TISKOVÁ ZPRÁVA

TEDOM bude dodávat kogenerační jednotky pro BOSCH Thermotechnik
Třebíč, 26.8.2020
TEDOM podepsal se společností BOSCH Thermotechnik GmbH smlouvu o dodávkách kogeneračních jednotek.
Celé portfolio kogeneračních jednotek značky Buderus Loganova, pod kterou BOSCH Thermotechnik tato
zařízení dosud nabízel, bude nahrazeno kogeneračními jednotkami TEDOM.
Nově uzavřená rámcová smlouva o spolupráci mezi TEDOM a BOSCH Thermotechnik zahrnuje dodávky malých a
středních kogeneračních jednotek o elektrickém výkonu 30‐530 kW. Buderus tím zcela nahrazuje svoje současné
kogenerační jednotky Loganova a díky spolupráci se skupinou TEDOM své portfolio navíc i rozšiřuje.
„Německý trh, který je v oblasti kogenerace a decentralizované energetiky velmi rozvinutý, má pro naši
společnost strategický význam. Zahájení spolupráce s BOSCH Thermotechnik je pro nás proto dalším významným
krokem v prosazování značky TEDOM v zahraničí“, uvedl generální ředitel a místopředseda představenstva
společnosti TEDOM a.s., Josef Jeleček.
Ulrich Inderthal, ředitel pro kogeneraci a elektrifikaci Buderus Německo, k tomu doplnil: „TEDOM pro nás
představuje klíčového partnera, který skvěle posílí naši nabídku tepelných zařízení a systémů, mezi kterými mají
kogenerační jednotky významné postavení. Díky rozšíření výkonového portfolia směrem nahoru i dolů budeme
moci našim zákazníkům nabídnout nová řešení i pro větší či menší aplikace.“
„Pro naši společnost představuje tato zakázka samozřejmě i velký závazek. Počet kogeneračních jednotek, které
budeme ročně na trh dodávat, se naším partnerstvím s BOSCH Thermotechnik výrazně zvyšuje. Plánujeme proto
rozšiřovat naše výrobní kapacity a do konce roku chceme do všech našich výrobních závodů přijmout desítky
nových zaměstnanců“, dodává Jeleček.
TEDOM a.s. svoji pozici na německém trhu výrazně posílil již v roce 2016, kdy se stal 100% vlastníkem německého
výrobce kogeneračních jednotek Schnell Motoren (nyní TEDOM SCHNELL GmbH). Od té doby došlo mezi oběma
společnostmi k prohloubení spolupráce především v oblasti vývoje. Výsledkem této spolupráce je mimo jiné i
nová řada kogeneračních jednotek FLEXI, kterou TEDOM uvedl na trh v první polovině roku 2020. Právě tato řada
tvoří významnou část nabídky pro společnost BOSCH Thermotechnik.
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