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Ford zdvojnásobí počet elektromobilů v Evropě
Ford do roku 2024 v Evropě představí tři nové
elektricky poháněné osobní automobily a čtyři
nová elektrická užitková vozidla. Do roku 2026 chce
v Evropě prodávat více než 600 000 elektromobilů
ročně. To mu má pomoci dosáhnout globální
prodej více než 2 miliony elektromobilů.
Nedávno Ford oznámil investiční plán ve výši
50 miliard dolarů na nastartování elektrifikace
zahrnující zprovoznění své elektromobilní jednotky
Ford Model e oddělené od skupiny se spalovacími
motory.
Ford prohloubí spolupráci s Volkswagenem.
Bude vyrábět dva elektricky poháněné
modely pro evropský trh založené na platformě
Volkswagen MEB. To bude vyžadovat investici ve
výši 2 miliard USD do závodu v Kolíně nad Rýnem
a do nového závodu na montáž akumulátorů,
jehož spuštění je plánováno na rok 2024. Výroba
elektromobilů v Kolíně během šesti let dosáhne
1,2 milionu vozů.

Prvním modelem, který vyjede z kolínského
elektrifikačního střediska, bude pětimístný
crossover střední třídy, jenž ujede na jedno nabití
500 km. Jeho jméno bude známé během roku
2022 a výroba začne v roce 2023. V roce 2024
se v Kolíně přidá druhý model. Také nejúspěšnější
osobní vůz značky v Evropě, Puma, se od roku
2024 začne v rumunské Craiově vyrábět také jako
elektromobil.
Úspěšná řada užitkových vozů Transit se rozroste
o čtyři nové elektrické modely – v roce 2023
o Transit Custom/Tourneo Custom, o rok později
o Transit Courier/Tourneo Courier nové generace.
Ford Otosan, společný podnik Ford Motor
s tureckým Koc Holdingem, koupí od Fordu jeho
rumunský závod v Craiově v Rumunsku, kde se
vyrábí modely Puma a EcoSport. Ford Otosan
zde v příštím roce začne vyrábět užitkový Transitu
Courier a osobní Tourneo Courier. V roce 2024
stejně jako pro Pumu přidá i jejich elektrické verze.
V Turecku příští rok zahájí Ford Otosan výrobu
elektrických a hybridních verzí Transitu.
Ford také oznámil plán vytvořit v Turecku
společný podnik s jihokorejským výrobcem
akumulátorů SK On a Koc Holdingem.
SK Innovation mezi své zákazníky počítá Ford
Motor, Hyundai Motor a Volkswagen. Má už
závody v USA, Maďarsku, Číně a Jižní Koreji.
více na
www.autoweek.cz

Pařížský autosalon 2022 bude od 17. do 23. října
Pařížský
autosalon
Mondial
de
l'Automobile, který byl v roce 2020 odvolán
kvůli covidu, se v roce 2022 vrátí v radikálně

proměněné podobě. Bude trvat jen jeden
týden a uskuteční se později než obvykle –
od 17. do 23. října. Tento termín není nový –
pořadatelé jej zveřejnili už v červenci 2021.
Nyní však nastal čas pro jeho potvrzení –
spolu s představením oficiálního plakátu.
Pařížský autosalon se promění tak, aby
zdůraznil elektrifikaci, konektivitu a nové
formy mobility. Přitom by nemělo jít
o devastaci tradiční podoby autosalonu,
jak se stalo loni při IAA v Mnichově. Vozidla
budou k vidění na tradičním pařížském
výstavišti Expo Porte de Versailles. Pařížský
autosalon Mondial de l'Automobile se
zde poprvé spojí s veletrhem servisní
techniky a aftermarketu Equip'Auto a obě
reprezentativní přehlídky automobilového
průmyslu se budou konat v rámci
Pařížského automobilového týdne.

IAA Transportation 2022: prostor pro start-upy
Pro veletrh silniční dopravy, který
se uskuteční od 20. do 25. září 2022
v Hannoveru, se připravuje nový
koncept se zaměřením na klimaticky
neutrální dopravu a na technologickou
transformaci celého dopravního sektoru
pod heslem „Lidé a zboží v pohybu“
a novým jménem IAA Transportation
2022. Kromě prezentace inovací vozidel
se pozornost zaměřuje na oblasti logistiky,
dopravy a digitalizace provozu užitkových
vozidel na cestě ke klimatické neutralitě.
S expozicí Last Mile Experience Area se
během IAA Transportation 2022 představí
nový inovativní koncept haly s městskou
kulisou, kde se budou v akci prezentovat
nejnovější řešení poslední fáze dopravy
ke konečnému zákazníkovi – využití
balíkových dronů, doručovacích robotů,

e-transportérů, e-cargo kola i novinky
z internetu věcí, datových sítí a cloudových
technologií, platforem SaaS (software jako
služba) atd. Veletrh také uvede centrálně
umístěné areály pro start-upy integrované
do jednotlivých hal s cílem získat pro ně
zvýšenou pozornost.

více na
www.autoweek.cz

Dacia Jogger – volba rozumem
Dacia po svém znovuzrození po převzetí
Renaultem už od roku 2004 v České republice
prodala 130 000 aut. Nyní uvádí crossover Jogger,
spojující v sobě robustnost SUV s praktičností
a prostorností kombi resp. minivanů. Dacia při
vstupu do segmentu kompaktních vozů nenabízí
nízkonákladový automobil, ale cenově dostupný
vůz středního proudu.
Dacia Jogger nevychází ze starší techniky
od Renaultu, ale využívá současnou alianční
platformu CMF-B, což tomuto modelu otevírá
přístup k nejmodernější technice s ohledem na
pohonné jednotky, bezpečnostní a asistenční
systémy i infotainment. Přitom ale neopouští
osvědčenou filosofii – nabízet zákazníkům jen
to, co skutečně potřebují a nenutit jim nic navíc.
Přední část Joggeru až po středové sloupky
je prakticky identická s modelem Sandero

Stepway. Při délce 455 cm má velmi dlouhý rozvor
náprav 290 cm. To v kombinaci s výškou 163 cm
a téměř svislou zádí jako u kombi vytváří základ
pro nadprůměrný vnitřní prostor. Ten lze využít
pro tři řady sedadel v sedmimístné konfiguraci,
přičemž i sedadla ve třetí řadě poskytují dostatek
místa pro dospělé o výšce až 185 cm, nebo pro
mimořádně velký zavazadlový prostor. Ten může
mít v závislosti na konfiguraci sedadel objem
až 1819 l. Světlou výškou 200 mm překonává
i mnohá SUV.
Nízká hmotnost 1200 kg umožňuje použití tříválců
1,0 l s turbodmychadlem. Základem je nový motor
TCe 110 poskytující největší výkon 81 kW a vysoký
točivý moment 200 N.m. Pro mnoho zákazníků
bude přitažlivá verze TCe 100 LPG umožňující
snížení provozních nákladů o 40 %. Při provozu na
LPG má největší výkon 74 kW a točivý moment
170 N.m. Výhodou instalace LPG pohonu přímo
v továrně je stejná základní záruka na 3 roky resp.
100 000 km.
Na výběr jsou tři multimediální systémy.
Základní Media Control umožňuje využití
mobilního telefonu v roli centrálního displeje
po jeho upevnění do vtipně řešeného držáku,
přičemž s příslušnou aplikací umožňuje
i komunikaci se systémy vozu. Střední úroveň
Media Display zobrazuje displej telefonu na
vestavěném displeji 8“. Vrcholem nabídky je
systém Media Nav doplněný o držák mobilního
telefonu.
více na
www.autoweek.cz

Mercedes zahajuje prodej modelu EQE
Značky Mercedes EQ a Mercedes AMG
zahajují prodej sportovního sedanu EQE
orientovaného na moderní manažery.
S modelem EQE chce Mercedes přivést
zákazníky třídy E do éry elektromobility
– s dostupnější cenou a rozumnějšími
rozměry než u futuristického EQS. Nabídka
při uvedení na trh zahrnuje dvě varianty:
EQE 350+ s výkonem 215 kW a EQE 43
4Matic poskytující 350 kW. Ceny začínají
od 1 960 200 Kč, resp. 2 722 500 Kč. Mezi
prvky příplatkové výbavy patří řízení
zadních kol a světlomety s technologií
Digital Light. Mercedes AMG EQE 43
4Matic přináší specifická řešení AMG

především v oblastech pohonu, podvozku,
brzd, zvuku, vnějšího a vnitřního designu.
Mercedes AMG EQE 43 4Matic lze za
příplatek vybavit klenutou zobrazovací
plochou sahající od jednoho sloupku
k druhému MBUX Hyperscreen. EQE lze již
objednávat, u prodejců bude k dispozici
od konce dubna.

Elegantní koncept Audi A6 Avant e-tron
Audi představuje koncept A6 Avant
e-tron, budoucí elektricky poháněné
luxusní kombi by mělo umožnit dojezd
kolem 300 km za pouhých 10 minut
dobíjení díky rychlonabíjení s výkonem
270 kW. Stejně jako koncept Audi A6 e-tron,
představený v roce 2021, využívá i A6
Avant pouze elektrický pohon v budoucí
platformě PPE vyvinuté pod vedením Audi.
Základním prvkem platformy PPE je modul
akumulátoru uložený mezi nápravami, který
má v konceptu kapacitu 100 kWh. Velikost
akumulátoru a rozvor náprav lze u platformy
PPE měnit. Vůz je 496 cm dlouhý. Proporce

dávají jasné náznaky podoby budoucích
sériových modelů Audi. Vliv práce
vaerodynamickémtunelujezřejmýzejména
na zadní část – horní část je tvarována jako
aerodynamicky funkční a celoobvodová
odtrhová
hrana.
Dva
trakční
elektromotory poskytují celkový výkon
350 kW a točivý moment 800 N.m.
V konceptu je systém vzduchového
odpružení Audi s adaptivními tlumiči.

více na
www.autoweek.cz

Ještě bezpečnější Subaru Forester e-Boxer
Subaru Forester je jedním z průkopníků
kategorie kompaktních SUV. Při příležitosti 25.
výročí uvedení na trh přijíždí s modernizovanou,
dosud nejlépe vybavenou, verzí pro modelový
rok 2022. Pátá generace, která se objevila
v roce 2018, nyní dostala modernizovaný
vzhled charakterizovaný optikou s vertikálním
uspořádáním, přepracovanou mřížkou chladiče
a novým řešením mlhových světlometů.
Subaru především výrazně rozšířilo možnosti
bezpečnostního systému Eyesight. Nová
stereokamera se přesunula do horní části čelního
skla. Výsledný široký úhel zvyšuje pracovní rozsah
bez újmy na přesnosti a spolehlivosti a umožňuje

víc funkcí. Například asistent nouzového brzdění
rozpozná možná nebezpečí dřív a také na
křižovatkách. Nový je asistent pro předcházení
kolizím. Systém varování před opuštěním jízdního
pruhu nyní rozpoznává také trávu a další
přirozená omezení jízdy. Systém automatického
udržování vzdálenosti s tempomatem byl rozšířen
o centrování, které udrží Forester uprostřed
jízdního pruhu do rychlosti 160 km/h i když před
ním nejede jiné auto.
Standardem je samozřejmě pohon všech
kol. Rozšířený management pohonu všech čtyř
kol X-Mode se aktivuje automaticky, stejně jako
modifikovaná regulace sjíždění z kopce, jakmile
je dosaženo pokrytého rozsahu rychlostí – není
třeba jej ručně zapínat a vypínat.
Pod kapotou nedošlo ke změně. Forester se
stále nabízí s mild hybridním pohonem. Zážehový
boxer 2,0 l/110 kW (150 k) je spojen s elektrickou
jednotkou schopnou samostatně posunout vůz
na krátké vzdálenosti až 1,6 km. Charakteristiku
motoru lze také u SI-Drive přizpůsobit osobním
preferencím. V režimu Sport zlepšuje nové
adaptivní řízení převodovky brzdný moment
motoru při brzdění. V rámci modernizace bylo
také optimalizováno odpružení a tlumiče pro
zvýšení komfortu a ovladatelnosti.
více na
www.autoweek.cz

Dachser uvádí do provozu nákladní eActros
Logistická společnost Dachser zařadila
do provozu první elektricky poháněné
vozidlo s akumulátory ze sériové výroby
Mercedes-Benz eActros 300 (dojezd
300 km). Dachser vidí pro plně elektricky
poháněné 19 t vozidlo široké možnosti
použití a plánuje nasazení dalších vozidel

tohoto typu. Ve Stuttgartu přepravuje
Dachser s eActrosem zákazníkům v centru
města kusové a paletové zásilky sběrné
služby, které jsou velké a těžké pro balíkovou
distribuci. Mercedes-Benz eActros také
společně s Fuso eCanter 7,5 t zásobuje
mikrohub v centru města zásilkami, které
jsou ke konečným zákazníkům rozváženy
pomocí nákladních elektrokol. Pro Dachser
byl eActros nakonfigurován jako 4x2. Dva
kapalinou chlazené trakční elektromotory
mají trvalý výkon 330 kW a špičkový
400 kW. K dobíjení na pobočce Dachser
Kornwestheim používá eActros výhradně
zelenou elektřinu.

R-M uvádí digitální platformu Reﬁnity pro zvýšení
výkonu a proﬁtability lakoven
Refinity je bezpečná cloudová platforma
pro zákazníky R-M. Nabízí jim ucelené
digitální řešení, které je navrženo pro řízení
výkonu a profitability lakovny. Aplikace
v šesti kategoriích poskytují uživatelům
vše od předních systémů pro shodu
barev, průkopnických digitálních školicích
nástrojů a analýzy ziskovosti po partnery,
kteří mohou podpořit jejich podnikání.
V současné době musí lakovny při své
každodenní činnosti používat řadu
různých softwarů v různých systémech,
což vede k neefektivnímu využití času
a zdrojů. Refinity je navrženo aby podpořilo
efektivitu tím, že uživatelům nabízí jediné
místo pro všechny jejich digitální nástroje

s jednoduchým a bezpečným přístupem
z jakéhokoliv zařízení, které je připojeno
k internetu. Aktualizace a údržba softwaru
se děje automaticky, lakovny tak vždy
používají nejnovější verzi. Importérem
značky R-M pro Českou republiku je
společnost Bučan.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Petr Novák povýšil v evropské
divizi JTEKT
Manažer Koyo Bearings Petr Novák
stoupá po žebříčku personální struktury
koncernu JTEKT. V roce 2019 přijal nabídku
na pozici v hlavní centrále korporace
v Nagoje, potom byl šéfem korporátní
strategie JTEKT Evropa. Od února 2022 se
stal ředitelem evropské divize automotive,
kde bude odpovědný za bezpečnost,
kvalitu, dodání zákazníkům a finanční
výsledky
devíti
výrobních
závodů
spadající pod divizi automotive.
Petr Novák studoval vysokou školu
v Pensylvánii obor Mezinárodní obchod
a finance a získal titul MBA na De Paul
University v Chicagu v Illinois. V roce 1998
začal pracovat v USA pro prvního majitele
společnosti,
americkou
společnost
Ingersoll Rand. V roce 2001 se přestěhoval
do České republiky, kde stál u založení
a výstavby současného závodu. Zde
od roku 2001 do roku 2004 působil
jako finanční ředitel, následně se stal
manažerem logistiky a dva roky pracoval
na pozici manažera výroby. V roce 2008
se stal ředitelem olomouckého závodu
Koyo Olomouc. V roce 2014, byl jmenován
prezidentem společnosti Koyo Bearings
Česká republika. Je členem akademické
rady Moravské vysoké školy, aktivním
členem Sdružení průmyslu a dopravy
a vyučujícím na Univerzitě Palackého.

Auto roku 2022 mělo jízdy
v Hostivaři
Areál Golfu Hostivař hostil 17. března
porotce ankety Auto roku 2022. Členové
poroty otestovali všechny nominované
vozy do ankety. Na místě byli přítomni
i zástupci automobilek a sponzoři ankety.

více na
www.automakers.cz
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VinFast a Pininfarina představují VF 8 a VF 9
Na Mobile World Congress 2022 v Barceloně
společnosti VinFast a Pininfarina předvedly
detaily designu a podrobnosti o pokročilých
technologiích svých elektrických vozidel VF 8
a VF 9. Tyto dva elektromobily budou uvedeny
na globální trh do poloviny roku 2022.

pokročilou technikou. Dotykový displej 15,6“ na
středové konzoli minimalizuje počet fyzických
tlačítek a plnobarevný Head-up displej (HUD)
promítá základní informace na čelní sklo. VinFast
zkoumá i možnosti aplikací ekologických materiálů
pro výrobu interiéru.

Ve spolupráci s proslulým designovým studiem
Pininfarina byla elektricky poháněná SUV
vietnamské automobilky VinFast navržena tak,
aby nabízela působivý a stylový vzhled a zároveň
vytvářela chytřejší a bezpečnější jízdní zážitky.

Inovativní strategie akumulátorů je navržena
pro úplnou recyklací, která minimalizuje dopad
na životní prostředí a podporuje udržitelnost.

Pokud jde o exteriér, Pininfarina využil moderní
designový jazyk k optimalizaci aerodynamiky
a snížení spotřeby energie a zároveň využil estetiku
pro podporu výrazné osobnosti obou vozidel.
Interiér je kombinací prvotřídních estetických
standardů, ručního řezání a šití doplněných

Vozy VinFast VF 8 a VF 9 měly premiéru na
autosalonu v Los Angeles na podzim 2021 – tam
ještě pod označením VF e35 a VF e36. Příjem
rezervací, vyhlášený v lednu při veletrhu CES 2022,
probíhá do 5. dubna 2022. Během této doby
zákazníci, kteří vloží vklad ve výši 150 eur, vstupují
do exkluzivního programu odměny průkopníkům
VinFirst „Pioneer's Gratitude to Pioneers“, který
nabízí mnoho výhod
včetně e -voucheru
v hodnotě 2500 eur na
nákup VF 8 a 4200 eur
na nákup VF 9, bezplatný
balíček ADAS & Smart
Services, přenosnou
nabíječku zdarma, strom
zasazený se jménem
účastníka. Zákazníci se
víc dozvědí a mohou
přihlásit k rezervaci, na:
https://vinfastauto.eu/
en/reservations.
více na
www.autoweek.cz

Mohou elektrická vozidla pomoci přestat
ﬁnancovat ruskou válečnou mašinérii?
Dopravní zpravodaj Euractiv – nejnovější
zprávy o mobilitě z Evropy od Seana Gouldinga
Carrolla.
Posun veřejného mínění o ropě odrážejí
obchodní značky společností. Ty, které se chlubily
svým spojením s ropou, vymazaly jakoukoli zmínku
o ní ze svého názvu. Statoil se stal Equinorem,
z Neste Oil je jen Neste a British Petroleum byla
překřtěna na BP, což je inicialismus bez významu.
Přibližně 27 % ropy v EU pochází z Ruska.
Motoristé jejím použitím posílají do ruských
pokladen ročně 100 miliard eur. Velká Británie
a USA proto oznámily zákaz dovozu ruské ropy,
ale EU je zatím nenásleduje (díky neochotě
Německa a Maďarska).
Evropský parlament schválil nová pravidla
s cílem učinit akumulátory vyráběné v EU
nejekologičtější. To zahrnuje těžbu, zpracování
a recyklaci s ustanoveními, která mají zabránit
porušování lidských práv v dodavatelském
řetězci. Nové normy také stanoví limity emisí
uhlíku ve výrobním procesu a stanoví cíle sběru
vyřazených akumulátorů. Evropský parlament
navrhl zvýšit míru využití niklu, mědi a kobaltu
z použitých akumulátorů na 90 % a 70 % u lithia.
Tím se sníží potřeba dovozu. Dosud se diskuse
o výrobě akumulátorů vedly pod zelenou optikou
a elektromobily byly vykreslovány jako řešení
klimatických problémů. Se zjištěním, že konvenčně
poháněná vozidla podporují ruskou válečnou

mašinérii, získal přechod k elekromobilitě silný
geopolitický prodejní argument.
Válka na Ukrajině možná odvrátila pozornost
od pandemie Covid-19. S variantou Omicron
a vysokou proočkovaností v celé EU se zdá,
že pandemie je na cestě k tomu, aby se stala
endemickou. Na to myslí společnost ACI
Europe, která zastupuje letiště, a Mezinárodní
asociace leteckých dopravců IATA, sdružující
290 leteckých společností, které požadují zrušení
zbývajících omezení v rámci EU. To znamená
ukončit všechny požadavky na testování, zrušit
nutnost předkládat doklad o očkování a zrušit
formuláře pro lokalizaci cestujících. ACI a IATA
také chtějí, aby bylo opuštěno nošení roušek pro
cestování mezi členskými státy, v nichž již není
vyžadováno uvnitř budov. Letecké organizace
poukazují na výzkum, který ukazuje, že cestovní
omezení pouze oddalují vrchol infekce asi
o čtyři dny.
„Zatímco lidské ztráty jsou dramatickým
důsledkem ruské války na Ukrajině, měli
bychom také sledovat automobilový průmysl,
protože 7 % HDP EU a pracovních míst souvisí
s tímto sektorem,“ píše Federica Prandinová
z bezpečnostního fóra GLOBSEC.
Evropská komise zdvojnásobila svůj cíl pro
domácí produkci biometanu na 35 miliard m3
ročně do roku 2030 jako součást úsilí o posílení
bloku proti hrozící energetické krizi.
více na
www.autoweek.cz

Audi schválilo naftu HVO pro mnoho motorů V6 TDI
Audi kromě vývoje elektromobilů také
zvyšuje ekologičnost svých spalovacích
motorů. Nyní schválilo naftu HVO (Hydrotreated
Vegetable Oil – hydrogenovaný rostlinný olej)
z obnovitelných zdrojů pro mnoho aktuálních
verzí svých šestiválcových vznětových motorů.
Paliva z obnovitelných zdrojů (reFuels) umožňují
provozovat spalovací motory způsobem, který
je ohleduplnější vůči klimatu.
Vozy Audi se vznětovými motory V6 o výkonu
až 210 kW (286 k), které se předávají od poloviny
února, mohou čerpat naftu HVO podle evropské
normy EN 15940. S tímto palivem lze snížit emise
CO2 v porovnání s fosilní naftou o 70 až 95 %.
Další výhodou je výrazně vyšší cetanové číslo,
které oproti běžné naftě umožňuje hospodárnější
a čistější spalování. O 30 % vyšší cetanové
číslo zvyšuje vznětlivost paliva ve válcích,
což představuje citelný přínos především při
studeném startu.
HVO se vyrábí z odpadu, například z použitého
stolního oleje nebo zbytků ze zemědělství.
V procesu hydrogenace dochází k reakci
s vodíkem a olej se přeměňuje na uhlovodíkové
řetězce. Vlastnosti rostlinných olejů se tím
přizpůsobí požadavkům na použití ve vznětových
motorech. Tato paliva lze přimíchávat do nafty,

aby nahradila část fosilního paliva, nebo je lze
používat jako čisté palivo.
HVO patří do kategorie paliv BTL (Biomassto-Liquid) vyráběných přeměnou biomasy
v kapalné palivo. Kromě BTL lze syntetickou
naftu produkovat ze zemního plynu GTL
(Gas-to-Liquid) nebo z elektrické energie PTL
(Power-to-Liquid), kde se HVO získává trvale
udržitelně z ekologicky vyráběné elektrické
energie, vody a CO2 z atmosféry. Pro tato paliva
se používá označení XTL (X-to-Liquid).
HVO mohou čerpat všechny vznětové motory
V6 o výkonu až 210 kW (286 k) pro modelové
řady A4, A5, A6, A7, A8, Q7 a Q8 vyrobené od
poloviny února 2022. Pro Q5 je HVO schváleno od
začátku března, A6 allroad ve verzích o výkonu
až 180 kW (245 k) se přidá v létě. Volkswagen
umožní čerpání HVO majitelům vozů Touareg
ve variantách 170 kW (231 k) a 210 kW (286 k).
V Evropě jsou pro provoz na HVO schváleny také
od července 2021 vyráběné vznětové čtyřválce
v modelech A3, Q2 a Q3. V modelech A4, A5, A6,
A7 a Q5 mohou naftu HVO spalovat od loňského
roku čtyřválce TDI dodávané do Švédska, Dánska
a Itálie. Nafta HVO je k dispozici u více než 600
čerpacích stanic v Evropě. Většina z nich je ve
Skandinávii.

více na
www.autoweek.cz

Bosch plánuje rozšířit výrobu polovodičů
Bosch investuje 250 milionů eur
do rozšíření výroby polovodičů
v Reutlingenu. Investice doplňuje
již dříve oznámenou expanzí
globální výroby polovodičů
v objemu 400 milionů eur v roce
2022. Expanze je odpovědí
na rostoucí poptávku po
polovodičích a senzorech MEMS
od společnosti Bosch.
Společnost Bosch zvyšuje své
úsilí vypořádat se s přetrvávajícím
celosvětovým nedostatkem čipů.
S dodatečnou investicí ve výši
čtvrt miliardy eur plánuje do
roku 2025 další rozšíření výroby
polovodičů v Reutlingenu. Peníze
budou investovány do nových
čistých prostor potřebných pro výrobu.
Bosch se tak připravuje na neustále rostoucí
poptávku po čipech pro aplikace v oblasti
mobility a Internetu věcí. V závodě se staví nová
část budovy s dalšími supermoderními čistými
prostory. Od roku 2025 se zde budou vyrábět
polovodiče založené na technologiích, které jsou
v Reutlingenu již zavedeny. Bosch také rozšiřuje
centrum pro dodávky energie.
Společnost Bosch vyvíjí a vyrábí polovodiče
přes 60 let, v Reutlingenu více než 50 let, jak
pro automobilový průmysl, tak pro spotřební
sektor. Mezi vyráběné čipy patří aplikačně
specifické integrované obvody (ASIC),
mikroelektromechanické systémy (senzory
MEMS) a výkonové polovodiče. Další rozšíření
závodu bude sloužit především rostoucí
poptávce po MEMS pro automobilov ý
a spotřební průmysl a po v ýkonov ých
polovodičích z karbidu křemíku. Sériovou výrobu
čipů z karbidu křemíku Bosch zahájil v prosinci
2021. Čipy z tohoto inovativního materiálu
budou v budoucnu hrát stále důležitější roli
v elektromobilitě. Bosch je v současné době
jediným dodavatelem automobilového

průmyslu na světě, který vyrábí výkonové
polovodiče z karbidu křemíku.
Společnost Bosch v Reutlingenu provozuje
závody na čipy založené na 150 a 200 mm
technologii a v Drážďanech vyrábí polovodičové
čipy na základových deskách o průměru 300 mm.
Díky kombinaci síťových technologií a metod
umělé inteligence Bosch vytváří základ pro
neustálé zlepšování výroby založené na datech,
a tím i pro stále lepší čipy. V současné době má
závod v Reutlingenu 8000 zaměstnanců, kteří se
podílejí na vývoji a výrobě polovodičů a řídicích
jednotek a pracují v administrativě a obchodní
jednotce eBike Systems.
Už v říjnu 2021 Bosch oznámil, že v roce 2022
investuje více než 400 milionů eur do rozšíření
svých polovodičových závodů v Drážďanech,
Reutlingenu a malajsijském Penangu, přičemž
v Reutlingenu v letech 2021 až 2023 investuje do
dalších čistých prostor ve stávajících budovách.
K tomu přispěje i nyní plánované rozšíření závodu
o novou část budovy pro výrobu. Celkově se má
plocha čistých prostor v Reutlingenu do konce
roku 2025 rozšířit ze současných 35 000 m2 na
více než 44 000 m2.
více na
www.autoweek.cz

Chybějí saze z Ruska
Evropský automobilový průmysl již čelí
dramaticky rostoucím cenám kovů a energií,
dodavatelským řetězcům narušeným pandemií
a nedostatku polovodičových čipů. Boje na
Ukrajině nyní přerušily výrobu kabelových svazků,
které v průměrném autě spojují až 5 km kabelů.
Jsou jedinečné pro každý model a auta bez
nich nelze vyrobit. Evropští výrobci automobilů
se snaží najít alternativní zdroje životně důležitých
dílů vyráběných na Ukrajině v zemích s lacinou
pracovní sílou ve východní Evropě, severní Africe
ale i v daleké Číně a Mexiku.
Skupina Volkswagen pracuje na tom, aby
hlavní dodavatelé přemístili svou ukrajinskou
výrobu kabelových svazků do jiných závodů
nebo našli alternativní dodavatele. Toto hledání
zahrnuje východní Evropu, severní Afriku, Mexiko
a "možná" Čínu, uvedla.
Dodavatelé automobilového průmyslu se ale
potýkají i s novými problémy. Tentokrát jde o saze,
které jsou nepostradatelné pro výrobky z pryže, jako
jsou pneumatiky, a ve velké míře pocházejí z Ruska.
Gumárenský průmysl proto očekává zastavení
výroby. Upozorňuje na to Automobilwoche.

Německý gumárenský průmysl varuje před
omezením výroby kvůli nedostatku dodávek
sazí z Ruska. Německá asociace gumárenského
průmyslu WDK oznámila, že důsledky ukrajinského
konﬂiktu pocítí i výrobci pryžových výrobků
včetně pneumatik, hadic a těsnění. Postiženi jsou
zejména dodavatelé automobilového průmyslu.
Saze se používají jako plnivo například při výrobě
pneumatik.
„Saze jsou nepostradatelným materiálem
pro naši výrobu a zatím více než třetina jich
pochází z Ruska. Ruské dodávky selhávají
a evropské kapacit y nestačí uspokojit
poptávku,“ řekl generální ředitel WDK Boris
Engelhardt. Nákup sazí a dalších surovin
a pomocných materiálů mimo Evropu selhává
z krátkodobého pohledu, ale i z nedostatku
přepravních kapacit.
Gumárenské firmy podle asociace nemohou
rychle rostoucí výrobní náklady přenášet na
zákazníky. V Itálii a Francii již první společnosti
v tomto odvětví zastavily výrobu a i v Německu
je to údajně jen otázka času.
více na
www.autoweek.cz

