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Full LED Matrix světlomety pro Superb
Superb bude prvním sériovým modelem
značky Škoda disponujícím Full LED matrix
světlomety a dynamickými světelnými funkcemi
i Full LED zadními skupinovými svítilnami
s dynamickými směrovkami.
Škoda při modernizaci svého vrcholného
modelu Superb poprvé u sériového vozu použije
inovativní Full LED matrix světlomety zajišťující
vyšší bezpečnost a jízdní komfort. Prostřednictvím
designové skici a videa
nabídla první pohled
na nově navr žené
mlhové světlomet y
a Full LED zadní svítilny s
dynamickými směrovými
světly.
Des ignová s kica
světlometů Full LED
matrix ukazuje strukturu
inovativního systému
osvětlení.
Te nto
systém se skládá z LED
modulu pro potkávací
a dálkové světlo a tří
dalších LED modulů pro dálkové světlo. Kryt
světlometu nese nápis Škoda Crystal Lighting.
Úzká LED lišta slouží zároveň jako směrové
světlo, světlo pro denní svícení a poziční světlo.

Nad světelnou lištou jsou umístěny jemné LED
jehlice, které jsou součástí nové animované
funkce Coming/Leaving Home: při odemčení
a zamčení vozidla tato funkce automaticky
zapíná a vypíná jednotlivé prvky předního
a zadního osvětlení vozu podle dané choreografie.
Rovněž jsou poprvé ukázány nově navržené
mlhové světlomety a Full LED zadní svítilny,
které u modelu Škoda Superb poprvé disponují
dynamickými směrovými
světly, která se po zapnutí
dynamicky rozsvěcují
zevnitř směrem ven.
Vedle vyšší dynamiky
zajišťují lepší viditelnost
dalšími účastní ky
s i l n i čn í ho p rovozu,
a tím i vyšší bezpečnost.
Světová premiéra
modernizovaného
modelu Škoda Superb
proběhne v květnu
v rámci IIHF Mistrovství
světa v ledním hokeji
2019 ve slovenské metropoli Bratislavě. Škoda Auto
podporuje tuto sportovní akci jako hlavní sponzor
již po sedmadvacáté.

více na
www.autoweek.cz

VW Group hledá místo pro výrobu Škody Karoq
Během výroční valné hromady
představenstvo a dozorčí rada Volkswagen
Group odsouhlasily, aby vedení skupiny
zahájilo konkrétní jednání o místě
pro nový evropský výrobní závod se
zástupci zbývajících potenciálních míst.

Vloni v listopadu vedení VW Group poprvé
potvrdilo, že plánuje přidat další výrobní
závod ve východní Evropě, aby tak
rozšířilo výrobní kapacitu skupiny od roku
2022. Tento krok je motivován omezenou
produkční kapacitou v závodě Škoda Auto
v Kvasinách. Nový závod by měl vyrábět
kompaktní SUV Škoda Karoq a Seat/Cupra
Ateca.
Podle neoficiálních informací jsou
v rozhodujícím kole jednání Bulharsko,
Srbsko a Turecko. Podle jiných zdrojů je
ve hře i Rumunsko. Z Bulharska i Srbska
máme informace potvrzující, že vládní
představitelé těchto zemí jednali se
zástupci VW Group a předali jim konkrétní
nabídky.

Nové verze Fiatu 500 Star a Rockstar
Fiat 500 v roce 2018, 11 let od svého
uvedení na trh, zaznamenal vůbec nejlepší
prodejní výsledky v podobě téměř 194 000
prodaných vozidel (vč. značky Abarth)
a stal se nejprodávanějším vozem segmentu
miniaut. Přesto nyní přijíždí v modernizované
podobě a s novými vrcholnými verzemi
Star a Rockstar, které byly navržené
pro mladé náročnější zákazníky. Verze 500
Star je určená pro řidiče hledající eleganci,
zatímco 500 Rockstar osloví sportovně

založené motoristy. Vycházejí ze stylové
výbavy Lounge (Star) resp. Sport (Rockstar).
Výbava obou zahrnuje multimediální
systém Uconnect 7" HD Live s dotykovým
displejem a funkcemi zrcadlení chytrého
telefonu. Tento infotelematický systém je
nově nabízen i u verzí Lounge a Sport.
Všechny stupně výbavy nové 500 jsou
k dispozici se zážehovým motorem 1,2 l/51
kW (69 k), přeplňovaným 0,9 TwinAir/62 kW
(85 k) a 1,2 l spalující LPG.

více na
www.autoweek.cz

Nový Opel Zafira Life
Čtvrtá generace MPV značky Opel vychází z
úspěšné modelové řady vozů Skupiny PSA. Stejně
jako užitkový model Vivaro 3. generace i čtvrtá
generace MPV Zafira využívá stejnou platformu
jako Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer
a Toyota ProAce Verso. Na rozdíl od nich se ovšem
nevyrábí ve Valenciennes ale v anglickém Lutonu
(jako Vivaro C).
Opel Zafira Life se bude nabízet ve třech
délkách: Small s délkou 4606mm (rozvor náprav
2925 mm), Medium o délce 4956 mm (rozvor
3275 mm) a Large, která je při stejném rozvoru
náprav dlouhá 5306 mm. Krátká verze je 50 mm
kratší než současná Zafira C, zatímco dlouhá verze je
o 634 mm delší. Každá z nich může mít 5, 6, 7 nebo
9 sedadel. Zavazadlový prostor může mít objem
až 3,6 m3/4,2 m3/4,9 m3. Krátká verze má průměr
otáčení jen 11,3 m.

Nabídka pohonných jednotek zahrnuje
čtyřválcové turbodiesely o objemu 1,5 l
a 2,0 l. Motor 1,5 CDTI se začne prodávat
ve výkonové verzi 88 kW (120 k) a zanedlouho bude
následovat základní verze o výkonu 75 kW (102
k). Větší motor 2,0 CDTI bude k dispozici ve dvou
výkonových verzích 110 kW (150 k) a 130 kW (177 k).
S nejvýkonnějším motorem Zafira Life akceleruje
z 0 na 100 km/h za 10,4 s a dosahuje nejvyšší
rychlost 185 km/h.
Pro optimální trakci na nezpevněných površích
je v nabídce systém regulace trakce IntelliGrip
a hned od zahájení prodeje bude možné
objednat i Zafiru Life s pohonem všech kol 4x4 se
systémem dodávaným firmou Dangel. Začátkem
roku 2021 uvede Opel na trh i čistě elektrickou
verzi Zafiry Life.
V tomto segmentu je velká poptávka
po dobře vybavených minibusech. Proto
Opel nabízí do všech verzí kožená sedadla
na hliníkových kolejničkách, která lze snadno
přestavovat. Pro verze s dlouhým rozvorem je
k dispozici luxusní verze výbavy Lounge. Vpředu
má sedadla s elektrickým vyhříváním a masážní
funkcí, vzadu čtyři samostatně nastavitelná
kožená sedadla.
V průběhu roku 2019 budou i do modelové
řady Zafira Life zavedeny telematické služby Opel
Connect. Systémy infotainmentu Multimedia
a Multimedia Navi mají dotykový displej 7,0“.
více na
www.autoweek.cz

Kia s novým SUV míří na mladé
Kia Motors odhalila první náčrty
svého připravovaného nového malého
SUV. Nový model, jenž se představí letos
v létě, nabídne prostornost a schopnosti
klasického SUV v kompaktním formátu.
Kia Motors rozšíří svoji modelovou nabídku
o nové malé SUV pro světové trhy s cílem
naplnit potřeby zákazníků po celém
světě. Nový model se začne prodávat
v druhé polovině roku 2019 v Koreji a brzy
poté bude prodej zahájen i v ostatních
regionech. SUV, jehož předobrazem byla

studie Kia SP Signature Concept 2019, se
od konkurence odliší zacílením na potřeby
generace mileniálů.

MTX oslavil padesátiny
P ře d 5 0 l et y z a h á j i l a č i n n o s t
jedna z nejdůležitějších společností
československého motoristického sportu.
Metalex byl jako podnik hospodářských
služeb Svazarmu založen 1. ledna 1969.

U jeho kolébky stály významné závodnické
osobnosti Petr Bold, Václav Bervid, Dalibor
Janek, Karel Jílek a další. K nim se později
připojili konstruktéři Václav Pauer a Karel
Kleinmond spolu s výtvarníkem Václavem
Králem. V průběhu let v dílnách v Plzni,
Mělníku a Příbrami vzniklo mnoho úspěšných
závodních automobilů a motocyklů.
Po roce 1989 se Metalex transformoval
na MTX, spol. s r.o. a výrobní program rozšířil
i o vozidla pro běžný provoz. Z jednoho
z nich, MTX Roadsteru, je odvozena také
jubilejní MTX Roadster Edition 50. Přísně
limitovaný počet atraktivních roadsterů
vychází ze Škody Favorit, ovšem důkladně
modernizované a přizpůsobené dnešním
požadavkům.

Krátce

Čínská automobilka BAIC hodlá získat 5 % akcií společnosti Daimler.
Lotus hledá 200 inženýrů, protože bude rozšiřovat modelovou nabídku.
Zaměstnanci Tesly byli upozorněni, že za sdělení informací médiím budou propuštěni
a postaveni před soud.
Toyota vybudovala u Nagoje testovací okruh dlouhý 5,3 km inspirovaný Severní
smyčkou Nürburgringu.
Elon Musk čelí soudu za pomluvu, protože označil potápěče,
který zachránil 12 dětí z jeskyně v Thajsku za pedofila.

více na
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Přechod EU na elektromobily
sníží emise CO2 jen o 0,4 %
Podle šéfa asociace sdružující dodavatele
pro automobilový průmysl, bude mít konec
spalovacích motorů v Evropě jen zanedbatelný
vliv na celosvětové emise CO2. Přidat se musí
i ostatní.
Doprava je jedním ze tří největších globálních
zdrojů emisí CO2 spolu s výrobou elektrické
energie a obchodem. Jenže přechod aut
na elektrický pohon nemůže být jediným řešením.
I kdyby se všechna vozidla v Evropě přes noc
přeměnila na plně elektrický pohon, globální
emise CO2 by se snížily pouze o 0,4 %! Tvrdí
to president Evropské asociace dodavatelů
pro automobilový průmysl CLEPA Roberto
Vavassori.
Mnozí evropští politici vidí budoucnost silniční
dopravy v elektřině. Odvolávají se přitom
na tvrzení vědců, kteří vyzývají k radikálnímu
snížení produkce oxidu uhličitého. V opačném
případě hrozí zásadní poškození životního prostředí
naší planety.
Evropa stojí na prahu technické revoluce.
Země jako Norsko, Francie, Německo, Švédsko
nebo Velká Británie ohlašují blížící se zákaz prodeje
nových automobilů se spalovacími motory.
Absolutní přednost mají dostat elektromobily.
Po evropských silnicích jezdí téměř 300 milionů
automobilů, z nichž jen kolem 800 000 má čistě
elektrický pohon. Tento podíl ale každoročně
rychle roste.

Roberto Vavassori ve svém projevu
na summitu Financial Times Future of Car uvedl,
že pokud celá Evropa přejde na elektromobily,
emise CO2 se globálně prakticky nezmění:
„Evropa je zodpovědná za 10 % celosvětových
emisí CO2, zatímco Čína, USA a Indie produkují
66 %. Dále víme, že automobilová doprava se
na celosvětových emisích oxidu uhličitého podílí
7 %. Takže pokud bychom během jednoho dne
elektrifikovali celou Evropu, ušetříme každoročně
0,7 % emisí CO2. Tento výsledek ale bude
pravděpodobně mnohem menší v důsledku
použití fosilních paliv při výrobě elektřiny. Takže
množství emisí CO2 klesne až na nepodstatných
0,4 %. Uvědomujeme si tento kontext?“
více na
www.autoweek.cz

Opel Grandland X jako plug-in hybrid
Opel představil plug-in hybridní
variantu s pohonem všech kol u svého
kompaktního SUV. Grandland X Hybrid4
kombinuje výkon zážehového motoru 1,6
Turbo s dvojicí elektromotorů pro systémový
výkon 221 kW (300 k). Turbodmychadlem
přeplňovaný
zážehový
čtyřválec
1,6 l/147 kW (200 k) je speciálně upravený
pro hybridní systém pohonu. Dva
trakční elektromotory mají výkon 80 kW

(109 k). Jeden je vpředu integrovaný
do
osmistupňové
automatické
převodovky. Druhý je spolu s invertorem
a diferenciálem integrovaný do modulu
zadní nápravy. Díky tomu mohou být
poháněna všechna kola. Li-ion akumulátor
má kapacitu 13,2 kWh zaručující dojezd
až 50 km (podle WLTP). Řidič může
přepínačem měnit režim rekuperace,
přičemž v režimu Regeneration on
Demand vůz zcela zastaví. Rekuperace
prodlužuje dojezd až o 10 %.
První plug-in hybrid značky Opel si budou
již brzy moci objednávat i zákazníci v ČR,
první objednané vozy dorazí začátkem
roku 2020.

První pneumatiky z továrny Nexen Tire u Žatce
Společnost Nexen Tire Europe získala
povolení k zahájení zkušebního provozu
a mohla tak slavnostně vyexpedovat
první pneumatiky. Historicky úplně první
pneumatiku vyexpedoval sám generální
ředitel společnosti Nexen Tire Travis Kang.
Slavnostní události přihlíželi zaměstnanci
závodu v čele s prezidentem Nexen
Tire Europe Eungem Youngem Leem.
Společnost Nexen Tire tak překonala
další významný milník v cestě k zahájení
plného provozu žatecké továrny. Ta má
do budoucna nabídnout až 1500
pracovních míst. Po rozšíření závodu
o druhou fázi, která se již plánuje, tak
společnost investuje v České republice
celkem 829 milionů eur (přes 21 miliard
Kč).
Společnost Nexen Tire Europe získala
povolení k zahájení zkušebního provozu

a mohla tak slavnostně
vyexpedovat
první
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generální
ředitel
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milník v cestě k zahájení plného provozu
žatecké továrny. Ta má do budoucna
nabídnout až 1500 pracovních míst.
Po rozšíření závodu o druhou fázi, která
se již plánuje, tak společnost investuje
v České republice celkem 829 milionů eur
(přes 21 miliard Kč).

Další témata 20. týdne na autoweek.cz
Co s akumulátory které doslouží v elektromobilech?
Limitovaná edice Scania
„Zelený“ vodík z Rotterdamu

více na
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Personalia z
Bohdan Wojnar pokračuje
ve vedení SP ČR
Členové Svazu průmyslu a dopravy
na své valné hromadě volili nové
zástupce do představenstva, smírčího
výboru a dozorčí rady. Prezident Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP)
Bohdan Wojnar obhájil svou pozici člena
představenstva SP ČR a bude tak další
čtyři roky zastupovat zájmy autoprůmyslu
v největším zaměstnavatelském svazu.
Program, který chce Wojnar i nadále
v rámci SP ČR prosazovat, je založený
na
pragmatickém
přístupu
k
problematice
vzdělávání
a zaměstnanosti.
„Český průmysl nemůže mít jiné
než velké ambice, a to nejen díky
tradici, ze které vychází. Jsme zemí, ve
které průmysl tvoří zhruba třetinu HDP
i zaměstnanosti. Průmysl má tak klíčovou
zodpovědnost za to, kam se Česká
republika bude v následujících letech
ubírat. Musíme se pečlivě připravovat
na budoucnost a usilovně pracovat
na tom, aby si náš průmysl i nadále udržel
konkurenceschopnost. Jsem velmi rád,
že mohu pokračovat v započaté práci.
I nadále se budeme snažit propojovat
různá odvětví, hledat účinné synergie,
podporovat výzkum a vývoj i spolupráci
škol a firem v podobě např. duálního
vzdělávání,“ uvedl Bohdan Wojnar
po svém zvolení a dodal.

Do čela BMW Group FMDC
Aleš Hoferek
Novým manažerem připravovaného
vývojového centra BMW Group
Future Mobility Development Center
(FMDC) u Sokolova je od 1. května
2019 Aleš Hoferek. Z pozice Manager
Site Operations mezi jeho hlavní
kompetence patří zajištění budoucího
hladkého provozu.
Hoferek pracuje pro BMW Group
od roku 2006. Zpočátku na pozici
oblastního manažera poprodejních
služeb pro české zastoupení BMW Group
a následně mezi roky 2010 a 2013 byl
v angažmá u BMW Group Bulharsko.
Od roku 2013 byl ředitelem poprodejních
služeb, do konce roku 2016 odpovídal
i za rozvoj dealerské sítě u BMW Česká
republika.
Na
uvolněnou
pozici
ředitele
poprodejních služeb BMW Group
Česká republika nastoupil od 1. května
2019 Michal Beneš, který měl před tím
ve společnosti na starost rozvoj
dealerské sítě v České republice
a na Slovensku. Tuto pozici zastával
dva a půl roku. Předchozí zkušenosti
získával devět let ve společnosti Škoda
Auto.
více na
www.automakers.cz
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SISA - 25 let
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zákazníků

Velké furgony PSA
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IBM oznamuje
spolupráce
v automobilovém
průmyslu
Největší síť veřejného
dobíjení v ČR hlásí
150 stanic

SISA - 25 let na straně zákazníků
Společenství dodavatelů kvalitních náhradních
dílů, servisní techniky a autolaků si připomenulo
25. výročí od založení svého Sdružení importérů
a výrobců součástí automobilů a servisní techniky
(SISA).
Sdružení SISA bylo založeno v červnu 1994
deseti společnostmi - dovozci náhradních dílů,
kteří měli zájem změnit k lepšímu situaci na českém
trhu. Již na samém svém počátku Sdružení SISA
přijalo a schválilo stanovy a etický kodex, který
upravuje chování členských subjektů na českém
trhu.
SISA se vyprofilovala jako respektovaná
partnerská organizace pro státní orgány,
zkušební ústavy a další instituce. Sdružení se stalo
neopomenutelným účastníkem připomínkového
řízení při tvorbě právních předpisů na Ministerstvu
dopravy ČR. V průběhu 25 let SISA využila možnosti
vyjádřit se k řadě právních předpisů týkajících
se silničních vozidel, schvalování a kontroly
technického stavu i technických požadavků
na servisní techniku a pro autolaky. Daří se více
méně zajistit podmínky pro volné a spravedlivé
soutěžení v sektoru a vytvořit tak kvalitní nezávislý
aftermarket.
Krédem sdružení je dodávat na český trh
pouze kvalitní náhradní díly a servisní techniku,
která splňuje všechny právní a technické normy.
Zákazník nakupující u členských subjektů SISA
má vždy jistotu, že nakupuje kvalitní zboží.
Členské firmy dodávají na trh komponenty a díly

od světových výrobců, kteří jsou v mnoha
případech i dodavateli dílů do prvovýroby.
Výrazným mezníkem dosavadního vývoje
bylo přijetí tzv. blokové výjimky. Díky Nařízení
EK o prodeji a servisu motorových vozidel došlo
v posledních letech k rozsáhlé reformě pravidel
hospodářské soutěže při prodeji a servisu
automobilů.
V ČR je asi 6000 nezávislých autoservisů.
Většina z nich poskytuje kvalitní služby k plné
spokojenosti četných a hlavně stálých zákazníků.
Jinak by nebyly konkurenceschopné. K jejich vyšší
kvalitě přispěli i členové sdružení SISA, kteří jim
dodávají kvalitní náhradní díly, servisní techniku
a autolaky.
Po celou dobu musel nezávislý aftermarket,
tedy nezávislé autoservisy a prodejci náhradních
dílů, čelit útokům ze strany výrobců a importérů
motorových vozidel směřujícím na nekvalitní
práci v autoservisech, nekvalitní náhradní díly
a na neschopnost nezávislých autoservisů
k provedení některých oprav. Nezávislé
autoservisy zakládali ti nejlepší odborníci a pracují
tam kvalitní mechanici. Kvalita práce a úroveň
služeb autorizovaných i nezávislých autoservisů je
vždy závislá na konkrétních lidech. Majitel vozidla
musí mít svobodnou volbu vybrat si sám správný
autoservis.
Hodnotíme-li uplynulých 25 let, pak můžeme
konstatovat, že SISA se dobře zhostila svého úkolu
a svého poslání.
více na
www.autoweek.cz

Velké furgony PSA z Gliwice,
Astra a 308 z Rüsselsheimu
Skupina PSA hodlá dále posilovat svůj podíl
na evropském trhu lehkých užitkových vozidel.
Proto potřebuje další výrobní kapacity. Proto
začne vyrábět velké dodávky v polské Gliwici
a velká LUV značek Opel a Vauxhall přejdou na
platformu PSA. Naopak Opel Astra se bude spolu
s Peugeotem 308 vyrábět v Rüsselsheimu.

výrobní kapacitu závodu na 100 000 LUV ročně.
Díky zvýšení výrobní kapacity v segmentu velkých
dodávek pro značky Peugeot, Citroën, Opel
a Vauxhall bude skupina schopna do konce
roku 2021 vyhovět požadavkům svých zákazníků
a podnik v Gliwici získá jistotu výroby na více než
deset let.

Společný podnik FCA a PSA SevelSud se sídlem
ve Val di Sangro v Itálii už v posledních třech
letech překročil svou kapacitu výroby 300 000
velkých furgonů Peugeot Boxer, Citroën Jumper
a Fiat Ducato. Výroba vozů Peugeot Boxer
a Citroën Jumper spolu s Fiatem Ducato bude
v závodě SevelSud pokračovat do roku 2023.

Skupina PSA vyrábí lehká užitková vozidla
v anglickém Lutonu a v Hordainu na severu
Francie což je bývalý závod Sevel Nord v němž
spolupráce s Fiatem skončila v roce 2012 a nyní
je v majetku PSA. Vyrábí se zde i Toyota ProAce.

Vozy Opel/Vauxhall Movano se v současné
době se vyrábějí u Renaultu v Batilly ve Francii.
Začleňování značek Opel a Vauxhall do plánu
využívání platformy pro velké furgony ale
vyžaduje další výrobní kapacitu. Skupina PSA se
proto rozhodla posílit svůj výrobní závod v Gliwici
v Polsku.
Továrna v Gliwici bude transformována
tak, aby vyhovovala výrobě užitkových vozů
a bude přizpůsobena platformě určené
pro velké dodávky. Cílem investice je zvýšit

V Gliwicích se v roce 1998 začaly vyrábět
vozy Opel Astra. Později se přidaly kabriolety
Cascada, ale jejich výroba už skončila. Výroba
modelu Astra by měla pokračovat v anglickém
Ellesmere Portu, zatímco verze pro evropské trhy
se začnou vyrábět v Rüsselsheimu, kam by se
měla přesunout také výroba Peugeotu 308 ze
Sochaux. Nové generace Astry a 308 budou
používat stejnou platformu. V Sochaux se kromě
308 vyrábějí i úspěšné Peugeoty 3008, Opely
Grandland X a DS5. V Rüsselsheimu bude volná
kapacita - po ukončení výroby minivanu Zafira
se zde bude vyrábět jen Opel Insignia.
více na
www.autoweek.cz

Citroën 19_19 Concept:
průhledná kapsle na kolech
V letošním roce slaví Citroën 100 let existence,
což prezentuje ve velkolepé studii, která kombinuje
mobilitu budoucnosti s citacemi ze 100leté
historie značky. 19_19 Concept je nekonvenčním
manifestem značky. Jméno 19_19 znamená 1919
až 2019.
„Koncept 19_19 Concept je ztělesněním
toho, jak vidíme budoucnost automobilů,
které budou technologické a inovativní, ale
budou si zachovávat základy, o něž se Citroën
již 100 let opírá jako značka, která naslouchá svým
zákazníkům,“ říká generální ředitelka Citroënu
Linda Jacksonová.
Koncept je dlouhý 4655 mm s rozvorem
310 0 mm, širok ý 224 0 mm a v ysok ý
1600 mm. Interiér vítá cestující různými barevnými
tkaninami a mimořádně pohodlnými sedadly.
Ve voze nenajdeme žádné samoúčelné ozdoby.

Středová konzole nabízí prostor pro všechny
druhy praktických pomocníků a má velmi pěkný
mramorový vzhled. Sedadlo spolujezdce je
prakticky pohovka.
Francouzi projekt označují za skutečné UFO
v automobilovém průmyslu, jehož unikátní
proporce a plovoucí a transparentní design
ve formě kapsle se inspirovaly světem letadel.
Cílem bylo nabídnout co nejvyšší komfort,
realizovat vizi pojízdného obývacího pokoje.
Proto je 19_19 plně autonomní a plně elektrické
s dojezdem až 800 km. V autonomním režimu se
volant, pedály a sloupek řízení zatáhnou, sedadlo
řidiče se posune dozadu a vytvoří větší prostor
pro nohy, zatímco osobní asistent převezme
kontrolu nad vozem.
Pérování je již 100 let doménou Citroënu.
Koncept používá tlumiče s progresivními
hydraulickými dorazy spojenými s inteligentním
aktivním řízením. Obří 30“ kola byla vyvinuta
ve spolupráci se společností Goodyear. Jubilejní
logo Citroënu na pevném náboji zůstává neustále
ve vodorovné poloze na rotujících kolech.
Pohon všech kol, s trakčním elektromotorem
na přední i zadní nápravě, je napájen
akumulátorem o kapacitě 100 kWh. Maximální
točivý moment je 800 N.m a špičkový výkon
340 kW.
více na
www.autoweek.cz

Největší síť veřejného dobíjení
v České republice hlásí 150 stanic
Hranici 150 instalovaných stanic pokořila síť
veřejných dobíjecích míst pro elektromobily
provozovaná Skupinou ČEZ. Do konce roku vyroste
50 dalších, většina rychlodobíjecích.
Jubilejní 150. dobíjecí stanice Skupiny ČEZ je
řidičům elektromobilů k dispozici na Letišti Leoše
Janáčka v Ostravě-Mošnově. Za posledních
10 měsíců se tak síť veřejných dobíjecích stanic
rozrostla o třetinu.
Zvyšující se poptávce v oblasti elektromobility
vychází Skupina ČEZ vstříc výstavbou dalších,
především rychlodobíjecích stanic a nabídkou
souvisejících produktů a řešení. Ze 150.
veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily
provozovaných Skupinou ČEZ v ČR je
92 rychlodobíjecích a 58 s normálním dobíjením.
V Mošnově jde současně o první letištní lokalitu
v síti ČEZ.
Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ
začala vznikat v roce 2012 a téhož roku přišla i první
rychlodobíjecí stanice umístěná před centrálou

společnosti v Duhové ulici. Celá síť dodala loni
do baterií elektromobilů celkem 959,1 MWh
elektřiny. Jen za letošní první tři měsíce letošního
roku nateklo na stojanech ČEZ do akumulátorů
elektromobilů celkem 384,9 MWh elektřiny.
„Letos bychom vysoké tempo výstavby
chtěli udržet a do konce roku překonat hranici
200 stanic v naší síti. Převažovat by přitom
měly rychlodobíjecí lokality. Tento nárůst
v kombinaci s více než 3000 elektromobilů,
k te ré d o ko n ce ro k u b u d o u j ezd i t
po českých silnicích, by měly posunout objem
elektřiny odebrané letos na našich stojanech
až k hranici 1500 MWh, což je ekvivalent 40 000
plných dobití elektromobilu střední třídy,“ říká
člen představenstva a ředitel divize obchod
a strategie ČEZ Pavel Cyrani.
Skupina ČEZ na severovýchodní Moravě
a ve Slezsku aktuálně provozuje 21 veřejných
dobíjecích stanic, z toho 9 rychlodobíjecích, vedle
Ostravy také ve Frýdku-Místku, Karviné a Třinci.

více na
www.autoweek.cz

IBM oznamuje spolupráce
v automobilovém průmyslu
Evropské společnosti se obrátily na IBM AI
a Hybrid Cloud, aby otevřely další kapitolu
digitální transformace v automobilovém průmyslu.
Společnosti Volkswagen, Moovster a Vinturas
spolupracují s IBM na poskytování obchodních
poznatků napříč automobilovým hodnotovým
řetězcem.
Společnost IBM oznámila spolupráci
s evropskými společnostmi Volkswagen
(Německo), Moovster (Německo) a Vinturas
(Nizozemsko), která může redefinovat budoucnost
svého automobilového průmyslu s hybridním
cloudem a AI.
„Podle předpokladů se náš vztah k vozidlům
i způsob, jakým cestujeme, v nadcházejícím
desetiletí dramaticky změní. AI a Hybrid Cloud
jsou považovány za klíčové hnací síly k rozvoji
obchodních modelů, kde hlavní roli hrají
personalizované digitální služby ve vozidle
a jeho okolí,“ řekl globální generální manažer IBM
pro automobilový, letecký a obranný průmysl Dirk
Wollschlaeger.
Průzkum IBM mezi manažery v automobilovém
průmyslu z celého světa v září 2017 ukázal,
že 73 % dotazovaných věří, že budoucí služby
mobility budou muset být vytvořeny společně
se spotřebiteli, protože digitální technologie

redefinují náš vztah s našimi vozidly. IMB pracuje
na zavedení hybridního cloudu a AI včetně IoT
a Blockchainu aby pomohly automobilovým
společnostem digitálně se posunout na zcela
novou úroveň.
Společnost Volkswagen Sachsen v německém
Cvikově položila základy pro splnění závazku
koncernu Volkswagen prodávat do roku 2025 více
než milion elektrických vozidel ročně. Volkswagen
Sachsen spolupracuje s IBM na implementaci
ERP systému SAP S/4HANA, sloužícího jako pilot
pro celosvětové zefektivnění finančních služeb
pro značku Volkswagen osobní automobily.
Mnichovský start-up zaměřující se na mobilitu
a umělou inteligenci Moovster vyvinul novou
platformu pro mobilitu jako službu (Mobility-asa-Service) pro zaměstnavatele, zaměstnance,
občany a inteligentní města. Řešení běží
na prostředí IBM Cloud na adrese getmoovster.
com.
Nizozemská logistická společnost se zaměřením
na automobilový průmysl Vinturas zavádí
technologie IBM Blockchain aby pomohla zlepšit
nákup nového nebo ojetého automobilu. Pomůže
tak zvýšit důvěru kupujících a snížit podvody
s DPH, počty najetých kilometrů a dovozních cel.

více na
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