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Lepsze akumulatory z Chodzieży
Firmy Nowa technologia wprowadzana przez firmę Jenox podniesie trwałość i wydajność ogniw
Monika Kaczyńska

Krótszy czas ładowania i więk
sza trwałość to skutek innowa
cyjnej technologii elektroformacji wprowadzanej przez
firmę Jenox - działającego od 20
lat w Chodzieży producenta
akumulatorów.
Już stanęła nowa hala, w któ
rej zostanie zamontowana
nowa linia technologiczna.
Przedsiębiorstwo uzyskało
środki z kredytu technologicz
nego, a koszt przedsięwzięcia
wynosi przeszło 2,8 mln zł.
Połowę z tej kwoty stanowi
bezzwrotna premia technolo
giczna będąca wynikiem pozy
skanych dotacji z Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013.
Obecniefirmajest na etapie fi
nalizowania kontraktu z do
stawcą urządzeń. Nowoczesna
linia produkcyjna ruszy w maju
przyszłego roku.
- Zaprojektowana nowo
czesna linia technologiczna
umożliwia prowadzenie całego
procesu formacji akumulato
rów w najbardziej optymalnych
warunkach i pod ścisłą kontrolą
temperatury oraz gęstości elek
trolitu, a co za tym idzie jej ko
rekty w sposób ciągły - mówi

Żywotność akumulatora to podstawowa cecha, na którą zwracają uwagę użytkownicy
Marek Przystałowski, dyrektor
techniczny Jenox Akumulatory.
- W efekcie wpłynie to na po
prawę wydajności energetycz
nej akumulatorów, ich większą
trwałośćijeszczebardziej przy
jazny środowisku proces pro
dukcji - podkreśla.
Warto zwrócić uwagę, że aby
skorzystać z premii technolo

gicznej w ramach PO Innowa
cyjna Gospodarka chodzieska
firma musiała zainwestować
w rozwiązania stosowane
w świecie nie dłużej niż pięć lat.
Przyjęty przez firmę Jenox
proces technologiczny umożli
wia trzykrotne skrócenie czasu
ładowania (do 8 godzin) aku
mulatorów do samochodów

ciężarowych. Przy zastosowa
niu tradycyjnych rozwiązań ten
sam proces trwałby 26-28 go
dzin. Dzięki temu rozwiązaniu
produkcja
akumulatorów
wzrośnie nawet o 30 proc.
Jednak skutki zastosowania
nowej technologii odczują
przede wszystkim użytkownicy
akumulatorów produkowa

nych przez Jenox. Efektem do dawca-OrganizatorPracy Bez
brze przeprowadzonego pierw piecznej ".
szego ładowania jest bardziej
- Od ponad dwóch dekad
żywotny akumulator.
prowadzimy politykę rozwoju
- Akumulator po poprawnej przedsiębiorstwa, uwzględnia
elektorformacji jest nawet o 20 jącą inwestycje w nowoczesne
proc. trwalszy niż formowany technologie i konsekwentne
tradycyjnie. Ponadto staje się ulepszanie jakości- mówi Ma
produktem bardziej ekologicz riusz Dymek, dyrektor han
nym, ponieważ proces jego ła dlowy Jenox - Jednak to co
dowania został zracjonalizo świadczy o sile naszejfirmy,to
wany poprzez mniejsze zużycie wysoce wyspecjalizowany ze
energii oraz wyeliminowanie spół. Dzięki niemu nasza oferta
emisji oparów kwasu, odpadów jest w stanie sprostać oczekiwa
kwasu i wody - mówi Marek niom rynku krajowego i świa
towego-dodaje.
Przystałowski.
Akumulatory marki Jenox są
Nie bez znaczenia dla
klienta jest zwiększona nieza produkowane w czterech se
wodność produktów, co bezpo riach akumulatorów: Gold,
średnio przełoży się na spadek Classic, Taxi i Hobby o zróżni
cowanych parametrach tech
liczby reklamacji.
Jenox Akumulatory specjali- nicznych. Produkty Jenox do
zuje się w przemysłowej pro stępne są w blisko 900 punk
dukcji akumulatorów do tach na terenie całego kraju.
wszystkich typów pojazdów. Ponad połowę sprzedaży firmy
Firma zatrudnia obecnie blisko stanowi jednak eksport, obej
160 osób. Produkuje w oparciu mujący aż 15 krajów w całej Eu
o certyfikaty zarządzania jakoś ropie, w tym: Niemcy, Francję,
cią IS0900i:2008 i ISO/TS Belgię, Holandię, Hiszpanię,
Portugalię, Wielką Brytanię,
16949:2009.
Wśród nagród gospodar Szwecję, Norwegię, Czechy,
czych, które firma zebrała Słowację, Estonię, Litwę, Rosję
przez lata działalności jest rów i Białoruś. I nie zamierza
nież nagroda w konkursie na tym poprzestać, zwłaszcza,
ogranizowanym przez Pań że ma już w planach kolejne in
stwową Inspekcję Pracy „Praco westycje.

