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ANTRO Alternatív Er őforrásokat és Járm űveket Fejleszt ő

NONPROFIT KFT.

ALAPÍTVA:   2001                                     TULAJDONOSOK:   Heged űs Zsolt
Hivessy Géza

FELADATAI: dr. Slezák Tamás
• ideahordozó
• globális termékkutatások
• termékcsírák formálása
• inkubáció: álomtól a prototípusig
• műszaki fejlesztés

PÁLYÁZATOK:
• régiós / Ny-Dunántúl
• országos / Magyar
• uniós / Európai Unió

TÁMOGATÓK:
• MKB-Euroleasing Zrt.
• LEG Zrt.



SOLO-DUO ZRT. 

ALAPÍTVA:   2007                              TULAJ DONOS:   ANTRO Nonprofit Kft.

FELADATAI: 
ultrakönny ű, összekapcsolható

hibrid autócsalád fejlesztése
termékfejlesztés lépésr ől lépésre

gyártó szövetség / franchise
kereskedelem: internetes

és vállalati értékesítés



MOVEO ZRT.

ALAPÍTVA:   2008                                                   

TULAJDONOS:   ANTRO Non-profit Kft.
Magyar Szél Kft.

FELADATAI:
• összehajtható hibrid robogó

termékfejlesztés
• robogógyártás
• gyártó szövetség / franchise
• kereskedelem: internetes 

és vállalati értékesítés



A FEJLESZTÉS M ÉRFÖLDKÖVEI

2001-2004
NYDRFT PROJEKT

TÉMAKUTATÁS
KONCEPCIÓ ALKOTÁS
FORMATERVEZÉS
MŰSZAKI TERVEZÉS
MODELLÉPÍTÉS

PARTNER:
• Széchenyi István Egyetem

Közúti és Vasúti Járm űvek
Tanszéke

• EDAG Hungary Kft.



2004
2005
PHARE-CBC PROJEKT
REGINS PROJEKT

BEMUTATÓK
PIACVIZSGÁLAT
SZÁMTÓGÉPES SZIMULÁCIÓS 
FEJLESZTÉS

PARTNER:
• Europaisches Centrum für

Erneuerbare Energie - Güssing
• Virtual Dimension Center

Stuttgart - Fellbach



2006
2007
TRFC PROJEKT

CÉGKÖZPONT ÉPÍTÉS
• bemutató tér
• irodák
• műhely

ŐRISZENTPÉTER
• magyar-osztrák-szlovén

határ
• természetvédelmi terület
• hátrányos helyzet ű térség



2006
2008
BAROSS PROJEKT

FORMATERVEZÉS
MŰSZAKI TERVEZÉS
SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓK
TANULMÁNYAUTÓ ÉPÍTÉS
TESZTEK

PARTNER:
• Meshinig Engineering Kft. – H
• Comp-Carbo Kft. – H 
• Avia-Prof Kft. – H
• Applus Idiada – CZ



2008
KIÁLLTÁSOK:
• Budapesti 
Közlekedési M úzeum

• Párizsi Autószalon

Médiavisszhang, ismertség:
www.asylum.jp
www.gii.co.jp
http://greenz.jp
www.industryweek.com
www.autobloggreen.com
http://news.yahoo.com
http://autoworld.wordpress.com
www.spacemart.com
www.automotiveindustrynews.com
http://jalopnik.com
http://siliconinvestor.advfn.com
http://www.nextenergynews.com
http://content.usatoday.com
www.autobild.de
www.topspeed.com
www.silobreaker.com



2010. 03. 18.

NYILVÁNOSSÁG

Károly, Wales hercege 
Budapesten, a Magyar 
Tudományos Akadémia 
épülete el őtt az 
ANTRO Csoport 
SOLO elektromos-hibrid
tanulmányautójával 
ismerkedik.

Vidáman mosolyog a 
pedál-generátorokat látva, 
a napcellás tet őt pedig
elismer ően simogatja.

FRISS!



2010. 05. 20-21.

Ausztria

Nemzetközi elektromos 
autó kiállítás és verseny 



NewNew

...



SOLO HIBRIDAUTÓ

háromszemélyes, többszörös hibridhajtású,
ultrakönny ű autó:
• „plug in” elektromos hajtás
• multifuel motor-generátor
• napcellás tet ő
• pedál-generátor (testmozgás lehet ősége)
• áramtermel ő lengéscsillapító

TERVEZETT ADATOK:

hosszúság ► 250 cm         
szélesség ► 190 cm
magasság ► 130-145 cm
üres tömeg ► 350 kg
teljesítmény ► 22 kW
max. sebesség ► 140 km/h
fogyasztás ► 1,8-2,0 l/100 km



SOLO AUTÓCSALÁD

VARIABILITÁS (drive by wire):

két háromszemélyes SOLO összekapcsolható
egy nagy hatszemélyes autóvá
• gazdaságos (kihasználtság)
• családi használatra ideális
• kisebb parkolóhely igény

MÁS JÁRMŰVÁLTOZATOK / SOLO mögött:

• platós kisteherautó
• 9 személyes kisbusz
• lakóautó

CÉL:

a járműszerelvényeket 10-15 perc alatt bárki 
össze- és szét tudja kapcsolni



SOLO BEFEKTETÉS

a SOLO-DUO ZRT. az autócsalád 
továbbfejlesztéséhez és a szériagyártás
indításához keresi befektet ő partnerét

az első ütemben a SOLO Light, 
az egyszer űsített hibridautó
sorozatgyártása indulhat 2013-tól
• még nem összekapcsolható
• csak részlegesen „drive by wire”
• tőkeszükséglete / fejlesztés  kb. 15 millió €

gyártás el őkészítés, gyártás  kb. 25 millió €

a SOLO variábilis autócsalád 
sorozatgyártása a SOLO Light tapasztalatai 
alapján, valamint a „drive by wire” vezérlés 
engedélyezésével indulhat el



MOVEO ROBOGÓ

üres tömeg        ► 25 kg          
sebesség           ► 45-50 km/h
hatótáv               ► 35 km / töltés
fogyasztás         ► 2 kWh/100 km
akku élettartam ► 35.000 km

• szénszálas kompozit karosszéria
• utazób őrönd méret űre összehajtható és   

húzható, parkolóhelyet nem igényel
• elektromos agymotoros hajtás
• pedál-generátor 

szériagyártás:        2011 
helyszín:                 1. ütem / Őriszentpéter 

online ár:   2.500 € / bruttó
szövetkezeti ár: 1.550-2.350 € / bruttó

(3-24 hó előrendelés)



MOVEO BEFEKTETÉS 

a MOVEO ZRT. a robogó
továbbfejlesztéséhez és a szériagyártás
indításához keresi befektet ő partnerét

első üzem: Őriszentpéter
kapacitás: 15.000 db/év
később decentralizált gyártó hálózat: 
franchise értékesítés

TERVEZETT ADATOK:
tőkeszükséglet:      4,0 millió €

éves árbevétel: 33,0 millió €

éves EBITDA: 4,9-9,0 millió €

árbevételre jutó
adózott eredmény: 10-19%



2006
2010
MOVEO PROJEKT

FORMATERVEZÉS
MŰSZAKI TERVEZÉS
ELEKTROMOS TERVEZÉS
SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓK
PROTOTÍPUS ÉPÍTÉS
TESZTELÉS

PARTNER:
• MAINTH Elektronikai és 

Szoftverfejleszt ő Kft 
• Meshinig Engineering Kft. 
• Bolfi Kft.
• Comp-Carbo Kft.
























































































