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Budoucnost dopravy bez fosilních zdrojů? E-mobilita… 

WITH OUT    
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E-mobilita… Budoucnost MHD? 

Elektrobusy 

budoucnost pro městskou dopravu 
¬ ekologické a efektivní řešení 

¬ požadavek na rychlé a bezpečné 
nabíjení – systémy pro pulsní 
zastávkové dobíjení nebo rychlé či 
pomalé dobíjení v depu/na konečné  

¬ jednoduchá lehká konstrukce 

¬ vysoká provozní spolehlivost 

¬ variabilita technického řešení  
pro bezpečné zapojení 
• 3 póly +/-/zem 
• 4 póly +/-/zem/pilot 

¬ pro všechny běžně užívané provozní 
režimy 750 V / 500-1000 A 
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E-mobilita… Budoucnost MHD? 

ekologické a 
efektivní řešení 

rychlé a bezpečné 
nabíjení 

vysoká provozní 
spolehlivost 

jednoduchá lehká 
konstrukce 

variabilita připojení 
nabíječe - 2 / 4 póly  

dostupné napětí 
24 kVAC / 3x400 VAC 

600-750 VDC  

různé nabíjecí režimy 
150-1000 A 

dostatečná kapacita 
baterií 

městská 
infrastruktura 



Kontaktní systémy  

pro nabíjení  



Způsob připojení zdroje napájení 

plug-in konektor  

pantograf 

robotizovaný stojan 

indukce 



Základní požadavek: BEZPEČNOST 

+  - 
CP 

+  - +  - 

CP 

L1 L2 L3 D +  - 
CP 

chybí kontrola 
uzemnění 

nutné galvanické  
oddělení 

prokazatelné  
ověření uzemnění počet pólů komunikace 



Kontaktní póly  

 

 

¬ póly navzájem izolované 

¬ rám na nulovém potenciálu 

• izolované kabelové svody silových pólů 

• rám uzemněný 

¬ pantograf v jednoduché izolaci 

• obvykle montovaný na izolátorech 

¬ kontakty připojované v bezpečném pořadí 

 

 

 

Bezpečná konstrukce kontaktní hlavy 

 1. uzemnění  

 2. control pilot 

 3. napájení 



Požadavky na provedení kontaktů 

CYKLICKÉ ZATĚŽOVÁNÍ 500-800A TRVALÉ ZATĚŽOVÁNÍ 500A 

Tepelné ztráty při proudové zátěži kontaktů! 



Konstrukční požadavky na kontaktní zařízení 

Kompenzace zastávkového naklánění 

¬ obvyklý náklon vozidla do 1,5° 

¬ tolerance k náklonu vozidla v zastávce až 3,5-5° 

¬ nutnost zajistit konstantní přítlačnou sílu         
na každém pólu i při náklonu 

Kompenzace nepřesného parkování 

¬ vzdálenost a odklon od krajnice 

¬ délka průjezdu zastávkou pod napájecím 
kontaktním místem 

Průjezdní profil 

¬ min. 4,5 m v případě, že zasahuje do vozovky 

¬ potřebný dosah ramene z/na střechu vozu  
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Schunk Smart Charging  

NABÍJECÍ PANTOGRAFY 



Nabíjecí pantografy Schunk Smart Charging  

Standardní provedení 

¬ pro koncepci flotily unifikovaných vozidel  
s nabíjením na více místech (zastávky, konečné) 

¬ montáž na střechu vozidla 

¬ 4-póly (+/-/zem/kontrola) 
• pulzní nabíjení vysokými proudy: 1000 A / 30 s 
• příležitostné dobíjení: 500 A / 5-10 min 
• dobíjení v depu: 150 A / 1-3 h 

¬ dosah max. 1060 mm 

¬ kompaktní rozměry 1000x1998x518 

¬ odlehčený design (85 kg) 

¬ kompenzace naklápění vozu 3,5-4° 

¬ podélná tolerance 1000 mm  

¬ šířková tolerance zastavení 750 mm  



Nabíjecí pantografy Schunk Smart Charging  

Invertované provedení 

¬ pro koncepci flotily různých vozidel  
s nabíjením na uzlových místech 

¬ stejný princip jako standardního pantograf 
• 4 póly 
• pulzní i pomalé nabíjení 
• kompenzace naklápění 
• tolerance nepřesnosti zastavení 
• navíc možnost natáčení kontaktní hlavy 0-90° 

¬ kompaktní design střešního kontaktu  

¬ polonůžková konstrukce (dosah až 2,5 m) 
• pracovní rozsah 1-1,8 m pro různě vysoké vozy 
• možno zachovat průjezdní profil 4,5m 

¬ spouštění elektrickým pohonem, zdvihání 
pružinou (v případě výpadku napájení se 
zdvihne automaticky okamžitě) 

 



Nabíjecí pantografy Schunk Smart Charging  

Podvozkové provedení 

¬ alternativa pro nabíjení  
přes zásuvku v depu 

¬ montáž na podvozek vozidla 

¬ 4-póly 

¬ kontakty dimenzovány pro pulzní 
nabíjení vysokými proudy  
i pro dlouhodobé dobíjení 

¬ kompaktní design 
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Nabíjecí pantografy Schunk Smart Charging  

Postranní provedení 

¬ montáž na střechu vozidla  
s bočním výsuvem kontaktů 

¬ 4-pólové provedení 

¬ kontakty dimenzovány  
pro zastávkové dobíjení vysokými 
proudy až 500 A /5-6 min.  

¬ alternativa pro zastávkové dobíjení 
s omezenými prostorovými 
možnostmi 

¬ alternativa pro zásuvkové nabíjení 
v depu 

¬ kompaktní design 



Nabíjecí pantografy Schunk Smart Charging  

Zákaznické provedení 

¬ počet pólů dle požadavku zákazníka 

¬ 2-5-(6) pólové provedení 

¬ kontakty dimenzovány dle požadavků na nabíjecí proudy 

•  dlouhodobé noční nabíjení nebo rychlonabíjení  

¬ montáž mechanické části kontaktního rozhraní (pantograf, výsuv 
kontaktů) na střechu vozu nebo na infrastrukturu 

¬ přizpůsobená statická část rozhraní (napájecí stříška, trolej, atp.) 



Ověřený dodavatel systémů pro přenos proudu - REFERENCE 

MEMBER 



Praha 



Solaris Urbino Electric  



SEB: Drážďany, Lipsko 



VDL Citea Electric 



SEB, ZeEUS: Münster (Německo) 



IXION: Helmond (Holandsko)  



Volvo Plug-in Hybrid 

Pilotní projekty ve Švédsku, Opbrid Bůsbaar nabíjení 



Opbrid Busbaar: Umeå, Goteborg (Švédsko)  



Budoucnost? 



Schunk Praha s.r.o. 
Výrobní závod Plzeň 
Hřbitovní 1269/37 
312 00 Plzeň 
 

www.schunk.cz 
 

marcel.pater@schunk-group.com 
+420 602 696 711 


