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Seat Ateca - nové SUV z Kvasin
Seat představuje své první SUV Ateca orientované
především pro městský provoz. Seat se tak konečně
zapojuje do souboje o přízeň kupujících v nejrychleji
rostoucím segmentu evropského trhu. Po letech,
kdy se Seat potácel ve ztrátě, se s novým modelem
Ateca vydává tam, kde jiní už dávno vydělávají.
Prodej SUV v západní Evropě už dlouho roste ve
velkém tempu - v segmentu kompaktních SUV
to vloni bylo o 14 % na 1,18 milionu. Přitom jde o
modely s jistotou ziskovosti.

Ateca vznikla s využitím modulární platformy MQB,
jenže nikoliv verze A2-MQB, jako nová generace
Volkswagenu Tiguan, ale základní A1-MQB jako
Volkswagen Golf. Díky platformě MQB může Ateca
využívat veškeré elektronické asistenční systémy
používané v dalších koncernových modelech
vzniklých na této platformě včetně Volkswagenu
Passat. S délkou 4360 mm a rozvorem náprav 2638
mm má zavazadlový prostor s objemem 510 l, resp.
485 l ve verzích s pohonem všech kol.

Ateca je první ze
tří připravovaných
novinek,
které
hodlá
Seat
během 18 měsíců
představit.
Těmi
dalšími
budou
nová
generace
malého vozu Ibiza
a
menší
SUV.
Nové SUV má pro
další budoucnost
značky Seat klíčový
význam. Ze 400 000 vloni prodaných vozů Seat jich
160 000 bylo modelu Leon a 154 000 přidal model
Ibiza. Cílem je prodávat okolo 60 000 vozů Ateca
ročně, přičemž nemalá část z tohoto počtu by měla
být na úkor bestselleru tohoto segmentu Nissanu
Qashqai.

Při
zahájení
předprodeje
na
jaře bude Seat
Ateca nabízen s
přeplňovanými
motory
zážehovými TSI a
vznětovými
TDI
pokrývajícími
rozsah výkonů od
85 kW (115 k) do
140 kW (190 k)
a samozřejmě s
pohonem předních nebo všech kol. V nabídce bude
i volič jízdních režimů.
Seat Ateca se ale bude vyrábět v Kvasinách. V ČR se
pro Seat vyrábí i model Toledo.
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Volkswagen zahájil předprodej nového
Tiguanu
Nový Volkswagen Tiguan druhé generace
přijíždí na český trh. Využívá všechny
výhody modulární platformy MQB včetně
snížení hmotnosti vozu o více než 50 kg.
K dispozici je zavazadlový prostor o objemu
615 l, který lze sklopením zadních sedadel
zvětšit až na 1655 l. Robustní konstrukce
umožňuje za nový Tiguan připojit přívěs o
hmotnosti až 2500 kg.
Zákazníci mají na výběr celkem osm motorů TSI a TDI, jejichž hodnoty nejvyššího výkonu
sahají od 85 kW (115 k) do 176 kW (240 k). Kromě pohonu předních kol se mohou
zákazníci rozhodnout pro nový systém aktivně řízeného pohonu všech kol 4Motion
Active Control. Vstupní verze s cenou od 560 900 Kč má zážehový motor 1,4 TSI o
výkonu 92 kW (125 k) a šestirychlostní přímo řazenou převodovku.
více na www.autoweek.cz

Nová Toyota RAV4 jde do prodeje
Toyota začíná prodej modernizované podoby 4. generace kompaktního SUV RAV4
včetně nové verze s hybridním pohonem. Plně hybridní pohon zahrnuje zážehový
motor 2,5 l, pracující s Atkinsonovým cyklem, a elektromotor napájený z NiMH
akumulátoru. Poskytuje celkový výkon 145 kW (197 k). Pro základní verzi se nabízejí
nový turbodiesel 2,0 l D-4D se
105 kW (143 k) nebo zážehový
2,0 l Valvematic se 112 kW (152
k). RAV4 se nabízí s pohonem
všech kol nebo s poháněnými
předními koly. RAV4 Hybrid
AWD s elektronicky řízeným
pohonem všech kol E-Four má
druhý trakční elektromotor na
zadní nápravě. Nová Toyota
RAV4 má cenu od 594 900 Kč,
hybridní od 739 900 Kč.
více na www.autoweek.cz

Opel oznámil výrobu elektromobilu Ampera-e
Opel v příštím roce začne prodávat pětimístný
elektromobil Ampera-e, který bude mít delší dojezd
(320 km) na jedno nabití než většina současných
elektromobilů a má být i cenově dostupnější.
Opel Ampera-e je po technické stránce identická
jako Chevrolet Bolt, představený nedávno na výstavě
spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Chevrolet Bolt
se bude od konce roku
2016 vyrábět v závodě
Orion nedaleko Detroitu
ve státě Michigan. Vedení
GM zatím nesdělilo,
zda se Ampera-e bude
vyrábět také tam, nebo
někde v Evropě.
Opel Ampera-e má plochý
akumulátor uložený pod
podlahou. Díky tomu
vznikl v interiéru prostor
pro pohodlné cestování
pěti osob a dost místa pro jejich zavazadla. Ve výbavě
bude telematický systém Opel OnStar a nejmodernější
systémy konektivity umožňující integraci smartphonů
a dalších multimediálních elektronických zařízení do
systému infotainmentu vozu.

Ampera-e na CAR Symposiu v německé Bochumi,
prohlásila: „Jsme přesvědčeni, že elektromobily budou
hrát rozhodující rolu při zajišťování budoucí mobility
lidstva. Průlomové technologie modelu Ampera-e
představují významný krok k realizaci této vize. Náš
nový elektromobil, poháněný výlučně z akumulátorů
(BEV- Battery Electric Vehicle), je dalším potvrzením
úsilí značky Opel o zpřístupňování inovativních
technologií
nejširšímu
okruhu zákazníků.“
„Elektromobily mohou
významně
přispět
k
ochraně
klimatu
a redukci emisí. Nový
Opel Ampera-e otevře
cestu k masové elektrické
mobilitě tím, že prolomí
dosavadní bariéry vysoké
ceny a krátkého dojezdu,“
říká Dr. Karl-Thomas
Neumann,
předseda
představenstva Opel Group.
Chevrolet Bolt byl od počátku koncipován s možností
využití v rámci projektů sdílení vozidel (car sharingu).

Mary Barraová, předsedkyně představenstva koncernu
General Motors, při oznámení výroby modelu
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Citroën SpaceTourer
Citroën
SpaceTourer
je
moderní vůz na pomezí
minivanu
a
mikrobusu,
použitelný pro početné rodiny
i podnikatele. Byl postaven
na
platformě
odvozené
prodloužením z modulární
platformy EMP2 (používají ji
např. C4 Picasso a Grand
C4 Picasso). Zesílená nosná
struktura je doplněna o nové nápravy vpředu i vzadu, umožňující užitečné zatížení až
1400 kg. Díky modularitě lze dosáhnout dvě délky rozvoru náprav (327 cm a 392 cm)
a tři různé délky - 460 cm (zavazadlový prostor o objemu 1978 l), 495 cm (zavazadelník
2381 l) a 530 cm (2932 l). Interiér může mít dvě nebo tři řady sedadel.
Vůz je opatřen bočními posuvnými dveřmi s automatickým ovládáním a otevíracím
oknem zadního víka. S výškou 190 cm se vejde i do podzemních parkovišť. Citroën
SpaceTourer bude nabízen s pěti vznětovými motory řady BlueHDi vybavenými
systémem SCR.
Citroën SpaceTourer se představí na autosalonu v Ženevě společně s technicky
identickými vozy Peugeot Traveller a Toyota ProAce.
více na www.autoweek.cz
Citroën SpaceTourer Hyphen
Jako možnou extrémní podobu nového modelu SpaceTourer ve stylu SUV Citroën
předvede na autosalonu v Ženevě koncept
SpaceTourer Hyphen s pohonem 4x4
vytvořený ve spolupráci s francouzskou
elektropopovou
skupinou
Hyphen
Hyphen. Koncept SpaceTourer Hyphen
má dravý vzhled ve stylu SUV a pohon 4×4
vyvinutý společností Automobiles Dangel.
více na www.autoweek.cz

PŘEKLADY
z angličtiny a do angličtiny
Zaměření
na
technická
témata především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184

Toyota bude vyrábět crossover vycházející z konceptu C-HR
Produkční verze konceptu Toyota C-HR bude mít
premiéru v březnu na ženevském autosalonu. Toyota
Motor Europe (TME) oznámila, že se crossover bude
vyrábět v Turecku. Půjde o vůbec první hybridní
model vyráběný v této zemi. Vyráběná vozidla budou
určena nejen pro Evropu, ale i mimoevropské trhy.
Závod TMMT (Toyota Motor Manufacturing Turkey) v
tureckém městě Sakarya se stane třetím závodem TME
produkujícím hybridní
automobily na území
Evropy. Připojí se
tak
k
továrnám
TMMUK v britském
Burnastonu v hrabství
Derbyshire (modely
Auris Hybrid a Auris
Hybrid Touring Sport)
a
francouzskému
TMF (model Yaris
Hybrid). TME rovněž
oznámila svůj záměr
produkovat hybridní
ústrojí pro uvedený
crossover v motorárně
Deeside
(Wales)
společnosti TMMUK.

150 000 na 280 000 vozidel ročně a počet zaměstnanců
ze 3000 na 4000. V Deeside se v současnosti vyrábějí
zážehové a hybridní jednotky pro model Auris,
zážehové motory pro modely Avensis, Corolla a Verso
a motory určené pro zákazníky mimo Evropu.
Sériová verze vozu na bázi konceptu C-HR bude
odhalena na ženevském autosalonu. Vůz bude
postaven na nové platformě TNGA (Toyota New Global
Architecture).
Bude již osmým
modelem,
který Toyota
vyrábí přímo
v Evropě pro
evropské trhy
(dále jsou to
Avensis, Auris,
Yaris,
Aygo,
Camry, Corolla
a Verso). Podíl
lokální výroby
na evropském
prodeji
tak
překročí 71 %
z roku 2015.

Závod TMMT v současnosti vyrábí modely Corolla
a Verso. Celková výrobní kapacita TMMT vzroste ze

více na
www.autoweek.cz

Hosté Plesu v Opeře si luxus
užívali i na cestách
Celkem 421 zakázek odbavili
řidiči vozů 14007 comfort class
během letošního Plesu v Opeře.
Pro hosty prestižní společenské
akce bylo připraveno 160 bílých
vozů Škoda Superb, s cestujícími urazily v průběhu večera a noci dohromady 2896 km.
Generálním přepravním partnerem Plesu v Opeře byla společnost Taxi Praha, která
prémiovou taxislužbu 14007 comfort class provozuje.
„Ples v Opeře je jako největší společenská akce v Česku synonymem luxusu. Prvotřídní
služby nabízí také naše vozy z flotily 14007 comfort class. Letos se navíc ples odehrával
v duchu britské monarchie a bondovský motiv 007 naleznete i ve značce naší prémiové
služby,“ vysvětluje s úsměvem důvody pro uzavření partnerství jednatel společnosti
Taxi Praha Patrik Altman.
více na www.autoweek.cz

Firestone zahajuje ofenzivu v Evropě
Firestone zahajuje v Evropě silnější ofenzivu. Společnost Bridgestone, která převzala
celosvětové aktivity Firestone v roce 1988, investuje do projektu, jenž zajistí značce
Firestone na evropském trhu konkurenceschopnější nabídku produktů doprovázenou
příslušnou marketingovou podporou.
Firestone klade důraz na svou hlavní filozofii - umožňovat lidem s mladým duchem
„svobodu řídit“ a objevovat. Firestone se snaží oslovit svou cílovou skupinu prostřednictvím
originálního sponzorského programu Firestone Music Tour, který je zaměřen na největší
hudební festivaly s pohodovou atmosférou po celé Evropě, ve Španělsku, Německu,
Francii, Polsku, Itálii a Velké
Británii. Firestone bude mít
v místech konání festivalů silné
zastoupení v čele s týmem
Firestone, který bude během
léta přepravovat po celé
Evropě zvukové koncertní
aparatury.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 6. týdne na www.autoweek.cz:
Lednové oživení na trhu ojetin
Bonett snižuje cenu CNG
Škoda Auto pomáhá

Personalia z
Personální změny ve VW Financial
Services
Ve Volkswagen Financial Services došlo
začátkem února ke dvěma zásadním
personálním změnám. Martin Čmarada
nastoupil na pozici Head of External Sales
a posílil oddělení Fleetového prodeje
a remarketingu Volkswagen Financial
Services. Na pozici Brand Manager pro
koncernové značky Volkswagen osobní
a užitkové vozy nově působí Jiří Olša.
Martin Čmarada (30 let)
Vykonával funkci Brand Manager pro
koncernovou
značku
Volkswagen
osobní a užitkové
vozy přes tři roky.
Začátkem února
nastoupil
do
oddělení Fleetu
na pozici Head
of External Sales.
Martinova pozice
je součástí nových
opatření v rámci
růstové strategie
ve
fleetovém
obchodu.
Na starosti má
především vedení
týmu fleetových
obchodníků, tvorbu a naplňování
obchodní strategie prodeje a koordinaci
nového
obchodu
s
dealerskou
sítí i fleet odděleními jednotlivých
značek. Zároveň se bude podílet na
produktovém zlepšování, kalkulačních
modelech, PR aktivitách a implementaci
mezinárodních
projektů
koncernu
Volkswagen Financial Services. Martin
svůj volný čas věnuje rodině a přátelům,
k jeho zálibám patří florbal a běhání.
Pravidelně přednáší také na vysokých
školách.

Jiří Olša (30 let)
Nahradil začátkem února Martina
Čmaradu na pozici Brand Manager
pro koncernovou značku Volkswagen
osobní a užitkové vozy. Ve Volkswagen
Financial Services ale není úplným
nováčkem, jelikož působil téměř tři
roky jako Area Sales Manager, kde
se mimo jiné věnoval strategickému
rozvoji regionu v oblasti retailového a
fleetového financování.
Na starosti měl také část pražských
koncernových obchodníků (např.
Auto Jarov, Porsche Praha Prosek, NH
Car, Tukas). Nově jako Brand Manager
je zodpovědný za nabídku financování
značek Volkswagen osobní a užitkové
vozy, spolupráci s partnery, zajišťování
a řízení zdrojů pro společné aktivity,
tvorbu marketingových akcí a
přípravu značkové marketingové
komunikace. V úzkém kontaktu
zůstane i s manažery prodeje. Jiří svůj
volný čas tráví především s rodinou a
přáteli, k jeho koníčkům patří sport a
četba.
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Rok 2015 byl pro společnost Auto Palace rekordní
EK zpřísňuje pravidla pro schvalování vozidel
Aktivní plynový pedál Bosch
LaFerrari, klenot automobilového průmyslu
Tradice 60 let výroby kombi značky Volvo

Oldtimer číslo 1/2016 (263)
Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a
milovníky historických vozidel.
Oldtimer je v prodeji ve vybraných
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer
je možné zakoupit i osobně ve vydavatelství
IBS motorpress na adrese: Českobrodská
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Rok 2015 byl pro společnost Auto Palace rekordní
Pro dealerskou skupinu Auto Palace byl loňský rok
nejlepší v historii působení firmy v ČR. Společnost
upevnila svojí pozici v top 3 největších tuzemských
prodejců automobilů. Vloni hospodařila s celkovým
obratem 4,94 miliardy Kč a prodala 11 910 nových
a ojetých automobilů.
Společnost zmodernizovala většinu svých showroomů, do jejichž přestavby
vloni investovala 16 miliard
Kč. Letos plánuje investovat
v ČR a SR do nákupů stávajících dealerství a rozšiřovat
svou podnikatelskou činnost o prodej prémiových
ojetých vozů.
Za rok 2015 dealerská síť prodala celkem 9661
nových a 2249 ojetých automobilů, tedy o 29 % více
než v roce 2014. Od roku 1991 do 2015 Auto Palace
prodal na českém a slovenském trhu celkově 111 461
nových a ojetých vozů.
Auto Palace vloni udržel prvenství v prodeji značek
Ford, Infiniti, Mazda a Mitsubishi. Rovněž si upevnil
pozici lídra v prodeji vozů Hyundai z jediné pobočky
v pražských Butovicích. V současnosti je dealerská síť
prodejcem číslo 3 vozů Opel a patří k nejvýznamně-

jším prodejcům vozů značky Peugeot na jižní Moravě.
Po dvou letech od otevření showroomu značky
Škoda na pražském Spořilově slaví i zde Auto Palace úspěch. Je nejrychleji rostoucím dealerem v ČR,
v současnosti na 9. místě ze 184 dealerů Škoda v ČR.
Největšího podílu vloni dosahoval ve skupině Auto
Palace prodej značky Ford. Těchto vozů se v dealerské síti prodalo 5000. Druhou příčku obhájil Hyundai s celkovým počtem
1395 vozů. Třetí byla Škoda
s 1080 prodanými automobily.
Firmě se mimořádně dařilo i ve fleetovém prodeji, v němž zaznamenala 43%
nárůst a dosáhla celkového obratu ve výši 3,56 miliardy Kč. Nejvýznamnější smlouvy byly uzavřeny
s top společnostmi působícími na českém trhu
v oblasti pojišťovnictví, energetiky a maloobchodu.
Vlastník Auto Palace, skupina AutoBinck, je jedním
z největších nizozemských investorů v ČR. Současná
hodnota investic přesahuje 1,6 miliardy korun a
skupina v ČR zaměstnává 450 lidí.
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EK zpřísňuje pravidla pro schvalování vozidel
Tisková zpráva SISA - Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky.
Evropská komise předložila k debatě návrh novelizující stávající předpis o schvalování vozidel a jejich částí
- Nařízení EK čís. 2007/46. V návrhu jsou mj. změny
reagující na aféru Dieselgate. Navrhuje se přísnější
dohled nad zkušebnami, které testují nové typy automobilů i nad vozidly v provozu. Neměly by existovat finanční vazby mezi technickými zkušebnami a
výrobci vozidel, navrhuje se zavést nový systém testování škodlivých emisí u automobilů se vznětovými
motory.
Části připravovaného předpisu se dotýkají též
nezávislého aftermarketu. Jedná se mj. o články 64
- 69, kde se stanoví podmínky pro výrobce automobilů poskytovat nezávislým subjektům neomezený a
standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla, diagnostice a dalším
zařízením nebo přístrojům včetně příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě.
Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla bu-

dou dostupné na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu. Zejména
musí být tento přístup nediskriminační v porovnání
s přístupem poskytovaným autorizovaným zástupcům a opravnám. Výrobce také poskytne nezávislým provozovatelům školící materiály. Informace o
opravách a údržbě vozidel musí být vždy dostupné
s výjimkou případů údržby informačního systému.
Pro účely výroby a údržby náhradních dílů, dílů
pro údržbu, pro výrobu diagnostických přístrojů a
zkušebních zařízení poskytne výrobce informace
příslušných palubních diagnostických systémů vozidel
a informace o opravách a údržbě vozidel nediskriminačním způsobem každému výrobci nebo opravně
konstrukčních částí, diagnostických nástrojů nebo
zkušebních zařízení.
Diskuse nad předloženým návrhem se zúčastní též
SISA - sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky a to prostřednictvím mezinárodní federace FIGIEFA.
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Aktivní plynový pedál Bosch
Noha řidiče je odpovědná za čtvrtinu spotřeby paliva.
Jediné, co se dalo s tímto pravidlem „odhadu od oka“
dosud dělat, bylo řídit jemně a brát lekce eko-řízení. Nyní
však Bosch vyvinul
aktivní
plynový
pedál. Jeho jemné
vibrace
pomohou
řidičům šetřit palivo
a zároveň je upozorní
na
potenciálně
nebezpečné situace.
Jestliže je vozidlo
vybaveno asistenčním
systémem, stává se
pedál
výstražným
indikátorem - předá
plynový pedál Bosch
řidičům
haptický
varovný signál.
Aktivní plynový pedál pomáhá řidičům sešlápnout pedál
skutečně lehce. Díky zpětné vazbě z pedálu mohou snížit
spotřebu paliva až o 7 %. To je možné díky možnosti
propojení plynového pedálu s ostatními automobilovými
funkcemi, jako je například řazení.
Až dosud byly pro řidiče jediným ukazatelem toho, že
je nejlepší čas přeřadit, jen šipky na přístrojové desce. U
aktivního plynového pedálu je tento ukazatel nejlepšího
okamžiku na přeřazení hmatatelný. Jestliže chce však řidič

před přeřazením i přesto ještě o něco zrychlit, stačí jen
trošku přitlačit.
Další
potenciál
v
úspoře
paliv
se
nabízí ve spojení se
setrvačnou
jízdou
při
funkci
startstop, tj. při pohybu
určitou rychlostí s
vypnutým motorem
za účelem dosažení
úspory paliva. Bosch
odhaduje, že tímto
způsobem je možné
zastavovat až ve 30
% všech jízd. Plynový
pedál lze nastavit tak,
aby řidiče upozornil
na to, že má smysl jet v režimu setrvačnosti. Se stoupající
elektrifikací hnací soustavy může tato inovativní
technologie nabídnout další výhody. Pedál také otevírá
velký potenciál úspory paliva u hybridního motoru,
protože upozorňuje řidiče, kdy spalovací motor vystřídá
motor elektrický, a ten může snížit tlak na plynový pedál.
Aktivní plynový pedál ve spojení s asistentem
upozorňujícím na možnost dopravní nehody vytvoří
vibrační signál, který upozorňuje řidiče, aby už nepřidával
na rychlosti. Pedál může být propojen také s navigačním
systémem, díky čemuž upozorní
řidiče například na to, že se blíží
k ostré zatáčce příliš vysokou
rychlostí nebo pokud řidič
překročí povolenou rychlost.
Inovace Bosch je určena také pro
automobily, které jsou propojené
se
svým
okolím.
Pomocí
vibračního
pedálu
upozorní
propojené vozidlo osobu za
volantem na nebezpečné situace
- řidiče jedoucí v protisměru,
neočekávanou zácpu, křižovatku
a jiná nebezpečí na plánované
trase.
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LaFerrari, klenot automobilového průmyslu
Vůz s kultovním názvem LaFerrari je vyjádřením hodnot,
které definují exkluzivitu značky Ferrari v celém jejím
lesku i bohaté historii. Hybridní supersport poháněný
systémem HY-KERS, kombinujícím motor V12 6,2 l a
elektromotor, dosahuje kombinovaného výkonu 707
kW (963 k), zrychlí z 0 na 300 km/h za 15 s a stojí více
jak milion eur.
LaFerrari je sice sériově vyráběný vůz, avšak koupit
si jej nemůže každý.
Automobilka
si
v případě LaFerrari
své zákazníky vybírá.
V České republice
byly oficiálně do této
chvíle
pouze
dva
takové vozy. Třetí vůz
zamířil do showroomu
Ferrari, aby mohl být
slavnostně
předán
novému majiteli. Tím
je automobilový závodník a spolumajitel společnosti
Scuderia Praha, oficiálního zastoupení automobilek
Ferrari a Maserati u nás, Mgr. Robert Pergl.
Na otázku, jak složité bylo získat tak jedinečný
vůz, kterého Ferrari vyrobilo pouhých 499 kusů a
v současné době si jej tedy už nikdo jiný nemůže
objednat, Robert Pergl odpovídá: „Pro mě to bylo
logické pokračování v řadě vozů Ferrari, které
jsem vlastnil a některé z nich ještě stále vlastním.
Před deseti lety jsem například získal předchůdce

LaFerrari, kterým bylo úchvatné Ferrari Enzo. Splnit
podmínky pro získání tak exkluzivních vozů, jakým
bylo například již zmíněné Enzo a dnes je jím LaFerrari,
není vůbec jednoduché. V první řadě musíte vlastnit
minimálně pět vozů z modelových řad Ferrari, mít
dlouholeté vazby k automobilce jako její oddaný a
loajální zákazník. Teprve potom získáte možnost se
vůbec zapsat na výběrovou listinu. Tu poté posuzuje
samotné Ferrari. LaFerrari není určeno pro každého.
Peníze jsou až na druhém
místě. Automobilka chce
mít jistotu, že jste ten pravý
koncový zákazník, ne nějaký
překupník či kšeftař. To by
bylo naprosto nepřijatelné.“
Podvozek
LaFerrari
je
vyroben ze čtyř různých
typů uhlíkových vláken.
Vše ručně laminované a
vytvrzené v autoklávech
závodního oddělení. Při jeho výrobě byly použity
stejné postupy jako při výrobě monopostů formule 1.
Různé funkce byly jednak integrovány do podvozku,
například sedadla a prostor baterie, za účelem snížení
hmotnosti, ale také pro zlepšení torzní tuhosti včetně
tuhosti nosníku. Karoserie je s aktivní aerodynamikou.
Do systému hybridního pohonu je integrovaná
elektronická kontrola prokluzu EF1 –Trac.
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Tradice 60 let výroby kombi značky Volvo
Jen málo automobilek se může pochlubit takovou
tradicí výroby rodinných vozů typu kombi jako Volvo
Cars. Proto bude odhalení nového kombi Volvo
V90, které uskuteční 18. února ve Stockholmu, tak
očekávanou a významnou událostí.
Více než 60letá tradice ve výrobě vozů kombi
odstartovala s vozem Volvo Duett, uvedeným v roce
1953. Ten se stal prvním vozem, který dokázal splnit
nároky spojené s
aktivním
životním
stylem a současně
zvládat
praktické
pracovní úkoly. Od
té doby automobilka
Volvo po celém
světě prodala přes 6
milionů vozů kombi.
To
představuje
třetinu
všech
prodaných vozů od
založení společnosti
v roce 1927.
Volvo Duett, svou konstrukcí vycházející z dodávky,
se stalo jedním z vůbec nejmilovanějších modelů,
přičemž to byl zároveň i první vůz exportovaný do
Spojených států amerických. V roce 1962 následoval
model Amazon, výrazně elegantnější a kultivovanější,
přičemž současně nabízel větší zavazadlový prostor.

Volvo 1800 ES bylo novou variantou oblíbeného
sportovního kupé 1800. Nejvíce vzrušující částí
modelu ES 1800, představeného na podzim roku
1971, byly obrovské prosklené dveře zavazadlového
prostoru, které neměly rám. Ačkoliv bylo Volva 1800
ES vyrobeno jen něco málo přes 8000 kusů, stal se
tento vůz jedním z nejvyhledávanějších klasických
modelů Volvo.
V roce 1974 bylo světu
představeno typické
kombi od švédské
automobilky: model
245. Tento model
zůstal ve výrobě
téměř 20 let až do
roku 1993. V 80.
letech byla edice
245 Turbo první
kombi na světě
vybavené motorem
s
přeplňováním
turbodmychadlem.
Volvo
960,
představené v roce 1990, bylo posledním kombi s
pohonem zadních kol, které bylo vyrobeno na základě
vývojové řady 700 z 80. let. V roce 1996 se jeho název
změnil na Volvo V90.
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