
fi
na

l r
ep

or
t

www.autotec.cz

Brno – Czech Republic

4. – 8. 6. 2008
3. 6. – Tiskový den / Press Day
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AUTOTEC: veletrh pokroku / A Progressive Trade Fair

AUTOTEC 2008 si jako nejvýznamnější odborný automobilový veletrh  ve střední Evropě upevnil své 
postavení v trojici TOP veletrhů svého oboru na světě. Novinky z produkce značek nákladních  
a užitkových vozidel, ale také výrobců přípojné techniky, dílů a vybavení pro servisy představilo 
604 vystavovatelů z rekordního počtu 26 zemí světa na ploše  72 583 metrů čtverečních. 

Veletrh v číslech
n  72 583m²  čisté výstavní plochy
n  604 vystavovatelů z 26 zemí světa
 (ČR 402/ zahraničí 202)
n  62 735 návštěvníků z 41 zemí světa
n  580 zástupců médií z 12 zemí světa

Trade fair in figures
n  72,583 m² of net exhibition area
n  604 exhibitors from 26 countries
 (Czech Republic 402/other countries 202)
n  62,735 visitors from 41 countries 
n  580 journalists from 12 countries

Central Europe’s most prestigious automotive event for years, AUTOTEC 2008 has reinforced its 
position as one of the world’s TOP 3 automotive trade fairs. Innovations in the production of trucks 
and commercial vehicles, trailers, parts and service technology were presented by 604 exhibitors 
from a record-breaking 26 countries over 72,583 square metres of exhibition area.

Brno
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Novinky a progresivní technologie
New products, innovations  and advanced technologies
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Hybridní motor DAF / Hybrid engine  DAF Městský bus Solaris / City bus Solaris

Koncept Nissan NV200 / Concept Nissan NV200
Čerpací stanice budoucnosti

Nový motor Tatra / New Tatra engine

Automatický montážní stroj 
Aikido / Automatic  
fitting  machine 
Aikido

Návěsové technologie /  Trailer technologies
Mercedes Benz – nový Actros /new Actros

Ekologie, alternativní pohony, bezpečnost na silnicích a moderní technologie oprav byly 
hlavními nositeli inovací. Mezi nejnavštěvovanější exponáty patřily mimo jiné ..

The main areas of innovation were environmental protection, alternative fuels, road safety 
and modern maintenance & repair technologies. The most frequently visited exhibits/
presentations included …

Petrol station of the future
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AUTOTEC: veletrh pokroku
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Nákladní a přípojná vozidla / Trucks & Trailers

Dominantou expozic a návštěvnicky nejpoutavější bylo 
představení tahačů a návěsové techniky, od standardních 
až po specializované prototypy. Za zmínku stojí např.

The main and most attractive element of the event was the 
presentation of trucks & trailers technology, from standard types 
to specialised prototypes, including, for example:

n
  Nová generace vozu Renault Magnum 
n

  Avia - nové konstrukce se vzduchovým odpružením zadní nápravy
n

  DAF prototyp vozu LF45 s hybridním pohonem.
n

  Řada MAN TGS a TGX s titulem „Truck of the Year“
n

  Mercedes-Benz model Actros třetí generace
n

  Scania s technologií EGR pro motory EURO 5
n

  Mercedes-Benz ECONIC 1828G společnosti CROY s oceněním AUTOTEC PRIX

n
 New-generation Renault Magnum  
n

 Avia – new design with pneumatic  rear axle suspension 
n

 DAF - LF45 prototype with a hybrid fuel system 
n

 „Truck of the Year”-winning MAN TGS   and TGX lines 
n

 3rd generation Mercedes-Benz Actros
n

 Scania with EGR technology for EURO 5 engines
n

 AUTOTEC PRIX-winning Mercedes-Benz ECONIC  1828G by CROY 

n
 Návěsové speciály PANAV 
n

 Kögel - varianty návěsové řady MAXX
n

 Schmitz Cargobull AG - návěs Varios 

  se systémem Huckepack
n

 AUTOTEC PRIX získaly společnosti  

  TRANSEXPO – ISOCAR s. r. o. za LAG ELIPTIC 
 a HESTI spol. s .ro. za návěs KRONE Multi Save

n
 PANAV special trailers
n

 Kögel – MAXX line versions
n

 Schmitz Cargobull AG - Varios trailer with 

   the Huckepack system
n

 AUTOTEC PRIX was awarded to TRANSEXPO

  – ISOCAR s. r. o. for the LAG ELIPTICand  HESTI

  spol. s r. o. for the KRONE Multi Save trailer
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Autobusy a LUV / Buses and LCVs
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Nové trendy užitkových a provozně ekonomických parametrů v kombinaci  
s designem představili výrobci autobusů pro dálkovou i městskou dopravu. 
Novinky stále populárnějších malých užitkových vozů a speciálů byly součástí  
expozic většiny automobilových výrobců.

New trends in design as well as in parameters relating to efficiency and operating 
economy were presented by manufacturers of long-distance  and city buses. 
Becoming increasingly popular, small commercial vehicles and related innovations 
were presented by most of the present automotive manufacturers.

n 
 Nissan koncept NV200 

n 
 Nový Volkswagen Caddy Maxi

n 
 Letošní novinky - Citroën Nemo, Fiat Fiorino 

    a Peugeot Bipper 
n 

 Hyundai model i30 CW v provedení N1
n 

 Mitsubishi Motors se závodním vozem L200 EVO
n 

 Škoda modelová řada Superb ve verzi N1

n 
 Irisbus Iveco - světová premiéra autobusu Crossway LE

n 
 Tedom - autobus L12 G poháněný CNG

n 
 SOR Libchavy -  dvanáctimetrový trolejbus TN 12 

n
      Scania - univerzální autobus Irizar i4
n

 Volvo 9700 - „Coach of the Year 2008“ 
n

 Solaris  - autobus Urbino 18 III. generace 

n
 Nissan concept NV200 
n

 New Volkswagen Caddy Maxi
n

 This year’s new products - Citroën Nemo, Fiat Fiorino 

   and Peugeot Bipper 
n

 Hyundai model i30 CW as an N1 version
n

 Mitsubishi Motors with the L200 EVO racing car
n

 Škoda Superb as an N1 version

n
 Irisbus Iveco – world premiere of the Crossway LE bus
n

 Tedom - CNG fuelled bus L12 G 
n

 SOR Libchavy -  twelve-metre trolleybus TN 12 
n

 Scania – universal bus Irizar i4
n

 Volvo 9700 – “Coach of the Year 2008” 
n

 Solaris - bus Urbino 18 - 3rd generation 

K předvedeným novinkám a konceptům patřily: / New products, innovations and concepts included:



Díly a servisní technika /
Parts & Service technology

Stejně jako finální výrobci automobilů, tak  
i producenti garážové techniky a dílů, představili 
řadu progresivních technologických inovací 
zaměřených na přesnost provedení, ekologickou  
a energetickou úsporu.

Just like car manufacturers, producers of service 
technology and parts presented a large number 
of advanced technological innovations focused 
on workmanship accuracy, environ- 
mental friendliness and energy savings.

n
  AUTOTEC PRIX vysokotlaké čerpadlo Bosch 4. generace Common Rail CP4
n

  REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r.o  nejkomplexnější automatický

  montážní stroj AIKIDO
n

  CÍSAŘ v. o. s. cena AUTOTEC PRIX za dvoupístový 

  podzemní zvedák Aqua-Lift
n

  Firma HOMOLA s.r.o. zařízení Hofmann 670 – 

  elektronická 3D geometrie. 
n

  Siems & Klein dvoukamerová geometrie s prvky 3D měření John Bean 
n

  Firma Italmec spol. s r.o. portálová mycí linka Ceccato 
n

  Bosch FWA 4xxx měření geometrie náprav 
n

  SAF-HOLLAND Czechia agregát ALL-IN s kompletní zárukou 

n
  AUTOTEC PRIX – high-pressure pump for the 

n
  4th generation Common Rail CP4 manufactured by Bosch
n

  REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r.o  - comprehensive automatic 

  assembly machine AIKIDO
n

  CÍSAŘ v. o. s. - AUTOTEC PRIX-winning twin piston underground 

   heaver Aqua-Lift
n

  HOMOLA s.r.o. - Hofmann 670 –  electronic 3D geometry. 
n

  Siems & Klein – twin camera geometry with 3D measurement 

   elements by John Bean 
n

  Italmec spol. s r.o. – portal washing line Ceccato 
n

  Bosch FWA 4xxx – axle geometry measuring system 
n

  SAF-HOLLAND Czechia - ALL-IN unit with a full-scope warranty 
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Petrol a Konference / Petrol and conferences

Celý odborný doprovodný program byl provázán tématy bezpečnost,

ekologie a alternativní pohony a paliva. Vysokou odbornou úroveň

podtrhla účast významných tuzemských a zahraničních hostů 

například na konferencích:

n
  BrnoSafety 2008 - pohled na problematiku bezpečnosti dopravy 

  a jejího řešení 

n
  AUTOSYMPO 2008 s tématem „Čistá budoucnost již dnes“ 

  a představením řady vozů na etanol a ostatní alternativní pohony 

The entire support programme involved road safety, 

environmental protection and alternative fuels. Some 

of the conferences included presentations by renowned local 

and foreign experts, e.g.:

n
  BrnoSafety 2008 – road safety issues and solutions

n
  AUTOSYMPO 2008 – „A Clean Future Today” + presentations

 of vehicles fuelled by ethanol and other alternative fuels 

AUTOTEC 2008 v oborové expozici Autotec Petrol 
– čerpací stanice budoucnosti představil také 
celoevropský projekt pro osoby se sníž  enou 
schopností pohybu EUROKLÍČ a zároveň na  kon-
ferenci AUTOTEC PETROL 2008 řešil nové druhy paliv. 

In the section titled Autotec Petrol –  Petrol 
Stations of the Future, AUTOTEC 2008 presented 
EURO KEY (EUROKLÍČ), a Europe-wide project 
for disabled people. The 2008 AUTOTEC PETROL 
conference dealt with new types of fuel.

7
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Místo pro obchod, setkání i zábavu
A place for business, meetings, as well as entertainment

8       

Pro příchozí návštěvníky byl připraven bohatý program,  
který ukázal problematiku silniční dopravy z různých úhlů pohledu. 

AUTOTEC 2008

nabídl návštěvníkům jedinečnou možnost získat informace 
z oboru v jeden čas a na jednom místě a zúčastnit se řady 
atraktivních akcí, mezi nimiž byly:

n
  Projekt Svět kamionů zblízka, který poskytl ojedinělou příležitost vyzkoušet si řízení nejmodernějších tahačů
n

  Testovací jízdy s rozmanitými modely vozů
n

  Terénní polygon
n

  Doprovodný program zaměřený na bezpečnost silničního provozu
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As the agenda was very far-reaching, the visitors had a chance  
to look at road transport from many perspectives.

AUTOTEC 2008 

offered a unique chance to get a lot of new information 
about the industry in one place and take part in a number 
of attractive events and projects, including:

n
  A project titled “The World of Trucks at Close Quarters” that offered a unique chance to drive 

   state-of-the-art trucks
n

  Test rides of various vehicles 
n

  Off-road polygon
n

  Support programme dealing with road safety
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AUTOTEC 2008 – Jaký byl? / What was it like?

Návštěvníci

n 82,7 % návštěvníků se zajímalo o novinky a trendy 

n Více než dvě třetiny ekonomicky aktivních návštěvníků tvořili odborníci

n 81,7 % dotázaných bylo velmi spokojeno 

n 92,2 % návštěvníků chce přijet i na příští ročník

Vystavovatelé
Dosažení cílů expozice na AUTOTEC 2008
určitě ano 46,9 %
spíše ano 33,8 %
spíše ne 9,2 %
určitě ne 9,2 %
nedovede posoudit 0,8 %

Struktura cílů vystavovatelů AUTOTEC  2008
A – Předved. firmy, image 89,2 %
B – Předved. standard. produktů 87,7 %
C – Hled. zákazníků 86,2 %
D – Předved. nových produktů 60,0 %
E – Uzavřít konkrét. obchody 44,2 %

Visitors

n 82.7 % of the visitors were interested in innovations and trends 

n Over two thirds of the visitors of productive age were industry professionals 

n 81.7 % of the respondents were very satisfied 

n 92.2 % of the visitors intend to come again next time 

Exhibitors
Accomplishing the presentation goals at AUTOTEC 2008
Definitely yes 46.9 %
Rather yes 33.8 %
Rather no 9.2 %
Definitely no 9.2 %
Can’t tell 0.8 %

The exhibitors’ goals at AUTOTEC  2008
A – Presenting the company; image 89.2 %
B – Presenting standard products 87.7 %
C – Looking for new customers 86.2 %
D – Presenting new products 60.0 %
E – Making deals 44.2 %
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   Řekli o veletrhu AUTOTEC 2008  / Comments on AUTOTEC 2008

11

Jan Volšík, 
obchodní ředitel Renault Trucks ČR, s. r. o.:

S letošním ročníkem veletrhu jsme byli velmi spokojeni, 
i když bylo vedro a občas pršelo. Připadá nám, že zájem 
o veletrh roste jak u odborné, tak u široké veřejnosti. 
Organizace fungovala perfektně a konkrétně náš stánek 
navštívila spousta zákazníků, takže jsme spokojeni.

Sven Ake Brink, 
generální ředitel Volvo Truck Czech s. r. o.:

Zdá se nám, že návštěvnost je menší než v předchozích 
ročnících, nicméně pro nás je důležitý počet obchodních 
schůzek, kterých je poměrně hodně. Teď o víkendu máme 
na stánku hodně nabito, protože přišla spousta dětí, které 
se chtějí podívat na naše auta, máme tady členy klubu 
řidičů, takže jsme spokojeni.

Libor Doubek, 
obchodní ředitel Iveco Czech Republic, a. s.:

S letošní účastí na veletrhu AUTOTEC jsme velice spokojeni, 
příjemně nás překvapila výborná návštěvnost, kdy jsme  
v naší expozici měli celou řadu tuzemských i zahra- 
ničních obchodních partnerů. Spokojeni jsme byli  
i s poskytovanými službami.

Otakar Kraml, 
ředitel firmy ITALMEC s. r. o.:

V Brně vystavujeme už od roku 1990 každý rok. Návštěvnost 
byla letos průměrná, ale pro nás dostatečná, protože sem 
přichází daleko odbornější klientela než na AUTOSALON. Je 
to o navazování kontaktů, a to i se zahraničními zákazníky 
především ze Slovenska, částečně i Ruska a Polska, kde 
všude má naše firma zastoupení. Jsme spokojeni, i když 

obchodní efekt se projeví až později.

Ivan Riegl, 
 jednatel TOP OIL SERVICES, k.s.:

Na veletrhu AUTOTEC vystavujeme pravidelně již řadu let 
a i letos jsme s naší účastí spokojeni. Pro nás není až tolik 
důležitá kvantita návštěvníků, ale spíše jejich kvalita. A ta 
pro nás letos byla na nejvyšší možné úrovni. Oproti jiným 
letům jsme zvolili prostor na venkovní ploše a opustili jsme 
pavilon, kde jsme pravidelně vystavovali. A i tato změna se 
nám vyplatila, protože si nás našlo ještě více zájemců.

 

Jan Volšík, 
Commercial Director, Renault Trucks ČR, s. r. o.:

We are very satisfied this year, although the weather was 
sometimes hot and sometimes rainy. The trade fair seems 
to be getting increasingly popular with both industry 
professionals and ordinary visitors. The organisation 
was perfect and our stand has been visited by lots of 
customers, which indeed makes us happy.

Sven Ake Brink, 
General Manager, Volvo Truck Czech s. r. o.:

The number of visitors seems to be lower than that in the 
previous years. Nevertheless, what we consider important 
is that the number of business meetings we have here  
is large enough. Our stand is rather crowded now over the 
weekend, as lots of children want to have a look at our 
vehicles. We also have driver club members here, and so we 
are satisfied.

Libor Doubek, 
Commercial Director, Iveco Czech Republic, a. s.:

We are very satisfied with this year’s participation in 
AUTOTEC. One of the positive surprises is the large number 
of both local and foreign business partners who have 
appeared at our stand. We were also satisfied with the 
services provided throughout the event.

Otakar Kraml, 
Director, ITALMEC s. r. o.:

We have been coming to AUTOTEC every year since 1990. 
The number of visitors was about average this year, but 
sufficient for us, as the number of industry experts is much 
larger than that at AUTOSALON. It’s all about meeting 
new people, including foreign customers, particularly 
from Slovakia, but also from Russia and Poland, i.e., the 
countries where our company is present. We are satisfied, 

although the commercial effects are going to come later.

Ivan Riegl, 
Executive Officer, TOP OIL SERVICES, k.s.:

We have been coming to AUTOTEC regularly for many 
years, and we have always been satisfied, including this 
year. Rather than the number of visitors, for us it is their 
„quality” that counts, and I must say that this year was 
excellent in this respect. In contrast with the previous 
years, we have chosen an outdoor presentation site, i.e., 
we have left the pavilion in which we used to have our 
presentations in the past. This change has paid off,  
as we had even more visitors than ever before.

Spolupořadateli / the event co-organiser

Poděkování / Acknowledgments:

Partnerům veletrhu / the event partners:



www.autosalon.cz

6. – 14. 6. 2009
4. 6. – Tiskový den / Press Day

5. 6. – Odborný den / Trade Day

Zveme vás na
Autosalon Brno 2009

Let us invite you to 
Autosalon Brno 2009


