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EDITORIAL
Vážení partneři,
máme za sebou obchodní rok plný výzev: Přestože nebyla žádná skutečná zima, podařilo se nám udržet vysokou
úroveň prodeje z minulého roku, a kromě toho ještě získat
několik nových zakázek od dodavatelů originální výbavy.
Pro aktuální obchodní rok počítáme s dalším nárůstem dodávek v oblasti originální výbavy.

Kdo chce držet krok s dobou a nepřešlapovat
na místě, musí již dnes myslet na zítřek.
S úplně novými bateriemi pro užitkové vozy
jsou zákazníci společnosti Banner perfektně
připraveni na výzvy budoucnosti.

Nejen kvůli tomu jsme provedli významné investice do modernizace závodu v Linci/Leondingu. Letos bude rozšiřování
výroby dokončeno. Znamená to vyšší kapacity, rychlejší
dostupnost a snadnější adaptaci na sezónnost produktu.
Rozšířením našeho sortimentu jsme navíc zareagovali na
změnu potřeb na trhu. Naši zákazníci jsou již nyní perfektně
připraveni na trendy v oblasti automobilové dopravy.
Značka Banner je ztělesněním buvolí síly z Rakouska,
spolehlivé kvality, inovací a servisu. V roce 2018 bychom
ji chtěli – lokálně i globálně – dále posílit. Reorganizace
našeho exportního týmu by měla přinést optimální péči
o zákazníky. Cílem každého z našich opatření je, aby naši
zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé a obchodní partneři
byli spolu s námi nadále o krok napřed. Bude nám ctí, pokud i v budoucnu budeme touto cestou kráčet společně!

Andreas Bawart
obchodní ředitel		

Thomas Bawart
technický ředitel

S

ilné produkty typové řady Buffalo Bull jsou
opravdu těžké váhy mezi startovacími a palubními bateriemi. Jsou vhodné pro všechna
užitková vozidla, jako jsou kamiony, autobusy,
zemědělské, lesnické či stavební stroje. Baterie Buffalo Bull je dokonce optimálním řešením i pro rolby.
NOVÉ BATERIE Banner PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA.
Palubní baterie v sektoru užitkových vozidel musí vyhovovat řadě speciálních požadavků:
• Funkce hotelu v dálkové kamionové dopravě (řidič ve vozidle nocuje, a při tom používá velký počet elektrických
spotřebičů s vysokým výkonem)
• Extrémní odolnost proti otřesům v případě, že je baterie
v kamionu umístěna za diferenciálem zadní nápravy (integrální záď)
Pro tyto speciální požadavky Banner přichází na trh
s novou baterií Buffalo Bull EFB.
NOVINKA: BUFFALO BULL EFB
EFB 690 17 (skříň B – 190 Ah/1050 A EN)
EFB 740 17 (skříň C – 240 Ah/1200 A EN)
BUFFALO BULL EFB
PŘEDNOSTI PRODUKTU A PŘÍNOS
PRO ZÁKAZNÍKA V KOSTCE:
- Nabídka baterií s kapacitou 190 Ah, příp. 240 Ah
- Zvýšená odolnost proti cyklickému namáhání díky
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potřeby ji nahraďte bezpodmínečně opět
baterií EFB! Ve stejné skříni a se stejnou
výkonovou třídou.

Tip odborníka:

Dominik Traxler, produktový manažer pro startovací
baterie

Konvenční startovací baterii lze
upgradovat
na
ještě výkonnější a v cyklech
odolnější baterii Buffalo Bull EFB.
Kontaktujte prosím svého zákaznického poradce společnosti Banner.
Skříň B
Buffalo Bull EFB 690 17 může nahradit
baterii Buffalo Bull typ 680 32, SHD 680 32,
SHD PRO 680 08.
Skříň C
Buffalo Bull EFB 740 17 může nahradit
baterii Buffalo Bull 725 11, SHD 725 11,
SHD PRO 725 03.
aktivní hmotě a vrstvě netkané textilie
- Robustní design a optimální odolnost
proti otřesům díky speciální fixaci sady
- Vylepšená odolnost mřížky proti korozi
díky použití metody kontinuálního lití
- Vápníková technologie zajišťuje minimální spotřebu vody
- Za normálních provozních podmínek
bezúdržbová baterie (nedolévá se
voda)
- Centrální odvádění plynů s integrovanou ochranou proti zpětnému zážehu
- Přídavné
prvky
pro
zlepšení
bezpečnosti produktu: ochrana proti
zkratu, zátka ESD*
- Rozměry odpovídají EN 50342- 4:2009
* ESD = Electro Static Discharge, elektrostatické
vybíjení je výboj napětí vzniklý při velkém rozdílu potenciálů. Tento výboj (který má případně
podobu jiskření) způsobuje krátký, vysoký elektrický proud a může vést ke vznícení hořlavých
látek. Právě tomu zcela bezpečně zabraňuje
zátka ESD.

PŘI VÝMĚNĚ BATERIE SE
BEZPODMÍNEČNĚ ŘIĎTE TĚMITO TIPY!
Pozor: V žádném případě do vozidla, které
je sériově vybaveno baterií EFB, nedávejte konvenční mokrou baterii. V případě

EFB = Enhanced Flooded Battery, startovací baterie
odolná vůči namáhání v cyklech.

U speciálních vozů jsou zapotřebí
stále vyšší hodnoty proudu při studeném startu.
Příčinou je vysoké vlečné zatížení
(například hydraulické agregáty), které je
třeba při startování také aktivovat. Pro tyto
požadavky byla vyvinuta vysokoproudá
baterie Buffalo Bull.

NOVINKA: VYSOKOPROUDÁ BATERIE
BUFFALO BULL
650 11 (skříň A – 150 Ah/1150 A EN)
680 11 (skříň B – 180 Ah/1400 A EN)
VYSOKOPROUDÁ BATERIE BUFFALO BULL: PŘEDNOSTI PRODUKTU A
PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA V KOSTCE:
- Nabídka 2 standardních velikostí baterií
(skříň A a B) s proudem při studeném
startu 1150, příp. 1400 A
- Vysoká odolnost proti otřesům
- Vápníková technologie zajišťuje minimální spotřebu vody
- Za normálních provozních podmínek
bezúdržbová baterie
- Centrální odvádění plynů s integrovanou ochranou proti zpětnému zážehu
- Přídavné
prvky
pro
zlepšení
bezpečnosti produktu: ochrana proti
zkratu, zátka ESD
- Rozměry odpovídají EN 50342- 4:2009
Všechny baterie EFB a vysokoproudé baterie budou dostupné od jara 2018.
Přední výrobci užitkových vozidel
důvěřují v oblasti originální výbavy
nejlepším bateriím Banner série Buffalo Bull.
Nákladní vozy Mercedes, stavební stroje
Liebherr, bagry Caterpillar, bagry Wacker/
Neuson, hutnicí pěchy BOMAG, sněžné
rolby Kässbohrer Pistenbully, zemědělské
a stavební stroje Kubota, traktory Lindner
a stavební stroje Rammax.

4

Banner

NOVÉ AUTOBATERIE Banner
– SORTIMENT SE ROZRŮSTÁ!
PRODLOUŽENÍ ÚSPĚŠNÉ STORY –
POWER BULL PRO.
Vítězné tažení startovacích baterií Power
Bull PRO pokračuje. U nejprodávanějšího
produktu Banner je příslovečně několikrát
oceněná kvalita a špičkový výkon v perfektní symbióze. Zkrátka kvalita originální
výbavy i při výměně baterie.
Přesně z tohoto důvodu doplňujeme
portfolio produktů o níže uvedené tři typy
baterií ve skříni T:
Power Bull
PRO P50 42
(skříň T4/LB1 – 50 Ah/400 A EN)
PRO P63 42
(skříň T5/LB2 – 63 Ah/600 A EN)
PRO P77 42
(skříň T6/LB3 –77 Ah/680 A EN)
Je to smysluplné rozšíření sortimentu
s ohledem na řadu modelů Ford (bez
funkce start/stop, příp. bez rekuperace brzdné energie), u kterých se musí
důsledně používat originální baterie s celkovou výškou 175 mm.
Dostupnost od jara, příp. léta 2018, tedy
včas před začátkem další sezóny baterií.
NOVÉ BATERIE PRO FUNKCI
START/STOP S TECHNOLOGIÍ EFB
Banner rozšiřuje program baterií Running
Bull EFB pro budoucí výzvy.

SPECIÁLNĚ PRO EVROPSKÉ OSOBNÍ
VOZY jsou v sortimentu tři nové baterie
EFB, všechny dostupné již na jaře 2018.

(třecí svařování) s centrálním odváděním
plynů a integrovanou ochranou proti
zpětnému zážehu.

Dva nejžádanější typy jsou primárně
určeny pro modely vozů Ford s funkcí
start/stop (ECOnetic):
EFB 565 12
(skříň T6/LB3 – 65 Ah/650 A EN)
EFB 575 12
(skříň T7/LB4 – 75 Ah/730 A EN)

Zde je stručný přehled našich celkem tří
nových typů EFB pro asijské vozy:

Kombinaci doplňuje další skvělý typ,
který je vhodný pro řadu modelů mnoha
evropských automobilek s funkcí start/
stop:
EFB 580 11
(skříň H7/L4 – 80 Ah/780 A EN)
SPECIÁLNĚ PRO ASIJSKÉ OSOBNÍ
VOZY
Jako jeden z prvních výrobců baterií
v Evropě měl Banner v roce 2014 v programu typy baterií pro asijské vozy v produktové řadě Running Bull EFB. Splnili jsme
tak, a nadále splňujeme, specifikace asijských automobilek, které tyto druhy baterií v originální výbavě dávají do modelů
s funkcí start/stop.
Ke známým a již prodávaným typům EFB
565 00 (nově 565 15), EFB 565 01 (nově
565 16) a EFB 595 00 (nově 595 15) nyní
přibudou tři nové špičkové baterie. Ty
všechny jsou vybaveny technologií EFB
s vrstvou netkané textilie ze skelných
vláken na separátoru, svařeným víkem

EFB 538 15
(skříň 35NS – 38 Ah/400 A EN)		
EFB 555 15
(skříň 45NS – 55 Ah/460 A EN)
EFB 570 15
(skříň D26 – 70 Ah/680 A EN)
V prodeji na jaře, příp. v létě 2018!
BATERIE EFB SE ZMĚNĚNÝM NOVÝM
TYPOVÝM ČÍSLEM/ČÍSLEM DÍLU
Paralelně s rozšířením programu byla
v oblasti EFB provedena optimalizace
systematiky typových čísel/čísel dílů,
aby nedocházelo k záměnám s jinými
variantami produktů Bull! Vyznačte si,
prosím, nejlépe ihned ve Vašem systému
zbožního hospodářství dle následující tabulky, na jaká nová typová čísla/čísla dílů
se změnila příslušná původní čísla.
Od 1. dubna 2018 platí pro objednávání baterií EFB následující nová typová čísla/čísla
dílů:
PŮVODNÍ typové
číslo/číslo dílu

NOVÉ typové číslo/
číslo dílu
od 01.04.2018

EFB 56000 /
012560000101

EFB 56011 /
012560110101

EFB 56500 /
012565000101

EFB 56515 /
012565150101

EFB 56501 /
012565010101

EFB 56516 /
012565160101

EFB 57000 /
012570000101

EFB 57011 /
012570110101

EFB 59500 /
012595000101

EFB 59515 /
012595150101

Pro evropské a asijské vozy s funkcí start/stop s ještě
bohatším sortimentem typů! Nyní také optimální typy
pro: Ford (typy baterií T); Chevrolet,Daewoo, Daihatsu,
Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan,
Proton, Ssangyong,
Subaru, Suzuki a Toyota (typy baterií pro asijské vozy).
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NOVÉ NABÍJEČKY

Tip odborníka:
Silvio Steiner, produktový manažer pro
příslušenství

SPOLEHLIVOST
MÁ JMÉNO
Poskytovatel služeb nabízí svým zákazníkům
dennodenně spolehlivý servis. Ať již je to specializovaná autoopravna, servisní centrum
nebo zásahové vozidlo – s nabíječkou baterií
se při tom lze kdykoli spolehnout na zaručeně perfektní nabití.
Nové modely Pro 100A a Pro 25A díky moderním vychytávkám
maximálně zjednodušují pracovní rutinu.

P

rofesionální 12V nabíječka
Accucharger 100A má režim
Flash pro pravidelný update
softwaru. Tato extrémně výkonná
nabíječka zaručuje perfektní nabití i
pro velmi velké baterie. Zájemci si vybírají mezi plně automatickým nebo
manuálním nastavením moderních
nabíjecích programů. To vše je zobrazeno na velkém displeji LED.

T

ato nabíječka se vyznačuje maximální bezpečnostní výbavou,
robustním provedením a velmi
snadnou manipulací.
NABÍJEČKA ACCUCHARGER PRO 25A
– IDEÁLNÍ PRO ZÁSAHOVÁ VOZIDLA
A OPRAVNY
Novinkou v sortimentu Banner je rovněž
nabíječka Accucharger Pro 25A. Díky své

spolehlivosti se hodí vedle použití v autoopravnách i pro zásahová vozidla. I při
diagnostice poskytne záložní režim nezbytnou energii pro vozidlo. Velký grafický displej s přehledným zobrazením
umožňuje snadnou obsluhu. Vedle plně
automatického nabíjení baterie má
přístroj režim vlastního oživení (refresh)
(až 16 V) pro hluboce vybité baterie.

ROZŠÍŘENÍ ZÁVODU

JEŠTĚ VÍCE – JEŠTĚ RYCHLEJI – JEŠTĚ LÉPE
Poptávka po kvalitních produktech Banner je aktuálně
ohromná. Aby bylo možné dodávat vyšší kapacity s obvyklou
spolehlivostí, investovali jsme
do nových výrobních zařízení.
Pro zákazníky společnosti
Banner to znamená rychlejší
dostupnost, nejmodernější
technologie a trvalou
udržitelnost.

P

o téměř 15 měsících stavebních prací jsou v závodu v Leondingu postupně uváděna
do provozu nová výrobní zařízení.
Díky zvýšeným výrobním kapacitám
se zkrátí čekací doby a budeme schopni flexibilněji reagovat na sezónní
výkyvy prodeje baterií. Díky tomu
je společnost Banner spolehlivým
partnerem, který je schopen i při
případných kritických situacích na
trhu promptně zareagovat. Výrobní zařízení bude možné v případě
potřeby ještě dále rozšiřovat.
VŽDY O KROK NAPŘED
Kromě toho moderní zařízení umožňují,

aby dobře vyškolení pracovníci technologie průběžně dále rozvíjeli. Společnost
Banner je tak aktivním spolutvůrcem
mobility budoucnosti.
Zákazníci se mohou spolehnout na to,
že nabízená prémiová kvalita odpovídá skutečně aktuálnímu stavu techniky a výzkumu. V neposlední řadě bylo
během uplynulých šesti let do výzkumu,
vývoje a výroby investováno více než
50 milionů eur. Velkou roli při tom hraje
trvalá udržitelnost – výrobní závod v Linci-Leondingu patří k nejekologičtějším
výrobcům baterií v Evropě.
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ORIGINÁLNÍ VÝBAVA S BUVOLÍ SILOU

technologii AGM. K tomu se mimo jiné
používají speciální aditiva, vrstvy netkané
textilie na elektrodách, separátory s minimálním vnitřním odporem a optimalizované, kontinuálně lité mřížky. Dlouholetý
výzkum, průběžná školení a inovativní
přístupy z týmu Banner učinily experta na
tuto vysoce komplexní technologii. Prozíravé plánování, promyšlená logistika
a průběžný rozvoj výroben kromě toho
zákazníkovi zaručují spolehlivost dodávek.
V případě problémů na trhu a váznoucích
dodávek se Banner projevuje vždy jako
kompetentní partner.

© BMW AG

Banner POSILUJE SPOLUPRÁCI
S PRÉMIOVÝMI AUTOMOBILKAMI
Vedle baterií AGM vyrábí
společnost Banner od února
2018 také baterie EFB pro
prémiovou značku BMW.

R

ozhodnutí o výběru vhodného dodavatele baterií pro originální výbavu zpravidla určuje
vyspělá technologie, přiměřený
poměr cena/výkon, spolehlivost dodávek, kvalitní zákaznický servis a
optimální úroveň recyklace. Z pohledu autorit z BMW Group, které takové rozhodnutí provádějí, společnost
Banner boduje ve všech těchto oblastech nadprůměrnou kvalitou. V
neposlední řadě je právě proto vedle
německé prémiové značky i pro řadu
dalších automobilových výrobců baterie s buvolí silou z Rakouska baterií
první volby.

přispíváme významnou měrou ke
snížení emisí CO₂ u moderních vozů.
Řada z našich zákazníků ze segmentu
OEM již nějakou dobu sází na baterii EFB jako ekonomickou alternativu
k baterii AGM,“ říká ředitel Andreas Bawart.

ÉRA TRVALÉ UDRŽITELNOSTI
S technologií EFB a AGM si společnost
Banner vybudovala jméno také jako
spolutvůrce
mobility
budoucnosti.
Odpovědnost za trvale udržitelný přístup
šetrný ke zdrojům bereme odjakživa
vážně. Nové technologie se vyznačují
progresivním recyklačním cyklem, při
kterém se 100 % starých baterií vrací zpět
do užívání.
Nová zakázka pro BMW Group na baterie
EFB je potěšitelným potvrzením toho, že
strategie zaměřená na trvalou udržitelnost
a inovace je správná.

Dlouholetý vývoj umožnil, že baterie EFB
v současnosti představuje u řady vozidel
cenově výhodnou alternativu k nákladné

Přední automobilky důvěřují značce Banner:
Aston
Martin

VOLVO

Audi

VW
BMW
Suzuki

Bomag
Seat

BATERIE EFB JAKO
SKUTEČNÁ ALTERNATIEFB
VA
Zatímco BMW Group již bezmála jedenáct let sází na různé
modely baterií Banner AGM, startují nyní i
první vozy této značky s bateriemi Banner
EFB. Technologie EFB vychází ze zesílené
mokré baterie. Používá se u mikrohybridních pohonů, které díky rekuperaci brzdné
energie a automatice start/stop šetří pohonné hmoty.
„S našimi technickými inovacemi
TECHNO

Caterpillar

LOGY

Rolls-Royce

Kässbohrer
Rammax

Knaus
Tabbert

Porsche
KTM

Mercedes
Mitsubishi

Liebherr
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E-LOGISTIKA

NOVÁ DOPRAVNÍ LOGISTIKA
PRO ŠIRŠÍ ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Banner bude napříště pomocí internetové platformy
e-logistika řídit celosvětovou dopravu 4,5 milionů baterií.
Tímto způsobem chce zajistit obvyklou spolehlivost a přesnost
dodávek Banner na každém kontinentu.

S

polečnost Banner každoročně
potřebuje
přepravit
více
než 110 000 tun nákladu (ca
9 800 zásilek) určených k vývozu.
Stejné množství se přepravuje v
rámci dovozu. Plynulé zvyšování
prodaných a vyrobených množství
si vyžádalo nové nasměrování
distribuční logistiky.
MODERNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY
Veškerá dopravní distribuce (vývoz a
dovoz) v závodě v Linci-Leondingu
probíhá nyní prostřednictvím platformy.
To zaručuje jednotnou úroveň servisu
pro všechny poskytovatele logistických
služeb. Volba vhodného systému pro elogistiku padla na internetový software
„ELOGATE“.

Tento software pochází od firmy Santiamo
GmbH, která je stejně jako Banner inovativním hornorakouským podnikem.
Pomocí softwaru „ELOGATE“ je nyní možné
spravovat veškeré informace o ohlášené
dopravě, cenách, dodávkách a instrukcích vázaných na jednotlivé destinace na
centrální úrovni. Komunikace s veškerými
poskytovateli logistických služeb bude
probíhat v rámci jednoho systému.
Hodnocení poskytovatelů a efektivní
řízení časových oken jsou v plánu na rok
2018.
LEPŠÍ VÝKONNOST LOGISTIKY JE
PŘÍNOSEM PRO ZÁKAZNÍKY
Propojené, transparentní a efektivní pro-

Thomas Schmidt,
vedoucí úseku
nákupu & logistiky

cesy jsou zásadním faktorem úspěchu
pro dodavatelské řetězce. Software „ELOGATE“ zajišťuje vysokou stabilitu procesů,
kvalitu dat a optimálně sladěné postupy.
Pomocí internetové platformy bude Banner dopravní logistiku řídit v celosvětovém
měřítku.
Prospěch z toho budou mít především zákazníci: navzdory složité situaci v nákladní
dopravě (nedostatek řidičů, nedostatečný
nákladový prostor) bude možné zajistit
spolehlivé dodávky a zásobování výroby.
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ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT

„mokrá

baterie“

„m

ok

rá
b

at
er
ie

“

POBOČKY

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
JE NAŠE
BUDOUCNOST

ZÁKAZNÍK

ie

VÝVOJ (VÝZKUM A VÝVOJ)
Jako jediný specialista na baterie v Rakousku důsledně pracujeme na další generaci olověné baterie. Další vývoj baterií EFB
aAGM pro mikrohybridní pohony a aplikace start/stop znamená
také snížení spotřeby pohonných hmot pro zákazníka.

er
at

NÁKUP SUROVIN/DOPRAVA/DODÁNÍ
Použité olovo pochází z 95-98 % z recyklačního procesu, umělá
hmota bateriové skříně z 80 % z recyklátu. U kyseliny sírové
spolupracujeme s lokálním dodavatelem, který využívá odpadní
teplo vznikající při výrobním procesu. Do budoucna by mělo
dojít také k dalšímu zkrácení dopravních tras – např. využitím
sběrné dopravy nebo výraznější vlastní produkcí (např. bateriové
skříně).

áb
ar

st

Od začátku historie firmy klade Banner velký
důraz na ochranu životního prostředí a šetrné
zacházení se zdroji.
Společnost je certifikována v souladu
se systémem environmentálního managementu podle ISO 14001:2004. V rámci posuzování
životního cyklu jsou stanovena opatření
k tématu udržitelnosti od nákupu surovin
až po recyklaci – kupříkladu:

stará bat
erie

POBOČKY

VÝROBA
Výroba baterií splňuje přísné rakouské podmínky týkající se
ochrany životního prostředí, a to i nad rámec daný legislativou.
Při každém pracovním kroku je kladen důraz na šetrné zacházení
se zdroji:
V kulovém mlýnu nebo v Bartonově reaktoru se vyrábí oxid olovnatý. Olověný pás se vyrábí metodou kontinuálního lití a ve
speciálním zařízení se cílenými výřezy expanduje do podoby
mřížky. Lití mřížky probíhá dvěma různými způsoby: book casting a continous casting. U metody book casting se mřížky odlévají diskontinuálně, zatímco u metody continous casting se
vyrábí mřížkový pás. Při pastování a zrání desek se do vyráběných
olověných mřížek zapracovává olověná pasta a následuje dlouhé zrání desek (při 50-60° C a 100% vlhkosti vzduchu).
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„zelená baterie“

MONTÁŽ BATERIE

F&E

„deska“
(= elektroda)

KONTEJNEROVÁ
FORMACE
skříň

PASTOVÁNÍ A
ZRÁNÍ DESEK

VÝROBA
OLOVĚNÉHO
PÁSU / ODLÉVÁNÍ
MŘÍŽKY

PRODUKCE
PRACHU

AC
E

VÝROBA
PLASTU

lát
yk

OLOVĚNÁ
HUŤ

re
c

RE

CY

KL

k
lite

ýs
ěn
v
olo

síran sodný

PB
Takto vzniká krystalická struktura, která zaručuje optimální odběr
proudu a akumulaci. Poté probíhá montáž baterie. V kontejnerové formaci probíhá plnění takzvaných „mokrých baterií“ zředěnou
kyselinou sírovou. Po několika dalších pracovních krocích se
hotové baterie dodávají prostřednictvím poboček firemním
zákazníkům.
POBOČKY
Na pobočkách poskytují naši pracovníci prodeje zákazníkům
Banner optimální informace. Dále se zde (a v servisech) odebírají zpět staré baterie a shromažďují se do speciálních kontejnerů.
Společnost Banner je vyzvedává a zajišťuje jejich recyklaci.

RECYKLACE
Olověné baterie se dají ze 100 % recyklovat. Mezi veškerými recyklovatelnými produkty na trhu mají nejvyšší podíl sběru (vyšší
než sklo a papír).
Staré baterie se recyklují v olověné huti, přičemž vzniká olovo,
polypropylen a síran sodný. Olovo a polypropylenový recyklát
nacházejí opětovné využití při výrobě baterií. Síran sodný se
používá při výrobě pracích prostředků a skla.
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SPONZORING

VĚTŠÍ BEZPEČNOST
PŘI JÍZDĚ V ZIMĚ
Banner podporuje iniciativu winterfahrtraining.at,
která se řadí k průkopníkům nácviku bezpečné jízdy
na ledě a na sněhu na evropských přírodních drahách.
Firemní zákazníci využívají možnost manévrování „na
hraně“ s vlastním nebo vypůjčeným osobním automobilem za ztížených jízdních podmínek.

OSOBNOSTI

NOVÝ
MANAŽER
EXPORTU

V salcburském Lungau nabízí majitel firmy
„winterfahrtraining.at“ Reinhold Sampl
svým zákazníkům takové jízdní podmínky,
které jsou zcela jistě noční můrou řidičů.
Výše než tisíc metrů nad mořem se trasa
v chladném ročním období každý den
speciálně upravuje, aby byl učební efekt
tréninku zimního ježdění co největší. Speciální tréninky bezpečné jízdy si lze zarezervovat od konce listopadu do začátku

března. Účastníci jezdí buď ve vlastním
osobním voze, nebo používají některý z 15
firemních vozů. V rámci partnerství se na
vnější schránce těchto vozů objevil ohnivý
buvol Banner. Bezpečnost a spolehlivé nastartování v zimě jsou i pro Banner velmi
důležitá témata.

SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMU „SIMGENOPT“:

Mag. Günther Lemmerer je
od začátku února posilou managementu vývozu společnosti Banner.
Jako dlouholetý vedoucí marketingu ve společnosti Banner zná
výrobky i trh velmi dobře.
Pan Lemmerer se bude starat
o přímé zákazníky v regionech
Blízkého a Dálného východu,
v prostoru Společenství nezávislých států, Skandinávie a částečně
západní a jižní Evropy.
„Souběžně s tím budu koordinovat
akvizici a péči o speciální zákazníky
a evropské centrály ve spolupráci
s našimi 14 lokálními distribučními
organizacemi,“ doplňuje Lemmerer.
43letý rodák z Hausruckviertelu je
trojnásobným otcem a nadšeným
amatérským běžcem.

FOTO SimGen: na fotografii zleva doprava: Markus Hufnagl,
MBA (Oxaion), Karin Hufnagl (Oxaion), Emanuel Zeilinger,
BSc (Oxaion), Christian Ott, MSc MBA (Banner), Martin Bäck,
MSc (Banner), Johannes Alexander Karder, MSc (FH OÖ),
Mag. Reinhard Bauer (Banner), DI Andreas Beham (FH OÖ),
Andreas Josef Peirleitner, MSc (FH OÖ), Priv. Doz. FH-Prof. DI
(FH) Klaus Altendorfer, PhD (FH OÖ)

Banner OBJEVUJE PLÁNOVACÍ
NÁSTROJ BUDOUCNOSTI
Při hledání inovativních plánovacích řešení spustil Banner
ve spolupráci s odborníky z IT a vědy projekt „SimGenOpt“.
Cílem projektu je plánovací nástroj
nebo koncepce, které by umožnily kratší
reakční doby a snadnější přizpůsobení
požadavkům zákazníků a průmyslu.
Kvůli novosti a širokým možnostem
využití v ostatních oborech tento projekt podpořila také rakouská společnost
na podporu výzkumu Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

TÝM Banner KOOPERUJE S ODBORNÍKY Z OBLASTI IT A VĚDY
Při hledání se využívají mimo jiné nejnovější
vědecké poznatky a počítačový výkon na
internetu („cloud computing“). Pracovníci
společnosti Banner úzce spolupracují s odborníky z firmy Oxaion (poskytovatel softwaru ERP) a Univerzitou aplikovaných věd
Horního Rakouska FH OÖ s institucemi Campus Steyr (výroba a logistika) a Campus Hagenberg (informatika). V prvním
kroku se na počítači modeluje
výroba společnosti Banner (pět
výrobních stupňů s více než 35
zařízeními) pomocí dat ze systému ERP. Při hledání možných
zlepšení se prověřují parametry
relevantní pro plánování (např.
velikosti výrobních dávek atd.)
a simulují se dopady. První výsledky jsou očekávány na podzim
2018.
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Banner NA VELETRHU LOGIMAT 2018

DIGITÁLNÍ – PROPOJENÝ –
INOVATIVNÍ

AUTOMECHANIKA

BUVOLÍ SÍLA NA STÁNKU
Banner

V březnu se na výstavišti
na letišti ve Stuttgartu konal 16. ročník
mezinárodního odborného veletrhu intralogistických řešení a řízení
procesů LogiMat.
S inovativními výrobky a řešeními Banner perfektně zapadl do
mixu oborů přítomného na veletrhu, který tvořila nákupní, skladovací, výrobní a distribuční logistika.
Společnost se může pochlubit dlouholetými zkušenostmi v oblasti řízení vnitropodnikového toku materiálů nebo řízení IT od
nákupu, přes výrobu až po expedici. Díky tomu byli odborníci
firmy Banner na místě velice žádaní. Stánek Banner si nenechala ujít řada návštěvníků z oblasti průmyslu, obchodu a služeb
a využila příležitost, aby se informovala o inovativních strategiích a výrobcích.

KALENDÁŘ VELETRHŮ

Řada profesionálů a zájemců z automobilové branže si dá v září dostaveníčko na veletrhu AUTOMECHANIKA ve Frankfurtu. Náš
tým se těší na spoustu návštěvníků na stánku
připomínajícím horskou salaš.

CEMAT

AUTOMECHANIKA

Ve dnech 11. - 15. 9. 2018 bude společnost Banner vystavovat
na hlavním mezinárodním veletrhu automobilového průmyslu
zaměřeném na výbavu, součásti, příslušenství, řízení a servis.

HANNOVER
23. – 27. DUBEN 2018

FRANKFURT
11. – 15. ZÁŘÍ 2018

Mezinárodní veletrh
intralogistiky

Hlavní mezinárodní
automobilový veletrh

V oblíbeném stánku společnosti Banner v podobě horské salaše
se bude jako obvykle vše točit kolem perspektivní technologie baterií. Můžete se těšit na spoustu informací a tipů kolem
rozšířené nabídky produktů pro žádané technologie osobních
i užitkových vozidel.
Těšíme se na Vaši návštěvu na stánku Banner v hale
4.1. (stánek D51).

SLUNEČNÝ POZDRAV

NAČERPEJTE SLUNCE,
DOBIJTE BATERKY
Všem zákazníkům, partnerům a přátelům
přejeme krásné léto a pohodovou dovolenou, na které si budete moct opět dobít své
baterky na úroveň baterií Banner (100 %)!

...
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