
Podnebne spremembe
Znižujemo emisije v prometu
Marija Oblonšek
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GKN Driveline Slovenija - ZRE

Klik!
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GKN Driveline Slovenija – ZRE, zgodovina
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GKN Driveline Slovenija – ZRE, zgodovina
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GKN divizije

GKN Driveline

Vodilni svetovni 
dobavitelj avtomobilskih 
pogonskih sistemov&
rešitev

poudarek na rešitvah, ki 
ustvarjajo težo, prostor in 
prihranek goriva

stremeti k inovacijam

GKN Powder 
Metallurgy

Vodilni svetovni 
proizvajalec sintranih 
komponent

Izdelava preciznih 
avtomobilskih, 
industrijskih in 
potrošniških izdelkov

GKN Aerospace

Dobavitelj za svetovno 
letalsko industrijo

Vodilni v proizvodnji 
zelo zapletenih 
kompleksnih struktur 
za letala in motorje

Razvijalec u činkovitega 
goriva z znižanjem 
vrednosti emisij

GKN Land Systems

Dobavitelj za svetovne 
kmetijske, gradbene, 
rudarske in druge 
industrijske trge

Inovacije v obnovljivih 
virih energije

globalna distribucija in 
poprodajne storitve

cca. 50.000 zaposlenih v 40-tih državah
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GKN Driveline Evropa

� 17 tovarn
� 9.500 zaposlenih
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GKN Driveline - produkti

CVJ Systems AWD Systems Trans Axle Solutions eDrive Systems

HKZ

polgredi

povezovalne gredi

prenosne enote

AWD sklopi

PTU sklopi

končne pogonske enote

diferenciali

protizdrstni & zaporni 
diferenciali

eTransmisija

ePogon

elektronski prenos moči
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GKN Driveline ZRE - produkti

2008 2011 2012

14 razli čnih tipov 13 razli čnih tipov 1 tip (zadnja stran) 6 razli čnih tipov
(od junija 2014)

KAPACITETA

1.200 polgredi/dan 3.100 polgredi/dan 4.620 polgredi/dan

2014

6.195 polgredi/dan

polgredi



9

GKN Driveline ZRE - produkti

1996 2005 2008

2.000 kosov/dan 10.000 kosov/dan 13.900 kosov/dan

KAPACITETA

1996 2005 2008

1.000 kosov/dan 10.000 kosov/dan 16.000 kosov/dan

KAPACITETA

2014

13.900 kosov/dan

2014

17.000 kosov/dan

Tripode

GI & GI3 tip

12 razli čnih velikosti

HKZ

AC & UF tip 

8 razli čnih velikosti

50 razli čnih referenc

Klik!
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GKN Driveline ZRE – ‘‘layout‘‘ proizvodnje

V primeru evakuacije/nevarnosti se premikajte proti  izhodu 
v sili na zbirno mesto skupaj z ostalimi zaposlenim i.

zbirno mesto
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GKN Driveline ZRE – prodaja v k€ in število zaposlenih

plan aktualno zaposleni
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Vrednote in obljube GKN
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GKN Driveline ZRE - certifikati

dolga življenjska doba

neopore čna funkcionalnost

okolju prijazni produkti
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GKN Driveline ZRE - obljube nas zaposlenih do GKN -a

Pomagal bom varovati okolje ter podpirati lokalne s kupnosti

zavedanje vseh zaposlenih o pomenu varovanja okolja  in 
učinkovite rabe energije je klju čni faktor pri doseganju 
zastavljenih okoljevarstvenih in energetskih ciljev

motivacija vseh zaposlenih da se v njihovem vsakdan jem delu 
odraža odgovorno okoljsko obnašanje 

nad odgovornim okoljskim obnašanjem in u činkovito rabo 
energije se izvaja stalen nadzor s strani vseh vodi j, z uporabo 
E-Radar, EKO avditov …

GKN za namen dvigovanja ozaveš čenosti o pomenu varovanja 
okolja in u činkovite rabe energije pripravi kampanjo, ki je 
prestavljena vsem zaposlenim
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GKN Driveline ZRE - obljube nas zaposlenih do GKN -a
1. Znižujmo

Svojo porabo: živi enostavneje, porabi manj, misli več

Porabo energije

Porabo naravnih dobrin (vode, goriva…)

Koli čino odpadkov: nastale odpadke ustrezno lo čujemo

2. Ponovno uporabimo

3. Reciklirajmo
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GKN Driveline ZRE - obljube GKN -a do nas zaposlenih

Storili bomo vse, kar je v naših mo čeh, da bi naš vpliv na okolje zmanjšali na najnižjo    
možno raven

GKN Driveline

‘‘Prekinitev‘‘ za u činkovito porabo goriva:

stalni pogon na vse štiri kolesa v vozilu          vozilo vedno pripravljeno na neugodne    

spremembe terena bistven vpliv na porabo goriva in učinkovitost prenosnika mo či

tehnologija GKN         samodejna identifikacija če je AWD potreben

zmanjšanje porabe goriva          zmanjšanje emisij  CO2

Klik!
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GKN Driveline ZRE - obljube GKN -a do nas zaposlenih

Storili bomo vse, kar je v naših mo čeh, da bi naš vpliv na okolje zmanjšali na najnižjo    
možno raven

GKN Driveline

Zmanjšanje teže proizvodov:

Zmanjšanje teže proizvodov          manjša teža avt omobila          manj potrebne mo či    

manjša poraba goriva         manj emisij CO 2
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GKN Driveline ZRE - obljube GKN -a do nas zaposlenih

Storili bomo vse, kar je v naših mo čeh, da bi naš vpliv na okolje zmanjšali na najnižjo    
možno raven

GKN Driveline

Elektro pogoni:

hibridni pogoni (kombinacija elektro in klasi čnega motorja)        manjša poraba goriva

manj emisij CO 2

elektro pogoni


