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Působivé vyhlášení vítězů AutoBest v Campo Pequeno
Tradiční, už 16. slavnostní galavečer s vyhlášením
vítězů ankety AutoBest se uskutečnil v hlavním
městě Portugalska Lisabonu tentokrát v hodně
netradičním prostředí modernizované arény pro
býčí zápasy se stoletou historií Campo Pequeno.
Působivá
prezentace
byla
doprovázena
portugalským baletním a tanečním souborem
Qoros. Jejich vystoupení vyvrcholilo při vyhlášení
vítězného Seatu Ateca, kdy k dech beroucímu tanci
tento vůz, hodně rychle projíždějící arénou, využívali
podobně jako Forcados tančící před býkem.
O vítězi ankety rozhoduje svým hlasováním 31
evropských novinářů - každý zastupující jedinou
zemi. Jejich rozhodování vychází z matrice 13 přesně
definovaných kritérií.

vyráběný v České republice (Seat Ateca se vyrábí
v Kvasinách) - vítězem prvního ročníku ankety
AutoBest 2001 byl vůz Škoda Fabia.
Luca De Meo, generální ředitel automobilky Seat,
vyjádřil své potěšení z tohoto prestižního ocenění:
„Ateca byla naším hlavním hráčem v roce 2016,
dosáhla významná ocenění a především její prodej
dvojnásobně předčil původní prognózu. Uznání
AutoBest naplnilo hrdostí všechny pracovníky
Seatu, protože to ukazuje, že náš sortiment, který v
roce 2017 bude posílen o novou Ibizu a zcela nový
model Arona, se rozšiřuje tím správným směrem.“
Více o galavečeru AutoBeats na str. 10 (jen v pdf
verzi)

Cenu pro automobil představující tu
nejlepší koupi v roce 2017 AutoBest 2017
„Best Buy Car of Europe in 2017“ pro vítězný
Seat Ateca převzal nejvyšší představitel
španělské automobilky Luca de Meo. Seat
Ateca je přesvědčivým důkazem úspěchu
nového konceptu „vytvořen v Barceloně“
a současně historicky první vítězstvím pro
značku Seat v jakékoliv mezinárodní anketě.
Pro nás je toto ocenění významné i proto,
že se vítězem podruhé stal automobil

více na
www.autoweek.cz

Citroën ukázal koncept crossoveru
Koncept crossoveru C-Aircross vychází
z podoby nové generace modelu C3
a ukazuje, jak se promění C3 Picasso.
C-Aircross je dlouhý 4150 mm při rozvoru
náprav 2595 mm. Volant s jedinou
příčkou je jako u starších modelů
značky. Většinu informací řidič najde na
centrálním displeji 12“ a přístrojový panel
nahrazuje Head-up displej. Variabilitu
interiéru zlepšuje podélný posuv zadních
sedadel o 150 mm.
Zatím nebylo oznámeno, kdy se představí
sériová podoba tohoto vozu, nicméně lze předpokládat, že to bude ještě letos na
podzim. Vývoj probíhá souběžně s Opelem Crossland X, který se na autosalonu v
Ženevě představí už v sériové podobě. Oba vozy budou sdílet platformu PSA PF1 (jako
Citroën C3) a budou se vyrábět v závodě GM v Zaragoze ve Španělsku.
více na www.autoweek.cz
Ztráty a nálezy v pražské MHD v roce 2016
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) evidoval vloni celkem 5601 ztracených předmětů,
z toho cestu zpět ke svému majiteli jich našlo 2170, tj. zhruba 40 %. Za poslední čtyři
roky se počet ztrát zvýšil na více než dvojnásobek. V dopravních prostředcích se
našlo také 998 osobních dokladů, které se do celkového počtu ztrát nezapočítávají.
Na co se zapomíná? Prakticky na všechno, vloni to byl dokonce kočárek s dítětem
i kočka v přepravce. Mezi kuriózní
ztráty a nálezy patří i dvouvařič,
andělská křídla, lékařské oblečení,
balík sena, dřevěné meče v pouzdru,
policejní obušek, vysílačka, plovací
vesta, archeologické nářadí, africký
buben, vodní dýmka, vysavač, olejový
radiátor či láhev whisky. Perličkou byl
dron, který ovšem nebyl nalezen uvnitř
dopravního prostředku, ale na střeše
jednoho z autobusů.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 6. týdne z rubriky Autoservis:
Rekordní rok 2016 programu Das WeltAuto
Interaction slaví 25. výročí na českém trhu
Nejmodernější ploché stěrače Valeo HydroConnect dostupné
pro každého
Nejmodernější evropská prodejna vozů Lexus je v Praze

Škoda Octavia se výrazně proměnila
Výroba třetí generace Škody Octavia začala v
listopadu roku 2012, takže se tento model dostal již
do druhé poloviny svého životního cyklu. Dozrál tedy
čas pro jeho modernizaci. V případě Octavie ovšem
jde o mnohem víc než jen oživení vzhledu. Přidává
se i rozšíření nabídky nejnovějších technických
vymožeností. Změny se týkají všech variant, tedy
nejen karosářských verzí liftback a Combi, ale též
speciálních variant G-Tec s pohonem na zemní plyn,
crossoverové Scout a sportovně laděné RS.
Modernizovaná Octavie je na první pohled
rozpoznatelná novým řešením přídě s rozdělenými
hlavními světlomety, přičemž lze objednávat i nově
vyvinuté Full LED světlomety. Změny se zaměřily na
zdůraznění identity vozu a jeho odlišení od ostatních
modelových řad značky, tedy Rapidu na jedné straně
a Superbu na straně druhé.
Nepatrně se změnily i vnější rozměry - liftback narostl
do délky o 11 mm na 4670 mm a kombi o 8 mm na 4667
mm. Rozvor zůstal 2686 mm. Objem zavazadlového
prostoru u liftbacku činí 590 l resp. 1580 l po sklopení
opěradel zadních sedadel, u Combi 610 l resp. až 1740
l.
Pro model Octavia resp. Octavia Combi je na českém
trhu k dispozici sedm motorů - tři zážehové TSI, tři

vznětové TDI a G-Tec s pohonem na zemní plyn nebo
benzin. Nabídka výkonů (vyjma verzí RS) pokrývá
rozsah od 81 kW (110 k) do 135 kW (184 k). K přenosu
točivého momentu slouží
přímo řazené nebo dvouspojkové převodovky DSG.
K dispozici je i pohon všech kol, adaptivní podvozek
DCC s možností volby ze tří režimů a rozšířila se i
nabídka asistenčních systémů.
V interiéru zaujme přepracovaný multifunkční displej
Maxi DOT, nicméně dnes už ne zcela jednoduché
ovládání některých funkcí se nezměnilo. Nová generace
systémů infotainmentu umožňuje využití online služeb
Škoda Connect, které se dělí na Infotainment Online,
poskytující informace a zábavu, a Care Connect, které
slouží jako asistenční a bezpečnostní ale umožňují i
vzdálený přístup k vozu. Na dálku lze kontrolovat stav
paliva v nádrži, či zda jsou zavřená okna.
K dispozici jsou možnosti konektivity včetně rozhraní
SmartLink+, které integruje aplikace z chytrého
telefonu se standardy Apple CarPlay, Android Auto,
MirrorLink a SmartGate od Škody. Cestující v Octavii
mohou být neustále online s připojením na internet
přes integrovaný Wi-Fi hotspot.
Více o modelu Octavia na str. 11 (jen v pdf verzi)

více na
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Škoda Citigo s novou přídí a modernizovaným
interiérem
Také nejmenší model v nabídce značky
Škoda Citigo se od jara 2017 dočká
modernizace
designu
exteriéru
a
přepracovaného interiéru. Nové tvary má
kapota, maska chladiče a nárazníky, stejně
jako mlhové světlomety. Přední světlomety
jsou vybavené LED-světlem pro denní svícení.
Modernizované Citigo je při nezměněném
rozvoru 2420 mm o 34 mm delší (3597 mm). Objem zavazadlového je 251 l, po sklopení
zadních sedadel až 951 l. Nabídku pohonných jednotek tvoří tři zážehové tříválce 1,0
l - dva na benzin (44 kW a 55 kW) a 1,0 G-Tec/50 kW pro provoz na zemní plyn nebo
benzin.
Inovované Citigo bude možno objednávat v průběhu dubna, první vozy dorazí k
zákazníkům počátkem června.
více na www.autoweek.cz

Toyota vylepšila Yaris
Modernizace malého hatchbacku Toyota Yaris je mnohem rozsáhlejší, než by se dalo
čekat od běžného omlazení vzhledu uprostřed životního cyklu modelu. Přichází i se
zcela novým zážehovým čtyřválcem 1,5 VVT-iE 1,5 l/82 kW (111 k) s velmi zajímavou
konstrukcí. V nabídce motorů zůstal zážehový tříválec 1,0 l i hybridní pohon.
Yaris dostal nové nárazníky, změněné přední i zadní světlomety, přepracovanou masku
chladiče a lišty na bočních dveřích. V interiéru najdeme vylepšený přístrojový panel s
4,2“ TFT displejem, přeorganizovalo středovou konzoli i kvalitnější materiály. Toyota slibuje
i ostřejší reakce na pohyb volantem
díky přepracované přední nápravě
a nově nastavenému elektrickému
posilovači.
Yaris se vyrábí ve Valenciennes ve
Francii, odkud od roku 2001 už vyjely
tři miliony kusů.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 6. týdne z rubriky Užitková a nákladní vozidla:
Pětiletý servis a záruka pro užitkové Fordy zdarma
Společnost DAF upevňuje svou pozici na evropských trzích
Rallye Dakar a Africa Eco Race vyhrály pneumatiky Continental
Nový protektor Bandag M-Drive 001

Nový Opel Insignia jako kombi Sports Tourer
Po prvních oficiálních fotografiích nové generace
liftbacku Insignia Grand Sport Opel zveřejnil i první
snímky verze kombi Sports Tourer. Obě podoby
druhé generace modelu Insignia budou mít světovou
premiéru na březnovém autosalonu v Ženevě.

Insignia Sports Tourer druhé generace bude bodovat
obrovitým zavazadlovým prostorem - o více než 100
l větším než dosavadní Insignia Sports Tourer (u té se
udával jeho objem 500 l) a v případě sklopení zadních
sedadel vzroste na 1640 l.

Nová Insignia vychází ze zcela nové platformy GM
Epsilon 2. generace (E2) a díky tomu má o 200 kg
nižší hmotnost. Má o 92 mm delší rozvor náprav (2820
mm) a je i delší (4990 mm). Nová generace je navenek
i uvnitř výrazně delší než předchůdce. Posouvá se
tedy na horní hranici segmentu střední třídy (ostatně
jako její konkurenti). Opel ale chce i u tohoto vozu
zajistit, aby špičková technika zůstala dostupná a
cenově přístupná širokým skupinám zákazníkům a ne
se za každou cenu posouvat mezi prémiové vozy. S
touto filosofií v poslední době dosahuje ve střední
třídě mimořádný úspěch Škoda Superb, která bude
pro novou Insignii největším sokem.

Také kombi dostane do vínku mnoho špičkových
technologií počínaje LED světlomety Opel Intellilux
LED Matrix nové generace přes moderní asistenčními
systémy až po infotainment Opel IntelliLink a
telematický systém OnStar s mnoha bezpečnostními
a asistenčními systémy od automatického volání
záchranného dispečinku při nehodě až po lokalizaci
ukradeného vozidla a rezervace hotelu.
Insignia bude prvním modelem značky s aktivní
kapotou motoru, která se v případě havárie v průběhu
milisekund zvedne, aby lépe chránila chodce před
vážnějším zraněním.
Zážehové i vznětové motory s přeplňováním
turbodmychadlem bude poprvé možné
kombinovat i s novou osmirychlostní
samočinnou převodovkou, zpočátku ale jen s
novým inteligentním pohonem 4x4, u něhož
zadní diferenciál nahrazují dvě elektronicky
ovládané vícelamelové spojky.

více na
www.autoweek.cz

Alfa Romeo Giulia Sport Wagon nebude
Šéf Fiat Chrysler Automobiles pro region
EMEA Carlos Altavilla oficiálně oznámil, že
se verze kombi odvozená z nového modelu
Giulia nebude vyrábět. Alfa Romeo Giulia
Sport Wagon měla být už za měsíc jednou
z největších hvězd autosalonu v Ženevě.
„Rozhodli jsme se nevyrábět Giulii Sport
Wagon. Opravdu tento model potřebujeme, když se našemu SUV Stelvio vede tak
dobře? Pravděpodobně ne. S naším pečlivým naladěním může Stelvio zaujmout
všechny, kteří by o naše sportovní kombi mohli mít zájem,“ prohlásil Altavilla.
Crossover Stelvio se má začít vyrábět na jaře v Itálii v Cassinu. Giulia a Stelvio sdílejí
stejnou platformu i pohonné jednotky. V Evropě se v roce 2016 prodalo 10 446 kusů
modelu Giulia.
více na www.autoweek.cz
Ford Kuga s novými verzemi
Ford rozšířil nabídku kompaktního SUV Kuga o sportovně stylizovanou verzi Kuga STLine a luxusní variantu Kuga Vignale. Pro český trh jsou obě nové verze k dispozici ve
variantě 2,0 TDCi/132 kW (180 k) s inteligentním pohonem všech kol. Kuga ST-Line i
Kuga Vignale mají pozměněný exteriér.
Kuga ST-Line má dynamičtější vzhled
a sportovní podvozek se speciálně
naladěným pérováním i řízením v
souladu s modely Ford Performance.
Kuga Vignale klade důraz na prémiový
vzhled a luxusní zpracování interiéru.
Cena Fordu Kuga začíná na 571 990
Kč, model Kuga ST-Line je za 905 990
Kč a Kuga Vignale za 1 033 990 Kč.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Škoda Auto ve Vrchlabí vyrobila 1,5 milionu dvouspojkových převodovek DQ200.
- Seat v roce 2019 uvede Mii s elektrickým pohonem jako VW e-up a připravuje Leon
Plug in Hybrid.
- Wolfgang Bernhard, nenáviděný odboráři Daimleru i VW, opouští post šéfa nákladních
vozů Daimler.
- Ferdinand Piech obvinil Martina Winterkorna, že včas nereagoval na zjištění o
podvádění při měření emisí v USA.
- Eurokomisařka Bienkowska chce přitvrdit proti státům EU za to, že tolerují automobilkám
podvádění při měření emisí.

Personalia z
Šéfdesignér Škody Kabaň odchází k
BMW
Šéfdesignér Jozef Kabaň po devíti letech
odchází z automobilky Škoda Auto a
nastupuje k BMW. Oficiálně to oznámila
BMW Group s tím, že nahradí Karima
Habíba na místě hlavního designéra
značky BMW. Jeho nástup k BMW lze
očekávat nejdřív ve druhé polovině
letošního roku - přesný termín zatím nebyl
oznámen.
Slovák Kabaň po čtyřletém uměleckém
studiu designu zahájil v roce 1991
studium produktového a průmyslového
designu na Academy of Fine Arts &
Design v Bratislavě. V průběhu tohoto
studia se zúčastnil designérské soutěže
pro značku Škoda, vypsané koncernem
Volkswagen. Umístění na druhém místě
mu vyneslo možnost nastoupit přímo ve
společnosti Volkswagen.
Napřed jako praktikant,
poté
jako
designér
exteriéru.
V roce 1997 získal jako
stipendista
společnosti
Volkswagen
AG,
na
prestižní Royal College of
Art titul Master of Art v oboru Design
vozidel. Ještě v témže roce byl za studii
vozu budoucnosti vyznamenán cenou
„Giorgio Giugiaro Award for Design
Innnovation“.
Od roku 1999 byl z pověření koncernu
Volkswagen zodpovědný za vývoj
designu hypersportovního vozu Bugatti
Veyron, a to od prvního náčrtu až po
zahájení sériové výroby. V roce 2003
přešel do Ingolstadtu ke značce Audi,
kde byl zodpovědný za design různých
sériových vozů a studií. Od roku 2006
do 2008 vedoucím Centra pro design
exteriéru společnosti Audi AG. V letech
2008-2017 byl vedoucí oddělení designu
ve společnosti Škoda Auto.

Nový prezident v Kia Motors Czech
Kia Motors Czech oznámila personální
změnu
novým
prezidentem
společnosti byl 1. února 2017
jmenován Jong Kook Lee, který tak
po dvou letech vystřídal ve funkci Jae
Woo Yima, který odešel do nového
pracovního působiště v rámci Kia
Motors Corporation v Jižní Koreji.
Nový prezident společnosti Jong Kook
Lee (46) pracuje pro jihokorejskou
automobilku Kia Motors od roku
1999. Před příjezdem do České
republiky pracoval Kook Lee tři roky
jako prezident společnosti Kia Motors
Hungary. Od roku 2011 působil několik
let v evropské centrále Kia Motors
Europe v německém Frankfurtu.
Bohaté pracovní zkušenosti získal na
jednom z pěti nejdůležitějších trhů v
rámci Evropy, ve Velké Británii. Svoji
evropskou kariéru s mezinárodním
obchodem započal již v roce 2000
v sousedním Polsku. V jejím rámci
zastával pozice koordinátora v
klíčových oblastech jako je obchod,
prodej a marketing.
Jong Kook Lee je od založení
společnosti v roce 1993 v pořadí
již pátým prezidentem Kia Motors
Czech. Ve své práci se hodlá zaměřit
především na posilování image
značky Kia a na zvýšení dosavadního
tržního podílu automobilky Kia v rámci
České republiky.
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16. galavečer AutoBest
v Lisabonu

Škody Octavia 9.
nejprodávanější auto v Evropě

Nové Vývojové centrum
elektroniky Varroc Lighting Systems

Groupe Renault v číslech ve světě i v ČR

Elektrobusy v Praze

16. galavečer AutoBest v Lisabonu
Cena CompanyBest 2016 byla určena pro Adam Opel
AG a také cena EcoBest 2016 pro elektromobil Ampera-e míří k Opelu. Ceny převzal vicepresident a
člen představenstva Opel Group Ulrich Schumacher.
Ten zastoupil nejvyššího představitele společnosti
K. T. Neumanna, který v Berlíně představoval nový
model Opel Crossland X.
„Ocenění CompanyBest bylo umožněno úsilím velmi
schopného týmu Opelu. Začali jsme znovu objevovat
sami sebe. A s vozem Ampera-e Opel přináší revoluci
pro elektromobilitu v Evropě. Porota ocenila, že s dojezdem více než 500 km výrazně překonává současné
konkurenty ve své třídě a činí elektromobilitu plně
využitelnou každý den,“ řekl Ulrich Schumacher na
pódiu v Lisabonu.
Vítězem ocenění ManBest 2016 se stal generální ředitel PSA Carlos Tavares, který poslat video s pozdravem, protože startoval v Rallye Monte Carlo Historique. V Lisabonu jej zastoupil vicepresident PSA
Bertrand Blaise: „Velký generální ředitel, velký automobilový závodník. Dnes večer bych chtěl vám všem
poděkovat ve jménu všech zaměstnanců PSA Group
- všichni jsme přátelé AutoBest.“
DesignBest 2016 získal šéfdesignér Volvo Cars Thomas Ingenlath. „Je to velká čest! Jak si asi dokážete
představit, vášnivá práce pro tuto značku znamená

každodenní jízdu s vynaložením spousty a spousty
energie, která může být v průběhu času vyčerpávající, takže toto je určitě velkou odměnou a nabitím
mých baterií pro pokračování v této krásné práci pro
tuto velkou značku,“ řekl.
Cena SafetyBest 2016 byla udělena organizaci EuroNCAP. Ve video prohlášení předseda EuroNCAP Andrew Miller řekl: „S tím, jak přicházejí nové asistenční
systémy a technologie autonomního řízení EuroNCAP znovu reformuje své hodnocení s cílem zajistit
to nejlepší možné srovnání bezpečnosti.“
Ocenění SmartBest 2016 směřuje k Peugeotu za koncept i-Cockpit. „Tato cena je oceněním schopnosti
Peugeotu jít ještě dále v přemýšlení nad prostředím
prostoru pro řidiče. Jde o první stavební kameny
budoucího autonomního vozidla, ale i technologie
zaměřené na pohodlí a bezpečnost našich již četných zákazníků,“ uvedl Hugues Nouvel de la Fleche,
tiskový mluvčí Peugeotu.

více na
www.autoweek.cz

Škody Octavia 9. nejprodávanější auto v Evropě
Octavia je klíčovým modelem značky, vyjadřujícím
její hlavní krédo - nabídnout ve svých vozech vždy
něco navíc. Octavia je toho typickým příkladem svými rozměry i výbavou značně převyšuje standardy
třídy kompaktních vozů, takže dokáže konkurovat i
renomovaným modelům střední třídy.
Modernizovaná Škoda Octavia už sjíždí z linky v
hlavním výrobním závodě v Mladé
Boleslavi. S nově tvarovanou přídí a zádí a
moderně řešenými asistenčními systémy,
infotainmentem a konektivitou chce
Škoda pokračovat v úspěšné historii této
modelové řady.
Během 21 let se Octavia stala
neprodávanější
modelovou
řadou
značky Škoda. Své zákazníky si už našlo
5,3 milionu vozů. Její podíl na celkovém
odbytu činí více než 40 %. V roce 2016
se po celém světě dodalo 436 000 těchto
vozů.
V roce 2016 se v Evropě prodalo
225 011 vozů modelové řady Škoda
Octavia, což znamenalo, že šlo o devátý
nejprodávanější vůz na starém kontinentu,

přičemž Škoda Octavia Combi je nejprodávanějším
vozem s karoserií kombi v rámci EU. Octavia se stala
nejprodávanějším vozem nejen v České republice,
ale také v Polsku, Švýcarsku, Estonsku a ve Finsku.
V Rakousku, Maďarsku, Lotyšsku a na Slovensku
byla druhým nejprodávanějším vozem, přičemž na
Slovensku ji předčila jen Fabia.
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Groupe Renault v číslech
Rok 2016 byl pro Groupe Renault neobyčejně úspěšný.
Celosvětově prodala 3 182 625 vozů a zvýšila svůj podíl
na světovém trhu na 3,5 %. Oproti roku 2015 zvýšila
Groupe Renault prodej o 13,3 %, což je pozoruhodné
číslo ve srovnání s celosvětovým růstem prodeje
osobních a lehkých užitkových vozů o 4,6 %. Značka
Renault prodala 2 487 000 vozů (+ 14 %), Dacia 584 000
vozů (+ 6 %, což byl její nový celosvětový i evropský
prodejní rekord) a jihokorejská značka Samsung 111
000 automobilů (+39 %). Groupe Renault operuje po
celém světě s výjimkou severoamerického kontinentu.
V Evropě byla vloni značka Renault číslem 2
za automobilkou Volkswagen a před Fordem.
Prodala 1 390 280 vozů. Dacia v Evropě prodala
415 010 automobilů. Tržní podíl Groupe Renault na
evropském trhu v loňském roce činil 10,58 %. Tahouny
evropského trhu byly především modely Renault Clio
a Captur, které v žebříčku nejprodávanějších osobních
automobilů za rok 2016 obsadily 2. a 10. místo. Značka
Renault si v loňském roce udržela pozici evropského
leadera v prodeji elektromobilů. Celkově prodala 25
648 modelů Zoe a Kangoo ZE a získala tak čtvrtinový
podíl v tomto segmentu.
V České republice Groupe Renault v loňském roce
prodala 25 392 vozů (+ 22 % v porovnání s rokem

2015) a získala tržní podíl 9,1 % (8,5 % v roce 2015).
Celkový prodej značek Renault a Dacia na českém trhu
vloni vzrostl o 26 %, resp. 18 %. Celkový růst českého
automobilového trhu byl o 12 %, přičemž jediné
značky rostoucí rychleji než trh byly Renault, Dacia
a Mercedes-Benz. Renault navíc zvýšil svůj podíl na
trhu privátní klientely z 4,3 % na 4,6 % a Dacia z 7,5 %
na 8,9 %. Podobně jako v Evropě i u nás byl největší
zájem o modely Clio a Captur, bestsellerem značky
Dacia byl model Duster.
Prodej lehkých užitkových vozidel v rámci sítě
Renault Pro+ vzrostl o 21 % na 2149 vozidel. Při růstu
celkového trhu o 12 % to znamenalo zvýšení tržního
podílu značky Renault z 13,1 % na 14,2 %. Nárůst
přestaveb vzrostl dokonce o 59 %.
V roce 2017 Renault zahájí prodej modelu Captur fáze
2 (světová premiéra bude na autosalonu v Ženevě), a
na podzim nové generace SUV Koleos a zcela nového
pick-upu Alaskan. Dacia uvede nové fáze modelů
Sandero, Logan, Logan MCV, model Duster EDC s
dvouspojkovou převodovkou a varianty LS Outdoor
modelů Dokker, Lodgy, Duster, Sandero a Logan
MCV. Modernizace čeká modely Dokker, Dokker Van
a Lodgy.
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Nové Vývojové centrum elektroniky Varroc Lighting Systems
Společnost Varroc Lighting Systems významně
posiluje v oblasti inovací a know-how otevřením
nového Vývojového centra elektroniky v Šenově u
Nového Jičína. Uplatnění zde najde stovka vysoce
kvalifikovaných techniků a inženýrů.
Společnost Varroc Lighting Systems patří mezi
světovou špičku ve vývoji, výrobě a dodávkách
vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl. V
České republice má tato společnost nejen dva ze
svých čtyř výrobních závodů, ale také své špičkové
hi-tech produkty vyvíjí - 69 % vývoje probíhá v České
republice a pracuje zde 464 z celkového počtu 675
vývojářů společnosti.
Nově otevřené špičkově vybavené výzkumné a
prototypové laboratoře Vývojové centrum elektroniky
jsou přímo v areálu výrobního závodu. Díky investici
přes 24 milionů korun se podařilo vybudovat jedno
z nejmodernějších takto specializovaných vývojových
pracovišť v celé České republice.

Vývojové centrum elektroniky, zahrnující i vlastní
EMC laboratoře pro měření elektromagnetické
kompatibility v bezodrazové komoře, bude sloužit
jako hlavní základna globální výzkumné a vývojářské
infrastruktury pro celou společnost Varroc Lighting
Systems.
„Počet elektronických komponent v segmentu
automobilové světelné techniky rapidně narůstá a
společnost Varroc musí na tento trend reagovat.
Otevření Vývojového centra elektroniky našim
inženýrům umožní vyvíjet, inovovat a testovat novou
elektroniku a software aniž by museli používat služby
externích laboratoří a zároveň dokážeme pružněji
reagovat na požadavky našich zákazníků,“ uvedl Todd
C. Morgan, viceprezident společnosti Varroc Lighting
Systems.
„Naši vývojáři každým dnem dokazují své kvality
i schopnosti. Díky jejich technickým znalostem,
kreativnímu myšlení a mimořádnému pracovnímu
nasazení jsme spolehlivým dodavatelem laserových a
adaptabilních světlometů pro prestižní automobilové
značky. Jsem přesvědčen, že otevřením našeho
Vývojového centra elektroniky přispívá společnost
Varroc k tomu, že nejlepší vývojáři, elektrotechnici
a inženýři z celého světa najdou právě v
Moravskoslezském kraji nejen špičkové uplatnění, ale
plně zde realizují své nápady a talent,“ doplnil Todd
C. Morgan.
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Elektrobusy v Praze
Elektrobusy na linkách BB1 a BB2
České elektrobusy SOR EBN 9,5 svezly za rok svého
působení na trase bezplatných linek BB1 a BB2 již
více než 600 000 cestujících. Linky spojují areál BB
Centrum se stanicí metra Budějovická. Od února
2016 najely přes 40 000 km. Jeden elektrobus denně
ujede v průměru 100 km a během 50 jízd přepraví
1800 cestujících. Jejich celodenní provoz zajistí jedno
nabití přes noc. Nasazení elektrických autobusů
je společným projektem developerské a investiční
společnosti PasserInvest Group, Skupiny ČEZ a
dopravní společnosti Arriva, kterým chtějí přispět
ke zlepšení životního prostředí a snížení hluku v BB
Centru a okolí.
„Dlouhodobě poukazujeme na přínosy elektrického
pohonu v individuální i veřejné dopravě. Jsme proto
rádi, že za 12 měsíců provozu elektrobusů na trase
Budějovická – BB Centrum se v praxi naplno projevily
jejich výhody v podobě nulových emisí, nízké hladiny
hluku i ekonomiky provozu,“ shrnuje výsledky ročního
provozu předseda představenstva a generální ředitel
společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Dopravní podnik připravuje rozvoj elektrobusů
V rámci dlouhodobé strategie snižování emisí
autobusové dopravy Dopravní podnik hl. m. Prahy
již rok a půl testuje v reálném provozu s cestujícími
elektrobus s nabíjením z tramvajové napájecí
sítě. Nabíjení probíhá
v obratišti Želivského
prostřednictvím pantografového sběrače na střeše
ze speciálně vybudované troleje. Elektrobus je
nasazován na linkách 163 a 213. Celkem už najel 100
000 km. Vzhledem k elektrickému topení (což není u
elektrobusů běžné) je provoz zcela bezemisní.
Na základě pozitivních výsledků dlouhodobého
testování DPP připravuje elektrifikaci autobusové linky
207, která spojuje Žižkov s centrem. Jedná se o jedinou
páteřní autobusovou linku, která vstupuje do centra
Prahy. Pro tuto linku DPP pořídí 14 elektrobusů, které
se budou nabíjet opět z tramvajové napájecí sítě v
obratišti Ohrada. Noční nabíjení a balancování baterií
proběhne v garáži Vršovice. Vzhledem k nutnosti
zajištění nabíjecí infrastruktury a vypsání výběrového
řízení na dodávku elektrobusů DPP předpokládá
zahájení provozu v září 2018.
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