2018-05-28

Toyota inwestuje w ogniwa paliwowe
Toyota inwestuje w nowe ośrodki produkcji zestawów ogniw paliwowych i zbiorników wodoru, aby
obniżyć koszty produkcji i 10-krotnie zwiększyć sprzedaż samochodów elektrycznych zasilanych
wodorowymi ogniwami paliwowymi. Około 2020 roku Toyota planuje dostarczać klientom 30 000 tych
pojazdów rocznie. Toyota rozpoczęła przygotowania do zwiększenia w najbliższych latach produkcji
samochodów na wodór. Firma rozpoczęła budowę dwóch nowych ośrodków, w których będą wytwarzane
komponenty kluczowe dla napędu wodorowego – zbiorniki wodoru i zestawy ogniw paliwowych. Dzięki
temu znacząco wzrosną możliwości produkcji tych …

2017-11-30

Toyota rozpocznie w Polsce produkcję silników do napędów hybrydowych
Toyota Motor Europe ogłosiła, że w 2020 roku rozpocznie produkcję nowej generacji silnika
benzynowego o pojemności 1,5 litra w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland w JelczuLaskowicach. Nakłady inwestycyjne projektu wyniosą 400 milionów złotych, co zwiększy dotychczasowe
zaangażowanie Toyoty w inwestycje produkcyjne w Polsce do niemal 4,5 miliarda złotych. Najnowsza
generacja silnika jest zaprojektowana w oparciu o nową globalną platformę projektową Toyoty (TNGA –
Toyota New Global Architecture). Silnik ten wraz z baterią będzie wykorzystywany w napędach
hybrydowych oraz w wersji konwencjonalnej. (Będą w …

2017-09-11

Toyota na Forum Ekonomicznym w Krynicy
Podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu 27 Forum Ekonomicznego w Krynicy Toyota przedstawiła
równoległą do samochodów ładowanych z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej ścieżkę rozwoju polskiej
elektromobilności, uwzględniającą wodór oraz auta z napędem hybrydowym. W Krynicy Toyota
zaprezentowała swój pierwszy seryjnie produkowany samochód wodorowy – Toyotę Mirai, a wraz z nim
ciekawy sposób wykorzystania technologii wodorowej, który uwzględnia specyfikę polskiej gospodarki.
Polska już teraz produkuje rocznie 1 mln ton wodoru jako produkt uboczny m.in. w przemyśle
spożywczym czy chemicznym. Jak podkreślił …

2017-04-21

Toyota rozpoczyna testy ciężarówki napędzanej ogniwami paliwowymi
Toyota konsekwentnie realizuje plan wprowadzania technologii wodorowej do głównego nurtu
motoryzacji – po sukcesie Toyoty Mirai oraz wprowadzeniu na ulice japońskich metropolii autobusów
miejskich FC Bus, firma rozpoczyna testy ciężarówki z napędem na ogniwa paliwowe. Toyota Motor
North America zaprezentowała Project Portal – układ napędowy do ciężarówek, zasilany wodorowymi
ogniwami paliwowymi. Latem tego roku rozpocznie się w porcie morskim w Los Angeles program testowy
eksperymentalnego pojazdu, w ramach którego Toyota we współpracy z władzami portu sprawdzi
praktyczność napędu na ogniwa paliwowe w dużych …

2017-02-06

Dynamicznie rośnie sprzedaż aut hybrydowych

W ubiegłym roku zarejestrowano prawie pół miliona nowych samochodów, a branża motoryzacyjna
notuje największe wzrosty od szesnastu lat. Coraz większy udział w rynku mają auta z napędem
hybrydowym. Toyota, lider tego segmentu, odnotowała w ubiegłym roku ponad dwukrotny,
119-procentowy, wzrost sprzedaży hybryd. – Ubiegły rok był bardzo dobry dla polskiej motoryzacji.
Rynek nowych samochodów urósł kolejny raz z rzędu. To był już czwarty rok bardzo dynamicznych,
dwucyfrowych wzrostów – mówi agencji Newseria Biznes Jacek Pawlak, prezes Toyota Motor Poland oraz
prezes Toyota Central Europe. To najlepsze wyniki polskiej …

2017-01-05

Toyota najczęściej wybieraną marką przez Polaków
Toyota jest pierwszą, najchętniej wybieraną przez klientów indywidualnych marką motoryzacyjną
według danych PZPM o rejestracji nowych aut. W 2016 roku nabywcy prywatni zarejestrowali 15 642
samochodów producenta. Jednocześnie Toyota odnotowała w tym roku najwyższą sprzedaż w swojej
historii w Polsce, bijąc ubiegłoroczny rekord. Marka sprzedała 42 913 samochodów, o 16 procent więcej
niż w roku poprzednim. Aż 19-procentowy udział w tej liczbie miały auta z napędem hybrydowym. Ich
sprzedaż wzrosła względem 2015 roku ponad dwukrotnie do poziomu 8 364 samochodów. Marka Liczba
rejestracji Udział w …

2016-11-22

Ciężarówka Toyoty napędzana ogniwami paliwowymi
Po sukcesie wodorowego sedana Mirai Toyota zamierza rozpocząć prace nad ciężarówką napędzaną
ogniwami paliwowymi. Będzie to drugi po debiutującym w przyszłym roku autobusie FC Bus użytkowy
pojazd Toyoty wykorzystujący ten innowacyjny napęd. Dwa lata po premierze Toyoty Mirai, sedana
napędzanego ogniwami paliwowymi, o zasięgu do 700 km, oraz w przeddzień debiutu rynkowego autobusu
FC Bus, Toyota ogłosiła, że rozpoczyna prace nad dużą ciężarówką wykorzystującą tę samą technologię.
Pierwszym etapem będzie studium wykonalności, przeprowadzone w Kalifornii. Toyota będzie
informowała o postępach w nadchodzących …

2016-10-26

Branża motoryzacyjna jedzie z prądem: wystawa pojazdów elektrycznych i
niskoemisyjnych w Ministerstwie Rozwoju
Przemysł motoryzacyjny należy bez wątpienia do najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej
gospodarki. Proponowane przez branżę rozwiązania wychodzą naprzeciw nie tylko wygórowanym
oczekiwaniom i potrzebom klientów, ale są odpowiedzią na rosnące globalne zapotrzebowanie na auta
bezpieczne i ekologiczne. Rosnąca mobilność skłania producentów do podejmowania odpowiedzialności
za środowisko i kurczące się zasoby paliw kopalnych. W krajach UE liczba rejestracji pojazdów
zasilanych paliwem alternatywnym (gazowe i elektryczne) w pierwszej połowie br. wyniosła blisko 303
tys. sztuk i utrzymuje …

2016-10-25

Toyota rozpoczyna sprzedaż autobusów na wodorowe ogniwa paliwowe
Na początku 2017 roku Toyota rozpocznie sprzedaż autobusów Toyota FC Bus napędzanych
wodorowymi ogniwami paliwowymi. Producent planuje wprowadzić do użytku ponad 100 takich
pojazdów przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio w 2020 roku. W przyszłym roku Biuro Transportu
władz Tokio zakupi do swojego parku pojazdów dwa autobusy wodorowe Toyoty. Będzie to sposobność
dla japońskiego koncernu do zintensyfikowania działań na rzecz zwiększenia świadomości Japończyków
na temat korzyści z wykorzystywania pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w
transporcie publicznym. Sprzedaż nowego pojazdu zostanie zwiększona …

2016-10-21

Inwestycja Toyoty w Polsce
Toyota Motor Europe rozpocznie produkcję hybrydowych skrzyń biegów w Toyota Motor Manufacturing
Poland w Wałbrzychu w 2018 r., a także dwóch silników benzynowych – 1,5 l w 2017 roku oraz 2,0 l w
2019 roku – w fabryce Toyota Motor Industries Poland w Jelczu-Laskowicach. Ogłoszenie inwestycji
Toyoty w Polsce odbyło się podczas konferencji w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, w czwartek 20
października. Udział w niej wzięli wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, prezes
Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu Eiji Takeichi i prezes Toyota Motor Industries Poland
w Jelczu-Laskowicach Kazunari …

2016-05-31

Toyota liderem innowacyjnych rozwiązań w motoryzacji
Toyota zgłosiła najwięcej patentów w zakresie technologii motoryzacyjnych w 2015 roku. W sumie było
ich 4 214 – prawie 2 razy więcej niż u konkurencji. Ponadto w latach 2011-2015 Toyota zgłosiła 9 807
patentów w dziedzinie alternatywnych napędów, ponad 3 razy więcej niż druga w tym zestawieniu firma
Bosch. Tak wynika z raportu “2016 State of Innovation” opublikowanego przez Dział Nauki i Własności
Intelektualnej koncernu medialnego Thompson Reuters. W rankingu zdecydowanie dominują firmy z
Azji, przede wszystkim japońskie. W porównaniu do 2014 roku liczba innowacji branży motoryzacyjnej
wzrosła o …

2016-05-20

Toyota sprzedała na świecie już ponad 9 milionów samochodów hybrydowych

Toyota jest największym producentem samochodów hybrydowych na świecie. Japońska marka jako
pierwsza wprowadziła ten innowacyjny napęd na rynek, a obecnie dysponuje największą liczbą modeli
hybrydowych. 30 kwietnia 2016 roku łączna sprzedaż hybryd Toyoty na świecie wyniosła 9,014 mln1
egzemplarzy. Ostatni milion hybryd Toyoty został sprzedany w ciągu 9 miesięcy – to o miesiąc szybciej
niż firma potrzebowała na dostarczenie klientom ósmego miliona. Do wzrostu sprzedaży hybryd w
ostatnim roku przyczyniły się ważne premiery. Na globalnym rynku zadebiutowała czwarta generacja
Priusa oraz RAV4 w wersji hybrydowej. W …

2016-05-06

Wodorowa Toyota Mirai na Pikniku Naukowym
W najbliższą sobotę na warszawskim Stadionie Narodowym odbędzie się jubileuszowy 20. Piknik
Naukowy. Toyota zaprasza na swoje stoisko wszystkich fanów motoryzacji. W tym roku japoński
producent zaprezentuje dwa przełomowe osiągnięcia w dziedzinie seryjnie produkowanych napędów
najnowszej generacji – Toyotę Mirai zasilaną wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz Toyotę Prius IV.
generacji, najoszczędniejszy samochód hybrydowy na świecie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji
imprezy są związki nauki ze zdrowiem. Toyota zaprezentuje dwie technologie, które mają szansę
zrewolucjonizować motoryzację i ograniczyć …

2016-04-12

Toyota otwiera nowy ośrodek do badań nad autonomicznymi samochodami
Toyota otworzy trzecią siedzibę Toyota Research Institute (TRI) w Stanach Zjednoczonych. Zostanie ona
uruchomiona w Ann Arbor w pobliżu Uniwersytetu Michigan (UM), gdzie japoński koncern ufunduje
badania nad sztuczną inteligencją, robotyką i nowymi materiałami. Nowy ośrodek TRI zostanie otwarty w
czerwcu i zatrudni 50 osób. Centra Techniczne Toyoty prowadzą badania nad samochodami
autonomicznymi od ponad dekady. Do nowego centrum badawczego TRI-ANN w Ann Arbor zostanie
przeniesionych 15 dotychczasowych pracowników Toyoty. Dołączą do nich profesor Ryan Eustice oraz
profesor Edwin Olson, obaj z …

2016-03-10

Toyota dostarczy 181 hybrydowych Aurisów do floty STU ERGO Hestia
Toyota i Ergo Hestia stworzą flotę ponad 180 hybrydowych Aurisów. Ubezpieczyciel wymieni wszystkie
samochody swoich mobilnych rzeczoznawców na auta hybrydowe Toyoty, aby zredukować emisję spalin
do atmosfery o ponad 1/3. Rzeczoznawcy ERGO Hestii każdego roku pokonują 6 milionów kilometrów.
Jeszcze w tym miesiącu Toyota przekaże 181 Aurisów Hybrid Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń
ERGO Hestia. Będzie to najnowocześniejsza i najbardziej przyjazna dla środowiska flota samochodów
używanych przez rzeczoznawców ubezpieczeniowych w Polsce. „ERGO Hestia od lat utożsamiana jest z
innowacyjnymi rozwiązaniami – …

2015-11-13

Nowa myjnia automatyczna w salonie samochodowym Toyoty
Instalacje myjni automatycznych w salonach Toyoty stały się specjalnością firmy Sultof. Potwierdzeniem
tego jest montaż dwunastego urządzenia, tym razem w Toyota Carolina w Warszawie. Pierwsze
urządzenie Sultof zainstalował tam ponad 10 lat temu. W ostatnim czasie zastąpiono działające jeszcze, ale
wysłużone maszyny zupełnie nową myjnią M'START. - Fakt, że użytkownik zdecydował się ponownie na
wybór marki Istobal i współpracę z naszą firmą, świadczy o uznaniu dla jakości urządzeń oraz uznaniu dla
naszego zaangażowania w utrzymanie w sprawności myjni przez tak wiele lat intensywnej pracy - czytamy
na …

2015-11-12

Toyota Mirai – pierwszy seryjny samochód na wodór, będzie zaprezentowany na targach
Fleet Market 2015 już 24 listopada br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie
Toyota Mirai to punkt zwrotny w historii motoryzacji. Pierwszy masowo produkowany samochód
zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi nie emituje spalin, tylko czystą wodę. Tankowanie wodoru
trwa 3 minuty i zapewnia zasięg 550 km. Ten rewolucyjny samochód jest już dostępny w Niemczech,
Danii i Wielkiej Brytanii, a także Japonii i Stanach Zjednoczonych. Mirai to funkcjonalny i komfortowy
sedan, zapewniający prawdziwą radość z jazdy. Prowadzi się go tak samo pewnie i bezpiecznie, jak
konwencjonalny samochód z automatyczną przekładnią. Cichy silnik elektryczny o mocy 154 KM
zapewnia płynne, dynamiczne …

2015-10-09

Toyota, BMW, Mercedes-Benz - to najcenniejsze marki motoryzacyjne

Firma consultingowa Interbrand opublikowała coroczny raport dotyczący najbardziej wartościowych
marek na świecie. W przemyśle motoryzacyjnym dominują brandy należące do koncernów niemieckich i
japońskich. Najcenniejszą marką motoryzacyjną, wycenianą na ponad 49 mld dolarów jest Toyota, która
zajęła 6. miejsce w całościowym zestawieniu. Pozycje 11 i 12 przypadły dla marek niemieckich: BMW i
Mercedes-Benz, których wartość wynosi odpowiednio 37 i 36 mld dolarów. Na 19. miejscu znalazła się
Honda z wyceną 22 mld dolarów, a na 35. Volkswagen - 12 mld dolarów. Zdaniem Interbrand
najcenniejszą …

2015-10-06

Pierwsza publiczna stacja tankowania wodoru w Belgii
Air Liquide rozpoczęła budowę pierwszej publicznej stacji tankowania wodoru w Belgii na terenie
udostępnionym przez Toyotę. Toyota Motor Europe wydzierżawiła nieodpłatnie firmie Air Liquide teren o
powierzchni 1200 m² pod budowę pierwszej w Belgii publicznej stacji tankowania wodoru. Stacja
powstanie w Zaventem pod Brukselą, na terenie Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Szkoleniowego
Toyota Motor Europe. Obiekt zostanie oddany do użytku w połowie 2016 roku. Za jego budowę,
utrzymanie i zarządzanie odpowiada firma Air Liquide, międzynarodowy producent gazów przemysłowych

z siedzibą we Francji. Toyota …

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

2015-09-17

Wicepremier Piechociński o perspektywach rozwoju polskiego i europejskiego rynku
motoryzacyjnego
- Wspólna debata środowisk branżowych na temat konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu
motoryzacyjnego na międzynarodowym rynku pozwoli wypracować kierunki działań w tym zakresie powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji „Europejska
Motoryzacja”. Spotkanie odbyło się 17 września 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki. Zdaniem
wicepremiera Piechocińskiego kluczowe dla osiągnięcia tego celu jest konsekwentne wdrażanie innowacji,
nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. – Chcemy, aby przemysł
motoryzacyjny aktywnie korzystał z potencjału …

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

