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Dozorčí rada VW AG rozhodla o komplexní proměně 
organizační struktury. Koncern chce zefektivnit své 
struktury a urychlit procesy rozhodování vytvořením 
nových skupin značek. Novým generálním ředitelem 
celé skupiny VW AG se stává Herbert Diess (54), 
dosavadní nejvyšší představitel hlavní značky 
Volkswagen. V této roli se stane nástupcem Matthiase 
Müllera.

Diess hodlá ještě víc urychlit zavádění elektromobility 
a digitalizace. Diess v rámci značky Volkswagen 
dosáhl větší kázeň v 
nákladovosti a především 
prosadil významné úspory 
ve výrobě včetně velkého 
snížení počtu zaměstnanců.

Matthias Müller zůstane 
ve službách Volkswagenu 
do vypršení své smlouvy v 
roce 2020. Jeho vyvedení 
koncernu z kritické situace 
po propuknutí aféry 
Dieselgate na podzim 2015 
a navýšení ziskovosti je vysoce hodnoceno. Proto 
bylo oznámení o jeho náhlém odchodu velkým 
překvapením.

Klíčové body reorganizace

Skupina bude rozdělena do šesti obchodních 
segmentů a na speciální region Číny.

V budoucnu by koncern již neměl být řízen centrálně. 
Budou vytvořeny skupiny značek Objemové (Volume), 
Prémiové (Premium) v čele s Audi a Super Premium 
v čele s výrobcem sportovních automobilů Porsche. 

Pro užitková vozidla ve skupině Truck & Bus (MAN, 
Scania a VW NF) je třeba vytvořit předpoklady pro 
jejich uvedení na burzu. Tyto jednotky představují 
čtyři ze šesti obchodních oblastí, o dalších dvou 
nejsou v první tiskové zprávě žádné podrobnosti.

Členové představenstva zodpovědní za skupiny 
značek:

Herbert Diess je zodpovědný za skupinu objemových 
značek zahrnující Volkswagen, Seat a Škoda, ale také 

za vývoj a aplikaci IT do 
vozidel.

Výkonný ředitel Audi 
Rupert Stadler je 
zodpovědný za skupinu 
Premium (Audi) a za 
prodej v rámci koncernu.

Generální ředitel 
společnosti Porsche Oliver 
Blume je v čele skupiny 
Super Premium (Porsche, 

Bentley, Bugatti a Lamborghini) zodpovědný i za 
výrobu v rámci koncernu.

Komplexní reorganizace společnosti Volkswagen by 
podle předsedy dozorčí rady Hanse Dietera Pötsche 
měla urychlit procesy rozhodování v rámci obřího 
koncernu. Nová struktura by měla zefektivnit řízení 
skupiny a lépe využívat synergie. Volkswagen byl v 
minulosti řízen centrálně, a proto byl považován za 
těžkopádný. 

více na
www.autoweek.cz

Reorganizace koncernu Volkswagen



Modernizovaný Hyundai Tucson 
Na autosalonu v New Yorku Hyundai představil modernizovanou verzi modelu Tucson, 
který je od uvedení na trh v roce 2015 nejprodávanějším modelem značky v Evropě. Pro 
evropské trhy se bude vyrábět v Nošovicích a do prodeje přijde od poloviny roku 2018. 
Nový Tucson bude první model značky s částečně hybridním (Mild hybrid) pohonem 
s elektrickým obvodem o napětí 48 V. Nejvýkonnější v nabídce je turbodiesel 2,0 l/137 
kW (186 k), který se dodává 
s pohonem všech kol. Nový 
vznětový motor 1,6 l je ve 
verzích 85 kW (115 k) a 98 
kW (133 k), obě s pohonem 
předních kol. Zážehové 
motory jsou 1,6 GDI/97 
kW (132 k) s pohonem 
předních kol a přeplňovaný 
1,6 T-GDI/130 kW (177 k) s 
pohonem předních nebo 
všech kol. Nejmodernější 
asistenční systémy a prvky 
aktivní bezpečnosti Hyundai 
SmartSense splňují nejvyšší 
evropské bezpečnostní 
standardy. 
více na www.autoweek.cz

Citroën C1 s novou tváří
Citroën C1 od jara 2018 
vylepšuje svou podobu a 
rozšiřuje nabídku o novou 
speciální edici C1 Urban 
Ride ve stylu inspirovaném 
SUV, která ukazuje potenciál 
personalizace tohoto 
městského vozu. Městské 
auto, kterého se od roku 2006 
prodalo víc než milionů kusů, 
dosahuje stále dobré prodejní 
výsledky. Díky kompaktním 
rozměrům (délka 346 cm) a 

snadné ovladatelnosti (průměr otáčení 9,6 m) je ideální pro jízdu v městském provozu. 
Má zavazadlový prostor o objemu 196 l/780 l. V nabídce je jediný zážehový tříválec 
Toyota 1,0 l VTi. Jeho výkon nyní vzrostl na 53 kW (72 k). Základní cena Citroënu C1 Feel 
5P 1,0 VTi 72 MAN je se slevou 239 900 Kč, verze Urban Ride přijde na 259 900 Kč. 
více na www.autoweek.cz



Na Výstavišti v Holešovicích bylo k vidění více než 
200 automobilů 46 značek a 25 národních premiér. 
Největší expozici měla už tradičně společnost 
NH Car, která předvedla novinky značek Škoda, 
Volkswagen, Kia a Fiat. Největší lákadla byla v 
expozici značky Škoda, kde byly u nás poprvé k 
vidění modernizovaná podoba modelu Fabia a 
studie Vision X s hybridním pohonem na CNG a v 
podobě malého SUV, které Škoda představí v roce 
2019. Ozdobou byla nablýskaná Škoda Superb z 
roku 1937.

Ve světové premiéře vystavuje modernizovanou 
verzi svého roadsteru továrna Kaipan ze Smržovky. 
Na zakázku vyráběný Kaipan 57a lze získat i ve formě 
stavebnice v různých fázích sestavení. Kompletní vůz 
s motorem Škoda Octavia 1,8 turbo 20V o výkonu 
110 kW přijde na 1 280 000 Kč, stavebnice bez 
motoru stojí od 174 000 Kč do 710 000 Kč.

Velkou českou premiérou je rovněž vstup značky 
Dodge na český trh. Společnost United Cars 
předvedla Dodge Challenger Hellcat, SUV Dodge 
Durango a obří pick-up Ram 1500 Crew Cab. 
Druhá expozice této společnosti uvedla prodejce a 
pronajímatele elektromobilů Auto do zásuvky, který 
prezentoval i modulární domácí nabíjecí stanice s 
designem od Anny Marešové AC Nikola Wall Box.

Předzvěstí vstupu Renaultu na český trh s 
elektromobily je prezentace nejprodávanějšího 
evropského automobilu s plně elektrickým pohonem 
Zoe a vozítka Twizy. Zoe má cenu začínající na 829 
900 Kč.

Za pozornost stála i první veřejná prezentace 
projektu Tuning bezpečně. Na voze Škoda Octavia 
RS 301 společnost BSR využila doplňky řady 
renomovaných značek. Výsledek je ukázkou toho, 
co si mohou dopřát všichni ti, kteří chtějí mít ve 
svém voze víc než jen dopravní prostředek, a přitom 
plně dodržovat všechny předpisy a nečinit žádné 
ústupky z hlediska bezpečnosti.

Zajímavosti z Autoshow Praha 2018

více na
www.autoweek.cz



Avia s nástavbou sklápěče
V těchto dnech bylo předáno další 
z řady nově vyrobených nákladních 
vozidel Avia D120 Initia s nástavbou 
sklápěče. O prodej vozidla s novým 
faceliftem Avia D120 Initia se 
zasloužilo dealerství Autocentrum 
Hájek z Týnce nad Labem. V dlouhé 
řadě nosičů se pro změnu jedná o 
sklápěč pro distribuci uhlí. Zákazník 
zvolil výkonnější motor Cummins Euro 
VI o výkonu 153 kW (210 k) a tradiční 
modrou barvu.
více na www.autoweek.cz

Učni staví studii kabrioletu Škoda Karoq
Dvě desítky žáků Středního odborného 
učiliště strojírenského Škoda Auto ve 
věku 17 a 18 let spojí síly, aby společně 
postavili pátý žákovský vůz. Letos se 
žáci rozhodli pro vůz Škoda Karoq 
ve verzi kabriolet. Studii postaví pod 
vedením mistrů odborného výcviku 
a za podpory oddělení technického 
vývoje, designu a výroby v Mladé 
Boleslavi. Návrh nového žákovského 
vozu vznikal za spolupráce studentů 
firemního učiliště a praktikantů 

oddělení designu pod dohledem zkušených designerů. 
Na projektu se sešli mladí technici ze sedmi oborů - jsou mezi nimi mimo jiné autolakýrníci, 
autoelektrikáři a karosáři. V rámci praktického projektu si žáci vyzkouší spolupráci v 
týmu a zároveň prověří své technické a organizační schopnosti. Studie, která zatím 
nemá své jméno, bude představena veřejnosti v červnu. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Seat plánuje pro značku Cupra výkonný sportovní vůz s motorem na CNG.
- Německá vláda zvažuje, že vyzve automobilky, aby přispěly 5 miliardami eur do fondu 
pro snížení emisí starších turbodieselů.
- Prodej aut v západní Evropě v březnu poklesl o 6 % především kvůli poklesu trhů ve 
Velké Británii, Německu a Itálii, naopak v Rusku prodej vzrostl o 14 %.
- Volkswagen ukončil všechny kontrakty s bosenskou společností Prevent Group, která 
mu v roce 2016 zastavila dodávky, když požadovala odškodnění za nedodržení smluv.



Od roku 1998, kdy se představil Focus první generace, 
Ford v Evropě prodal téměř 7 milionů těchto vozů a 
po celém světě odbyt překonal 16 milionů. Přesně 
20 let po uvedení první generace Ford současně v 
Šanghaji a Londýně představil Focus 4. generace. 

Nový Focus je prvním globálním modelem 
postaveným na nové platformě Fordu C2. Nabídne 
varianty s výrazným charakterem - základní Trend, 
střední Titanium, sportovní ST-Line, luxusní Vignale a 
poprvé crossover Focus Active.

Pokrokové technologie, souhrnně označované 
termínem Ford Co-Pilot360, zvyšují bezpečnost a 
usnadňují jízdu i parkování. Asistent pro vyhýbací 
manévr, který je ve voze této třídy nabízen vůbec 
poprvé, usnadňuje řidiči vyhnout se stojícím nebo 
pomalejším vozidlům. 

Zážehové motory jsou 1,0 EcoBoost ve variantách 
73,5 kW (100 k) a 92 kW (125 k) a nový 1,5 EcoBoost 

s výkony 110 kW (150 k) a 134 kW (182 k). Oba jsou 
vybaveny částečnou deaktivaci, zde poprvé použitou 
u tříválce. Turbodiesely jsou 1,5 EcoBlue a 2,0 EcoBlue.

Od základů byl přepracován podvozek s pomocným 
rámem pro uchycení ramen zadní nápravy, 
označované SLA (Short Long Arm). Další zdokonalení 
jízdních vlastností zajišťují nově dodávané 
elektronicky nastavitelné adaptivní tlumiče CCD. 
Adaptivní podvozek spolupracuje se systémem 
řízení jízdních režimů. K dispozici je pro lehké verze 
s motory 1,0 EcoBoost a 1,5 EcoBlue také lehká 
zadní náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou 
používající patentovanou technologii vinutých pružin 
se směrováním síly (Force Vectoring Spring) jako 
Fiesta ST.

Nový Focus se vyrábí v německé továrně v Saarlouis 
a v České republice se objeví v červenci s cenami od 
359 990 Kč.

Nový Ford Focus se představil

více na
www.autoweek.cz



Seat bude vyvíjet techniku CNG pro koncern
Seat zaujal v rámci strategie koncernu Volkswagen postavení referenční značky v oblasti 
pohonu na stlačený zemní plyn. Technické centrum automobilky bude vyvíjet techniku 
pohonu na CNG pro celý koncern Volkswagen. Předseda představenstva Seatu 
Luca de Meo během úvodního projevu před nejvyššími představiteli plynárenského 
průmyslu na 6. kongresu GASNAM v Madridu řekl: „Využívání zemního plynu pro 
automobilovou dopravu má velký obchodní potenciál pro automobilový průmysl i pro 
plynárenství. Výhodou techniky 
CNG je skutečnost, že již existuje, 
takže nejsou zapotřebí žádné velké 
investice a lze ji ve velkém nabízet 
zákazníkům. CNG je skutečnou 
dlouhodobou alternativou.“
více na www.autoweek.cz

Nové Audi A7 Sportback v prodeji
Audi zahajuje na českém trhu prodej 
nové generace čtyřdveřového 
kupé Audi A7 Sportback s mnoha 
technickými inovacemi z nového 
Audi A8 a bohatou standardní 
výbavu včetně navigace, auto-
matické převodovky a pohonu 
všech kol. Ve standardní výbavě 
je navigace MMI, kterou lze rozšířit 
o provedení Plus automaticky 
spojené s digitálním přístrojovým 

štítem Audi Virtual Cockpit. O bezpečí se stará až 39 asistenčních systémů. 
Pro nové Audi A7 Sportback jsou zpočátku připraveny dva šestiválce s částečně 
hybridním pohonem MHEV pracující s obvodem s napětím 48 V. Verzi 55 TFSI quattro 
S tronic pohání přeplňovaný zážehový 3,0 V6 TFSI/250 kW (340 k) a s pohonem všech 
kol quattro ultra stojí 1 785 900 Kč. Druhou variantou je 50 TDI quattro tiptronic se 
vznětovým 3,0 TDI/210 kW (286 k) a cenou je 1 745 900 Kč. 
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 15. týdne na www.autoweek.cz:
Úspěšný vstup AAA Auto do roku 2018
Fúze carsharingových služeb HoppyGo se SmileCar
Zetor na TechAgro s flotilou novinek
Generální tajemník ACEA Erik Jonnaert v Praze
Tisková informace ÚAMK: Plagiáty DPF na trhu a reakce Auto Kelly
Continental vstupuje do joint venture se společností Osram



Personalia z

PR manažerkou roku 2017 je Radka Matthey 
(Peugeot)

Časopis Automakers organizoval společně s 
novinářskými kluby anketu PR manažer roku 2017. 
Motorističtí novináři měli v soutěži určit nejlepší 
mediální servis poskytovaný v rámci firem Svazu 
dovozců automobilů v loňském roce. Vítězka 
ankety Radka Matthey (Peugeot) získala celkem 
14 hlasů a polepšila si z loňské třetí příčky. Čím si 
získala motoristické novináře? „U Peugeotu jsem se 
vždy setkal se vstřícností a ochotou,“ napsal jeden 
z porotců. Žurnalisté si na PR sekci u Peugeotu 
pochvalují také velké množství testovacích aut a 
tiskových zpráv. 

Kateřina Jouglíčková (Kia) stříbrná

V anketě o nejlepší mediální servis v rámci SDA 
roku 2017 už se připravuje cena pro stříbrnou 
Kateřinu Jouglíčkovou, PR manažerku Kia Motors 
Czech. Kateřina drží dlouhodobě nejlepší skóre 
mezi českými PR manažery, protože minulý ročník 
vyhrála a za rok loňský se na základě jedenácti 
odevzdaných hlasů umístila na stříbrné pozici, o 
tři hlasy před Martinem Hejralem z Opelu. Podle 
vyjádření novinářů je Jouglíčková v práci vždy 
dostupná na telefonu i emailu. Rozesílá také velké 
množství dobře připravených tiskových zpráv.

Bronz bere PR manažer Opelu Martin Hejral

Bronzovou medaili vybojoval v těsném souboji s 
konkurencí v anketě o nejlepší mediální servis SDA 
roku 2017 Martin Hejral z Opelu (8 hlasů). K dobrým 
vlastnostem Hejrala patří podle porotců aktivní 
řešení dotazů. „Loni byl stále dostupný na telefonu 
i na emailu, reagoval,“ napsal jeden z hlasujících 
vysvětlení své volby. Podle dalšího je Martin vždy 
„nápomocný“. Obecně novináři na Opelu oceňují 
dobře připravené tiskové konference s originálním 
a kreativním moderátorským výkonem Martina 
Hejrala.
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Vyjádřením postupného výrazného rozšíření 
podnikatelského záběru skupiny AAA Auto se od 1. 
března 2018 stala změna názvu na Aures Holdings. 
Vozy se ovšem nadále budou prodávat pod značkami 
AAA Auto, Mototechna či AutoDiskont.
„Náš servis pro zákazníky a výkup a prodej vozů už 
dávno nejsou založeny jen na individuálních výkonech 
jednotlivců v desítkách prodejních míst. Dnes řídíme 
vyhledávání, výkup i prodej aut a vztahy se zákazníky 
za pomoci sofistikovaných systémů, které eliminují 
vliv jednotlivce a dokáží bezprostředně reagovat na 
okamžitou situaci. Nejsme už jen prodejci ojetých 
vozů. Rozhodli jsme se tento stav reflektovat i v 
názvu Aures jako zkratka Automotive Retail Systems,“ 
vysvětlila Karolína Topolová, generální ředitelka Aures 
Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter 
AAA Auto. 
Změna názvu skupiny na Aures Holding vyjadřuje její 
aktuální zaměření. Zastřešuje tři klíčové segmenty 
činnosti:
- prodej ojetých vozů se stářím 2 - 8 let jako 
nejmasovější segment pod značkou AAA Auto
- prodej levných starších vozů pod značkou Auto 
Diskont, kde není cílený výkup těchto vozidel
- prodej zánovních vozů se stářím do 2 let pod značkou 
Mototechna jako nejrychleji rostoucí segment.
Navíc se nově zaměřuje na softwarová a technologická 
řešení, vývoj nových produktů a služeb v rámci nově 
vytvořeného inovačního centra AuresLab. Inovační 

laboratoř skupiny Aures Holdings zahájila svojí 
činnost v lednu a byly pod ní soustředěny jak existující, 
tak připravované projekty. Úkolem AuresLab je po 
důkladném testování uvádět úspěšné projekty do 
provozu. Minulý měsíc byla takto například uvedena 
na trh nová značka investičních vozů Mototechna 
Classic. 
V rámci inovací společnost zřídila také nové oddělení 
Corporate Car Sales zaměřené na péči o firemní 
zákazníky, především malé a střední firmy, kterým se 
nabízejí speciální finanční produkty apod. 
Aplikace Stock Allocation na základě analýz získaných 
dat určuje kam alokovat každý vůz v nabídce. V 
současné době se díky této aplikaci prodává až 50 % 
vozů jinde než jsou vykoupeny.

Inovace v obchodu s ojetými vozy

více na
www.autoweek.cz



Pátá generace Renaultu Espace přinesla zcela nový 
koncept automobilu pro komfortní cestování. I nadále 
nabízí mimořádně prostorný a variabilní interiér, ale 
jeho koncept se změnil. Už nejde o auto nabízející 
prostor pro větší počet cestujících, než běžné osobní 
automobily, ale mimořádně prostorný interiér využívá 
k tomu, aby poskytl cestujícím maximum pohodlí pro 
dlouhé cesty.
Vrcholná verze Espace Initiale Paris poskytuje 
maximální komfort a výbavu, zahrnující např. potahy 
jemnou kůží Napa. V kombinaci prostornosti a 
komfortu na všech pěti samostatných sedadlech 
Espace Initiale Paris jen těžko hledá srovnatelnou 
konkurenci. Vše je zde na dotek měkké a přívětivé. 
Elektricky nastavitelná přední sedadla navíc mají 
masážní funkci a vyhřívání i provětrávání. 
Dominantní v interiéru je horizontálně situovaný 
8,7“ dotykový displej ve formě tabletu na středovém 
panelu plynule přecházející do středové konzole, na 
které je originálně tvarovaný ovladač převodovky 
EDC. Osvědčený ovládací a informační systém R-Link 
2 by si logičností volby funkcí mohlo vzít za vzor 
mnoho i prémiových značek. Systém Renault Multi 

Sense umožňuje řidiči naprogramovat si auto podle 
svých představ. S jeho pomocí lze upravit reakce 
podvozku a mnoho dalších funkcí. 
Espace Initiale Paris poskytuje řidiči jedinečný řidičský 
zážitek díky systému řízení všech kol 4Control, který 
zde spolupracuje s přizpůsobováním charakteristiky 
tlumičů pérování EDC (Electronic DampingControl). 
Systém 4Control je skutečně vynikající při jízdě menší 
rychlostí, kdy natáčení zadních kol v opačném směru 
než předních zlepšuje možnosti manévrování s tak 
velkým vozem (délka 4857 mm při rozvoru náprav 
2884 mm). Jeho přínos při zvyšování stability v 
rychlých táhlých zatáčkách (s natáčením zadních kol 
ve stejném smyslu jako předních) není tak patrný.
Přeplňovaný zážehový motor 1,8 TCe má díky 
výraznému odlehčení vozu dostatečnou výkonnost 
pro pohodlné a rychlé cestování. Naměřená průměrná 
spotřeba 7,6 l/100 km při dlouhém cestování po 
rozmanitých typech silnic a dálnic je velmi příznivá.
Základní cena této vrcholné verze je 1 074 900 Kč, ale 
v současné době se na ni poskytuje zvýhodnění ve 
výši 50 000 Kč. Smluvní záruka Renault je pětiletá/150 
000 km.

Renault Espace Initiale Paris TCe 225 EDC 4Control
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Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) se 19. 
4. zúčastní mimořádné schůze Podvýboru dopravy 
Hospodářského výboru poslanecké sněmovny k 
argumentaci proti navrhovanému znění novely 
56/2001 Sb. z důvodu pro poslance dosud neznámých 
skutečností, které zcela zkreslují pohled zákonodárců 
podle přání vlivných lobbistických skupin a jejich 
právníků s vlivem na státní správu. 
Podvýbor bude projednávat skutečnosti přednesené 
Liborem Fleischhansem (ASEM) na schvalovací schůzi 
28. 3. 2018, na základě kterých bylo schvalování 
novely přerušeno do doby projednání mnoha 
vážných oponentních detailů vůči chystané novele. 
Kontrola emisí totiž neodhaluje vytlučené filtry částic 
a nefunkční katalyzátory, obchod s atrapami a šidítky 
doslova kvete a CIS je krmen již zfalšovanými daty. 
Díky pokračujícím podvodům na stanicích emisních 
kontrol u STK by se veřejnost ani po novele lepšího 
ovzduší či zlevnění kontrol nedočkala.
ASEM nyní sbírá další argumenty nejen od své členské 
základny, ale dokonce i od protistrany některých, 
se systémem nespokojených zaměstnanců tzv. 
„průchodných“ emisních stanic před vraty STK, a od 
více než třech desítek autoservisů, které vyjádřily 
zájem o zřízení tzv. „Malé STK“ se stáním jen pro jedno 

vozidlo i za cenu potřebné dovýbavy kontrolního 
místa podle standardu EU.
České autoservisy totiž smějí, na rozdíl od zahraničí, 
kontrolovat na autě jen motor a emisní systém, ale 
karoserii a podvozek ze zákazu, vyplývajícího zákona, 
kontrolovat nepochopitelně nesmějí. Obojí smějí 
kontrolovat jen velkokapacitní STK chráněné státem 
regulací jejich počtu v okresech. Některé z nich 
vyhlásily okolním autoservisům válku pokutováním 
za vyhotovení emisí jinde než v jejich STK! 
Tím vším je dostupnost technických kontrol prakticky 
předprogramovaná jen ve velkých městech. Výsledkem 
je přetížení zbytečnou dopravou, majitelé aut si berou 
dovolenou a ceny samozřejmě stoupají. O tom, že se 
v ČR regulací porušují i pravidla hospodářské soutěže, 
není třeba zdůrazňovat. Skupinka vyvolených s úzkými 
vazbami na státní správu si buduje malý, leč výnosný 
stát ve státě!
Evropská unie požaduje elektronickou kontrolu ESP, 
ABS, airbagů, přitahovačů pasů. Dnes ale česká STK 
sotva dostatečně kontroluje 30 let starým vybavením. 
Přibydou zkoušky asistenčních systémů, kalibrace 
kamer a na to universálně pojatá STK, jak ji známe z 
České republiky, už stačit nebude.
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Dodavatelský gigant Federal-Mogul, který má 
významné zastoupení i v České republice, patřil od 
roku 2008 do impéria Carla Icahna. Ten se nyní rozhodl 
prodat jednoho z největších dodavatelů, významně 
zastoupeného jak v dodávkách automobilkám (OEM), 
tak v aftermarketu společnosti Tenneco za 5,4 miliardy 
dolarů. 
Tenneco plánuje spojené firmy rozdělit do dvou 
oddělených akciových společností - jednu zaměřenou 
na aftermarket a zlepšování jízdních parametrů 
(Aftermarket and Ride Performance) a druhou 
specializovanou na techniku pohonných jednotek 
(Powertrain Technology). 
Společnost Federal-Mogul vznikla ve Spojených 
státech v 50. letech postupným spojováním 
dodavatelských firem. V 60. letech rozšířila svou 
činnost i do Evropy. V roce 1998 významně posílila svou 
činnost převzetím britské společnosti AP (Automobile 
Products) mj. o výrobce svíček Champion, dodavatele 
podvozkových dílů Moog a výrobce osvětlení Wagner 
a Blazer. Roku 2012 koupila výrobu zapalovacích 
svíček Beru. V roce 2012 byla společnost rozdělena 
do dvou divizí Federal-Mogul Powertrain a Federal-
Mogul Motorparts, pod níž patří mj. značky ANCO, 

Bentley-Harris, Champion, Beru, AE, Fel-Pro, Goetze, 
Nüral, Glyco, Payen, Moog, Ferodo a Wagner. 
Federal-Mogul má po světě 55 000 zaměstnanců. 
Vloni měl obrat 7,4 miliardy dolarů. V České republice 
má výrobní závody v Kostelci nad Orlicí (výrobky 
značky Ferodo) a v Dačicích (díly motorů).
Společnost Tenneco byla založena v roce 1930 
v Chicagu jako dodavatel zemního plynu. Do 
automobilového průmyslu vstoupila v roce 1966 
koupí výrobce výfukových systémů Walker. Od roku 
1991 je divize zaměřená na automobilový průmysl 
samostatná a od roku 2005 nese název Tenneco 
Automotive. Patří do ní mj. značky Monroe, Walker, 
Rancho, DynaMax, Marzocchi a mnoho dalších. 
Dodává pro nejvýznamnější automobilky světa (vč. 
Škoda Auto) i pro aftermarket. 
Tenneco Automotive dosáhlo vloni se 32 000 
zaměstnanci obrat 9,4 miliardy dolarů. V České 
republice v Hodkovicích vyrábí tlumiče pérování a 
výfukové systémy.
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Dne 1. dubna 1928 nizozemský inženýr Hub van 
Doorne v Eindhovenu otevřel malou dílnu v jedné z 
budov pivovaru Coolen. Zpočátku prováděl drobné 
svářečské a kovářské práce. V roce 1932 Hub van 
Doorne s bratrem Wimem začali vyrábět přívěsy a 
změnili si název na Van Doorne’s Aanhangwagen 
Fabriek (Van Doornova továrna na návěsy), zkráceně 
DAF. Díky svařovanému podvozku měly jejich přívěsy 
a návěsy vyšší nosnost a předčily tak konkurenci. 
Svařované prvky byly tehdy převratnou novinkou, 
která výrazně snížila hmotnost jejich přívěsů a návěsů.  
Dalším vynálezem byl v roce 1936 kontejnerový návěs 
DAF, který zrychlil nakládku a vykládku kontejnerů 
z vlaku. DAF se stal jedním z prvních dodavatelů 
kontejnerových návěsů na světě.
V roce 1949 sjelo z montážní linky první nákladní 
vozidlo DAF a společnost se přejmenovala na Van 
Doorne’s Automobiel Fabriek. O rok později začala 
výroba podvozků. Na počátku společnost DAF 
používala motory Hercules a Perkins. V roce 1957 
začala vyrábět motory vlastní konstrukce. O dva 

roky později přišla s převratnou novinkou, když 
doplnila vznětový motor DD575 o turbodmychadlo. 
V roce 1973 DAF jako první přidal k turbodmychadlu 
mezichladič stlačeného vzduchu.
První nákladní vozidla DAF z přelomu 40. a 50. let byla 
jen podvozky s provizorním dřevěným sedadlem. V 
roce 1951 DAF představil vlastní kabinu s odpruženým 
sedadlem. V roce 1960 byla představena komfortní 
kabina jako první na světě navržená speciálně pro 
mezinárodní přepravu. Model DAF 2600 se dvěma 
lůžky a velkou prosklenou plochou je považován za 
otce nákladních vozidel pro mezinárodní přepravu. 
V roce 1969 byla společnost DAF průkopníkem v 
zavádění mechanismu sklápění kabiny. Koncept kabiny 
SpaceCab, představený v roce 1988, nastavil nové 
standardy velikosti kabiny a pohodlí při mezinárodní 
přepravě. 
V roce 1996 se společnost DAF zařadila do skupiny 
PACCAR. DAF získal pět titulů mezinárodního 
nákladního vozidla roku.
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