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Opel Corsa-e zpřístupňuje elektromobilitu
Po spojení s PSA dostal Opel jasný úkol – stát
se ziskovou firmou s celosvětovou působností.
Obojí se mu daří naplňovat. Za loňský rok ohlásil
zisk 1,1 miliardy eur a vstoupil na nové trhy, mj.
v Rusku, Japonsku, Jižní Americe, Izraeli nebo
Ukrajině.
Žádné město na světě není v současné době
tak připraveno na příchod elektromobility jako
Berlín. Proto se stal ideálním pro představení
elektricky poháněné verze nové generace
modelu Opel Corsa, držitele ocenění AutoBest
2020 Best Buy Car of Europe.
Opel Corsa-e se vyrábí v Zaragoze na stejné
lince jako verze se spalovacími motory, takže
bude možné reagovat na okamžitý vývoj
poptávky. Navenek ani v interiéru se takřka neliší.
Vychází to z poznatků ze zákaznických klinik,
kde potenciální zájemci o elektromobil uvádějí,
že chtějí normální auto s tradičními ovládacími
prvky. Corsa-e těží z multienergetické platformy
PSA CMP, která vytváří prostor pro uložení
akumulátorů do podlahy vozu a ve středovém
tunelu. Přes technickou shodu s Peugeotem
e-208 Opel zvolil jinou strategii – Corsa-e chce
být sportovnější a dynamičtější.
Akumulátor má kapacitu 50 kWh a hmotnost
345 kg. Poskytuje Corse-e dojezd 337 km podle
WLTP a umožňuje dobíjení výkonem až 100
kW. Zavazadlový prostor má prakticky stejný

objem 267 l jako u vozů se spalovacími motory
s maximem 1042 l, pouze prostor pod jeho
podlahou je menší.
Elektrický pohon nabízí možnost volby ze
tří režimů, které kromě změny reakce pedálu
akcelerátoru a nastavení charakteristiky řízení
upravují výkon trakčního elektromotoru: Sport –
100 kW/260 N.m, Normal – 80 kW/220 N.m nebo
Eco – 60 kW/180 N.m. Stejně tak může řidič
využívat tři intenzity rekuperace – v režimu D při
uvolnění pedálu akcelerátoru vůz zpomaluje
jako auta se samočinnou převodovkou, v režimu
B je intenzita dvojnásobná a maximální je při
mírném sešlápnutí pedálu brzdy. Až při silnějším
sešlápnutí reagují i brzdy.

Zahájení prodeje verze Corsa-e je plánováno
na konec března. Základní akční cena byla
stanovena na 739 990 Kč. Kromě pětileté záruky
Opel poskytuje záruku na akumulátor 8 let/160
000 km.
více na
www.autoweek.cz

Do prodeje míří i nový Defender 90
Po úspěšném uvedení Defenderu
110 byl zahájen příjem objednávek
třídveřového Land Roveru Defender
90. Díky krátkému rozvoru a minimálním
převisům má ideální tvar pro jízdu v terénu.
Objednávky Defenderu 110 předčily
očekávání – zákazníci dosáhli rekordních

1,21 milionu konfigurací. Nový Defender
patří mezi nejodolnější a při překonávání
terénních překážek nejschopnější modely
značky Land Rover jaké kdy byly vyrobeny.
Pokračovatel kultovního off-roadu nabízí
technologie 21. století vč. multimediálního
systému Land Rover Pivi. Zákazníci budou
moci kdykoli využívat nejnovější software
díky aktualizacím softwaru on-line.
První Defendery 110 se k zákazníkům
dostanou na jaře, Defendery 90 dorazí
v létě. Předběžné ceny Defenderu 90
začínají na 1 322 167 Kč, Defenderu 110
na 1 479 104 Kč. Defender bude koncem
letošního roku uveden i jako v užitkových
verzích a s plug-in hybridním pohonem
(PHEV).

Kia XCeed PHEV už ve výrobě
Kia Motors Slovakia spustila sériovou
výrobu plug-in hybridní verze crossoveru
XCeed. Zahájení výroby následuje jen
několik měsíců po spuštění výroby vozu
Ceed Sportswagon PHEV a je dalším
krokem ve strategii postupné elektrifikace
značky Kia. Příchodem těchto verzí Kia
poprvé přináší elektrifikovaný pohon do
segmentu kompaktních vozů. Nové hnací
ústrojí spojuje 8,9 kWh Li-ion-polymerový
akumulátor, 44,5 kW trakční elektromotor
a zážehový čtyřválec 1,6 l GDI. Celkový
systémový výkon je 104 kW (141 k)
a točivý moment 265 N.m. Zatímco Ceed
Sportswagon Plug-in hybrid ujede na čistě
elektrický pohon až 60 km, XCeed Plug-

in hybrid až 58 km. Plug-in hybridní verze
XCeed a Ceed Sportswagon Kia vyrábí
ve slovenské Tepličke nad Váhom u Žiliny.
Kia XCeed PHEV se na evropských trzích
včetně České republiky objeví v druhém
čtvrtletí.

Krátce
V Nizozemsku se ve snaze snížit emise připravuje omezení rychlosti na dálnicích na 100
km/h.
Po šesti letech a 20 000 dodaných vozech v Lipsku končí výroba plug-in hybridního
vozu BMW i8.

více na
www.autoweek.cz

Globální prodej elektromobilů vloni vzrostl jen o 4 %
Celkový počet 2,3 milionu nových registrací
elektrických a plug-in hybridních automobilů
v roce 2019 znamenal proti roku 2018 zvýšení
jen o 4 %. Přitom v roce 2018 byl meziroční růst
o 74 %. Oznámilo to stuttgartské výzkumné
centrum ZSW.
Podle ZSW bylo rozhodujícím faktorem
zpomalení růstu to, že na dvou nejdůležitějších
trzích, tedy v Číně a USA, se snížily dotace na
vozidla s akumulátory. V Číně, kde se prodává
více než polovina ze všech nových elektromobilů
na světě, klesl jejich prodej o 4 % na 1 204 000
vozů (-52 000 vozů) a v USA, které představují
sedminu světového trhu, dokonce o 9 % na 329
500 (-31 800 vozů).
Tento pokles zastínil skutečnost, že počet
registrací nových elektricky poháněných
vozidel na většině ostatních relevantních trhů
výrazně rostl. Německý trh se díky dotacím
vyvíjel pozitivně, když vykázal nárůst o 61 %
na 108 600 vozidel. Německo tak v žebříčku
ZSW postoupilo na 3. místo, když předstihlo
Norsko se 81 540 nových registrací. V Norsku
prodej vzrostl jen o 18 %, ovšem elektromobily
a plug-in hybridy zde už představují 57 % ze
všech nových registrací, takže další růst už je

limitovaný. V Německu v roce 2019 tento podíl
činil 3 %, v Číně to bylo 5% a v USA jen 2%.
„Přestože je tempo růstu nových registrací
elektrifikovaných vozidel v Německu relativně
vysoké, jejich podíl je stále příliš nízký. Němečtí
výrobci musejí vynaložit více úsilí, protože
úspěch elektricky poháněných modelů je
pro německý automobilový průmysl zásadní,“
konstatoval člen představenstva ZSW Frithjof
Staiss.
V roce 2018 BYD a Tesla předstihly dlouho
vedoucí Nissan. Vloni Tesla dosáhla výrazné
navýšení na 361 000 nových registrací z 233
000 vozidel v roce 2018, a v počtu nových
registrací vede před čínskými značkami BYD,
BAIC a SAIC s 219 000 vozidel, 158 000 a 126
000 registracemi. Německé značky BMW
a Volkswagen následovaly na 5. a 6. místě s 115
000 resp. 93 000 registrací. Za úspěchem Tesly
stojí především Model 3, kterého se v roce 2019
prodalo 297 000 kusů a zůstal nejprodávanějším
elektromobilem, když už v roce 2018 předstihl
dlouhodobé číslo 1 Nissan Leaf. Pouze řada EU
automobilky BYD je ještě v šestimístném počtu
(111 000), zatímco třetí BYD Yuan už zaostává
s 68 000 registracemi.

Další témata 11. týdne na autoweek.cz
Autobusoví dopravci v Praze jednali o koronaviru
ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2020
více na
www.autoweek.cz

Free2Move v Paříži zařadí do nabídky Citroën Ami
Značka zajišťující mobilitu Free2Move,
patřící do koncernu PSA, na jaře do své
nabídky vozů přidá inovativní vozidlo
Citroën Ami, objekt mobility, který lze řídit od
16 let bez řidičského oprávnění. Mimořádně
kompaktní vozítko s elektrickým pohonem,
umožňuje jízdu dvou osob sedících vedle
sebe. Bude k dispozici se dvěma tarify. Bez
předplatného stojí pronájem 0,39 eura (10
Kč)/min, 18 eur (457 Kč) za první hodinu
a za následující 9 eur (229 Kč)/hod a 60 eur
(1523 Kč) za den. S měsíčním předplatným
9,90 eura (250 Kč) bez smluvního závazku
stojí nájemné 0,26 eura (6,60 Kč)/min, 12
eur (305 Kč) za první hodinu a za následující
6 eur (152 Kč)/hod a 40 eur (1015 Kč) za
den.

Free2Move je hlavní provozovatel
sdílených služeb mobility v Paříži umožňující
přes mobilní aplikaci užívat více než 500
elektromobilů v Paříži i blízkých městech.
Vozový park v současné době tvoří
elektromobily Citroën C-Zéro a Peugeot
i0n. Zajišťuje i přístup k dalším službám
mobility, jako jsou elektroskútry, jízdní kola,
koloběžky, veřejná doprava atd.

Druhá stránka důsledků koronaviru
Dva měsíce boje s koronavirem v Číně
přineslo i nečekané pozitivum. Pokles
silniční dopravy způsobil významný pokles
počtu dopravních nehod. Výrazný pokles
nároků na likvidaci následků dopravních
nehod se podle agentury Reuters v Číně
projevil velkými úsporami na straně
čínských
poskytovatelů
neživotního
pojištění. Vzhledem k očekávanému

poklesu nároků na vypořádání následků
dopravních nehod rostou ceny akcií
největších pojišťoven, jako jsou PICC
Property and Casualty nebo ZhongAn
Online P & C Insurance. Makléři očekávají,
že pokles nároků na výplaty pojistného
bude stačit ke zvýšení celoročních příjmů
i navzdory zpomalující ekonomice. Podle
Reuters představuje pojištění motorových
vozidel asi tři čtvrtiny čínských neživotních
pojistek, zatímco zdravotní pojištění – pod
nějž spadají nároky na následky viru –
méně než 5 %. Jinde ve světě v odvětví
neživotního pojištění představuje pojištění
motorových vozidel přibližně třetinu
pojistného, stejně jako zdravotní pojištění.

Krátce
Tesla v obavách z koronaviru odvolala své pracovníky z výstavby továrny v Německu.
Čínský výrobce elektromobilů BYD zahájil výrobu 5 milionů respirátorů na ochranu před
koronavirem.
Díky státním dotacím a slevám se v Německu v prvním čtvrtletí významně snížily ceny
elektromobilů.

více na
www.autoweek.cz

Nové Caddy je zde
Volkswagen uvedl nové Caddy velkolepou
show během karnevalové sezóny ve staré
kovárně v Düsseldorfu. Následující představení
pro veřejnost se nekonalo, protože autosalon
v Ženevě byl odvolán.
Městské dodávky obvykle nejsou tak docela
sexy a Caddy dosud v tomto ohledu nebylo
výjimkou. To se po třech milionech dodaných
vozů má změnit. Caddy vždycky bylo skutečně
všestranné auto, které mohlo sloužit jako městská
dodávka, rodinný automobil, až sedmimístný
minivan nebo obytné vozidlo. Nové Caddy ale
je sportovnější a dynamičtější, aniž by opustilo
své základní hodnoty – v pozitivním smyslu
zůstává všestranným pracovním vozem, který
se o víkendech může zhostit dalších rolí. Všechny
verze mají bohatší výbavu než porovnatelní
předchůdci a dlouhá užitková verze Caddy Maxi
nově nabízí prostor až pro dvě europalety. Ve
srovnání s předchůdcem na něm podle šéfa
značky Volkswagen Užitkové vozy Thomase
Sedrana nezůstal nezměněný ani šroubek.
Poprvé je Caddy založeno na modulární
platformě MQB. To mu otevírá dveře k novým
špičkovým technologiím, známým například
z nové generace Golfu. Tím toto pracovní
auto vstupuje do digitálního věku. Asistenční
systémy, možnosti infotainmentu a digitalizované
operační systémy činí z Caddy chytrý telefon
na kolech. Mezi novými asistenčními systémy

je i Travel Assist, který poprvé v užitkovém voze
Volkswagen umožňuje asistovanou jízdu v celém
rozsahu provozních rychlostí.
Nové Caddy bude k dispozici jako užitkové
Cargo se skříňovou uzavřenou karoserií nebo jako
kombi s proskleným prostorem pro cestující, stejně
jako v různých osobních variantách. V nabídce
budou dva turbodiesely TDI/55 kW (75 k) a 90 kW
(122 k), poprvé vybavené systémem zachytávání
NOX Twindosing, a zážehový motor TSI/84 kW/
(116 k), který bude i ve verzi TGI na zemní plyn.

O čistě elektrické variantě se neuvažuje, ale
pravděpodobná je verze s plug-in hybridním
pohonem.
Volkswagen zatím neupřesnil přesný čas
uvedení na trh, jen uvádí, že se nové Caddy
začne vyrábět do konce roku 2020. První vozy
se tedy v ČR nejspíš objeví počátkem roku 2021.
více na
www.autoweek.cz

Goodyear představil samoregenerační pneumatiku
z nejpevnějších známých přírodních
materiálů – pavučinou. Díky tomu by měla
být extrémně odolná a 100% biologicky
rozložitelná. Běhoun je na vysoké a úzké
ne-pneumatické kostře nenáročné na
údržbu a eliminující nutnost udržování
tlaku a prostoje v důsledku defektů.

Goodyear reCharge je revoluční
koncept samoregeneračních pneumatik,
které lze přizpůsobovat a měnit podle
individuálních potřeb a které se místo
výměny díky kapslím obnoví. Jádrem
konceptu reCharge je obnovitelná
a biologicky rozložitelná směs běhounu,
kterou lze znovu nabíjet jednotlivými
kapslemi. Kapsle plněné kapalnou směsí
na míru umožní regeneraci běhounu.
Pneumatiky se díky nim budou moci
v průběhu času uzpůsobovat i klimatickým
podmínkám, stavu vozovky nebo prostě
jen tomu, jak chcete cestovat. Kapalná
směs se bude přizpůsobovat profilu
každého řidiče vytvořenému díky umělé
inteligenci. Samotná směs by měla být
vyrobena z biologického materiálu
a vyztužena vlákny inspirovanými jedním

O 10. 3.

KŘÍŽOVKY
SOUTĚŽ
o 333 Kč !

.

te na jednu stračnost, na druhou
budete preferoto se stane svým
m, protože cítíte
myšlenky. V partšeň, ale i chvíle
Dobře si vybírejte
ám bude 26. únor.

9.

dete věnovat partátelům. Čeká vás
nčních záležitostí,
odnete investovat
ho bydlení. Jestlidit ve své profesi
, zachovejte takt
ztahy hýbou svěbude 1. březen.

2.

k ujasnění nem životě, na nichž
nerem se budete
, co pro vás oba
odnotu a smysl,
ovině nebo záleýkají společného
vymanit ze sterebude 5. březen.

Řešení
alespoň pěti
tajenek se
soutěžním
kuponem
ze strany 11
pošlete do
3 týdnů od
data vydání
časopisu
na adresu
redakce. Šest
vylosovaných
luštitelů
obdrží po
333 Kč.

2020

OSMISMĚRKY
ISSN 0862-8998

Kč 14,-

®

HUMOR

5

0,60

30. ročník

1

více na
www.autoweek.cz

KŘÍŽOVKY OSMISMĚRKY
60
SOUTĚŽ o 6 x Kč 333 !

33
RO x 3 3
JA o 3

MAGAZÍN 2020

ĚŽ
UT
SOOSMISMĚRKY

1,00

KŘÍŽOVKY
—
9,
Kč 2 ,20

1

1

29. ročník
očník

2020
Kč 24,-

Kč

HUMOR

To musíte mít ...

SOUTĚŽ
o 333 Kč !

NENECHEJTE SI
UJÍT ČASOPISY
S LOGEM

MAGAZÍN

&
NENECHEJTE
SI UJÍT
PŘÍJEMNOU
ZÁBAVU !!!

.

ičních řešení ani
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oráte na napnuastí partnerských
dárek vám vrátí
hodláte něco kulepší kvalitu. Nejde 9. březen.
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Křížem krážem
je křížovkářský časopis,
který vychází každých
čtrnáct dní.

Super Křížem krážem
je dvaatřicetistránkový
křížovkářský časopis, který
vychází každé dva měsíce.

Magazín Křížem krážem
je dvaapadesátistránkový
křížovkářský časopis, který
vychází čtvrtletně.

Obsahem všech tří časopisů jsou především kvalitní švédské a číselné křížovky, osmisměrky,
klasické křížovky, doplňovačky, kvízy, hádanky a sudoku, založené na humoru
s kresbami od známých kreslířů.

Personalia z
Nejvyšší šéfy letos vyměnily
dvě importérské organizace
Časopis Automakers připravuje přehled
personálních změn u importérů osobních
vozidel v prvním kvartále letošního roku.
Na rozdíl od loňského zimního masakru,
kdy překvapivě ze svých pozic odešli
nejvyšší šéfové Fordu,
Opelu a Hundaie
(a s nimi se pak
vyměnila i většina
managementu),
přinesl tento rok zatím
jen dvě změny na
nejvyšších postech.
Naši
personální
rubriku letos opět
podpořil
Hyundai
Motor Czech, odkud
po roce působení odešel prezident
společnosti Yongjin (Alex) Kim. Byl povýšen
na pozici ředitele obchodní strategie
evropské centrály Hyundai Motor Europe
HQ a v Praze ho nahradil Sun Yong Hwang.
Ten v minulosti působil např. v Hyundai
Motor America (HMA) či Hyundai Motor
Europe HQ (HME-HQ), kde zastával pozice
v oblasti prodeje a marketingu.
Ronald Ballhaus, prodejní manažer
Mercedes-Benz Cars Central Europe,
přešel 1. února 2020 na pozici Head
of Finance & Controlling v Brixworthu.
V pražské centrále ho nahradila rumunská
manažerka Ioanna Lemnaru, která přišla
z pozice Head of GD Market Management
Overseas.

Nová Cluster Innovation
manažerka v GEFCO
Innovation & Lean managerem
společnosti GEFCO pro Českou republiku
a Slovensko byla jmenována Zuzana
Tryzňová. Tryzňová ve společnosti
GEFCO pracuje na různých pozicích
již od roku 2005, kdy nastoupila na
částečný úvazek při doktorandském
studiu. Ve firmě se v počátku pracovní
kariéry věnovala řízení menších projektů.
V průběhu let se přes plánování inbound
toků vypracovala až do pozice, z níž řídila
celou divizi logistiky klíčového klienta
z oblasti automobilového průmyslu.
V rámci lokálních trhů Zuzana Tryzňová
již nyní pracuje na několika inovačních
projektech
v
oblasti
robotizace
a automatizace procesů či optimalizace
pohybu nákladních vozidel v prostoru
výrobního závodu klienta.

více na
www.automakers.cz
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Hi-tech pro Corsu-e
Přes vnější podobu se standardní verzí
konstruktéři u Corsy-e učinili několik změn. Ve
spojení s akumulátory vzrostla tuhost nosné
struktury o 30 %, nový je pomocný rám vpředu,
snížilo se těžiště o 57 mm a vzadu se posunula
zkrutná příčka aby se získal větší prostor pro
akumulátor. Pružiny, tlumiče a řízení mají
pozměněnou charakteristiku s ohledem na vyšší
hmotnost vozu.
V na bídce nad s ta nda rd ní v ýbav y
samozřejmě nechybějí unikátní světlomety
IntelliLux LED Matrix. Z asistenčních systémů stojí
za vyzdvižení nový Active Drive Assist, udržující po
aktivaci automaticky vůz ve středu jízdního pruhu
a ve spojení s aktivním tempomatem ACC řidiči
pomáhá v dopravních zácpách a při monotónní
jízdě na dálnici.
Systém Opel Connect speciálně pro Corsu-e
přidává mnohé nové funkce. Například Smart
Telematics prostřednictvím mobilního telefonu
poskytuje informace o stavu nabití akumulátoru
i o možnostech jeho dobití. Prostřednictvím
aplikace myOpel app lze využít předehřátí nebo
předchlazení vozu při jeho dobíjení.

Dobíjení Opel řeší komplexní nabídkou
s možností výběru: z domácí zásuvky 220 V, kdy
se za hodinu zvýší dojezd o 10 km, ze třífázové
zásuvky 16 A, které za hodinu přidá 20 km, nebo
z veřejných třífázových dobíječek. Pro domácí
dobíjení lze získat i wallbox s výkonem 3,7 až 22
kW, umožňující dobít za hodinu na ujetí 60 km.
Využívat lze i rychlé dobíjení stejnosměrným
proudem a výkonem až 100 kW, kdy se
akumulátor nabije na 80 % kapacity za půl
hodiny.
Základní výbava Edition zahrnuje mj. varování
před vybočením z jízdního pruhu, rozpoznávání
dopravních značek, snímač únavy řidiče,
varování před čelní kolizí, automatické brzdění
s detekcí chodců, automatické přepínání světel,
tempomat, elektricky ovládaná a vyhřívaná
zrcátka, elektrické ovládání předních oken, 7“
audiosystém Multimedia s ovládáním na volantu,
integraci smartphonu Apple CarPlay i Android
Auto, Bluetooth handsfree, Opel Connect,
grafický informační displej 3,5“, bezklíčkové
startování, klimatizaci a jednofázovou palubní
nabíječku 7,2 kW.

více na
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Výhody a nevýhody alternativních pohonů
Je několik dostupných alternativ k benzinu
a naftě. Každá z nich má své specifické výhody.
Jejich porovnání nám poskytli odborníci
z německého autoklubu ACE.
CNG: Motory na zemní plyn v průměru emitují
o 18 % méně CO2 než benzin a o 90 % méně NOX
než nafta. Zemní plyn je daňově zvýhodněný
a automobily na CNG mohou také jezdit na
benzin. Nevýhodou je do jisté míry méně hustá
síť plnicích stanic, zejména v některých zemích.
Pořízení vozu na CNG je dražší než u srovnatelného
vozu na benzin, ale v porovnání s auty na naftu
rozdíl není velký. Pokud jezdíte pouze na plyn,
pak už při ujetí 10 000 km za rok vyjdou celkové
náklady nižší než u motoru na benzin nebo naftu.
LPG: Propan-butan je levný a dostupný na
mnoha místech. Po Evropě je více čerpacích
stanic na LPG než na CNG. Emise CO2 jsou ve
srovnání s benzinem nižší asi o 15 %. Jenže ne
každý motor může být přestavěn na LPG, zejména
moderní motory způsobují problémy. Je tu i ztráta
výkonu při provozu na plyn a potřeba prostoru
pro přídavnou nádrž. Podle ACE se LPG vyplatí
pro řidiče s ročním nájezdem více než 15 000 km
nebo při přestavbě staršího vozu.
Elektrická vozidla nemají žádné problémy
s emisemi NOX, méně problémů s jemným
polétavým prachem a žádné místní emise CO2.
Když elektřina pochází z regenerativní výroby,
jsou bezkonkurenčně čistým zdrojem pohybu.

Kromě toho jsou provozní náklady výrazně nižší
než u spalovacích motorů. Jenže elektromobily
jsou stále drahé a jejich dojezd je omezený.
Mild hybrid: Toto technické řešení je
osvědčené a jednoduché. Má jasný potenciál
úspor v městském provozu při častých rozjezdech
a zrychlování, kdy uživatelé ušetří 10 až 15 % ve
srovnání se samotným zážehovým motorem. Díky
přídavnému elektrickému motoru tato vozidla
emitují méně emisí CO2, jenže mild hybrid nemůže
využívat výhodu vyšší účinnosti všude. Při jízdě
konstantní rychlostí, například na dálnici, přidaná
hmotnost zvyšuje spotřebu.
Plug-in hybridy mohou absolvovat obvykle
kolem 50 km na čistě elektrický pohon, takže
těží ze zvýhodnění pro elektromobily. Stejně
jako všechny hybridy ovšem mají jeden motor
a těžký akumulátor navíc. Proto jsou optimistické
standardní hodnoty spotřeby v běžném provozu
nerealistické. Kromě toho jsou pořizovací náklady
ve srovnání s nízkým potenciálem úspor vysoké.
Vodík: Vůz může být naplněn během tří až pěti
minut a poskytuje dojezd přes 500 km. Kromě toho
neprodukuje žádné emise, pouze vodní páru.
Jenže v Německu je k dispozici 82 čerpacích
stanic na vodík a jinde v Evropě prakticky
nejsou dostupné. Kromě toho se vodík musí
draze vyrábět, což kromě dopravy a skladování
znamená i vysokou spotřebu energie.
více na
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Automatizovaná výroba rámů
pro Mercedes-Benz třídy G
Mercedes-Benz třídy G je už od roku 1979
nepřekonatelný při jízdě po rozbitých cestách
lesem, polem, bahnem, štěrkem i sněhem. Proto
se kladou velké nároky na jeho pevný žebřinový
rám. Jeho výrobcem je společnost Magna
Presstec z rakouského Lebringu nedaleko
Štýrského Hradce.
Vnější podoba robustního a mimořádně
odolného Mercedesu třídy G se od jeho uvedení
na trh změnila jen v detailech. Větší pozornost
než vzhledu se věnovala technice. Žebřinový
rám, který automobilu poskytuje potřebnou
stabilitu a bezpečnost, byl přepracován
a současně s příchodem nové generace začala
nová éra jeho výroby. Tam, kde se dříve ve
velké míře svařovalo ručně, se od roku 2017 se
vyrábí na plně automatizované lince vybavené
průmyslovými roboty KUKA.
Kvůli stísněnému prostoru výrobní haly bylo
nutné najít individuální řešení. K tomu se přidaly
problémy s rozměry a hmotností jednotlivých
dílů. Při délce 430 cm a ší řce 120 cm má
žebřinový rám hmotnost 230 kg. Skládá se ze 145
dílů a celková délka svarů činí 80 metrů. K tomu
je zapotřebí připočíst ještě 200 bodových svarů.
Žebřinový rám se skládá ze dvou hlavních
dílů a dalších částí. Výrobní linky pro přední

a zadní část mají stejné systémové uspořádání
a jsou zrcadlově souměrné. Obě části se spojují
chytře promyšleným svařovacím postupem tak,
aby se minimalizovaly deformace a vnitřní pnutí.
V navazující stanici se podélné nosníky spojují
s příčnými a s pouzdry pro pružiny. Zvláštností
je, že svařování se neprovádí v samostatných
stanicích, ale v příslušných sekcích výrobní linky.
Po přivaření menších prvků se na přední a zadní
konec sestavy navaří další díly, čímž vznikne
žebřinový rám.
Pro celý proces výroby byl použit řídicí systém
Standard miKUKA. „S využitím tohoto řídicího
systému jsou naši zákazníci schopni vyrábět
podle standardů průmyslu 4.0. Zajišťujeme
s naší řídicí technikou nezbytné propojení do
sítí, autokonfiguraci a autodiagnózu,“ vysvětluje
projektový manažer společnosti KUKA Dominik
Pfeiffer.
Zařízení je v provozu od května 2017. Je zde
nasazeno 45 robotů KUKA, převážně typů KR
30 L16 pro svařování a KR240 pro manipulaci.
Na koncové inline měřicí stanici díly kontroluje
robot s kamerou a liniovým laserem. Magna
Presstec ve dvousměnném provozu vyrábí
20 000 žebřinových rámů za rok.
více na
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Bosch IoT Suite používají výrobci
automobilů i dodavatelé energií
Co mají společného automobily, pracovní
stroje, datová platforma dodavatele energie
a dětské kočárky? Ti všichni se spoléhají na Bosch
IoT Suite jako technologický základ pro propojení.
Bosch IoT Suite je stěžejní produkt společnosti
Bosch.IO, nové dceřiné společnosti se 100%
podílem firmy Bosch. Její pracovníci již pomocí
Bosch IoT Suite už realizovali více než 250 projektů
společně se zákazníky z oblasti maloobchodu,
energetiky, stavebnictví, průmyslu, spotřebního
zboží, zemědělství a mobility. Služby Bosch IoT
Suite se integrují do cloudových prostředí, která
zákazníci pro své projekty preferují.
Bosch IoT Suite je klíčovou součástí bezdrátové
aktualizace firmwaru automobilky Daimler. Čtyři
miliony majitelů automobilů již dostávají nové
verze softwaru vozidla – například aktualizace
infotainmentu – pohodlně a bezpečně
prostřednictvím mobilní sítě. To šetří čas, protože
odpadají návštěvy servisu kvůli aktualizaci
softwaru. Bosch IoT Suite je při bezdrátových
aktualizacích základním prvkem pro komunikaci
s vozidly.

energie a pro švédského výrobce Emmaljunga
Bosch vyvinul asistenční systém eStroller pro
dětské kočárky. Bosch IoT Suite ale nepoužívají
jen zákazníci jako Daimler, Emmaljunga nebo
EWE. Je také centrální softwarovou platformou
pro IoT řešení společnosti Bosch. Propojuje
například inteligentní kamery Bosch Building
Technologies s cloudem a existujícími backendy.
To umožňuje efektivní správu kamer po celou
dobu jejich životnosti a aktualizace softwaru
a firmwaru zařízení i bran.
Dceřiná společnost Bosch, která se
specializuje na technologii pohonů a řízení, staví
na Bosch IoT Suite své řešení BODAS Connect pro
mobilní stroje. S tímto otevřeným a škálovatelným
řešením koncové konektivity lze získat přístup
k informacím o strojích. Poprodejní služby, jako
jsou aktualizace softwaru, lze nainstalovat
stisknutím tlačítka i bez servisního personálu na
místě. Na BODAS Connect spoléhá také výrobce
komunálních a zemědělských vozidel Reform při
rychlých analýzách a odstraňování příčin selhání
svých mobilních pracovních strojů.

Dodavatel energie EWE využívá Bosch IoT Suite
k efektivní správě údajů o spotřebě elektrické
více na
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Coronavirus snižuje v řadě měst
výskyt dopravních zácp
Mnoho lidí v souvislosti s aktuální epidemií
pracuje z domova. Intenzita dopravy se snižuje až
o desítky procent a zvyšuje se průměrná rychlost
vozidel v době dopravní špičky. Tento jev studují
odborníci a hledají řešení, jež by podpořila podíl
práce z domova a snížila výskyt dopravních
zácp.

i obrázek z tamních silnic. Doprava jako kdyby
přestala existovat. Průměrná rychlost vozidel
se po zavedení restriktivních opatření zvýšila
o nemalých 25 km/h.
„Vlastně nic, co by se nedalo předpokládat.
Nicméně uvedený fenomén zaujal odborníky
v oblasti silniční dopravy a problematiky tzv.
Smart Cities. Studují, zda by nebylo možné ještě
více rozšířit podíl lidí pracujících z domova. To by
mohlo mj. přispět i ke snížení výskytu dopravních
komplikací na řadě dnes beznadějně přetížených
silnic,“ uvádí Roman Budský z Platformy Vize 0.
„Je tu ještě další dvojice protichůdných jevů.
Na jedné straně méně lidí cestuje automobilem
na své pracoviště, neboť využívají možnosti
pracovat z domova, ovšem na straně druhé řada
lidí může volit jízdu svým vozem aby se vyhnuli
cestování v prostředcích hromadné dopravy,“
upozorňuje Budský.

V posledních dnech poklesla intenzita silniční
dopravy v době dopravních špiček na silnicích
v New Yorku o 15 %, v neděli okolo páté hodiny
odpolední bylo meziroční snížení dokonce
o 17 %. Podobné poznatky hlásí i další města.
Jak vyplývá z dat aplikace TomTom, intenzita
dopravy byla v Miláně meziročně nižší o 54
%, v Římě o 59 % a v Seattlu o 30 %. Posledně
uvedené město dnes připomíná město duchů.
Zavřené školy, prázdné restaurace, řada lidí
zbytečně nevychází ze svých příbytků a využívá
možnosti práce z domova. Tomu odpovídá

Současná epidemie by mohla napomoci
nalézt další možnosti, jak pracovat z domova
bez zbytečného dojíždění. To má potenciál
zvýšit kvalitu života všech, příslušných pracovníků
i ostatních, kteří by se nemuseli setkávat
s dopravními zácpami v takové mí ře jako
doposud.
Roman Budský, Platforma Vize nula
Z p ra c ová n o za v y u ž i t í p o d k l a d ů
publikovaných periodiky Car and Driver
(Michigan, USA) a Crain's New York Business (New
York, USA).
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