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Německá společnost Daimler v pátek oznámila, že 
se jejím největším akcionářem s podílem 9,69 % stal 
Li Shufu, nejvyšší představitel a majoritní vlastník 
(kontroluje okolo 90 % akcií) čínské společnosti 
Zhejiang Geely Holding Group. Li Shufu získal tento 
podíl nákupem akcií na volném akciovém trhu za asi 
7,5 miliardy eur. Geely si od vstupu do společnosti 
Daimler slibuje získání přístupu k nejnovějším 
technologiím potřebným pro vývoj vozidel s 
elektrickým pohonem.

Mluvčí Daimleru k tomu uvedl: „Jsme velmi potěšeni, 
že Li Shufu je přesvědčen o inovačních schopnostech, 
strategii a budoucím potenciálu společnosti Daimler. 
Daimler ho respektuje jako významného čínského 
podnikatele, který má specifické schopnosti a 
předvídavé myšlení.“

 „Daimler je vynikající firma s prvotřídním řízením. 
Je pro mě ctí podpořit tým pod vedením Dietera 
Zetscheho. Jsem rád, že mohu Daimler doprovázet 
cestou k tomu, aby se stal jedním z předních světových 
dodavatelů elektromobilů. Závazky Geely Group v 
Daimleru jsou proto dlouhodobé. Respektujeme 

a oceňujeme kulturu, hodnoty a řízení společnosti 
Daimler AG,“ řekl Li Shufu a dodal: „Konkurenti, kteří 
nás v 21. století technologicky vyzývají, nepřicházejí 
z automobilového průmyslu. Boj o budoucnost 
automobilu nevyhraje žádný současný průmyslový 
hráč, ale jsou možnosti jak se s tím vyrovnat. Je čas 
na nový způsob myšlení a mé angažování v Daimleru 
odráží tuto vizi.“

Zhejiang Geely Holding Group je největší soukromá 
automobilka v Číně s obratem 42,7 miliardy dolarů. 
Nejvýznamnějšími aktivy skupiny jsou Geely 
Automobile (46 %), Yuan Cheng Auto (100 %), Volvo 
Cars (100 %), Lotus (51 %), Proton (49,9 %), London 
Taxi (100 %), Volvo Trucks AB (8,2 %) a Terrafugia 
(100 %). V rámci Volvo Cars byla vytvořena značka 
pro výrobu exkluzivních elektromobilů Polestar a 
Geely s Volvem vytvořily značku Lynk & Co. Geely 
Group vlastní čínského poskytovatele služby sdílení 
automobilů Cao Cao, který provozuje největší 
světovou flotilu 16 000 elektrických vozidel. Geely je 
i největším akcionářem Saxo Bank (30 %).

více na
www.autoweek.cz

Majitel Geely největším akcionářem Daimleru



Výjimečná značka Cupra
Seat v Barceloně představil novou 
značku Cupra a současně byl odhalen 
její první model Cupra Ateca. Cupra se 
stala nezávislou značkou společnosti 
Seat kladoucí důraz na jedinečnost a 
sportovní výkony. Cupra se stává vlastní 
entitou, která bude vyvíjet modely ve 
spolupráci se společností Seat. Značka 
bude mít vlastní prodejní plochu ve 260 
speciálně vybraných dealerstvích Seat v 
Evropě. Cupra bude zahrnovat i divizi motoristického sportu, za kterou dosud neslo 
odpovědnost oddělení Seat Sport. Cupra Ateca je SUV s motorem 2,0 TSI/221 kW (300 
k) a pohonem všech kol 4Drive. Cupra Ateca dosahuje nejvyšší rychlost 245 km/h a 
zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,4 s. Paradoxně byl současně se značkou Cupra uveden i 
nový model Seat Leon Cupra R ST.
více na www.autoweek.cz

Citroën Berlingo - 3. generace bestselleru
Citroën představil nové Berlingo - třetí 
generaci vozu nabízející osvědčený 
koncept s jednoduchým, maximálně 
funkčním tvarem. Ve světové premiéře se 
představí na ženevském autosalonu a na 
trh dorazí ve druhé polovině roku 2018. 
Od uvedení v roce 1996 se prodalo již více 
než 3,3 milionu kusů osobní i užitkové verze 
tohoto modelu. 

Třetí generace má robustnější vzhled ve stylu nových SUV značky podtržený prvky 
Airbump a nabízí i bohatou škálu prvků personalizace. Nové Berlingo bude k dispozici 
ve dvou délkách: základní 440 cm a prodloužené 475 cm, každá v pěti i sedmimístné 
verzi. Objem zavazadlového prostoru je 775 l nebo 1050 l (v pětimístné konfiguraci). K 
tomu přidává podstřešní úložný prostor Modutop o objemu 92 l. Použití nové platformy 
EMP2 umožnilo vybavení 19 technologiemi podpůrných prvků řízení a čtyři technologie 
využívající mobilní připojení. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Carlos Ghosn (63) byl potvrzen na další čtyři roky ve funkci generálního ředitele 
Renaultu.
- BMW si s vývozem 272 346 aut vyrobených ve Spartanburgu udrželo postavení 
největšího exportéra z USA.
- Zákaz vjezdu turbodieselů do center měst německá policie označuje za nesmysl, 
protože jej nelze kontrolovat.
- „Nechat svůj „svatý plech“ stát 23 hodin před domem a používat ho jen hodinu 
denně je příliš drahé,“ říká expert na automobilový průmysl Ferdinand Dudenhöffer.



Opel rozšířil svou nabídku vrcholné modelové řady 
Insignia o třetí variantu - k liftbacku Grand Sport a 
kombi Sports Tourer se při dává crossoverová verze 
kombi Country Tourer. Nejde ale o poslední variantu 
- během druhého čtvrtletí ještě bude následovat 
sportovní Insignia GSi.

Také nová generace Insignie se prodává i ve variantě 
s pohonem všech kol. V Evropě podíl vozů 4x4 
dosahuje 14 % a v České republice dokonce 18 %. 
V případě Insignie je 
tento podíl ještě vyšší 
- 27 %. Nová generace 
navíc přichází s 
mnohem vyspělejším 
systémem, než je 
v tomto segmentu 
běžné. Systém se 
zadním diferenciálem 
se dvěma spojkami Twinster má elektronické řízení 
s vektorováním točivého momentu. Tento systém 
při potlačování stáčivého momentu namísto 
přibrzďování vnitřního kola zvyšuje točivý moment 
přenášený na vnější kolo.

Country Tourer vychází vstříc rostoucímu zájmu o 
robustnější vozy. Proto je jeho karoserie doplněna 
mnoha ochrannými prvky. Ty zvyšují i ochranu 
zranitelných míst na podvozku a navíc je zvýšena 

světlá výška o 25 mm na 148 mm. Country Tourer 
se sice nabízí i ve verzi s pohonem předních kol, 
ale předpokládá se dominující podíl zájemců 
vyžadujících pohon všech kol. Country Tourer se 
standardně dodává s adaptivními tlumiči FlexRide 
s možností volby ze tří režimů, které lze navíc do 
značné míry individuálně nakonfigurovat.

Interiér vozu poskytuje maximální komfort jako 
Sports Tourer, mj. s nabídkou exkluzivních sedadel s 

certifikátem AGR, která 
volí 74 % kupujících 
modelu Insignia. 
Stejně tak jsou k 
dispozici i unikátní 
světlomety IntelliLux 
LED Matrix, které volí 
70 % kupujících.

Zavazadlový prostor s objemem 560 l/1665 l může 
být vybaven systémem Flex Organizer a při délce 
až 2005 mm s prakticky rovnou podlahou zde lze 
pohodlně i přespat.

Už základní verze s mimořádně bohatou výbavou 
je v prodeji za 649 900 Kč za verzi s motorem 1,5 
Turbo a pohonem předních kol. Podíl prodeje verze 
Country Tourer by měl představovat asi 15 % prodeje 
modelu Insignia.

Opel Insignia Country Tourer v prodeji

více na
www.autoweek.cz



I.D. Vizzion v Ženevě
Volkswagen na konceptu I.D. Vizzion předvede možnosti svých připravovaných 
elektromobilů. Tento už čtvrtý koncept, vzešlý z divize Volkswagen I.D., ukazuje 
představy Volkswagenu o podobě individuální mobility blízké budoucnosti. Poprvé 
kombinuje elektrický pohon a autonomní jízdu. V interiéru díky tomu vytváří zcela nový 
dojem z jízdy bez volantu a viditelných ovládacích prvků. Inteligentní řídicí systém 
využívá spolupráci dvou elektromotorů s 
maximální účinností a pohonem všech 
kol. Systémový výkon 511 cm dlouhého 
I.D. Vizzion je 225 kW. Vůz dosáhne 
maximální rychlost 180 km/h a jeho lithio-
ionové akumulátory mají umožnit dojezd 
až 665 km. 
I.D. Vizzion bude vystaven na 
Mezinárodním autosalonu v Ženevě.
více na www.autoweek.cz

Nový fastback Peugeot 508
Peugeot 508 se radikálně mění 
přechodem od čtyřdveřového 
sedanu k pětidveřové karoserii 
typu fastback s extrémně 
nízkým profilem (výška 140 cm 
při délce 475 cm a relativně 
krátkém rozvoru 279 cm). Nový 
Peugeot 508 byl postaven 
s využitím platformy EMP2 s 

víceprvkovou zadní nápravou, na přání s tlumiči s variabilní charakteristikou Active 
Suspension Control. Má zavazadlový prostor o objemu 487 l, po sklopení zadních 
sedadel 1537 l. Uspořádání interiéru i-Cockpit charakterizuje malý průměr volantu, 
velký 10“ dotykový displej a vyvýšený konfigurovatelný panel přístrojů tvořený displejem 
12,3“. Vedle nezbytné nabídky asistenčních systémů je zajímavý zcela nový systém 
nočního vidění s infračervenou kamerou, který umožňuje rozpoznat osoby a zvířata před 
vozem ve tmě na dálku až 250 m. Nový Peugeot 508 se vyrábí v továrně v Mulhúzách, 
ve světové premiéře se představí na ženevském autosalonu a na mezinárodní trhy 
vstoupí v září.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 8. týdne na www.autoweek.cz:
Nové SUV Seat ponese označení Tarraco
Renault Trucks v roce 2019 zahájí prodej elektrických vozidel
Jaguar vyrábí legendární závodní D-Type 
Úspěšný rok 2017 pro DAF Trucks
UTA spolupracuje s dopravní platformou TimoCom 



Co je to havarijní pojištění a proč si ho pořizujeme?

Havarijní pojištění (dále jen HAV) kryje škody na 
pojištěném vozidle. Na rozdíl od povinného ručení 
není ze zákona povinnost jej uzavírat pro automobily, 
které se pohybují na pozemních komunikacích.

Pojišťovací společnosti se na trhu většinou moc 
neliší v rozsahu nabídky tzv. all inclusive. Pojištění 
se většinou sjednává pro případy havárie, střetu 
jedoucího vozidla se zvířetem, živelné události, 
odcizení, odcizení celého vozidla, vandalismu a 
poškození zaparkovaného vozidla zvířetem. Pojistitel 
může ještě nabídnout tzv. doplňková připojištění. 
Většinou to bývá mimo poškození skel, v současné 
době pojištění autosedaček, jakož i asistenčních 
služeb nebo zavazadel ve vozidle.

Najezdíte-li za rok víc jak 10 000 km, pak je určitě 
doporučeníhodné si HAV pořídit. Oceníte to zejména 
v nenadálých situacích, které bohužel přicházejí, i 
když se každý z nás snaží udělat maximum pro to, 

aby kolize v silničním provozu nenastaly. O to víc pak 
budete rádi za profesionalitu týmu, který se vás ujme 
a zajistí např. vaši dopravu náhradním vozidlem na 
místo určení. 

V neposlední řadě vám HAV poskytne krytí aktuální 
opravy vozidla při střetu s viníkem dopravní nehody, 
u kterého se zjistí, že nemá povinné ručení a vy 
nechcete čekat, až eventuální soud určí kdy a kolik 
má viník nehody zaplatit.

Výluky v plnění ze všech typů pojištění jsou notoricky 
známé skutečnosti: nesmíte před jízdou požít nápoje 
s obsahem alkoholu nebo omamné látky a musíte mít 
platné řidičské oprávnění. V případě, že se prokáže, 
že škoda vznikla úmyslným jednáním, má jakýkoliv 
pojistitel právo na odstoupení od smlouvy.

Chcete-li se na něco zeptat v souvislosti s pojištěním 
nebo chcete zkontrolovat nastavení vašich pojistných 
smluv všeho druhu? Neváhejte nás kontaktovat 
prostřednictvím vladimir.rybecky@gmail.com.

více na
www.autoweek.cz

Co bychom měli vědět o pojištění a investicích (3.)



První centrum chytrých oprav
První profesionální centrum Chytrých oprav vozidel skupiny Defend Group bylo otevřeno 
v Holešově. V tomto centru se opravují malá až střední poškození jak v interiéru, tak na 
exteriéru vozidla.
V roce 2016 skupina Defend Group vytvořila novou divizi Defend Smart Repairs Group 
(DSRG), která si klade za cíl stát se jedním z hlavních dodavatelů technologií z oblasti 
malých a středních oprav tzv. Smart Repairs. Po loňském uvedení konceptu Chytré mytí 
nyní představuje nový servisní koncept Chytré opravy. Chytré opravy jsou unikátním 
komplexním balíčkem technologií pro malé 
a střední opravy všech vozů. Služby sítě 
Chytré opravy ocení nejen ekonomicky 
smýšlející zákazníci, kteří nepreferují opravy 
výměnným systémem dílů, ale i uživatelé 
operativního leasingu, autobazary a v 
nemalé míře i pojišťovny. S lokálními, zároveň 
však kvalitními opravami, lze např. při 
likvidaci pojistných událostí výrazně ušetřit 
a zkrátit čas opravy.
více na www.autoweek.cz

Avia rozbíhá výrobu nových vozidel 
Přeloučská automobilka Avia Motors 
pokračuje v přípravách k návratu na trh. V 
září roku 2017 představila novou řadu vozů 
Avia Initia v emisní třídě Euro VI povinné 
pro nové registrace vozů v Evropské unii. 
Kromě výroby cca 60 vozidel, která budou 
směřovat především k prodejcům značky 
jako předváděcí vozidla, dodává už Avia 
na trh i náhradní díly, o které je velký zájem. 
Nejžádanější konfigurací je Avia D120 4x2. 

Dalším krokem Avia Motors je příprava vozu Avia D 120 ve verzi 4x4.
„Nechceme návrat na trh uspěchat. Chceme si být naprosto jisti, že dodáváme 
vynikající vozidlo za slušnou cenu. Proto se dlouhodobě soustředíme zejména na 
kvalitu a optimalizaci procesů a chceme dál pracovat na efektivitě výroby,“ uvádí 
ředitel automobilky Martin Šustek.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 8. týdne na www.autoweek.cz:
AutoSAP chystá V4 Automotive Summit
Mzdové požadavky řidičů jsou v rukou zákazníků dopravců
Skupina TUkas navýšila v roce 2017 prodej o 15,5 %
Rychlodobíjecí stanice ČEZ obsloužily 36 000 zákazníků
Obliba P2P carsharingu v Česku roste



Společnost JATO Dynamics analyzovala 52 trhů 
po celém světě. Z toho jí vyšlo, že se v roce 2017 
prodalo celkem 86,05 milionu vozidel (82,0 milionu 
osobních a 4,05 milionu LUV) tedy o 2,05 milionu 
víc (2,4 %) než v roce 2016. Nejvíc ke globálnímu 
růstu v roce 2017 přispěly Evropa, Asijsko-pacifický 
region a Latinská Amerika. Nejvyšší míru růstu 
vykázaly Rusko, Thajsko a Argentina, zatímco pokles 
registrací hlásí Spojené státy, Velká Británie, Mexiko 
a Jižní Korea. Indie se s růstem o 8,8 % přiblížila 
celkovým prodejem čtvrtému největšímu trhu světa 
Německu, kde prodej rostl jen o 2,8 %.

SUV se stala nejdůležitějším segmentem na 
největších trzích světa, tedy v Číně, Severní Americe 
a Evropě. V Asijsko-pacifickém regionu a v Latinské 
Americe dominují malá auta, zatímco v Japonsku je 
největší zájem o městská miniauta (zejména tzv. kei-
cars). Kompaktních vozů nižší střední třídy bylo po 
světě nově registrováno 14,92 milionu, což znamená 
pokles o 4,5 %. 

Celkem bylo po světě dodáno 27,85 milionu SUV, o 
3,14 milionu víc než v roce 2016, což znamená nárůst 
o 12,7 % na celkový tržní podíl 34 %! Největší podíl 
mají kompaktní C-SUV (40 % při růstu o 9,2 %), ale 
nejrychleji roste prodej velkých D-SUV (o 16,6 %) a 
největších vozů E-SUV (o 15,7 %). Roste také zájem 
o pick-upy, které zaujímají silné postavení v Severní 
Americe a zájem o ně roste v Evropě, Latinské 
Americe a Asijsko-pacifickém regionu.

Ford F-Series si i udržel postavení nejprodávanějšího 
modelu na světě, dokonce ještě posílil svou převahu 
před druhou Toyotou Corolla. Jeho postavení 
samozřejmě vyplývá z dominantního postavení na 
trhu USA, kde se jej prodává více než 80 %.

Po stránce pohonných hmot dominuje benzin - v 
roce 2017 dosáhl podíl 72,5 %. Prodej vozidel na 
naftu poklesl o 3,7 % díky poklesu zájmu kupujících 
v Evropě. Alternativní systémy vykázaly meziroční 
růst o 27,7 %, takže s dodávkami 3,79 milionu vozů 
dosáhly podíl 4,4 %. Vozidel s čistě elektrickým 
pohonem bylo po celém světě prodáno 668 000 
kusů, což znamenalo růst o 78,4 % na podíl 0,78 %. 
Hybridů se prodalo 2,51 milionu a plug-in hybridů 
417 300 kusů.

Světový trh 2017

více na
www.autoweek.cz
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Společnost Cebia spustila novou službu, díky níž lze 
zjistit aktuální tržní cenu vozidla. Tuto službu nyní 
Cebia poskytuje prostřednictvím své nové mobilní 
aplikace Carolina i široké veřejnosti. 
Pro prodávající i kupující ojetých vozů je obtížné 
stanovení tržní ceny vozidla. Nejčastěji se vychází 
z pracného a zdlouhavého zprůměrování vozidel 
nabízených na internetových portálech. Jenže 
mezi aktuálně inzerovanými vozidly není vždy dost 
srovnatelných, zvláště u ne zcela běžných modelů.
Cebia nabízí systém Autotracer pro prověření 
ojetých vozidel. Ten každý měsíc navštěvuje kolem 
100 000 zájemců. Jejich nejčastější dotaz nad rámec 
poskytovaných informací se týká odpovídající ceny. 
Proto byl před rokem a půl zprovozněn online nástroj 
pro stanovení tržní ceny ojetého vozu. 
Pro přesnou identifikaci vozidla podle VIN a následné 
stanovení obvyklé ceny na trhu Cebia využívá svůj 
systém CebiCat GT. Ten vychází ze zprůměrování 
internetových portálů, včetně zahraničních. Přitom 
má v paměti nejen aktuální údaje, ale data za poslední 
tři roky. V systému jsou osobní a užitková vozidla do 
3,5 t. Za loňský rok bylo pomocí systému CebiCat GT 
identifikováno a oceněno 5,8 milionu vozidel. Cebia se 
tak stala největším poskytovatelem online identifikace 
a ocenění vozidel ve střední Evropě. Její systém dosud 

využívali jen firemní partneři - pojišťovny, importéři a 
prodejci. 
Carolina je mobilní aplikace společnosti Cebia, jejímž 
cílem je sloužit motoristům během celého životního 
cyklu jejich auta. Její klíčovou funkcionalitou se stalo 
oceňování vozidel, aby neprodělali při koupi nebo 
prodeji auta. V případě, že auto vlastní, pomáhá 
jim lépe plánovat kdy ho vyměnit za novější, neboť 
každý měsíc zobrazí jeho aktuální tržní cenu s 
předpokládaným vývojem až na tři roky. Uživatel si 
může pro průběžné sledování zdarma zadat až pět 
vozidel.
Pro identifikaci vozidla, stanovení jeho obvyklé trží 
ceny a zobrazování inzerátů srovnatelných vozidel 
se v aplikaci Carolina využívá systém CebiCAT GT. 
Tento systém nejprve online přesně identifikuje 
vozidlo podle zadaného VIN, a to jak značku, model, 
provedení a stáří, ale i výbavový stupeň včetně 
rozsahu příplatkové výbavy. Pro stanovení obvyklé 
ceny je nutné doplnit nájezd kilometrů a případně další 
informace (například zda bylo vozidlo havarované). 
CebiCat GT navíc pro srovnání zobrazuje inzeráty 
konkrétních podobných vozidel z předních českých i 
zahraničních inzertních portálů. 
Ocenění vozidla se od května stane také součástí 
systému Autotracer bez navýšení ceny. 

Cebia nově umožňuje zjistit tržní cenu vozidla 
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Společnost Alcar Bohemia letos dosahuje významného 
jubilea v podobě 20 let úspěšného působení na 
českém trhu. Od roku 1998 dodala na trh více než 5,7 
milionu litých a ocelových kol. 
Alcar Bohemia si v ČR vybudoval respektovanou pozici 
lídra, spolehlivého partnera i poskytovatele kvalitních 
služeb. Mezi jeho obchodní partnery patří autoservisy, 
sítě pneuservisů, velkoobchody s pneumatikami, 
importéři a značkoví prodejci automobilů i internetoví 
prodejci kol a pneumatik. 
„Kvalitní zboží nabízí kde kdo. My v Alcaru Bohemia 
spoléháme na dobré vztahy s lidmi - obchodními 
partnery, zákazníky i novináři. Dobré vztahy s lidmi 
jsou pro nás tím nejdůležitějším, aby vše fungovalo 
a byli jsme spokojeni,“ řekl nám k tomu jednatel 
společnosti Alcar Bohemia Libor Reidl.
Alcar Bohemia si vydobyl renomé výrobce, který 
nedělá v kvalitě kompromisy a dodává na trh kola, 
která na základě testů a homologací plní všechny 
legislativní požadavky. Dává tak motoristům jistotu, 
že na svém vozidle používají bezpečné výrobky, na 
které se mohou za každé situace spolehnout. Alcar 

poskytuje na celý sortiment litých kol značek AEZ, 
Dotz, Dezent a Enzo tříletou záruku.
Všechna litá, ocelová i hybridní kola z produkce 
Alcaru jsou vždy na čelní straně označena značkou 
KBA nebo E v kroužku s číslem schválení XXXXX. 
V případě potřeby zápisu nového rozměru kol a 
pneumatik do velkého technického průkazu vozidla je 
samozřejmostí vystavení Typového listu, který jediný 
tento zápis snadno umožňuje. 
Alcar Bohemia se zasazuje o to, aby bylo na českých 
silnicích bezpečněji. Upozorňuje na to, že se vedle 
širokého výběru bezpečných kol s homologací 
stále nabízí a prodává velké množství laciných 
nehomologovaných kol, která nemají schválení k 
provozu na veřejných komunikacích.
Od konce roku 2016 rozšířil Alcar Bohemia portfolio 
svých služeb o kompletní kola složená z litých kol 
značek AEZ, Dotz, Dezent, Enzo nebo ocelových kol 
Alcar Stahlrad a Alcar Hybridrad s pneumatikami 
dle přání zákazníka. Alcar je také dodavatelem 
komplexního řešení TPMS pro pneuservisy. 

Alcar Bohemia úspěšně působí v ČR již 20 let
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Společnost Varroc Lighting Systems, která patří mezi 
světovou špičku v oblasti vnějšího osvětlení pro 
automobilový průmysl, v Ostravě otevřela Vývojové 
centrum světelné techniky. Více než sto zkušených 
mechanických konstruktérů, elektroniků a specialistů 
na optiku tady pracuje na vývoji a konstrukci 
nejmodernějších osvětlovacích systémů současnosti. 
V průběhu slavnostního 
ceremoniálu společnost 
zároveň poprvé oficiálně v 
České republice představila 
novou, jí vyvinutou a 
patentem chráněnou 
technologii Surface LED 
světlometů. 
Počátky ostravského centra 
spadají do roku 2012, kdy 
tým sedmi inženýrů pracoval 
na prestižní zakázce pro automobilku Bentley. Kvalita 
týmu a dosažené výsledky přesvědčily i další zákazníky. 
V současnosti je ostravské vývojové centrum 
mimořádným vývojovým a konstrukčním pracovištěm 
s globálním dosahem. Díky rozšíření se otvírá zcela 
mimořádná příležitost skvělé kariéry pro talenty z 
řad mechaniků, optiků a elektronických inženýrů. 
Ostravské Vývojové centrum světelné techniky patří k 

nejmodernějším specializovaným pracovištím v České 
republice. Globální výrobce osvětlení pro automobily 
Varroc díky investici do nových prostor významně 
posiluje zázemí nejen pro své stávající expertní týmy, 
ale cílem je přilákat další specialisty.
V průběhu slavnostního ceremoniálu otevření 
Vývojového centra světelné techniky Varroc zároveň 

poprvé oficiálně v České 
republice představil novou, 
touto společností vyvinutou 
a patentem chráněnou 
technologii Surface LED 
světel, která kombinuje 
jemný vzhled OLED 
(organických světelných 
diod) s výkonností a 
flexibilitou klasických LED. 
Varroc díky této inovaci 

dokáže efektivně vyrábět světlomety a svítilny s 
osobitým designem a dát jim i další specifické funkce.
Náklady a technické komplikace omezují použití 
technologie OLED na několik prémiových vozidel. 
Technologie Surface LED od Varroc Lighting Systems 
tyto překážky eliminuje a dokonce přidává několik 
funkcí, které při využívání OLED zatím nejsou možné.

více na
www.autoweek.cz

Varroc Lighting Systems posiluje vývoj



Společnost Xing Mobility se sídlem v Taipei přichází 
s prototypem elektromobilu, který pohánějí čtyři 
elektromotory o celkovém výkonu až 1000 kW (1 MW) 
s točivým momentem 1720 N.m. Xing Miss R je ve fázi 
vývoje. Bude mít délku 4000 mm při rozvoru náprav 
2950 mm a hmotnost 
1500 kg. Zakladatel Xing 
Mobility Royce YC Hong 
pro vůz uvádí největší 
rychlost 270 km/h a 
zrychlení z 0 na 100 km/h 
za 1,8 s. Umožňuje mu 
to patentovaný systém 
chlazení baterií, jehož 
efektivita spočívá ve 
využití speciální kapaliny 
Novec od technologické 
společnosti 3M.
Motory získávají energii z 
celkem 42 lithio-ionových 
článků uložených ve 
speciální kapalině 
Novec 7200 od společnosti 3M. Kapalina Novec 
je elektricky nevodivé médium, které se používá 
například k hašení požárů, chlazení počítačů, ale 

také jako čisticí rozpouštědlo a médium použitelné 
v dalších průmyslových odvětvích. Zároveň je velmi 
bezpečné, chemicky stabilní a šetrné k přírodě. Pod 
názvem Novec 7200 se skrývá hydrofluorether HFE. 
Má výhodný bod varu, je dobře kompatibilní s plasty, 

nevodivý a nepoškozuje 
ozonovou vrstvu.
Právě díky jedinečným 
vlastnostem, jako je dobrý 
přenos tepla, nehořlavost 
a nulová toxicita, se 
podařilo dosáhnout tak 
vysokého a současně 
stabilního výkonu vozidla, 
a to navíc s mnohem 
menším počtem lithiových 
článků. 
Xing Mobility také nevolí 
cestu dobíjení baterie ve 
voze, ale jde alternativní 
cestou rychlé výměny 
akumulátorů, kterou díky 

efektivnímu systému zvládne za pět minut.
Využití pro kapaliny 3M Novec je rovněž při čištění, 
chlazení, povrchové ochraně nebi i při hašení.
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Speciální chladicí kapalina 3M Novec pro superelektromobil



Před 120 lety se narodil Enzo Ferrari

Enzo Anselmo Ferrari, syn Alfreda a Adalgisy, se 
narodil v Modeně dne 18. února 1898 jako mladší ze 
dvou synů. Jeho otec provozoval dílnu, která časem 
přešla na opravy automobilů. Už jako dítě propadl 
vášni pro auta. 
Enzo Ferrari začínal jako závodník, ale po narození 
syna dal přednost práci manažera. Pro soukromé 
závodníky zařizoval potřebný servis a hledal partnery 
mezi subdodavateli. Tak vznikla Scuderia Ferrari. 
Ta v rámci spolupráce s Alfou Romeo začala s 
výrobou závodních vozů nesoucích jméno milánské 
automobilky. V roce 1940 se osamostatnil a v roce 
1947 založil společnost Ferrari S. p. A.. 
Věhlas pro vozy Ferrari získalo první vítězství v Le 
Mans roku 1949 i další úspěchy v závodech. Scuderia 
Ferrari je stálým účastníkem mistrovství světa formule 
1 od jeho vzniku v roce 1950. V roce 1969 Ferrari 
prodal poloviční podíl své firmy Fiatu, ale ponechal 
si kontrolu nad závodní činností Scuderie. Tak tomu 
bylo až do jeho smrti v roce 1988.
K oslavě svého 120. výročí narození se v místě, kde 
se nyní v jeho rodišti nachází Enzo Ferrari Museum 
v Modeně, koná fotografická výstava. Zahrnuje 
fotografie, které Enza Ferrariho zobrazují v různých 
fázích jeho života: od dětství až po dospělost, od 
jeho kariéry jako řidiče a závodníka přes manažera 

po výrobce závodních a sportovních automobilů. Na 
fotografiích je zachycen spolu se šampiony, jako jsou 
Nuvolari, Castellotti, Surtees nebo Villeneuve.
„Je neuvěřitelné, když si uvědomíme, že Enzo Ferrari 
se narodil v 19. století. Byl mužem s mimořádnou vizí 
a schopností řídit lidi a využívat dostupné zdroje. Měl 
silného podnikatelského ducha a výjimečnou odvahu. 
Stopa, kterou zanechal, zůstává zdrojem hrdosti pro 
nás všechny na Ferrari a celou Itálii,“ řekl předseda 
představenstva a generální ředitel Ferrari Sergio 
Marchionne.
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