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Biznis

Predstavte nám spoločnosť c2i, 
kedy vznikla, aké komponenty 
a pre koho v nej vyrábate? 

Firmu som založil po vysokej 
škole, keď som mal 23 rokov. 
Funguje 11 rokov a venuje sa 
konštrukciám a výrobe kom-
ponentov z uhlíkových vláken, 
hlavne pre automobilový a le-
tecký priemysel. Našimi hlavný-
mi klientmi sú BMW, Porsche, 
Jaguar, Land Rover, Bentley, Pra-
ga či Aston Martin. V leteckom 
priemysle sme dodávateľom 
aj technologickým partnerom. 
Podieľame sa nielen na technic-
kej konštrukcii komponentov, ale 

aj na poradenstve ako navrh-
núť diely alebo ich efektívne 
vyrábať. Vyrábame karbónové 
komponenty do exteriérov, 
aj interiérov napríklad spojle-
ry, difúzory a spätné zrkadlá 
z uhlíkových vláken, no aj diely, 
ktoré sú lakované vo farbe čiže 
kapoty a spojlery. Ďalej tvoríme 
komponenty, ktoré síce nevidieť, 
ale zohrávajú dôležitú úlohu pri 
redukcii hmotnosti. 

Čo považujete za najväčší 
míľnik vo fungovaní fi rmy, 
a ktorý veľký kontrakt vám 
otvoril dvere do technolo-
gického sveta? 

Úplne prvým kontraktom pre 
automobilku ako priamy dodá-
vateľ bol kontrakt pre Bentley, 
neskôr prišla objednávka na veľmi 
komplikovaný diel od Porsche. 
Za míľnik vo fi rme c2i a dovtedy 
najväčší kontrakt však považujem 
spoluprácu na Porsche 918 Spy-
der, čo je najdrahšie Porsche v his-
tórii. Ďalším výrazným krokom bol 
vstup do leteckého priemyslu, kde 
sme začali vyrábať interiéry. 

Spoločnosť, ktorá v Dunajskej Strede vyrába karbónové súčiastky, poznajú 
aj v zahraničí. Dodáva komponenty leteckým spoločnostiam, ale aj 

najluxusnejším automobilkám sveta. Aj najnovší projekt si zaslúži uznanie. 
Technici v c2i sa podieľajú na výrobe dopravnej kapsuly pre rýchlovlak 

Hyperloop, ktorým chce Hyperloop Transportation Technologies vedený 
konateľom Dirkom Ahlbornom prepojiť Bratislavu, Viedeň a Budapešť. 
Investície do dopravného systému, ktorý by ľuďom umožňoval cestovať 

rýchlosťou až 1 300 km/h sa odhadujú na vyše 6 miliárd dolárov. Zakladateľ 
c2i Patrick Hessel si v rozhovore zaspomínal na neľahké začiatky svojej fi rmy 

až po zákazky, ktoré spoločnosť preslávili po celom svete.

Majiteľ spoločnosti c2i Patrick Hessel

NA SLOVENSKU CHCEME 
VYRÁBAŤ KAPSULY

PRE HYPERLOOP

Autor: PhDr. Erik Mihalko · Foto: c2i

Prečo ste sa rozhodli vyrábať 
práve karbónové dielce?

Ja som študoval karbónovú 
konštrukciu a technológiu, bavilo 
ma to a videl som v tom veľký 
potenciál. Karbón vnímam ako 
inteligentný materiál budúcnos-
ti, ktorý má úplne iné vlastnosti. 
Z technického pohľadu je to veľmi 
zaujímavý materiál, ušetrí váhu, 
dá sa dobre tvarovať a dokážete 
ukladať jeho vlákna v ľubovoľnom 
smere, čo sa u kovov nedá.

Opíšte nám, ako prebieha výro-
ba súčiastok od prvotnej objed-
návky až po dodanie klientovi? 
Koľko ľudí na tom pracuje a ako 
dlho trvá vyrobiť nejaký diel?

Zákazník nám pošle 3D model ku 
ktorému sa vyjadríme, či je vyro-
biteľný, alebo navrhneme nejaké 
zmeny. Potom sa určí technológia 
výroby. Následne sa do detailov 
z niekoľkých vrstiev konštruuje 
samotný komponent a forma, ktorá 
sa vyrobí v našej nástrojárni. Môže 
byť z hliníka, karbónu či železa. Do-
ladia sa detaily a začnú sa vyrábať 
prvé prototypy dielcov. Do foriem 
sa ručne vkladá uhlíkové vlákno, 
ktoré sa buď lisuje, alebo sa na to 
aplikuje vákuová fólia. Odtiaľ to ide 
do veľkej tlakovej nádoby, kde sa 
4 hodiny karbónové vlákno, ktoré 
je spojené so živicou, vypeká. Živi-
ca neskôr vytvrdne a z niečoho ako 
textílie sa stane tvrdý komponent. 
Diel sa na mieru oreže, zmeria sa 
jeho presnosť a v prípade požia-
daviek sa lepí dohromady, lakuje 
alebo farbí. Celý proces až po výro-
bu prvého prototypu trvá približne 
dva mesiace, ale kým dokážeme 
nabehnúť na sériovú výrobu neja-
kého komponentu, môže to trvať 
od 9 do 12 mesiacov. Podieľa sa na 
tom minimálne 10 zamestnancov 
z rôznych technologických oblastí. 
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Využívate vo fi rme c2i ob-
noviteľné zdroje, prípadne 
nejaké smart riešenia, ktoré 
šetria náklady, alebo pomáhajú 
chrániť životné prostredie?   

Napríklad teplo, ktoré sa generuje 
pri vypekaní materiálu, využívame 
pri vykurovaní budovy. Snažíme 
sa aj v tomto smere neplytvať 
energiami. V rámci elektrickej 
energie nemáme vlastné zdroje 
a nevyužívame žiadne solárne ani 
veterné systémy. Tých možností 
u nás vo fi rme nie je až tak veľa.   

Myslíte si, že je spustenie pro-
jektu Hyperloop do roku 2020 
reálne, alebo si to bude vyža-
dovať viac času?

Toto je pre mňa veľmi ťažká 
otázka, v rámci Hyperloopu sme 
sa podieľali na trupe. Vyhodnotili 
sme, že trup je technicky zreali-
zovateľný ale nevidíme do toho 
celého kompletného systému. 

Sú tam dve otázky, jedna je 
technická a druhá komerčná. Je 
to určite veľká výzva, lebo ten 
projekt sa technicky zrealizovať 
dá. No potom tu nastáva otázka 
jeho komerčného využitia a vy-
žaduje si to obrovské investície. 

Záleží na tom či by sa na nákla-
doch podieľal štát, alebo nejaké 
súkromné spoločnosti. V tejto 
chvíli to asi nikto nevie povedať. 
Skôr sa tie technológie musia 
zrealizovať a potom ich ukázať 

prípadným investorom. No celý 
projekt má enormne veľký po-
tenciál.

Spoločnosť c2i sa má po-
dieľať na výrobe kapsuly do 
Hyperloopu, v ktorej sa budú 
prepravovať pasažieri. V akej 
fáze sú konštrukčné práce?

Zatiaľ sme vyrobili prvý proto-
typ jedného segmentu hlavného 
trupu v ktorom sedia aj pasažieri. 
Ide vlastne akoby o ekvivalent 
trupu lietadla alebo vlaku. Lenže 
s tým rozdielom, že trup Hyperlo-
opu má obrovské požiadavky na 
stabilitu a mechanické vlastnosti. 
Keďže ide o sendvičovú konštruk-
ciu, podarilo sa nám do neho 
zakomponovať inteligentnú von-
kajšiu aj vnútornú senzoriku ktorá 
okamžite upozorní na prípadné 
poškodenia alebo problémy. In-
formácia je vyslaná centrálnemu 
počítaču, ktorý môže vlak zasta-

viť, aby bola možná evakuácia 
pasažierov. Od fi rmy c2i sa oča-
káva, že pre Hyperloop vyrobíme 
trup, momentálne je to predme-
tom diskusií a sme len v počia-
točnej fáze projektu. Zatiaľ nie je 
nič zazmluvnené, ale toto je náš 
cieľ. Myslím si, že práve trup je aj 
z hľadiska veľkosti jedným z naj-
hlavnejších elementov.

Ako sa o fi rme zo Slovenska 
dozvedeli Američania, ktorí 
vyvíjajú technológiu budúc-
nosti?

V rámci kompozitného trhu sme 
aj medzinárodne veľmi známa 
fi rma, v rámci výroby kompo-
nentov pre automobilky patrí-
me medzi top 3 spoločnosti na 
svete. V leteckom priemysle 
sme tiež medzinárodne známi 
a netrvalo dlho nájsť nás. Určite 
pomohlo to, že nás poznajú aj 
v Amerike. 

Budú sa na výrobe trupu 
rýchlovlaku podieľať aj iné 
slovenské fi rmy? 

Plášť sme robili v spolupráci 
s jednou slovenskou fi rmou, ktorá 
vyvíja senzoriku. Aj táto fi rma 
bude pravdepodobne partnerom 
na projekte Hyperloop, o iných 
zatiaľ neviem. Otázne je aj to, kde 
sa to bude celé vyrábať. V prípa-
de, že to bude na Slovensku, je 
tam určite veľká motivácia zapojiť 
do toho čo najviac slovenských 
fi riem.
 

Ako dlho môže trvať, kým fi rma 
c2i vyrobí trup pre Hyperloop? 

K tomuto sa veľmi ťažko vyjadru-
je, no keby sme na výrobe trupu 
robili intenzívne, myslím si, že za 
jeden a pol roka by sme to vedeli 
aj vyvinúť. No v tom štádiu ešte 
vôbec nie sme. Otázne je, ako to 
bude celé riadiť a koordinovať 
fi rma Hyperloop vzhľadom na to, 

že sú tam použité aj iné zložité 
technológie. 

Stali ste sa víťazom prestížnej 
súťaže EY Podnikateľ roka 
2015. Čo pre vás znamená toto 
ocenenie? 

Vnímam to ako uznanie svojej 
práce, bolo náročné  a odvážne, 
že som sa ako absolvent vyso-
kej školy pustil do tejto oblasti 
priemyslu. Na začiatku sa stávalo, 
že veľkí hráči a naši terajší klienti 
nemali veľký záujem s nami spo-
lupracovať. Museli sme prekonať 
množstvo prekážok, ale nevzdali 
sme sa a neustále sme hľadali 
spôsoby, ako ich odstraňovať. 
Toto je typický podnikateľský prí-
beh, ktorý začínal úplne od nuly, 
ale bol postavený na technológii, 
ktorá má obrovskú budúcnosť. 
Porota týmto ocenením neuznala 
len mňa, ale aj potenciál techno-
lógie s ktorou pracujeme.  

Celý projekt 
Hyperloop má 
enormne veľký 

potenciál.

HYPERLOOP U NÁS OTVÁRA 
POBOČKU 

Šéf fi rmy Hyperloop Transportation Technologies Dirk Ahlborn počas 
GLOBSEC Tatra Summit Investment Forum v Bratislave priznal, že 
o investíciu na Slovensku majú Američania stále záujem. Na projekte 
rýchlovlaku budúcnosti, ktorý bude poháňaný slnečnou energiou, 
spoločnosť intenzívne pracuje a stále ho inovuje. „Vytvárame sloven-
skú pobočku, ktorá sa bude zaoberať vývojom a výrobou. Slováci sú 
silní v oblasti strojárstva, materiálového hospodárstva a dátového 
inžinierstva. Nie sme tu preto, aby sme šetrili, ale aby sme získali naj-
väčšiu možnú kvalitu,“ objasnil zámery fi rmy Dirk Ahlborn, ktorá u nás 
plánuje vytvoriť desiatky pracovných miest.


