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Nový Peugeot 508 RXH 2.0 BlueHDi
Řada Peugeot 508 se rozšiřuje o zcela
novou verzi RXH 2.0 BlueHDi 180 EAT6,
jejíž prodej v Evropě startuje v listopadu
2014.
Peugeot 508 byl od svého uvedení na
trh na začátku roku 2011 k dispozici
ve verzích sedan a kombi. V roce 2012
obohatil řadu Peugeot 508 RXH HYbrid4. Peugeot 508 RXH HYbrid4 je
stále výjimečný využitím hybridního pohonu kombinujícího turbodiesel a elektromotor.
Peugeot 508 ve verzi RXH je nově k dispozici i se vznětovým motorem 2,0 BlueHDi 180 k EAT6 s potenciálem přilákat
další zákazníky. U této verze motoru s
výkonem 133 kW (180 k) při 3750/min
a točivým momentem 400 N.m při
2000/min byly u vozu RXH
s pohotovostní hmotností
1790 kg homologovány
emise 119 g CO2/
km a kombinovaná
spotřeba 4,6
l/100 km.
U vozu 508
RXH HYbrid4
turbodiesel
2,0 HDI o
výkonu 120
kW (163 k)

pohání přední kola a elektromotor o
výkonu 27 kW (37 k) zadní. Oba motory fungují střídavě nebo současně. K
dispozici jsou tak čtyři režimy jízdy, mezi
nimiž může řidič přepínat (ZEV, 4×4,
Sport, Auto). Tato varianta s pohotovostní hmotností 1910 kg má normovanou
kombinovanou spotřebu 4,0 l/100 km
(emise 104 g CO2/km).
Nový Peugeot 508 RXH se pro evropský trh vyrábí ve francouzském městě
Rennes. Základní cena verze 508 RXH
Allure 2,0 BlueHDI FAP 180 S&S EAT6
je 993 000 Kč, varianty 508 RXH Allure
2,0 HDI FAP ETG6 HYbrid4 činí 1 052
600 Kč.

Ze světa
Renault Eolab za cenu jako Clio
„Víme, že v případě sériové výroby by tento automobil nestál více než Clio DCi s
výkonem 90 k,“ prohlásil ředitel Renaultu
pro konkurenci Thierry Bolloré o konceptu Eolab, nedávno představeném na
autosalonu v Paříži. Spotřeba konceptu je
jen 1,0 l/100 km, takže emise CO2 jsou 22
g/km. Koncept pohání dobíjecí hybridní
pohonná jednotka a jen na elektrický pohon má dojezd 60 km.
Renault se u konceptu s hmotností 955 kg
záměrně vyhnul použití drahých materiálů, jako jsou uhlíková vlákna. Eolab používá odlehčenou ocel, hliník a kompozity. Z hořčíku vyrobená střecha má hmotnost jen 4 kg. Aerodynamická účinnost vozu se ve srovnání s Cliem zlepšila o 30 %. Mezi významné aerodynamické prvky patří aktivní spoiler předního nárazníku, klapky zadního nárazníku a boční
panely optimalizující proudění vzduchu kolem předních kol.
více na www.autoweek.cz
Daimler a Linde Group připravují
vodíkovou cestu
Při výstavbě nových plnicích stanic na
vodík v Německu spojí Daimler a Linde
Group své síly se společnostmi Total,
OMV, Avia a Hoyer. Nový projekt je
součástí národního inovačního programu
pro technologii palivových článků (NIP),
pro jehož podporu spolková vláda vyčlenila 1 milion eur. Linde získává vodík ze
„zelených“, plně regenerativních zdrojů.
více na www.autoweek.cz

více na
www.autoweek.cz

Automobilky se obávají Googlu
Mercedes-Benz a Volkswagen se brání
zasahování do dat ve svých automobilech
ze strany Googlu.
Google totiž ví, co si myslíte. Když se
rozhodnete vyhledat informace o hnědém
kombi vozu se vznětovým pohonem a
přímo řazenou převodovkou, Google tuto
frázi automaticky doplní sotva napíšete
slovo „hnědý“. Německé koncerny Daimler a Volkswagen Group touto schopností
elektronického oka nejsou nadšeny.
„Vyhledáváme spojení s datovými systémy společnosti Google, ale chceme
zůstat pány svých automobilů. Potenciální
konflikt vzniká v oblasti zpřístupnění dat,“
prohlásil pro Automobilwoche nejvyšší šéf
Volkswagenu Martin Winterkorn.
Zákazníci ve stále větší míře očekávají nepřetržité připojení i na cestách, a
tak automobilky ve svých automobilech
zpřístupňují stále více internetových
služeb a vozy vybavují systémy, které
umožňují jejich vzájemnou komunikaci.
Google, Apple a BlackBerry považují systémy vestavěné v automobilech za příležitost k expanzi.

„Je velmi dobře, že automobilky projednávají své vlastní systémy pro zpracování
a ukládání dat, aby se nestaly závislými
na třetích stranách,“ prohlásil generální
ředitel Daimleru Dieter Zetsche.
Google se snaží, aby mohl automobilkám
do automobilů poskytovat vestavěné
rozhraní pro komunikaci a mapové
služby. Dokonce předvedl automobil ve
tvaru vajíčka jezdící bez řidiče, aby tím
naznačil, že by jednoho dne mohl otevřeně konkurovat automobilkám. Auto
vyvinuté Googlem nemá volant ani pedál
brzdy, takže je spíše přepravní gondolou.
Tato vize Googlu je v příkrém rozporu s
pojetím automobilek, které u svých automobilů zdůrazňují pohodlí a radost z
jízdy.
„Google se snaží lidi během celého dne
sledovat, generovat data a pak je použít
k ekonomickému zisku. A právě to je
ten bod, v němž hrozí konflikt a o němž
potřebujeme jednat,“ říká Zetsche.

Ze světa
Dangel Expert Tepee 4x4
V síti prodejců Peugeotu lze zakoupit i
speciální verze s pohonem všech kol od
firmy Dangel. Mezi nimi je i Expert Tepee,
určený pro dopravu až devíti osob do míst,
která jsou velmi obtížně přístupná. Dangel
Expert Tepee pohání dvoulitrový turbodiesel
2,0 HDi 130 o výkonu 94 kW (128 k). Pohon
všech kol rozděluje točivý moment mezi obě
nápravy prostřednictvím viskozní spojky.
Režim se samočinným přiřazením pohonu
všech kol lze zvolit jednoduchým ovladačem
i za jízdy. Uzávěrku zadního diferenciálu lze připojit do rychlosti 30 km/h.
Jde o vozidlo určené pro zcela konkrétní skupiny zákazníků, kteří jeho přednosti dokáží
využívat, především na horách ale třeba i na velkých staveništích. Proto nemá smysl jej
srovnávat s off-roady, byť Dangel uzpůsobuje jízdě v terénu podvozek se zesílenou zadní
nápravou a zlepšenou ochranou podlahy. Je to auto, které je vynikající pro dopravu větší
skupiny osob do nepřístupného terénu na kratší vzdálenost. Velká variabilita přestavitelných a vyjímatelných sedadel umožňuje v případě potřeby proměnit devítimístný minibus
i ve dvoumístnou dodávku.
více na www.autoweek.cz
Elantra překonala hranici deseti milionů
prodaných vozů
Držitel ocenění AutoBest 2012 se řadí mezi
desítku nejprodávanějších aut všech dob.
Od roku 1990, kdy model Hyundai Elantra
vstoupil na trh, bylo prodáno deset milionů
vozů. To znamená v průměru 420 000 aut
ročně, 1100 každý den. Hyundai Elantra, na
některých trzích označovaná jako Avante, se
stala jedním z deseti nejprodávanějších vozů
historie automobilového průmyslu.
více na www.autoweek.cz
Další témata 45. týdne ve www.autoweek.cz:
Asociace exportérů varuje
E.on má 35 Octavií G-Tec na CNG
Goodyear varuje: Jste na silnici vidět?
Shell získal ocenění při PetrolAwards 2014
Škoda drží v ČR nepřetržitý růst 12 měsíců v řadě

Budou zákazníci kupovat auta, která EU požaduje?
Generální ředitel automobilky Audi Rupert Stadler tvrdí, že po globální vlně
regulací emisí a spotřeby paliva automobilový průmysl potřebuje přestávku.
Varuje před nezamýšlenými následky
rychlých regulačních změn.

být kontraproduktivní, pokud finančně
oslabí automobilky tím, že budou přikazovat výrobu produktů, které spotřebitelé
odmítnou. „My normy musíme splnit, ale
musíme vidět, zda za námi stojí i zákazníci,“uvedl Stadler.

Rupertu Stadlerovi nejde o přerušení
snahy o dosažení standardů v podobě
severoamerického cíle pro spotřebu
CAFÉ 54,5 mpg (4,3 l/100 km) nebo
evropské snížení emisí CO2 na 95 g/km
do roku 2020, ale oddech od nových,
agresivnějších pravidel. Stadlerovy
připomínky, které jsou ve shodě s komentářem generálního ředitele skupiny
Volkswagen Martina Winterkorna, se
týkají diskuzí o přísnějších emisních
standardech EU směřujících možná až
na hranici 65 g CO2/km do roku 2025.

Stadler uvedl, že průmysl dělá velké
pokroky, ale nová technika, jako jsou automobily s elektrickým pohonem a dobíjecí hybridy, teprve nacházejí cestu na trh
a k zákazníkům. „Je příliš brzy vědět,
jak na ně trh bude reagovat. Teprve z
toho bude jasné, zda automobilky budou
mít dostatečnou finanční sílu, aby si mohly
další rozvoj technologie dovolit,“ uvedl
Stadler. „Potřebujete spoustu nových technických řešení. Potřebujete k tomu silnou
společnost a finanční sílu. Musíte mít ty
nejlepší inženýry a pak můžete říci, že
tato technologie je pro vhodná tento trh,“
uzavřel Stadler.

Problém je podle Stadlera v tom, že splnění předpisů není výhradně věcí techniky. Tvrdší pravidla by nakonec mohla

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Přibývají nabídky prodeje aut v exekuci
Zadlužení Češi se čím dál tím častěji pokoušejí
zbavit aut v exekuci. Denně jich může být na
internetu v nabídce až několik set. Novému
majiteli pak po zdánlivě výhodné koupi zbudou většinou pouze oči pro pláč. Auto ESA
letos eviduje každý měsíc v průměru 35 exekuovaných vozidel, která se jejich zadlužení
majitelé pokoušeli na jednotlivých pobočkách
prodat. Další desítky, možná až stovky takových vozů, se mohou denně objevovat na

různých inzertních serverech.
Majitelé exekuovaných vozů se je často snaží prodat za velmi nízkou cenu dříve, než bude
exekuce zapsána v registru. Exekutor podle registru vozidel brzy zjistí, kde se vůz nachází a
bez náhrady jej novému majiteli zabaví. Prodej je totiž protiprávní a tedy neplatný.
více na www.autoweek.cz

Europ Assistance představila novou centrálu
Společnost Europ Assistance se přestěhovala
do nových prostor v Praze, kde slavnostně otevřela nové moderní asistenční centrum. Hlavní
část provozu nově tvoří dvě specializované platformy, lékařská a technická, určené pro obsluhu
zákazníků. Ve třísměnném provozu zde pracuje celkem 72 operátorů najednou. Centrum je
připraveno i na poskytování služeb v rámci systému eCall.
„Když jsme se stěhovali v roce 2008, měli jsme
obrat 46,9 milionu, 30 zaměstnanců a 240 000
realizovaných hovorů. Náš obrat v loňském roce byl 101 milionů a 115 milionů se předpokládá v letošním roce, máme 117 zaměstnanců a realizujeme cca 627 000 hovorů za rok,“
říká generální ředitel Europ Assistance v ČR Vladimír Fuchs.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Tadeáš Kos jednatelem DACHSER Břeclav
Tadeáš Kos (33) byl jmenován jednatelem DACHSER Břeclav. Na své
nové pozici bude zodpovědný za další
rozvoj pobočky v rámci globální sítě
koncernu. Kos vystudoval obchodní
akademii v Hodoníně a v současné
době dálkově studuje na Masarykově Univerzitě v Brně obor Ekonomie
a management. Po ukončení středoškolského studia absolvoval dvouletou praxi v rodinném podniku jako
provozní a následně zahájil svou kariéru v logistice jako dispečer společnosti TOPTRANS Brno. V letech 2004–2006
absolvoval pracovní praxi ve Velké
Británii, kde téměř po dva roky působil
jako F&B Manager pro společnosti Alias
a Abode v Manchesteru. V roce 2006
nastoupil do společnosti Dachser s.r.o.
jako EH&S a Quality Coordinator, o rok
později již působil jako Logistics Coordinator. Tadeáš Kos je svobodný. Volný
čas věnuje své rodině a koníčkům, má
rád cestování, adrenalinové sporty a
dobré víno. Mluví plynně anglicky.

V pražském Mercedesu-Benz čekají
na nového ředitele
V rámci pravidelné rotace managementu se stal v říjnu generálním
ředitelem Mercedesu-Benz CZ Mike
Nolte. Předchozí generální ředitel
MBCZ Florian Müller byl ve Francii
pověřen vedením tzv. Own retails –
řídí všechna dealerství ve Francii ve
vlastnictví M-B France. Nolte po něm
v Česku převzal i prodej a marketing osobních vozů Mercedes-Benz a
smart v ČR. Zatím ale nebyl v Praze
příliš vidět. „Podle dostupných informací se protáhla jednání o jeho pracovních podmínkách v Praze, schůzka s českými dealery byla zrušena a
pana Nolteho jsme dosud neviděli,“
řekl nám jeden z prodejců značky. Na
situaci jsme se zeptali mluvčího importu Jana Kuhna. „Pan ředitel Nolte v
říjnu nastoupil na svoji pozici, jak bylo
oznámeno, firmu zatím řídí částečně
z Německa. Není to nic neobvyklého,
také předchozí generální ředitel měl
řadu povinností na německé centrále,“ vysvětlil nám Jan Kuhn s tím,
že pražské povinnosti vrchního šéfa si
zatím rozdělili mezi sebe další členové
vedení importu.
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Rok 1964

IBS motorpress

Motex
Geniální jednoduchost Citroënu 2CV
Cadillac V 63 Opera coupe 1924
Motocykly

Osobnost

Slánský okruh 1952–2014
Z depozitáře
9 Ι 2014
119 Kč / 4,60 €

Závodní stroje BMW

Björn Waldegård, odešel tichý Švéd

Tatra 603

Oldtimer číslo 9/2014
Hlavním tématem je připomínka roku 1964, který se zapsal do
historie mnoha významnými
událostmi. Nechybí ani řádková
inzerce.
Z obsahu:
- 50 let designového studia Opel
- Podívejte se šestsetrojce nejen
pod kapotu
Autoservis a Oldtimer je možné
zakoupit ve vybrané síti PNS nebo
osobně ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: Litvínovská 3,
Praha 9. Další informace, předplatné nebo objednávky jednotlivých čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 277 271 336.

