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Atraktivní kombi Peugeot 508 SW
Kombi ke značce Peugeot neodmyslitelně
patří. Model 508 SW těží z jejich tradičních
předností, ale stejně jako nedávno přestavený
fastback 508 má zcela nové proporce dodávající
mu velmi dynamický vzhled. Ve střední třídě má
třetina prodaných vozů karoserii typu kombi.
Už fastback 508 jde sportovním pojetím proti
současným trendům a ani u kombi 508 SW tomu
není jinak. Jde o vůz s elegantní linii střechy ve stylu
Shooting brake, ale s prostorností a praktičností
plnohodnotného kombi. Linie střechy 508 SW
není tak skloněná jako u fastbacku, takže prostor
pro hlavu cestujících vzadu je výrazně větší.
Nový 508 SW využívá platformu EMP2
se sníženou hmotností - v průměru o 70 kg
než předchozí generace. Peugeot 508 SW je
dlouhý 479 cm. Zavazadlový prostor má objem
530 l, sklopením zadní dělené lavice s funkcí
Magic Flat se zvětší na 1780 l.

Mezi motory lze jako u fastbacku volit
temperamentní zážehové 1,6 Puretech 180
(133 kW) a nejvýkonnější pohonnou jednotku
v nabídce 1,6 Puretech 225 (165 kW). K velkému
kombi se dokonale hodí turbodiesely (všechny
s technologií SCR). S velkým točivým momentem
nadchnou 2,0 BlueHDi 160 (120 kW) a 2,0 BlueHDi
180 (130 kW), zatímco 1,5 BlueHDi 130 (96 kW)
je především úsporný. U zážehových motorů
PureTech se v režimu Eco při rychlosti od 25
do 130 km/hod automatická převodovka přepíná
do režimu „plachtění“ (freewheeling).
Peugeot 508 SW se bude, stejně jako fastback,
vyrábět v Mylhúzách ve Francii. Na český trh
přijde v červnu 2019.
Více o Peugeotu 508 SW vč. technických dat
na str. 10 (po stažení pdf verze)

Interiér zdůrazňuje k valitu a luxu s
s nadstandardní komfortní výbavou. Samozřejmě
je vybaven uspořádáním prostoru pro řidiče
Peugeot iCockpit s malým volantem, přes který
je výhled na přístrojový panel ve formě digitálního
displeje 12,3“ a kde analogové voliče nahradil
dotykový displej infotainmentu 8,0“ nebo 10,0“
doplněný o mechanické ovladače hlavních
funkcí ve formě kláves. Nabízí i 3D on-line
navigace se službou TomTom Traffic.
více na
www.autoweek.cz

Porsche 911 (992) už je v prodeji
Společnost Porsche Inter Auto CZ,
importér automobilů Porsche do České
republiky, oficiálně uvedla na český trh
osmou generaci vozu 911 s označením

992. Svým vnějším vzhledem navazuje
na designovou strategii značky, především
v zadní části vozu, kde jsou jednotícím
prvkem všech nových modelů spojená
zadní světla. Při pohledu zepředu je nová
992 typickou 911 s oválnými světlomety, které
jsou odkazem do historie prvních generací
modelu. Zákazníci ji mohou objednávat ve
dvou verzích S a 4S s pohonem všech kol.
Přeplňovaný šestiválcový „boxer“ poskytuje
nejvyšší výkon 331 kW (450 k). Prodejní cena
začíná na 3 239 000 Kč. Na autosalonu
v Ženevě se představila i nová verze 911
Cabriolet, která přijde do prodeje během
května.

Chevrolet Corvette C8 v předpremiéře
Chevrolet oficiálně uvedl, že 18. července
představí osmou generaci Corvette, první
s motorem před zadní nápravou, s nímž se
chce postavit Ferrari, Lamborghini nebo
McLarenu. Nyní prototyp Corvette C8
pro modelový rok 2020 překvapivě vyjel
do ulic New Yorku. Za volantem byl hlavní
inženýr projektu Corvette Tadge Juechter
a vedle něho seděla generální ředitelka
GM Mary Barraová. Mířili na výroční
galavečer nadace Stephen Siller Tunnel
to Towers. Během slavnostního večera GM
oznámilo, že poslední vyrobená Vette C7
bude vydražena ve prospěch této nadace.
C8 je výsledkem desítky let trvajícího
vývoje, který se v poslední době pozdržel

kvůli potížím s elektroinstalací a hliníkovou
nosnou strukturou, která vykazovala příliš
malou tuhost. Základní verze bude mít
motor V8 6,2 l. Vrcholem bude verze Zora
s hybridním pohonem, kombinující V8 5,5 l
twin turbo s elektromotorem a disponující
celkovým výkonem 746 kW (1000 k).

Krátce

Fiat Chrysler se dohodl s Teslou o nákupu „nul“ do své bilance emisí CO2 v Evropě
za stovky milionů eur.
Eurokomisařka Margarethe Vestagerová pokládá kartelovou dohodu německých
automobilek VW, BMW a Daimler za velmi závažnou, vyžadující rychlý a tvrdý trest.
více na
www.autoweek.cz

Ford představil novou generaci SUV Kuga
Kuga je pro Ford klíčovým modelem v Evropě je to jeho nejprodávanější SUV a třetí
nejprodávanější model značky celkově po Fiestě
a Focusu. Nová Kuga představuje třetí generaci
modelu, uvedeného na evropské trhy v roce 2008.
Ford už v Evropě prodal více než milion kusů Kugy.
Nová Kuga je první SUV založené na nové
globální platformě Ford C2 jako modelová řada
Focus. Ve srovnání s dosavadním modelem má
lepší aerodynamiku a až o 90 kg menší hmotnost.
Zákazníci si budou moci vybrat z několika jasně
odlišených variant: Kuga Titanium sází na bohatou
výbavu, Kuga Vignale na luxus a Kuga ST-Line se
inspiruje sportovními modely Ford Performance.

Z á ka z n í c i s e m o h o u ro z h o d n o u t
pro přeplňované zážehové tříválce 1,5 EcoBoost
s deaktivací jednoho válce ve variantách
88 kW a 110 kW (120 k a 150 k) nebo turbodiesely
1,5 EcoBlue/88 kW a 2,0 EcoBlue/132 kW. Motor
2,0 EcoBlue 132 kW je kombinován s inteligentním
pohonem všech kol. Nová Kuga ale také bude
první model značky, jenž bude k dostání také
jako mild-hybrid 2,0 EcoBlue Hybrid/110 kW
(150 k), Plug-In Hybrid 2,5 l/165 kW (225 k)
s dojezdem na elektřinu více než 50 km
i full-hybrid 2,5 l.
Kuga poprvé nabídne přepínatelné jízdní
režimy, které řidiči umožňují přizpůsobit odezvu
a chování vozu aktuální situaci.
Nový digitální přístrojový štít je tvořen 12,3“
displejem. Zábavní systém Ford Sync 3 má 8“
dotykový displej, který podporuje ovládání gesty.
K dispozici je i zabudovaný modem FordPass
Connect, díky němuž lze ve voze vytvořit WiFi
hotspot až pro 10 zařízení.
Pokrokové technologie, souhrnně označované
termínem Ford Co-Pilot360, zvyšují bezpečnost
a usnadňují jízdu i parkování. Novinkou bude
systém automatického navrácení do jízdního
pruhu kombinovaný se systémem hlídání mrtvých
úhlů. Předkolizní asistent s detekcí chodců
a cyklistů bude rozšířen o detekci protijedoucích
vozidel při odbočování vlevo.
více na
www.autoweek.cz

Hyundai Tucson s mild-hybridním pohonem
Hyundai pro nový Tucson zkombinoval
částečně hybridní pohon (Mild-hybrid)
s elektrickým obvodem s napětím 48

V kromě vznětového motoru 2,0 CRDi
48 V nově také se vznětovým motorem 1,6
CRDi o výkonu 100 kW (136 k). Mild-hybridní
systém sestává z akumulátoru s napětím
48 V, motor/generátoru MHSG (Mild Hybrid
Starter Generator) s funkcemi generátoru
a spouštěče a nízkonapěťového měniče
LDC (Low Voltage DC/DC). Llithio-ionový
akumulátor 48 V, uložený pod podlahou
zavazadlového prostoru, má kapacitu
0,44 kWh.
Více o systému Hyundai mHEV na str. 12
(po stažení pdf verze)

Mercedes-AMG CLA 35 4Matic cílí na mladé
Mercedes-AMG CLA 35 4Matic bude
mít světovou premiéru 16. dubna 2019 na
Mezinárodním autosalonu v New Yorku a
prodej v Evropě začne v srpnu. Prémiové
sportovní čtyřdveřové kupé se orientuje na
novou cílovou skupinu. Mercedes-AMG
se začíná zaměřovat na mladé, aktivní
životní styl vyznávající klientely. S čím se
na ně obrací? Pochopitelně s designem,
výkonem a ovladatelností. Čtyřdveřové
kupé pohání přeplňovaný čtyřválec 2,0
l/225 kW (306 k). Podle informací od AMG
slibuje nejen sportovní výkony (z 0 na 100
km/h zrychluje za 4,9 s) ale i komfort pro
cestování na dlouhé vzdálenosti.

Krátce

Čínský holding Geely vytvořil další novou značku Geometry pro prémiové
elektromobily.
Carlos Ghosn opustil představenstvo Renaultu a byl nahrazen Annette Winklerovou,
dosavadní šéfkou smartu.
V Německu se staví dvě testovací dráhy pro autonomní vozidla - v Hamburku
a nedaleko Luxemburgu.
více na
www.autoweek.cz

Kia zvažuje výrobu elektromobilů v Evropě
Kia by už brzy mohla vyrábět elektricky
poháněná auta i v Evropě. Provozní ředitel
společnosti Kia Emilio Herrera uvedl,
že automobilka zvažuje výrobu vozidel
s elektrickým pohonem v Evropě, aniž
by upřesnil, který model by to mohl být.
V jediné evropské továrně značky Kia,
na předměstí Žiliny na Slovensku, se vyrábí
plug-in hybridní verze kompaktního kombi
Ceed a mild-hybridní varianty Ceedu
a Sportage. „Víme, že naši dodavatelé
hledají možnosti výroby akumulátorů
v Maďarsku, České republice
a na Slovensku,“ doplnil Herrera.
Vybudování produkční linky
p ro e l e k t ro m o b i l y v E v ro p ě by
minimalizovalo riziko narušení dodávek.
Kia v současné době v Evropě prodává

elektricky poháněnou verzi crossoveru Soul
z korejské produkce. „Naším problémem
není, zda můžeme tato auta prodávat,
ale kolik jich z Koreje dostaneme,“ uvedl
Herrera a dodal, že Kia, aby se vyhnula
platbě pokut v EU, bude muset do roku 2021
každoročně prodat 32 000 elektromobilů.

Autonomní vozidla čelí tropické bouři
IEEE Spectrum v Singapuru zahájilo
provoz Centra excelence pro testování
a výzkum autonomních vozidel CETRAN
(Center for Excellence for Testing and
Research of AVs). Testovací středisko
poskytuje téměř vše, s čím se může

autonomní vozidlo auto v běžném provozu
na silnicích setkat. Vybavení střediska
dokáže simulovat i tropické bouře. Obří
sprchová hlavice simuluje přívalové lijáky,
které občas zasahují Singapur a způsobují
záplavy. Pro autonomní vozidla dnes
neexistují senzory ani radary, které by tyto
podmínky dokázaly zvládnout. To bude
právě úkolem CETRANu. Ačkoliv vybavení,
schopné čelit těmto podmínkám, dosud
není dostupné, vývojáři CETRANu už začali
pracovat na seznamování se s podmínkami
a hledáním postupů, které by pomohly
vozidlům tyto podmínky zvládat, například
zkoušejí využívat k navigaci vysoké budovy
nebo sloupy, čisticí filtry pro signál z kamer
nebo vyplňovat mezery ve zkreslených
oblastech a upravovat algoritmus.

více na
www.autoweek.cz

Toyota nabízí patenty pro elektrifikaci
Toyota zdarma poskytne 23 740 patentů
na technologie elektrifikace vozidel,
a to včetně několika aktuálních patentových
přihlášek. Zároveň nabídne i zpoplatněnou
technickou podporu dalším výrobcům,
kteří vyvíjejí a prodávají elektrifikovaná
vozidla. Udělením patentů bez nároku
na odměnu a poskytováním technické
podpory k vlastním technologiím s využitím

elektromotorů, akumulátorů, jednotek řízení
energie (PCU), elektronických řídicích
jednotek (ECU) a dalších technologií
elektrifikace chce Toyota pomoci
ještě více rozšířit elektrifikovaná vozidla
po celém světě. Bezplatně poskytované
patenty představují vyspělé technologie
elektrifikovaných vozidel, především
technologie uplatňované ve vozidlech
s hybridním elektrickým pohonem (HEV).
Patenty se týkají komponent a systémů,
jako například elektromotorů, jednotek
řízení energie a řídicích systémů. Jedná
se o klíčové technologie, které lze uplatnit
při vývoji elektrifikovaných vozidel
nejrůznějšího typu, jako například vozidel
s hybridním elektrickým pohonem, plugin hybridů (PHEV) a vozidel poháněných
palivovými články (FCEV).

Renault zkouší nabíjení V2G
Groupe Renault začíná v elektricky
poháněných vozech ve velkém rozsahu
zkoušet nabíjení střídavým proudem
pomocí technologie Vehicle-to-Grid (V2G).
Technologie používající reverzibilní palubní
nabíječku mohou výrazně snížit související
náklady nabíjecích terminálů. Technologie
s využitím střídavého proudu má zvláštnost
v umístění reverzibilní nabíječky uvnitř
vozidla, takže vyžaduje pouze jednoduchou
a levnou úpravu stávajících nabíjecích
terminálů. V průběhu roku 2019 bude
v Evropě uveden vozový park 15 vozidel
Zoe s nabíjením vehicle-to-grid, které
s pomocí partnerů Renaultu položí základy
pro budoucí standardy.

Nabíjení vozidel pomocí technologie
V2G (z vozidla do sítě), nazývané také
reverzibilní napájení, reguluje nabíjení
a vybíjení akumulátorů elektricky
poháněných vozidel v souladu s potřebami
uživatelů a dodávkou elektřiny ze sítě.

Další témata 15. týdne na autoweek.cz
Další peníze na elektromobily z Ministerstva životního prostředí
Evropské řešení mýtného UTA One zahrnuje Německo
T-Mobile spustil webovou aplikaci pro Chytré auto
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Martina Valterová zpět
v automotive marketingu
Po delší době jsme potkali marketingovou
specialistku Martinu Valterovou, která
v minulosti působila v Porsche ČR
a poté ve Fiatu. Má novou pozici v další
automobilce. Martina působila tři roky
jako koordinátorka marketingu v divizi
Volkswagen osobní vozy, z Porsche ČR
přešla v roce 2018 ke konkurenčnímu
Fiatu. S italskou značkou se ale rozloučila
po desetiměsíčním působení a letos se
objevila v marketingu Škody Auto.
„Nastoupila jsem do mladoboleslavské
automobilky 18. března, budu pracovat
v marketingu pod Petrem Janebou,“
upřesnila nám Valterová. Janebu dobře
zná z předchozího působení u značky
Volkswagen.
Ve Škodě se bude věnovat mimo jiné
sponzorským projektům. Jednou z jejích
prvních akcí byla tisková konference akce
„We love cycling“.

GEFCO má novou šéfku
interního inkubátoru
Logis tická společnos t GEFCO
jmenovala do pozice ředitelky projektu
Innovation Factory Valérii Floridiu. Interní
inkubátor nabízí zaměstnancům skupiny
možnost rozvíjet své inovativní nápady
a podílet se na růstu firmy.
S novými talenty chce společnost
v y t vo ř i t d o d a va te l s k ý řetě z e c
budoucnosti. Tým specialistů na inovace
společnosti GEFCO podpoří Valérie
Floridia, která do GEFCO přichází
na pozici ředitelky projektu Innovation
Factory s 15 lety zkušeností ve velkých
průmyslových podnicích jako Renault
či EDF ve Francii, Německu a USA.
Projekt Innovation Factory společnost
GEFCO představila v roce 2018.
Již 12 měsíců projekt umožňuje
kandidátům z řad zaměstnanců Skupiny
předkládat inovační projekty hodnotící
komisi, která vybere a následně podpoří
rozvoj nejslibnějších z nich.

více na
www.automakers.cz
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Hyundai technologie
MHEV 48 V

Bezpečnost
a komfort
pro Peugeot
508 SW
Zvyšování
rychlostních limitů více úmrtí na silnicích

Škoda Auto
slaví 22miliontý
vyrobený vůz

Z odpadkového koše
do palivové nádrže

Bezpečnost a komfort pro Peugeot 508 SW
Velké kombi značky Peugeot používá
víceprvkovou zadní nápravu spojenou s tlumiči
s adaptivním pérováním Active Suspension
Control (sériově u GT). Adaptivní pérování nabízí
čtyři jízdní režimy Eco, Sport, Comfort a Normal.
Zajišťuje tak vynikající stabilitu a perfektní kontrolu
nad pohyby karoserie.

- Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go
s nastavitelnou vzdáleností od vozu jedoucího
vpředu. Při zastavení v koloně do 3 s se vůz
automaticky rozjede. K dispozici je od rychlosti
0 km/hod.

V nabídce asistenčních systémů jsou nově
oproti ostatním vozům v nabídce značky:

- Systém Full Park Assist s perimetrickou funkcí
Flankguard během parkování nebo vyjíždění
z parkovacího místa automaticky ovládá řízení,
zrychlení a brzdění.

- Systém nočního vidění (Night vision), který
se v tomto segmentu objevuje poprvé. Používá
infračervenou kameru umožňující rozpoznat osoby
a zvířata před vozem ve tmě nebo v podmínkách
s nízkou viditelností. Funguje na vzdálenost
až 200 m.

- Systém udržování vozu v jízdním pruhu spojený
se systémem ACC Stop & Go.

- Světlomety Full LED s funkcí přídavného
osvětlení do zatáčky EVS.
- Zadní světla ARS s přizpůsobující se intenzitou
jsou trvale rozsvícená.
Kromě toho je v ybaven systémem
a u t o m a t i c ké h o n o u z ové h o b r zd ě n í
rozpoznávajícím ve dne i v noci chodce a cyklisty
do rychlosti 140 km/hod a systém varování před
srážkou, aktivním varováním před neúmyslným
opuštěním jízdního pruhu, systémem sledování
stavu bdělosti řidiče, automatickým přepínáním
dálkových světel, systémem rozší řeného
rozpoznání dopravního značení a aktivním
systémem sledování mrtvého úhlu s úpravou
dráhy vozu od 12 km/hod.

více na
www.autoweek.cz

Zvyšování rychlostních limitů znamená
více úmrtí na silnicích
Institut pojišťoven pro bezpečnost na dálnicích
v USA IIHS zveřejnil výsledky průzkumu, které
jednoznačně prokazují, že zvyšování rychlostních
limitů na dálnicích má na svědomí rostoucí počet
smrtelných úrazů při dopravních nehodách. Podle
analýzy IIHS 37 000 řidičů zemřelo v důsledku
zvýšení rychlostních limitů ve srovnání s tím, kdyby
se tyto limity od roku 1993 nezvyšovaly.
Jádro problému spočívá ve skutečnosti,
že většina řidičů jezdí rychleji než je povolený
limit bez ohledu na to, jaký tento limit je. Texas
má nejvyšší rychlostní limity s některými úseky
umožňujícími jízdu rychlostí 85 mph (137 km/h).
Přesto většina řidiči stále jezdí rychleji. Většina
států USA používá omezení rychlosti v rozsahu 70
až 75 mph (113 až 121 km/h). Mnoho států
východního pobřeží omezuje nejvyšší rychlost

na 65 mph (105 km/h), zatímco ve více
venkovských státech na západě platí omezení
rychlosti na 80 mph (129 km/h).
Studie se zabývala řadou faktorů, které
mohou mít vliv na růst úmrtí v důsledku zvyšování
rychlostních limitů od roku 1993. IIHS zkoumala
úmrtí při dopravních nehodách ve vztahu k ujeté
vzdálenosti za každý stát a zahrnula i faktory
jako jsou nezaměstnanost, počet potenciálních
mladých řidičů (ve věku 16 až 24 let) a používání
bezpečnostních pásů.
Výsledky ukázaly, že zvýšení rychlosti o 5 mph
(8 km/h) koreluje s 8% nárůstem počtu smrtelných
nehod na dálnicích. IIHS rovněž zjistil 3% nárůst
úmrtí na jiných silnicích, na nichž byl zvýšen
rychlostní limit o 5 mph (8 km/h). IIHS odhaduje,
že pokud by se v roce 1993 nezačal zvyšovat
rychlostní limit nad hodnotu 65 mph (105 km/h),
pak by asi 5 % z těch, kteří zemřeli při nehodách
spojených s rychlostí, bylo stále naživu. Šlo by
každoročně o téměř 2000 lidí.
IIHS zdůrazňuje: „Je důležité si uvědomit,
že rychlost nespoří čas.“ Při cestě na vzdálenost
100 mil (160 km/h), jízda rychlostí 70 mph (113 km/h)
ve srovnání s rychlostí 65 mph (105 km/h) ušetří jen
6,5 minuty. IIHS proto vyzývá zákonodárce, aby to
zvážili při úvahách o zvyšování rychlostních limitů.
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Hyundai - technologie MHEV 48 V
Hyundai nyní kromě vznětového motoru 2,0
CRDi 48V, představeného v roce 2018 pro nový
Tucson, zkombinoval hospodárnou a pohotovou
techniku částečně hybridního pohonu s napětím
48 V také se vznětovým motorem 1,6 CRDi.
Spolu se všemi ostatními motorizacemi se vyrábí
v Nošovicích.
Částečně hybridní
sys tém je t vořen
akumulátory s napětím
48 V, zařízením MHSG
(Mild Hybrid Starter
Generator) s funkcemi
generátoru a spouštěče
a n í z ko na pěťov ý m
měničem LDC (Low
Vo l t a g e D C/ D C ).
Vozidla jsou kromě 48 V
elektrické soustavy vybavena také konvenční
elektrickou sítí s napětím 12 V, která je propojena
s 48 V systémem prostřednictvím měniče DC/DC.
Část elektrické energie uložené v akumulátorech
48 V lze tedy použít také ke stabilizaci 12 V
elektrické soustavy.
Sada lithio-ionových akumulátorů s napětím
48 V a kapacitou 0,44 kWh je umístěna
pod podlahou zavazadlového prostoru, zatímco
zařízení MHSG je připevněno ke spalovacímu
motoru. Řemen spojuje MHSG s klikovým

hřídelem spalovacího motoru. MHSG dosahuje
při rekuperaci kinetické energie nejvyšší výkon
12 kW a točivý moment 55 N.m na hřídeli MHSG.
Částečně hybridní pohon snižuje spotřebu
paliva a emise CO2 až o 7 % podle WLTP, podle
NEDC dokonce o 11 %. Částečně hybridní systém
má největší přednosti
v městské dopravě,
v ní ž podporuje
spalovací motor
a zajišťuje jeho opětovné
spuštění před rozjezdem.
Konvenční 12 V spouštěč
se pou ž ívá pou ze
při prvním spuštění
studeného motoru.
MHSG při zrychlování
podporuje spalovací
motor výkonem 4 až 12 kW. Při jízdě konstantní
rychlostí zůstává MHSG nečinný nebo pracuje
jako generátor a dobíjí 48 V akumulátor. Ve fázi
aktivního brzdění nebo brzdění motorem pohání
klikový hřídel soustavu MHSG v roli generátoru,
která dosahuje nejvyšší rekuperační výkon 10
až 12 kW.
Systém vyvinulo evropské technické centrum
Hyundai v Německu a výzkumné a vývojové
centrum Hyundai v korejském Namyangu.
více na
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Z odpadkového koše do palivové nádrže
Automobily mohou mít pohon na benzin
či naftu, elektrickou energii, zemní plyn, LPG,
etanol nebo dokonce vodík. Existují však i další
paliva z různých zdrojů, která by mohla být
k pohonu automobilů využívána. Seat pracuje
na tom, aby se mezi automobilová paliva zařadil
i biometan vyráběný z organického odpadu.
To je cílem projektu Life Methamorphosis. Přeměna
organického odpadu na plyn z obnovitelných
zdrojů začíná v odpadkovém koši a zahrnuje
5 následujících kroků:
1. Recyklace
Každý obyvatel Barcelony vytváří 1,5 kg
odpadu denně. Každý den vzniká 2,5 milionu
kg odpadu. Z toho je jen 40 % recyklováno.
„Z organického odpadu dokážeme vyrobit
biometan v množství, které umožní 10 000
vozům ujet 15 000 km za rok,“ zdůrazňuje Andrew
Shepherd, inženýr značky Seat, který vede projekt
Methamorphosis.
2. Přeměna
Proces přeměny začíná v y tříděním
organického odpadu a jeho umístěním

do obrovských nádob pro anaerobní digesci.
Díky nepřítomnosti kyslíku se v nádobách spustí
rozkladné procesy, mezi jejichž produkty patří
plyny. O 30 dnů později je výsledkem bioplyn s 65%
podílem metanu. Organické zbytky, které nebyly
přeměněny na bioplyn, naleznou uplatnění jako
hnojiva.
3. Rafinace a stlačení
Směs metanu a oxidu uhličitého je nutné
dále rafinovat, aby dosáhla dostatečnou kvalitu
pro pohon automobilů. Po fázi rafinace se plyn
stlačí a skladuje.
4. Plnění paliva
Biometan je připravený k použití v jakémkoli
vozidle s pohonem na zemní plyn.
5. Rozjezd
Pilotní projekt Methamorphosis vytváří
dostatek biometanu pro testovací provoz čtyř
vozidel. Ecoparc 2 však má potenciál vyrábět
biometan aby 3750 vozů Seat Leon objet každý
rok zeměkouli.
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Škoda Auto slaví 22miliontý vyrobený vůz
V závodě společnosti SAIC Volkswagen
v Čchang-ša byl vyroben 22miliontý vůz značky
Škoda. Jubilejní Kodiaq GT bude představen
v rámci Škoda Day, který se koná v předvečer
autosalonu v Šanghaji (16. – 25. dubna).

V roce 2010 se Čína stala nejvýznamnějším trhem
značky Škoda. Po 75 měsících bylo dosaženo
prvního milionu prodaných vozů, druhý milion byl
prodán dokonce za pouhých 42 měsíců.

Škoda Auto je jednou z nejstarších dosud
aktivních automobilek na světě. Výrobu
automobilů zahájila už v roce 1905 s modelem
Voiturette A vyvinutým zakladateli automobilky
Laurinem a Klementem.

1991: 5 milionů vozů značky Škoda od roku 1905

Česká automobilka v uplynulých letech jen
v České republice od roku 1991 investovala
více než 300 miliard Kč do výrobních procesů
a továren. V roce 2014 Škoda Auto poprvé
vyrobila více než milion vozů v rámci jednoho
kalendářního roku.
Už v roce 1936 provozovala značka Škoda
v Číně pět obchodních zastoupení. Znovu
na čínský trh vstoupila v roce 2007 výrobou
modelu Octavia ve společnosti SAIC Volkswagen.

Vybrané mezníky z historie výroby vozů Škoda:
13. července 2006: 10 milionů vozů značky
Škoda od roku 1905
5. února 2013: 15 milionů vozů značky Škoda
od roku 1905
9. července 2013: 1 milion vozů značky Škoda
v Číně od roku 2007
10. prosince 2014: automobilka poprvé vyrobila
více než milion vozů za rok
26. září 2017: 20 milionů vozů značky Škoda od
roku 1905
10. dubna 2019: 22 milionů vozů značky Škoda
od roku 1905
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