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Dostane Škoda malý crossover z Martorellu?
Seat si letos připomíná 30 let existence plně pod
kontrolou VW Group. Vloni poprvé od roku
2008 vykázal zisk. Společnost uzavřela rok 2015
s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 6
milionů eur v porovnání se ztrátou 66 milionů eur v
roce 2014.

model uvedením menšího crossoveru, který se vyvíjí
a bude se vyrábět v Martorellu. Tam Seat investoval
do linky na výrobu vozů na bázi nové platformy
MQB-A0. Vstup do nejrychleji rostoucího segmentu
evropských trhů (vloni rostl o 36 %) bude pro Seat
velkou posilou.

K růstu objemu prodeje i příjmů
značky Seat přispěl trvale
vysoký zájem o modely Leon
a Ibiza společně s výrazným
růstem
prodeje
modelu
Alhambra a úspěchem modelu
Audi Q3, který vyrábí Seat v
Martorellu.

Spolupráce značek Seat a Škoda
samozřejmě vede k úvaze, že
by tento malý crossover mohl
být základem pro podobně
koncipovaný model značky
Škoda. Ta také začala ofenzívu v
segmentu SUV. Kromě velkého
vozu A Plus, který se představí
na podzim (o jeho podobě
hodně napovídá koncept Škoda
VisionS), to bude nástupce
modelu Yeti. Toto kompaktní SUV bude mít společný
základ v platformě MQB jako Seat Ateca. Oba vozy
se budou vyrábět v Kvasinách, stejně jako velké SUV.
Pro výrobu dalšího modelu už ale Škoda Auto nemá
potřebnou kapacitu. Malé crossovery se značkou
Škoda by tedy mohly vyjíždět z Martorellu jako
protiváha české produkce Seatů Toledo a Ateca.

Seat očekává, že jeho růst
bude pokračovat i v roce 2016.
Hlavní novinkou je model Ateca, první SUV značky,
které se bude vyrábět v Kvasinách. Nový model
vznikl v Technickém centru Seat a jeho prodej začne
v létě. Pro Seat je tento model důležitý proto, že
tento segment umožňuje dosažení vyšší ziskovosti
než malé a kompaktní hatchbacky a kombi.
Ateca je začátkem ambiciózní produktové ofenzivy
značky Seat. Také Seat se totiž intenzivně zaměří na
segment SUV. V roce 2017 rozšíří nabídku o nový
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Kráska se vrací: Fiat 124
Spider
Fiat
oživuje
legendu
jménem
124
Spider.
Designéři
stylistického
centra Fiat pod vedením
Roberta Giolita vytvořili
vůz, který přináší novou
působivou
interpretaci
klasických tvarů těžící z
proporcí daných klasicky
uspořádanou platformou
se
vpředu
podélně
umístěným motorem a
pohonem zadních kol.
Skládací plátěná střecha má velmi snadnou ruční manipulaci. Základem pro práci
stylistů Fiatu byl základ převzatý z Mazdy MX-5. Fiat je ale o 140 mm delší, má o 47 kg
větší hmotnost (1060 kg), ale také výkonnější motor1,4 MultiAir o 103 kW (140 k). Fiat
124 Spider vyrábí Mazda v Hirošimě.
více na www.autoweek.cz

Volkswagen Passat GTE na veletrhu Amper V Brně
Společnost Porsche Brno, člen skupiny Porsche Inter Auto CZ, v rámci Amper Motion v
Brně předvedla modely značky Volkswagen e-Golf, e-up! a poprvé v ČR i Passat GTE s
hybridním pohonem a možností externího dobíjení. Základem hybridního pohonného
ústrojí je zážehový motor 1,4 TSI o výkonu 115 kW (156 k), který je kombinován s
elektromotorem
o
výkonu 85 kW (115 k),
speciální samočinnou
šestirychlostní
převodovkou
DSG
a
lithio-ionovým
akumulátorem.
V
režimu
čistě
elektrického pohonu
ujede 50 km na jedno
nabití akumulátoru.
více
na
www.
autoweek.cz

Čtvrtá generace Toyoty Prius jde do prodeje
Při příležitosti veletrhu Amper 2016 byla na český trh
uvedena nová generace nejprodávanějšího vozidla s
hybridním pohonem na světě Toyoty Prius.

výkon hybridního systému je 90 kW. Motory jsou
propojeny přes převodovku s plynulou změnou
převodového poměru eCVT.

První Prius byl představen v roce 1997. Po 19 letech
přichází do prodeje čtvrtá generace. Každá nová
generace Priusu byla hospodárnější a šetrnější k
životnímu prostředí. Přesto Prius čtvrté generace
znamená doposud nejvýraznější vývojový pokrok.

Součásti hybridní soustavy pohonu se zmenšily a
snížila se jejich hmotnost. Nový hybridní akumulátor
typu NiMH je kompaktnější a zlepšily parametry
dobíjení. Přednosti nové generace Priusu vycházejí z
možností první platformy postavené na nové globální
koncepci TNGA (Toyota New Global Architecture).
Prius tím zároveň získal nižší polohu těžiště o 25 mm.
Díky menším rozměrům hybridní baterie a nové zadní
nápravě se zvětšil objem
zavazadlového prostoru.

Emise CO2 klesly na 76 g/km a spotřeba benzinu
v kombinovaném cyklu je od 3,3 l/100 km. Za tak
velké snížení spotřeby
Prius vděčí novému plně
hybridnímu hnacímu ústrojí.
Konstrukční změny motoru
zvýšily termodynamickou
účinnost na úrovni 40 %,
což je celosvětově nejlepší
výsledek mezi zážehovými
motory. Tato hodnota je na
úrovni vznětových motorů.
Výrazně překonstruovaný
zážehový čtyřválec s objemem 1798 cm3 má výkon
72 kW (98 k) a točivý moment 142 N.m. Doplňuje
jej trakční elektromotor s výkonem 53 kW a točivým
momentem 163 N. m. Celkový největší využitelný

Soukromí zákazníci, kteří se
rozhodnou pro financování
Toyota Garant, si mohou
novou Toyotu Prius pořídit
od 11 374 Kč měsíčně při
akontaci 10 %. V rámci
Toyota Garant získají nízký
úrok 1,99 %, zvýhodněnou
sazbu pojištění a budou mít
garantovanou budoucí hodnotu vozu ve výši 45 %.
Pro firemní klientelu je připraven operativní leasing
Toyota Rent s měsíční splátkou od 9400 Kč bez DPH.

více na
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Jaguar postaví legendární
XKSS
Oddělení Jaguar Classic
postaví devět exkluzivních
vozů XKSS. Budou mít
naprosto stejné specifikace
jako vozy vyrobené v roce
1957. Nově vyrobené vozy
nahradí automobily, které
byly
zničené
požárem
v továrně Browns Lane.
Jaguar původně postavil
XKSS jako silniční verzi
závodního D-Type, který
vyhrál třikrát po sobě závod v Le Mans v letech 1955, 1956 a 1957. Vozy byly určeny na
vývoz do USA, ale jen 16 z nich bylo dokončeno před tím, než vypukl v továrně Browns
Lane požár. Nyní Jaguar postaví devět „ztracených“ vozů XKSS pro vybranou skupinu
sběratelů a zákazníků. Budou ručně vyrobeny v experimentálním centru ve Warwicku.
Cena se bude pohybovat kolem milionu liber. První dodávky nových vozů Jaguar XKSS
dorazí k zákazníkům na začátku roku 2017.
více na www.autoweek.cz
Škoda Fresh s financováním od Škoda Financial Services
Škoda Financial Services přináší další výhody spojené s financováním vozidel řady Škoda
Fresh. Při využití značkového financování mohou zákazníci získat unikátní benefit ve formě
Škoda Předplaceného servisu.
Tato služba je poskytována zcela
zdarma na 5 let nebo do nájezdu
100 000 km (u modelu Citigo do
60 000 km) při financování nových
modelů Škoda. Základní varianta
předplaceného servisu Standard
obsahuje
záruku
mobility,
servisní prohlídky, výměny olejů,
olejových
filtrů,
brzdových
kapalin, vzduchových i pylových
filtrů, u zážehových motorů také
výměnu zapalovacích svíček. Příkladem financování od Škoda Financial Services je
Škoda Rapid Spaceback. který v akční nabídce Fresh stojí 329 900 Kč. Splátka včetně
pojištění začíná od 3599 Kč.
Místo výhod předplaceného servisu je alternativě možné na vybrané modely získat
Škoda Bonus 30 000 Kč. Klient má možnost si uvedenou částku rovnou odečíst z ceny
vozu, nebo si navýšit výbavu.
více na www.autoweek.cz

Ford bude vyrábět EcoSport v Rumunsku
Ford přesune výrobu malého SUV EcoSport z
indického závodu v Chennai do města Craiova na jihu
Rumunska. Potvrdil to šéf Ford of Europe Jim Farley při
své návštěvě v Rumunsku. Ford do rozšíření výroby v
Craiově investuje 200 milionů eur. Výroba EcoSportu
by zde měla začít už
počátkem roku 2017. To
by mohlo otevřít dveře
oběma těmto modelům i
na trh v České republice.
Ford továrnu v Craiově
převzal od rumunské
vlády po zkrachovalé
automobilce Daewoo v
roce 2008 a velkoryse
modernizoval
veškerou
výrobu. Od roku 2012
se zde vyrábí model
B-Max,
vítěz
ankety
AutoBest 2013, ale jsou
zde kapacity i prostory
pro další rozšiřování výroby. Proto se od zahájení
výroby B-Maxu zvažují možnosti rozšíření výrobního
programu. Právě model EcoSport zvažoval jako
nejpravděpodobnější varianta. V Craiově se vyrábějí
také motory EcoBoost.
Problémem rumunského závodu ovšem je logistika.
Do Craiovy totiž vede jediná neustále přeplněná
okresní silnice. Rumunská vláda zatím nesplnila

sliby o zlepšení dopravní dostupnosti, především o
vybudování železnice.
Ford zahájil v Evropě velkou ofenzivu s vozy SUV všech
velikostí. Modelu EcoSport, který je v prodeji jen v
některých evropských zemích, se daří. Proto podle
šéfa Ford of Europe Jima
Farleyho dozrál čas pro
přenesení výroby tohoto
modelu do Evropy.
Fordu to pomůže udržet
zaměstnanost v rumunské
továrně navzdory poklesu
výroby modelu B-Max.
Prodej malých SUV, mezi
něž se řadí i EcoSport, v
Evropě vloni vzrostl o 36
% a Ford předpokládá,
že do roku 2017 se zvýší
o dalších 35 % na 1,5
milionu vozů. Naopak
zájem o malá MPV, kam
patří B-Max, vloni klesl o 11 %. Fordu B-Max se vloni
v Evropě prodalo 45 717 kusů, tzn. o 15,3 % méně
než v roce 2014, zatímco prodej Fordu EcoSport už
dosáhl 37 557 kusů.
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DB Schenker bude i vyrábět díly
Logistická
společnost
DB
Schenker
pomůže zefektivnit dodávky dílů pro
mladoboleslavskou
automobilku.
Ve
spolupráci se svým dlouholetým partnerem
Magna Exteriors Bohemia realizovala přesun
výroby nárazníku Fabia do své haly v blízkosti
montážní linky Škoda Auto.
Nárazníky z libereckého závodu Magna to do
mladoboleslavské Škody nemají daleko, ale
v zimním období zde kvůli špatné sjízdnosti silnic vznikalo riziko zpoždění. DB Schenker
proto využil možnosti stát se partnerem tohoto projektu a poskytuje své služby v
logistickém skladu v těsné blízkosti Škoda Auto, kde nárazníky skladuje a kompletuje.
Výroba nárazníků se rozdělila - v Liberci se vyrobí, opracují se a nalakují. Pak se převážejí
do haly DB Schenker v Kosmonosech podle toho, jak to výroba ve Škoda Auto aktuálně
vyžaduje. Denně je expedováno na montážní linku 2120 kusů nárazníků.
více na www.autoweek.cz

Opel prodal v ČR 1303 vozů
během 24 hodin!
Letošní ročník kampaně Opel
24 hodin přinesl historický
rekord.
Během
letošního
ročníku tradiční kampaně Opel
24 hodin, kdy prodejci po celý
den a noc nabízejí vozy Opel
za bezkonkurenční ceny, se v
ČR prodalo 1303 nových vozů
Opel – jde o nejlepší výsledek
za celou dvanáctiletou historii
pořádání této kampaně.
Během 24 hodin kampaně se
prodalo 295 nových Aster, což
z ní udělalo druhý nejžádanější
model akce. Astru překonala jen stále úspěšná Meriva, kterých se prodalo 381 kusů. Na
třetím mstě se umístila Corsa.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Martin Jahn opět prezidentem AutoSAP
Martin Jahn (46), člen dozorčí rady Škoda
Auto a.s. a vedoucí mezinárodních
fleetových prodejů Volkswagen AG,
byl znovuzvolen prezidentem Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP).
Martin Jahn byl jediným kandidátem
na
prezidenta
sdružení.
Radou
ředitelů členských organizací Sdružení
automobilového
průmyslu
byl
jednomyslně zvolen do čela AutoSAP,
jehož
členy
jsou
všechny
automobilky
v
Česku,
většina
dodavatelů
dílů
a
příslušenství
a řada dalších
organizací. Šéfem
sdružení, které se
stará o zlepšování
podnikatelského
prostředí
a
vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj
automobilového průmyslu a pracovní
míst svých 148 členů, se stal Martin Jahn
již popáté (poprvé zvolen prezidentem
AutoSAP v roce 2007). Funkční období
prezidenta AutoSAP je dva roky.
„Automobilový průmysl se v příštích pěti
letech změní více než za posledních 50
let. Naším společným úkolem je připravit
na to v České republice podmínky.
Máme vynikající výchozí pozici. V
následujícím období budeme rozvíjet
témata jako je digitalizace, spojení aut
s internetem, autonomní řízení vozidel
nebo alternativní pohony. Prioritou pro
nás zůstává technické vzdělání, protože
bez kompetentních zaměstnanců není
možné současné trendy uskutečnit,“
zdůraznil Martin Jahn, prezident sdružení
AutoSAP.

Rada ředitelů zároveň jmenovala
nového ředitele sekretariátu AutoSAP
Zdeňka Petzla. Zdeněk Petzl byl od
roku 2013 vedoucím právníkem
v kanceláři vládního zmocněnce
pro zastupování ČR před soudním
dvorem EU. Před tím pracoval jako
právní poradce při Stálém zastoupení
ČR při EU a jako attaché zodpovědný
za vztahy s Evropským parlamentem.
Vystudoval právnickou fakultu UK v
Praze, titul Mgr. získal na právnické
fakultě ZU v Plzni a poté stupeň LLM při
postgraduálním studiu na Technické
universitě v Drážďanech.
Zdeněk Petzl nastínil členům sdružení
svoji představu vedení sekretariátu
AutoSAP: „Velice si cením dosavadní
práce AutoSAPu a rád bych přinesl
nový, aktivní přístup, který nám umožní
více se zapojovat do aktuálních
diskusí týkajících se automobilového
průmyslu.“
Mediálním
zástupcem
Sdružení
automobilového průmyslu se stává
agentura Newton Media.
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25 let spojení Škoda a
Volkswagen

Goodyear uvádí Eagle F1
Asymmetric 3služeb

Fiat 124 Sport Spider

4,5 milionu ojetých vozů na
trhu ve střední Evropě

Motorsport: Prolog
šampionátu vytrvalců FIA

25 let spojení Škoda a Volkswagen
Jedna z nejúspěšnějších fúzí v automobilové historii slaví 25. jubileum. Začlenění automobilky Škoda do koncernu Volkswagen patří k nejúspěšnějším
příkladům privatizace československého státního
majetku na počátku 90. let. Roční kapacita výroby
tehdy činila necelých 200 000 vozidel a výrobní program tvořily dvě modelové řady - dožívající typy s
motorem vzadu a v roce 1987 představený model
Favorit ve verzi hatchback a kombi (Forman). Během
čtvrt století se Škoda z regionálního výrobce stala automobilkou mezinárodního formátu, která vyrábí více
než milion vozidel ročně.
Česká vláda při privatizaci automobilky vybírala z
nabídek několika zájemců. Volkswagen byl největším
výrobcem automobilů v Evropě a o mladoboleslavskou značku projevoval zájem dlouhodobě. Již v roce
1987 se ve Wolfsburgu uskutečnily zkoušky prototypu Škody Favorit s pohonem předních kol. Právě slibný potenciál výrobního sortimentu patřil k hlavním
důvodům zájmu koncernu Volkswagen o Škodu.
Dalším argumentem byla kvalifikovaná pracovní síla,
tým kreativních, vzdělaných a motivovaných zaměstnanců.

Důležité rozhodnutí české vlády padlo 9. prosince
1990. Smlouvu o vstupu společnosti Škoda, automobilová akciová společnost, do skupiny Volkswagen podepsali 28. března 1991 ministr průmyslu
české vlády Jan Vrba a předseda představenstva
Volkswagenu Carl Hahn. Dokument vstoupil v platnost dnem 16. dubna 1991. Doplnila jej smlouva
o kapitálovém vkladu a smlouva mezi akcionáři. V
průběhu roku 1991 získal koncern Volkswagen za
vklad 620 milionů marek 31 % akcií. Svůj podíl ve
firmě postupně navyšoval, až se 30. května 2000 stal
držitelem plných 100 % akcií.
Dynamický rozvoj společnosti Škoda během uplynulých 25 let byl možný díky komplexnímu investičnímu programu koordinovaného s dalšími
značkami koncernu Volkswagen. Od roku 1991 do
března 2016 značka Škoda do nových modelů, výzkumu a vývoje i rozšiřování výrobních kapacit v
České republice vložila více než 300 miliard korun.

více na
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Goodyear uvádí Eagle F1 Asymmetric 3
Společnost Goodyear uvádí do segmentu vysoce
výkonných pneumatik UHP letní pneumatiku Eagle
F1 Asymmetric 3, která nabízí menší opotřebení
běhounu a umožňuje řidičům udržovat kontrolu nad
vozidlem.

každoročně zvyšovat o více než 3 %. Jde o pneumatiky
určené pro těžší výkonnější vozy a obvykle mívají větší
rozměry. Musejí umožňovat perfektní ovladatelnost
ve velké rychlosti, zaručit krátkou brzdnou dráhu na
suchu i na mokru a špičkovou přilnavost.

Roste zájem o UHP pneumatiky
Trh v segmentu vysoce výkonných pneumatik UHP
(Ultra-High-Performance) vykazuje dlouhodobě
nárůst. V období 2012 až 2015 vzrostl prodej
pneumatik UHP o 10,5 %, zatímco pneumatik
HP (High Performance) jen o 2,1 % a prodej
standardních pneumatik poklesl o 6,9 %. Odhaduje
se, že v letech 2015 až 2020 se jejich prodej bude

Eagle F1 Asymmetric 3
Pneumatika Eagle F1 Asymmetric 3 je určena těm,
kteří jsou připraveni zaplatit odpovídající cenu za
špičkovou kvalitu a přitom nejsou ochotni dělat
žádné kompromisy z hlediska bezpečnosti, protože
požadují vždy zcela bezproblémovou jízdu.
Klíčovým prvkem je technologie aktivního brzdění,
která při aktivaci brzd zvyšuje styčný povrch
pneumatiky s vozovkou a zlepšuje záběr, což znatelně
zkracuje brzdnou dráhu. Nová adhezní pryskyřičná
složka jí dodává nové směsi vysokou účinnost zkracující
brzdnou dráhu a přispívá k přesnému ovládání na
mokrých i suchých vozovkách. Zajímavou inovací
je použití chladicí vrstvy, která zabraňuje přenosu
tepla. Nová technologie vyztužení umožňuje přesné
řízení, zvyšuje odolnost a propůjčuje pneumatice i při
odlehčené konstrukci lepší ovladatelnost, lepší chování
v zatáčkách, nižší opotřebení a vyšší hospodárnost
provozu.
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4,5 milionu ojetých vozů na trhu ve střední Evropě
V roce 2015 bylo v České republice, na Slovensku, v Polsku
a v Maďarsku nabízeno v rámci trhu s ojetými vozy
celkem 4 475 000 automobilů. Vyplynulo to z analýzy
společnosti AAA Auto, která kontinuálně monitoruje
zejména cenovou mapu ojetin v celém regionu střední
Evropy.
Nabídku ojetých vozů kontinuálně mapuje 30 analytiků
výkupního oddělení AAA Auto, kteří denně průběžně
aktualizují zejména cenovou mapu ojetin v celém regionu
střední Evropy. AAA Auto prostřednictvím mezinárodního
call centra, emailu a kontaktních formulářů analyzuje
měsíčně až 15 000 přímých nabídek vozů, z nichž přibližně
5000 nakonec vykoupí. Více než 10 000 odmítnutých aut
měsíčně tvoří rozsáhlou databázi závadových vozidel,
kde mezi nejčastější problémy patří stočené kilometry,
omlazené vozy, bourané vozy a vozy s problematickým
původem.
Zatímco průměrná cena ojetin v České republice v loňském
roce činila 180 000 Kč a v Polsku dokonce jen 130 000
Kč, na Slovensku to bylo více než 313 000 Kč. Nejmladší
ojetiny (9,3 roku) se nabízejí na Slovensku, nejstarší v

Polsku (11,9 roku). V České republice činí průměrné stáří
ojetého vozu rovných 10 let. Znatelné rozdíly jsou patrné
u průměrného nájezdu kilometrů. Oproti České republice
a Slovensku, kde činil počet najetých kilometrů u vozů v
průměru 148 000 (ČR) a 147 000 (SR), ukazoval v Polsku
a Maďarsku tachometr u průměrné ojetiny shodně 169
000 km.
Zajímavé srovnání ukazují meziroční statistiky za leden a
únor v ČR. Celkový počet inzerovaných vozů v roce 2015
činil v tomto období 129 000. V letošním roce je to ve
stejném období 152 000, což znamená výrazný nárůst o
17,8 %. Za první dva měsíce letošního roku se zvýšila i
průměrná cena ojetin, a to ze 182 000 na 194 500 Kč.
Ačkoliv tyto čtyři země spolu převážně sousedí, popularita
nejoblíbenějších aut je odlišná. Zatímco v České republice
a na Slovensku si první příčky drží Škoda s modely Octavia
a Fabia podporované modelem Superb na 7., respektive
8. místě, v Polsku a v Maďarsku dominuje Opel Astra.
Jediné tři modely, které se vešly do TOP 10 ve všech
čtyřech zemích, jsou Volkswagen Passat, Ford Focus a
BMW řady 3.

více na
www.autoweek.cz

Fiat 124 Sport Spider
Fiat představil nový model 124 Spider. Ryzí sportovní
roadster vzdává hold kultovnímu modelu 124 Sport
Spider, který se představil před půl stoletím a vyráběl
se v letech 1966 až 1985.

1600 (110 k) objevila dvě charakteristická vyboulení.
V této podobě se Sport Spider vyráběl až do roku
1982. V letech 1982 až 1985 dostal dvoulitrový motor
a prodával se pod jménem Pininfarina Spider Europa.

Fiat 124 Sport Spider vyvolal nadšení na autosalonu
v Turíně v roce 1966. Karoserii navrhlo studio
Pininfarina (konkrétně to byl designér Tom Tjaarda)
a tato karosárna ji
také posléze vyráběla
pro sériové modely.
Karoserie
roadster
2+2 se dodávala se
stahovací
plátěnou
střechou případně na
přání s odnímatelnou
plastovou
střechou
hard top.

V roce 1972 byla v Ženevě představena verze 124
Abarth Rally s motorem 1,8 l. Hlavní změnou bylo
použití nezávislého zavěšení zadních kol s rameny
typu
McPherson,
litá kola, ochranný
oblouk a střecha
hard top s vysokou
tuhostí.
Verze
Fiat Abarth 124
Rally
se
stala
základem pro vývoj
soutěžního
vozu,
který v divizi Abarth
vyvinul legendární
konstruktér Aurelio
Lampredi. V mistrovství světa v rallye v letech 1973
až 1975 Fiat s tímto vozem skončil druhý za Lancií
Stratos.

Čtyřválec DOHC 1438
cm3 byl speciálně odvozen pro tento model a měl
výkon 90 k. Vpředu byla nezávisle zavěšená kola a
vzadu tuhá náprava. Od roku 1968 byla zadní náprava
rekonstruována ve shodě s modelem 124 Special.
Vůz dlouhý 3971 mm měl rozvor náprav 2280 mm
a pohotovostní hmotnost 945 kg. V roce 1969 vůz
prošel modernizací a na kapotě se ve verzi s motorem

více na
www.Oldtimermagazin.cz

FIA World Endurance Championship
Prologue, Circuit Paul Ricard
Týmy přihlášené do šampionátu vytrvalostních
závodů absolvovaly tradiční předsezonní test. Na
okruhu Paula Ricarda se poprvé představily všechny
tři nové tovární prototypy LMP1 HY. Všechny používají
pneumatiky Michelin nově vyvinuté pro tuto sezonu.
K dispozici jsou tři typy slicků na suchý povrch,
zcela nové revoluční Michelin Hybrid pro mokrý a
přechodný povrch a dva typy do deště. Všechny mají
rozměr 31/71-18. Soukromě připravované vozy LMP1
bez rekuperace a hybridního pohonu týmů Rebellion
Racing a ByKolles Racing používají pneumatiky
Dunlop.
Toyota Gazoo Racing má nový vůz TS050 Hybrid
poháněný novým motorem V6 2,4 l biturbo se zcela
novým rekuperačním systémem s akumulátory
namísto superkondenzátorů.
Audi Sport Team Joest u vozu
R18 e-tron quattro přišlo s novou
karoserií s radikálně změněným
aerodynamickým řešením. Zůstává
u
přeplňovaného
vznětového
motoru V6 4,0 l TDI ale nově využívá
rekuperační systém s akumulátory
namísto setrvačníku.
Obhájce titulu a vítěz z Le Mans
Porsche Team u vozu 919 Hybrid
přepracoval
systém
rozdělení
energie. I nadále jej pohání zážehový

motor V4 2,0 l přeplňovaný jedním turbodmychadlem
doplněný rekuperačním systémem s akumulátory.
Na okruhu Le Castellet byly nejrychlejší vozy Porsche
před Toyotou a Audi. Každý tým se ale při testech
zaměřoval na něco jiného, takže přímé srovnání
výkonnosti není možné.
Ke změnám došlo i v kategorii LM GT Pro. Ferrari
má nový vůz 488 a nově se do šampionátu zapojuje
Ford s modelem GT. Proti většině vozů používajících
pneumatiky Michelin se nově do hry zapojí Dunlop
jako dodavatel týmu Aston Martin Racing.
V Le Castelletu byly nejrychlejší dvě Ferrari týmu AF
Corse.
Úvodní závod mistrovství světa FIA WEC se pojede už
17. dubna na okruhu Silverstone.

více na
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