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Globális trendek

• Versenyképes szolgáltatásokat a jövőben csak a karbon-semlegességet a célrendszerük

fókuszába állító szolgáltatók képesek nyújtani

• A logisztikai szolgáltatók ügyfelei, a magyar és nemzetközi gyártó vállalatok saját karbon

kvótákat határoznak meg, amelyek teljesítését elvárják valamennyi szolgáltatójuktól

Európai Unió célkitűzése

• 2030-ra 55 %-os CO2 kibocsátás csökkentés, 2050-re karbon semlegesség elérése

• Kibocsátás-kereskedelmi (ETS) rendszer kiterjesztése a közúti közlekedésre, externális

költségek internalizálása

A vasúti közlekedés részaránya európai szinten 20 % alá csökkent az áruszállításban az elmúlt

évtizedekben. Képes átvenni a vasút a közúti áruszállítás szerepét? Csak részben!

• A vasút, illetve a vízi áruszállítás, mint önálló közlekedési módozat az ömlesztett áruk

nagytávolságú szállításában és nagytömegű áruk, közvetlen vasúti/kikötői kapcsolattal

rendelkező ipari zónák között versenyképes

• A többi esetben a rugalmas, door-to-door szolgáltatási igényeket nagy távolságban a

kombinált fuvarozás, kis távolságban a közúti fuvarozás tudja lefedni

• A kombinált fuvarozás jelentős közúti elő- és utófutási szerepe, illetve a rövid távolságú és

/ vagy kis árumennyiségű szállítások még hosszútávon és továbbra is 50 % feletti közúti

részarányt igényelnek

Zöld logisztika – Zöld kamion koncepció

Globális és európai trendek
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Karbon semlegesség irányába ható megoldások:

• Rövid távon a kombinált fuvarozás (intermodalitás) támogatása,

• Középtávon az alternatív hajtásláncok tényleges elterjesztése, ezen belül a hidrogén

technológia térnyerése vezet a zöld logisztika, mint cél eléréséhez.

Meggyőződésünk, hogy a hidrogén lesz a jövő környezetbarát üzemanyaga a távolsági

áruszállításban, ezért fontosnak tartjuk a technológia elterjesztését, amelyhez azonban egy

• a felhasználási szempontokat figyelembevevő,

• a szűk keresztmetszeteket feloldó szemléletre és értéklánc szintű összefogásra,

• megvalósítási ütemtervre van szükség.

A Waberer’s az új technológiák fejlesztőinek kedvenc kísérleti terepe

• Országos és európai lefedettséget biztosító infrastruktúra

• 3000 nyerges vontató, 250 ezer m2 raktár, közel 400 targonca, 6000 munkavállaló

• Komplex szolgáltatási portfolió a nagytávolságú nemzetközi fuvarozástól a belföldi disztribúciós

rendszereken keresztül a speciális konténer/hűtő/gyógyszer stb szállításokig, home delivery-ig

• Magas minőségi elvárásokat támasztó hazai és nemzetközi ügyfélkör

• Korszerű flotta, széleskörű szállítói kapcsolatok, innovatív szemlélet

A Waberer’s számos szállító alternatív hajtásláncú járművét tesztelte az elmúlt években

• Ismerjük a vevői, felhasználói igényeket

• Tapasztaltuk a felhasználás korlátait

• Látjuk, miért nem terjednek el az innovatív technológiák

Zöld logisztika – Zöld kamion koncepció

Megoldások, infrastruktúra
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A technológia kompromisszummentes alkalmazásához az alábbi fő feltételek szükségesek:

• teljes földrajzi lefedettséget biztosító töltő infrastruktúra,

• megfelelő (gyors) töltési idő és hatótáv, hasznos rakott tömeg

• a közúti közlekedésben használt teljes jármű paletta rendelkezésre állása hidrogén üzemmel,

• elérhető karbantartási és finanszírozási megoldások,

• versenyképes élettartam költség, jármű beszerzési ár és másodlagos piac / vagy

visszavásárlási garancia a gyártótól, ill.

• ezek hiányában / ennek eléréséig uniós vagy állami támogatás a hagyományos dízel

járművek többlet ráfordításának kompenzálására a pozitív társadalmi externáliák

internalizálásával

• És végül, de nem utolsósorban a technológia alkalmazását támogató ügyfél!

A fenti feltételek még nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, ezért az állami és az ellátási lánc

mentén az iparági szereplők összefogására van szükség pilot projektek indítására

Az új technológiák csak megfelelően ütemezett megvalósítással és a szűk keresztmetszetek

fokozatos feloldásával terjedhetnek el. Cégünk és partnerei infrastruktúrája és szakértelme képes a

zöld logisztikai célok gyakorlati megvalósítására

Javaslatunk a kombinált fuvarozás kiterjesztésén és a hidrogén technológia alkalmazásán alapul,

komplex lokális mintaprojektek – Győr, Budapest, Debrecen helyszínen– megvalósítását követően

országos, majd regionális és európai kiterjesztéssel

Zöld logisztika – Zöld kamion koncepció

Szűk keresztmetszetek
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Lokális mintaprojektek és kiterjesztés
Lokális mintaprojektek – a hidrogén-tengely

A hidrogén töltő-infrastuktúra hiánya, illetve pilot megvalósítás

esetén az energiaellátás méretgazdaságos működtetése érdekében

olyan pontokon érdemes minta projektet megvalósítani, ahol zárt

körben, egy töltőpontról jelentős volumenű és több felhasználós

operáció működtethető, majd ezek bázisán országosan / regionálisan

kiterjeszthető

Győr – a javasolt első mintaprojekt az Audi gyár bázisán

• Az ország legjelentősebb ipari létesítménye, az Audi gyár

önmagában méretgazdaságos hidrogén operációt tud

működtetni (üzemi hidrogén, hidrogén targoncák a gyári

logisztikában, csarnokok közötti áruszállítás, disztribúció a gyár és

a beszállítók között, körfuvarok Győr és Németország között)

• Győr és a régió további felhasználási területei: a Waberer’s Győr

cross-dock pontból a teljes régió disztribúcióját ellátja teherautó

flottájával, Győr vasúti terminál alkalmas lehet a hidrogén üzemű

last mile intermodál kiszállításokhoz, ill. Győr

tömegközlekedése is felhasználó lehet hidrogén buszokkal

Debrecen – BMW gyár és kapcsolódó logisztika

• A BMW elkötelezett a hidrogén technológia alkalmazása iránt,

töltő infrastruktúra biztosítása esetén az induló BMW gyár

logisztikai technológiája (targoncák, teherautók, disztribúciós

rendszer) már ezen hajtásláncon alapulhatna

• Debrecen környéki áruellátás disztribúciós feladatai, a

debreceni tömegközlekedés szintén jelentős felhasználói kört

kapcsol be a projektbe, különösen, ha a tervezett hidrogén

üzemű buszgyártás is a városba települ

Budapest City Logisztika

• Budapest metropolisz városmagjának áruellátása jelenleg

kaotikus, jelentős forgalom- és környezeti terhelésnek teszi ki

a fragmentált disztribúciós gyakorlat. Egy-egy kiskereskedelmi

egységet naponta 8-10 furgon lát el, elavult járművekkel

• Javaslatunk szerint egy korszerű logisztikai rendszer egy innovatív

központi raktárból, karbonsemleges hidrogén teherautó flottával,

napi egy, célzott fuvarral (Aldi/Lidl mintára) látná el az egységeket

a Hungária körgyűrűn belül
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Projekt ütemezés
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• Kombinált fuvarozás, kíséretlen félpótkocsik vasúti

szállításának normatív támogatása az osztrák példának

megfelelően a korszerű hajtásláncok nagytávolságú fuvarozásban

való elterjedéséig – 2022. H1-től

• A. Győr hidrogén technológiai mintaprojekt - Audi gyár, Győr

környéki disztribúció és városi/helyközi tömegközlekedés – 2022

H2 – 2023 H1

B. Debrecen hidrogén technológiai mintaprojekt a BMW gyár

bázisán, kiterjesztve az árudisztribúcióra és a tömegközlekedésre –

2023 H2

C. Budapest City Logisztika – a Főváros áruellátásának

korszerűsítése és centralizálása karbonsemleges hidrogén

technológiával, kiterjesztve a tömegközlekedésre, személyautó

töltési lehetőségekre – 2023

A hidrogén technológia országos és bilaterális nemzetközi

kiterjesztése a három mintaoperáció bázisán – országos

gerincjáratok, nemzetközi körfuvarok, intermodál – last mile – 2024

Teljeskörű országos lefedettség és bekapcsolódás a

nemzetközi infrastruktúrába – hidrogéntöltők (3+7) az ország

több pontján a hazai disztribúció és a tranzitútvonalak ellátására –

2025-2030
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Köszönjük figyelmét!


