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České zastoupení AEG Power Solutions 
nabízí široké spektrum služeb a produktů ve 
světové kvalitě pro stejnosměrnou a střída-
vou elektrickou energii. 

Společnost dále zajišťuje podporu po ce-
lou dobu projektu – přípravné práce, dodáv-
ku produktu, instalaci, testování a uvede-
ní do provozu, školení obsluhy, poprodejní 
servis i údržbu – a na vše poskytuje garance.

Od letošního roku funguje české zastou-
pení AEG Power Solutions se sídlem v Praze 
mj. také jako evropské servisní centrum kon-
cernu AEG Power Solutions pro fotovol taické 
elektrárny, což je ze strany mateřské firmy 
nepochybně projevem mimořádné důvěry 
a uznání pro dosavadní činnost a aktivity to-
hoto českého zastoupení.

http://www.aegups.cz

O skupině AEG Power Solutions

Společnost AEG Power Solutions je celo-
světový přední poskytovatel inovačních a vel-
mi kvalitních řešení v oblasti elektrického na-
pájení. 

Koncern AEG Power Solutions se v této ob-
lasti zaměřuje především na řešení bezvýpadko-
vého napájení kritických provozů, na obnovi-
telné zdroje energie (RES – Rene wable Energy 
Solutions) a na energeticky efektivní regulaci 
výkonu průmyslových zátěží.

Na základě více než stoletých zkušeností 
v oblasti inovací a zákaznického servisu může 
AEG Power Solutions nabídnout široký sorti-
ment spolehlivých a ekonomicky efektivních 
produktů, jako jsou např. modulární usměrňo-
vače Protect MIP 24–220 V DC, tyristorové 
usměrňovače, záložní zdroje UPS, průmys-
lové střídače nebo střídače pro solární elekt-
rárny a další zařízení výkonové elektroniky. 

Tyto systémy dodávané společností AEG 
Power Solutions jsou speciálně koncipovány 
a poskytují řešení v oblasti záložního napáje-
ní pro kritické aplikace ve velmi zátěžových 
prostředích. Sem patří např. klasické i jader-
né elektrárny, průmyslové podniky, rozvodné 
soustavy vn a vvn, vrtné plošiny na otevře-
ném moři či chemické rafinerie.

AEG Power Solutions nabízí tato pr-
votřídní inovační technologická řešení zá-
kazníkům po celém světě. Tato řešení jsou 
dokonale uzpůsobena požadavkům zákaz-
níka, mají velmi dobrý poměr ceny k výko-
nu, vynikající provozní efektivnost a špič-
kovou kvalitu.

Obr. 2. Thyro-A NextGen– letošní novinka před-
stavená na veletrhu Hannover Messe 2011

O českém zastoupení  
AEG Power Solutions

České zastoupení AEG Power Solutions je 
technologická firma, která staví především na 
kvalitě výrobků a lidí a je ideálním partnerem 
pro projektanty a investory. Výrobky a služby 
českého zastoupení AEG Power Solutions na-
cházejí uplatnění v oblastech, kde je na prv-
ním místě spolehlivost, bezpečnost a pro-
vozní jistota. Mezi jeho konkurenční výhody 
patří především firemní i výrobková kontinu-
ita, kvalitní poprodejní servis nebo originální 
součástková základna.

Profesio-
nální poradenství 

a kvalitní poprodejní 
servis

S námi máte jistotu!

  Slovenská strela slaví 75 let. Letos 
v červenci uplyne 75 let od okamžiku, kdy 
byl zahájen pravidelný provoz mezi Prahou 
a Bratislavou, který zajišťovaly dva motoro-
vé vozy řady M 290.001 a M 290.002 na-
zvané Slovenská strela.

Slovenská strela byla 
1. července 2010 oficiálně 
prohlášena za národní kul-
turní památku a 18. červ-
na letošního roku bude 
slavnostně instalován mo-
del Slovenské strely v expozici Muzea 
Vsetín na Horním náměstí.

Expresní motorové vozy Slovenské 
strely se nikdy nevyráběly sériově (vyro-
bily se pouze dva prototypy) a brány kop-
řivnické Tatrovky opustily v červnu 1936. 
Mezi Prahou a Bratislavou pendlovaly 
pravidelně od zavedení grafikonu želez-
niční dopravy 1936/1937 až do roku 1939 
(jejich provoz přerušila druhá světová vál-
ka). Oba vozy Slovenské strely byly vy-
baveny původním českým patentovaným 
elektromechanickým přenosem výkonu. 
Tento byl ve své době pokrokovým a svou 
podstatou geniálním řešením přenosu síly 
ze spalovacího motoru na hnací nápra-

vu, které nemělo tehdy ve světě obdoby. 
Jeho duchovním otcem byl význačný čes-
ký elektrotechnik a původní majitel továr-
ny ve Vsetíně Josef Sousedík. Vozy Sloven-
ské strely projížděly trať dlouhou 397 km za 

4 h a 51 min (nejrychlejší 
rychlík tažený lokomotivou 
projížděl v této době stejnou 
trať za 5 h 51 min).

Po druhé světové válce 
tyto expresní vozy již nevy-
hovovaly frekvenci dopravy 

a byly s nástupem „jednotného“ způsobu 
přepravy využívány jen pro dopravu vlád-
ních delegací (např. v době norimberské-
ho procesu jezdily z Prahy do Norimberku 
jako přímé kurýrní vlaky). Expresní moto-
rový vůz M 290.001 byl v roce 1953 vyřa-
zen z provozu a převezen do železničních 
dílen v Šumperku a následně do Vagónky 
Studénka. Ve Studénce stál na odstavné ko-
leji, kde ho ničili vandalové. Počátkem še-
desátých let minulého století kompletně 
vyhořel. Druhý vůz M 290.002 sloužil jako 
ministerská záloha v lokomotivním depu 
Praha-Libeň až do roku 1960, kdy byl zru-
šen a předán do podnikového muzea Tatry 
Kopřivnice.                                        (Kl)

Sestava Invert dostala Zlatý Amper. 
Měničová sestava Invert je nová tech-
nologie vyvinutá v ČKD Elektro-

technika, která získala ocenění Zlatý Am-
per 2011 za nejpřínosnější exponát veletrhu 
elektrotechniky a elektroniky Amper 2011. 
Do této soutěže bylo přihlášeno 25 exponá-
tů z 21 vystavujících firem. O vítězích sou-
těže rozhodovala devítičlenná odborná ko-
mise pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, 
DrSc., z ČVUT. Jde o novou generaci po-

honů pro těžní stroje 
s významně zlepšený-
mi funkčními a pro-
vozními vlastnostmi. 
Navíc i s lepší ekono-
mikou provozu. Hmot-
nost motoru bude o asi 

20 % menší než hmotnost stejně výkonného 
stejnosměrného motoru. Synchronní mo-
tor navíc nemá kolektor, což radikálně (asi 
o 60 až 80 %) snižuje náklady na jeho po-
vinnou údržbu. Současně zajišťuje i větší 
spolehlivost jeho provozu. Vývoj sestavy 
Invert trval asi tři a půl roku. Mimo vývojá-
řů společnosti se na něm podíleli i zástupci 
akademické obce např. z Akademie věd ČR, 
ČVUT nebo Západočeské univerzity v Plzni. 
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