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Vzpomínky na budoucnost

V

e svém věku už pamatuji
pěknou řádku zářných
budoucností. Jen ve
světě pohonných jednotek pro automobily se jich
vystřídal velký počet – malé jaderné
reaktory, po nich plynové turbíny,
posléze Wankelův motor, na čas byla
budoucnost v motorech s vnějším
spalováním. Nic z toho se nakonec
nerealizovalo v předpokládaném rozsahu a na většinu z těchto budoucností si dnes vzpomene jen málokdo.
Také jsme tu měli vznětové motory
s vysokotlakým vstřikováním brzy
posílené použitím biopaliv, které se
vzápětí staly ekologickou pohromou.
Průběžně se vrací nadšení z elektromobility a palivových článků na
vodík. Jenže naděje v elektromobilitě
tu je už od konce 19. století, zatímco
palivové články se přidaly až ve druhé
polovině 20. století.
EU se nyní rozhodla pro jednu jedinou cestu do budoucnosti s elektromobily a od roku 2035 zakázat prodej
spalovacích motorů. Vzpomeňme si
ale jak vypadal svět před 15 lety se
životem bez aplikací v chytrých telefonech a bez sociálních sítí, s podporou turbodieselů, díky zavádění DPF
vnímaných jako nejčistší pohonné
jednotky. Po elektrickém pohonu,
ani Tesle, nebylo ani vidu ani slechu.
Autem roku před 15 lety byla Toyota
Prius díky hybridnímu pohonu, který
nyní směřuje k zákazu jako ne dostatečně ekologický.
Ještě nedávno EU vedle elektromobilů s akumulátory podporovala
auta s palivovými články na vodík jako
ideální řešení čisté mobility. Členské
země dostaly nařízeno jakou musejí
mít hustotu plnicích stanic na vodík.
Má to logiku – vodík nabízí nejen řešení čisté mobility, ale i problému nestability obnovitelných zdrojů energie.
Jenže najednou by všechno mělo
být jinak. Historik literatury Frans
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Timmermans, který jako hlavní expert
na ekologii řídí směřování EU do klimaticky čisté budoucnosti se Zeleným
údělem, a Ursula von den Leyenová,
která dokončila studium jako dětská
lékařka díky opsané diplomované práci, náhle mění vše. Vodík bychom měli
používat jen pro těžký průmysl a jezdit
budeme pouze s pomocí ekologicky
čistých akumulátorů bezemisně vytěžených a vyráběných v Evropě.
A co bude za rok? Zakážeme pro
změnu jako neekologické akumulátory a vrhneme se na nyní Evropskou
komisí zavrhovaná biopaliva nové generace a odmítaná syntetická paliva?
A v dalším roce zase znovu objevíme
přednosti vodíku? Jenže všechny
tyto kotrmelce vyžadují miliardové investice vynakládané s dlouhodobou
perspektivou. Na co tedy vsadit miliardy v této environmentální ruletě?
Nevím, zda v roce 2035 budou
jezdit autonomní auta bez řidičů, ani
netuším, jaké komunikační technologie se budou používat a pochybuji, že
skutečně v Evropě skončí prodej spalovacích motorů. Jedno ale vím jistě
– Ursula von den Leyenová ani Frans
Timmermans už dávno nebudou ve
svých funkcích a nikdo je nebude
pohánět k odpovědnosti za ekonomickou katastrofu, kterou svými nekompetentními rozhodnutími způsobí.

Vladimír Rybecký,
šéfredaktor
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Stalo se...

DO ZEBRA GROUP VSTUPUJE
VENTURE CLUB

VARROC LIGHTING
S NOVÝM ŠÉFEM

Několik set vozidel má Volkswagen Financial Services pro
klienty připraveno ještě do konce roku 2021. Tento produkt se bude nabízet i v průběhu prvního čtvrtletí 2022

V

arroc Lighting Systems, výrobce vnějšího osvětlení
a elektronických řídicích jednotek pro automobilový průmysl, v říjnu opustil jeho šéf Stephan
Vedie. V listopadu ho nahradil Christian Päschel. Päschel
přichází do Varrocu ze společnosti Hella, kde působil jako
člen výkonné rady a vedoucí prodeje v divizi automobilového osvětlení. Má více než 20 let zkušeností v automobilovém průmyslu, zejména v odvětví světelné techniky
a elektroniky, kde zastával vysoké manažerské pozice se
zaměřením na strategický rozvoj a prodej.
„Christiana jsme vybrali jako dlouholetého manažera
s rozsáhlými zkušenostmi v oboru, který nám pomůže
úspěšně rozvíjet Varroc Lighting Systems. Navíc nám
pomůže překonat nepříznivé období, které v současnosti
zažívá celý automobilový průmysl kvůli celosvětovému
nedostatku polovodičů a dalších výrobních komponent,“
říká generální ředitel a majitel Varroc Group Tarang Jain.

než 1500 dobíjecích stanic. ChargeUp patří do skupiny
Unicorn. Poskytuje kompletní řešení pro dobíjení elektromobilů zahrnující dobíjecí stanice, řídicí backendový
systém, aplikace pro elektromobilisty a související služby.

N

ejmladší česká automobilka Zebra Group vyrábí
od roku 2016 malá multifunkční užitková vozidla
značky Zebra určená primárně pro municipality.
S aktuálním plánem expanze na evropské trhy a ovládnutí
segmentu elektrických víceúčelových vozidel do 3,5 t
pomůže investice od skupiny Venture Club Invest. Za
částku 30 milionů korun získává Venture Club Invest v Zebra Group 18% podíl. Plán na nejbližší období je navýšit
výrobu z nižších desítek vozidel na stovky ročně.
Společnost Zebra Group vznikla v roce 2014, aby obnovila výrobu malých užitkových vozů s hmotností do 3,5 t
v České republice. Užitkový vůz Zebra může nést více než
45 druhů výměnných nástaveb. Víceúčelová vozidla existují v krátké i prodloužené verzi a s pohonem 4x4. Už lze
objednat i elektrické verze, které budou k dodání v roce
2022. Ve stejném roce má být hotov první funkční prototyp vodíkového pohonu pro pětitunové vozidlo.

S

DALŠÍ PLATFORMA S ČESKÝMI
KOŘENY V NĚMECKU

V

POMOC FIREMNÍM KLIENTŮM

V

současné době jsou nejen na českém trhu čekací
doby na dodávky nových vozů delší než obvykle.
Společnost Volkswagen Financial Services na to
operativně zareagovala a pro firemní klienty připravila produkt, který jim pomůže toto období překlenout. Přichází
s nabídkou krátkodobého pronájmu vozidel dostupných
z interního skladu ojetých vozů – na 6 až 12 měsíců za
využití operativního leasingu. Tento mimořádný produkt
Volkswagen Financial Services nabízí stávajícím i novým
klientům, kteří čekají na dodávku nového vozidla nebo
kteří potřebují pro přechodnou dobu zajistit mobilitu.

4

Německu zahájila činnost další platforma ojetých
vozů s českými kořeny Carvago. Uvádí zde 650 000
ojetých vozidel z celé Evropy. Soustředí se výhradně na vozidla od prodejců s odpovídajícím stářím a počtem najetých kilometrů. Před dodáním vozidlo projde
technickou kontrolou CarAudit, kterou zajišťují zkušebny
Dekra nebo TÜV. Pokud jsou na voze role zjištěny závady,
Carvago zákazníkovi doporučí alternativní vozidla. Až když
se zákazník rozhodne, Carvago vozidlo kupuje. Nákupní
proces probíhá zcela online. Nabízená vozidla nejsou
starší než 10 let, mají najeto méně než 160 000 km a Carvago na ně poskytuje záruku minimálně 6 měsíců.
Carvago bylo založeno v říjnu 2020 v Praze a kromě ČR
již působí v Polsku a na Slovensku. Carvago plánuje letos
a příští rok vstupy na trhy dalších šesti evropských zemí.
Carvago v Německu startuje jako druhá česká platforma během krátké doby – začátkem července zahájila
v Německu provoz Driverama, která patří českému Aures
Holdingu. Ta ale využívá jiný obchodní model.

Autoservismagazin.cz

NOVÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS
BMW A MINI V OSTRAVĚ

CHARGEUP PŘEBÍRÁ DIVIZI
ELEKTROMOBILITY
SPOLEČNOSTI ELEXIM

S

polečnost ChargeUp, která patří do skupiny Unicorn,
oznámila akvizici Elexim eMobility, divize elektromobility společnosti Elexim. ChargeUp tak posiluje svoji roli
významného dodavatele komplexních řešení pro elektromobilitu na evropském trhu. Tento krok je vyústěním dlouhodobé spolupráce mezi společnostmi ChargeUp a Elexim.
ChargeUp tím rozšiřuje svoji nabídku dobíjecích stanic,
které společně se softwarem ChargeUp CPO a ChargeUp
ESP tvoří komplexní řešení pro dobíjení elektromobilů. Zároveň se stává autorizovaným distributorem dobíjecích stanic
společností Circontrol, Alpitronic a IES Synergy v České
republice, na Slovensku a dalších zemích EU.
Elexim eMobility je dceřiná společnost Elexim zaměřující se na elektromobilitu. Od roku 2017 už dodala více

polečnost Lex Auto v Ostravě-Porubě slavnostně
otevřela nový autorizovaný servis a prodej náhradních dílů a doplňků značek BMW a Mini. K dispozici
je také prodej BMW Originálních náhradních dílů, stejně
jako nabídka příslušenství a doplňků. Součástí servisu je
kromě jiného také špičkově vybavená karosárna, lakovna
a pneuservis. I přesto, že servis je v provozu již od loňska,
dočkal se slavnostního otevření až letos v říjnu. „Kvůli
covidu jsme akci museli několikrát přesouvat. Nakonec
to vyšlo tak, že jsme pro naše klienty slavnostně otevřeli
přesně do roka a do dne od uvedení do provozu,“ uvedl
majitel společnosti a galerista Petr Lex.
Součástí areálu Lex Auto je také galerie umění a oddělení Lex Selection, které se zaměřuje na individuální
úpravy vozů pro náročnější klientelu. „Mým hlavním cílem
je vysoká úroveň poskytovaných služeb pro naše klienty.
Pohybuji se u BMW od 90. let a naši klienti vědí, že preferuji osobní přístup. Máme skvělý tým, který má zkušenosti
s prémiovým segmentem a je pravidelně školen specialisty BMW Group,“ dodal Petr Lex.

12/2021
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HANKOOK ZEFEKTIVŇUJE VÝROBU

V

ýrobce pneumatik Hankook zahájil v jeho maďarském výrobním závodě Rácalmás výstavbu skladů
pro skladování surovin a hotových pneumatik. Od
zahájení výstavby závodu v Rácalmás již Hankook v Maďarsku investoval zhruba 880 milionů eur. Společnost
Hankook očekává, že tato investice dále zlepší dodávky
surovin, dojde ke zvýšení bezpečnosti a zefektivnění
procesů. V současné době se ve skladu přímo v továrně
skladuje 88 % hotových pneumatik. Zbytek a značná
část příchozích surovin se skladuje mimo výrobní závod.
Zlepšení umožní společnosti Hankook uspokojit aktuální interní skladovací potřeby a významně zredukovat
dopravní zátěž. Nová skladová základna bude uvedena
do provozu na podzim 2022. Díky investicím v posledních
letech se kapacita závodu Rácalmás oproti počátečnímu
období 3,5x zvýšila. Nyní vyrábí pneumatiky pro osobní
automobily, SUV a lehká užitková vozidla v 900 rozměrech
a dodává je do prvovýroby pro Audi, BMW, Fiat, Ford,
Hyundai, Kiu, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot,
Porsche, Seat, Škodu a Volkswagen.

Společnost Autobond v současnosti provozuje šest
showroomů značek Toyota a Lexus. Letos v říjnu otevřela
nový showroom Lexus v Ostravě.

ŠKODA AUTO ZALOŽILA PORADNÍ
VÝBOR PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

V

NOVÁ STRATEGIE
AUTOPALACE GROUP

rámci setkání se zástupci médií Škoda Auto
poskytla přehled aktivit v oblasti udržitelného
rozvoje. Závod na výrobu komponent ve Vrchlabí
jako první závod Škoda Auto na světě od konce roku 2020
vyrábí s neutrálními emisemi CO2. Na začátku roku 2021
ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi zahájila provoz
největší střešní fotovoltaické elektrárny v České republice.
Škoda Auto se snaží systematicky zlepšovat svoji pozici v oblasti environmentální, sociální a ekonomicko-správní udržitelnosti. Proto se dohodla na spolupráci s pěti
externími odborníky s mezinárodními zkušenostmi,
kteří vytvořili Poradní výbor pro udržitelný rozvoj. Toto
nezávislé grémium přinese nové podněty a návrhy. Škoda
Auto je jednou z prvních společností v České republice
a třetí v koncernu Volkswagen po společnostech VW AG
a Porsche, která sází na odborné znalosti vlastního
Poradního výboru pro udržitelný rozvoj.

S

polečnost AutoPalace, největší automobilová dealerská skupina v České a Slovenské republice, představila v jubilejním roce svého působení na trhu zcela
novou strategii spojenou s aktualizovanou vizuální identitou. Po loňských významných akvizicích dealerská skupina své prodejní portfolio rozšířila na 15 automobilových
značek. Tradiční logo společnosti zůstalo nezměněné,
ale ostatní změny mají několik fází. Kampaň odstartovalo
oznámení o změně názvu aktivit v oblasti ojetin. Původní
název AutoPoint je nově nahrazen označením AutoPalace
Ojeté vozy a rozšířen o sekci AutoPalace Premium. Stejně
tak obchodní činnost v oblasti autopůjčovny změnila svůj
název z RentPoint na AutoPalace Rent. Nově představená
strategie značky AutoPalace se zaměřuje také na ostatní
obchodní aktivity. S tím spojený komunikační koncept
zahrnuje nejen samotnou značku, ojeté vozy či autopůjčovnu, ale také oblasti fleet managementu, operativního
leasingu, zaměstnanecké kariéry nebo interní komunikaci.

TOYOTA OTEVŘELA V PRAZE
ŠESTÝ SHOWROOM

Z

načka Toyota otevřela v Praze Vysočanech v Kolbenově ulici svůj šestý pražský showroom. Jako
jeden ze dvou v celé ČR má specializované centrum
zaměřené na prodej užitkových vozů Toyota. Showroom
provozuje společnost Autobond Group. Zákazníci v novém centru najdou kompletní škálu osobních vozů Toyota
včetně hybridních a sportovních modelů GR. Součástí
showroomu je i nabídka příslušenství a rozsáhlé servisní
zázemí. Část věnovaná užitkovým vozům vedle samotných automobilů nabízí i příslušenství nebo speciální
vestavby. Toyota tak posiluje své postavení v užitkovém
segmentu, kde v říjnu patřila mezi tři nejprodávanější
značky. Zajímavostí sekce užitkových vozů je i speciální
zóna pro děti.
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prostorného showroomu pro nové vozy a originální
příslušenství se značkovými doplňky nabízí i prosklený
servis a bohatou nabídku ojetých vozů v samostatné
prodejně a v prostoru na střeše. Kvalitní ojeté vozy se zde
i vykupují. Špičkové vybavení servisu se nejnověji rozšířilo
o novou lakovnu a klempírnu.

AŽ 80 % OJETÝCH VOZŮ JE
OPRAVENO PO HAVÁRII

P

SPOLEČNOST ALBION CARS
V NOVÉM

Č

eská premiéra nové generace vozu Range Rover
proběhla pod záštitou Britské obchodní komory
v showroomu společnosti Albion Cars za účasti
Guye Barkera z Britské obchodní komory a Terezy Brůžkové, ředitelky pro mezinárodní obchod z Velvyslanectví
Spojeného království v České republice. Přítomni byli
i představitel dovozní organizace Jaguar Land Rover
Austria & Czech Republic Dieter Platzer a Jan Lichner,
Business Operations Manager společnosti Jaguar Land
Rover pro Českou republiku. Při této příležitosti spolumajitel Albion Cars Karel Stolejda ukázal i nový showroom
se servisem v Čestlicích, kam se dealerství přestěhovalo v létě 2020. Prodejní a servisní areál značek Jaguar
a Land Rover/Range Rover je nejen největší v České
republice, ale také jedním z nejmodernějších a nejlépe
vybavených v Evropě. Zákazníkům zde Albion Cars kromě

odle společnosti CarTrax, která se zabývá fyzickou
prohlídkou ojetých vozidel, se zájemci o ojetinu
nejčastěji setkávají se zatajenou vážnou nehodou.
Z kontrolovaných vozidel v síti CarTrax bylo 78 % opraveno po dopravní nehodě, přičemž 66 % zájemců o nákup
takového vozu o tom nebylo prodávajícím informováno.
Podle Martina Foltýna ze společnosti CarTrax je zamaskovaná oprava vážné havárie pro laika obtížně odhalitelná:
„Je-li oprava provedena kvalitně, pozná ji skutečně pouze
odborník při fyzické prohlídce vozu.“
Druhým nejvážnějším problémem kontrolovaných ojetých vozidel je nefunkční, případně chybějící filtr pevných
částic. Z kontrolovaných vozů, které měly být vybaveny
DPF, mělo podle Foltýna závadu 33 % a úplně odstraněný
filtr 7 %. Častým problémem u ojetých vozů s pohonem
4x4 je porucha nebo nefunkčnost systému automatického připojování pohonu zadních kol – u vozidel se systémem elektrohydraulicky ovládané vícelamelové spojky se
objevila závada u 17 %. Další závadou, s níž se pracovníci
CarTrax setkali, je závada na vstřikovačích a emisních
systémech motoru. Vozů s podobnou závadou přijelo do
CarTrax Pointů 17 %. „Na takovou závadu nelze při krátké
zkušební jízdě bez diagnostiky v podstatě přijít,“ říká Foltýn.
O žádné z uvedených závad nebyli kupující informováni.
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Postavení dodavatelů
se stále zhoršuje
Globální nedostatek polovodičů se protahuje
a dopadá nejen na výrobce automobilů, ale
i na dodavatele automobilového průmyslu.

S

tudie poradenské společnosti
PricewaterhouseCoopers
ukazuje, že v důsledku
nedostatku čipů se situace
evropských dodavatelů
automobilového průmyslu neustále
zhoršuje. „Nedostatek polovodičů
způsobuje dodavatelům v automobilovém průmyslu stále větší problémy.
Zatímco mnoho velkých automobilek
v uplynulém čtvrtletí dosáhlo rekordní zisk, pouze 24 % jejich dodavatelů

je ve finančně solidním postavení
a naopak 42 % je nyní ve finančně napjaté situaci,“ uvedla ve své
zprávě.
Konzultanti PwC prověřili 494
dodavatelů z 35 zemí. Zjistili, že
v létě výrobci automobilů a jejich
dodavatelé těžili z efektů odložené
poptávky a rostoucího zájmu po
elektromobilech. „Mezitím automobilky zvýšily své objednávky z obav
o problémy dodavatelského řetězce.
Ty však v současné době nepotřebují,
protože jsou schopny dodávat vozidla pouze v omezeném počtu kvůli
nedostatku čipů,“ uvedl odborník na
průmysl PwC Thomas Steinberger.
„S omezeními dodávané mikročipy se primárně instalují do drahých
vozidel s vysokou marží a poptávka
je výrazně větší než nabídka, takže
výrobci automobilů v současnosti
nemusí prodávat svá vozidla se
slevami,“ vysvětluje vedoucí oddělení
mobility konzultační společnosti EY
Constantin Gall.

Nyní se v důsledku toho dodavatelé
potýkají s nadměrnými zásobami
a rostoucími cenami surovin a energií.
Jejich ekonomická situace se proto
stále zhoršuje. „Pokud se situace brzy
nezlepší, mnoho dodavatelů bude nuceno zavést další a přísnější restrukturalizační opatření,“ řekl Steinberger.
„Stejně jako automobilky i dodavatelé čelí herkulovskému úkolu
připravit své společnosti na nové
produkty a na éru po spalovacích
motorech. Musí řídit transformaci
svých procesů a struktur a výrazně
pokročit ve vývoji nových technologií.
To stojí nejen čas, ale také spoustu
peněz,“ uvedl vedoucí automobilové
strategie PwC Jörg Krings.
Dodavatelé vytvářejí kolem 75 %
přidané hodnoty automobilu. Pro odborníka na průmysl Franka Schwopeho z NordLB je proto situace v současnosti hodně závažná: „Zatímco výrobci
automobilů, jako Daimler, BMW
i Volkswagen, jsou na cestě k rekordním výsledkům za finanční rok 2021,
dodavatel Schaeffler zveřejnil varování
o poklesu zisku – stejně jako před ním
Hella a Continental – s ohledem na
dosavadní vývoj obchodování, předpoklad nedostatečného oživení trhu na
konci roku a zvyšující se náklady.“

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů PwC
Foto: Schaeffler a PR Newswire
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Výpadek aplikace
Tesla je pro automobilky
varováním
Výpadek připojení k serveru zablokoval některým majitelům vozů
Tesla po celém světě přístup k jejich autům. Výpadek trval jen několik
hodin, ale ukázal na možný větší problém týkající se celého automobilového průmyslu.

M

obilní aplikace Tesla,
která umožňuje
odemknout a spustit
auto, utrpěla výpadek
aplikačního serveru,
což některým majitelům zablokovalo přístup do aut. Použití chytrého
telefonu pro přístup do vozu se sice
nabízí jen jako pohotovostní možnost
v případě ztráty klíčků (přívěsku) nebo
odemykací karty. Nicméně pro mnoho
vlastníků vozů Tesla se stalo primárním způsobem pro odemčení vozu
a klíčky nebo kartu už nemají po ruce.
Naštěstí někteří řidiči mohli pro přístup ke svým vozům Model 3 a Model
Y stále používat připojení Bluetooth,
protože funkce nespoléhá jen na připojení aplikace k serveru. Starší verze
Modelu S a Modelu X však nemají
možnost použít k odemknutí vozu
připojení Bluetooth. Tato podskupina
vlastníků mohla mít v důsledku výpadku zablokovaný přístup do svých aut.
Šéf společnosti Tesly Elon Musk po
několika hodinách reagoval na tweet
majitele Tesly ze Soulu v Jižní Koreji,
který uvedl, že došlo k „chybě serveru
500“ při připojení jeho Modelu 3 prostřednictvím aplikace pro iOS. Během
několika minut se ale ohlásili další ma-

jitelé vozů Tesla na třech kontinentech
a hlásili stejný problém. Všem se při
pokusu o připojení k aplikaci zobrazila
zpráva „Chyba serveru 500“.
Elon Musk posléze na Twitteru
oznámil, že mobilní aplikace je opět
v provozu: „Nyní bychom měli být
znovu online. Vypadá to, že jsme
omylem přetížili náš síťový provoz.
Omlouváme se. Přijmeme opatření,
abychom zajistili, že se to už nebude
opakovat,“ řekl Musk.
I když samotný výpadek byl dočasný a nezabránil většímu počtu majitelů v tom, aby nastoupili a nastartovali
svá auta, protože jako klíček používají
konzervativně svůj přívěsek nebo kartu, ukázal na celoodvětvový problém,
který v nadcházejících letech pravděpodobně poroste. Stále víc totiž bude
hrozit ztráta určitých funkcí, které
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mohou být závislé na datovém
připojení k serveru v důsledku závady
v konektivitě nebo problémů se
softwarem, zatímco vozidlo bude
v pohybu.
Vzhledem k tomu, že řada výrobců
automobilů zvažuje zavádění funkcí,
které si lze předplatit, včetně těch,
které budou schopny nabídnout
určitou úroveň autonomního řízení,
pravděpodobně se objeví problémy
s datovou konektivitou. Prostřednictvím informačních a zábavních systémů se totiž nabízejí různé dodatečné
funkce, včetně těch, které se týkají
samotné jízdy.
S připravovaným zaváděním služeb robotických taxi s autonomním
řízením úrovně 4 bude bezproblémová konektivita pro vzdálené monitorování vozidla hrát prvořadou roli. Není
těžké si představit problémy, jaké
by mohly nastat v nepříliš vzdálené
budoucnosti při ztrátě telemetrie
u desítek robotických aut pohybujících se po ulicích měst.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Tesla
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Šance pro elektromobilitu
i geotermální energii
Lithium z německých geotermálních elektráren
by mohlo od roku 2025 zásobovat milion
elektrických vozidel ročně.

G

eotermální zdroje produkují pouze zlomek
obnovitelné energie
používané v Evropě,
přestože jsou v určité
formě dostupné na většině kontinentu. Je to proto, že na počátku mají
extrémně vysoké pořizovací náklady.
Do budoucna by se to mohlo změnit
ve spojení s těžbou lithia.
Cena lithia raketově roste v souvislosti s rostoucí poptávkou po
elektrických vozidlech. V současné
době jsou jeho největšími producenty Austrálie, Chile, Čína, Argentina
a Zimbabwe, ale dovoz z těchto zemí
může být kvůli přepravním vzdálenostem, problémům s lidskými právy
a uhlíkovou stopou komplikovaný. Cí-
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lem EU je stát se do roku 2025 plně
soběstačnou v oblasti akumulátorů
pro elektromobily. Těžba lithia v Evropě přitom bude podléhat přísnějším
ekologickým standardům.
Akumulátory vyrobené z lithia
získaného z geotermálních elektráren proto mohou mít mimořádný
význam. Lithium se na povrch vynáší
s geotermální vodou. Voda může
dosáhnout teplotu téměř 200 °C, ale
je pod takovým tlakem, že zůstává
kapalná. Při této vysoké teplotě velmi
dobře absorbuje ze skal kolem sebe
minerály, jako je lithium. V praxi už
se zkouší metoda získávání lithia
z vody. V současné době je údajně už
schopna dosáhnout extrakce 95 %
bez uhlíkových emisí.
Zaměření na udržitelné lithium
by mohlo být zásadní změnou i pro
geotermální energii. Těžba lithia
totiž umožní rozvinout ekonomiku
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geotermálních zdrojů. Geotermální
elektrárna ve Velké Británii objevila
dosud nejvyšší koncentraci lithia
v geotermální vodě, což otevírá dveře
novému obchodnímu modelu pro
tento obnovitelný zdroj energie. „Je to
opravdu zásadní obrat, když můžeme
říci, že neprodukujeme jen energii,
ale budeme také vyrábět lithium," říká
zakladatel společnosti Geothermal
Energy Ryan Law. Ta má v plánu vybudovat čtyři nové geotermální zdroje,
které budou společně napájet 45 000
domácností a vytěží 4000 tun lithia
ročně. Již postavená geotermální
elektrárna má vyrobit 1500 tun lithia
už do konce roku 2023.
Ještě mnohem velkorysejší plány
má německá společnost Vulcan
Energy. Ta staví pět geotermálních
elektráren a akumulátory vyrobené
z lithia získaného v nich by mohly do
poloviny roku 2025 pohánět až milion vozidel ročně. „Do roku 2025 plánujeme vytěžit bez emisí 40 000 tun
hydroxidu lithného. Jakmile budou
závody v provozu, zajistíme 100 %
průmyslu akumulátorů v Německu
resp. 25 % očekávané poptávky v Evropě,“ tvrdí výkonný ředitel Vulcan
Energy Horst Kreuter.
„Lithium zásadním způsobem promění geotermální energii, protože její
ekonomika bude mnohem příznivější
když vyrábíte lithium místo toho, abyste jen získávali geotermální energii.
Jsme tak schopni podpořit cenu tepla
a nabídnout komunitám z našich
elektráren nízkou a stabilní cenou za
vytápění,“ konstatuje Horst Kreuter.

Text: Vladimír Rybecký
Grafika: Geothermal Energy
a Vulcan Energy

Miliardový potenciál
trhu s recyklacemi
akumulátorů
Do roku 2040 by měly být v osobních a užitkových vozidlech v Evropě
instalovány lithio-ionové akumulátory s celkovou kapacitou 800 až
1300 GWh. Aby se snížila uhlíková stopa budoucích akumulátorů, musí
se po demontáži z vozidel recyklovat. Tím se otevírá miliardový trh.

P

očet registrací vozidel
s elektrickým pohonem
napájeným akumulátory v Evropě strmě roste.
V provozu při využití „zelené“
elektřiny elektromobily chrání klima,
jenže výroba jejich trakčních akumulátorů způsobuje velkou zátěž emisí
CO2. Navíc se některé suroviny pro
výrobu akumulátorů získávají za velmi
stresujících podmínek pro lidi i životní
prostředí.
Těžební průmysl čelí kontroverzi kvůli informacím o neetických
pracovních podmínkách v rozvojových zemích a nevratné devastaci
rozsáhlých území v Latinské Americe
při těžbě lithia. V roce 2016 Amnesty
International vydala otřesnou zprávu
odhalující, že v kobaltových dolech
v Demokratické republice Kongo pracuje 35 000 dětských dělníků.
Akumulátory se proto budou muset
v co největší míře recyklovat. Kobalt
a nikl jsou vhodné pro opětovné
použití, což vyvolává naděje, že velkou
část evropské poptávky po těchto
surovinách lze uspokojit spíš recyklací
než těžbou. Fraunhoferův Institut pro
výzkum systémů a inovací ISI z pověření Německého svazu strojírenství

VDMA zkoumal ekonomický potenciál,
který recyklace akumulátorů nabízí.
Odborníci z Fraunhoferu předpokládají, že do roku 2030 se budou v Evropě
ročně instalovat lithio-ionové akumulátory s kapacitou 400 až 900 GWh,
naprostá většina z nich do osobních
a užitkových vozů. V roce 2040 už by
to mělo být 800 až 1300 GWh ročně.
Současně s tím postupně poroste
množství akumulátorů, které budou
po použití ve vozidlech a případném
sekundárním použití ve stacionárních zdrojích určeny k recyklaci –
z 230 000 tun v roce 2030 na asi 1,5
milionu tun o deset let později. Z toho
100 000 až 200 000 tun surovin
v roce 2030 a 300 000 až 1,5 milionu
tun v roce 2040 by mělo proudit zpět
do výroby nových akumulátorů.
V Evropě jsou zatím k dispozici
nebo se plánují kapacity pro recyklaci
pouze 33 000 tun ročně. Aby bylo
možné zpracovat všechny staré akumulátory, musely by kapacity v příštích
letech růst o více než 30 % ročně! Do
roku 2040 budou zapotřebí celkové
investice do recyklačních závodů v odhadované výši 6,6 miliardy eur.
Odborníci Fraunhoferova institutu
odhadují, že v roce 2040 bude evrop-
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ský trh s recyklacemi akumulátorů
představovat kolem jedné miliardy
eur ročně. Hodnota kovů, získaných ze starých akumulátorů, bude
pravděpodobně vyšší. Fraunhofer-ISI
považuje za reálný objem 5,5 miliardy
eur ročně v roce 2040.
Je patrné, že tyto prognózy jsou
zatíženy velkým rozptylem. Uvedených 5,5 miliardy eur vychází ze
základního scénáře, který odborníci
vypočítali. V minimálním scénáři
se tato částka pohybuje jen kolem
miliardy, v maximálním však až na 10
miliardách eur. Tento výrazně větší
rozptyl cen u různých kovů než je
obvyklé vyvolává velkou nejistotu pro
případné investory.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Volkswagen
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Vývoj prodeje
ojetých vozidel
Společnost Cebia provedla analýzu trhu ojetých
vozidel za první tři čtvrtletí roku 2021, jejímž
cílem byla analýza struktury a identifikace
trendů trhu s ojetými vozidly.

N

a trhu ojetých aut došlo ve třetím čtvrtletí
k mnoha změnám. Opět
se začaly více dostávat
vozy čerstvě dovezené
ze zahraničí, které navíc vykazovaly
meziročně nižší stáří. Mezi prodávanými auty výrazně narostl podíl aut
s německým původem. Doba prodeje
se podstatně urychlila. Klesl však
podíl vozů po prvním majiteli a také
tržní podíl třech nejprodávanějších
ojetých vozů značky Volkswagen.
Dovoz ze zahraničí ve třetím
letošním čtvrtletí nabral na síle.
Od začátku roku se k nám dovezlo
celkem 136 877 ojetých osobních
aut, což představuje meziroční
nárůst o 19,6 %, z toho 53 333 aut
(40 %) se do ČR dovezlo jen ve třetím

čtvrtletí. Větší příliv aut ze zahraničí
odstartoval už v květnu, tedy nedlouho
po otevření prodejních míst. V červnu
a srpnu se k nám dovezlo dokonce
nejvíce ojetých aut od roku 2008.
Dobrou zprávou je, že průměrné
stáří čerstvě dovezených ojetých aut
meziročně mírně kleslo z 10,7 roku
na 10,5 roku. Podíl dovezených aut
starších 15 let však zůstává stabilní na 21 %. Průměrné stáří všech
prodávaných ojetých vozů na českém
trhu meziročně rovněž pokleslo z 9,5
na 9,1 roku. Kromě sníženého stáří
čerstvě dovezených aut na to mělo
vliv především nižší stáří vozů se
zahraničním původem dovezených
v minulých letech, které se letos
přeprodávaly (loni 11,5 let, letos
10,9 roku). Průměrné stáří ojetých

aut s českým původem se naopak
nepatrně zvýšilo z 7,1 na 7,2 roku.
Podíl aut s českým původem
oproti loňskému roku klesl (z 51 % na
48,5 %), takže netvořil už ani polovinu nabídky. Naopak strmý nárůst
zaznamenal podíl aut prodávaných
s německým původem. Zatímco loni
tvořily 21,4 % nabídky a v prvním
letošním čtvrtletí dokonce jen 19 %,
po prvních třech čtvrtletích nakonec
vykázaly tržní podíl ve výši 25,2 %.
U každého čtvrtého prodávaného
auta tak prodejci deklarovali německý původ.
Příliv aut z Německa souvisí
s růstem počtu dovážených aut. Na
druhou stranu to může do určité míry
souviset také s tím, že čeští zákazníci
auta s německým původem vyhledávají a někteří prodejci toho zneužívají
a falšují u vozů původ. Dlouhodobě
má uvedený falešný původ pětina
dovezených aut (opakovaná analýza
desítek tisíc dovezených aut), nejčastěji se jedná právě o německý. Ačkoli
není k dispozici aktuální statistika
falešných původů za třetí čtvrtletí,
kupující by měli být více obezřetní.
Německý původ totiž automaticky
zvyšuje cenu vozu a urychluje jeho
prodej. Skutečný původ vozu nelze
zjistit ani z velkého technického průkazu, jedinou možností je prověření
historie vozu.
V této souvislosti doplňme, že
ceny ojetých aut v Německu dosáhly podle informace AutoScout24
rekordní výše s průměrnou hodnotou
22 841 eur (582 000 Kč), která je
o 10 % vyšší než v roce 2020.

Průměrná cena prodávaných
ojetých vozů u nás meziročně stoupla
o 9,4 % z 228 600 na 250 000 Kč.
V porovnání s loňským rokem jde
o navýšení o více než 20 000 Kč,
oproti prvnímu pololetí o 5000 Kč.
Auta tedy stále zdražují, i když
největší zdražení, které přišlo s oživením trhu už v květnu, mají za sebou.
Přesto se nedá čekat, že by se cena
již udržela. Na trhu je totiž výrazný
nedostatek ojetých aut – v nabídce
prodejců jich oproti předchozím
letům chybí až pětina.
Letos navíc došlo k zajímavé
situaci. Kdo si loni koupil ojeté auto,
může jej letos prodat dráž, a to
i přesto, že je o rok starší. Například
šestiletou Škodu Octavii šlo letos
prodat o zhruba 20 000 Kč dráž
než loni pětiletou. Koupi ojetého
vozu v loňském roce tedy lze díky
nárůstu cen považovat za dobrou
investici.

Důvodů, proč vozy na trhu chybí,
je několik. Někteří lidé byli v důsledku
vysokých cen či snížených příjmů
kvůli koronaviru nuceni výměnu auta
za novější odložit. Dalším důvodem
je pokles ve výrobě nových vozů
a dlouhé čekací lhůty, kvůli nimž si
lidé nechávají stávající ojeté auto
nebo prodlužují operativní leasingy.
K omezení výroby nových vozů došlo
už v minulém roce, následkem čehož
nyní chybí na trhu zánovní ojetiny,
které se navíc často vyvážejí do
zahraničí.
Zatímco v květnu a první polovině června měli prodejci na autech
vysoké marže, od poloviny června se
začala situace měnit. Lidé začali požadovat vyšší výkupní ceny a nyní už
marže prodejců dosahují v průměru
dlouhodobě běžných 5 – 7 %.
Ve třetím čtvrtletí roku došlo
k výraznému zrychlení prodeje a kdo
si vyhlédl auto, neměl příliš času na
váhání a otálení s koupí. V prvním
pololetí se auta prodávala v průměru
za 96 dní, číslo ale navyšovaly téměř

čtyři měsíce, po které byla prodejní
místa zavřená. Loni se auta v prvních
třech čtvrtletích prodávala v průměru
za 98 dní, letos klesl průměrný počet
dní, během nichž auto stálo u prodejce, na pouhých 73 dní, přičemž se
do tohoto údaje započítávají i dlouhé
prodejní lhůty během prvních čtyř
měsíců, kdy byla prodejní místa
zavřená.
Ve třetím čtvrtletí klesly v nabíd
kách prodejců vozy po prvním majiteli. Zatímco loni se v prvních třech
čtvrtletích prodávalo 53 % po prvním
majiteli, letos za stejné období klesl
jejich podíl na 46 %. Ještě v prvním
pololetí přitom byl jejich podíl
52,2 %.Naopak mírně se navýšil podíl
aut s turbodiesely, které dlouhodobě
tvoří většinu nabídky, a to na 55,6 %.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Cebia
Grafika: Cebia
Foto: AAA Auto/Mototechna

Průměrná hodnota najetých
kilometrů u prodávaných ojetých
osobních vozů klesla meziročně ze
161 000 km na 158 000 km. K manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů
dochází u třetiny prodávaných ojetin,
v případě aut dovezených ze zahraničí jde až o dvě pětiny. Jejich podíl se
může ještě mírně zvýšit, a to z důvodu možnosti poměrně jednoduchého
způsobu, jak si mohou prodejci aut
navýšit zisk.
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Automobilky odmítly
závazek k bezemisním
vozidlům
Ve zpravodajství o Konferenci o změně
klimatu COP26 najdeme rozpor. Podle toho,
odkud své informace čerpáte, můžete mít
dojem, že konference v Glasgowě byla velkou
nebo bezvýznamnou událostí.

N

ěkteří setkání v Glasgowě
odsuzují jako selhání
a další důkaz toho, že
globální lídři nejsou
schopni přijímat rozhodnutí, pokud jsou v rozporu s ekonomickými zájmy. Jiní považují setkání
za úspěch, protože závěrečná zpráva
ukazuje souhlas s tím, že éra fosilních paliv skončila.
Konference kladla důraz na přechod od aut na fosilní paliva k elektromobilům, což rozzlobilo aktivisty za
aktivní mobilitu: proč jen čistá auta,
když chůze, jízda na kole a veřejná
doprava nabízejí lepší a dostupnější
řešení?
Samostatná deklarace o automobilech zavazuje signatáře „pracovat
na tom, aby veškerý prodej nových
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automobilů a lehkých užitkových
vozidel byl celosvětově bezemisní do
roku 2040 a nejpozději do roku 2035
na vedoucích trzích.“
Toto prohlášení bylo otevřeno
představitelům zemí a měst, výrobcům automobilů, podnikům s velkým
vozovým parkem, finančním institucím a investorům. V rámci deklarace
se vlády zavazují, že do roku 2035
převedou své vozové parky na elektrické, zatímco podniky slibují, že tak
učiní do roku 2030. Slib podepsalo
26 zemí, vč. Velké Británie, Kanady,
Indie, Polska, Nizozemska a Rakouska, a 11 automobilek, mezi nimi
Mercedes-Benz, Ford, GM, Jaguar
Land Rover, Volvo Cars a BYD. Mezi
signatáři je i Uber.
Nepřipojily se ale Spojené státy,
Čína, Německo a Francie, stejně jako
přední výrobci automobilů Volks
wagen, Toyota, BMW, Honda, aliance
Renault-Nissan, Hyundai-Kia a SAIC.
Přitom deklarace je v zásadě v souladu s plánem EU Fit for 55 zakazujícím od roku 2035 prodej nových
automobilů a dodávek, které produkují emise CO2.

Autoservismagazin.cz

Německý ministr dopravy uvedl,
že deklaraci nepodepíše kvůli sporu
o roli spalovacího motoru při snižování emisí. Fosilní paliva mají být postupně vyřazena, ale součástí řešení
mohou být syntetická paliva vyrobená s využitím obnovitelné energie.
Toyota uvedla: „Tam, kde existuje
infrastruktura, ekonomika a připravenost zákazníků, jsme připraveni
urychlit podporu vozidel s nulovými
emisemi. Nicméně v mnoha oblastech světa dosud nebylo vytvořeno
prostředí vhodné pro podporu dopravy s nulovými emisemi. Proto je pro
nás v této fázi obtížné zavázat se ke
společnému prohlášení.“
Generální ředitel VW Herbert
Diess odmítl závazek podepsat, protože tempo zavádění elektromobility
se bude lišit region od regionu: „Stále
by mohlo mít smysl používat vozy na
syntetická paliva v Latinské Americe
i po roce 2035.“

Text: Vladimír Rybecký
Foto: COP26

Volby do orgánů
AutoSAP
Prezidentem Sdružení automobilového
průmyslu byl zvolen Martin Jahn. Členové
Sdružení ve volbě rovněž potvrdili nový
mandát pro stávající členy představenstva
a dozorčí rady.

P

o dubnovém odchodu
Bohdana Wojnara ze Škody
Auto a postu prezidenta
Sdružení automobilového
průmyslu valná hromada
rozhodla, že se do čela AutoSAP
po pěti letech vrátí Martin Jahn.
Člen představenstva Škoda Auto zastával funkci prezidenta již v letech
2009 – 2016.
„Být opět prezidentem Sdružení
automobilového průmyslu je pro mě
velkou ctí a zároveň velkým závazkem. Autoprůmysl je v důsledku
pandemie covidu-19 a z ní plynoucího narušení dodavatelských řetězců
včetně nedostatku čipů už téměř
dva roky v hluboké operativní krizi.
Zároveň je před námi výzva v podobě
transformace na čistou mobilitu,“
uvedl po svém zvolení prezident
Sdružení automobilového průmyslu
Martin Jahn.
Martin Jahn ke své volbě dodal:
„Rád bych navázal na dosavadní
práci představenstva Sdružení.
Tuzemský autoprůmysl musí reagovat na požadavky čisté mobility,
dekarbonizace výroby, digitalizace
a dalších trendů. Udělám všechno
pro to, aby český autoprůmysl jak
z operativní krize, tak i z transformace, vyšel jako vítěz a byl v budoucnu
ještě silnější než dnes.“

Martin Jahn se narodil se v Praze,
vystudoval VŠE a poté nastoupil do
agentury CzechInvest, ve které kariérně stoupal. Agenturu zastupoval
v Chicagu, kde také získal na univerzitě DePaul titul MBA. Po návratu
do České republiky v letech 1999 až
2004 zastával v CzechInvestu funkci
generálního ředitele. V letech 2004
až 2005 byl místopředsedou vlády
pro ekonomiku. V roce 2006 nastoupil do společnosti Škoda Auto a stal
se členem představenstva za oblast
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řízení lidských zdrojů. Po dvou letech
odešel do Moskvy na post výkonného
ředitele společnosti VW Group NSC.
Následně přešel do VW v Německu,
odkud měl na starosti řízení celosvětového firemního prodeje.
V roce 2016 se Martin Jahn
přestěhoval do čínského Čchang-čchunu (Changchun), kde převzal
pozici výkonného viceprezidenta
pro prodej a marketing a výkonného
ředitele značky Volkswagen v partnerské společnosti Volkswagenu
s čínskou automobilkou FAW. Do
České republiky se vrátil vloni po
téměř 13 letech. Od března letošního
roku se stal členem představenstva
Škoda Auto kde má na starosti prodej
a marketing. Od listopadu tohoto
roku je členem představenstva Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Je ženatý
a má čtyři dcery.
Členové Sdružení automobilového
průmyslu na valné hromadě rovněž
potvrdili nový čtyřletý mandát pro
členy Představenstva – jednatele
Agadosu Petra Ostrého a prokuristu TÜV SÜD Czech Jiřího Sochu
a členy Dozorčí rady ředitele Ferony
Iva Juřičku a jednatele 100% Rework
Tomáše Pavlíka.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Škoda Auto
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Stalo se...

SOUTĚŽ
AUTOPRODEJCEROKU 2022

MOBILNÍ CNG STANICE ADAST

A

damovský výrobce čerpacích stojanů Adast
Systems rozšiřuje své portfolio o novou kompaktní
čerpací stanici pro výdej CNG. Konstrukce nového
řešení má ocelovou konstrukci, která umožňuje její jednoduché přemisťování. Novinka má i přes své poměrně
subtilní rozměry dostatečně velký objem pro uskladnění
plynu, a to i díky možnosti rozšíření o takzvaný blokový
systém. Ten umožňuje rychlé a relativně levné rozšíření
stanice. Zároveň zvyšuje i její výkon, který se může pohybovat od 35 do 490 m3/h. Velikost základního zásobníku
přitom činí 1,68 m3 vodního objemu. Navýšit ho lze až na
5,04 m3, přičemž do zásobníku je možné umístit až 36
tlakových lahví se stlačeným plynem. CNG stanice je navržená pro bezobslužný provoz, vzdálený dohled je řešený
pomocí 4G sítě.

bilových značek a modelů, mimo jiné pro Škodu Octavii
i nový Hyundai Tucson. Díky ECE homologaci se hybridní
kolo nezapisuje do TP vozidla a k jeho montáži se použije
originální příslušenství.

S

outěž AutoprodejceRoku 2022 má za úkol pomoci
zákazníkovi vybrat si prodejce, který mu díky hodnocení poskytne kvalitní službu. Soutěž tak dává
prostor prodejcům a majitelům autosalonů a autobazarů
pracovat na propagaci kvality svých služeb spojených
s konkrétním jménem – ať už konkrétního prodejce,
přijímacího technika nebo manažera autosalonu nebo
autobazaru.
„Nyní je situace taková, že prodejce nemusí o zákazníka bojovat jelikož ví, že auto, které má na skladě, ihned
prodá. Z hlediska dalšího vývoje je ale nutné, aby byl ke
každému zákazníkovi vstřícný a právě v této době mu pomohl vyřešit jeho potřeby. Vytvoří si s ním osobní a dlouhodobý vztah. Jakmile se situace s novými vozy dostane
do normálu, bude tak mít vytvořenou základnu zákazníků.
Kdo nyní nebude pracovat se svými zákazníky, bude mít
v budoucnu na trhu horší postavení,” říká organizátor
soutěže Autoprodejceroku 2022 Tomáš Rezek.

AUTOSERVISY ZDRAŽILY O 9 %

A

NOVINKA NA OCHRANU
PROTI KUNÁM

utoservisy letos zdražily v průměru o 9 %. Kromě
vyšší ceny náhradních dílů se do zdražení promítl
také růst cen energií. Ceny dílů i prací letos rostou
dvakrát rychleji než v předchozím roce. Jedná se o kvalifikovaný odhad společnosti Cebia na základě dat z trhu,
která má k dispozici. „Ceny náhradních dílů rostou každoročně v souvislosti s novými modely uváděnými na trh
a jejich lepší a modernější výbavou. Letos však zdražují
mnohem více než v předchozích letech. Kromě ceny dílů
rostou také hodinové sazby za práci, do kterých se mimo
jiné promítá i růst cen energií,“ říká Martin Pajer, ředitel
společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním původu,
historie a originality vozidel, jejich zabezpečením a také
určováním jejich aktuální tržní ceny.
Právě hodinové sazby rostou letos vůbec nejvíc, meziročně o 10 – 15 %. Lakovací materiál zdražil v průměru
o 9 % a ceny dílů o 7 %. S vyššími cenami lze počítat ve
velkých městech, zejména v Praze. S rostoucí inflací lze
očekávat, že dojde k dalšímu zdražení. Většina autoservisů je přitom zcela vytížená a nemá o zakázky nouzi.

Š

kody způsobené kunami jsou velkou nepříjemností
a nezřídka mají za následek i velice nákladné opravy.
Zatímco ještě před pár lety šlo o sezonní problém,
dnes je kuna skalní aktivní celoročně. Proto je mimořádně
důležité přijmout profesionální opatření, aby kuny škody vůbec nezpůsobily. V důsledku stále se zmenšujících motorových prostorů narážejí autoservisy na komplikace při montáži odpuzovacích zařízení. Stop&Go proto před několika
lety úspěšně zavedl dvojité kontaktní destičky s technologií
zářezových svorek SKT, u níž odpadá upevňování pomocí
šroubů. Toto řešení se nyní dočkalo zásadní optimalizace
a bylo obohaceno o nové prvky. Zatímco dosud se kontaktní
destičky musely složitě připevňovat k vysokonapěťovému
kabelu, nová klipová varianta se dá otevřít a kabel se do ní
pohodlně vloží. Klipová varianta bude v nabídce Stop&Go
od počátku roku 2022 spolu s přístroji 7 Plus Minus a 8 Plus
Minus. Stop&Go poskytuje čtyřletou záruku.

HYBRIDNÍ KOLO 2.0
V NOVÉM DESIGNU

N

ové hybridní ocelové kolo společnosti Alcar rozšiřuje možnosti použití o další modely. Je k dispozici ve zcela novém designu paprsků a s černým
lakováním v originálním rozměru 6,5x16 pro vozy Citroën
C4, DS3 Crossback, Opel Corsa-F Elektro, Opel Mokka,
Peugeot 208 a Peugeot 2008. S antracitovým lakováním
je hybridní kolo nadále k dispozici pro mnoho automo-
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a průmyslových motorů. Tablet podporuje také moderní
diagnostiku Ethernet DoIP. TSPro 10 umožňuje sledování
řídicích signálů jednotlivých komponent nebo i celých řídících systémů pomocí vestavěného osciloskopu. Výhodou
je možnost nahrávání měřených signálů do vnitřní paměti
přístroje. Přístroj je vybaven integrovanou kamerou. Tablet
je extrémně odolný a je možné s ním pracovat i v nejnáročnějších podmínkách. K dispozici je na objednání
u výrobce DevCom a vybraných distributorů.

Autoservismagazin.cz

NOVÁ MODERNÍ ČESKÁ
AUTODIAGNOSTIKA TSPRO 10

Č

eský výrobce diagnostik DevCom představil nový
diagnostický tablet TSPro 10. Proti minulým nabízí
větší dotykový displej, diagnostický software funguje na platformě Android a nové aplikace mají podobu
shodnou s verzemi pro osobní počítače. V rámci diagnostiky DevCom je možné vybírat z více než 60 SW modulů
zahrnujících přes 70 výrobců osobních automobilů, motocyklů, lehkých užitkových a nákladních vozidel. V nabídce
jsou také diagnostiky autobusů, zemědělské techniky
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kilometrů v průběhu trvání pojistné
smlouvy. Navíc uhradíme i poplatek
za opakovanou technickou prohlídku,“ říká Gabriela Motejzíková.

Partnerský přístup a kvalitní
zákaznický servis
zároveň důkladnější a auto nemusí
projít i kvůli relativní drobnosti. Na pravidelnou technickou prohlídku se tak
vyplatí dobře připravit, a to obzvlášť
pokud má již auto něco za sebou.

Pojištění STK:

Jedinečná finanční ochrana

Konec obav z technické kontroly
i pro řidiče starších vozů
Technické kontroly se v posledních letech zpřísňovaly. Snížila se tak
možnost podvodů a naopak zvýšilo riziko neprojití, i když se na první
pohled může zdát na vozidle všechno v pořádku. Pro takovou situaci
si však lze sjednat pojištění. Proč se tato novinka vyplatí nejen řidičům, ale i prodejcům?

T

echnickou kontrolu musí
se svým autem pravidelně
absolvovat každý řidič. Pro
mnohé je to jedna z nejvíce
stresujících situací, kterou
musí se svým vozem řešit. Ne každý
totiž dostane vytouženou červenou
nálepku potvrzující, že jeho vozidlo je
způsobilé k dalšímu provozu. Mnozí
skončí s výpisem závad, které musí
nechat opravit a dostavit se k opakované technické prohlídce. A to může
představovat také nemalou finanční
investici.
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K nejčastějším důvodům neprojití
na STK patří problémy se světlomety,
brzdami, únikem provozních kapalin
či nedostatky v oblasti podvozku. Na
benevolenci techniků na stanicích
technické kontroly přitom nelze spoléhat. V uplynulých letech Ministerstvo
dopravy opakovaně zpřísňovalo pravidla pro technické kontroly a také postihy za jejich nedodržení či obcházení.
Kontrolované vozidlo musí technici nafotit z několika úhlů včetně VIN
kódu a výrobního štítku. Data se ukládají online do informačního systému

Autoservismagazin.cz

Není však nutné vozit auto do servisu ještě před technickou prohlídkou
a platit jeho služby a opravy z vlastní
kapsy. Řešením může být pojištění
technické kontroly, které nabízí finanční ochranu pro následující pravidelnou technickou prohlídku. Jedná se
o relativní novinku, která však získává
i mezi českými řidiči na stále větší popularitě. Tento inovativní produkt má
v Česku v portfoliu pouze společnost
DEFEND INSURANCE, která se specializuje na doplňkové pojistné produkty
pro automobilový trh. Vyvinula jej
společně s odborníky na technické
kontroly, má příznačný název DEFEND
Technical Control STK a nabízí řadu
benefitů nejen pro majitele vozů, ale
i prodejce.

Zmírnění obav z koupě ojetin
i extra příjem
„Koupě auta je jedním z největších
finančních rozhodnutí, které jednotlivec nebo rodina musí udělat. Vstupuje do něj celá řada faktorů a v případě
starších vozů bývají velkým strašákem
právě možné komplikace s technickou
kontrolou. Pojištění technické kontroly
však obavy zákazníků z koupě ojetin
výrazně snižuje. Prodejcům tak přiná-

ší nejen extra příjem v podobě provizí
z pojištění, ale podporuje i ten primární z prodeje vozů. Dalším plusem je
i možný příjem z následných oprav
pojistných událostí a také zvýšení
důvěryhodnosti prodejce,“ přibližuje
výhody pojištění DEFEND Technical
Control pro obchodní partnery Gabriela Motejzíková, Country Managerka
DEFEND INSURANCE GROUP pro
Českou republiku.

Pojistí až 20 let staré vozy
V případě, že vůz technickou kontrolou neprojde, pojištění DEFEND
Technical Control uhradí výměnu či
opravu krytých součástek, aby mohlo
být vozidlo opět způsobilé k dalšímu
provozu. Zahrnuje širokou škálu krytých součástek, aby byl majitel vozu
v bezpečí a nemusel se technickou
kontrolou stresovat ani sahat do své
peněženky.
„Pojistit lze vozidla až 20 let
stará, která mají najeto až 400 000
kilometrů. Pojištění se vztahuje na
jednu pojistnou událost, která však
může zahrnovat selhání více krytých
součástek. Není zde žádná spoluúčast ani omezení počtu najetých

Klienti i obchodní partneři
DEFEND INSURANCE GROUP se
mohou spolehnout na rychlé a profesionální vyřízení škodních událostí.
Jen za minulý rok jich v DEFEND
zpracovali téměř 18 000 a schválili a vyplatili téměř dvě třetiny
z nich. Není přitom nutné žádné
velké papírování a schválení pojistné
události probíhá ještě ten samý den
po dodání dokumentů.
„Zakládáme si na individuálním
a partnerském přístupu k obchodním
partnerům i zákazníkům. Samozřejmostí je u nás otevřená komunikace
a kvalitní zákaznický servis. Naše
produkty umožňují také úpravy
na míru potřebám konkrétního partnera a jeho zákazníků včetně brandingu s logem a názvem partnera
pro odlišení od konkurence,“ vysvětluje Gabriela Motejzíková a dodává,
že pojistitelem jejich produktů je
Fortegra Europe Insurance Company,
která se může se pyšnit prestižním
ratingem A- (Excellent) od AM Best.
Cílem DEFEND INSURANCE je
propojit svůj tým s partnerskou společností tak, aby vzájemná spolupráce přinášela stabilní a kvalitní výsledky, a to jak po stránce obchodního
úspěchu, tak spokojenosti zákazníků.
Připojte se k předním hráčům na automobilovém trhu, kteří do DEFEND
vložili svou důvěru a zažijte jejich
partnerský přístup.
Rádi byste začali pojištění technické kontroly nabízet? Chcete
získat nabídku na míru? Neváhejte
se ozvat DEFEND INSURANCE na
e-mail info@defendinsurance.eu
nebo tel. číslo +420 233 103 111.

Ministerstva dopravy. Možnost nejrůznějších manipulací včetně uplácení
se tak výrazně omezila. Prohlídky jsou
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Existují dva typy
hlučnosti pneumatik
Hladina hluku představuje jeden z klíčových faktorů, který ovlivňuje
jízdní komfort. Spolu s tím, jak stoupá obliba tichých elektrických
vozidel, se stále větší počet řidičů zajímá také o hlučnost pneumatik.
Klasifikační štítek na pneumatice zohledňuje pouze jeden typ hlučnosti.

V

nější hlučnost způsobená
valením pneumatiky
a vnitřní hlučnost jsou
dvě rozdílné věci, ale
obě můžete snížit tím,
že udržujete své vozidlo i pneumatiky v dobrém stavu. Vnější a vnitřní
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hlučnost mohou být dokonce ve
vzájemném protikladu a snížení
jedné z nich může vést ke zvýšení té
druhé. Nokian Tyres už při výzkumu,
vývoji a testování svých produktů
tento aspekt hlučnosti velice pečlivě
zohledňuje.

Autoservismagazin.cz

Při nákupu nové pneumatiky je
velice obtížné zjistit, která bude na
vozidle ta nejtišší. Hlučnost pneumatiky ovlivňuje několik faktorů, jako jsou
model a typ vozidla, ráfky, směs pryže, vozovka, jízdní rychlost i počasí.
Rozdíly jsou dokonce i mezi podobnými vozidly, takže přesné srovnání
je možné pouze v situacích, kdy
je stejné vozidlo užíváno ve shodných podmínkách. Některé obecné
předpoklady je však možné stanovit:
čím měkčí je směs, tím pravděpodobnější je nižší hlučnost. Stejně tak
vysokoprofilové pneumatiky nabízejí
obecně vyšší komfort a tišší jízdu
než jejich nízkoprofilové protějšky.
Letní a zimní pneumatiky jsou
označeny evropským klasifikačním
štítkem, který udává jejich hladinu
hlučnosti. Tento štítek však zohledňuje pouze vnější hlučnost způsobenou valením pneumatiky.
„To, co slyšíte uvnitř vozidla, je
výsledkem kombinace mnoha věcí.
Hluk pneumatiky vzniká při jejím
kontaktu s vozovkou: drsný povrch

způsobuje u pneumatiky vibrace,
když po něm přejíždí. Odtud vibrace
postupuje dále přes pneumatiky,
ráfky a další části vozidla až do prostoru pro cestující, kde se část z nich
mění na slyšitelný zvuk,“ říká Hannu
Onnela, senior vývojový inženýr ve
společnosti Nokian Tyres.
Společnost Nokian Tyres doposud prováděla testy hlučnosti na své
testovací trati ve městě Nokia. Nové
testovací centrum ve španělském
městě Santa Cruz de la Zarza využívá
1,9 km dlouhou „pohodlnou silniční“
trať, která nabízí ještě lepší možnosti
testování než kdy předtím. Zařízení
ve Španělsku umožňují testovat pneumatiky na různých typech asfaltu
a hrubých silnic, stejně jako přejezd
po dlážděných ulicích.
„Měřicí přístroje nám neříkají vše,
co potřebujeme vědět, takže provádíme také mnoho subjektivních testů,
které jsou založené na lidském posouzení. Je důležité zjistit, jestli hluk
není rušivý, i když ho přístroj nedokáže
detekovat,“ vysvětluje Hannu Onnela.
Dezén pneumatik je vždy výsledkem nejlepšího možného kompromisu. Změna jedné vlastnosti se vždy
nějakým způsobem projeví i na všech
ostatních vlastnostech. Prioritou číslo
jedna je bezpečnost, ale vývojoví technici se snaží vzájemně vyladit i všech-

ny ostatní charakteristiky, aby dosáhli
nejlepšího možného výsledku.
„Produkty pro různé trhy mají jiné
vlastnosti. Středoevropské zimní pneumatiky jsou tišší než letní pneumatiky. Nejtiššími pneumatikami bývají
severské zimní pneumatiky, které mají
ještě silnější běhoun a měkčí směs
pryže než středoevropské zimní pneu
matiky. Vnitřní hlučnost pneumatik je
nejvíce patrná při běžných rychlostech 50–100 km/h,“ říká Olli Seppälä,
vedoucí výzkumu a vývoje.

Při sezónní výměně pneumatik by
si řidiči měli uvědomit, že při přezutí
pneumatik si více uvědomujeme
změnu jejich hlučnosti. Stejně tak
opotřebené pneumatiky s menší
hloubkou běhounu působí zvukově
jinak než nové pneumatiky s větším
množstvím pryže.
Řidiči mohou hlučnost pneumatik
do určité míry ovlivnit. Nejprve byste se měli ujistit, že je vaše vozidlo
i pneumatiky v pořádku. Například
pokud geometrie vašeho vozidla není
seřízena podle specifikací výrobce
a nemá tak správně nastavené úhly
kol, budou se pneumatiky opotřebovávat nerovnoměrně a vytvářet větší hluk.
A dokonce i tehdy, pokud je geometrie
vašich kol správně seřízena, je dobré
pneumatiky otáčet na ráfku tak, aby se
opotřebovávaly co nejrovnoměrněji.
Na hlučnost pneumatik může mít
vliv také jejich tlak huštění. Můžete
vyzkoušet různou míru doporučené
hodnoty tlaku huštění a její vliv na
hlučnost. Hannu Onnela má také tip
pro jízdu na silnici: „Pokud na silnici
vidíte vyjeté koleje, zkuste jet souběžně s nimi, abyste měli příjemnější
zvukovou odezvu.“

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Nokian Tyres
Foto: Nokian Tyres
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JEDNIČKA NA TRHU S ELEKTROSORTIMENTEM

ERA Baterie

Udržitelnost a ochrana
životního prostředí
jako firemní filozofie
Servis MEWA – to je ochrana životního
prostředí v praxi. Při praní v rámci servisních
služeb podporuje MEWA šetrné zacházení
se zdroji. Čisticí utěrky lze vyprat a znovu
až 50x použít.

S

polečnost MEWA jako
poskytovatel textilních
služeb nabízí čistící utěrky
v systému pro opakované
použití již 113 let. Ochrana
životního prostředí a šetrné zacházení
se zdroji jsou pro nás prioritou již více
než 30 let. To se týká jak výrobních
procesů, tak samotných produktů
a služeb. Pro podnik je jedním z nejdůležitějších úkolů neustálý vývoj environmentální techniky. Není náhodou,
že společnosti MEWA byl, jako první
v oboru textilních služeb, v roce 1997
udělen mezinárodní ekologický certifikát podle normy ISO 14001.

První nákladní vůz na vodík jezdí
ve Švýcarsku
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První nákladní auto
s vodíkovým pohonem
MEWA je v ohledu udržitelnosti
a šetrného zacházení se zdroji
neustále průkopníkem. Jako první německá společnost je MEWA aktuálně
mezi padesátkou vybraných podniků,
které využívají v každodenním provozu jedno z nejmodernějších vodíkových nákladních vozidel na světě.
V praxi to znamená, že MEWA
jezdí na švýcarských silnicích s nulovými emisemi. Tento projekt je
jedinečný díky využití zeleného, CO2

Autoservismagazin.cz

98% pokrytí evropského
vozového parku

neutrálního vodíku. K jeho výrobě se
používá CO2 neutrální elektřina z vodních elektráren. Emise z kamionu se
tedy skládají výhradně z čisté vodní
páry. Celkem sedm vodíkových nádrží
garantuje dojezd více než 400 km.

Výrobní procesy šetrné
k životnímu prostředí
MEWA také podporuje odpovědný
přístup k životnímu prostředí svými
ekologickými výrobními procesy,
rekuperací tepla, termickým využitím
nečistot vzniklých praním, čištěním
odpadních vod, recyklací surovin
a v neposlední řadě prostřednictvím
technicky propracovaného kaskádového systému hospodárného využívání
vody. Čisticí utěrky MEWA lze vyprat
a znovu použít až 50x. Při přepravě
a skladování produktů spoléhá na textilní pytle na prádlo a odolné kontejnery SaCon. To znamená, že je společnost MEWA vždy o krok napřed, pokud
jde o ochranu životního prostředí. Šetří
totiž zdroje a minimalizuje odpad.

Foto:
MEWA

Vyrobeno
v Evropě

100% OE kvalita

Pro osobní auta,
dodávky, kamiony
a autobusy

ERA nabízí řešení na míru pro každého
•

ERA AGM – pro maximální výkon v moderních vozidlech s rozšířeným systémem start-stop a ve vozidlech
střední a vyšší třídy s nejvyššími energetickými nároky

•

ERA EFB – pro vysoký výkon v systémech start-stop základní úrovně a ve vozidlech s vysokými energetickými
požadavky

•

ERA SLI – spolehlivá volba pro všechny vozy bez funkce start-stop
Distributor pro ČR: www.lkq.cz
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Univerzální startovací
zdroje a chytré
dobíječky baterií
Když je baterie vybitá a potřebujeme auto
rychle nastartovat, přijdou vhod startovací
zdroje Osram.

P

OSRAM BATTERYstart 400
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ředevším v zimním období
častá situace před obytnými domy nebo na parkovištích u lyžařských, případně
nákupních středisek. Spolehnout se na projíždějící se řidiče se
nedá vždy, a tak jedinou jistotou je
vozit s sebou záložní startovací zdroj.
Vybírat můžeme z několika kompaktních modelů rozdělených podle objemu motoru až po velký stacionární
startovací zdroj učený pro dílny nebo
havarijní vozidla.
Aby kompaktní a lehce přenosný
startovací zdroj nezahálel, je možné
jej využít jako výkonnou svítilnu nebo
jako běžnou powerbanku s USB-C
konektory pro nabíjení tabletů, fotografických přístrojů nebo mobilních
telefonů. Na rozdíl od powerbanky ale
s tímto zdrojem nastartujete i auto
s až osmilitrovým zážehovým motorem nebo čtyřlitrovým turbodieselem!
I ten nejmenší model OSRAM
BATTERYstart 200 je schopen
nastartovat motor s objemem až 3
litry. Disponuje kapacitou baterie
6000 mAh, nabízí startovací proud
150 A a k jeho úplnému nabití stačí
pouhé dvě hodiny. Velikostí odpovídá
běžnému 7“ mobilnímu telefonu.
Model 300 má téměř stejnou
délku a šířku jako menší startér

Autoservismagazin.cz

(168 × 88 mm), liší se pouze tloušťkou,
která dosahuje 33 mm. Má však více
než dvojnásobnou kapacitu
(13 000 mAh), což umožňuje nastartovat zážehový motor do objemu 6 l
nebo vznětový motor do 3 l. Jeho
nabíjení trvá tři hodiny.
Model 400 je díky kapacitě
16 800 mAh výkonný startovací zdroj
umožňující nastartovat zážehový
motor do 8 l nebo vznětový motor
s polovičním objemem. Poskytuje
totiž startovací/špičkový proud –
400 A/800 A. Oproti předchozím modelům se dodává navíc s 12 V napájecí autozásuvkou pro připojení např.
ventilátoru nebo chladícího boxu.
Jeho nabíjení trvá čtyři hodiny.

Všechny výše uvedené modely jsou vybaveny ochranou proti
přepólování, zkratu, přehřátí a USB
zásuvkami s možností rychlého
nabíjení.
Profesionální model Pro 700 je
díky vestavěné lithium-fosfátové
baterii (LiFePO4) s kapacitou
78,6 Wh vhodný pro startování až 8 l
zážehových a 6 l vznětových motorů. Vzhledem k povaze a rozměrům
tohoto startéru však neplní funkci
powerbanky ani svítilny. Oceníte
ale u něho možnost dobít jej právě
spuštěným vozidlem. Stačí, když
necháte zařízení připojené k baterii
pouze 60 sekund, aby se startér dobil
do původního stavu. Samozřejmostí
je ochrana proti přepólování a zkratu.
Dodáván je s dokovací stanicí pro
snadné nabíjení a okamžité použití.
U elektrických a hybridních elektrických vozidel je baterie mnohem
důležitější a dražší součástí automobilu než kdy dříve. Rostou tak i požadavky na jejich údržbu. Inteligentní
nabíječky nabízejí chytré režimy
nabíjení, které odpovídají typu baterie
a udržují její optimální stav.
Vybitá baterie je problém, se kterým se dá celkem snadno vypořádat,
pokud je řidič připraven. Nejrychlejší
cestou z potíží je použití startovacího
zdroje, který umožní okamžité nastartování motoru. Aby se ale takové
situace neopakovaly, stojí za to pořídit

OSRAM BATTERYstart Pro 700

si inteligentní nabíječku baterií, která ji
nejenom nabije, ale také udrží v dobrém stavu i během delší odstávky
vozidla. Inteligentní nabíječky OSRAM
BATTERYcharge nabíjejí všechny typy
baterií, včetně lithium-iontových,
a to od 6 V, přes 12 V baterie s kapacitou až 170 Ah až po 24 V baterie
s kapacitou 70 Ah.
Všechny modely mají záložní
funkci, která pomáhá chránit baterii
před vybitím v zimě nebo při delších
odstávkách. Nabíječky mají jasný
LCD displej s podsvícením a všechny funkce lze ovládat jediným
tlačítkem. Mají rovněž ochranu, která
zabraňuje poškození elektrického
systému proti účinkům při přepólování nebo zkratu.

Když jsou dobíječky zapnuté, zahájí
vícestupňový nabíjecí cyklus a automaticky přejdou do udržovacího režimu, jakmile je baterie plně nabitá – to
zabraňuje přebíjení. Lithiové baterie se
nabíjejí v 7 krocích, zatímco nejběžnější olověné baterie/AGM v 9 krocích.
OSRAM BATTERYcharge jsou
kompatibilní s vozidly se systémem
start-stop. Součástí jejich vybavení je
kromě klasických klešťových konektorů
také kabel s kruhovými svorkami, který
lze trvale instalovat do automobilu,
aby se připojení nabíječky usnadnilo.

Foto:
Osram

OSRAM BATTERYcharge 906

www.osram.cz/am

OSRAM pro profesionály
Již více než 110 let pomáhají naše špičkové autožárovky
motoristům jezdit bezpečně na všech cestách.
Nyní naše portfolio produktů pro automobily zahrnuje svítilny,
palubní kamery, péči o baterie i pneumatiky. Od základních
variant až po profesionální nástroje a zařízení je každý produkt
nabízen v perfektní kvalitě, jakou od OSRAM očekáváte.
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Profesionální leštění
Velké know-how dělá z firmy Menzerna
specialistu a technologického lídra. Výrobky
se značkou Menzerna na českém trhu nabízí
společnost Toplac. Najdete je i v jejím e-shopu.

Zelená řada FINISH

Z

načka Menzerna působí na
trhu již od roku 1988 a nastavuje standardy ve vývoji
i výrobě profesionálních
lešticích past pro průmysl i obchod. Díky jejich inovativním
směsím a lešticím procesům zajišťuje použití těchto produktů prvotřídní
výsledky.

Pracujte ekonomicky
Menzerna nabízí výkonný, variabilní a spolehlivý systém leštění v souladu se standardy průmyslových
firem. Má uživatelsky přívětivý proces
leštění, v němž lze materiály hospodárně využít. Materiály Menzerna
chrání povrch před vlivy prostředí.
Perfektní výsledek zajistí leštění bez
obsahu silikonů.
Lešticí pasty Menzerna odstraňují škrábance, potekliny, přestřiky, šmouhy, skvrny a hologramy.
Menzerna nabízí produkty různých
úrovní lesku.

Červená řada HEAVY CUT
Řada Heavy Cut se perfektně
hodí k leštění po hrubém broušení.
Vysoce výkonné pasty jsou určené na
velké škrábance, přestřiky a rozleštění ploch, které jeví známky používání. Inovativní a vysoce abrazivní
jednokrokové produkty s nejnovější
technologií zanechávají krásně lesklý
povrch vrchních laků.
Z řady Heavy Cut můžete vybírat pasty HC300 GreenLine,
HC400, HC400 GreenLine, HC1000
a HC1100.

Žlutá řada MEDIUM CUT
Lešticí pasty Medium Cut jsou
ideální pro leštění ploch, které jeví
známky používání a mají mírné
škrábance nebo drobná poškození.
Lešticí pasty z řady Heavy Cut působí
velmi rychle, a to díky kombinaci
broušení a leštění. Vytvoří povrch
s brilantním leskem.

Červená řada HEAVY CUT k leštění po hrubém broušení
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Produkty, které patří do řady
Medium Cut jsou MC2000, MC2400,
MC2500. Každá z past má jiný poměr
brusného výkonu a lesku, takže je
můžete kombinovat a používat na
různé povrchy.

Autoservismagazin.cz

Pasty Finish se používají pro finální
úpravu povrchu. Celá řada obsahuje
hrubší i velmi jemné pasty. Lze s nimi
tedy odstranit velké i malé škrábance,
hologramy a zajistit perfektní výsledek
leštění v jedinečné kvalitě.
V zelené řadě lze vybírat z past
pod čísly 3000, 3500, 3800.

Zelená řada FINISH
pro finální úpravu povrchu

Jednokroková lešticí
pasta 3v1
Pokud chcete všestranný produkt, který odstraní škrábance,
šmouhy, hologramy i jiné defekty
povrchu a zároveň zajistí dlouhotrvající ochranu a extra lesklý povrch,
sáhněte po jednokrokové lešticí
pastě 3v1. Tento speciální produkt
obsahuje všechny kroky v jednom
a usnadní tak práci, kterou navíc
provedete rychleji.

Modrá ochranná řada PROTECTION
pro vytvoření ochranné vrstvy

Nechcete přemýšlet nad
složením past a potřebujete
sáhnout po něčem spolehlivém?
Řešením jsou balíčky vytvořené
na míru pro každého uživatele. Hobby balíček s jednokrokovou pastou,
spreje pro obnovu lesku a lešticí
utěrkou využije každý, kdo si chce
doma vyleštit svého plechového
miláčka.
Profi balíček zajistí broušení
i leštění pomocí past HC400, 3v1,

Jednokroková lešticí
pasta 3v1

kontrolním sprejem i lešticími kotouči
a utěrkou. Balíček Profi Max byl
vytvořen pro profesionály v oboru
s nejnáročnějšími požadavky.
Všechny balíčky jsou k dispozici
na eshopu společnosti Toplac, která
produkty Menzerna prodává (Eshop.
toplac.cz).

Foto:
Menzerna/Toplac

Modrá ochranná řada
PROTECTION
Pro vytvoření ochranné vrstvy, která ochrání povrch před nepříznivými
vlivy počasí, je ideální použít ochranné produkty, které zajistí dokonalý
lesk a ještě ochrání bezbarvý lak.
Řada Protection obsahuje produkty,
které odpuzují vodu, mají extrémně
dlouhou životnost, ochrání proti povětrnostním vlivům, zvyšují hodnotu
povrchu vozidla a oslnivý lesk.
Celá řada obsahuje Power Lock
Ultimate, karnaubský vosk Liquid
Carnauba, Sealing wax a lešticí pastu
a vosk Power Protect Ultra 2v1.

DOKONALÝ

LESK

Žlutá řada MEDIUM CUT na mírné
škrábance nebo drobná poškození
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Nabíjecí kabel
s integrovanou
technologií
První nabíjecí kabel na světě pro elektromobily
s integrovanou technologií pro flexibilní nabíjení
bez řídicího boxu od společnosti Bosch nevyžaduje řídicí box na kabelu. Je o 40 % lehčí než
běžné nabíjecí kabely.

N

ový flexibilní nabíjecí kabel
Bosch s integrovanou řídicí
a bezpečnostní technologií
se i při nabíjení ze zásuvky
230 V obejde bez obvyklé
objemné řídicí jednotky na kabelu.
Flexibilní inteligentní nabíjecí kabel má
hmotnost méně než tři kilogramy, tedy
v průměru o 40 % nižší než konvenční
nabíjecí kabely s řídicími boxy.
Špičkový kabel šetří nejen hmotnost, ale také místo v zavazadlovém
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prostoru. Díky adaptérům Typ 2
a domácí zástrčky již není potřeba
druhý kabel pro flexibilní čerpání
energie doma nebo z nabíjecí stanice
na cestách.
„Díky univerzálnímu nabíjecímu
kabelu od společnosti Bosch je
elektromobilita pro zákazníky ještě přívětivější. Naším cílem je, aby se nový
kabel stal standardní výbavou elektromobilů,“ říká vedoucí divize Bosch
Powertrain Solutions Uwe Gackstatter.

Autoservismagazin.cz

společnosti Bosch, které se v rámci
společnosti neustále rozšiřuje.
„Flexibilní chytrý nabíjecí kabel
(Flexible Smart Charging Cable) je
skvělým příkladem toho, jak Bosch
usnadňuje každodenní život pomocí
inovativních špičkových technologií
a zároveň přispívá k širšímu přijetí
elektromobility,“ říká Gackstatter.
Dalším plus je krátká doba vývoje.
Vývojovému týmu se podařilo uvést
nový nabíjecí kabel na trh během
pouhých 18 měsíců. Bosch očekává,
že kabel začne dodávat výrobcům
vozidel i koncovým zákazníkům od
poloviny roku 2022.

Kabel pro všechny případy:
nabíjení doma i na cestách
s výkonem až 22 kW
Třífázový kabel umožňuje tzv.
režim 2 a režim 3 nabíjení střídavým
proudem až 22 kW. S flexibilním
chytrým nabíjecím kabelem můžete
nabíjet i doma bez wallboxu. To odpovídá požadavkům zákazníků:
84 % řidičů elektromobilů v Evropě
nabíjí svůj vůz večer nebo přes noc
doma (zdroj: newmotion EV Driver
Survey 2020).
Technologie integrovaná v každé
ze zástrček zajišťuje spolehlivý a bezpečný proces nabíjení. Komponenty
pro řízení a kontrolu nabíjecího výkonu jsou umístěny ve vozidle v konektoru Typ 2. Na druhém konci domácí
zástrčky s adaptérem je umístěna
regulace teploty a proudový chránič.
Díky tomu nedochází k přetížení
nebo přehřátí ani při běžném nabíjení
z domácí zásuvky s nabíjecím výkonem až 2,3 kW. V případě potřeby se
bezpečnostní technika vypne před
dosažením kritické hodnoty.

Vedoucí postavení v oblasti
inovací: Bosch rozšiřuje portfolio v oblasti elektromobility
Bosch rozšiřuje své portfolio
v oblasti elektromobility pomocí
flexibilního inteligentního nabíjecího
kabelu. Společnost k tomu přistupuje

Integrovaná řídicí a bezpečnostní technologie umožňuje spolehlivé
monitorování nabíjecího výkonu a teploty

komplexně. Jako vedoucí společnost v oblasti inovací elektrických
pohonů od elektrokol po elektromobily a stavební stroje je Bosch
diverzifikovanější než jakákoli jiná
společnost. Nabídka zahrnuje řešení
pro elektrické pohony s akumulátory
i pohony s palivovými články. Součástí portfolia jsou také nabíjecí služby
nebo služba Battery-in-the-Cloud pro

správu baterií, která zlepšuje jejich
výkon a životnost. Kromě toho Bosch
vstoupil do sektoru vybavení továren
pro výrobu baterií.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Bosch
Foto: Bosch

Díky adaptérům Typ 2 a domácí zástrčce už není potřeba druhý nabíjecí kabel

Bosch techniku třikrát zmenšil
Aby bylo možné řídicí a bezpečnostní techniku do kompaktních
kabelových konektorů vůbec integrovat, vývojáři společnosti Bosch ve
srovnání s předchozími aplikacemi
výrazně zmenšili velikost elektroniky v řídicích boxech. Zde přichází
ke slovu miniaturizační know-how
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Bezpečnostní
autokamery Nextbase
na českém trhu
Největší evropský výrobce prémiových palubních kamer, společnost
Nextbase Dash Cams, vstupuje přímo na český trh. Kromě prémiové
kvality záznamu nabízí i řadu inovativních funkcí, které mohou
zachraňovat životy.

S

polečnost Nextbase,
nejprodávanější evropský
výrobce palubních kamer,
oficiálně vstoupila na český
trh s přímým zastoupením.
Díky tomu může i u nás začít přímo
jednat s pojišťovnami. Navazuje tak
na dlouhou řadu let trvající úspěšné
působení v Evropě i Severní Americe.
Své produkty Nextbase na českém
trhu nabízí přes velké retailové prodejce elektroniky i prostřednictvím
e-commerce.
Společnost Nextbase vstoupila na trh palubních kamer v roce
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2012. Během několika let se v tomto
rychle rostoucím odvětví stala jednou
z předních světových značek. Podle
údajů získaných nezávislými maloobchodními analytiky GfK je Nextbase

Autoservismagazin.cz

dopravní nehody objektivní důkazy
a usnadnit tak proces pojistného
řízení. Na mnoha trzích díky tomu
pojišťovny pro vozy vybavené těmito
kamerami poskytují slevu.
„Těšíme se, že budeme moci
českým zákazníkům usnadnit přístup
k portfoliu našich produktů a revolučních technologií. Věříme, že naše
palubní kamery Nextbase přinesou
řidičům nejen větší pohodlí českým
řidičům, ale výrazně také zlepší jejich
bezpečí,“ říká vedoucí PR a komunikace Nextbase pro Evropu Allard
Rustenhoven.
Vysoká kvalita záznamu už od základní verze odlišuje kamery Nextbase od konkurence. Je natolik vysoká,
že vyhovuje pro poskytnutí důkazového materiálu pojišťovnám případně
i policii k odhalení všech detailů. Záz
nam v HD kvalitě se nahrává na SD
kartu, zatímco do telefonu se odesílá
záznam s nízkým rozlišením. Pořídit

lze i kamery vybavené systémem
Night Vision pro kvalitní záznam
z nočního provozu.
Kamery Nextbase jsou využitelné
i pro autoškoly, kde umožní v klidu po
jízdě ze záznamu probrat všechny
chyby.

Chytré palubní kamery
Společnost Nextbase je v Evropě
známá svou nabídkou prémiových
chytrých palubních kamer. Všechny
modely s označením GW nabízejí
nejmodernější funkce jako GPS,

Bluetooth a WiFi konektivitu pro
přesnou lokalizaci a snadné připojení
k chytrému telefonu s operačním systémem iOS nebo Android. Záznamy
lze díky tomu snadno editovat i sdílet.
Nextbase navíc přináší zákazníkům bezplatný softwarový balíček
nazvaný MyNextbase. Obsahuje
aplikaci pro snadný přenos videa MyNextbase Connect, software pro přehrávání MyNextbase Player, nástroje
pro úpravu záznamu a bezplatné
cloudové úložiště. Prémiový model
622GW je navíc vybaven aplikací
What3Words umožňující lokalizaci
s přesností na čtverce o straně

největším evropským výrobcem
palubních kamer, který drží více než
60% podíl na evropském trhu. V domovské Velké Británii je tento podíl
dokonce 79,8 %. Nextbase pro své
produkty používá výhradně vlastní
technologie s produkcí ve Velké Británii a Číně.
Segment palubních kamer, jehož
hodnota může podle průzkumu
společnosti Orbis do roku 2023
výrazně překročit 5 miliard amerických dolarů, získává v posledních
letech stále větší popularitu. Zařízení
jsou schopná poskytnout v případě
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Funkce Intelligent Parking Mode
nabízí majitelům vozů ochranu tím,
že aktivuje nahrávání videa v případě kolize při stání. I v případě, kdy je
vozidlo ponecháno bez dozoru.

Široká nabídka

3 metry. Každý takový čtverec je pak
popsán unikátní kombinací tří slov.
Kromě špičkové kvality záznamu,
která může být v mnoha případech
rozhodující, nabízí produkty Nextbase
také řadu užitečných funkcí zvyšujících nejen pohodlí řidiče, ale i jeho
bezpečnost.
Zákazníci mohou snadno rozšířit
možnosti své palubní kamery podle
svých představ pomocí řady zpětných plug and play kamer a mnoha
schválených doplňků, jako jsou například SD karty určené pro průmyslové
použití. Zpětná kamera s kabelem je
například vhodná pro skříňové dodávky jako doplněk zpětných zrcátek.
Kamera zajišťující pohled do kabiny
je zase přínosem nejen pro rodiče
s dětmi, ale například i pro řidiče taxi.

Asistence pro řidiče v nouzi
První z těchto technologií je Emergency SOS. Dokáže spolehlivě rozpoznat dopravní nehodu a pokud řidič
jejím následkem přestane reagovat,
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uvědomí prostřednictvím komunikační sítě Bosch záchranné složky.
Taková pomoc je důležitá zejména na
méně frekventovaných okresních silnicích, protože odpadá potřeba čekat
i několik hodin, než někdo z kolemjedoucích nehodu dokáže nahlásit.
Závažnost situace ilustruje i statistika koordinačního orgánu BESIP,
podle které v roce 2019 ujel viník z každého šestého incidentu. Většinou se
jedná pouze o hmotné škody, došlo
však i k případům vážného ublížení na
zdraví. Co nejrychlejší reakce záchranných složek v takovém okamžiku
může rozhodovat o lidských životech.
Signál o nehodě se může z vozu
zrušit, jinak následuje zpětné volání
na určené telefonní číslo a případné
vyslání záchranných složek.
Pomocí Emergency SOS jsou odesílány nejen GPS souřadnice a orientace vozu, ale případně také relevantní osobní zdravotní údaje, k nimž řidič
umožnil přístup. Operátor se tak včas
může dozvědět informace o krevní
skupině, alergiích i další zdravotnické
záznamy. Služba stojí 99 Kč měsíčně.

Autoservismagazin.cz

Nextbase v České republice nabízí
autokamery od nejjednodušší verze
122HD za 1990 Kč vč. DPH až po
špičkové produkty vybavené nejmodernější technikou. Na vrcholu
nabídky jsou autokamery 522GW
za 4990 Kč vč. DPH a 622GW za
6990 Kč vč. DPH.
Autokamera 322GW s širokoúhlým objektivem dokáže pořizovat
videa ve Full HD rozlišení. Na vysokou kvalitu záznamu je možné se
spolehnout ve dne i v noci. Kamera
je vybavena řadou praktických prvků
a funkcí mezi něž patří GPS, Wi-Fi,
dotykový displej, parkovací režim
či magnetický držák. Kamera s cenou 3490 Kč vč. DPH samozřejmě
používá cyklické nahrávání a je zde
možnost přidání zadní kamery za
1690 Kč vč. DPH.
Autokamera 522GW s Quad HD
1440p záznamem, 3" dotykovým
displejem, GPS, WiFi, G-senzorem,
inteligentním parkovacím režimem,
polarizačním filtrem a možností připojení zadní kamery do auta. Nabízí
také službu Emergency SOS Response a hlasovou asistenci Alexa. Přijde
na 4990 Kč vč. DPH.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Nextbase
Foto: Nextbase

Dosud nejjasnější
halogenové autožárovky
Halogenové autožárovky Osram Night Breaker 200 nabízejí až
o 200 % vyšší jas než vyžaduje zákon. Jako nejjasnější autožárovky
pro dodatečné osvětlení automobilu rozšiřují širokou řadu halogenových žárovek a xenonových výbojek řady Osram Night Breaker.

D

íky nejmodernější
technologii dosahují
žárovky Night Breaker
200 vysoký světelný
výkon. Jsou až třikrát
jasnější a poskytují až o 20 % bělejší
světlo, než vyžaduje zákon. Kužel
světla dosahuje délku až 150 metrů.
Silná svítivost světlometu zajišťuje
lepší a větší viditelnost. Řidiči tak
mohou mnohem rychleji rozpoznat
dopravní značky nebo nebezpečí
a rychleji a spolehlivěji na ně reagovat. To přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Novým vizuálním prvkem žárovek Night Breaker 200 je zrcadlový
chromovaný vrchlík žárovky, který jí
dodává moderní vzhled.

Porovnání účinku tradiční žárovky
s novou Night Breaker 200

Centrální přístup k zabezpečeným datům vozidla pomocí
Secure Diagnostic Access (SDA) od společnosti Bosch

12/2021
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Stalo se...

NOVÝ FORD RANGER BUDE
HIGH-TECH PICK-UP

RENAULT KANGOO VAN
DODÁVKOU ROKU 2022

N

ová generace Renaultu Kangoo Van byla zvolena
Mezinárodní dodávkou roku 2022 (IVOTY 2022).
Pro evropskou porotu IVOTY je hlavním kritériem
pro udělení ceny přínos v oblasti efektivity, bezpečnosti,
udržitelnosti a ekologických standardů. Renault získal
ocenění IVOTY již počtvrté, a to po modelech Master
v roce 1998, Trafic v roce 2002 a Kangoo Z.E. v roce 2012.
Porota zařadila Kangoo na první místo mezi 14 lehkými
užitkovými vozidly 11 značek představených v posledních měsících. Díky bočnímu otevírání „Open Sesame by
Renault“, které umožňuje přístup do vozu o šířce 1,45 m,
nabízí nový Kangoo Van užitečnou a chytrou inovaci. Kangoo Van se vyrábí ve Francii v továrně Renault v Maubeuge v regionu Hauts-de-France. Od svého uvedení na trh
v roce 1997 vyrobil Renault po celém světě 4,3 milionu
vozů Kangoo ve třech generacích modelů, a to jak ve verzi
osobní, tak užitkové. Nový Kangoo Van bude na jaře 2022
k dispozici také s elektrickým pohonem.

Česká pošta a leasingové společnosti se značkou Peugeot
uzavřely dohodu a i tentokrát se jedná pro český import
Peugeotu o největší fleetovou zakázku roku. Přes omezení výroby se letos podařilo registrovat 295 vozů Peugeot
Boxer, které budou sloužit k distribuci pošty v ČR. Fleetová
spolupráce mezi oběma partnery má předpoklady pokračovat i do budoucna, protože Peugeot se účastní dalších
tendrů s potenciálem na stovky vozů pro rok 2022.

N

ová generace Fordu Ranger bude v Evropě k dispozici pro objednání koncem roku 2022, první vozy
budou dodány začátkem roku 2023. Verze pro
Evropu budou i nadále sjíždět z linky v Jižní Africe. Nová
generace byla vyvinuta v Austrálii ve spolupráci s experty
Fordu z celého světa. Díky osobitému designu, robustní
konstrukci a chytrým řešením detailů jde o všestranné
vozidlo vhodné pro každého, kdo chce nebo musí v zaměstnání či ve volném čase překonávat nástrahy nezpevněných cest. Ford jej v Evropě uvede se čtyř – nebo
šestiválcovými turbodiesely, šestirychlostní přímo řazenou nebo desetistupňovou automatickou převodovkou
a s přiřaditelným nebo stálým pohonem všech kol. Nová
generace modelů má o 5 cm delší rozvor náprav a o 5 cm
širší rozchod. Ford v dialogu se zákazníky vyvinul další detailní řešení, která usnadňují využívání nákladové
plochy, kde je ještě víc prostoru pro přepravu zboží a další
možnosti ukotvení.

V

V

FLEETOVÁ ZAKÁZKA ROKU

D

louholetá spolupráce s distributorem pošty přinesla
značce Peugeot dalších 295 registrovaných vozů
Boxer. Už v roce 2013 si Česká pošta vybrala značku
Peugeot jako svého dodavatele. Na první zakázku, čítající
400 užitkových dodávek, navázaly další, přičemž se vždy
jednalo o objednávky v řádu stovek kusů. Tento nejvýznamnější klient značky Peugeot v ČR za osm let odebral přes
4000 vozů, a stal se tak největším odběratelem značky
v regionu střední a východní Evropy. Také v letošním roce
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VOLKSWAGEN MULTIVAN EHYBRID
SE PŘEDSTAVUJE
olkswagen Užitkové vozy na veletrhu čisté mobility e-Salon 2021 v Letňanech v české premiéře
představil Multivan eHybrid. K dispozici bude jen
jako až sedmimístné MPV a ne v užitkové verzi. Standardní výbavou jsou nově samostatná sedadla ve druhé řadě,
která lze i vyjmout. Osvědčený plug-in hybridní pohon
používá motor 1,4 TSI/85 kW a šestistupňovou převodovku DSG. Největší systémový výkon je 160 kW (218 k).
Normovaná spotřeba je 1,5 až 1,6 l/100 km resp. 14,5
až 14,6 kWh/100 km. Akumulátor s kapacitou 10,4 kWh
umožňuje dojezd s elektrickým pohonem 46 až 50 km.
První hybridní Multivan si zákazníci mohou objednávat za
1 436 876 Kč vč. DPH.

OCENĚNÍ PRO VOZIDLA DAF

ozidla DAF nové generace určená pro dálkovou
přepravu obdržela ocenění International Truck of
the Year 2022 (IToY neboli Mezinárodní nákladní
vozidlo roku 2022). Porota po sérii testů uvedla, že vozidla
XF, XG a XG� stanovují nová měřítka v oblasti efektivity,
bezpečnosti a pohodlí řidiče. „Společnost DAF je prvním výrobcem, který představuje zcela novou generaci
nákladních vozidel vyvinutou s ohledem na nové evropské předpisy týkající se hmotností a rozměrů nákladních
vozidel,“ uvedl předseda poroty Gianenrico Griffini. DAF
také získal cenu 2022 Truck Innovation Award za vozidlo
XF Innovation Truck s motorem s vnitřním spalováním
vodíku H2-ICE.
Prestižní ocenění byla předána na výstavě nákladních
vozidel a dopravy Solutrans ve francouzském Lyonu.

To znamená návrat Fiatu do historické továrny v Hordainu
poblíž Valenciennes v severní Francii, která vyráběla první
dvě generace. Lehké užitkové Scudo bude k dispozici ve
třech délkách a s karoseriemi Van, Combi a jako kabina na
rámu. Osobní Ulysse bude dostupný jako šesti – až devítimístný. Objednávky na Scudo budou otevřeny koncem
roku, zatímco Ulysse bude k dispozici od prvního čtvrtletí
roku 2022.

FIAT UVEDE DVĚ NOVÉ DODÁVKY

S

polečnost Stellantis oznámila uvedení dvou nových
modelů značky Fiat s tradičními jmény Ulysse
a Scudo. Budou k dispozici se spalovacími motory
i v plně elektricky poháněné verzi. Pro oba modely se tak
uzavírá kruh – vznikly jako tzv. Eurovany v polovině 90. let
v rámci společného projektu PSA a Fiatu. Od roku 2014
použila skupina PSA pro své modely Citroën Jumpy/
Spacetourer a Peugeot Expert/Traveller novou platformu
EMP2, zatímco Fiat s novým Talentem přešel na společnou platformu s Renaultem Trafic. Protože se PSA
a FiatChrysler spojily a vytvořily koncern Stellantis, budou
nové Scudo a Ulysse rovněž založeny na platformě EMP2.

12/2021

35

AUTODOPRAVA

FORD SERVICE

DKV Mobility spolupracuje
s Travis Road Services

Podívejte se
na to, co vidí váš
automechanik.
au tomechanik.
S Ford Video Check vidíte,
co vaše auto skutečně potřebuje.

Poskytovatel služeb pro mobilitu DKV Mobility systematicky rozšiřuje
svou celoevropskou akceptační síť v oblasti služeb pro vozidla.
Nově spolupracuje s rezervační platformou Travis Road Services.
denním provozu úspěšně vyhýbat
zbytečným prostojům a drahým
kilometrům navíc kvůli zajížďkám,“
říká generální ředitel divize Energy
& Vehicle Services společnosti DKV
Mobility Sven Mehringer.
Travis umožňuje dopravcům
vyhledávat a objednávat služby
v silniční dopravě, například mytí
nákladních vozidel, čištění cisteren,
parkování nákladních vozidel nebo
opravy, a platit za ně. Rezervační platforma Travis je založena na datech
získaných v reálném čase a pomáhá
dopravcům držet krok s digitalizací.
Společnost je průkopníkem této novinky v odvětví logistiky. Její vizí je, že
nikoli lidé, ale samotná vozidla budou
vyhledávat, rezervovat a platit silniční
služby.

Z

ákazníci společnosti
DKV Mobility mohou
prostřednictvím platformy
Travis Road Services
na internetu pohodlně
objednávat a bezhotovostně hradit
kartou DKV mytí nákladních vozidel,
čištění cisteren, parkování na parkovištích pro nákladní vozidla
nebo opravy nákladních vozidel
u 1062 nových servisních partnerů
ve 12 zemích. Díky této spolupráci se
celoevropská akceptační síť společnosti DKV Mobility v oblasti služeb
pro vozidla rozrostla na 18 000
stanic.
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„Máme radost, že díky spolupráci
se společností Travis můžeme našim zákazníkům nabídnout přístup
k ještě rozsáhlejší akceptační síti
v oblasti služeb pro vozidla. Naši
zákazníci se tak mohou v každo-

DKV uvede na trh první ekologickou
tankovací a nabíjecí kartu z recyklovaného
plastu PETG z 90 % vyrobenou z recyklovaného materiálu snižující emise CO2
o 42 % v porovnání s běžně používanými
kartami z PVC. Z recyklovaného plastu
PETG se na rozdíl od PVC neuvolňují po
celou dobu životního cyklu žádné škodliviny

Autoservismagazin.cz

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů DKV
Foto: DKV

Ford Video Check
ZDARMA při každé
návštěvě servisu
Protože perfektní servisní služby mají
být transparentní.
Pokud se jedná o vaše vozidlo Ford,
důvěra v kvalitní servis je naprosto
zásadní. A samozřejmě také cena.
Proto vám představujeme službu
Ford Video Check, která vám
zprostředkuje pohled na vaše
vozidlo v rukách našich odborníků.
Video dokumentuje v jakém
aktuálním stavu je vozidlo, a které
nezbytné úkony či opravy je pořeba
provést. Protože žádné práce nebudou
provedeny bez vašeho souhlasu!

*Služba je dostupná u většiny autorizovaných dealerů Ford.

www.ford.cz
ford_tarrif_retail_210x280mm.indd 1
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Ford představil speciální
edice pick-upu Ranger
Nové speciální edice úspěšného pick-upu Ford
Ranger jsou určeny pro individualisty hledající
exkluzivní robustnost, výkon i komfort.

F

ord Ranger je všestranný vůz
oslovující rozmanité skupiny
zákazníků. Od roku 2015 je
jedničkou na trhu pick-upů
v Evropě s podílem 40 %,
přičemž jeho prodej roste každým
rokem rychleji než trh. Stávající
generace je k dispozici od roku 2012,
přičemž v roce 2015 prošla modernizací, která významně urychlila růst
prodeje, a podobně jej posílilo
uvedení nových motorů EcoBlue
v roce 2019.
Silnou stránkou Fordu Ranger je
rovnoměrné rozdělení prodeje mezi
firemní klientelu, vyhledávající užitkové varianty XL a XLT, a soukromé
zájemce o exkluzivní verze Limited,
Wildtrack a Raptor. V České republice pracovní verze vyhrávají výběrová
řízení u významných odběratelů jako
jsou ČEZ, Metrostav, Strabag, policie,
hasiči nebo energetické firmy.
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Ještě před uvedením nové generace Ford připravil speciální edice Rangeru pro specifické skupiny zákazníků.
Vyrábějí se v omezených počtech, aby
zůstala zachována jejich exkluzivita.

Ford Ranger Raptor Special Edition

Autoservismagazin.cz

Ford zároveň zařazuje do nabídky
novou, elektricky ovládanou verzi rolovacího krytu nákladového prostoru.
Při akci Release the Rangers v off-road centru maďarského autodromu
Hungaroring jsme měli příležitost
poznat výjimečné terénní vlastnosti,
dynamiku a zážitky z jízdy, jež tyto
speciální edice nabízejí. Areál nabízí
velmi náročné terénní trasy s nejrůznějšími přírodními překážkami,
kde mohly speciální edice Rangeru
naplno předvést své schopnosti.

Ford Ranger Stormtrak

Na motokrosovou trať, umožňující
vyzkoušet především jízdní dynamiku
na nezpevněném povrchu, jsme se
vydali s Rangerem Raptor Special
Edition. Verze zkonstruovaná oddělením Ford Performance je nejrobustnější a nejvýkonnější variantou pro
vyznavače outdoorových. Má zesílenou konstrukci, speciální podvozek,
vznětový motor 2,0 EcoBlue Bi-turbo/157 kW (213 k) s točivým momentem 500 N.m a desetistupňovou
samočinnou převodovku.
Nová verze Ranger Raptor Special
Edition ještě víc vylepšuje impozantní
exteriér a prémiový interiér o nové detaily. Podvozek se neliší od standardního Raptoru. Má tedy o 150 mm širší
rozchod kol a o 51 mm vyšší světlost
než Ranger XLT, tzn. 283 mm, a délku
5398 mm. Naladěný je pro rychlou
sportovní jízdu i mimo silnice. Přední
trojúhelníková ramena i zadní víceprvkové zavěšení jsou vyrobeny z hliníku.
Tlumiče pérování Fox s technologií Position Sensitive Damping regulují jejich
účinek v závislosti na míře stlačení.
Systém Terrain Management pomáhá
řidičům zvládat nástrahy různých povrchů. Specialitou Raptoru je režim Baja,
určený specificky pro vysokorychlostní
sportovní jízdu v terénu. Maximální
záběr zajišťují univerzální pneumatiky
General Grabber AT3.
Uměle vytvořené překážky terénního okruhu nám poskytly příležitost vyzkoušet přednosti podvozku
limitované edice Ranger Stormtrak
na terénních zlomech a při brodění.

Stormtrak vychází z prémiového
Wildtraku, přičemž přináší ještě
bohatší výbavu a styl přitahující
pozornost.
Vůz dlouhý 5282 mm se světlou
výškou 237 mm pohání motor 2,0
EcoBlue Bi-turbo/157 kW (213 k).
Ten je standardně kombinován
s přiřaditelným pohonem všech kol
a desetistupňovou samočinnou převodovkou. Ve standardní výbavě jsou
LED světlomety a robustní ochrana
spodních partií. Jeho nepřehlédnutelný vzhled podtrhují exkluzivní
polepy a černé provedení zadního
nárazníku i rámu za kabinou. Specifická sedadla má potažená jemnou
kůží a ozdobená vyraženými logy
Stormtrak.
Po projížďce tradiční maďarskou
pusztou se speciální sportovní verzí
MS-RT, která není v nabídce pro
český trh, přišlo vyvrcholení v podobě
průjezdu extrémními lesními cestami, jaké by asi málokdo čekal v are-

álu Hungaroringu. Ranger Wolftrak
je určen zákazníkům, kteří touží po
spolehlivé průchodnosti terénem
a výrazném, nicméně účelném exteriéru snášejícím i hrubší zacházení.
A právě to vyžadovaly některé úseky
lesních cest.
Ranger Wolftrak vychází z užitkové
verze XLT. Pohání jej turbodiesel 2,0
EcoBlue/125 kW (170 k). Průchodnost terénem zajišťuje pohon všech
kol přiřaditelný i za jízdy, elektronická
uzávěrka zadního diferenciálu a univerzální terénní pneumatiky. V obzvlášť náročném terénu se strmými
výjezdy nebo na měkkém povrchu lze
využít redukovaný převod. Důležitá je
i ochrana spodních partií vozu.
Wolftrak se standardní délkou
5282 mm a světlou výškou 237 mm
osloví zejména zákazníky podnikající
v zemědělství, lesnictví nebo out
doorových aktivitách, ale i soukromé
osoby. Nosnost 1000 kg a maximální hmotnost přívěsu až 3500 kg
umožňují přepravu i těžkých nákladů. Trubkový rám, určený exkluzivně
pro to Ranger Wolftrak, dodává vozu
robustní vzhled a zároveň slouží jako
základna pro montáž příslušenství
a usnadňuje upevnění nákladu.
Standardně se dodává systém
Sync 3 s 8“ dotykovou obrazovkou
a navigačním systémem. K exkluzivním detailům interiéru patří loga
Wolftrak, matně černá přístrojová
deska a dveřní výplně nebo odolné
vkládané rohože.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Ford a Vladimír Rybecký

Ford Ranger Wolftrak
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Dacia Duster:
jemné doladění pro další úspěch
Dacia dál zatraktivnila model Duster.
Kompaktní SUV dostalo nově stylizovanou
přední část, modernizovaný interiér a rozšířenou nabídku možností infotainmentu.

D

acia prochází velkou
proměnou s cílem být
modernější a současně
si uchovat jednoduchost.
Už představila nové logo
a grafické ztvárnění značky ve spojení
s novými barvami. Současně s tím
přicházejí i inovace modelové nabídky. Po Loganu, Sanderu a elektrickém
Springu přichází modernizovaný
Duster. Ač jde stále o nejprodávanější malé SUV, Dacia pro 434 cm
dlouhý model (rozvor náprav 268 cm)
připravila facelift zachovávající jeho
atraktivní cenu.
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Nová modernější podoba
S Dusterem Dacia přišla v roce
2010 v době enormního růstu zájmu
o SUV. Duster se okamžitě setkal
s obrovským úspěchem. Současná
druhá generace Dacie Duster je na
trhu od roku 2014, přičemž před třemi roky prošla mírnou modernizací.
Do konce srpna bylo prodáno
1 942 895 vozů Duster obou generací, takže do konce roku padne hranice dvou milionů prodaných vozů.
Cílem nové modernizace bylo
uchovat osvědčený charakter vozu,
ale dodat mu modernější výraz.
Zatímco denní svícení a potkávací
světla už standardně používají technologii LED, dálková světla setrvávají
u halogenových žárovek. Designéři
Dacie zapracovali i na aerodynamice,
což se projevuje voštinami na přídi,
spoilerem na konci střechy a speciálními hliníkovými koly.
Víc se toho změnilo v interiéru.
Dacia zde reaguje na požadavky

Autoservismagazin.cz

zákazníků. Ovladače tempomatu
a omezovače rychlosti byly integrovány do multifunkčního volantu, kde
najdeme i další prvky usnadňující
ovládání. Nová jsou i sedadla. Pod
posuvnou loketní opěrkou je velký
úložný prostor a dva USB porty.
S vyšší výbavou jsou další dva porty
i pro zadní sedadla.
Pokud jde o multimédia, zákazníci mohou volit mezi třemi systémy.
V základní verzi Dacia PlugRadio
je držák na připevnění smartphonu
vyhovující i pro ty největší. Telefon
se zdarma nabízenou aplikací slouží
jako displej pro veškerá multimédia,
která se ovládají na volantu. Střed
nabídky představuje systém Media
Display s 8“ dotykovým displejem
a připojením telefonu přes USB. Ve
vrcholné verzi Media Nav je i navigace a bezdrátové připojení telefonu, který lze použít také jako WiFi
hotspot.

Nabízené originální doplňky
pomáhají rozšířit možnosti využití
Dusteru jako firemního vozu. O bezpečnost řidiče ve vozidlech používaných pro přepravu zboží se např.
postará domontovaná síť. Tažné zařízení poslouží k upevnění přívěsu nebo
jako základ pro držák na kola. Nedílnou součástí speciální výbavy mohou
být i držáky na střechu pro uložení
a upevnění pracovních nástrojů.
Duster je uzpůsoben rovněž k práci v prostředí, které je velmi často
spojenou s možností znečištění. Pro
lepší údržbu jej lze vybavit gumovými
koberci, vanou do zavazadlového
prostoru či sítí s organizérem pro
předměty uložené v zavazadlovém
prostoru. Ochranu vozidla a pohodlnost jeho využití mohou zlepšit boční
nášlapy a ochranné boční lišty dveří.
Pro časté použití vozu v terénu jsou
zase připraveny i ochranné chromované rámy a ochrana motoru, nádrže
a diferenciálu.

Nafta i LPG
Řada pohonných jednotek zahrnuje turbodmychadlem přeplňované
zážehové 1,0 TCe 90/67 kW (91 k),
1,3 TCe 130/96 kW (131 k) a 1,3 TCe
150/110 kW (150 k). Nechybí ani
turbodiesel 1,5 Blue dCi 115/85 kW
(116 k). V nabídce je také LPG varianta TCe 100 Eco-G/74 kW (101 k).

Ta má nádrž na plyn zvětšenou na
49,8 l, což ve spojení s 50 l nádrží na
benzin poskytuje dojezd prodloužený
na 1400 km. Řidič může volit mezi
použitím levného provozu na LPG
nebo na benzin.
Varianty TCe 150 a Blue dCi 115
jsou k dispozici také s pohonem
všech kol 4x4. Pro tyto verze se
dodávají speciální celoroční pneumatiky Goodyear. S pohonem všech
kol a světlou výškou 214 mm Duster
statečně zvládá i náročný terén,
přičemž s extrémně krátkým prvním rychlostním stupněm překoná
i obtížné pasáže. V reakci na ohlasy
zákazníků se zlepšila přesnost řízení
s elektromechanickým posilovačem,
což se projevuje zejména při manévrování ve stísněném prostoru v teré-

nu. Kromě standardního asistentu
rozjezdu do kopce je pro verze s pohonem všech kol k dispozici i pomoc
pro sjíždění ze strmých svahů. Zlepšil
se záběr parkovací kamery – řidič si
v obtížném terénu může vybrat obraz
ze čtyř kamer systému Multiview.
Cenová nabídka začíná na
284 900 Kč vč. DPH za verzi Access
TCE 90 4x2, varianta Essential TCe
100 LPG stojí od 346 900 Kč a pohon všech kol je od 471 900 Kč za
verzi Comfort Blue dCi 115 4x4. Na
vozy se poskytuje základní záruka na
3 roky/100 000 km.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Vladimír Rybecký a Dacia

Mnoho navíc
Duster svou robustní konstrukcí,
schopností průjezdu a překonávání
překážek i mimořádnou odolností velmi dobře poslouží firmám v horských
podmínkách a pracovníkům pohybujícím se na stavbách, u energetických
společností a s jistotou se pohybuje
po lesních a polních cestách.
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Výhody spolupráce
s logistickou společností
Úspěšné logistické společnosti dokáží pružně reagovat na měnící
se požadavky trhu i speciální potřeby zákazníků. Důležitým předpokladem schopnosti nabízet nadstandardní služby je nejen skladové
zázemí se zkušenými, kvalitně zaškolenými pracovníky a špičkovým
technickým vybavením, ale také schopnost tyto areály efektivně
uzpůsobovat okamžitým požadavkům.

S

polečnost Geis má v České
republice skladové areály
umístěny strategicky tak,
aby následovaly potřeby
trhu a spotřebitelů. Její
páteřní síť tvoří sklady v Plzni, Praze,
Brně a Ostravě. Důležitá ovšem není
jen jejich plocha, ale i schopnost ji
efektivně využívat a stále optimalizovat – jak pro služby e-commerce,
tak i pro netradiční potřeby zákazníků. Například pro jednoho z klientů
z oblasti e-commerce Geis ve svém
skladu vychystá a odešle až 25 000
objednávek denně. Skladoví operátoři díky podpoře vlastního IT systému
společnosti Geis vychystávají až 16
objednávek najednou.

Sledování novinek
a nejmodernější vybavení
Obdivuhodné výkony při práci
ve skladech a distribuci zboží jsou
umožněny i využitím nejmodernějších technologií. Důležitou roli při
expedici ze skladů v reálném provozu
hrají například RFID čipy. Ty obsahují
unikátní elektronický kód produktu
EPC přidělený každému jednotlivému
konkrétnímu kusu zboží s takřka neomezeným množstvím informací. RFID
čipy (tagy) ve své paměti přenášejí
veškeré potřebné informace o každém
přepravovaném jednotlivém výrobku
i o místě jeho určení. To umožňuje
snazší zavedení automatizace někte-

rých procesů. Zboží vybavené RFID
čipem (tagem) jen projede příslušnou bránou vybavenou snímacími
anténami. Použití RFID čipů tak šetří
čas a peníze, zjednodušuje procesy
a zvyšuje přesnost dodávek.

Být oporou za každé situace
V rámci skladové logistiky společnost Geis pro své klienty navrhuje i realizuje potřebné úpravy
skladových prostor. Příkladem je
vybudování logistického pracoviště
pro dodavatele deskových společenských a kreativních her. Navyšování
produkce si vynutilo rozšíření ka-

Pavel Křížek, ředitel logistiky Geis CZ s.r.o.

pacity skladových prostor, rozšíření
technického vybavení i nezbytného
zázemí pro skladníky. Současně s tím
společnost Geis získala zakázky na
expedici do mnoha dalších, z našeho
pohledu často i exotických zemí.
Mezi zákazníky logistických firem
patří i společnosti dodávající zboží
podléhající velkým sezónním výkyvům
v dodávkách a pravidelné obměně
zásob v obchodech. Dodávky, závisející na sezónnosti, vystavují dopravní
společnosti opakované velké zátěži
v relativně krátkém období. Stejně tak
je tomu ve skladech, kde je v sezoně k odbavení tohoto zboží potřeba
násobně větší počet pracovníků. Tyto
společnosti se ovšem od jara 2020
a posléze opět od konce roku 2020
v době uzavření kamenných obchodů
ocitly ve svízelné situaci, zejména
v případě, pokud jimi dodávané zboží
není vždy snadné vybírat on-line, jako
je například módní textil. Velký objem
sezónního zboží tak musel zůstat uložen. Společnost Geis svým partnerům
vyšla vstříc a s uskladněním tohoto
zboží jim pomohla rozšířením příslušných skladů. Současně Geis pomáhal
i se zajištěním provozu e-shopu reagujícího na rostoucí potřebu elektronického prodeje.

už 1000 paletových míst. Rychlý růst
s sebou nese i komplikace – výrobci v Číně nestíhali vyrábět zvýšený
objem zakázek a narůstaly výpadky
dodávek zboží. To bylo impulsem pro
klienta najít možnost snížit závislost
na dodavateli. Po jednáních se našlo
řešení – z části haly skladu byl vyčleněn prostor pro výrobní linku.
„My poskytneme dodatečné
prostory a personál pro manipulaci
a skladování výrobního materiálu
a současně zajistíme dokončení vyrobených produktů do finální podoby
vhodné pro expedici zákazníkům,
a to i koncovým. Jedná se o dvojnásobnou radost – klienti můžou díky
bezstarostné logistice nejen růst, ale
i zlepšovat své služby. To je pro nás
tou nejlepší zpětnou vazbou. Vidíme,
že naše služby jsou perfektní, a právě
dobře zvládnutá logistika je základem úspěšného podnikání,“ dodává
ředitel logistiky Pavel Křížek.

Nabízet a poskytovat více
Důležitou roli hraje rovněž balení.
Materiál i cena obalových materiálů
je závislá především na druhu přepravovaného zboží. Oddělení obalů
Geis disponuje vlastní truhlárnou
a sušárnami, které splňují standard
IPPC – ISPM FAO No. 1. Zde vyrábí
dřevěné obaly s certifikací exportních
obalů pro celý svět. Mimo standardních i nestandardních palet, beden,
přířezů a prokladů zajišťuje rovněž
speciální balení pro převoz exportního zboží, např. strojních součástí
nebo velkých celků, dokonce i natolik

Vše je možné, dokonce
i partnerská výroba
Společnost Geis má klienta
s dravým růstem v desítkách procent
ročně. Na počátku se spolupráce
týkala necelých 400 paletových míst
a aktuálně, po čtyřech letech, je to
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extrémních, jako je křídlo ultralehkého
letadla.
Společnost Geis dokáže pro jednoho klienta kombinovat skladování na
volné ploše, v regálech, midi-regálech,
policích i klecích. V rámci služeb s přidanou hodnotou a copackingu například zajišťuje i obouvání pneumatik na
disky a celá kola pak vyvažuje a dopravuje ke konečným zákazníkům.

Nalezení řešení za každých
okolností
Logistické společnosti v posledních měsících čelí obrovským problémům s dopravou ze vzdálených
destinací, zejména mezi Čínou a Evropou. Problémy v čínských přístavech, nedostatek kontejnerů a obavy
z opětovné uzavírky Suezského průplavu je vedou k hledání netradičních
způsobů přepravy. V rámci iniciativy
Belt and Road se tak rozšiřuje využití
železniční dopravy. Vlaky z čínských
terminálů už jezdí několikrát týdně
a využívá je i společnost Geis. Ta
vzhledem k občasnému nedostatku
vagónů dokonce k plné spokojenosti
zákazníka vyzkoušela a svým partnerům nabízí také kamionovou dopravu
z Číny. V posledních měsících tento
typ dopravy získává na významu, protože při kalkulaci dopravy „ode dveří
ke dveřím“ vycházejí celkové náklady
poloviční v porovnání s leteckou dopravou a proti cestě po železnici lze
zboží doručit až o několik dní dřív.
Klienti dostávají od Geis perfektní
logistický servis, ale neméně podstatné je i vzájemný férový vztah a dlouhodobá spolupráce. To, co je pro jiné
navíc a není v oboru běžné, je pro Geis
samozřejmostí. „Každý klient je pro nás
výjimečný a zakládáme si na osobním
přístupu a pochopení jejich potřeb
a požadavků. Jde nám o to sejmout
z klientů pocit, že jsou malí, druhořadí
a ztratí se v obrovských halách.“ říká
jednatel Geis CZ Daniel Knaisl.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Geis
Foto: Geis
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Stalo se...

E.ON ZLEPŠIL SLUŽBY
PRO ŘIDIČE ELEKTROMOBILŮ

CITROËN ELEKTRIFIKUJE
OSTROV CHALKI

Volkswagen e-Crafter se dodává mimo jiné také
ve skříňové verzi s vysokou střechou jako ideální lehký
užitkový vůz pro městskou logistiku díky jeho tichému
a bezemisnímu pohonu.

C

itroën se svými partnery zahajuje elektrifikaci
řeckého ostrova Chalki v Egejském moři. V rámci
komplexního plánu rozvoje Citroën obyvatelům
ostrova a podnikům nabídne možnost nákupu elektromobilů od malých čtyřkolek až po osobní a lehká užitková vozidla za dostupné ceny. Budou napájena výhradně
z obnovitelných zdrojů energie od energetické společnosti Akuo Greece. Z ostrova by poté měla zcela zmizet
vozidla se spalovacími motory. Citroën dodává úřadům
ostrova dvě Ami pro policii a pobřežní stráž, dvě ë-C4
a jedno ë-SpaceTourer pro obec a jedno ë-Jumpy pro
místní energetiku. Tato vozidla budou zdarma pronajímána na 48 měsíců. Poté je Citroën odkoupí zpět a daruje je komunitě Chalki. Po dokončení projektu se Chalki
s podporou Citroënu stane prvním řeckým ekologickým
ostrovem.

K

artou E.ON Drive řidiči elektrických vozidel dobijí
i na stanicích sítě ČEZ. Zákazníci registrovaní v systému E.ON Drive tak mohou jednou kartou dobít
u více než 600 dobíjecích stanic po celé České republice. Společnost E.ON už v polovině roku dala možnost
svým zákazníkům, aby se svou kartou mohli dobíjet v síti
PREpoint. Teď mohou stejnou kartu nebo čip E.ON Drive
použít také u sítě dobíjecích stanic ČEZ. Na území České
republiky je aktuálně téměř 800 veřejných dobíjecí stanic
pro elektromobily. U více než třech čtvrtin z nich registrovaní zákazníci v systému E.ON Drive nebudou muset
hledat další čip nebo kartu a řešit další registrace. Zatímco se společností Pražská energetika se E.ON dohodl na
oboustranném roamingu, nová možnost dobíjení v síti
ČEZ je jednostranná. Zatímco zákazníci registrovaní
v systému E.ON Drive u stanic sítě ČEZ dobijí, opačně to
zatím nefunguje.

REKORDNÍ DODÁVKA
CNG KAMIONŮ

DOSTUPNÉ DOBÍJENÍ VE VELKÉM

D

osud největší projekt rezidenční výstavby pro
elektromobilitu byl uveden do provozu v Berlíně.
V podzemním parkovišti ve Viktoria-Quartier v Berlíně-Kreuzbergu je pro nabíjení elektromobilů připraveno
120 z celkových 600 parkovacích míst a další budou
následovat. Aktuální nabíjecí výkon pro tento projekt
je 2x 180 kW. To znamená, že lze současně nabíjet až
120 vozidel výkonem 3 kW. Projekt je dílem společnosti
e-Mobility Ladekonzepte a využívá výhradně na nabíjecí
technologii od společnosti Bender. Ta se vyznačuje především dynamickou správou zátěže DLM, která rozděluje
dostupný výkon efektivně tak, aby všichni uživatelé mohli
nabíjet rovnoměrně a síť se nepřetěžovala. K dispozici je
také bezplatné WiFi pro celou nabíjecí infrastrukturu.

ELEKTRICKÝ SKLÁPĚČ OD VW

D

V expozici značky Volkswagen Užitkové vozy na
veletrhu čisté mobility e-Salon 2021 v Letňanech
přitahoval pozornost také elektricky poháněný sklápěč e-Crafter, který se skvěle uplatní například v městských komunálních službách.
Sklápěč Volkswagen e-Crafter s užitečnou hmotností
až 742 kg používá výhradně elektrický pohon s nulovými
lokálními emisemi. Otevřená ložná plocha od nizozemského specializovaného dodavatele VETH má délku
3305 mm a šířku 2090 mm. Dojezd e-Crafteru na jedno
nabití je 115 km podle WLTP.
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200 kWh. Jejich používáním plánuje Škoda Auto ušetřit
60 t CO2 ročně. Poté, co se používáním nákladních
automobilů poháněných zemním plynem (CNG) podařilo v areálu závodu snížit emise CO2 oproti vozům
s konvenčním pohonem o 25 %, učinila nyní společnost
prostřednictvím nákladních elektromobilů další krok pro
další minimalizaci emisí.

A

utomobilka Iveco dodá společnosti Amazon
celkem 1064 vozidel S-Way na CNG. Jedná se
o mimořádnou zakázku zaměřenou na podporu evropských aktivit globální společnosti v oblasti on-line obchodu. První dodávka 216 vozidel na stlačený zemní plyn
již byla dodaná a dalších 848 vozidel je doplní od poloviny
roku 2022. Všechna budou vybavena nádržemi o objemu
1052 l, které jim zaručí dojezd 620 km. Generální ředitel
společnosti Iveco Gerrit Marx zdůrazňuje: „Tato technologie je jediným ve velkém měřítku na trhu dostupným
řešením pro snižování emisí. Nákladní vozidlo na stlačený
zemní plyn poháněné biometanem může snížit emise
CO2 až o 95 %, a tím účinně přispět k dekarbonizaci.“

ŠKODA AUTO TESTUJE
ELEKTRICKÉ TAHAČE

L

ogistika společnosti Škoda Auto v rámci vnitrozávodní dopravy testuje dva elektricky poháněné tahače Framo e-Way vybavené standardními návěsy,
které na příslušných trasách nahrazují dosavadní tahače
poháněné vznětovým motorem. V další fázi budou od
června 2022 v závodě v Mladé Boleslavi přepravovat
speciálně vyrobené zkrácené návěsy akumulátory pro
vozy BEV. Dojezd nákladních automobilů na jedno nabití
akumulátoru je okolo 80 km a dobití na plnou kapacitu
trvá 4,5 hodiny. Na 100 km jízdy vozidla spotřebují
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Bosch pracuje technologicky
neutrálně na mobilitě zítřka:

Napájecí modul palivových článků

od spalovacích motorů
až po vodík
Společnost Bosch je přesvědčena o tom, že vodík bude v budoucnu
efektivním nositelem energie. Proto v této oblasti v letech 2021 až
2024 investuje téměř 600 milionů eur do mobilních aplikací
a 400 milionů eur do aplikací pro stacionární výrobu elektřiny a tepla.
Do vývoje palivových článků se v rámci společnosti Bosch zapojují
i vývojáři z Českých Budějovic.

S

polečnost Bosch chce
rozhodujícím způsobem
přispět ke klimaticky
neutrální mobilitě. Klade si
za cíl přizpůsobit všechny
třídy vozidel budoucím emisním
požadavkům. Za tímto účelem
vyvíjí vysoce efektivní pohony – od
spalovacích motorů přes elektrické
s akumulátory až po palivové články.
Jako lídr v oblasti inovací má Bosch
v oblasti elektrického pohonu širší
pozici než kterákoli jiná společnost
– pokrývá vše od eBiků přes osobní
automobily až po těžká nákladní
vozidla.
Na využití elektrické energie pro
pohon osobních, lehkých užitkových
i nákladních automobilů panuje
všeobecná shoda. Diskuze se vedou
o zdroji této energie. V tomto ohledu není dostupné zcela dokonalé
řešení vhodné pro všechny způsoby
provozu. Využití spalovacího motoru
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Bosch proto považuje pohon
s palivovými články za jeden z klíčových prvků budoucí elektromobility.
Přitom nevnímá elektrická vozidla
s palivovými články (FCEV – Fuel Cell
Electrical Vehicle) jako konkurenci
k elektrickým vozidlům s akumulátory
(BEV – Battery Electrical Vehicle), nýbrž jako komplementární technologii
schopnou efektivně pokrýt aplikace,
kde je použití elektrického pohonu
s akumulátory přinejmenším problematické.

Všestranná nabídka Bosch pro
elektromobilitu

Modul palivových článků Bosch

k pohonu generátoru, které najdeme
u některých systémů hybridního
pohonu, znamená jen poloviční krok
k bezemisní dopravě. Jen částečně
lépe je tomu u elektromobilů s aku-
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mulátory, protože k jejich nabíjení se
využívá elektrická energie, jejíž výroba nutně nemusí vždy být skutečně
bezemisní, a dobíjení, pokud má být
efektivní, trvá relativně dlouho.

Portfolio společnosti Bosch
zahrnuje všechny komponenty pro
elektrifikaci osobních automobilů –
od hnacího ústrojí přes řízení až po
brzdy. K tomu přidává i nabídku služeb pro elektromobilitu – díky službě
Battery in the Cloud Bosch umožní
dosáhnout delší životnost akumulátorů v elektrických automobilech,
s nabíjecími službami, jako je Convenience Charging, Bosch zajišťuje, aby
řidiči elektromobilů mohli snadno najít veřejně přístupné dobíjecí stanice
a zaplatit u nich.
Integrované řešení pro nabíjení
a navigaci navíc umožňuje přesnou
předpověď dojezdu a plánování trasy
podél nabíjecích míst a inteligentní
energetický manažer od společnosti
Bosch umožňuje snížit emise CO2
a ušetřit náklady na energii v do-

mácnosti s možností v budoucnu
do systému řízení spotřeby energie
integrovat také elektromobily a jejich
nabíjení pomocí kompatibilních wallboxů tak, aby se využilo co nejvíce
vlastní vyrobené elektřiny.

Perspektivní budoucnost ve
vodíku a palivových článcích
Společnost Bosch se pro budoucnost zaměřuje mimo jiné na palivové články vhodné především pro
užitkové vozy, autobusy a nákladní
automobily. Tato vozidla požadují
vysoký výkon ve spojení s dlouhým
dojezdem a krátké doby dočerpávaní
paliva. Právě to jsou kritéria, kde vodí-

Mobilní palivový článek PowerCell
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kový palivový článek předčí současné
akumulátory.
Vodíkový palivový článek je
elektrochemické zařízení, které
přeměňuje chemickou energii z reakce paliva (vodík) s okysličovadlem
(vzdušný kyslík) v elektrickou energii.
Takto získaná elektrická energie se
při aplikaci v mobilním sektoru využívá k napájení elektrického motoru
vozidla. Odpadním produktem přitom
je jen ztrátové teplo a voda (H2O) ve
formě vodní páry. Jelikož nedochází
ke spalovaní paliva, jde o absolutně
bezemisní zdroj elektrické energie se
značně vyšší účinností vůči dnešním
spalovacím motorům.
Vodík má potenciál pro ukládání energie především ve spojení
s bezemisními, tzv. obnovitelnými
zdroji elektrické energie (OZE), jako
jsou solární nebo větrné elektrárny.
Výkon výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je nestálý a musí se
regulovat podle aktuální spotřeby.
Možnost ukládání elektrické energie do systémů s akumulátory je
v průmyslovém měřítku zatím velmi
omezená. Právě zde je velký potenciál ve vodíku vyráběném elektrolýzou
s využitím elektrické energie z OZE.
Takto získaný „zelený“ vodík je možné
ukládat, může být využitý ve stacionárních palivových článcích (např.
pro vytápění, jako zdroj elektřiny či
záložní elektrický generátor) nebo
v palivových článcích pro mobilní
aplikace jako zdroj elektrické energie
pro bezemisní elektrický pohon.
„Zelený“ vodík je možné dlouhodobě skladovat s nejvyšší účinností
a přitom s nejnižší procesní složitostí
a stejně tak vodík umožňuje přepravu
velkého množství energie na dlouhé
vzdálenosti, podobně jako dnes konvenční fosilní paliva.
Vodík se také může stát základem
pro syntetická paliva (e-Fuels), jejichž
výroba je založená na obnovitelných
zdrojích energie a jsou CO2 neutrální. Tato paliva mají velký potenciál
pro splnění budoucích požadavků
na dekarbonizaci letectví a námořní
dopravy.
Předností vodíkových palivových
článků je i jednodušší recyklace v porovnání s recyklací Li-Ion
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akumulátorů. Problémem recyklace
akumulátorů je mj. zbytkový náboj
zbývající v systémech s ukončenou
životností, což představuje bezpečnostní riziko během demontáže.
Tento specifický problém se soustav
palivových článků netýká, protože po
přerušení dodávky vodíku v soustavě
nezůstane žádný zbytkový náboj.
Samotný proces recyklace platiny
z palivových článků využívá osvědčené, dobře známé procesy s účinností
regenerace 95 až 97 %. Naplnění
principů cirkulární ekonomiky je proto
u elektrického pohonu s palivovými
články snadněji dosažitelné.
Společnost Bosch se zabývá
i technickými otázkami týkajícími se
používání vodíku ve spalovacích motorech a zkoumá možnost prosazení
této technologie na trhu.

Cesta ke snižování emisí
z nákladní dopravy
Vzhledem k vysokému počtu
najetých kilometrů a přepravovaným
nákladům je jakýkoli přínos ke snížení
CO2 v dálkové nákladní přepravě velmi vítaný. V závislosti na požadavcích
zákazníků společnost Bosch po celém světě nabízí různá řešení pohonu – na naftu, zemní plyn, elektrický
pohon s akumulátory nebo elektrický
pohon s palivovými články.

CESTY MOBILITY

Regulátor tlaku a ventil nádrže pro vodíkové nádrže

Mobilní palivový článek umožňuje
dosáhnout dlouhý dojezd s krátkou
dobou doplňování paliva. Své přednosti proto prokazuje zejména v dálkové dopravě a u užitkových vozidel,
i když už jsou v prodeji také osobní
automobily s vodíkovými palivovými
články umožňující dlouhý dojezd.
S tzv. „zeleným“ vodíkem, produkovaným z obnovitelných zdrojů, umožňuje palivový článek provoz vozidel
zcela bez emisí CO2.
Limitem pro dojezd automobilů
s palivovými články je velikost nádrží
na vodík. U stávajících vozidel, dodatečně upravených pro instalaci nádrží
na vodík, většinou nebývá plně využitý potenciál, který tato technologie
nabízí. To se změní u konstrukcí od
počátku koncipovaných pro elektrický
pohon a palivové články.
Společnost Bosch pro pohon
s palivovými články vyvíjí všechny

důležité systémové komponenty až
do připravení k sériové výrobě včetně
kompletního systému pohonu. Protože poptávka po pohonu na bázi vodíku v příštích letech prudce vzroste,
zejména u užitkových vozidel, Bosch
očekává, že do roku 2030 bude mít
palivový článek přibližně každé osmé
nově registrované užitkové vozidlo na
světě.
„Vodík je důležitou součástí budoucí skladby pohonných jednotek
pro dosažení klimatické neutrality,“
říká předseda divize Bosch Powertrain
Solutions Dr. Uwe Gackstatter.

Řešení pohonu
eDistanceTruck
Zvládnou 40tunové nákladní automobily s elektrickým pohonem ujet
několik stovek kilometrů bez potřeby

dlouhého dobíjení? Klíč k tomu
spočívá v řešení pohonu eDistanceTruck od společnosti Bosch. Patří
k němu palivové články a hybridní
pohon. Zejména systém palivových
článků přináší výhodu v kombinaci
dlouhého dojezdu a krátkých dob
tankování.
Na vývoji svazku, který přeměňuje
vodík a atmosférický kyslík na elektrickou energii, pracuje společnost
společně se švédskou specializovanou
firmou Powercell. Díky kompaktní konstrukci jej lze snadno integrovat do stávajících vozidel. Sériová výroba začne
v roce 2022 a uvedení kompletního
systému palivových článků Fuel Cell
Power Module od společnosti Bosch
na trh je plánováno v roce 2023. Cílem
společnosti Bosch je u první generace
vyráběných palivových článků dosáhnout účinnost přes 60 %. Tu v rámci
celého systému pohonu dále zvýší
využívání rekuperace. Účinnost tedy
bude podstatně vyšší než u pohonu se
spalovacím motorem.
Bosch společně s dalšími společnostmi v projektu H2Haul financovaným EU v současné době připravuje
malou flotilu nákladních vozidel na
palivové články.

Zaměření i na trh
s vodíkovými nádržemi
Vodík je prvek, který má velmi
nízkou hustotu. Za běžných (nekryo-

Testovací vozidlo s napájecím
modulem palivových článků Bosch
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Stacionární palivový článek na bázi tuhých oxidů (SOFC)

genních) teplot se vyskytuje pouze
v plynném skupenství. Z důvodu
maximalizace ukládaného množství
a minimalizace velikosti nádrží se
vodík stlačuje do tlakových lahví pod
tlakem 350 až 700 bar. Nádrže pro
mobilní aplikace se dnes vyrábějí
z pevných kompozitních materiálů
zajišťujících naprostou bezpečnost
a nepropustnost vodíkových molekul.
Zajištění bezpečnosti je samozřejmě jedním ze stěžejních požadavků.
Systém pro ukládání vodíku obsahuje
bezpečnostní sensory, ventily a další
ochranné prvky zajišťující odpojení
nebo naopak rychlé a bezpečné
vyprázdnění vodíkových nádrží v případě jakékoliv anomální situace jako

Bosch spolupracuje na velkoobjemové výrobě
palivových článků pro nákladní automobily
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je například havárie, kritické zvýšení
teploty atd.
Vodík díky své malé hustotě
v případě netěsnosti a případného zapálení vytváří úzký vertikální
plamen, který uhasne po rychlém
vyprázdnění nádrží. V porovnání s tím
vznícení netěsné palivové nádrže
benzinu většinou pohltí celé vozidlo.
Ve spolupráci s italskou specializovanou firmou OMB Saleri, jedním
z předních světových specialistů na
komponenty pro řešení skladování
vodíku, společnost Bosch rozšířila
své portfolio výrobků pro mobilní
vodíkové aplikace i o komponenty pro
systémy H2 nádrží, jako jsou ventily
nebo regulátory tlaku. Spolupráce
se společností OMB Saleri zahrnuje
licenční a vývojovou dohodu na několik produktů pro řešení skladování
vodíku pod tlakem 350 a 700 bar.
Společné tzv. simultánní inženýrské
týmy nyní dále vyvíjejí stávající výrobky a optimalizují je pro velkosériovou
výrobu. Cílem společnosti Bosch je
díky velkému množství nabízet komponenty pro řešení vodíkových nádrží
za konkurenceschopné ceny.

Společnost Bosch pracuje
i na stacionárních palivových
článcích
S celkovou účinností více než
85 % jsou palivové články na bázi
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Palivové články na bázi
tuhých oxidů v závodě
Bosch v Bambergu

tuhých oxidů lepší než jakýkoli jiný
transformátor energie. Bosch má
komplexní technologickou licenci
od společnosti Ceres Power a od
roku 2019 interně vyrábí palivové
články. Pilotní systémy založené na
palivových článcích z pevných oxidů
(SOFC) se již úspěšně testují v různých závodech společnosti Bosch.
Společnost Bosch chce v roce 2024
zahájit sériovou výrobu decentralizovaných elektráren založených
na technologii palivových článků
na bázi tuhých oxidů. Po úspěšném testování prototypů chtějí obě
společnosti pokročit také v předvýrobní fázi stacionárního palivového
článku. SOFC technologie se může
používat mimo jiné ve formě malých
decentralizovaných elektráren ve
městech, továrnách, datových centrech a při provozu nabíjecích stanic
pro elektromobily.
Společnost Bosch usiluje o výrobní
kapacitu systémů SOFC cca 200 MW
ročně. Pro města a metropolitní oblasti
s vysokými energetickými požadavky
mohou systémy SOFC zajistit udržitelné dodávky energie bez emisí oxidů
dusíku, pevných částic nebo CO2. Podle odhadů společnosti Bosch dosáhne
trh pro decentralizovanou výrobu energie do roku 2030 objem 20 miliard eur.
Celkově v této oblasti pracuje více než
250 zaměstnanců společnosti.
Člen představenstva společnosti
Bosch pro energetiku a technologie
budov Dr. Christian Fischer říká: „Vysoce účinný palivový článek na bázi
tuhých oxidů považujeme za základ-
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ní součást udržitelného zásobování
energií. Se stacionárními systémy
palivových článků buduje Bosch novou obchodní oblast, ve které vývoj,
výroba, prodej a servis pocházejí
z jednoho zdroje.“
Dr. Wilfried Kölscheid, který je
odpovědný za stacionární palivové
články ve společnosti Bosch, vysvětluje: „V závislosti na energetických
požadavcích lze v budoucnu propojit
libovolný počet systémů se stejným
výkonem. Díky tomuto propojení
je možné tvořit virtuální elektrárny,
které společně umožňují dodávku
energie na základě potřeby v místě
spotřeby.“

Příležitost pro
České Budějovice
Týmy inženýrů ve vývojových centrech a závodech společnosti Bosch
si během desetiletí získaly vynikající
dovednosti v industrializaci a velkovýrobě složitých součástí a systémů pro klasické spalovací motory.
Takto získané zkušenosti jsou ideální
výchozí pozicí pro uvedení cenově
atraktivních a konkurenceschopných
řešení palivových článků na trh.
Bosch je zapojen přímo v procesu
vývoje širokého portfolia elektrických
vozidel s palivovými články – od
komponent, jako jsou senzory, regulační ventily, řídicí jednotky, čerpadla
a elektrické vzduchové kompresory,
až po kompletní systém pohonu pro
užitková vozidla. Má ve své nabídce
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připravenu také sadu palivových
článků jako srdce systému pohonu.
Společnosti Bosch chce svým zákazníkům a partnerům poskytnout
kompletní hnací ústrojí, které umožní
nejen optimalizovat jednotlivé komponenty, ale také zvýšit účinnost a bezpečnost systému jako celku. Cílem
společnosti Bosch je nabízet vysoce
výkonné řešení, které lze vyrobit
s nízkými náklady. Ve střednědobém
horizontu pak nebude použití vozidla
s palivovým článkem dražší než použití vozidla s konvenčním pohonem.
Pro Českou republiku má mimořádný význam skutečnost, že se
společnost Bosch rozhodla do vývoje
technologie palivových článků zapojit
i Vývojové a výzkumné centrum závodu v Českých Budějovicích.
Vedoucí vývoje palivových článků
v R&D centru českobudějovického
závodu společnosti Bosch Tomáš
Bauer k tomu říká: „Vývojové centrum společnosti Boschi v Českých
Budějovicích má již více než 25letou
zkušenost v oblasti vývoje, validace
a uvolňování komponentů pro automobilový průmysl. Našimi zákazníky
jsou prakticky všichni renomovaní
světoví výrobci vozidel. Za tu dobu
jsme si v rámci celého koncernu
Bosch vybudovali respektovanou
pozici kompetentního, spolehlivého
a inovativního partnera. Díky tomu
jsme dostali možnost se spolupodílet
na vývoji palivových článků prakticky od začátku koncepčního vývoje,
původně nastartovaného v Robert
Bosch GmbH Stuttgart. K dnešnímu
dni pracuje na projektu palivových
článků v Českých Budějovicích
přes 20 konstruktéru, simulačních,
testovacích či komponentních
inženýru majících zodpovědnost za
určité pod-systémy celého produktu
(například chladicí, vzduchový nebo
vodíkový pod-systém). Vzhledem
k dobrým výsledkům a úspěchu produktu na trhu se tento tým v příštím
roce bude násobně zvětšovat.“

Elektrobus
Škoda E’City pro DPP
Společnosti DPP a Škoda Transportation
představily nový elektrobus pro Prahu
Škoda E’City. Dopravní podnik hl. m. Prahy
(DPP) si objednal celkem 14 vozidel.

P

raha bude prvním městem,
kde bude jezdit moderní
a ekologický elektrobus
E’City vyráběný Škodou
Electric. Nabízí unikátní
řešení s dvoupólovým dobíjením. To
znamená to, že když je vůz v provozu
jeho akumulátor se pomocí pantografu opakovaně nabíjí ze stávající
infrastruktury pro tramvajové či
trolejbusové vedení. DPP má infrastrukturu pro tento typ dobíjení již připravenou na konečných zastávkách
Strašnická a Želivského. Nabíjení zde
bude probíhat po dobu 15–30 minut.
To vozidlu umožní absolvovat další
okruh. Výhodou tohoto řešení jsou
ideální kontrola energetické bilance
vozu a nízké náklady na dobíjecí
infrastrukturu. Elektrobusy vybavené
tímto typem dobíjení mají delší denní

dojezd a vyšší flexibilitu v nasazování na různé tratě. Praha navíc od
skupiny Škody Transportation získá
pokročilý energetický management,
což umožní ekonomicky efektivní nabíjení akumulátorů a prodlouží jejich
životnost.
Nový elektrobus pro DPP je typu
Standard (Sd) pro městské linky. Má
délku 12 m (rozvor náprav 5805 mm),
výkon trakčního elektromotoru 160 kW
a konstrukční rychlost 80 km/h.
Nízkopodlažní bezemisní vozidlo
s akumulátory má na jedno nabití
garantovaný dojezd více než 100 km
po celou dobu navržené životnosti
akumulátorů (tj. 12 let).
Nabíjení probíhá pomocí dvoupólového pantografu na vozidle a nabíječe přímo ze sítě 600 V/750 V DC.
Je také možné využít možnost nabí-

jení přes noc v depu ze zásuvky.
Klimatizace i vytápění jsou řešeny
čistě elektricky. Kabina řidiče je
z důvodu vyšších bezpečnostních
požadavků uzavřená.
„Jedná se o první dodávku
elektrobusů, kterou realizujeme ve
spolupráci s naší sesterskou společnosti Temsa, která byla v tomto
případě našim subdodavatelem. Pro
existující řešení, které používá naše
sesterská společnost pro vlastní
vozidla, jsme na základě poznatků
z předchozích společných projektů
navrhli specifické úpravy. V Turecku
proběhla výroba karoserie na základě naší specifikace. K tomu jsme přidali kompletní elektrovýzbroj včetně
akumulátorů a pantografu. Montáž
a kompletní zkoušky zajistili v naší
plzeňské továrně. Díky této spolupráci vznikl ideální dopravní prostředek
pro městskou hromadnou dopravu,“
popisuje viceprezident pro Obchod
Škoda Transportation Zdeněk Majer.

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů Škoda Transportation
Foto: Škoda Transportation

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Bosch
Foto: Bosch

12/2021

51

CESTY MOBILITY

CESTY MOBILITY

Průlomový test
skutečných parametrů
elektromobilů
EcoBest Challenge – Electrified by VinFast je
první evropský nezávislý test běžných elektromobilů v reálném provozu, který odhaluje
jejich skutečné ekologické vlastnosti.

O

rganizace AutoBest
realizovala celosvětově
ojedinělý test běžných
elektromobilů v reálném
provozu. Limitem pro
zařazení do testu byl homologovaný
dojezd minimálně 200 km a základní
cena do 32 000 eur (815 000 Kč)
bez DPH a státní podpory. Do testu
bylo zařazeno 15 nejprodávanějších
modelů elektromobilů na evropském
trhu: Citroën ë – C4, Cupra Born,
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Dacia Spring, Fiat 500e, Honda e,
Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro,
Nissan Leaf, Mazda MX-30, Opel
Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot
e-208, Peugeot e-2008 , Renault Zoe
a Volkswagen ID.3.
Nezávislý test byl organizován
s jednotnou metodou měření stejnou
pro všechna vozidla. Podle hodnocení organizačního výboru AutoBest
a poroty, složené z novinářů z 32
zemí Evropy, ukazují naměřené
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sdruženém přístroji chceme vyslat
jasnou zprávu, že elektromobily se
mohou i nadále pohybovat i poté,
co se již oficiálně měly zastavit,“ řekl
zakladatel a předseda společnosti
AutoBest Dan Vardie.
Výsledky vycházejí z konzistentní
metodiky testování shodné pro všech
15 vozů v testu. Tato metodika byla
inspirována praktickými potřebami
a jízdním chováním většiny evropských motoristů, vycházejícím z jejich
každodenního dojíždění. Nešlo o tradiční srovnávací test motoristických
médií ani o test rekordního dojezdu
nebo naopak test rychlosti v rallye
stylu, který měl ověřit, jak agilní elektromobily jsou.

Klíčová zjištění
Reálný dojezd, získaný během
testu, ukazuje, že metodika sta-

novení dojezdu WLTP je poněkud
optimističtější ve srovnání s jízdou
v reálném provozu. Žádný z testovaných modelů nedosáhl 100 % své
homologované hodnoty podle WLTP.
Některé z nich se ale hodnotě WLTP
hodně přibližují, a mají tak velmi
dobré výsledky v nově zavedeném
indexu Eco C1, který představuje poměr skutečného dojezdu v porovnání
s dojezdem podle WLTP.
AutoBest zavedl také další klíčový index Eco C2, který představuje
základní parametr skutečné energetické účinnosti elektromobilů.
Vyjadřuje kolik kilometrů skutečného
dojezdu může nabídnout akumulátor vozidla z kapacity 1 kWh. Máme
na trhu jen jediné vozidlo – Dacii
Spring – schopné překročit hodnotu
8 km/kWh. Průměr Eco C2 ze všech
měřených vozů je nicméně výrazně
lepší ve srovnání s měřením EcoBest
Challenge uskutečněným před třemi

lety za velmi podobných podmínek.
To ukazuje velký dosažený pokrok
v procesu zvyšování energetické
účinnosti elektromobilů.
EcoBest Challenge je jediný nezávislý test v Evropě, který měří i to, co
spotřebitele nejvíc zajímá, tedy se stane poté, co indikace rezervy kapacity
akumulátoru ukáže nulu. Vzhledem
k tomu, že všechna auta jela až do
úplného vybití akumulátoru a zastavení, AutoBest motoristům sděluje
důležitou informaci: po indikaci nulové
hodnoty dojezdu na sdruženém přístroji má akumulátor ještě dostatečnou kapacitu pro další jízdu. Všech 15
testovaných vozů ve skutečnosti ujelo
ještě dalších 14 km až 37,8 km. To
může být úlevou těm, kteří se s elektromobilem dostanou do kritické
situace s nulovou rezervou kapacity
akumulátoru. Je jasné, že nezůstanou
nečekaně stát. AutoBest však doporučuje ponechat si toto jen jako strate-

výsledky celkově dobrou úroveň
a přinášejí spolehlivou referenci
o všech elektromobilech hodnocených v testu. Výsledky testu poskytují
spotřebitelům reálný základ pro jejich
rozhodování.
„Věříme, že EcoBest Challenge
je obrovským krokem vpřed v pochopení reality provozu při řízení
elektromobilů. S jedinečnými údaji
o skutečném dojezdu po indikaci
nulového stavu akumulátoru na
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Cupra
Volkswagen

Born
ID.3

150 kW
58 kWh First Ed.

150 kW
107 kW

58 kWh
58 kWh

424 km
421 km

339,11 km
338,53 km

79,98 %
80,41 %

17,1 kWh/100 km
17,1 kWh/100 km

CESTY MOBILITY
značka
segment A
Dacia
Fiat
Honda
segment B
Hyundai
Renault
Opel
Peugeot
Opel
Peugeot
segment C
Nissan
Kia
Mazda
Citroën
Cupra
Volkswagen

model

verze

motor

akumulátor

WLTP

skutečný
dojezd

Eco C1
skuteč./WLTP

skutečná spotřeba

Eco C2
dojezd/spotř.

dojezd po
nule

Spring
500e
e

45 Comfort Plus
87 kW Passion

33 kW
87 kW
113 kW

26,8 kWh
37,3 kWh
28,5 kWh

224 km
320 km
222 km

221,03 km
265,46 km
174,18 km

98,67 %
82,96 %
78,46 %

12,1 kWh/100 km
14,7 kWh/100 km
16,3 kWh/100 km

8,25 km/kWh
7,12 km/kWh
6,11 km/kWh

31,0 km
22,8 km
31,8 km

Kona
Zoe
Corsa‐e
e‐208
Mokka‐e
e‐2008

150 kW
50 kW
Edition
GT Line
GSI Line
GT Line

150 kW
100 kW
100 kW
100 kW
100 kW
100 kW

64 kWh
52 kWh
45 kWh
45 kWh
45 kWh
45 kWh

484 km
389 km
315 km
340 km
324 km
322 km

446,64 km
334,22 km
284,11 km
269,67 km
260,37 km
255,62 km

92,28 %
85,92 %
90,19 %
79,31 %
80,36 %
79,39 %

14,3 kWh/100 km
15,5 kWh/100 km
15,8 kWh/100 km
16,6 kWh/100 km
17,3 kWh/100 km
17,6 kWh/100 km

6,98 km/kWh
6,43 km/kWh
6,31 km/kWh
5,99 km/kWh
5,79 km/kWh
5,68 km/kWh

18,5 km
26,9 km
17,5 km
18,2 km
17,9 km
17,2 km

Leaf
E‐Niro
MX‐30
ë‐C4
Born
ID.3

62 Tekna
64 Drive
Origin
Feel
150 kW
58 kWh First Ed.

160 kW
150 kW
107 kW
100 kW
150 kW
107 kW

56 kWh
64 kWh
30 kWh
45 kWh
58 kWh
58 kWh

385 km
455 km
200 km
352 km
424 km
421 km

311,06 km
433,35 km
183,32 km
262,54 km
339,11 km
338,53 km

80,79 %
95,24 %
91,66 %
74,59 %
79,98 %
80,41 %

18,0 kWh/100 km
14,7 kWh/100 km
16,3 kWh/100 km
17,1 kWh/100 km
17,1 kWh/100 km
17,1 kWh/100 km

5,55 km/kWh
6,77 km/kWh
6,11 km/kWh
5,83 km/kWh
5,85 km/kWh
5,84 km/kWh

37,8 km
16,3 km
18,1 km
18,2 km
14,0 km
14,0 km

E‐Niro
MX‐30
ë‐C4
Born
ID.3

64 Drive
Origin
Feel
150 kW
58 kWh First Ed.

67,5 kWh
35,5 kWh
50 kWh
62 kWh
62 kWh

střídavého proudu ze sítě na stejmax.
cena ve
akumulátor
max. nabíjecí
nosměrný
proud
nabíjecí v akumulátoru
Špase
nělsku
využitelný
výkon DC
ztrácí určitá část energie (přibližně
kW energie
30 kWse spotře18 420 eur
526,8
%).kWh
Určitá6,6
část
37,3 kWh
11 kW
50 kW
27 400 eur
buje
také
k
napájení
všech
systémů
28,5 kWh
22 kW
100 kW
37 390 eur
automobilů používaných k nabí64 kWh
kW
100
kW energie
39 650 eur
jení,
hlavně7,4
měniče.
Část
52 kWh
22 kW
50 kW
33 535 eur
se45během
procesu
spotřebuje
i na
kWh
11 kW
100 kW
28 990 eur
chlazení
akumulátoru
(tato
energie
je
45 kWh
11 kW
100 kW
29 950 eur
45 kWh
11 kW nabíjení
100 kW nebo35v400
eur
vyšší
při rychlém
hor45 kWh
11 kW
100 kW
33 250 eur
kém
prostředí).
Určité
ztráty může
také
způsobit
stav akumulátoru
56 kWh
6,6 kW
100 kW
37 770 eur
64 kWh
30 kWh
45 kWh
58 kWh
58 kWh

7,0 kW
6,6 kW
11 kW
11 kW
11 kW

100 kW
50 kW
100 kW
100 kW
100 kW

38 410 eur
33 165 eur
33 270 eur
37 400 eur
36 800 eur

značka
segment A
Dacia
Fiat
Honda
segment B
Hyundai
Renault
Opel
Peugeot
Opel
Peugeot
segment C
Nissan
Kia
Mazda
Citroën
Cupra
Volkswagen

model

verze

akumulátor
celkem

akumulátor
využitelný

max.
nabíjecí

max. nabíjecí
výkon DC

cena ve
Španělsku

skutečný dojezd

45 Comfort Plus
87 kW Passion
113 kW Advance

27,4 kWh
42,0 kWh
35,5 kWh

26,8 kWh
37,3 kWh
28,5 kWh

6,6 kW
11 kW
22 kW

30 kW
50 kW
100 kW

18 420 eur
27 400 eur
37 390 eur

221,03 km
265,46 km
174,18 km

32,41 kWh
42,24 kWh
36,23 kWh

120,9 %
113,2 %
127,1 %

Kona
Zoe
Corsa‐e
e‐208
Mokka‐e
e‐2008

150 kW
50 kW
Edition
GT Line
GSI Line
GT Line

67,5 kWh
54,7 kWh
50 kWh
50 kWh
50 kWh
50 kWh

64 kWh
52 kWh
45 kWh
45 kWh
45 kWh
45 kWh

7,4 kW
22 kW
11 kW
11 kW
11 kW
11 kW

100 kW
50 kW
100 kW
100 kW
100 kW
100 kW

39 650 eur
33 535 eur
28 990 eur
29 950 eur
35 400 eur
33 250 eur

446,64 km
334,22 km
284,11 km
269,67 km
260,37 km
255,62 km

73,33 kWh
63,12 kWh
50,40 kWh
50,93 kWh
54,66 kWh
50,77 kWh

114,6 %
121,4 %
112,0 %
113,2 %
121,5 %
112,8 %

Leaf
E‐Niro
MX‐30
ë‐C4
Born
ID.3

62 Tekna
64 Drive
Origin
Feel
150 kW
58 kWh First Ed.

62 kWh
67,5 kWh
35,5 kWh
50 kWh
62 kWh
62 kWh

56 kWh
64 kWh
30 kWh
45 kWh
58 kWh
58 kWh

6,6 kW
7,0 kW
6,6 kW
11 kW
11 kW
11 kW

100 kW
100 kW
50 kW
100 kW
100 kW
100 kW

37 770 eur
38 410 eur
33 165 eur
33 270 eur
37 400 eur
36 800 eur

311,06 km
433,35 km
183,32 km
262,54 km
339,11 km
338,53 km

66,94 kWh
71,51 kWh
35,60 kWh
50,13 kWh
64,85 kWh
61,41 kWh

119,5 %
111,7 %
118,7 %
111,4 %
111,8 %
105,9 %

50 % po dálnici, 20 % po konvenčních
silnicích a 30 % v městském provozu
ve městě Terrassa. Všechny vozy jely
v koloně za vedoucím vozem, který
označoval správnou cestu a stanovil
průměrnou rychlost po celou dobu
respektující rychlostní limity.
Vozy okruh absolvovaly tolikrát,
kolikrát bylo potřeba. Když uváděný
dojezd vozu klesl pod hodnotu 60 km
pokračoval po testovací trase společnosti Circutor – okruhu dlouhém
22 km. Po dosažení indikace 0 %
akumulátoru a/nebo dojezdu 0 km na
sdruženém přístroji auta dál pokračovala v jízdě až do úplného zastavení.

a typ nabíječky. Ačkoli existují různá
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nabitá energie na
Eco C3
100 %
nabito/aku

Spring
500e
e

111,7 %
118,7 %
111,4 %
111,8 %
105,9 %

ským výrobcem nabíjecích stanic
Circutor jako technickým partnerem.
Testovací jízdy se uskutečnily
v Terrasse poblíž Barcelony v regionu Valles Occidental s měřením
skutečného dojezdu. Elektromobily
řídili novináři z organizace AutoBest
a z coches.net. Testovací jízdy začaly
a skončily v centrále společnosti Circutor, kde se vozy také dobíjely.
Všechny testované elektromobily
byly běžné sériové modely pouze
s jednou osobou na palubě, zapnutou
klimatizací a infotainmentem. Tlak
v pneumatikách měl výrobcem doporučenou hodnotu. Všechny vozy jezdily
v normálním režimu a v městském prostředí využívaly brzdný režim, pokud
byl k dispozici. Řidiči si měnili svá auta
vždy po ujetí 30 km aby se do výsledků
nepromítl jejich rozdílný styl jízdy.
Všechna vozidla jezdila po smíšeném okruhu dlouhém 60 km, kombinujícím regionálními silnice, dálnici
a městské prostředí. Poměr jízdy byl
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gickou rezervu a nikdy se nedostat do
akumulátor
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Při transformaci
Nissan
62 Tekna
62 kWh
Kia
Mazda
Citroën
Cupra
Volkswagen

5,85 km/kWh
5,84 km/kWh

Výsledky
Všechna testovaná auta dosáhla víc než 75 % reálného dojezdu
v porovnání s referencí WLTP (index
Eco C1), přičemž většina běžných
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elektromobilů prodávaných v Evropě
v reálných jízdních podmínkách
dosahuje víc než 80 % homologovaného dojezdu podle WLTP. Pět vozů
z 15 dosáhlo víc než 90 % dojezdu
podle WLTP.
Dacia Spring si v testu připsala dvě
prvenství. Jedná se o elektromobil,
který se nejvíc přiblížil udávanému
dojezdu podle WLTP když v testu ujel
221,03 km, což je 98.67 % udávané
hodnoty 224 km. Zároveň jde o nejúspornější auto v testu v ukazateli Eco
C2, který udává ujeté kilometry na
1 kWh s hodnotou 8,25 km.
V reálném dojezdu si dobře vedly
také Kia E-Niro (95,24 %), Hyundai Kona (92,28 %), Mazda MX-30
(91,66 %) a Opel Corsa-e (90,19 %).
Naopak nejhůř dopadl Citroën ë-C4
s reálným dojezdem 262,54 km, tedy
jen 74.59 % z udávaného hodnoty
352 km. Podíl 80 % v indexu Eco C1
nedosáhly ani Honda e (78,48 %),
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Peugeot e-208 (79,31 %), Peugeot
e-2008 (79,39 %) a Cupra Born
(79,98 %).
Druhým nejúspornějším elektro
mobilem po Dacii Spring byl Fiat
500e, kterému 1 kWh stačil na ujetí
7,12 km, a trojici nejúspornějších
uzavírá Hyundai Kona (6,98 km/kWh).
Hyundai Kona získal prvenství v nejvyšším reálném dojezdu ze všech testovaných aut – 446,64 km. Nejméně
úsporným elektromobilem testu byl
Nissan Leaf – 1 kWh mu stačí jen na
5,55 km jízdy.
Z hlediska efektivity využití energie
při nabíjení byl nejlepší Volkswagen
ID.3 se ztrátou jen 5,6 %, když při
nabíjení akumulátoru s kapacitou
58 kWh potřeboval 61,41 kWh.
Naopak nejhůř na tom byla Honda e,
která ze stojanu odčerpala o 27,1 %
víc energie v porovnání s kapacitou
akumulátoru.
Na výsledcích je patrná podobnost výsledků po technické stránce identických vozů Volkswagen
ID.3/Cupra Born a Opel Mokka-e/
Peugeot e-208/Peugeot e-2008/
Citroën ë-C4, ovšem také překvapující odlišnost výsledků vozu Opel
Corsa-e, který je shodný se druhou
čtveřicí.

CESTY MOBILITY

Zhodnocení
Hlavní organizátor testu Joan
Dalmau, dopisovatel webu coches.
net a španělský člen poroty AutoBest, na tiskové konferenci k výsledkům uvedl: „Byli jsme překvapeni
některými vozy, které dosáhly reálný
dojezd blízký uváděné hodnotě podle
WLTP. Skutečný dojezd získaný v testu ukazuje, že elektromobily se staly
perfektní alternativou pro městské
prostředí a údaje o dobíjení, které

jsme získali pomocí společnosti
Circutor, pomáhají ukázat, že zákazníci platí víc, než očekávají kvůli
ztrátám během procesu nabíjení.“
„S EcoBest Challenge udělala
organizace AutoBest další odvážný
krok k tomu, aby sloužila evropským
motoristům a poskytla jim klíčové
informace o skutečném dojezdu,
energetické účinnosti a dalších parametrech nejoblíbenějších elektromobilů na trhu. Naším cílem je nabídnout
nezávislý test, v němž všechny vozy

jezdí ve stejnou dobu po stejné trase
s různými řidiči. Naše konzistentní metoda testování byla u všech vozů naprosto stejná a výsledky podle našeho
názoru představují velmi spolehlivou
referenci pro všechny testované elektromobily. Je důležité dodat, že si jsme
jisti, že při použití techniky ekologické
jízdy bude výsledkem delší dojezd
bližší hodnotě WLTP. To ale nebylo
naším cílem,“ řekl Dan Vardie, zakladatel a předseda společnosti AutoBest
a tvůrce testu EcoBest Challenge.
„Věříme, že EcoBest Challenge je
obrovským krokem vpřed v pochopení
reality provozu při řízení elektromobilů. Jsme však první, kdo říká, že to
zdaleka není dokonalé. To je důvod,
proč jsme již začali pracovat na
příštím ročníku, který přinese další vylepšení tohoto unikátního projektu. Na
straně průmyslu je spousta věcí, které
je třeba udělat především pro zlepšení energetické účinnosti. V organizaci
AutoBest jsme přesvědčeni, že do
roku 2025 budeme mít k dispozici
auta, která snadno dosáhnou víc než
10 – 12 km/kWh,“ dodal Dan Vardie.

Závěrem
Je jasné, že neexistuje žádný
automobil, který by uspokojil rozdílné potřeby všech spotřebitelů.
AutoBest věří, že naměřené výsledky
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jsou mnohem bližší realitě než údaje
podle WLTP. AutoBest je proto nabízí všem motoristům v Evropě, aby
poskytnuté informace využili pro své
hodnocení a poté se rozhodli na základě svých skutečných potřeb. Cílem EcoBest Challenge není vytvořit
žebříček 15 vozů, ale nabídnout
referenci, která může vést k realističtějšímu pohledu evropských spotřebitelů na elektromobily. Nejsou
špatné nebo dobré elektromobily ani
špatné nebo dobré hodnoty dojezdu. Každý by měl učinit osobní volbu
na základě vlastních potřeb mobility.
Akce EcoBest Challenge 2021
byla organizována ve spolupráci se
společností VinFast, nově vznikající
vietnamskou značkou, která v první
polovině příštího roku uvede na
evropské trhy dva modely elektricky
poháněných SUV – VF e35 a VF e36
– počínaje německým, francouzským a nizozemským trhem. Tyto
dva modely byly v listopadu 2021
uvedeny na americký trh během
autosalonu v Los Angeles a zanechaly tam silný dojem. Vozy VinFast
se EcoBest Challenge 2021 nezúčastnily.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů AutoBest
Foto: AutoBest
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Stalo se...

VOLVO TRUCKS SNIŽUJE
SPOTŘEBU A ZVYŠUJE VÝKON

PRVNÍ OTEVŘENÁ DATOVÁ SADA
Z KAMER TYPU RYBÍ OKO

V

aleo představilo první otevřenou datovou sadu
z kamer s prostorovým snímáním typu rybí oko
WoodScape, jejímž cílem je posunout autonomní
řízení na vyšší úroveň. WoodScape obsahuje více než
10 000 snímků pořízených testovacími vozidly Valeo po
celé Evropě pomocí čtyř kamer s prostorovým snímáním
(surround view) a anotaci pro různé úkoly počítačového
vidění. Zatímco datové sady z úzkosměrových čelních
kamer jsou běžně k dispozici, rozsáhlé datové sady,
pořízené prostorovými kamerami typu rybí oko, veřejně
přístupné nejsou.
Jedním z největších problémů výzkumu autonomního řízení je získání dostatečně relevantních dat, jež byla
důkladně označena a anotována lidmi. Ta umožní senzorům a kamerám klasifikovat všechny objekty obklopující
vozidlo. WoodScape by měl pomoci tento problém řešit.

je vybudovat evropský dodavatelský řetězec pro výrobu
výkonové elektroniky založené na polovodičích SiC pro
energeticky náročné aplikace od pohonu elektromobilů
přes nabíjecí stanice až po napájení. Mezi zúčastněnými
organizacemi je i Vysoké učení technické v Brně.

nový motor Scania tak důležitý, protože přispěje k výrazné
dekarbonizaci po zbytek tohoto desetiletí,“ říká výkonný
viceprezident společnosti Scania Alexander Vlaskamp.

V

olvo Trucks představuje několik aktualizací svých
11 l a 13 l motorů, které snižují spotřebu paliva
a zároveň zlepšují jízdní vlastnosti. Také Volvo FH
s I-Save, které je již známé svou nízkou spotřebou paliva,
dostává stejné aktualizace motoru a hnacího ústrojí. Nižší
spotřeba paliva byla dosažena snížením tření v motoru
a kultivovanějším spalovacím procesem. Točivý moment
je řízen pomocí aktualizované funkce I-See, která optimalizuje výkon motoru s ohledem na topografii vozovky před
vozidlem a jeho hmotnost.
V roce 2001 Volvo Trucks poprvé uvedlo na trh I-Shift,
převodový systém založený na spojce jako nejúčinnější
konstrukci pro automatizované řazení. Od té doby se
celosvětově prodal více než milion nákladních vozidel
s technologií I-Shift. Nově přidávaná vylepšení jízdních
vlastností byla dosažena novým způsobem interakce
převodovky I-Shift s motorem. Aktualizovaná převodovka
I-Shift využívá novou strategii řazení, která zajišťuje rychlejší řazení a plynulejší zážitek z jízdy.

V

e výrobní hale 9 závodu Martorell létá nad montážními linkami dron. Jedná se o zkušební fázi nového
průkopnického projektu společnosti Seat a centra
Eurecat, který zkoumá možnosti využití dronů pro optimalizaci logistiky dodávek dílů a komponent. Tým pracující
na dronech Seat Squadrone zjistil, že využitím vzdušného
prostoru v halách lze optimalizovat logistiku výrobního
závodu.
„U tohoto inovačního projektu je naším cílem prozkoumat výhody autonomní vertikální mobility, která uvolní
prostor na podlaze a zajistí rychlejší, čistější a efektivnější
přemisťování lehčích dílů. Drony by v budoucnosti mohly
autonomně přepravovat komponenty přímo na montážní
linku,“ vysvětluje vedoucí digitálních plnění a dodávek
v oddělení strategie výroby Alba Gavilánová.

VOLKSWAGEN VYVÍJÍ
PODVOZEK BUDOUCNOSTI

V

olkswagen činí další kroky na cestě k softwarově
orientovanému poskytovateli mobility. Software je
rozhodujícím faktorem také při vývoji systémů podvozku a řízení pro budoucí vysoce automatizovanou jízdu.
Volkswagen vyvíjí novou generaci elektronicky řízeného
podvozku a nový systém řízení. „Díky výrazné minimalizaci náklonu karoserie v podélném i příčném směru a optimalizaci jízdní dynamiky reaguje vůz rychleji na pohyby
volantu a řídí se precizněji. Tento vývoj je extrémně důležitý také s ohledem na vysoce automatizovanou jízdu.
V budoucnosti bude hrát software stále důležitější roli
také u řízení,“ říká Karsten Schebsdat, vedoucí oddělení
jízdní dynamiky, systémů řízení a regulačních systémů ve
společnosti Volkswagen.

OD WAFERU K EFEKTIVNÍ
VÝKONOVÉ ELEKTRONICE

S

rdcem elektronických systémů je výkonová elektronika, která řídí procesy přepínání energie. Výkonové
polovodiče zajišťují, že výkonová elektronika pracuje energeticky úsporně. Tyto čipy se vyrábějí z čistého
křemíku. V budoucnu se k tomuto účelu budou stále
více používat čipy z karbidu křemíku (SiC). Ty mají lepší
elektrickou vodivost, umožňují rychlejší spínací procesy a mají výrazně menší ztráty energie ve formě tepla.
Výkonovou elektroniku s nimi lze používat při vyšší teplotě
a omezit tak chlazení, komponenty mohou být menší,
a přitom zaručí vyšší účinnost přeměny energie. Cílem
projektu Transform (Trusted European SiC Value Chain
for a greener Economy), vedeném společností Bosch,
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DRONY V TOVÁRNĚ BUDOUCNOSTI

SCANIA PŘEDSTAVILA NOVÉ
HNACÍ ÚSTROJÍ

S

cania představila nejen novou motorovou platformu,
ale také služby a vylepšení. Díky nové platformě motorů pro vozidla o výkonu od 310 do 412 kW (420 do
560 k) slibuje provozovatelům dálkové přepravy úsporu
paliva 8 %. Všechny motory jsou schopné spalovat HVO
a dva z nich lze objednat ve verzích, které umožňují spalovat bionaftu FAME. Následovat budou další řešení založená na spalování bioplynu. Nové hnací ústrojí zahrnuje
také nové převodovky i nápravy a prémiovou službu Scania
ProCare pro zákazníky, kteří požadují 100% plánovanou
provozuschopnost pro nákladní vozy důležitou pro fungování firmy. Scania také zavádí digitální zpětná zrcátka, která
zvyšují bezpečnost jízdy. „Obnovitelná paliva a elektrifikovaná vozidla v příštích několika letech dramaticky zvýší
svůj podíl, ale my všichni jsme v našich každodenních
životech stále závislí na spalovacích motorech. Proto je
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Velká šance na cestě
ke zjednodušení
Škoda Auto byla koncernem Volkswagen
pověřena převzít odpovědnost za vývoj
globální platformy MQB-A0. Jde o technicky
pozoruhodný projekt nabízející záruku jistoty
pro vývojáře v Mladé Boleslavi do budoucna.

P

ro vývojáře Škody Auto je
pověření vývojem globální koncernové platformy
současně velké ocenění
jejich schopností, ale také
velký závazek. Je to poprvé, co bude
koncernová platforma vyvíjena mimo
Německo. Přitom v Mladé Boleslavi
se naposledy vlastní platforma, resp.
podvozek a řízení, vyvíjela pro model
Favorit.
Vozy vytvořené s využitím nové
platformy budou určeny pro trhy
v Severní Africe, Rusku, Indii, jihoasijském regionu ASEAN, Jižní
Africe a Jižní Americe. Z hlediska

dosavadního vývoje ve Škoda Auto
jsou tak do oblastí zájmu poprvé zahrnuty i Jižní Afrika a Jižní
Amerika v čele s Brazílií. Jde o trhy
s potenciálem velkého objemového
růstu. Současně jde o trhy nesmírně citlivé na cenu, což pro vývojáře
přináší velkou odpovědnost, protože
na platformu připadají dvě třetiny
výrobních nákladů vozidla. Přitom je
potřeba uspokojit očekávání různorodých zákazníků, pro které je koupě
nového auta velkou investicí. Jde
tedy o segment přesně odpovídající
filozofii značky Škoda. Pro dosažení
rozumných výrobních nákladů je ale

potřeba vytvořit smysluplný koncept
umožňující dosažení úspor.
V Evropě je v běhu hektická transformace automobilového průmyslu
charakterizovaná především vynuceným přechodem od spalovacích
motorů k elektrickému pohonu s jejich
úplným zákazem, stanoveným Evropskou komisí na rok 2035. V jiných
částech světa ovšem je odchod od
tradičního pohonu směřován na mnohem pozdější termín. Právě zde vidí
koncern VW potenciální trh pro až
7,5 milionu vozů v prvním běhu, tedy
sedmi letech po uvedení na trh, s předpokladem pro pokračování v dalším
běhu, tedy i za hranicí roku 2035.
Co vše vlastně patří do platformy
z pohledu koncernu Volkswagen
nám osvětlil vedoucí projektu Jiří
Dytrych: „Zdaleka nejde jen o podlahovou plošinu. Kromě té sem patří
celá nosná struktura karoserie, což
dohromady představuje podíl asi
20 %, prvky podvozku vč. náprav, řízení a chlazení s podílem cca 25 %,
pohonná jednotka s výfukovým systémem, což je dalších téměř

GLOBÁLNÍ MQB A0

01 Personál

Prvním modelem postaveným na platformě
MQB A0 IN je SUV Škoda Kushaq
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Stovky vysoce
kvalifikovaných zaměstnanců
Vývoj platformy MQB A0 IN a sedanu Škoda Slavia
v technickém vývoji a dalších
prokázal schopnosti vývojářů ve Škoda Auto
oblastech ŠKODA

Autoservismagazin.cz

Volkswagen už v Indii uvedl na platformě MQB A0 IN
30 %, sedadla, topení s chlazením
crossover Taigun, sedan bude brzy následovat
ale i elektrická architektura, zahrnující i 25-27 řídicích jednotek a komunikaci mezi nimi, což představuje
zbývajících asi 25 %.“
Předpokladem pro pověření vývoje
platformy ve Škodě Auto je důsledně
uplatňovaná filozofie Simply Clever,
tedy hledání chytrých řešen nejen
v konstrukci a vybavení automobilů,
ale i v procesech, při hledání řešení,
implementaci požadavků zákazníků
a v optimálním využívání těchto řešení.
Nová platforma vytvoří nové obchodní příležitosti pro značku Škoda.
Vychází z rozdělení odpovědnosti
ry navrhované pro dosažení nejvyšší
ropské platformy MQB 27 (MQB A0)
v rámci koncernu Volkswagen mezi
technické úrovně, což ovšem znamepoprvé použité v roce 2017 u Seatu
jeho jednotlivé značky. Zatímco konnalo, že pro trhy s nižšími požadavky
cern a jeho klíčová značka Volkswagen Ibiza, na níž byla vytvořena i nová
na technologie se používaly platforgenerace Škody Fabia. S jejím vyuse zaměřují na budoucnost, úkolem
my s přehnaně vyspělými parametry.
žitím se počítá do poloviny dekády.
pro Škodu Auto je orientace na smysTo platí také o vozech Škoda
Poté začnou na trzích mimo Evropu
luplnou techniku, která vytváří velkou
Kushaq a Slavia, stejně jako jejich
přicházet první modely postavené na
šanci i pro budoucí rozvoj značky.
sourozencích se značkou Volkswagen,
platformě
MQB
Přitom
ŠKOmůže
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ném sedanu. Ty vznikly na platformě
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02 Platforma
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budou mít vliv i v roce 2019 schváv posledních letech probíhají mnolené standardy bezpečnosti GSR
hem rychleji, než si kdokoliv ještě
(Global Safety Regulation) a rostoucí
nedávno dokázal představit. Nově
požadavky na bezpečnost ve všech
Koncept nové platformy MQB 27
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ovšem
s
důrazem
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ze
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bal proto nebude vyvíjena s ohledem
ným na jiné oblasti než v Evropě.
filozofie než dosud. Zatím se v rámci
na evropské požadavky (například
V současné době se celosvětově
koncernu vyvíjely platformy pro EvroEuro 7), což umožní volit co nejjedvčetně Číny používá platforma s interpu a z nich se následně odvozovaly
nodušší technické řešení použitelná
ním označením MQB 27 Global (číslo
varianty uzpůsobené pro jednotlivé
02 Časový
27 znamená
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Ta vychází z evregiony. Vycházelo se tedy ze struktu- pro co největší počet vozů. Přitom ale
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požadavky různých trhů, například
s ohledem na značně rozdílné klima
první
rvní model
a provozní teploty v Indii a Rusku.
2. polovina desetiletí
převzetí Q3/2021
Vzhledem k nejnovějším trendům,
MQB27 (W) Global
které jsou celosvětové, bude muset
nová platforma vyhovět i použití
moderních komunikačních systémů,
převzetí zhruba v polovině desetiletí
i když v různých regionech se bude
MQB27G Serie
Přechodová fáze
využívat rozdílná forma konektivity
včetně Číny
a odlišné asistenční systémy. Musí
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ŠKODA AUTO PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST
ZA GLOBÁLNÍ PLATFORMU MQB-A0
Na základě globální
platformy MQB-A0
budou koncernové
značky ŠKODA
a Volkswagen vyvíjet nové dostupné modely,
určené pro rozvíjející se trhy a regiony, jako je
Indie, Latinská Amerika, Rusko, Afrika a země
Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

MQB-A0

GLOBÁLNÍ PLATFORMA
Na koncernové platformě MQB-A0 vzniknou nové vozy po celém světě.
Modulární platforma bude sloužit jako základ různých cenově
dostupných modelů od značek
ŠKODA a Volkswagen.

Toyota GR Yaris
se spalovacím motorem na vodík

MIMOŘÁDNÝ PRODEJNÍ

POTENCIÁL

Prodej vozidel s konvenčním typem pohonu by měl během
následujících let růst, zvláště na rozvíjejících se trzích.

1 PLATFORMA,

Plně flexibilní v rozměrech
Obsahuje prvotřídní technologie; je lehká a pevná
Zahrnuje infotainment a bezpečnostní systémy
Vhodná pro různé typy karoserií, včetně SUV

MNOHO MODELŮ

ŠKODA AUTO má v tomto segmentu dlouhou tradici.
V kategorii dostupných vozů již na nové platformě existuje
několik modelů: od kompaktního SUV KUSHAQ v Indii
až po Volkswagen
Polo Vivo v Jižní
Americe.
Následovat
bude řada
dalších vozů
od různých
koncernových
značek.
ŠKODA KUSHAQ

ale zde být možnost použití systémů
jako je například adaptivní tempomat, což například u platformy MQB
A0 IN nelze.
Pohonné jednotky budou vycházet
z osvědčených spalovacích motorů
a převodovek, s jejichž vývojem mají
v Mladé Boleslavi bohaté zkušenosti,
nicméně budou uzpůsobeny specifickým podmínkám jednotlivých
regionů. To znamená i využití různých
typů paliva – benzinu rozdílné kvality,
CNG (například v Egyptě) nebo pro
Brazílii etanolu. Do budoucna je
přitom potřeba počítat i s možnou
nutností použití mild-hybridního
nebo plug-in hybridního pohonu.
Vývoj platformy musí brát v potaz
také skutečnost, že v různých částech světa je rozdílná úroveň výrobních procesů u subdodavatelů – ne
všude je možné používat technologie, jež jsou v Evropě běžné.
Platforma bude navržena s tím, že
musí umožnit využití pro dvě generace modelů, tzn. v podstatě dvakrát
sedm let. První modely by se měly
dostat na trh ve druhé polovině desetiletí s cílem využít novou platformu
při výrobě minimálně 110 000
až 150 000 aut ročně s postupným
navyšováním k co nejvyšší míře vyu-
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TRH PRO

NOVÁ

8,5 MILIONU VOZŮ
Nezávislé studie ukazují, že odbyt vozidel se spalovacími
motory na cílových trzích vzroste během příštích 10 let
o 58 % na 7,5 milionu automobilů. Další milion prodaných
aut přibude předběžně za dalších pět let.

MÍSTA
V souvislosti s převzetím zodpovědnosti za další vývoj
globální platformy MQB-A0 bude nutné přijmout stovky
převážně nových, vysoce kvalifikovaných zaměstnanců
především do technického vývoje značky ŠKODA.

žití výše uvedeného potenciálu
7,5 milionu vozidel za sedmiletý běh.
Projekt vývoje nové platformy
bude vyžadovat mnoho pracovníků
s vysokou kvalifikací, a to nejen přímo
v technickém vývoji, což samozřejmě
bude stěžení oblast, ale i v dalších
úsecích. Bude totiž nezbytná koordinace činností zahrnujících i nákup,
synchronizaci dodavatelů, výrobu
a kontrolu kvality v jednotlivých regionech. Přitom nemusí jít nutně o nové
zaměstnance – mohou to být i pracovníci přecházející z jiných oddělení.
Ve vývojovém centru Škoda Auto
v Česaně jsou pro vývoj nové platformy k dispozici dostatečné kapacity,
i když stávající prostory bude potřeba
využívat efektivněji. Počítá se s tím,
že se zde rozšíří práce z domova
a princip desk sharingu s rezervací
pracovního prostředí tak, aby se ušetřila pracovní plocha. To znamená,
že nebude nutné, aby na pracovišti
bylo 100 % pracovníků, což současně
vytvoří příznivější pracovní podmínky.
Postupně bude také docházet
k prohlubování regionalizace vývoje
pod dohledem z Mladé Boleslavi.
„Součástí projektu bude do budoucna
oboustranně prospěšná spolupráce
mezi pracovníky z různých kulturních

Autoservismagazin.cz

oblastí, což se plně osvědčilo už při
spolupráci s techniky z Indie při vývoji
platformy MQB A0 IN a modelů Škoda
Kushaq a Slavia. Multikulturní součinnost má obrovsky pozitivní přínos na
schopnost meziregionální komunikace
a pro pochopení reakcí lidí v různých
částech světa s ohledem na jejich
mentalitu a kulturní rozvoj. Diverzita je
silné téma, které zde nachází významné uplatnění, protože multikulturní
tým skutečně dobře funguje,“ říká Jiří
Dytrych, který se už dříve ve Wolfsburgu podílel na vývoji platformy NSF
(New Small Family) pro Volkswagen
up!, Seat mii a Škodu Citigo.
Vývoj nové globální platformy je
mimořádnou příležitostí pro vývojáře
ze Škody Auto ukázat, co je u nás
možné v budoucnu v rámci koncernu dokázat a otevřít tak prostor
pro převzetí vývoje dalších projektů,
například platformy pro malé vozy
s elektrickým pohonem, plně odpovídajících filozofii produktů typických
pro značku Škoda.

Toyota v modelu GR Yaris představila experimentální spalovací motor
na vodík. Palivo, palivové nádrže a postup tankování se u experimentálního vozidla neliší od sériově vyráběné Toyoty Mirai s palivovými články.

Z

atímco Toyota Mirai
využívá k výrobě elektřiny pro elektrický pohon
chemickou reakci probíhající v palivových článcích,
experimentální GR Yaris je vybaven
spalovacím motorem na vodíkové
palivo s prakticky nulovými výfukovými emisemi, s výjimkou velmi malého
množství spalování motorového
oleje, kterému nelze zabránit.
Technologie vodíkových spalovacích motorů je u Toyoty stále na
začátku koncepčního vývoje, který
začal v roce 2017, ale zatím bez
komerčních účelů. Experimentální
Toyota Corolla Sport se spalovacím motorem na vodík a ale už od
letošního května prokazuje své
schopnosti v japonských vytrvalostních závodech seriálu Super Taikyu.
Zajímavostí je, že ve 24hodinovce

Turbodmychadlem přeplňovaný
tříválec G16E-GTS 1,6 l upravený
na spalování vodíku

ve Fuji se za jeho volantem objevil
pod pseudonymem „Monzo“ osobně
prezident Toyoty Akio Toyoda. Vodík
použitý v závodním voze pochází z Fukushima Hydrogen Energy
Research Field ve městě Namie,
prefektura Fukušima.

Toyota GR Yaris H2

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Škoda Auto
a Vladimír Rybecký

Vodíkem poháněný experimentální
GR Yaris i závodní Corolla Sport
používají tentýž turbodmychadlem
přeplňovaný tříválec G16E-GTS 1,6 l,
jaký je i v modelu GR Yaris, ale s upraveným systémem přívodu a vstřikování
paliva pro používání vodíku. V závodní
podobě má výkon 192 kW (261 k) při
otáčkách 6500/min, v podobě pro
silniční provoz je to 184 kW (250 k).
Spalování vodíku probíhá mnohem rychleji než benzinu, což se
odráží v dobré odezvě při vynikajících
ekologických parametrech. Spalování vodíku je extrémně čisté a má
potenciál zprostředkovat potěšení
s podobným zvukovým a smyslovým
doprovodem jako u spalovacích motorů na fosilní paliva.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Toyota
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Stalo se...

ODLOŽENÉ VÝROČÍ PRO LINDE
MATERIAL HANDLING

VOZY BMW STŘEDNÍM
ODBORNÝM ŠKOLÁM

vyzvednout rezervovaný vůz pomocí aplikace v chytrém
telefonu. Uživatelé mají pro snadné doplňování paliva či
elektrické energie v autě k dispozici platební karty nebo
nabíjecí čipy. Vozy se vracejí do vyhrazených zón.

B

MW pravidelně poskytuje své vozy odborným
školám. Tato iniciativa již dorazila také do České
republiky. Studenti ISŠA Integrované střední školy
automobilní Brno začali jako učební pomůcky používat
plug-in hybridní BMW 745Le a kompaktní Mini Cooper S.
Nejmodernější technologie těchto vozů jim poslouží jako
ukázka soudobého stavu automobilové techniky a umožní
jim lépe se připravit na budoucí povolání. Ještě v letošním roce BMW dodá dva vozy do Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Praha, v tomto případě
půjde o BMW 118i a jeden elektrický model. Všechna
vozidla budou školám předána zcela bezplatně na neomezenou dobu, a to včetně základní technické a školící
dokumentace.

Bydžově. Ten společně se závodníky a mechaniky týmu
Tatra Buggyra Racing Filip Bajora odcestuje do Saudské
Arábie aby se zúčastnil přípravy týmu a jeho závodních
vozů na Rallye Dakar.

Č

eská pobočka Linde Material Handling oslavila
30+1 let na trhu. Slavnostní akce u příležitosti oslav
spojené s tradiční zákaznickou konferencí proběhly
v Praze a v Ostravě. „Na letošní oslavy 30+1letého výročí
jsme se opravdu těšili. O to víc, že nám loni ty kulaté narozeniny překazila pandemie. Letos jsme je tedy uspořádali v ještě atraktivnější podobě, doplněné předvedením
poloautomatických vychystávacích vozíků a představením nejnovější generace elektrických vysokozdvižných
vozíků na českém trhu,“ uvedl obchodní ředitel Linde
Material Handling Česká republika Pavel Osička.
Nové vychystávací vozíky s poloautomatickou výbavou,
které byly na akci předvedeny, přispívají ke zvýšení efektivity skladů tím, že při vychystávání samy následují obsluhu a šetří tak čas nutný na nastupování a vystupování.
Největší pozornost poutal čelní vozík X35, první elektrický
vozík na trhu, který se vyrovná ve všech parametrech
vozíkům se spalovacím motorem.

ŠKODA AUTO VYŠKOLÍ IMPORTÉRY
A OBCHODNÍ PARTNERY

OSMÝ ŽÁKOVSKÝ VŮZ SE
JMENUJE ŠKODA AFRIQ

Š

koda Auto spojuje své prodejní a poprodejní
tréninkové programy v rámci nově založené
Sales & After Sales Training Akademie. Standardizuje školící programy pro své mezinárodní importéry a prodejce. Zvyšuje tak kvalitu a efektivitu vlastních vzdělávacích procesů. Nová akademie bude úzce spolupracovat
se školami a univerzitami. Tréninková Škoda Sales & After
Sales Training Akademie má za cíl modernizovat školicí
technologie a stát se digitálním kompetenčním centrem.
Svým obsahem se zaměří na témata elektromobility
a digitalizace. Bude vyvíjet vhodné strategie pro konkrétní
partnery podle specifik jednotlivých regionů a bude úzce
spolupracovat se školami a univerzitami aby podpořila
rozvoj inovací.

V
MILION KILOMETRŮ PRO VOZY
SLUŽBY UNIQWAY

rámci už tradičního projektu podpory technického
vzdělávání 25 žáků Středního odborného učiliště
společně se Škoda Motorsport vyvíjí závodní verzi
modelu Škoda Kamiq (psali jsme o tom už v minulém
čísle). Škoda Afriq má délku 436 cm. Jménem Afriq se
hlásí k začátkům Rallye Dakar s kořeny v pouštích severní
a západní Afriky a současně připomíná, že od začátku
letošního roku zodpovídá Škoda Auto za veškeré aktivity
koncernu Volkswagen v severní Africe. Osmý žákovský
vůz Škoda Afriq je dlouhý 4362 mm a má rozvor náprav
2649 mm. S podporou mistrů odborného výcviku a zkušených pracovníků z oblastí technického vývoje, designu
a výroby a poprvé i ze Škoda Motorsportu žáci realizují
řadu neobvyklých nápadů.

P

o třech letech provozu najely sdílené vozy Škoda
služby Uniqway od společnosti Škoda Auto DigiLab
již více než 1 milion kilometrů. Služba Uniqway je
určena výhradně pro sdílení mezi studenty a pedagogy. Službu využívá 5000 registrovaných uživatelů z 19
univerzit včetně zahraničních studentů ze 79 zemí. Od
letošního roku je služba dostupná nejen v Praze, ale také
v Mladé Boleslavi a Kladně. Zatímco před třemi lety zahrnoval vozový park 15 modelů Fabia, dnes mají vysokoškoláci k dispozici 38 vozidel – od vozů Fabia a Scala přes
městský elektromobil Citigoe iV až po Enyaq iV. Princip
pronájmu je jednoduchý: po bezplatné registraci stačí
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STUDENT POJEDE NA DAKAR

A

utomobilka Tatra Trucks podporuje vzdělávání
v oblasti technických. V rámci projektu Tatra do škol
vybraní studenti technických středních škol montují
z dodaných dílů funkční vozidla Tatra. Na základě tohoto
projektu byla ve spolupráci se závodním týmem Tatra
Buggyra Racing zorganizována soutěž pro studenty těchto
škol a učilišť o účast na přípravě závodního týmu na Rallye
Dakar. Soutěž se uskutečnila v areálu kopřivnické automobilky. Studenti měli za úkol za použití vybavení a nářadí,
které má k dispozici posádka závodního týmu, vyměnit kolo
na závodním speciálu. O vítězi nerozhodovala rychlost, ale
preciznost provedení a postupy. Vítězem se stal Filip Bajora ze Střední školy technické a řemeslné v Novém
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Uhlíkově neutrální
výroba v závodě Škoda
Auto ve Vrchlabí
Závod na výrobu komponent Škoda Auto ve Vrchlabí od konce roku
2020 vyrábí CO2 neutrálně. Snížení emisí CO2 ze 45 000 tun ročně na
3000 tun bylo dosaženo zejména přechodem na obnovitelné zdroje
energie a díky řadě úsporných opatření.

J

ako první výrobní závod
společnosti Škoda Auto na
světě vyrábí závod na výrobu
komponent ve Vrchlabí od
konce roku 2020 s neutrálními emisemi CO2. Za tímto účelem
automobilka důsledně snižovala spotřebu energie a přešla na obnovitelné
zdroje energie. Tímto způsobem se
podařilo snížit emise CO2 v závodě
ze 45 000 tun ročně na současnou
úroveň 3000 tun. Zbývající emise
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jsou vyrovnány prostřednictvím kompenzačních opatření a příslušných
certifikátů.
Ve Vrchlabí Škoda Auto od roku
2012 vyrábí automatickou dvouspojkovou sedmistupňovou převodovku
(DSG) DQ200. Denně se zde vyrobí
2300 kusů – v roce 2019 byla vyrobena třímiliontá převodovka DQ200.
Miroslav Kroupa, vedoucí řízení
značky ve Škoda Auto, zdůrazňuje:
„Jako automobilový výrobce neseme
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neutrální výroby v závodech v ČR
do roku 2025. Škoda Auto se navíc
snaží směřovat ke stejnému přístupu
i všechny své dodavatele. V loňském
roce pocházelo 41 500 MWh z celkové spotřeby 47 000 MWh energie ve
Vrchlabí z obnovitelných zdrojů, což
odpovídá více než 90procentnímu
podílu. Emise oxidu uhličitého tak
klesly ze 45 000 tun ročně na dnešních 3000 tun.
Zbývající emise CO2 jsou vyrovnány nákupem kompenzačních certifikátů CO2.
Efektivní hospodaření s energiemi
umožnilo závodu ve Vrchlabí ušetřit
za poslední rok více než 2000 MWh
tepelné energie a téměř 1500 MWh
elektrické energie. Kromě toho výroba
uzavřela nevyužívané topné okruhy,
zavedla inteligentní, energeticky
efektivní regulaci teploty v prostorách
a zajistila speciální řízení průtoku

přiváděného vzduchu. V mnoha prostorách bylo dále osvětlení navázáno
na provozní dobu.
Již od začátku roku 2019 jsou
všechny odpady z výrobního procesu
ve Vrchlabí dále využívány buď materiálově, nebo tepelně. Od začátku
roku 2020 to platí pro všechny výrobní závody automobilky. Přitom ještě
v roce 2015 připadalo na vyrobený
automobil 15,5 kg odpadu vyváženého na skládku. Snahou je maximální využití veškerého odpadu jako
druhotného zdroje surovin jako cesta
k plně oběhové ekonomice.
Příkladem je využívání odpadní
vody. Od roku 2010 se v závodech
Škody Auto podařilo snížit spotřebu
vody na vyrobený automobil o 37 %
na 2 m3. Recyklace vody k jejímu opětovnému využití už se daří rozšiřovat
nad rámec vlastní výroby i na odpadní
vodu v rámci celých komunit.

Od letošního roku využívá Škoda Auto
ve Vrchlabí namísto zemního plynu CO2
neutrální metan ze zařízení na výrobu
bioplynu.
Škoda Auto důsledně investuje do
ochrany klimatu i v dalších lokalitách.
V hlavním závodě v Mladé Boleslavi
vzniká největší fotovoltaický střešní
systém v České republice. V tamní teplárně se již dnes 30 % paliva potřebného k výrobě elektřiny získává z obnovitelných surovin a do konce desetiletí
se má používat výhradně emisně CO2
neutrální biomasa a bioplyn.
Škoda Auto chce být ve svém úsilí
o CO2 neutrální výrobu vzorem pro
jiné závody v České republice.

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů Škoda Auto
Foto: V. Rybecký a Škoda Auto

12 hlavních opatření ve výrobě ke
snížení emisí a zefektivnění procesů
1.

Optimalizace dopravníků pro soustružení
a vrtání
Úpravou dopravníku špon, kde byl nasazen princip
gravitačního odloučení zbytkové emulze, se zbytková
emulze vrací zpět do stroje bez dalších nákladů.

zvláštní odpovědnost za ochranu
životního prostředí a klimatu. Díky
CO2 neutralitě naší high-tech lokality
ve Vrchlabí udáváme směr a ukazujeme, kudy povede cesta v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí
a energetické efektivity.“
Od konce roku 2020 je závod ve
Vrchlabí CO2 neutrální, přičemž závody na výrobu automobilů v Mladé
Boleslavi a Kvasinách budou následovat s cílem dosažení zcela CO2

2.

Preventivní údržba hydraulického oleje
Systematickým sledováním a péčí o hydraulický
olej ve strojích se snižuje spotřeba a předchází se
vzniku nebezpečného odpadu.
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3.

9.

Elektrostatické čištění oleje

Opětovné využití řezného oleje

Čištěním oleje se prodlužuje jeho životnost a tím
se snižuje jeho spotřeba i množství nebezpečného
odpadu.

Přečerpání řezného oleje ze dna nádrží centrální
filtrační stanice přispívá k omezení tvorby nebezpečného odpadu. Část oleje lze opětovně využít.

6.

Nové zařízení pro snížení energetických ztrát
Optimalizace řízené výměny vzduchu v halách
snižuje spotřebu energie.

11.

Moderní akumulátory
Nahrazením stávajících olověných akumulátorů
lithio-ionovými v manipulačních strojích došlo k výrazné úspoře energie (138 MWh/rok), redukci CO2
(4,2 t/rok), snížení pracnosti (4,4 hod/den) a servisních služeb. Současně mohla být uzavřena původní
nabíjecí stanice.

4.

Výměna uhlíkových izolací cementačních pecí

10.

Nová tepelná izolace kalicích linek snižuje spotřebu
energie.

Instalace odparek

7.

Zavedení systému pro likvidaci odpadů

Zařízení, které je určeno k průmyslovému odpařování
varem, se nazývá odparka. Instalací těchto odparek
došlo ke snížení množství nebezpečného odpadu
(1900 m3 za rok).

Řízení kvality třídění odpadů podle standardu WMIS
(Waste Management Information System).

12.

Sběrné zařízení na zachycený kondenzát

5.

Využitím kondenzační kapaliny, která vzniká odparem
při praní dílů v pračkách, se snížila spotřeba vody
o 15 % (100 000 l/rok) i čisticích prostředků (500 l).

Zrušení výroby stlačeného vzduchu s tlakem 9 bar
Zrušení náročné výroby stlačeného vzduchu s tlakem
9 bar díky přestavbě dvou strojů, které pracují s tlakem
6 bar.

8.

Recyklace použitého oleje
Zařízení na lisování brusných kalů z filtrační stanice
umožňuje znovu použít odfiltrovaný olej ve výrobě.
Brusný kal obsahuje 50 % oleje, který se získává zpět
a tím se snižuje nebezpečný odpad o 40 t/rok.
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Paradox měření emisí jen ve výfukových plynech – využití elektrické energie bez
ohledu na její zdroj je dotováno, zatímco paliva z obnovitelných zdrojů nikoliv
(zdroj FuelsEurope)

Vývoj elektrifikace lehkých vozidel podle TotalEnergies

Vize 2050:
Cesta k evoluci
kapalných paliv
Mimořádná odborná konference Vize 2050:
Dekarbonizace kapalných paliv a přechod
k udržitelné mobilitě měla za cíl ukázat, že
v dopravě budou na trhu i další alternativy
k elektromobilitě.

S

polečnost Petrolmedia
společně s Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu ČAPPO
pod patronací Ministerstva

renčním centru Ústavu molekulární
genetiky AV ČR.
Do roku 2050 by státy Evropské
unie měly skončit s výrobou elektrické energie a pohonných hmot z fosilních zdrojů. Evropská komise
již načrtla plán této dekarbonizace
a nazvala jej Nový zelený úděl
pro Evropu. Jeho součástí je kontroverzní zákaz použití spalovacích
motorů produkujících emise CO2
u nových automobilů od roku 2035.
Ten mezi zástupci nejen petrolejářského průmyslu vyvolává velké
diskuse. Právě tomu se věnovala konference Vize 2050, která se snažila
hledat alternativní cesty pro udrži
telnou mobilitu mimo jiné prostřednictvím dekarbonizace kapalných
paliv.

průmyslu a obchodu ČR uspořádala
mezinárodní konferenci Vize 2050:
Dekarbonizace kapalných paliv
a přechod k udržitelné mobilitě.
Akce se konala v moderním konfe-
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Kapalná paliva budou i nadále
hrát významnou roli
Alessandro Bartelloni, ředitel organizace FuelsEurope, která v Bruselu v dialogu s orgány Evropské
unie zastupuje společnosti vlastnící
a provozující téměř 100 % rafinérské
kapacity EU, vysvětlil, že elektrifikace
nemůže vyřešit všechny požadavky
na dekarbonizaci dopravy v Evropské unii. Podle něj budou kapalná
paliva s nízkou uhlíkovou stopou
i nadále hrát zásadní roli, kterou

elektrifikace pouze doplní. Ostatně
letecká a námořní doprava, nákladní automobily a částečně i osobní
automobily budou ještě dlouhá léta
používat kapalná paliva, protože
vysokou hustotu energie potřebnou
pro jejich provoz nelze zajistit pouze
elektrifikací.
Profesor Jan Macek z Fakulty
strojní ČVÚT porovnal emise skleníkových plynů u osobních vozidel
s různými typy pohonu. Upozornil, že
s ohledem na energetickou náročnost výroby akumulátorů nestačí pro
posouzení emisní bilance vozidel jen
měření množství emisí ve výfukových plynech. Bateriová vozidla při
výrobě článků akumulátorů v Číně
nevykazují podstatné zlepšení
emisí proti jiným konceptům vozidel.
Chceme-li ve vazbě na nové zdroje
dopravu elektrifikovat, pak je nutno
vzít v úvahu, že elektromobil má
na vstupu z akumulátoru do hnací
jednotky vyšší účinnost, protože
využívá již připravenou elektrickou
energii. Je nutné ale přidat ztráty při
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nabíjení – podle statistiky ADAC od
25 % u rychlého dobíjení vozů Tesla
až k 10 % pro další značky. Nutno
také vzít v úvahu dodatečné emise
skleníkových plynů pro výrobu a distribuci kapalných fosilních paliv
(cca 10 – 15 %) a ztráty v síti i emise
při výrobě a importu elektřiny
(v ČR v roce 2019 15 % + 12 %).
Pro Německo jsou emise CO2 při
výrobě elektrické energie 0,5 kg/
kWh, ve Francii díky vysokému podílu jaderných elektráren pod 0,1 kg/
kWh. Proto je potřeba místo emisí
ve výfuku potřeba počítat emise od
zdroje energie.
Chceme-li v České republice
elektrifikovat všechna osobní a lehká
dodávková vozidla, budeme potřebovat 18 – 20 TWh (podle podílu
málo účinného rychlonabíjení), tedy
1,3 – 1,6 výkonu jaderné elektrárny
Temelín (ta má roční produkci 12 –
15 TWh). Vozidla se nebudou nabíjet
24 hodin denně. Při využití 8 hodin
pro nabíjení je příkon trojnásobný,
tedy špičkový výkon 4 – 4,5 JeTe.
Vyplatí se tedy před přijetím opatření
počítat ekonomický dopad pro vyloučení nesmyslů, kterých je v publikacích neodborníků nebo spekulantů
mnoho. Otázkou je, co se stane až
voliči poznají reálný výsledek – jen
malé nebo žádné zlepšení klimatické
změny, trh deformovaný nařízeními
v ekonomice, propad exportu při
nutnosti vyššího importu a ekonomicky závislé mezinárodní vazby ČR?
Mýtus o řešení dnešních problémů
pokrokem v budoucnosti vyvolává
neopodstatněná naděje.
Globální zdroje energie
(zdroj TotalEnergies)
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Rozdělení zdrojů pohonu u těžkých vozidel a předpoklad rozvoje bezemisních
nákladních vozidel pro městskou a těžkou přepravu podle TotalEnergies

Vývoj dekarbonizace letecké a lodní dopravy podle TotalEnergies

Budoucnost ve vodíku
Generální ředitel Toyota Central
Europe Martin Peleška jako jediný
zástupce automobilového průmyslu
zdůraznil, že použití vodíku a vodíkových palivových článků v dopravě je
dobrá volba pro budoucnost.
Jakub Iwanowski z koncernu Orlen
Unipetrol představil plány skupiny
PKN Orlen do roku 2030 včetně
přípravy výroby a prodeje vodíku pro
pohon automobilů. Přitom upřesnil
plány se zaváděním vodíku v České
republice do roku 2030, kde Orlen
vidí velký potenciál pro jeho použití
v dopravě. Začátkem roku 2022 by
měla být uvedena do provozu první
čerpací stanice na vodík v Praze
na Barrandově. Krátce poté bude
následovat otevření areálů v Litvínově a Neratovicích. Celkem by mělo
být v České republice 28 čerpacích
stanic na vodík se dvěma distribučními terminály a kapacitou elektrolýzy
s výkonem 80 MW.
Petr Lux ze společnosti Čepro řekl,
že alternativní paliva nelze chápat jako
povinnost, ale jako novou příležitost.
Představil potenciál obnovitelných
zdrojů energie pro snížení emisí CO2.
Čepro se zaměřuje na budování fotovoltaických zdrojů s výhledem na jejich
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budoucí využití pro produkci vodíku. Do
konce roku 2021 bude dokončeno prvních pět zdrojů s celkovým špičkovým
výkonem 2 MWp celkovou investici 58
milionů Kč, z čehož 24 milionů Kč představují státní dotace. Dalším projektem
je budování dobíjecích stanic u čerpadel EuroOil. V současné době jich je
28, do konce roku to bude 40 a dalších
50 přibude do roku 2025. K nim se budou výhledově budovat solární zdroje
s články na střeše. Těchto stanic by
mělo být 20 s výkonem po 6 kWp.
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Problematická návratnost
obrovských investice
do nejisté budoucnosti
Generální ředitel Slovnaftu Marek
Senkovič, který na konferenci zastupoval skupinu MOL, přinesl reálný
pohled rafinérií na aktuální vývojové
trendy v oblasti paliv a uhlíkové neutrality. Zdůraznil, že vliv dopravy v EU
na globální vývoj emisí CO2 je velmi
malý, takže zákaz spalovacích motorů v EU bude mít jen minimální efekt.
„Změníme Evropu, ale nezachráníme
svět. Investice do výroby zeleného
vodíku budou astronomické s nereálnou návratností,“ uvedl.
Senkovič připomenul, že z deseti
největších emitentů CO2 v Evropě
je devět energetických společností,
z toho sedm z Německa, a jedna
lodní společnost. Vyřazení uhlí
z produkce energie a jeho náhrada
jadernými elektrárnami, což je technologie, kterou evropské firmy dokáží samy zvládnout, by proto mělo
větší efekt. Namísto toho se EU vrhá
na solární panely dovážené z Číny.
Stejně tak by podle Senkoviče mělo
z hlediska snížení emisí CO2 význam
omezení rychlosti na dálnicích, ale
nikoliv ve městech, a daleko větší
efekt než omezování osobních automobilů by mělo zpomalení a omezení lodní dopravy, protože nákladní
lodě jsou skutečná environmentální
katastrofa.

Plán rozvoje zásobování vodíkem v ČR podle Orlen Unipetrol

„Energetická transformace formou
zaváděnou v EU bude extrémně
drahá a zvýší závislost EU na dovozu.
V důsledku toho mnoho technických
odvětví opustí Evropu. Objem dokumentů, zavazujících firmy, co a jak
mají dělat, je neúměrný. EU požaduje
použití biosložek 2. generace, ale
současně chce od roku 2035 zakázat
spalovací motory. Proto pro nikoho
nemá smysl do této technologie investovat. Absolutně zde chybí cit pro
délku vývoje a návratnosti investic,“
zdůraznil Senkovič.

Emisní cíle EU se nepodaří
splnit
Studii přechodu na udržitelnou
mobilitu francouzského koncernu
TotalEnergies představil jeho zástupce Josef Paumer. Připomenul, že
v globálním měřítku se 81 % energie
získává z fosilních paliv, přičemž 31 %
připadá na ropné produkty a 27 % na
uhlí. V dopravě podíl ropných produktů výrazně přesahuje 90 %.
Značný rozdíl v poměru energie
spotřebované na obyvatele je mezi
zeměmi OECD a zbytkem světa,
přičemž zdaleka největší spotřeba
je v USA. Snížení emisí z dopravy v EU tedy nespasí svět. Navíc
analýzy ukazují, že se emisní cíle
EU pro rok 2050 nepodaří splnit. Je
zde zásadní rozpor mezi rostoucí
potřebou energie a snahou snižovat
emise. Jediným dostupným řešením
pro nastávající mezidobí je použití zemního plynu, a to především
v energetice.

Perspektivnímu vývoji
chybějí inženýři
Zástupce společnosti Orlen Unicre
Jiří Hájek popsal novou technologii Biomass to Liquid. Varoval, že
řepka z našich polí v nejbližší době
nezmizí bez ohledu na změnu vlády.
Upozornil, že alternativní zdroje pro
biopaliva zatím nejsou perspektivní – při produkci z řas přijde 1 kg na
1250 Kč a objem domácího odpadu
je nedostatečný – jedna běžná rodina
vyprodukuje za deset let 40 litrů oleje.
Také zdroje dalších odpadů pro technologie waste-to-fuel u nás nejsou
dostatečné. Pro produkci biopaliv
2. generace je potřeba vyřešit problém
sběru odpadu zejména z lesnické
a zemědělské produkce, aniž by se
tím zvyšovaly emise.
Evropský projekt rozvoje procesu
výroby zdrojů pro čistá paliva na bázi
nepřímého zkapalňování odpadní

biomasy COMSYN bude vyžadovat
obrovské investice do rafinerií s nejistou návratností. Cílová cena 0,8 eura
za litr je zatím nedostižná.
Jiří Hájek při tom zdůraznil
největší současný problém. Technologie pro pokročilá biopaliva by
mohly být dosažitelné pro roky 2027
resp. 2028, ovšem chybějí inženýři,
aby tento vývoj mohl být dokončen.
O petrochemii není mezi vysokoškolskými studenty zájem, a to nejen
u nás, ale v celé Evropě, takže v současné době už nejsou inženýři pro
vývoj nových inovací a transformaci
petrochemického průmyslu. Proto
realizaci projektů jako je COMSYN
nelze slíbit.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Vladimír Rybecký
a Petrolmedia

Budování čerpacích stanic na vodík podle Toyoty
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Volkswagen Financial
Services – budoucnost
na nové prestižní adrese
Společnost Volkswagen Financial Services se
přestěhovala do Bořislavka Centra v Praze 6.
Při příležitosti přestěhování do nových
prostor společnost představila své směrování
pro nejbližší dobu.

N

ové interiéry svou kvalitní
architekturou a řešením
kanceláři podtrhují důraz
na flexibilitu, sdílení
a podporu kreativity zaměstnanců ve firemní kultuře Volkswagen Financial Services (VWFS).
Komplex Bořislavka Centrum tvoří
čtyři nepravidelné skleněné krystaly
navržené architektonickým studiem
Aulík Fišer architekti. Volkswagen Financial Services má pronajatá tři patra
v jedné z těchto čtyř kancelářských
budov třídy A. Na prestiži novému sídlu
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VWFS dodává nejen kvalitní moderní
architektura, ale i přítomnost sochařských děl od předních českých umělců
Maxima Velčovského a Federica Díaze.
„Stěhujeme se po 22 letech.
Novou prestižní adresou Volkswagen
Financial Services v Bořislavka Centrum chceme zdůraznit naši probíhající transformaci na moderní, digitální, inovativní, agilní a ekologicky
smýšlející firmu. Jdeme naproti současným trendům, abychom zajistili
nejvyšší úroveň a kvalitu služeb pro
naše zákazníky a obchodní partnery,“
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pracovní místa, ale i relaxační zóny,
prostory pro setkávání či místnosti
vybavené nejmodernější technikou
pro online schůzky, které jsou dnes
běžnou součástí pracovního života.
„Naše nové sídlo podtrhuje flexibilitu, komunikaci a inovativnost, což
jsou atributy, které chceme, aby si
s námi klienti spojovali. Věříme, že
díky novému stylu práce, který architektonické řešení Bořislavka Centrum
podporuje, budou i pro ně přínosem
ještě kvalitnější produkty a služby.
Nové prostory nám totiž umožní flexibilněji propojovat týmy, prohlubovat
spolupráci, podpořit kreativitu našich
zaměstnanců a prosazovat agilní
principy fungování firmy,“ řekl jednatel společnosti Volkswagen Financial
Services Hans-Peter Seitz.
Celý komplex Bořislavka Centrum
má mezinárodně uznávaný zelený
certifikát Leed Gold mimo jiné za využívání dešťové vody, zelené střechy,
rekuperaci energie z výtahů nebo
za výměník tepla. VWFS zde má 80
pakovacích míst se 12 dobíjecími
stanicemi.
„Udržitelnost našeho nového sídla
pro nás byla velmi důležitá, protože
patří k našim základním firemním
hodnotám a projevuje se například
i v tom, jaký důraz klademe na podporu rozvoje elektromobility v České
republice,“ uzavřel jednatel společnosti Volkswagen Financial Services
Vratislav Strašil.
V rámci předvedení nových prostor
vrcholní představitelé společnosti
Volkswagen Financial Services

představili plány pro nejbližší období.
Člen představenstva VWFS pro prodej
a marketing Anthony Bandmann
uvedl: „Nové prostory vystihují to, co je
naším cílem do budoucna, a to nejen
v České republice – reprezentuje proměnu naší společnosti a její nové obchodní modely. Nejde jen o podporu
prodeje vozů skupiny VW s tradičními
produkty a zajištění mobility. Dnes je
každé druhé auto prodávané v rámci
skupiny VW financováno produkty
VWFS a k tomu se přidává i financování pronájmu vozidel, nabíjecích
služeb a další nové produkty. V roce
2020 jsme se dokonce dostali až na
podíl 70 % z prodaných aut skupiny.
Navzdory Covidu vše nasvědčuje
tomu, že i letos dosáhneme rekordní
obrat kolem 4 miliard eur. Přesto by
bylo chybou sedět na místě a říkat si,
že všechno se vyvíjí dobře. Objevují se
nové obchodní modely, například ty,
které uvádí Tesla, a velmi agresivně
útočí nové společnosti. Musíme se zaměřit na financování fleetu a operativně reagovat na měnící se požadavky
i chování zákazníků. Naše společnost
se postupně proměňuje v poskytova-

říká jednatel společnosti Volkswagen
Financial Services Vratislav Strašil.
Nové kanceláře, do nichž se přestěhovalo 250 zaměstnanců VWFS,
poskytují prostor k prosazení nového
stylu práce a komunikace v rámci
společnosti. Sdílená místa, propojené zóny a nové neformální prostory
pro setkávání mají za cíl pomoci lepší
komunikaci mezi týmy a zaměstnanci
z různých oddělení. Otvírají možnost
hybridní práce v propojení s již standardní prací z domova. Zaměstnanci
VWFS mají k dispozici nejen flexibilní

tele služeb mobility. Své služby
nabízíme třemi způsoby: prostřednictvím dealerů, digitálně a prostřednictvím fleetů. Přitom trend zatím
nesměřuje k přímému digitálnímu
prodeji nových automobilů s financováním, ale rozšířené už je zajištění
financování ojetých aut. Naším cílem
je poskytovat klientům kompletní
servis.“
Člen představenstva VWFS
zodpovědný za IT Mario Daberkow
k tomu dodal: „IT je klíčovým prvkem
pro rozvoj nových forem obchodování, protože do budoucnosti bude zásadní digitální spojení se zákazníky.
Česká republika je pro nás klíčovým
inovativním trhem pracujícím na
vývoji nových projektů. Musíme brát
na vědomí lokální odlišnosti a být
partnerem lokálních prodejců v jejich
digitálních aktivitách. V České republice v současné době vyvíjíme nejvíc
inovativní projekty a český management je nám při tom velkou pomocí.“
Ke službám pro transformaci
k elektromobilitě Vratislav Strašil uvedl: „V současné době u nás elektromobily mají jen zanedbatelný podíl, protože značná část registrací připadá
na dovozce a prodejce. Z prodaných
vozidel jich 95 % směřuje k firmám se
zahraničním zázemím, které se touto
cestou snaží zdůraznit své ekologické
cítění. Připravujeme ale naše obchodní partnery na dramatickou proměnu
vozového parku, k níž by v letech
2022 až 2023 mělo dojít, a vysvětlujeme jim přednosti, jaké jim elektromobilita může přinést.“

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Vladimír Rybecký
a VWFS
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AutoBest – Mission
Impossible podruhé
Stejně jako před rokem dokázala organizace
AutoBest zdánlivě nemožné – uspořádat
závěrečný test finalistů v rakouském Teesdorfu,
tentokrát i s tradiční prezentací.

hájením testovacích jízd v Rakousku
vstoupil v platnost úplný lockdown.
Přesto se i při dodržení veškerých
hygienických předpisů podařilo zdánlivě nemožné – uskutečnit kompletní
naplánovaný program včetně tradičních prezentací většiny vozů s osobní účastí zástupců značek Dacia,
Renault a Škoda, přičemž v případě
dalších značek vedení společností
nepovoluje v současné době cesty
do zahraničí. I přes omezení dopravy
se většina členů poroty do Rakous-

ka dorazila – chyběli jen ti, kterým
v účasti zabránily zdravotní problémy
nebo vedení redakcí zakazující cestování do zahraničí.
Stejně jako před rokem mělo setkání v Teesdorfu dvojnásobný význam
pro všechny zúčastněné – nejen díky
jedinečným řidičským zážitkům, při
nichž všichni finalisté prokázali své
kvality, ale také díky možnosti vyměnit
si v této složité době své osobní i profesní zkušenosti ze situace v různých
zemích po celé Evropě.

Porotci AutoBest po testech
v Teesdorfu hodnotí všechny finalisty
na základě osvědčených, přesně definovaných 13 kritérií aby v nejbližších
dnech padlo rozhodnutí o tom, který
z vozů bude doporučen jako nejlepší
koupě pro běžné motoristy v Evropě.

Text: Vladimír Rybecký
(AutoBest)
Foto: AutoBest

V

ýcvikový areál rakouského
autoklubu ÖAMTC
v Teesdorfu nabízí pro
zkoušky finalistů ankety
Auto Best – Best Buy Europe ideální podmínky. Je zde možné
ověřit chování vozů na silnicích i v extrémních situacích, do nichž se ale
mohou dostat všichni řidiči v běžném
provozu v okolí malebného městečka
Kottingbrunn. Navíc je zde i prostor
pro jednání porotců při rozhodování
o dalších udělovaných cenách.
Stejně jako před rokem závěrečný
test ovlivnila pandemická situace
v Evropě. Navíc pouhý den před za-
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Dacia Spring vítězem
AutoBest 2022
Dacia Spring se stává vítězem ankety AutoBest-Best Buy Car of Europe
v roce 2022. Mate Rimac se stává novým členem síně slávy ManBest,
CompanyBest 2022 se uděluje společnosti Pininfarina a cenu EcoBest
2022 získává Renault Mégane E tech 100% elektrický.

D

acia Spring byla zvolena
vítězem ankety AutoBest
2022, evropského ocenění pro nejlepší vůz Evropy
ke koupi v roce 2022.
S celkovým počtem 14 674 bodů se
Dacia Spring umístila na prvním místě před novou generací Škody Fabia
s 13 364 body. Nový Opel Mokka se
umístil na třetím místě s celkovým
počtem 13 312 bodů.
Letošní hlasování bylo jedním
z nejzajímavějších v historii, protože
každý ze šesti finalistů se alespoň
u jednoho z porotců umístil na
prvním místě. Dacia Spring byla na
prvním místě u 15 porotců, Škoda
Fabia u šesti, Renault Arkana a Opel
Mokka u tří a u jednoho se tato
dvojice dělila o první místo, Toyota

Yaris Cross u tří a Hyundai Bayon
u jednoho.
„Po vynikajících výsledcích v EcoBest Challenge 2021, inovativním
projektu organizace AutoBest, Dacia
Spring získala ocenění Best Buy Car
of Europe v roce 2022. První elektricky
poháněná Dacia je první plně elektricky poháněný automobil, který se stal
finalistou za 21 let ankety AutoBest.
Nová filozofie značky vozit „jen to
nejnutnější“ dělá z modelu Spring
nejdostupnější elektricky poháněný
městský vůz dostupný na evropských
trzích. S vynikajícím dojezdem a energetickou účinností zapůsobil malý
elektromobil na mnoho z 32 členů
poroty a dosáhl vítězství. V AutoBest
věříme, že příští rok Dacia Spring
významně přispěje k demokratizaci

Dacia Spring
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elektromobility v Evropě,“ uvedl
prezident poroty Ilia Seliktar.
„V organizaci AutoBest jsme
před lety předpovídali budoucí růst
elektromobility. Při mnoha příležitostech jsme tvrdili, že přechod na ZEV
– vozidla s nulovými emisemi – bude
rychlejší, než si mnoho lidí myslí. Rok
2022 bude pravděpodobně rokem
přechodu, kdy počet nových elektromobilů v začne být na trhu relevantní
v téměř jakémkoli segmentu. Na této
cestě má Dacia Spring za úkol ukázat, že elektromobil může být cenově
dostupný pro kohokoli, může pomoci
městům v procesu dekarbonizace
se zákazníky, kteří touží jezdit pouze
na elektřinu,“ prohlásil zakladatel
a předseda organizace AutoBest Dan
Vardie.

Renault Mégane E-Tech 100% elektrický

Mate Rimac

„Tato nová premiéra v historii
ankety AutoBest je dalším důkazem
toho, že naše organizace drží krok
s komplikovanou dobou, v níž všichni
v Evropě žijeme. Jako vždy děláme
svou práci včas a vyhlašujeme naše
vítěze s respektem k naší tradici.
V AutoBest všichni doufáme, že nám
příští rok poskytne více svobody cestování a řízení, že se vrátíme k běžnějším činnostem, protože máme
mnoho věcí na práci. I když jsme
úspěšní v situacích „Mission impossible“, jako byly poslední dva závěrečné testy v letech 2020 a 2021,
organizované za úplného omezení
Rakouska, jsme si jisti, že Evropa
najde nejlepší cestu z těchto pandemických časů,“ dodal Dan Vardie.
Ocenění CompanyBest 2022
získává společnost Pininfarina, jeden
z největších reprezentantů italského
designu proslulého po celém světě.
Společnost Pininfarina, založená
v Turíně v roce 1930, dnes v majetku
Mahindra Group, vytvořila některé
z nejkrásnějších automobilových
karoserií a těší se dlouhému spojení s legendárními značkami, jako
jsou Alfa Romeo, Lancia, Peugeot,
Maserati a Ferrari. Po těžké době se
v posledních letech vrátila s vynikajícími výsledky. Pininfarina mimo jiné
pomáhá rostoucím společnostem,
jako je VinFast, návrhem stylu jejich
modelů a identity značky.
Novým členem síně slávy osobností automobilového průmyslu
ManBest je Mate Rimac, vycházející
hvězda evropského automobilové-

ho průmyslu. Mate Rimac předvedl
světu, že elektrická mobilita může
přinést zábavu a výkon nepředstavitelný pro tradiční spalovací motory.
Po deseti letech odhodlání a vize
o budoucnosti nyní Mate Rimac vede
společnost Bugatti-Rimac, která spojuje starý a nový svět automobilového průmyslu. Od skromných začátků
je jméno Rimac nyní známé tím, že je
v čele vývoje elektrifikace ve spojení
se značkami jako jsou Porsche, Hyundai, Kia a Aston Martin.
Renault Mégane E-Tech 100%
elektrický je držitelem ocenění EcoBest 2022. Vývojový tým Renaultu
vytvořil elektromobil, u něhož výkon
a ovladatelnost nejsou omezeny
vysokou hmotností. Prostor pro
cestující není ovlivněn konstrukcí
a uspořádáním hnacího ústrojí.
Výsledkem je vyvážený elektricky
poháněný rodinný hatchback s prostorným a všestranným interiérem,
který je dostatečně výkonný s výrazným dojezdem a velmi příjemnými
jízdními vlastnostmi.
Ocenění SafetyBest 2022 získává
Isuzu D-Max jako první pick-up, který
získal 5 hvězdiček v testu Euro NCAP.
Bezpečnost u pick-upů byla dlouho
stranou zájmu a Isuzu to nyní mění.
Nový D-Max nastavuje vysokou laťku
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s prvky pasivní i aktivní bezpečnosti.
Zahrnutí předních stereo kamer přináší do tohoto sektoru novou úroveň
ochrany řidiče a chodců.
Ocenění SmartBest 2022 získává
Mercedes-Benz za MBUX Hyperscreen v modelu EQS. Tato nová
špičková technologie hraje hlavní
roli v aktivní bezpečnosti díky využití
umělé inteligence, která se učí preference řidiče a rozpoznává je, což
znamená, že hlavní funkce jsou vždy
připraveny k použití a není třeba před
jízdou volit z velkého množství nabídek. Chytrá ergonomie a interakce
s navigačními funkcemi znamenají,
že řidič nemusí při provádění určitých
úkolů spouštět oči ze silnice.
Ocenění SportBest 2022 získává
Alejandro Agag za vytvoření kategorie Extreme E. Když v roce 2014
uvedl první elektrickou závodní sérii
formuli E předběhl dobu. Alejandro
Agag nyní provozuje oficiální mistrovství světa FIA formule E i sérii
Extreme E terénních závodů elektricky poháněných vozidel.

Text: Vladimír Rybecký
(AutoBest)
Foto: AutoBest
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Letošní kolekce
automobilových barev
Letošní kolekce automobilových barev se nese v duchu nekonečných
možností. Sada pro Evropu, Střední východ a Afriku oživuje tradiční
barvy, pro Asii a Tichomoří odrážejí flexibilitu, svobodu a otevřenost.
Design pro severoamerický trh se zaměřuje na koncept rovnováhy.

D

esignéři divize BASF
Coatings představili
kolekci automobilových
barev pro letošní rok.
Její název Superposition
odráží nespočetné množství variací
a odstínů, které automobilu propůjčují velmi odlišný vzhled. Po roce tak
společnost BASF opět shrnuje závěry
týkající se aktuálních trendů, jež ve
spolupráci se zákazníky a partnery
využije při vývoji nových produktů.

Barvy pro region EMEA
otevírají oči a nutí k zamyšlení
Sada navržená pro Evropu, Střední
východ a Afriku (EMEA) oživuje
tradiční barvy pomocí nových efektů,
jemných přechodů nebo specifického třpytu. Zatímco odstíny šedé mění
svou barevnost podle úhlu pohledu,

lehké a reflexní odstíny modré strukturují povrch.
„Tyto barvy vytváří superpozice
komplexních tónů. Pro lidské vnímání
proto představují výzvu, jinými slovy,

Letošní kolekce automobilových barev se
nese v duchu nekonečných možností

otevírají oči a nutí k zamyšlení,“ říká
generální ředitel společnosti BASF
v České republice Filip Dvořák.

Asie a Tichomoří se otevírají
novým obzorům
Jako dominantní trend letošního
roku v Asii a Tichomoří určili designéři BASF společenské změny, za nimiž
se skrývají nová energie a orientace

Sada pro Evropu, Střední východ
a Afriku oživuje tradiční barvy
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na budoucnost. Barvy pro tento region
jsou proto světlé a čisté – odrážejí
flexibilitu, svobodu a otevřenost,
evokují jaro a naději.

Severní Amerika pracuje
s konceptem rovnováhy
Oproti tomu design pro severoamerický trh se zaměřuje na koncept
rovnováhy, který podporuje lidskou
vytrvalost a houževnatost. Barevné
trendy zde vycházejí z optimismu
a odolnosti, a mají navodit představu
nevyčerpatelného potenciálu lidstva
posouvat se navzdory výzvám kupředu.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů BASF
Foto: BASF

Barvy pro Asii a Tichomoří odrážejí
flexibilitu, svobodu a otevřenost

Greenwashing
bereme doslova:
Při praní až o 85 %
nižší zatížení
životního prostředí.
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Nás pohání

VĚDOMOSTI

Školení na nejvyšší úrovni díky know-how společnosti Bosch
f Roky zkušeností a komplexní znalost všech značek a systémů v automobilovém průmyslu
f Získané znalosti usnadňující opravy, údržbu a servisní práce
f Vysoký podíl praxe a malé skupiny účastníků zaručují učení orientované na cíle
f Pozitivní ekonomický dopad díky znalostem systémů napříč značkami
f Vysoce kvalifikovaní školitelé zajišťují profesionální předání know-how
skoleniaabosch.cz

1 Otevřete stránky skoleniaaBosch.cz

2 Vyberte typ školení
https://skoleniaabosch.cz
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3 Zvolte termín školení

4

Zadejte požadované údaje

