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Sajtóközlemény 
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Knorr-Bremse a Busworld Europe 2019 kiállításon: Hatékony 
megoldások a fenntartható tömegközlekedési koncepciókhoz 

■ A buszflották számára gyártott elektromos részegységekkel a Knorr-Bremse jövőbiztos 

megoldásokat kínál a városi tömegközlekedés számára. 

■ A Kiepe Electric intelligens flottakezelése (SFM), a mozgás közbeni töltést biztosító In 

Motion Charging (IMC®) technológiája és az elektromos buszkészletek új lehetőségeket 

nyitnak a fenntartható városi közlekedés számára. 

■ A Knorr-Bremse haszongépjármű rendszerek új elektromos hajtástermékeket kínálnak 

buszokhoz. 

München/Düsseldorf, 2019. október 18. – A müncheni Knorr-Bremse Haszongépjármű 

rendszerek és a düsseldorfi Kiepe Electric közös standon állít ki a Brüsszelben 2019. 

október 18. és 23. között tartandó Busworld Europe kiállításon. Az 5. csarnok 514-es 

strandján megismertetjük a látogatókat a fenntartható tömegközlekedési koncepciók 

stratégiáival, termékeivel és szolgáltatásaival, például az elektromosbusz-flottákkal. 

„Megoldásaink a kibocsátásmentes hajtást, teljes elektronikus rendszerek fejlesztését és telepítését, 

az abszolút teljesítményt és a kiváló minőséget célozzák meg, amelyek lehetővé teszik a fenntartható 

tömegközlekedés működtetését,” ismerteti a vállalat termék- és szolgáltatásportfólióját Dr. Heiko Asum, 

a Kiepe Electric ügyvezető igazgatója. Ezen megoldások között található az intelligens flottakezelő 

rendszer (SFM), a folyamatosan fejlesztett mozgás közbeni töltés (IMC®) technológia és a jövőorientált 

elektromos buszkészlet koncepció. 

■  A Kiepe Electric mozgás közbeni töltés 500 (IMC®) technológiája a leghatékonyabb és 

leghatásosabb töltési koncepció elektromos buszok feltöltésére. Mivel az akkumulátorok 

feltöltéshez a buszoknak nem kell megállniuk, így ezzel a technológiával elkerülhető a zsúfoltság a 

töltőállomáson. Az IMC-technológiának köszönhetően a buszok menet közben töltik fel 

akkumulátorukat a felsővezetéken át. A felsővezeték nélküli útszakaszokon a járművek átváltanak 

akkumulátoros hajtásra. 

■ A Kiepe Electric innovatív intelligens flottakezelő (SFM) rendszere egy öntanuló AI 

energiairányítási rendszer, amely stabilabbá teszi az ütemezett karbantartást és ezáltal növeli a 

hálózati kapacitást. Az SFM összegyűjti az energiafogyasztási, az út- és a teljesítményadatokat, 

valamint lehetővé teszi a buszok automatikus és előrejelző vezérlését. Az SFM kiterjed az összes 

töltési koncepcióra, ideértve az IMC-t is. 

■ Az intelligens flottakezelőt a Kiepe Electric legújabb elektromos vontatórendszeréhez 

terveztük. Ez magában foglalja a Kiepe flottakezelést (KFM), amely lecsökkenti a karbantartási 

költségeket, valamint előrejelzi a karbantartásokat és javításokat; továbbá magában foglalja a 

Kiepe vontatásvezérlő rendszert (KTC) és a Kiepe Electronic új vontatási inverterét (KTI). 

■ Az elektromos buszkészletével a Kiepe Electric a rendszertapasztalatait jövőbiztos kínálattá 

alakította át az ügyfelei számára. Ez magában foglalja komplex rendszerek, az előrejelző 

karbantartás, az intelligens flottakezelés és a digitalizált megoldások telepítésre kész 

összeállítását. 

■ A Kiepe Electric átszervezte az utángyártói szolgáltatásait, új szolgáltatások 
hozzáadásával az ügyfelek jövőbeli igényeihez igazította portfólióját. Járművek adatkezelése (Big 
Data elemzés) és az ezekből származó szolgáltatások, mint például a feltételalapú karbantartás 
növelik a járművek rendelkezésre állását, csökkentik a szolgáltatásszint-szerződéseken alapuló, 
élettartamból eredő költségeket. Az energiahatékonysági javaslatok és a trolibuszok 
akkumulátorkezelése (amely olyan szempontokat is figyelembe vesz, mint az újrahasznosítás) 
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mellett a szolgáltatásportfólió standard részét jelentik a pótalkatrészek, és a kifutó alkatrészek 
kezelése is. 

Knorr-Bremse: elektromos hajtás és biztonság a buszflották számára 
A Knorr-Bremse Haszongépjármű rendszerek bemutatja a fék- és biztonsági technológiájának átfogó 
portfólióját. Az idei Busworld Europe kiállítás középpontjában az új elektromos hajtástermékek 
állnak, amelyek magukban foglalják az intelligens légelőkészítéssel rendelkező 
csavarkompresszorokat (iAPU) is. A csavarkompresszorok ideális megoldást jelentenek olyan 
járművek számára, amelyek kiváló minőségű sűrített levegőt igényelnek (például a városi buszok), és 
ahol a nagy kimeneti teljesítményhez alacsony zaj- és vibrációs szintnek kell társulnia. Az iAPU 
szabályozza a csavarkompresszor elektromos motorját. Az iAPU ezen kívül innovatív 
energiamegtakarítási funkciókat nyújt, mint például az intelligens regenerálási és kihasználási motorfék 
fázisok, valamint olyan kényelmes funkciókat, mint a jármű általános teljesítményének támogatása. 

Ezen túlmenően a Knorr-Bremse Haszongépjármű rendszerek olyan hatékony és biztonságos 
megoldásokat kínálnak, amelyek jelentős előnyöket nyújtanak a buszflották számára. 2012 óta az 
elektronikus rögzítőfék (EPB) bizonyította életképességét az európai és észak-amerikai ügyfelek 
körében. Ezen a sikeren felbuzdulva az elektronikus rögzítőfék immár külön kézi aktiválású 
rendszerként is elérhető. Az EPB segít elkerülni a baleseteket azáltal, hogy bizonyos feltételek mellett 
a fék automatikus beavatkozása révén a jármű elmozdul vagy elgurul - olyan, mintha a járművezető a 
parkolási mód kiválasztása nélkül hagyná el a járművét. 

Videó: Intelligens flottakezelő (SFM) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHeO dP17D4 

A Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, tőzsdei azonosító („ticker symbol”): KBX) a fékrendszerek 

globális piacvezetője, valamint a biztonsági szempontból döntő fontosságú vasúti és haszongépjármű-

rendszerek vezető szállítója. A Knorr-Bremse termékei döntő mértékben hozzájárulnak, hogy a világ sínjei 

és útjai biztonságosabbak és energiahatékonyabbak legyenek. Több mint 30 ország 100-nál is több 

telephelyén 28 500 munkatárs dolgozik szakértelemmel és motivációval azért, hogy a vevők világszerte 

elégedettek legyenek a cégcsoport termékeivel és szolgáltatásaival. 2018-ban a Knorr-Bremse két üzletága 

összesen 6,6 milliárd euró (IFRS) árbevételt realizált. Iparági újítóként a vállalat már több mint 114 éve játszik 

meghatározó szerepet a mobilitás és a szállítmányozási technológiák innovációjában, különös tekintettel a 

hálózatosított rendszermegoldásokra. A Knorr-Bremse az egyik legsikeresebb német ipari vállalat, amely a 

legfontosabb globális megatrendekre épít: urbanizáció, ökohatékonyság, digitalizálás és automatizált 

vezetés. 

A Knorr-Bremse leányvállalata, a düsseldorfi székhelyű Kiepe Electric a vezető vasútijármű- és buszgyártók 

elektromos rendszereinek globálisan aktív beszállítója. A vállalat hatékony megoldásokat és gazdaságilag 

fenntartható koncepciókat kínál az alacsony kibocsátású tömegközlekedés számára a könnyű vasúti 

járművek, metrók és regionális vasúthálózatok környezetbarát elektromos berendezéseivel, valamint a troli- 

és mozgás közben töltődő (in motion charging, IMC) autóbuszok akkumulátorai révén. 

Kapcsolattartó: 

Alexandra Bufe 

Vállalati kommunikációs igazgató 

Tel.: +49 (0)89 3547 1402 

E-mail: alexandra.bufe@knorr-bremse.com 
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