MEDIA INFO

Spoločnosť Toyota
odhaľuje svoje
technológie a ponúka
patenty na elektrifikáciu
3. apríla 2019

Spoločnosť Toyota bezplatne poskytne takmer 24 tisíc patentov týkajúcich sa
technológií elektrifikácie vozidiel, a to vrátane niekoľkých aktuálnych patentových
prihlášok. Zároveň ponúkne aj spoplatnenú technickú podporu ďalším výrobcom, ktorí
vyvíjajú a predávajú elektrifikované vozidlá využívajúce elektromotory, akumulátory,
jednotky riadenia energie (PCU), elektronické riadiace jednotky (ECU) a ďalšie
technológie elektrifikácie.
Udelením patentov bez nároku na odmenu a poskytovaním technickej podpory k vlastným
technológiám chce spoločnosť Toyota pomôcť ešte viac rozšíriť elektrifikované vozidlá po
celom svete. V rámci tohto procesu chce prispieť naplniť ciele v oblasti klimatických zmien,
a to na strane vlád aj automobiliek.
„Ak sa pozrieme na vysoký počet otázok o našich systémoch elektrifikácie vozidiel od
firiem, ktoré chápu potrebu popularizácie hybridných aj iných technológií
elektrifikovaných vozidiel, sme presvedčení, že nastala tá správna chvíľa na
spoluprácu,“ uviedol Šigeki Teraši, člen predstavenstva a výkonný viceprezident
spoločnosti Toyota Motor Corporation.
„Ak bude počet elektrifikovaných vozidiel v najbližších 10 rokoch významne rásť, stanú sa
štandardom a my dúfame, že v tomto procese budeme hrať podpornú úlohu.“
Technológie z hybridov
Bezplatne poskytované patenty predstavujú vyspelé technológie elektrifikovaných
vozidiel, predovšetkým technológie používané vo vozidlách s hybridným elektrickým
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pohonom (HEV), ktoré pomohli spoločnosti Toyota zvýšiť výkon, zmenšiť rozmery
a dosiahnuť nižšie náklady.
Patenty sa týkajú konkrétne komponentov a systémov, napríklad elektromotorov,
jednotiek riadenia energie (PCU) a riadiacich systémov. Ide o kľúčové technológie, ktoré
možno uplatniť pri vývoji elektrifikovaných vozidiel najrôznejšieho typu, napríklad vozidiel
s hybridným elektrickým pohonom, plug-in hybridov (PHEV) aj vozidiel poháňaných
palivovými článkami.
Spoločnosť Toyota ponúkne spolu približne 23 740 patentov, ktoré získala počas viac ako
20-ročného rokov vývoja technológií elektrifikovaných vozidiel. Podporované obdobie
začína s okamžitou platnosťou a bude trvať až do konca roka 2030. V prípade záujmu
o uzatvorenie zmluvy o podpore sa možno obrátiť na spoločnosť Toyota a dohodnúť sa na
konkrétnych podmienkach licencovania.
Spoločnosť Toyota ponúka od januára 2015 5 680 patentov na svoje vozidlá poháňané
palivovými článkami (FCEV). Teraz pridáva približne 2 590 patentov súvisiacich
s elektromotormi, 2 020 patentov na jednotky riadenia energie (PCU), 7 550 patentov
týkajúcich sa systémového riadenia, 1 320 patentov na prevodovky, 2 200 patentov na
systémy nabíjania, resp. 2 380 patentov na palivové články (celkový počet patentov
súvisiacich s palivovými článkami tak dosahuje 8 060).
Toyota poradí ostatným automobilkám
Poradenstvo spoločnosti Toyota bude zahŕňať napr. pomoc ostatným automobilkám
potrebnú na dosiahnutie čo najlepších parametrov vyvíjaných vozidiel, týkajúcich sa
spotreby paliva, výkonu a tichej prevádzky. Spoločnosť bude poskytovať služby na
zmluvnom základe. Ďalšie podrobnosti poskytne zainteresovaným stranám.
Spoločnosť Toyota chce podporiť vývoj a trhové presadzovanie elektrifikovaných vozidiel
na celom svete. Túto otázku považuje spoločnosť Toyota dlhodobo za svoju strategickú
prioritu. Ekologické vozidlá podľa automobilky pomôžu v boji s klimatickými zmenami len
v prípade, ak sa presadia v čo najširšom meradle pri znižovaní emisií CO2.
Spoločnosť Toyota si v roku 2015 stanovila ciele v oblasti znižovania vlastných emisií
a uviedla program Toyota Environmental Challenge 2050, ktorý zahŕňa skupinu
dlhodobých akčných cieľov zameraných na trvalú udržateľnosť, vrátane znižovania emisií
CO2 vozidiel a výrobných prevádzok spoločnosti Toyota. V roku 2017 oznámila svoj
obchodný plán prudkého rastu elektrifikovaných vozidiel do konca roka 2030.
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