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MAGNA ENERGY STORAGE a.s. (MES) je 
český výrobce nového typu lithium-iontových 
bateriových článků a úložišť pro energetiku.
Společnost HE3DA s.r.o. se zabývá 
aplikovaným R&D v oblasti technologie 
lithium-iontových baterií. Společnost HE3DA 
vyvinula novou patentovanou platformu 
technologie lithium-iontových baterií 
(technologie HE3DA).
MAGNA ENERGY STORAGE a.s. je výhradním 
licenčním výrobcem technologie HE3DA, v 
USA se připravuje druhý výrobní závod 
POWER ORBITAL.

// O NÁS

Magna Energy Storage



HISTORIE
// O NÁS

Vytvořili jsme unikátní prostředí a organizační strukturu pro vývoj a rozvoj nové bateriové technologie a její implementaci do masové
výroby pro širokou škálu aplikací bateriových úložišť v globálním měřítku.

2008 2009 2016 2017 2021 2023 2024
Registrace 
PATENTŮ

Technologie HE3DA 
je patentována ve 

všech hlavních 
zemích po celém 

světě

Založení HE3DA
Společnost 

aplikovaného 
výzkumu a vývoje 
založená v České 

republice

První 
Automatizovaná 

Výrobní Linka
HE3DA spustila 

první 
automatizovanou 

linku na výrobu 
bateriových článků 

HE3DA

Založení MES
Založení prvního 

výrobního podniku 
skupiny za účelem 

vybudování 
gigatovárny v 

České republice

Založení HE3DA
Oficiální 
zahájení 

činnosti v USA

Zahájení výroby 
MES

Zahájení výroby v 
závodě MES Horní 

Suchá

Zahájení Výroby v 
US Giga Factory

Plánované zahájení 
výroby Power
Orbital v USA
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MES 2 Nové EU Giga 
Továrny

Spuštění dvou dalších 
výrobních závodů v EU, 

každý s cílovou kapacitou 
30 GWh/rok



Změnili jsme ARCHITECTURU Li-ion 
baterií Patentovaná technologie

2D 3D

Tenkovrstvá baterie
50 μm (0,05mm)

HE3DA  baterie
2000 μm (2mm)

Kapacita článku 
začíná na 270 Ah

Kapacita článku končí 
na 3.5 Ah

HE3DA bateriová technologieKonvenční tenkovrstvé baterie
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// TECHNOLOGIE HE3DA



HE3DA BATERIOVÁ TECHNOLOGIE
// TECHNOLOGIE HE3DA

HE3DA® není jen jedna baterie, ale nová technologická platforma. Použití 
současných aktivních materiálů na nano úrovni a inovativní konstrukční řešení 
bateriových článků umožnilo mnohem větší tloušťku elektrod až 2 mm a řádově větší 
články až do kapacity 5 kWh. Mezi hlavní konkurenční výhody technologie HE3DA 
patří:

Bezpečnost 01

Flexibilita 02

Absence organických látek jiných než elektrolyt, použití odplyňovacího 
ventilu a keramického separátoru zajišťují bezpečné vybíjení ve zkratu, 
eliminují riziko výbuchu nebo nekontrolovaného hoření, i když jsou 
bateriové články HE3DA vystaveny otevřenému plameni.

Technologie HE3DA umožňuje flexibilní konstrukci článku s parametry, 
které odpovídají zamýšlenému použití (kapacita, doba nabíjení a vybíjení, 
cena, volumetrická kapacita, tvar atd.).

Efektivita03
Celková efektivita akumulace elektřiny technologií HE3DA je dána jednak 
technickými parametry bateriových článků, jednak nízkými výrobními 
náklady (jednoduchá efektivní výroba) a nízkými náklady na integraci do 
bateriových úložných systémů (malý počet článků v systému, nízké 
nároky na chlazení, minimalistický BMS).

Recyklovatelnost 04
Důležitou výhodou je také 100% recyklovatelnost bateriového článku na 
konci jeho životního cyklu. Výrobek lze snadno rozebrat, materiály 
oddělit a znovu použít.www.he3da.cz 5
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Strategický rozvoj
Hlavním cílem společnosti MES je co nejrychlejší růst 
výrobních kapacit při pokračujícím rozvoji technologie 
HE3DA a zachování konkurenčních výhod této 
technologie.
1. Výrobní závod Horní Suchá

1. Etapa 1 – tři výrobní linky
2. Etapa 2 – 15 GWh ramp up

2. Dceřiné výrobní závody EU
1. Dva výrobní závody, každý 30 GWh/rok, na 

vybraných evropských trzích s využitím 
podpory z RRF fondů

3. Výzvy – evropský dodavatelský systém, nezávislé 
odvětví



Organizační struktura

Legenda:

Orgány společnosti Úsek

Vedení/vedoucí Útvar/pozice/osobní číslo

Divize Outsourced services

vedoucí divize xxx útvary, pro které již byli přijati zaměstnanciLegenda:

Divize obchodní a technická 
(DOT)

Divize ekonomicko správní 
(DES)

Divize výrobní 
(VD)

Ostraha (Patriot Security)

jméno Ředitel

Úklid (outsourced)

Vedoucí ekonomické 
divize

jméno

Údržba a provozní 
servis

Realizační/ montážní  
odděení

Služby pro zaměstnance 
(strafvování, posilovna, 

bar)

Úsek údržby Ekonomický úsek

Správa a údrřba 
budovÚčetnictví

Mzdy, Personalistika

Logistika

Vedoucí obchodně-
technické divize

Controling

Prodej

Vedoucí divize 
přípravy materiálu

jméno jméno jméno 

Úsek  bateriových 
aplikací

Vedoucí výrobmí 
divize

Úsek výroby baterií

Provozy

Logistika výroby, 
sklad

Sklad

Představenstvo

Řízení jakosti

Příprava materiálů

Výroba bateriových 
komponent

Bezpečnost objektu, 
ochrana know-how

Úsek správy budov a 
bezpečnosti

Sekretariát/recepce

Divize přípravy materiálu

asistent/ka

recepční

Strategie a kontrola

jméno

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MAGNA ENERGY STORAGE a.s. 

Sklady

Úsek obchodní Úsek technický

Projekce bateriových 
aplikací

IT systémy, 
outsourced

Zásobování

Ředitel společnosti Marketing

Ostatní služby - 
outsourced

Prac.oděvy -CWS

Úklidové služby

Valná Hromada Dozorčí rada

BOZP outsourced
Trinanza

PR outsourced



Produkty a 
zákaznická řešení

Bateriové články
• Vývoj HE3DA / Excelsior:

o NMC/Graphite 1 – 2 kWh
§ 1,7 mm elektroda Energy line (výroba 2021)
§ 0,5 - 1 mm mm elektroda Power line (výroba 2023)

o New Chem
§ Dokončení vývoje článku 2023

Koncové produkty
• Dobíjecí stanice pro elektromobily
• Kontejnerová úložiště pro energetiku a průmysl
• Malá domácí úložiště
• Univerzální kompletní pohonné ústrojí pro:

• Lodě
• Nákladní dopravu
• Těžké stoje (stavební, důlní atd.)

• Další segmenty: záložní zdroje, startovací baterie …



Produkty a zákaznická 
řešení /
Dobíjecí stanice pro 
elektromobily



Produkty a zákaznická řešení /
Dobíjecí stanice pro elektromobily

EV DOBÍJECÍ STANICE
1000 kWh

Mobilní dobíjecí stanice pro elektro 

auta s bateriovým úložištěm 1000 

kWh. 

Nabíječka má celkový výkon 360  kW.

Nabíječka může být vybavena touto 

kombinaci dobíjecích výstupů: 

6 x 60 kW  nebo  2 x 150 kW + 1 x 60  

nebo další kombinace výkonu

HE3DA 1000 EV
EV DOBÍJECÍ STANICE
500 kWh

Mobilní dobíjecí stanice pro elektro 

auta s bateriovým úložištěm 500 kWh. 

Nabíječka má celkový výkon 180 kW.

Nabíječka může být vybavena touto 

kombinaci dobíjecích výstupů: 

1 x 150 kW + 1 x 30 kW  nebo  2 x 90 

kW  nebo  3 x 60 kW

HE3DA 500 EV
EV DOBÍJECÍ STANICE 250 
kWh
Mobilní dobíjecí stanice pro elektro 

auta s bateriovým úložištěm 250 kWh. 

Nabíječka má celkový výkon 90 kW.

Nabíječka může být vybavena touto 

kombinaci dobíjecích výstupů: 

1 x 90 kW  nebo  1 x 60 kW + 1 x 30 

kWh 

HE3DA 250 EV

Maximalizace využití dostupné kapacity sítě a rychlosti nabíjení = maximalizace tržeb nabíjecí lokality
• Plug & play – jednoduchá a rychlá instalace s minimálními investičními náklady
• Modularita umožňující nastavení rychlosti nabíjení a počtu dobíjecích výstupů pro danou dostupnou 

kapacitu sítě
• Škálovatelnost – jednoduchá rozšiřitelnost s růstem e-mobility
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Produkty a zákaznická 
řešení /
Kontejnerová úložiště 
pro energetiku

Flexibilní velkokapacitní 

úložiště HE3DA

Bezpečná, flexibilní, plug & play velkokapacitní bateriová úložiště HE3DA:
o Kapacita a napětí systému nastaveny na základě konkrétních požadavků 

projektu..
o Charakteristiky nabíjecího a vybíjecího výkonu bateriového úložiště lze 

přizpůsobit konkrétním potřebám výběrem a kombinací různých typů 
bateriových článků HE3DA (od roku 2023).

o Efektivní a spolehlivé řešení úložiště, které využívá výhody řádově nižšího 
počtu inherentně bezpečných bateriových článků v úložném systému ve 
srovnání s konkurenčními řešeními li-ion úložišti.

o 100% recyklovatelné.



Produkty a zákaznická 
řešení /
Malá domácí úložiště

POWERBOX 20,8 kWh / ČLÁNKY HE3DA 1,3 kWh ELECTRODY 1,7 mm
• Počet článků 16
• Maximální energie / kapacita 20,8 kWh / 5600 Ah
• Rozměry 0,6 x 0,4 x 1,35 m
• Váha 320 kg
• Doporučené nabíjení   0,14 C
• Doporučené vybíjení 0,33 C
• Provozní teploty +5°C ∼ +40°C
• Životnost baterie (v souladu s doporučenými provozními hodnotami) >5000
• Jmenovité napětí 59,2 V
• Maximální nabíjecí napětí   65,6 V
• Maximální provozní nabíjecí napětí  63,2 V
• Minimální provozní vybíjecí napětí    48 V
• Minimální vybíjecí napětí    32 V
• Maximální nepřetržitý nabíjecí proud   <40 A
• Maximální trvalý vybíjecí proud   <100 A
• Maximální vybíjecí proud po dobu 5 sekund 800 A
• Maximální vybíjecí proud po dobu 50 sekund 500 A



Produkty a zákaznická 
řešení /
Univerzální kompletní 
pohonné ústrojí 

Bateriové packy a kompletní elektrifikované 

hnací ústrojí pro námořní přepravu, nákladní 

automobily a těžkou techniku.



DĚKUJI

Václav Binar
Předseda představenstva

www.magnastorage.cz


