
 

 

 

AVQ GmbH / zna čka ACTARON

profil spole čnosti 

 
AVQ GmbH je poradenská spole
systémovou bezpečnost, funkční bezpe
průmyslu.  
 
Referencemi jsou analýzy a koncepty bezpe
bezpečnost, elektrickou, mechanickou a chemickou bezpe
Projektovými referencemi jsou poradenské produkty pro výrobce 
automatizační techniky, robotiky a bateriových úložných systém
pohonů, palivových článků. AVQ 
management, bezpečnostních asses
 
Web: https://www.AVQ.eu 
 
Pod značkou ACTARON je nabízen  systémový a bezpe
inženýring  v oblasti high tech nové mobility, el. ú
pohonů, e-mobility a dobíjecích systém
ACTARON nabízí interdisciplinární poradenství pro hybridní energetické 
systémy s bateriemi a inteligentní sítí. Je projektovým partnerem klastru 
pro e-mobilitu a členem Spolkového svazu pro ú
 
Web: http://www.ACTARON.eu 
 
Adresa: 
AVQ GmbH 
Bahnhofstraße 37 
82 152 Planneg 
 
Obchodní spolupráce, B2B rozhovory:
 
Nabídka spolupráce pro obory :  

• automotive : výrobce a dodavatele
řízení, automatizovaná jízda

• energie : výrobce a provozovatele dobíjecích systém
elektromobilitu, bezpečnostně
provozovatele úložišť energie

• průmysl/automatizace : výrobce/ provozovatel
robotických systémů a potřebou podpory bezpe
rizik, plnění norem, povolení) 

Forma spolupráce: kooperace s lokálním partnerem, odbyt
 
Témata:  digitální dopravní infrastruktura, mezinárodní výzkumné projekty 
(Horizon 2020), bezpečnostně kritická využití

ACTARON 

je poradenská společnost, která se specializuje na 
ční bezpečnost v automotive, letectví a 

Referencemi jsou analýzy a koncepty bezpečnosti pro funkční 
nost, elektrickou, mechanickou a chemickou bezpečnost. 

Projektovými referencemi jsou poradenské produkty pro výrobce 
ní techniky, robotiky a bateriových úložných systémů, el. 

AVQ nabízí poradenství pro bezpečnostní 
essments a školení. 

je nabízen  systémový a bezpečnostní  
i high tech nové mobility, el. úložiště energie, el. 

mobility a dobíjecích systémů.  
nabízí interdisciplinární poradenství pro hybridní energetické 

systémy s bateriemi a inteligentní sítí. Je projektovým partnerem klastru 
lenem Spolkového svazu pro úložiště energie. 

B2B rozhovory:  

výrobce a dodavatele, bezpečnostně relevantní 
, palivové články  

výrobce a provozovatele dobíjecích systémů pro 
nostně kritickou infrastruktruru, 

 energie 
výrobce/ provozovatele kolaborativních 
řebou podpory bezpečnosti (analýza 

ní norem, povolení)  

lokálním partnerem, odbyt 

digitální dopravní infrastruktura, mezinárodní výzkumné projekty 
 kritická využití 

 


