součástí 
americké společnosti Dover Fueling Solutions.

Na společném stánku byly v  jednotlivých 
odděleních prezentovány výrobky všech 
produktových značek společnosti Dover, 
jakými jsou dnes Tokheim, Wayne, Fair 
Banks, ProGauge nebo OPW. Samotná ex-
pozice divize Tokheim se mohla pochlubit 
hned několika novinkami. Byl zde k  vidění 
například multifunkční stojan pro pomalý 
a rychlý výdej Dieselu a AdBlue a nechyběl 
ani stojan pro výdej LPG s předvolbou, kte-
rý jistě ocení zvláště ženy při plnění plynem 
poháněných automobilů.

Asi nejzásadnější novinkou byl inovova-
ný multiproduktový stojan populární řady 
Quantium 510M. Jeho inovativní prvky by 
měli ocenit nejen zákazníci, ale i  servisní 
organizace. Mimochodem, pro český trh 
všechny produktové řady servisuje společ-
nost Tokheim Acis, která má bohaté zku-
šenosti a disponuje rozsáhlým technickým 
zázemím.

Hlavní výhodou modelu Quantium 
510M je jeho plná flexibilita, která umož-
ňuje koncovým zákazníkům, aby si vybrali 

libovolnou sadu funkcí, které potřebují 
ke svému podnikání. Zákazník si tak může 
zvolit i různé elektronické displeje a uživa-
telská rozhraní od TQC-LCD displeje až po 

NOVÉ STOJANY 
QUANTIUM 510M

interaktivní displej TQC-VGA s proměnlivý-
mi rozměry obrazovky.To umožňuje najít 
skutečně optimální řešení pro každého.

Ale zákazník může volit i  systém uchy-
cení hadic (zavěsné, polozatahovací nebo 
plně zatahovací řešení). Modul M pak na-
bízí ještě řadu platebních systémů, které 
lze do tohoto stojanu bez problémů integ-
rovat včetně tzv. Mobile Paymant – platby 
mobilním telefonem nebo bezdotykovou 
čtečkou palivových karet. Pokud na to zá-
kazník ještě není připravený, lze tuto funkci 
instalovat i při dodatečném upgrade stoja-
nů. Novinka samozřejmě splňuje všechny 
atributy společnosti Tokheim včetně vyso-
ké kvality zpracování a spolehlivosti 

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor 

ZDROJ: Tokheim Acis, s.r.o.
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  Gema

Na rozdíl od předloňského veletrhu, kdy se 
na stáncích několika firem objevil tzv. e-pa-
pír, který potřebuje energii jen při vykres-
lování obrazu, se letošní veletrh obešel bez 
zásadních technologických novinek. Také vý-
voj e-papíru se zatím neposunul tak daleko, 
aby se to dalo využít v praxi. A tak se všichni 
zatím „pokorně“ vrátili k LED zobrazovačům. 
„Všichni je mají a my nejsme výjimkou,“ říká 
jeden z  majitelů firmy Gema a  zároveň její 
jednatel Miloslav Šedivý. 

K  zobrazování cen produktů u  Gemy 
používají zejména LED zobrazovače v  sed-
misegmentovém, ale i  multisegmentovém 
provedení. Na výběr jsou čtyři barevná pro-
vedení LED zobrazovačů: bílá, červená, žlutá 

a zelená. Dále jsou k dispozici elektromecha-
nické zobrazovače řady MD i  kombinované 
elektromechanické s  LED podsvětlením. Ty 
jsou určené pro ty, kteří chtějí na totemech 
trochu ušetřit.

Gema současně se zobrazovači vyrábí 
a  dodává na čerpací stranice kompletní ce-
nové totemy. Přitom má k dispozici ucelenou 
řadu běžných typových řešení, která pokry-
jí veškerou potřebu od malých městských 
bezobslužných čerpacích stanic až po velké 
dálniční stanice. Pro čerpací stanice je Gema 
schopna dodat i  atiky přestřešení výdejní 
plochy a  prodejny, světelné linky LED, pro-
světlená loga, naváděcí šipky, světelné ram-
py, popřípadě různé světelné vitríny a další. 

Česká společnost Gema, která je tradičním účastníkem 
všech německých veletrhů, měla svou expozici i na 
letošním UNITI a v nabité konkurenci se neztratila. 
V zobrazovací technice se na revoluci zatím čeká, 
a tak jsme na stánku této firmy z Unhoště našli buď 
zobrazovače s LED technologií, nebo mechanickými 
segmenty, které představují ekonomicky výhodné řešení 
pro provozovatele čerpacích stanic. 

TOTEMY 
Z UNHOŠTĚ NA 
NĚMECKÝ TRH

A zákazníky nehledá jen v české kotlině. 
„Naše společnost na veletrh jezdí proto, že 
mezi našimi zákazníky je mnoho německých 
čerpacích stanic, a  již teď mohu říci, že dal-
ší přibudou,“ říká Miloslav Šedivý a  zároveň 
dodává, že se ještě dodělává obrovská zakáz-
ka na nové totemy pro společnost Benzina. 
Mezi další významné partnery ale patří také 
rakouský Shell, přičemž několik pump této 
sítě dělala Gema i v Německu. „Německo je 
po ČR a  Rakousku až na třetím místě z  hle-
diska počtu zakázek, nicméně pro nás je to 
velmi důležitý trh, protože se zde skrývá ob-
rovský potenciál.,“ dodává Miloslav Šedivý.

�� TEXT: Jiří Kaloč 
FOTO: autor
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  Kingspan

„Naší největší novinkou je představení 
unikátní nádrže na skladování kapaliny 
AdBlue pro veřejné čerpací stanice Slim-
Line Edge, s  objemem 4500 litrů. Jedná 
se nejen o nádrž s výdejním stojanem, ale 
o  komplexní řešení včetně bezpečnosti, 
ochrany životního prostředí a designové-
ho řešení. Tuto nádrž vyrábíme v několika 
barevných provedeních, včetně vytvoře-
ní designu přímo na míru danému zákaz-
níkovi.“ říká Jan Bláha. 

Samotná nádrž je dvouplášťová a  te-
prve pak je ještě „zabalená“ do vnějšího 
designového obalu, takže je svým způ-
sobem tříplášťová. Z  toho vyplývá její 
označení TriComp. Jedná se zároveň pa-
tentovaný systém ochrany do každého 

počasí od krutých mrazů až po tropická 
vedra. „Můžeme ji dodat jak s integrova-
ným výdejním systémem, tak i s externím 
čerpacím automatem,“ dodává Jan Bláha.

Novinka je určena hlavně na veřejné 
pumpy. „Čerpací stanice velkých sítí, jako 
je Benzina nebo Shell, dbají i  na vnější 
design a  tohle je výrobek určený hlavně 
pro ně,“ říká Jan Bláha a dodává: „Ale zají-
mavostí je, že vůbec první prodaná nádrž 
v Evropě míří k nám do Česka a kupodivu 
k privátnímu klientovi...“

Menší soukromé čerpací stanice vět-
šinou kupují klasické nádrže na AdBlue 
SlimLine, které nemají tak revoluční de-
sign, ale zase nabízejí variabilitu objemů 
od 1333 l do 15 000 l a dvě možnosti šířky 

Již celá čtyři desetiletí vyrábí společnost Kingspan 
nejrůznější zařízení pro skladování nafty, oleje, AdBlue 
či hnojiv v kapacitách od dvě stě až do sto tisíc litrů, 
které pak dodává nejen na český, ale i evropský trh. 
Jako jeden z lídrů trhu nemohla firma Kingspan na 
stuttgartském veletrhu chybět. S manažerem Ing. Janem 
Bláhou, zodpovědným za český a slovenský trh, jsme si 
povídali především o novinkách pro rok 2018.

UNIKÁTNÍ NOVINKA PRO 
SKLADOVÁNÍ A VÝDEJ ADBLUE
NA VEŘEJNÉ ČERPACÍ STANICE

nádrže, což je důležitý aspekt na čerpa-
cích stanicích, kde je málo prostoru. V na-
bídce pak stále zůstávají klasické nádrže 
BlueMaster, které se vyrábějí v objemech 
od dvou až do devíti tisíc litrů s širokými 
možnostmi jejich řízení. Tyto nádrže jsou 
vhodnější pro neveřejné tankování Ad-
Blue.

Společnost Kingspan je ve výrobě 
těchto zařízení v Česku jasnou jedničkou. 
Klienty jsou jak velké firemní fleety, tak 
malí zákazníci, ale i  například Hasičský 
záchranný sbor ČR. Prodej nádrží pak za-
jišťuje společně se svými dealery. Nicmé-
ně spousta instalací je přímo na zakázku, 
takže Kingspan spolupracuje s  českými 
výrobci, jako je tradiční výrobce stojanů 
Adast, frma BMS1 nebo Tokheim Acis, 
která pro změnu zajišťuje servis nádrží. 
S  obchody v  zemi, kde se veletrh Uniti 
koná, je to složitější. „Německý trh má sa-
mozřejmě větší potenciál, ale také je tady 
jiná legislativa a  větší konkurence. Ale 
i zde jsme dlouhodobě silným hráčem na 
trhu,“ dodává Jan Bláha.

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor
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  Unicode Systems

Německý veletrh už tradičně nechybí v celoročním 
programu prezentací české společnosti Unicode 
systems. Letošní expozice se kromě tradiční nabídky 
tankautomatů a pokladních systémů zaměřila na 
poslední verzi informačního a řídicího systému pro 
čerpací stanice s názvem EuroShop 3.

Jedná se o  propracovaný vícestupňový 
systém, který umožňuje komplexní řízení 
provozu jedné nebo více čerpacích stanic. 
První vrstvu tvoří tzv. forecourt server, 
který je zodpovědný za řízení technologií 
čerpací stanice. Dokáže ovládat všech-
ny typy výdejních stojanů na kapalná 
a  plynná paliva nebo provozní kapaliny 
(ostřikovače, AdBlue, oleje), hladinomě-
ry, cenové totemy i mycí linky. Nově pak 
zajišťuje i  připojení nabíjecích stanic. Je 
to průmyslový počítač, který umožňuje 
propojení všech technologií v  rámci čer-
pací stanice do jednoho řídicího centra 
a nezáleží přitom, o jakou značku se jed-
ná.  Forecourt server následně poskytuje 
všechna data o tankování nebo ceně a je 
napojen na druhou vrstvu – pokladnu. 

Pokladna podporuje veškeré hotovostní 
i bezhotovostní platby zahrnující použití 
poukázek, fakturačních, slevových i  věr-
nostních karet. V  rámci podpory prode-
je může provozovatel stanice nastavit 
automatické zákaznické promoakce, aby 
obsluha při provozu nezapomněla od-
měnit zákazníky, kteří splnili podmínky 
promoakce. 

Třetím stupněm je Backoffice, který 
představuje pracovní prostředí pro ve-
doucí pracovníky čerpací stanice. Odtud 
je řízen sortiment, zásobování, reporting 
i marketingové aktivity. Velmi oblíbenou 
funkcí je automatický návrhář objedná-
vek, který pomáhá optimalizovat skla-
dové zásoby v  rámci skladového hospo-
dářství. Součástí je celá řada užitečných 

EUROSHOP 3: NEJEN 
PLATEBNÍ SYSTÉM

funkcí jako například motivační nástroj 
pro obsluhu čerpací stanice.

Další podstatnou novinkou verze 
Euro Shop 3 je tzv. Web Office. Jedná se 
o centrální aplikaci, která funguje v rámci 
hybridního cloudového prostředí. Majite-
lům a provozovatelům čerpacích stanic to 
umožňuje přes mobilní zařízení, počítač, 
telefon nebo tablet přístup k informacím 
prostřednictvím volného internetu. Do-
kážou tak na dálku řídit zásobování po-
honnými hmotami i  jejich přeceňování, 
mohou sledovat dosažené obraty i  den-
ní vyúčtování, nastavovat akční nabídky 
a nahlížet do širokého spektra reportů. 

Celý systém se skládá z  řady modulů 
a  jejich zapnutím se systém přizpůso-
bí potřebám nejrůznějších uživatelů. To 
umožňuje jeho umístění jak na malé lo-
kální stanici, tak i na největší čerpací sta-
nici s  širokým portfoliem zboží a  služeb. 
Prostřednictvím rozhraní Web Office lze 
velmi pohodlně řídit na dálku i  více čer-
pacích stanic najednou. 

�� TEXT: Jiří Kaloč 
FOTO: autor
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  Washtec

EasyCarWash je internetová aplikace pro zá-
kazníky i provozovatele myček, která má za cíl 
zvýšit počet pravidelných zákazníků myček, 
kterým má návštěvu mycího centra výrazně 
zjednodušit. „Jde hlavně o to, aby měli provo-
zovatelé myček stálý příjem a nebyli závislí na 
sezóně,“ vysvětluje nám jednatel českého za-
stoupení společnosti Washtec Lubomír Mol-
nár. „Koncový zákazník si prostřednictvím ap-
likace zvolí své domovské mycí centrum, kde 
si předplatí služby na měsíc – v tomto případě 
samozřejmě mytí – a  pak je jednoduše vyu-
žívá. Stačí, aby se svým autem zastavil před 
myčkou, ta si přečte jeho registrační značku 
a pustí jej dovnitř.“ Provozovatel mycího cen-
tra mu pak díky této aplikaci může představit 

i  další své aktivity prostřednictvím reklamy. 
Současně s tím i vidí, jak mu jeho myčka fun-
guje, kolik má věrných zákazníků a  kolikrát 
k němu zavítají.

U  Washtecu věří, že by to mohlo zvýšit 
příjmy provozovatelům mycích center až 
o 20 procent. „Je spočítáno, že průměrný zá-
kazník přijede do myčky sedmkrát ročně,“ vy-
světluje Lubomír Molnár. „Tahle aplikace by ho 
mohla donutit k tomu, že si auto umyje ales-
poň jednou měsíčně.“ Službu chtějí například 
nabídnout i leasingovým společnostem, které 
by pak neomezenou návštěvu mycího centra 
mohly zahrnout do splátky operativního lea-
singu. Aplikace je k dispozici zdarma jak pro 
operační systém iOS, tak pro Android.

Domácí společnost Washtec vystavovala své výrobky 
na ploše bezmála 600 m2. Vedle ukázky pěnových 
efektů Foam Sensation a Foam Tastic nebo atraktivní 
prezentace mycího tunelu SoftLine² Xpress Pro na 
velkoplošném zobrazovacím panelu byl největším 
lákadlem pro zákazníky koncept EasyCarWash, který 
by měl provozovatelům myček rozšířit počet klientů. 
Novinkou byla pistole pro vysokotlaké mytí a pěnu stejně 
jako mycí chemie ShieldTec značky Auwa. 

PŘEDPLATNÉ NA MYCÍ 
LINKY A POLYMERNÍ 
CHEMIE

U  Washtecu dnes zkoumají nejrůznější 
technologie s  nanášením pěny. To sice vět-
šinou nezlepší efektivitu mytí, ale prodlouží 
dobu, kterou zákazník v  mycím boxu stráví, 
protože mu o to déle trvá, než pěnu odmyje. 
Nová technologie Powershaum-Kombilanze 
kombinuje do jedné pistole nanášení efektní 
pěny a mytím pod vysokým tlakem.

Polymerový vosk ShieldTecs od firmy 
Auwa je určený do portálů a  mycích tunelů. 
Díky technologii OMP (organický modifikova-
ný polymer) je schopen zajistit dokonalé utěs-
nění povrchu automobilu před agresivními 
vlivy v podobě hmyzu, UV záření nebo kyse-
lých dešťů a zároveň zvyšuje barevnou hloub-
ku laku. Pro provozovatele myček pak před-
stavuje velkou výhodu jeho rychlejší aplikace 
a  následně i  rychlejší vysušení karoserie, což 
může v konečném efektu zvýšit počet mytí. 

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor
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  Christ

Speciální rozšířené mytí kol pro portálové myčky – 
systém Wheel Master. Nemyje pouze disky kol, ale díky 
speciálnímu mechanismu i kompletně celé pneumatiky

NOVINKA V OBLASTI 
PORTÁLOVÝCH MYČEK:  
CHRIST AQUATUS PRIME

Myčka se dodává v různých průjezdných výš-
kách od 2,30 do 2,70 m, kartáče mohou být 
pěnové nebo textilní s  kloubovými kartáči 
nebo bez. Cenově je srovnatelná s kartáčovou 
myčkou kategorie TOP, je levnější než dvoj-
portálová nebo pětikartáčová myčka.

�� PR Christ

Tento portál kombinuje klasické kartáčové mytí a mytí 
vysokotlaké, bezdotykové. Zákazník si může vybrat, 
zda umýt auto dotykově nebo bezdotykově, zde 
má v hale běžných rozměrů myčku na principu dva 
v jednom. 

Dvojitý vysavač DUO Turbo s integrovanými držáky hadic – umožňuje snadnější  
ovládání hadice bez dotyku s karoserií vozu.
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  Shop a gastro

Rok od roku větší prostor dostává na UNITI Expo sekce 
Shop&Convenience. Potvrzuje to vzrůstající obchodní 
potenciál dříve doplňkového prodeje jídla a pití na čerpací 
stanici, který pomalu dosahuje stejného nebo většího 
významu jako výdej pohonných hmot a servis v podobě 
mytí automobilů.

Ideálním místem pro setkání byla letos opět 
Genuss Garten, kterou připravila společnost 
Hack a  Remagen. Jednalo se vlastně o  ob-
rovskou kavárnu, bistro a zároveň workshop 
pro systémovou gastronomii a „fastfoodový“ 
průmysl. Ucelený a  do posledního detailu 
promyšlený koncept občerstvení zde nabíze-
ly zpravidla na bázi franšízy provozovatelům 
čerpacích stanic nejrůznější výrobci. Jedna-
lo se zejména o  hamburgery, döner kebab, 
pizzu, smažené rybí speciality, italské těsto-
viny nebo nejrůznější slané i  sladké pečivo, 
bagety a  pannini. Degustace produktů byla 
sice vítaným, ale spíše okrajovým efektem. 
Primárním účelem „zahrady“ byla možnost 
vstřebávat inspiraci nebo získat nové ob-
chodní kontakty na dodavatele potravinář-
ského zboží, profesionálních zařízení pro 
kuchyně nebo rovnou celých konceptů „fast-
foodového“ stravování. 

Důležitá prezentace jídla

Na výstavě se pak prezentovala celá řada 
převážně franšízových shop-in-shop koncep-
tů orientovaných buď na celý gastroprovoz, 
nebo jen na určité produkty především v po-
době kávových koutků a pekáren. Producenti 
a prodejci kávy a kávovarů, pekáren, konvek-

tomatů, grilů, výrobníků zmrzliny atd. zaplnili 
také větší část haly 1 a lehce zatlačili do pozadí 
expozice myčkařských firem. 

Jídlo na čerpacích stanicích dnes není ani 
tolik o chuti jako o umění jej nabídnout v co 
nejlákavější podobě a  také jej náležitě od-
prezentovat. Ručně psané tabule dnes nad 
výdejními pulty nahrazují LED monitory, které 
umožňují kvalitní obrazovou prezentaci pro-

dávaných produktů a možnost rychlé změny 
cen nebo nabídky jídel a nápojů. 

Obchod ve virtuální realitě

Stuttgart je sice mezinárodním veletrhem, 
ale domácí firmy zde hrají prim. V  oblasti 
Shop&Convenience zde proto měly největší 
expozice velkoobchody s  potravinami jako 
Lekkerland, Edeka Foddservice nebo MCS. 
U nás celkem neznámá společnost MCS přišla 
s  několika novými netradičními inovativními 
přístupy v prodeji občerstvení. Jednalo se ze-
jména o tzv. zdravou výživu v podobě müsli 
barů, ovocných freshů a salátů.  

Hodně netradičním počinem byl tzv. 
virtuální obchod Frischwerk od společnos-
ti Lekkerland. Pomocí speciální technologie 
rozšířené reality jste si mohli „postavit“ a také 
především prohlédnout svůj budoucí ob-
chod. Plánování pomocí virtuální reality je pro 
zákazníky mnohem srozumitelnější v 3D opti-
ce než na dvourozměrném papíru a určitě mu 
patří budoucnost.

Společnost Offenburger zase vysta-
vovala řadu produktů v  rámci svého kon-
ceptu „Digitální obchod“. Jednalo se třeba                                   
o digitální značení, digitální oceňování nebo 
nejrůznější online aplikace pro provozovatele 
čerpacích stanic v podobě navigačního a ob-
jednávkového systému, který provozovatele 
snadno přivede k  zákazníkovi, kterému to 
v důsledku ulehčí nakupování.

Čerstvé ovoce i míchané nápoje

Se zajímavými nápady z  hlediska čerstvého 
ovoce se prezentoval španělský velkoobchod 
s  ovocem a  zeleninou, firma SanLucar, která 
má své pobočky po celém světě včetně Ně-
mecka. Kromě nápojů smoothies nabízela 
také zachlazené čerstvé ovoce v malých uza-
vřených kelímcích nebo papírových minitaš-
kách. 

Domácí výrobce baleného ledu firma Ice 
Frocks v  rámci podpory nového produktu 
menších ledových kostek „Coctail Ice“ přišla 
rovnou s  doplňkovým prodejem míchaných 
alkoholických nápojů. Zatavené sáčky obsa-
hují některý z  oblíbených míchaných nápojů 
(Caipirinha, Pina Colada, Mai Thai apod.) a po 
otevření disponují ještě druhým, uzavíratel-
ným . Stačí nasypat led „Coctail Ice“, vložil slám-
ku, zavřít a můžete si vychutnávat oblíbený ná-
poj. I když s tímto výrobkem míří trochu jinam 
než na čerpací stanice, lze to využít i tam.

�� AUTOR: Jiří Kaloč 
FOTO: autor

OBCHODNÍ 
POTENCIÁL 
STÁLE ROSTE

Design shopů je  
s ohledem na prezentaci 

jídel stále důležitější.

Káva na čerpacích stanicích se stala fenoménem. 
Široká nabídka produktů a přístrojů na její správnou 
přípravu byla i ve Stuttgartu ohromující.




