VECTO & REGULÁCIA EMISIÍ CO2
PRE NOVÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
A KAMIÓNY

Čo je nového?
EÚ zaviedla nové pravidlá pre výrobcov nákladných vozidiel.
To bude znamenať zníženie priemerných emisií CO2 u nových nákladných
vozidiel o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030.
2019

2025

2030

DNES

-15%*
* Priemerné emisie CO 2 ,
zníženie oproti roku 2019.
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Výrobcovia
nákladných
vozidiel

Budúcnosť

14
AUGUST
Regulácia emisií CO 2
nadobudla platnosť
od 14. augusta 2019.

Sankcie
Ak výrobca nesplní
kritériá, bude musieť
platiť pokuty za každé
vozidlo.

Fleety
V súčasnej dobe sú nároky
kladené hlavne na výrobcov
nákladných vozidiel. *
* Očakáva sa, že sa nové predpisy budú týkať
tiež prevádzkovateľov nákladných fleetov.

tiež prevádzkovateľov nákladných fleetov.

Ktorých vozidiel sa to týka?
Január 2019
Veľké nákladné vozidlá
a ťahače s konfiguráciou
náprav 4×2 a 6×2 s celkovou
hmotnosťou vozidlá > 16 t.

Január 2020
Nákladné vozidlá a ťahače
s celkovou hmotnosťou
> 7,5 t.

Rozšírené nariadenia
ovplyvnia v budúcnosti
aj ďalšie vozidlá a prívesy.

6×2

4×2

Skupiny vozidiel 1, 2, 3, 4, 5, 9 a 10.

Prečo je to tak dôležité?

6%
Takmer 25 % emisií CO2
z cestnej dopravy sú vytvorené
kamiónmi a autobusmi.

Nákladné automobily a autobusy zodpovedajú
za 6 % celkových emisií uhlíka v EÚ.

70%

Budúcnosť

Emisie CO2 budú dramaticky stúpať, pretože
objem cestnej nákladnej dopravy naďalej rastie.

Veľké nákladné automobily a kamióny
predstavujú až 70 % celkových emisií
CO2 z ťažkých vozidiel.

Emisie CO2 a spotreba paliva
Valivý odpor pneumatík

Menej
CO2

=

Menej
paliva

Úroveň emisií CO2 priamo súvisí so
spotrebou paliva.

Náklady na
prevádzku fleetu
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5 % Opravy a údržba
13 % 8 %
Riadenie, Poistenie,
správa mýtne, atď.

Aerodynamika

hlavné faktory ovplyvňujúce
spotrebu paliva a emisie CO2 .
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Čo je VECTO?
VECTO je nástroj digitálnej simulácie, ktorý
EÚ vyvinula s cieľom zabezpečiť zníženie
emisií CO2.

Vehicle Energy Consumption Calculation Tool

S VECTO môžu výrobcovia vozidiel simulovať
emisie CO2 a spotrebu paliva jednotlivých
konfigurácií vozidlá.

Ako vstupné dáta používa tento
nástroj množstvo parametrov:

ŠTANDARDIZOVANÉ PARAMETRE

PARAMETRE VOZIDLA

Typ vozidla

Konfigurácia
náprav

Aerodynamika

Hmotnosť
vozidla

Valivý
odpor

Vlastnosti
motora

Účinnosť
prevodovky

Jazdné správanie
› D ruh trasy
— dlhá cesta

Užitočné zaťaženie
› Ťažký a/alebo ľahký náklad
a rozloženie zaťaženia

(niekoľko zastávok, konštantná
rýchlosť)

— regionálna distribúcia
(veľa zastávok, variabilná rýchlosť)

— mesto
› B rzdenie a zrýchlenie
› Profil rýchlosti

KG

Konfigurácie vozidla
› Rôzne konfigurácie vozidla,
ako je ťažké vozidlo alebo kamión
a kombinácie prívesov (vrátane
simulácie štandardného prívesu).

Prevádzkovatelia fleetov
ocenia:
Jednoduché porovnanie
rôznych vozidiel
Väčšia transparentnosť spotreby
paliva a emisií CO2 rôznych
konfigurácií vozidla pri kúpe
nových nákladných automobilov
Pozitívny vplyv na spotrebu paliva
celej flotily

SPRÁVNE PNEUMATIKY PRE VAŠE PODNIKANIE?
MY POMÁHAME, VY VYBERÁTE.

Zdroje: Európska komisia, 2019; ACEA, 2016; Continental, 2019
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