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Nehody aut bez řidiče

více na
www.autoweek.cz

Americký Státní úřad pro motorová vozidla za 
posledních osm měsíců registroval čtyři nehody 
s účastí vozidel s autonomním řízením. Tři z 
nich vyrobil Google, čtvrté patřilo společnosti 
Delphi. Nikdy ale nebyla nehoda způsobena 
systémem autonomního řízení. Obě společnosti 
zdůrazňují, že v žádném případě nebyla vina 
na straně jejich vozidla.

Ředitel vývojového programu vozidel bez 
řidiče společnosti Google Chris Urmson řekl, 
že jeho vozidla za šest let trvání programu 
byla účastna v 11 nehodách, ale v žádném 
případě nebyla vina na jejich straně. V rámci 
vývojového programu Googlu absolvovalo 
20 zkušebních vozidel již 2,7 milionu km, a 
to jak s autonomním řízením, tak i s ručním 
ovládáním. Mezi těchto 20 prototypů nepatří 
jen elektricky poháněná vozítka Googlu, 
pohybující se maximální rychlostí 40 km/h, 
ale většinou vozy Toyota a Lexus vybavené 
snímači a dalšími systémy od Google. "Když 
na silnicích trávíte hodně času, tak se vám 

nehody nevyhnou ať už řídíte, nebo jezdíte v 
autonomním vozidle," konstatoval Urmson. 

Americký úřad pro bezpečnost na dálnicích 
NHTSA uvádí, že v USA dochází k nehodám 
s hmotnou škodou 0,38x na 100 000 ujetých 
mil (161 000 km). Podíl nehod vozidel Google 
ale vychází 0,64x na 100 000 mil.

Podle Urmsona byly nehody pro jeho tým 
velkým poučením. Google neustále vyvíjí 
software, hardware i snímače, aby se 
zvýšila bezpečnost autonomně ovládaných 
vozidel pohybujících se bez řidiče. Během 
pokračujícího testování vozy najezdí okolo 16 
000 km měsíčně. Google si ale zatím nevyžádal 
povolení k testům plně autonomního vozidla 
- zatím je ve voze vždy člověk připravený v 
případě potřeby zasáhnout.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-nehody_aut_bez_ridice-4435


Slavnostní vyhlášení grantů TPCA pro 
Kolínsko
V Kolíně byly slavnostně představeny 
projekty, které v letošním roce podpoří 
automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën 
ze svého grantového programu TPCA 
pro Kolínsko. Čtyři miliony korun budou 
rozděleny mezi 13 projektů pro rozvoj 
Kolínska. Celkem se v letošním jubilejním 
10. ročníku sešlo téměř devadesát žádostí 
o podporu ve třech kategoriích a ve finále automobilka podpoří hned třináct z nich. 
Novinkou v letošním roce bylo i to, že TPCA zapojila do rozhodování o tom, které 
projekty dostanou nakonec zelenou, i veřejnost. Nejdříve grantová komise vybrala 
19 projektů a poté se rozjelo internetové hlasování o jejich podpoře. Celkem se do 
hlasování zapojilo v průběhu dvou týdnů téměř devět tisíc lidí. 
více na www.autoweek.cz

Jubilejní Octavia pro Policii ČR
Zástupci Policie České republiky v čele s 
policejním prezidentem Tomášem Tuhým, 
převzali v Zákaznickém centru Škoda v 
Mladé Boleslavi 85 vozů Škoda Octavia. Za 
značku Škoda předal automobily, včetně 
jubilejního 2500. vozu Octavia v inovované 
barevné kombinaci stříbrné s reflexní modrou 
a žlutou, šéf prodejní organizace Škoda Auto 

Česká republika Luboš Vlček. Zakázky na dodávku 85 nových služebních vozů vyhrála 
automobilka ve veřejných tendrech koncem loňského roku. Prvních 15 vozů obdrželi 
policisté dle smlouvy již v první polovině května. Nové vozy Octavia pro Policii ČR jsou 
poháněny motory 1,8 TSI (132 kW) a 1,4 TSI (103 kW). Z celkového počtu 85 vozů je 21 v 
policejních barvách a 64 v civilním provedení. Od roku 1993 bylo pro potřeby Policie 
ČR dodáno více než 17 000 vozů značky Škoda.
více na www.autoweek.cz

PřeKlAdy
z angličtiny a do angličtiny
Zaměřením na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.

rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství 
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.
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U Renaultu postavili ještě jednodušší a levnější 
auto než je Dacia Logan - se základní cenou pod 
5000 eur. Přitom je to atraktivní crossover na 
hony vzdálený účelové jednoduchosti Loganu. 
Kwid by měl být prvním globálním modelem 
značky Renault představeným mimo Evropu. 
Šéf aliance Renault-Nissan Carlos Ghosn jej s 
velkou slávou odhalil v indickém městě Chennai.

Délkou 3680 mm se Kwid řadí na horní hranici 
miniaut. Robustní vzhled připomíná zmenšený 
Duster s plastovými díly usnadňujícími a 
především zlevňujícími případné opravy. Je 
určen především pro jízdu po hodně nekvalitních 
cestách, čemuž odpovídá světlá výška 180 mm. 
Poháněna budou jen přední kola.

Renault Kwid byl postaven na nové alianční 
platformě CMF-A a pohání jej nepřeplňovaný 
zážehový tříválec 0,8 l. Interiér je jednoduchý, ale 

nepůsobí lacině. Přístroje jsou digitální, protože 
ty jsou levnější než analogové. K dispozici je i 
dotykový 7" displej, který nepochybně nebude 
součástí základní výbavy.

Renault Kwid se bude vyrábět s využitím 98 % 
dílů vyráběných v Indii. Prodej v Indii začne od 
září s cenami odpovídajícími 4700 až 5600 eur. 
Renault potvrdil, že se Kwid objeví i na dalších 
trzích. Určitě se bude vyrábět v Latinské Americe 
a asi přijde i do Evropy. Po uzpůsobení místním 
technickým standardům vzroste minimální cena 
na hranici 5000 eur. Nebude se dovážet z Indie, 
ale pravděpodobnější je výroba v marockém 
Tangeru (s Daciemi Dokker a Lodgy) a prodej 
pod značkou Dacia.

Renault představil malý crossover Kwid

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-renault_predstavil_maly_crossover_kwid-4450


Brýle Mini Augmented Vision
Revoluční koncept Mini 
Augmented Vision pracuje s 
technologií rozšířené reality 
(Augmented Reality), jež 
zlepšuje vnímání tím, že zorné 
pole pozorovatele překrývá 
doplňkovými digitálními 
informacemi prostřednictvím 
počítačové grafiky. Současné 
Head-Up displeje umějí na 
čelní sklo promítat informace 
do zorného pole řidiče. V 
budoucnosti je nahradí brýle AR. Brýle jsou vybaveny dvěma stereoskopickými HD 
displeji pro trojrozměrné vidění, Wi-Fi, Bluetooth a GPS. Brýle mohou být uzpůsobeny 
i lidem, kteří nosí kontaktní čočky, nebo je lze vybavit dioptrickými skly. Aplikace Mini 
v brýlích fungují uvnitř vozu i mimo něj. Uvnitř vozu je řidič dokonce schopen ovládat 
některé jejich funkce pouhým otočením hlavy.
více na www.autoweek.cz

Mercedes-Benz Marco Polo a Marco Polo 
Activity
Mercedes-Benz uvádí do segmentu 
cestovních a obytných vozidel pro volný 
čas nové modely Marco Polo a Marco Polo 
Activity. Oba jsou vhodné jak pro cestování 
na dlouhé vzdálenosti, tak i pro každodenní 
provoz. Cestovní a obytné vozidlo Marco 
Polo nabízí komfort pro spaní až čtyřem 
osobám. Vozidlo pro volný čas Marco Polo 
může být individualizováno díky maximálně 
variabilnímu interiéru a komfortním lůžkům 
až pro pět osob. Je ideálním vozidlem pro 

mladé rodiny, sportovce a vyznavače aktivního životního stylu. 
více na www.autoweek.cz

další témata 21. týdne ve www.autoweek.cz:
Mobilita ŠkoFIN
Elektrická taxi v Amsterdamu

http://www.autoweek.cz/cs-trendy-bryle_mini_augmented_vision-4446
http://www.autoweek.cz/cs-nove_modely-mercedes_benz_marco_polo_a_marco_polo_activity-4441


Na velkolepé akci v Detroitu Chevrolet 
představil 1000 fanouškům novou generaci 
sportovního vozu Camaro. Stejně jako úspěšný 
model 5. generace se i Camaro Gen 6 svými 
tvary hlásí k první generaci z konce 60. let. 
Je to ale úplně jiné auto - nejen atraktivní, ale 
i technicky na výši. Pro GM je sice důležité 
předstihnout s Camarem Mustang, ale mnohem 
důležitější je skutečnost, že 63 % kupujících 
tohoto modelu přichází od jiných značek. Boj 
se tedy nevede ani tak o příznivce Muscle Cars 
ze staré školy, ale o mladíky dosud jezdící s 
auty jako jsou Honda Civic SI nebo Hyundai 
Genesis Coupé.

Nový vůz je proti odcházející 5. generaci 
trochu menší a díky rozsáhlému využití 
hliníkových slitin je i podstatně lehčí - o 90 kg. 
Zásadní změnou je použití zcela jiná platformy 

Camaro Gen 6 se představilo

více na
www.autoweek.cz

GM Alpha s přední nápravou se vzpěrami 
McPherson a zadní pětiprvkovou nápravou. 
Nabídka pohonných jednotek zahrnuje úplně 
nově čtyřválec 2,0 turbo DOHC/205 kW (275 
k), V6 VVT 3,6 l DOHC/250 k (335 k) a V8 OHV 
VVT 6,2 l/340 kW (455 k), převzatý z Corvetty. 
Všechny pracují s přímým vstřikováním. Motor 
V6, který volí 2/3 kupujících, přináší do 
Camara poprvé i deaktivaci dvou válců GM 
AFM (Active Fuel Management).

Z technických novinek vyzdvihněme možnost 
volby jízdního režimu ovlivňující rychlost 
reakce převodovky, elektrického posilovače 
řízení ZF a dalších systémů včetně poprvé 
použitého systému proměnlivé charakteristiky 
tlumení GM Magnetic Ride Control Dumping 
reagujícího s velkou rychlostí (mění nastavení 
1000x za sekundu).

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-camaro_gen_6_se_predstavilo-4436


Citroen Berlingo Phase III
Citroën Berlingo přichází na 
český trh v modernizované 
podobě, a to jak v rodinné 
verzi Multispace, tak jako 
užitkový automobil. Berlingo 
si uchovalo všechny 
přednosti z hlediska 
modularity, objemu, 
komfortu a výbavy. K tomu 
přidává výraznější design 
s novou maskou chladiče 
a denními světlomety LED. 
Novinkou je dotykový displej 7’’, který umožňuje přístup k funkcím médií a navigace 
i přenos displeje chytrého telefonu pomocí funkce Mirror Screen. Nové Berlingo je 
standardně nebo na přání vybaveno systémem automatického brzdění Active City 
Break, zpětnou parkovací kamerou, zadním parkovacím asistentem nebo systém Grip 
Control. Berlingo Multispace má při délce 438 cm zavazadlový prostor o objemu 675 
l, který je možné po vyjmutí sedadel ve 2. řadě zvětšit na 3000 l. Akční ceny osobní 
verze Berlingo Multispace začínají na 314 900 Kč (vč. bonusu 10 000 Kč za starý vůz) 
za variantu Live 1,6 VTi se značkovou zárukou EssentialDrive na 5 let nebo 90 000 km.
Citroën Berlingo v užitkové verzi je k dispozici v délkách L1 (až 370 cm) a L2 (až 410 
cm).
více na www.autoweek.cz

Nehody při parkování
Více než 40 % všech dopravních nehod s 
následkem poškození vozu se podle Allianz 
stane při parkování, ať už během vjíždění na 
parkovací místo nebo vyjíždění z něj, případně 
k nim dojde během jiných drobných manévrů 
s automobilem. K naprosté většině těchto 
havárií pak dochází při couvání a častěji než 
kdo jiný je způsobují řidiči starší 65 let. Vyplývá 
to ze studie Allianz centra pro technologie, 
které ve spolupráci se společností Continental 
provedlo detailní analýzu 3500 nehod. 
Podle expertů Allianz z výzkumného ústavu 
v Ismaningu u Mnichova dochází k 84 % 

„ťukanců“ na parkovišti během vyjíždění z parkovacího místa, při vjezdu mají řidiči 
obdobné problémy jen málokdy.
více na www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-modernizovany_citroen_berlingo_v_cr-4445
http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-nehody_pri_parkovani-4442
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Autoservis číslo 05/2015
Hlavním tématem nového čísla magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket jsou alternativní 
pohony (CNG a biopaliva), ale také vysvětlení, 
proč jsou řidiči nespokojeni s dosahovanou 
spotřebou. 

Z obsahu čísla:
- SISA bojuje za znovuvzkříšení oboru Autolakýrník
- Nekvalitní náhradní díly zabíjejí
- RAPEX - informace o svolávacích akcích v EU
- Nové učňovské auto snů

Další informace, předplatné nebo objednávky 
jednotlivých čísel na: autoservis@ibsmotorpress.
cz, tel.: 725 918 139. Autoservis je možné zakoupit 
osobně ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PdF ještě najdete:
Jen v pdf verzi najdete ještě:
Lotus oznámil ceny modelu Evora 400
První fotografie nového vozu Praga R1R
Aerodynamika ze závodních tratí na kamiony
Nové Camaro se hlásí ke slavné historii
Motorsport: Peugeot 208 R 2

http://www.autoservismagazin.cz


Lotus Cars oznámil ceny nového vozu Evo-
ra 400. Tento superautomobil v sobě spojuje 
výkonnost s legendární ovladatelností Lotusu. Je 
lehčí, výkonnější a dynamičtější než kdy dříve. 
Nabízí vysokou úroveň standardní výbavy včet-
ně dvoudílných kompozitových kotoučů brzd 
370 mm AP Racing, diferenciálu s omezenou 
svorností, automatické klimatizace a infotain-
mentu se satelitní navigací. Nadstandardními 
doplňky jsou mj. samočinná převodovka, vyšší 
úroveň čalounění a metalický lak.

Generální ředitel skupiny Lotus Jean-Marc Gales 
k uvedení vozu řekl: „Uvědomujeme si, že Lotus 
Evora 400 svými výkony odpovídá vozu pod-
statně dražšímu a je nám jasné, že tato cena je 
velmi konkurenceschopná. Přesto - tou největší 
předností, kterou žádný jiný sportovní vůz nebo 
super automobil nemůže nabídnout, je jedi-
nečný zážitek z jízdy s Lotusem. Evora 400 je 
nejrychlejším silničním Lotusem, jaký jsme kdy 
vyrobili. Má vzhled a výkonnost superautomo-
bilu s jedinečnou ovladatelností.“

Nový Lotus Evora 400 obkroužil testovací dráhu 
v Hethelu o 6 s rychleji než předchozí Evora S. 
Jeho největší rychlost je 300 km/h a z klidu na 
100 km/h zrychlí za 4,2 s. Lotus Evora 400 je 
ze dvou třetin nový, a to včetně přeplňovaného 
motoru V6 3,5 l o výkonu 295 kW (400 k) a 
točivém momentu 410 N.m. Motor je opět 
umístěn před zadní nápravou. Nové hliníkové 
šasi vytváří nový interiér. Odlehčená kompozit-
ní karoserie prošla velkou proměnou.

Nová Evora 400, která byla poprvé odhalena 
v březnu na ženevském autosalonu, se pro ev-
ropské trhy začne vyrábět v létě a dodávat se 
bude od srpna. 

Ceny pro mezinárodní trhy včetně místní daně:

UK 72 000 GBP (2 714 000 Kč)

Německo 96 000 eur (2 630 000 Kč)

Lotus oznámil ceny modelu Evora 400

více na
www.autoweek.cz
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První fotografie nového vozu Praga R1R

více na
www.autoweek.cz

Praga zveřejnila první fotografie prototypu 
nového vozu R1R. Supersport Praga R1R ab-
solvoval první testovací kilometry a chystá se 
vstoupit do běžného provozu. Při vývoji sil-
ničního supersportu Praga R1R konstruktéři 
vycházeli z parametrů a konceptu závodního 
okruhového speciálu Praga R1 a inspirovali 
se jeho jízdními vlastnostmi. Proto R1R, stejně 
jako okruhová Praga R1, využívá celouhlíkový 
monokok, který splňuje nejvyšší bezpečnostní 
požadavky okruhových speciálů, avšak kvůli 
zlepšení jízdních vlastností na silnici je oproti 
okruhové verzi motor zabudován v pomocném 
rámu. Při vývoji vozu bylo cílem zkombinovat 
funkční aerodynamiku s atraktivním designem 
a zároveň splnit veškerá pravidla umožňující 
provoz na běžných komunikacích. Praga R1R se 
chystá nabídnout poměr výkon/hmotnost převy-
šující 550 k/1000 kg, což je údaj vyšší, než u 
Ferrari Enzo a srovnatelný s Bugatti Veyron. 

Jak jsme již informovali, nový supersport 17. 
března 2015 úspěšně absolvoval homologaci, 
a je tak prvním silničním osobním automobilem 
značky Praga vyrobeným od roku 1947.

Jak řekl jednatel firmy Praga-Export s.r.o. Jiří 
Lojan: „Chtěli jsme, aby z Pragy R1R na první 
pohled vyzařovala jedinečnost, dravost, na-
dčasovost a perfektní harmonie funkce a emocí. 
Jednoduše jsme chtěli, aby byla dech beroucí. 
Jestli se nám to podařilo, už posuďte sami…“

Nyní bude vůz absolvovat finální fázi testování 
na silnicích se zaměřením na spolehlivost a jízd-
ní vlastnosti a snad již brzy spatříme Pragu R1R 
v běžném provozu.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-prvni_fotografie_noveho_vozu_praga_r1r-4444


Aerodynamika ze závodních tratí na kamiony

více na
www.autoweek.cz

Společnost Wirth Research uvádí sadu unikát-
ních aerodynamických prvků WR AeroKit. Jed-
ná se o převratnou aplikaci vývojových postupů 
z motoristického sportu při snižování aerody-
namického odporu a emisí těžkých nákladních 
automobilů. WR AeroKit vznikl ve spolupráci s 
dopravní firmou Eddie Stobart. 

Wirth Research a její zakladatel Nick Wirth 
mají za sebou tři desetiletí zkušeností v F1, In-
dyCar, LMP a vytrvalostních závodech. Wirth 
Research se specializuje na vývoj závodních 
vozidel s využitím počítačového modelování 
CFD. Společnost si sama vyvíjí virtuální technol-
ogie, což jí umožňuje vývoj a testování vozidel s 
omezením nákladné výroby prototypů i drahých 
zkoušek v aerodynamických tunelech. 

Využití aplikace vývojových postupů pro mo-
toristický sport s cílem snižování aerodynam-
ického odporu u nákladní dopravy je unikátní. 
Na rozdíl od běžných sad aerodynamických 
prvků přináší WR AeroKit měřitelné snížení aer-
odynamického odporu až o 10 %. Odpovídající 

hodnota u nákladního automobilu bez jakéhoko-
liv aerodynamického vybavení je vyšší o více 
než 33 %.

President Wirth Research Nick Wirth uvedl: 
„Poté, co jsem od 80. let pracoval ve F1 a 
jiných disciplinách motorsportu, jsem hledal 
nové problémy k vyřešení. Zlepšování aerody-
namického odporu u nákladních vozidel je v 
mnoha ohledech maximálním úkolem z hlediska 
aerodynamiky. Výsledky byly takové, že jsme 
se rozhodli investovat do výzkumu a vybavení, 
abychom WR AeroKit vyvinuli a přivedli na trh.“

V roce 2010 WR zahájila vývoj analýzou na 
základě počítačového modelování CFD, aby 
pochopila, jaké změny v konstrukci a proudění 
vzduchu jsou zapotřebí a zda jsou takové mod-
ifikace proveditelné. WR AeroKit je značková 
sada komponent, s jejíž pomocí je možné uprav-
it jakýkoli typ vozidla. Zahrnuje střešní a přední 
spoilery, usměrňovací lopatky na náraznících a 
sady pro návěsy.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-aerodynamika_ze_zavodnich_trati_na_kamiony-4448


Camaro se představilo poprvé v září 1966 - 29 
měsíců poté, co v USA začal sbírat prodejní 
úspěchy do té doby bezkonkurenční Ford 
Mustang. Souběžně s Camarem se představil i 
po technické stránce identický Pontiac Firebird, 
protože Pontiac tehdy byl v portfoliu GM 
značkou oslovující zájemce o sportovní auta, 
zatímco Chevrolet byl značkou pro masovou 
spotřebu.

U druhé generace, uvedené v roce 1970, se 
designéři hlásili k inspiraci vozem Ferrari 250GT 
Berlinetta Lusso. V roce 1972 došlo k drastickému 
snížení výkonu s ohledem na nové emisní limity. 
Podobně se v roce 1974 změnila podoba vozu 
v reakci na nové bezpečnostní předpisy. Během 
prvních 35 let Camaro pouze na jediné krátké 
období předstihlo v prodejnosti Mustang, a to 
v roce 1977. V roce 1979 byl dosažen rekordní 
prodejní výsledek 282 571 vozů. Naposledy 
Camaro předstihlo Mustang v roce 1985. 

Pak následoval trvalý pokles zájmu. Na to vedení 
GM v roce 2002 zareagovalo rozhodnutím 
pohřbít Camaro podobně, jako mnoho slavných 
a legendárních jmen z minulosti. Camaro ale 
svou likvidaci přežilo, protože nadšená reakce 
na stejnojmenný koncept v roce 2006 vedla 
vedení GM k zamyšlení se nad jeho proměnou 
v sériové auto. Nemohlo to ale být horší 
načasování - v době vrcholící hospodářské krize 
nebylo dva roky jasné, zda vedení GM nakonec 
tento program nezastaví. Pár měsíců náskoku a 
nadšené přijetí Dodge Chargeru nakonec vedení 
GM přesvědčilo a legenda se v roce 2009 vrátila. 
Camaro Gen 5 znamenalo okamžitý úspěch. 
Poprvé od roku 1985 se Camara prodalo více 
než Mustangu a tato nadvláda trvala celých 
šest let. Nejvíc bylo dodáno 88 249 vozů v roce 
2011.

Nové Camaro se hlásí ke slavné historii

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-auto_archiv-nove_camaro_se_hlasi_ke_slavne_historii-4437


Motor 

Zdvihový objem 1598 cm3,DOHC, proměnlivé 
časování sacích i výfukových ventilů (VVT), 
pohon vačkových hřídelů řetězem. Největší 
výkon 136 kW (185 k) při 7800/min, největší 
točivý moment 190 N.m při 6300/min.

Převodné ústrojí

Pětirychlostní mechanicky ovládaná převodovka 
se sekvenčním řazením, tři homologované 
celkové převody, kotoučová spojka - kombinace 
keramika/kov, průměr 184 mm.

Brzdy

Přední: kotoučové s vnitřním chlazením, 
čtyřpístkové čelisti, pro asfaltové trati průměr 
310x30 mm, pro šotolinové 285x26 mm. Zadní: 
plné kotouče, průměr 290x8 mm, dvoupístkové 
čelisti.

Podvozek

Přední náprava pseudo McPherson, příčný 
stabilizátor (3 volby tuhosti). Řízení s hydraulickým 
posilovačem. Vzadu zesílená příčka s profilem 
H upravená pro doplnění o příčný stabilizátor 
(6 voleb tuhosti). Tlumiče Öhlins s hydraulickým 
nastavením.

Šasi

Samonosná skořepina s trubkovým rámem podle 
předpisu FIA a krytem podlahy vozu. Minimální 
hmotnost podle předpisu FIA: prázdná 1030 
kg, s posádkou 1190 kg. Rozložení hmoty: 64 
%/36 %.

Kola

Pro asfalt ráfky 6,5x16 a pneu Michelin Pilot 
Sport 19/60-16, pro šotolinu ráfky 6x15 pneu 
Michelin 16/64-15.

Peugeot 208 R 2

více na
www.motorsporting.cz

http://www.motorsporting.cz

