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Elektro-trojkolka novej generácie 

 Yamaha s využitím plastov Infinergy® a Elastollanu® od 
spoločnosti BASF vytvorila model trojkolky 05GEN  

Ludwigshafen, Nemecko – 2. august 2016 – Spoločnosť Yamaha Motor 

Co., Ltd vytvorila koncept pohodlného a praktického trojkolesového vozidla 

pomocou univerzálnych plastov od spoločnosti BASF. Elektro-trojkolku 

novej generácie môžete vidieť počas celého roka v Japonsku v Toyo Ito 

Múzeu architektúry.  

Aby jazda na novom vozidle bolo príjemná a pohodlná, dôraz sa kladie na 

pneumatiky. Spoločnosť Yamaha za účelom zvýšiť celkový pôžitok z jazdy 

použila na výrobu pneumatík modelu 05GEN celosvetovo po prvýkrát 

expandovaný termoplastický polyuretán Infinergy® a Elastollan® od 

spoločnosti BASF. Charakteristická bunková štruktúra Infinergy® skvele 

ladí s celkovo neobyčajným dizajnom trojkolky a vďaka Elastollanu® môže 

mať povrch pneumatiky rôznu textúru i farbu.  

Tokijská designfabrik® pomáha dizajnérom a konštruktérom realizovať ich 

nápady a ponúka im pomocnú ruku pri výbere materiálov vo všetkých 

fázach vývoja produktu. Viceprezident Performance Materials Asia Pacific, 

Andy Postlethwaite dodáva: „Hlavný cieľ spoločnosti Yamaha pri vytváraní 

novej generácie vozidla bol zlepšiť zážitok z jazdy cestujúcim na krátke 

vzdialenosti. To sa nám páčilo, pretože designfabrik® pomáha dizajnérom 

pretaviť myšlienky do reality. Aj Yamahe sme asistovali pri realizácii 

konceptu tzv. ‘Refined Dynamism’ (prepracovaná dynamiky).” a ponúkli 

sme im poradenské služby pri voľbe materiálu a farby.“ 

O konceptoch novej generácie Yamaha Motor  

Yamaha Motor Co., Ltd. požiadala pána Toyo Ita, architekta z ostrova 

Omishima, aby navrhol nové vozidlo, ktoré by jazdilo takmer samo a 
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pomáhalo ľuďom prekonávať krátke vzdialenosti. Teraz sa zameria na 

zefektívnenie prepravy ľudí, ktorí chcú cestovať ďalej a rýchlejšie. 

O spoločnosti BASF 

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame 

ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. 

Približne 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich 

zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti 

BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, 

Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2015 

dosiahla BASF obrat viac ako 70 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú 

obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu 

(AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese 

http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke 

newsroom.basf.com. 

 

BASF v Slovenskej republike 

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom 

inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom 

byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti 

spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného 

prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých 

dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2015 mala spoločnosť 

BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 142 

miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na 

stránke www.basf.sk. 
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