INFORMACE PRO MÉDIA
Banner oslaví krásnou osmdesátku
a je připraven vyhovět požadavkům
na mobilitu budoucnosti
Na 80 milionů baterií vyrobených od založení firmy
• 60 let závodu v Leondingu
• Ambiciózní investiční program: během uplynulých šesti let bylo v závodě
v Leondingu investováno 50 milionů eur, chystá se dalších 15 milionů eur na
jeho rozšíření
• Důležitý zaměstnavatel: v Leondingu aktuálně pracuje 520 z 800
zaměstnanců, počet zaměstnanců se v příštích letech zvýší řádově o stovky
• Trend k elektromobilitě přináší enormní možnosti růstu
• Olověné baterie jsou 100% recyklovatelné: Banner garantuje uzavřený recyklační
proces od výroby až po druhotné využití materiálů
• Skvělá ekonomická čísla za rok 2016/2017: obrat 272 milionů eur, 4,5 milionu
prodaných startovacích baterií

Leonding, 4. prosince 2017
80 let existence společnosti Banner, 80 milionů baterií
Společnost Banner vznikla v roce 1937. Jejím zakladatelem byl Artur Bawart. Vše začalo v
rakouském Rankweilu (Vorarlbersko). Od roku 1953 je výroba situována do Horních
Rakous, od roku 1959 až do současnosti probíhá v Leondingu. Od roku 2004 je společnost
Banner jediným rakouským výrobcem startovacích baterií. Firmu vlastní rodina Bawartových
a řídí ji Andreas Bawart (obchodní ředitel) a Mag. Thomas Bawart (technický ředitel).
V tomto roce firma slaví 80. výročí své existence. Během posledních osmi desetiletí bylo ve
firmě vyrobeno takřka 80 milionů baterií. V obchodním roce 1992/93 byl vyroben a prodán
první milion baterií. Pro společnost Banner jsou od jejího vzniku zásadní dvě základní
hodnoty: kontinuita a nezávislost.
Vysoké investice do rozšíření výrobních kapacit
Během uplynulých šesti let společnost Banner investovala v závodě v Leondingu celkem
více než 50 milionů eur. Aby byla výroba schopna ještě pružněji reagovat na sezónní

INFORMACE PRO MÉDIA
výkyvy prodeje baterií, byly vytvořeny další kapacity pro výrobu ekologických baterií
určených pro systémy start/stop a do provozu byl uveden plně automatizovaný
vysokoregálový sklad pro ca 10 000 dalších paletových míst. „Abychom do budoucna byli
schopni zajistit plánovaný nárůst odbytu o 20 procent, chystáme ještě další investice,“ říká
Andreas Bawart. „I počet zaměstnanců v příštích letech navýšíme řádově o stovky.“
Elektromobilita, megatrend budoucnosti
Jediný rakouský specialista na baterie bere vážně dominantní diskuzní téma v automobilové
branži a důsledně pracuje na další generaci olověných baterií. Vozidla s nízkou spotřebou
pohonných hmot budou i nadále potřebovat spolehlivý zdroj energie. Každý elektromobil
proto bude navíc využívat i olověnou baterii pro napájení palubní sítě. Vedle progresivních
startupů Banner dodává své kvalitní baterie renomovaným automobilkám, jako je BMW
Group.
Pro plně hybridní vozidla a vozidla pouze s elektrickým pohonem vidí automobilová
branže největší potenciál do budoucna v lithium iontové (li-ion) technologii. Ovšem
počty prodaných vozidel tohoto druhu jsou stále ještě velmi skromné. Společnost
Banner proto sází na vozidla se systémy start/stop. V této oblasti je Banner
považován za jednoho z předních dodavatelů modernizovaných olověných baterií
v Evropě. „Aktuálně probíhá několik vývojářských projektů zaměřených na další
zvyšování účinnosti baterií pro systémy start/stop,“ vypráví Bawart. Cílem je zlepšit
jejich příkon a výkon pomocí dále optimalizovaného designu článků, aditiv
přidávaných k aktivní hmotě a cílených konstrukčních úprav.
Automobilový průmysl pod taktovkou „zelených“ technologií při vývoji pohonu
Etablovaný recyklační proces s nejvyšším počtem vrácených starých baterií ze všech
recyklovatelných produktů na trhu dělá z olověných baterií vzor trvale udržitelného výrobku
šetrného ke zdrojům.
Společnost Banner začala s recyklací starých baterií již před 50 lety. Recyklovaný materiál
znovu využívala při výrobě nových produktů. V servisech a na prodejních místech se
prodávají nové baterie a probíhá zde i zpětný odběr starých baterií, které se dávají do
speciálních kontejnerů, kde čekají na odvoz zajišťovaný společností Banner. Je to
uzavřený cyklus. Do výroby se tak znovu vracejí cenné suroviny jako olovo, rtuť a
polypropylen. Díky Ekologickému fóru pro startovací baterie (UFS), mezi jehož zakládající
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členy společnost Banner Batterien Österreich GmbH patří, se konkrétně v uplynulých 20
letech podařilo nasbírat po celém Rakousku více než 15 milionů starých baterií. Suroviny,
které jsou v nich obsaženy, jako například 160 000 tun olova, byly ze 100 % zrecyklovány ve
speciálním závodě v Rakousku. Tento produkt díky tomu dosahuje nejvyšší kvóty zpětného
odběru mezi všemi recyklovatelnými produkty na trhu, tedy i vyšší než sklo nebo papír.
Jediný výrobní závod v Leondingu je od roku 2012 certifikován v souladu s normou ISO
14001:2004 pro systém environmentálního managementu, který zahrnuje přijatá maximální
opatření pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a životního prostředí. Společnost Banner
jako firma zpracovávající olovo bere svou odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí
velmi vážně a používá ve výrobě výlučně recyklované upravené olovo.
Obrat 272 milionů eur a 4,5 milionů prodaných startovacích baterií
Společnost Banner má za sebou velice uspokojivý obchodní rok 2016/17 (01.04.2016 až
31.03.2017). Více než 400 000 jednotek navíc ve srovnání s předchozím rokem
představuje zvýšení prodeje na 4,5 milionu startovacích baterií. Koncernový obrat se
zvýšil na 272 milionů eur, tedy trend je zcela pozitivní. S technologií EFB (Enhanced
Flooded Battery) a AGM (Absorbent Glass Mat), které se používají v takzvaných
mikrohybridních pohonech, příp. v samostatných aplikacích start/stop, společnost Banner
prokazuje svou odpovědnost za trvale udržitelné hospodaření šetrné ke zdrojům. „Baterie
Banner pro systémy start/stop tak rozhodující měrou přispívají k ekologické mobilitě,“
zdůrazňuje Bawart. V obchodním roce 2016/17 přispěly k úspoře až 66 milionů litrů
pohonných hmot a ke snížení emisí CO2 až o 164 000 tun.
Texty k obrázkům:
Obr. 1 Startovací baterie Banner pro motorová vozidla: od minulosti po současnost
Obr. 2 Vedení firmy: obchodní ředitel Andreas Bawart (vpravo) a technický ředitel Mag.
Thomas Bawart (vlevo)

Všechny fotografie: Přetisk zdarma. Nutný archivní výtisk.
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Stručně o společnosti Banner Batterien
Společnost Banner GmbH je inovativní, expandující výrobce kvalitních startovacích baterií.
Od roku 1937 vyrábí podnik se sídlem v Leondingu (Rakousko) baterie pro vozidla všeho
druhu. Rodinný podnik pod vedením Andrease Bawarta a Mgr. Thomase Bawarta
zaměstnává v Evropě cca 800 zaměstnanců. Banner vyrábí a prodává přes 4,5 milionu
startovacích baterií ročně. Mezi výrobci akumulátorů tak společnost Banner patří
k nejvýznamnějším značkám s nejdelší tradicí a nejvíce zkušenostmi. Baterie Banner patří do
originální výbavy celé řady modelů od Audi, BMW, Caterpillar, Jungheinrich, Kässbohrer,
Liebherr, Mercedes, Mitsubishi, Porsche, SEAT, Volvo a VW. Ve 14 zemích je péče
o zákazníky prováděna vlastními distribučními společnostmi. Ve více než 60 dalších státech
v Evropě, Africe a Asii jsou výrobky prodávány prostřednictvím přímých dovozců.
Perspektivní technická řešení a vynikající kvalita doprovázejí mezinárodní pověst výtečných
výrobků s „býčí silou“, jak je charakterizuje i logo Banner. Další informace na
bannerbatterien.com
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