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Fúze z rozumu
Fiat Chrysler nabídl spojení Skupině Renault
a ta potvrdila, že se nabídkou se zájmem zabývá.
Fúze by měla oběma společnostem pomoci
řešit akutní problémy, kterým čelí automobilový
průmysl.
Dnes si nikdo netroufne odhadovat, zda
budeme v nejbližší době jezdit na benzin, naftu,
elektrický proud nebo s palivovými články na
vodík, nemluvě o vývoji autonomní jízdy. To
automobilky nutí hledat partnery, s nimiž se
mohou podělit o rostoucí náklady na vývoj
nových technologií. Společnost Fiat Chrysler (FCA)
proto navrhla Renaultu spojení dvou rovných
s reálným potenciálem pro úspory kolem 5 miliard
eur ročně.
Není tajemstvím, že FCA už dlouho hledá
partnery. Neuspěla jednání s General Motors ani
s PSA, takže přišla překvapující nabídka Renaultu.
Přednosti spojení FCA a Renaultu se už v minulosti
mnohokrát zmiňovaly, jenže osobní animozity mezi
Sergiem Marchionnem a Carlosem Ghosnem
znemožňovaly jakákoliv konstruktivní jednání. To se
změnilo po loňském náhlém úmrtí Marchionneho
a zatčení Ghosna.
Koncern FCA je s tržní hodnotou 18 miliard
eur větší než Renault s hodnotou 14,4 miliardy.

V roce 2018 FCA dodal 4 842 000 vozidel a Renault
prodal 3 884 295 vozidel. S 8,7 miliony by toto
spojení předstihlo GM na třetím místě největších
světových producentů za VW a Toyotou.
Spojení dvou rovných ovšem vyvolává pochyby
nad tím, jak to bude s vedením společného
podniku a jak se budou řešit problematické
situace, především nezbytná úsporná opatření
spojená s propouštěním. Na to nejvyšší představitel
FCA John Elkann připomíná, že Fiat a Chrysler
mají za sebou deset let v takovémto spojení. FCA
navrhuje sloučení akcií v kótované holdingové
společnosti se sídlem v Nizozemsku. Holdingu by
měl předsedat John Elkann, zatímco předseda
Renaultu Jean-Dominique Senard by se stal
generálním ředitelem. S rozdělením dalších funkcí
to ale nebude jednoduché.
Problematickou je i odlišná majetková struktura
obou společností. Největším akcionářem FCA je
se 28,98 % společnost Exor, hájící zájmy rodiny
Agnelliů a Nasiů, kterou ve vedení zastupuje John
Elkan. Největšími akcionáři Skupiny Renault jsou
francouzský stát (15,01 %), Nissan (15 %) a Daimler
Pension Trust (3,1), zbytek se dělí mezi zaměstnance
a veřejné akcionáře.
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Škoda Superb ještě atraktivnější
Modernizovaný Superb již lze za zvýhodněných
podmínek rezervovat u autorizovaných prodejců
značky Škoda. Z důvodu snížení komplexity
nabídky již nebude na českém trhu nabízen
dosud základní výbavový stupeň Active.

a automatickou převodovkou DSG má základní
výbavě navíc hlavní světlomety Matrix-LED, TOP
LED zadní světla s animovanými ukazateli změny
směru nebo elektrické víko zavazadlového
prostoru.

Významnou technickou inovaci představují
na přání dodávané Matrix-LED hlavní světlomety.
Premiéru má také prediktivní tempomat, který
zpracovává kromě údajů kamery v čelním skle
i data z navigačního systému a s předstihem
upravuje rychlost před zatáčkou nebo rychlostním
omezením.

Vrcholná verze L&K je dražší o 21 000 Kč,
ale současně má standardní výbavy rozšířenu
o prvky v hodnotě 67 000 Kč, například ventilaci
předních kožených sedadel, vyhřívaný volant,
virtuální kokpit a z bezpečnostní výbavy asistent
jízdy v pruzích, rozpoznání dopravních značek
a v kombinaci s DSG převodovkou asistent při
jízdě v koloně s nouzovým zastavením.

Ceník začíná s výbavou Ambition, která byla
obohacena mj. o barevný MaxiDot, LED hlavní
světlomety a LED mlhová světla. Škoda Superb
1,5 TSI/110 kW ACT Ambition stojí od 689 900 Kč,
což je o 35 000 Kč méně než doposud.
Ještě významnější snížení ceny doznala
výbava Style rozšířená mj. o adaptivní tempomat,
infotainment Amundsen 8“ s navigací, parkovací
kameru nebo převodovku DSG. S motorem
1,5 TSI/110 kW ACT cena začíná na 739 900 Kč,
což je o 45 000 Kč méně než dosud.

Příplatky za karoserii Combi (tzn. 30 000 Kč),
převodovku DSG (65 000 Kč) a pohon 4×4 (65 000
Kč) zůstávají ve stejné výši jako doposud.
Novinkou je verze Superb Scout, která začíná
na částce 1 019 900 Kč s motorem 2,0 TDI/140 kW,
4×4 a převodovkou DSG. S motorem 2,0 TSI/200
kW, 4×4 a převodovkou DSG je za 1 078 900 Kč.
Superb iV s plug in hybridním pohonem bude
k objednání v třetím čtvrtletí letošního roku.

Sportline se sníženou cenou o 69 000 Kč za
vůz s motorem 2,0 TSI/200 kW, pohonem 4×4
více na
www.autoweek.cz

Malé BMW narostlo
Třetí generace BMW řady 1 poprvé
využívá novou architekturu s pohonem
předních kol, ale nabízet se bude

i s inteligentním pohonem všech kol xDrive.
Výhradně pětidveřové BMW řady 1 je
s délkou 4319 mm o 5 mm kratší než druhá
generace a také rozvor 2670 mm je
o 20 mm kratší. Objem zavazadlového
prostoru se zvětšil o 20 l na 380 l, se
sklopenými opěradly zadních sedadel
na 1200 l. Kromě standardního podvozku
a M sportovního podvozku se světlou
výškou sníženou o 10 mm lze volit také
adaptivní podvozek s aktivně řízenými
tlumiči. Při uvedení na trh budou v nabídce
tři turbodiesely a dva zážehové motory
s výkony od 85 kW (116 k) ve verzi 116d
až po 225 kW (306 k).
Výstavní premiéra bude v září na IAA
ve Frankfurtu, zahájení prodeje se plánuje
na 28. září 2019.

VW v Číně uvádí na trh značku Seat
Koncern Volkswagen rozšiřuje podnikání
na svém nejdůležitějším trhu v Číně.
Partneři ve společném podniku JAC
Volkswagen, tedy Volkswagen Group
China, automobilka Seat a čínský výrobce
automobilů JAC, pokračují v realizaci
strategie vstupu španělské značky na čínský
trh, k němuž dojde v průběhu následujících
dvou až tří let. Příslušná smlouva byla
uzavřena ve španělském Martorellu během
návštěvy delegace představitelů vlády
čínské provincie An-chuej. Hlavní město
provincie Che-fej je sídlem společného
podniku JAC Volkswagen, který byl založen
v roce 2017 a zaměřuje se na vývoj, výrobu
a marketing elektromobilů. Důležitým
pilířem pro vývoj řešení budoucí mobility pro

čínský trh bude nově budované výzkumné
a vývojové centrum v Che-fej pro společný
vývoj vozidel s akumulátory. JAC a Seat
navíc plánují vývoj vlastní platformy pro
menší elektromobily.

více na
www.autoweek.cz

Mondeo Kombi s hybridním pohonem
Ford udělal u modelu Mondeo dramatickou
změnu. Zatímco dosud se hybridní pohon nabízel
jen pro sedan, nově to bude jen s karoserií
kombi a sedan zcela zmizel z nabídky. Mondeo
Kombi Hybrid iVCT je v současné době jediné
manažerské kombi střední třídy na českém trhu.
Vedení evropského Fordu věří, že díky kombinaci
s karoserií kombi podíl hybridní varianty u modelu
Mondeo dosáhne až 50 %.
Zážehový nepřeplňovaný čtyřválec Duratec
2,0 l/106 kW je zde kombinován s elektromotorem
o výkonu 88 kW, který může pracovat i jako
generátor elektrického proudu s výkonem 64
kW. Největší celkový výkon systému je 138 kW
(187 k) a točivý moment 173 N.m. Elektromotor
je napájen Li-Ion akumulátorem s kapacitou
1,4 kWh. Převodovka je elektronicky řízená
s plynulou změnou převodového poměru eCVT.
Při rozjezdu a akceleraci se zapojuje elektrický
pohon, zatímco při ustálené jízdě vůz pohání
jen spalovací motor. Vůz díky tomu vykazuje
kombinovanou spotřebu 4,4 l/100 km (tzn. emise
CO2 101 g/km), ale reálná spotřeba je závislá na
schopnosti řidiče využívat rekuperaci energie

při zpomalování. Při jízdě v městském provozu
spotřeba klesá.
Akumulátory hybridního pohonu jsou v místě,
kde je normálně náhradní kolo. Zavazadlový
prostor se zdvojenou podlahou se proto zmenšil
na 403 l (standardní Mondeo Kombi má 525 l).
Při sklopení zadních sedadel se zvětší až na 1508
l (standardní kombi má 1630 l). Mondeo PHEV
utáhne přívěs o hmotnosti až 750 kg. Mondeo
Hybrid Kombi s pohotovostní hmotností 1716 kg
zrychlí z 0 na 100 km/h za 9,4 s a největší rychlost
dosahuje 187 km/h.
Akční základní cena je 785 900 Kč za výbavu
Titanium (od září má být k dispozici i s nižšími
úrovněmi výbavy), přičemž údaj v ceníku je
946 900 Kč. Je tedy nižší, než stejně výkonný
ekvivalent s turbodieselem 2,0 EcoBlue/140 kW,
který stojí 961 000 Kč. Výbava Titanium zahrnuje
mj. automatickou klimatizaci, multimediální systém
Sync 3 s 8“ displejem, integrovanou navigaci,
palubní počítač s 10,1“ displejem atd. Záruka je
stejná jako pro ostatní varianty, tedy pět let nebo
120 000 km, na akumulátor se poskytuje záruka
na 10 let resp. 240 000 km na udržení 80 % kapacity.
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Unipetrol a ČEZ rozšiřují nabídku sítě Benzina
o elektrickou energii
Unipetrol pokračuje v rozšiřování počtu
lokalit sítě čerpacích stanic Benzina,
které vedle klasických pohonných hmot
nabízejí řidičům také elektrickou energii
z rychlodobíjecích stanic. Nové stanice
rychlého dobití se v posledních dnech
objevily v areálech sítě Benzina v západních
Čechách. Dvojice stojanů je k dispozici
na 110. km dálnice D5 směr Rozvadov
a jeden stojan v Bochově na mezinárodní
silnici I/6 (budoucí dálnice D6) na Karlovy
Vary. U 8 čerpacích stanic Benziny je nyní
v provozu 10 rychlodobíjecích stanic ČEZ.

Rychlodobíjecí stojany ABB jsou vybaveny
DC konektory s nabíjecími standardy
CHAdeMO a CCS.mají výkon až 50 kW.
Součástí nabídky dobíjecí stanice je také
AC nabíjení se standardním konektorem
Mennekes, který umožňuje nabíjení
s výkonem až do 22 kW.

MD podpoří dobíjecí stanice pro elektromobily
M i n i s te r s t vo d o p ra v y p o d p o ř í
z Operačního programu doprava (OPD)
výstavbu běžných dobíjecích stanic
pro elektromobily. Za tímto účelem je

v rámci programu podpory infrastruktury
pro alternativní paliva z evropských
prostředků vyčleněno až 146 miliónů Kč.
Konečný termín pro předložení žádostí
bude 30. září 2019. O podporu v této
výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří
prokazatelně provozují ekonomickou
činnost v oblastech: elektrické instalace,
rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo
mají zkušenost s provozováním alespoň
10 veřejně přístupných dobíjecích stanic
a kteří předloží projekt na vybudování
běžných dobíjecích stanic na území
České republiky. Maximální míra podpory
ze způsobilých výdajů může v této výzvě
dosáhnout až 70 %.

Krátce

Prodej elektromobilů v Rusku v dubnu vzrostl na 26 kusů proti loňským 12.
Fiat v závodě Melfi oslavil výrobu půlmiliontého vozu 500X od roku 2014.
Už 22 značek odvolalo účast na autosalonu IAA ve Frankfurtu, nicméně Ford tam
představí nový crossover.
Výrobní kapacita na elektromobily je v Číně přes 2 miliony kusů, ale prodej letos nepřekročí
1,7 milionu.
V Rusku v průmyslovém parku Esipovo u Moskvy začala výroba Mercedesů-Benz třídy E.
více na
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Opel Corsa 6. generace i na elektrický pohon
Corsa je pro Opel skutečným bestsellerem:
od premiéry první generace v roce 1982 se
prodalo více než 13,6 milionů vozů této řady. Corsa
šesté generace přinese významnou novinku –
nabídne pohon na benzin, naftu i elektřinu!
Opel poprvé uvede také plně elektrickou
verzi s akumulátorem s kapacitou o 50 kWh
a dojezdem až 330 km (podle WLTP). Umožňuje
to použití nové platformy PSA CMP. Výkon
trakčního elektromotoru Corsy-e činí 100 kW (136
k), přičemž točivý moment 260 N.m je k dispozici
prakticky okamžitě po rozjezdu. Corsa-e zrychlí z 0
na 100 km/h za 8,1 s.

LED Matrix s osmi elementy propojené s čelní
kamerou, systém rozpoznávání dopravních
značek, varování před mrtvým úhlem, varování
před čelní kolizí nebo systém ochrany boků
karoserie. Corsa má prakticky stejnou délku
jako odcházející 5. generace - 4060 mm, ale je
o 48 mm nižší.
První Corsy se spalovacími motory dorazí
k zákazníkům ještě do konce letošního roku,
na Corsu-e si budou muset zájemci počkat na
začátek roku 2020. Všechny verze nové Corsy
se budou vyrábět v závodě Opelu ve španělské
Zaragoze.

Dojezd bude ovlivňovat i jízdní režim, jaký si
řidič navolí: Normal, Eco a Sport. Při volbě režimu
Sport vynikne dynamika vozu a v Eco modu
ujede Corsa-e největší vzdálenost. Corsa-e bude
přizpůsobena pro všechny způsoby nabíjení:
kabelem z domácí sítě, pomocí nástěnných
nabíječek i pomocí veřejných rychlonabíječek,
u nichž se nabije na 80 % kapacity za 30 minut.
Na akumulátory Opel dává osmiletou záruku.
Nová Corsa jako první uvádí do svého
segmentu malých aut mnoho asistenčních
systémů, například neoslňující světlomety IntelliLux
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Do skupiny CSG se integrují významná autodealerství
Průmyslová skupina Czechoslovak
Group (CSG) získala skupinu firem patřící
mezi největší autorizovaný prodejce
vozidel značek Hyundai a Mazda v České
republice. Společnost Hyundai Centrum
Praha je největším prodejcem vozů
Hyundai v České republice, společnosti
Hyundai Centrum České Budějovice patří
čtvrté místo a Car Star Praha je druhým

nejvýznamnějším prodejcem vozů Mazda
na českém trhu. Skupinu doplňuje prodej
a půjčovna obytných vozů pod značkou
Car-Star. Všechny tyto společnosti, jež
jen za rok 2018 dosáhly obratu ve výši
1,7 miliardy korun, se nyní postupně
integrují do skupiny CSG, kde v rodící se
divizi zaměřené na automotive doplňují
například výrobce nákladních vozidel Tatra
Trucks a servis vozů Avia. Jan Červinka,
který skupinu firem vybudoval, zůstává
i po akvizici v čele společnosti jako vedoucí
manažer. Na pozici druhého jednatele
k němu přichází Miroslav Dorňák, který
je zároveň předsedou představenstva
a generálním ředitelem společnosti
CSGM, servisní organizace skupiny CSG.

Nová auta jsou stále výkonnější a dražší
Více peněz za výkon - tento trend
v Německu pokračuje navzdory všem
debatám o ochraně klimatu. Trend
směřující ke stále výkonnějším pohonným
jednotkám je důsledkem nezadržitelného
růstu prodeje SUV. Výsledky výzkumu
skupiny
CAR
(Center
Automotive
Research) na univerzitě Duisburg-Essen
jsou jednoznačné. Němečtí kupující
v roce 2018 za nová auta utratili v průměru
o 10 000 eur (258 000 Kč) víc než v roce 2010,
tedy 33 000 eur (852 350 Kč). Jak uvedl
šéf CAR Ferdinand Dudenhöffer, studie
ukazuje, že se v roce 2018 v Německu
prodávaly nové vozy s průměrným

výkonem 112,75 kW (153,4 k), což bylo
o 1,3 kW (1,8 k) neboli o 1,2 % víc než v roce
2017. Turbodiesely byly výrazně výkonnější
s průměrným výkonem 123,5 kW (168
k) než zážehové motory s průměrem
107,3 kW (146 k).

Další témata 22. týdne na autoweek.cz
Inovace pro palivové články Ultramid od společnosti BASF
Nová auta jsou stále výkonnější a dražší
Emil Frey Select má ojetá auta s dvouletou zárukou
více na
www.autoweek.cz

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@gmail.com)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)

Partner organizace:

Technické zpracování:
Anna Rybecká (anna.rybecka@seznam.cz)
Luděk Šipla
Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
UPOZORNĚNÍ
Redakce AutoTablet.cz nevyužívá žádné osobní údaje těch, kteří mají objednaný
odběr magazínu (e-letteru). Redakce AutoTablet.cz nemá k dispozici žádné
údaje o odběratelích kromě e-mailové adresy. Tyto e-mailové adresy se nijak dále
nezpracovávají, nevyužívají a neposkytují třetím stranám.
Odběr magazínu AutoTablet.cz je kdykoliv možné zrušit na:
https://www.autoweek.cz/cs-news_letter
Odběr lze rovněž zrušit na základě žádosti zaslané na
vladimir.rybecky@gmail.com
Po zrušení odběru redakce nemá dotyčnou e-mailovou adresu dále k dispozici.

Klikněte zde a stáhněte si AutoTablet ve formě pdf, získáte ještě:

Nošovický
závod HMMC
vyrobil
tři miliony aut

Škoda Auto
vyrobila
2 500 000. motor
řady EA211
Škoda Mountiaq
– už brzy

Ekologické auto
podle Ferrari

Motorový olej
z vánočních stromků

Škoda Auto vyrobila 2 500 000. motor řady EA211
Společnost Škoda Auto ve svém hlavním
výrobním závodě v Mladé Boleslavi vyrobila 2 500
000. motor řady EA211. Automobilka tyto motory
vyrábí od konce roku 2012 pro vozy značky Škoda
i pro další značky koncernu Volkswagen. Tradice
výroby motorů v hlavním výrobním závodě začala
v roce 1899, kdy Václav Klement a Václav Laurin
vyrobili svůj první motocyklový motor.
Výrobní řada motorů EA211 zahrnuje tříválcové
a čtyřválcové motory s hliníkovým blokem.
V současné době zhruba 900 zaměstnanců
v závodě vyrábí 2400 motorů denně. Jedná se
o čtyři různé motory s objemem od 1,0 do 1,6 l
a devět výkonnostních verzí. Tříválce 1,0 MPI jsou
ve verzích o výkonu 44 kW (60 k) nebo 55 kW
(75 k), 1,0 MPI EVO má 59 kW (80 k) a 1,0 TSI je
ve výkonových verzích 70 kW (95 k), 81 kW (110 k)
a 85 kW (115 k). Ze čtyřválců do řady EA211 patří
motory 1,4 TSI o výkonu 94 kW (128 k) nebo 110 kW
(150 k) a 1,6 MPI o výkonu 81 kW (110 k).

Motory se montují se do vozů koncernu
Volkswagen na celém světě. Aktuálně se dodávají
do devíti modelů tří značek. Jde o modely Fabia,
Octavia, Rapid Spaceback, Karoq, Kamiq a Scala
značky Škoda, modely Polo a Ameo (jen v Indii)
značky Volkswagen a Ibiza, Ateca, Leon a Arona
značky Seat.
Vedle výroby motorů v Mladé Boleslavi
hraje důležitou roli v koncernu Volkswagen
také vrchlabský závod společnosti Škoda Auto.
Ve Vrchlabí se vyrábějí mimo jiné automatické
převodovky DQ 200. Moderní sedmistupňová
převodovka se montuje do modelů značky Škoda
i dalších koncernových modelů. Ve Vrchlabí se
denně vyrábí 2200 převodovek tohoto typu.
V lednu 2018 dosáhl tento závod hranice
2 000 000 vyrobených kusů.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Mountiaq – už brzy
Šestý žákovský vůz dostal jméno Mountiaq.
Jako výchozí model si účastnice a účastníci
projektu vybrali SUV Škoda Kodiaq. „Jméno
Mountiaq dokonale vyjadřuje dobrodružný
charakter a jedinečné offroadové vlastnosti
tohoto silného pickupu. Jsem neuvěřitelně hrdý
na to, že jsem se mohl na tomto jedinečném
projektu podílet,“ říká jeden
ze žáků z letošního týmu
Petr Zemanec.
Po dobu osmi měsíců
do tohoto tradiční ho
žá kov s ké h o p ro j e k t u
vkládalo úsilí a kreativitu
35 žáků (mezi nimi i šest
dívek) Středního odborného
učiliště strojírenského Škoda
Auto v Mladé Boleslavi. Celkem do projektu
investovali více než 2000 hodin práce. Přitom je
opět podporovali odborníci z oblasti techniky,
výroby a designu společnosti Škoda Auto.
Žáci ve věku od 17 do 20 let začali s prací
na studii Mountiaq v září 2018 pod vedením
vyučujících. V lednu začala praktická realizace.
V prvním kroku byla zesílena karoserie, následně
byla z modelu Škoda Kodiaq odstraněna střecha
a vyrobena zadní stěna společně s bočními okny

kabiny. Dveře řidiče a spolujezdce byly zkráceny
a rozšířeny. Pro naviják na přídi žáci vyvinuli
speciální držák, který snese enormní zatížení při
nasazení v terénu. Integrace plně funkčního
zadního výklopného víka vozidla na konci ložné
plochy představovala jednu z největších výzev
projektu.
Pro využití i mimo silnice
zvýšili žáci světlou výšku
téměř pět metrů dlouhého
pickupu ve s rovnání
s modelem Kodiaq Scout
zhruba o 10 cm. Dosáhli
toho mimo jiné také
montáží 17“ kol Rockstar II
a pneumatik s obzvláště
vysokým terénním vzorkem.
Studie žákovského vozu má rozvor náprav 2788
mm. Mountiaq pohání zážehový motor 2,0 TSI/140
kW (190 k).
Škoda Mountiaq upoutá pozornost zajímavou
karoserií, vysoko vyvedeným sáním, světelnou
rampou na střeše, navijákem a předním
ochranným rámem. Vzhled vozu doplňuje lak
v oranžovém odstínu Sunset, který si žáci navrhli
sami. Další zajímavostí studie je osvětlená ložná
plocha a pod ní skryté úložné prostory.
více na
www.autoweek.cz

Nošovický závod HMMC vyrobil tři miliony aut
Nošovický závod Hyundai Motor Manufacturing
Czech (HMMC) oslavil třímilionté auto vyrobené
od spuštění sériové výroby v listopadu 2008.
Jubilejní Hyundai i30 N míří do Německa.
Dominantním modelem v současné produkci
je Tucson, který se vyrábí i ve verzi N Line a také
jako mild-hybrid. Dalšími vyráběnými modely jsou
i30 3. generace s karoseriemi hatchback, kombi
a fastback, jeho dvě sportovní verze i30 N a i30
Fastback N a model ix20.
Nošovický závod zahájil sériovou výrobu
v listopadu 2008. Zaměstnává 3300 lidí
a dalších 8700 pracuje u subdodavatelů, kteří
následovali Hyundai do Moravskoslezského kraje.
V automobilce pracuje přes 500 robotů. Při tempu
výroby 66 aut za hodinu je denní produkce 1500
aut. Výrobní plán pro letošní rok předpokládá
produkci 318 000 aut, která budou exportována
do 69 zemí světa. Většina putuje do zemí EU,
významné počty se exportují do Mexika, Egypta,
Saúdské Arábie nebo Austrálie. Pět největších
trhů (Německo, Velká Británie, Rusko, Španělsko
a Itálie) odebralo dohromady 49 % výroby.
Dodávky pro domácí trh představují cca 4 %
celkového objemu výroby.

Ze tří milionů vyrobených aut připadá 50 %
na SUV (Tucson 30 %, jeho předchůdce ix35
20 %), osobní vozy i30 1. až 3. generace představují
36 %, MPV ix20 10 %, jeho sesterský model Kia
Venga, který se v Nošovicích vyráběl mezi roky
2009 a 2011, 3 % a 1 % připadá na modely i30 N
a i30 Fastback N.
Ze tří milionů aut jich 61 % bylo vybaveno
zážehovým motorem a 39 % vznětovým, přičemž
aktuální poměr je 79 % zážehových a 21 %
vznětových. Poměr podle typu převodovky je
69 % přímo řazených, 23 % klasických
automatických a 8 % dvouspojkových, ale
v současnosti dvouspojkové automaty představují
16 % produkce.
Zatímco k dosažení hranice prvního milionu od
zahájení výroby v listopadu 2008 do května 2013
bylo zapotřebí 54 měsíců, druhý milion následoval
v červnu 2016 po 37 měsících a třetí v květnu 2019
po 35 měsících.
Slavnostní ceremoniál zahrnoval i rozloučení
s modelem Hyundai ix20, jehož výroba byla
ukončena po osmi letech a osmi měsících. Za tu
dobu z linky sjelo 315 829 kusů.

více na
www.autoweek.cz

Motorový olej z vánočních stromků
Společnost Nexcel, patřící Castrolu, předvedla
motorový olej pro automobilový průmysl vyrobený
výhradně s použitím odpadních produktů. Žvýkací
guma, použitý fritovací olej, baterie, těsnící materiál
do koupelen a dokonce i vánoční stromky se
recyklují a přinášejí životně důležité vlastnosti pro
ambiciózní program, který demonstruje významný
potenciál re-rafinovaného oleje.
„Projekt ukazuje potenciál udržitelnosti
zpracování odpadu. Byl to velmi náročný projekt,
který jsme za poslední rok dokončili, a který,
jak doufáme, veřejnosti otevře oči pokud jde
o význam recyklace a udržitelnosti. Málokdo by si
pomyslel, že by vyhozené vánoční stromky a stará
žvýkačka mohly mít komerční nebo ekologickou
hodnotu, ale náš motorový olej ukazuje,
že je to něco jiného než odpad,“ říká ředitel pro
udržitelnost společnosti Nexcel John Ward-Zinski.

Projekt společnosti Nexcel byl inspirován
inovativním uzavřeným olejovým cyklem, který
přináší výhody v oblasti účinnosti a podporuje
sběr a opětovné zušlechťování použitého oleje.
„Náš technický partner Aston Martin olej
použil v superautomobilu Vantage AMR Pro při
loňském festivalu Goodwood Festival of Speed,
kde se toto auto stalo prvním, které se vyrovnalo
s legendárním závodem do vrchu s použitím
rafinovaných olejů. V roce 2016 Nexcel a Aston
Martin dosáhly také umístění na stupních vítězů
ve vytrvalostním závodě VLN Championship na
Severní smyčce Nürburgringu. Trvalá udržitelnost,
a tedy i zdokonalování, má stále větší globální
význam. Doufejme, že tento projekt pomůže
ukázat rozsah toho, co je možné. S kreativním
využitím moderních technologií existuje obrovský
potenciál recyklace,“ pokračoval Ward-Zinski.
Mezi nejvýznamnější výzvy projektu patřilo
získávání fenolů a katecholů z odpadů
používaných jako antioxidanty, které tvoří základ
požadovaných chemických přísad. Odborníci
společnosti Nexcel pracovali s cílem nulového
odpadu a po náročném výzkumu, analýze
vlastností součástí a pokusů a omylů se směs
skládala ze 180 kusů žvýkaček, 500 ml použitého
fritovacího oleje, 1 g silikonového tmelu RTV,
14 baterií pro domácnost, 1 akumulátoru, 1 litr
použitého motorového oleje a starý vánoční
stromek. Extrakce složek z těchto odpadů
umožnila vědcům Nexcel vyrobit 1 litr motorového
oleje pro automobilový průmysl.
více na
www.autoweek.cz

Ekologické auto podle Ferrari
Do Maranella bylo pozváno kolem 2000
vybraných zákazníků z celého světa aby si
prohlédli a případně rezervovali luxusní hypersport
SF90 Stradale s plug-in hybridním pohonem. Může
jim být dodáno do 12 měsíců. Jeho cena ale
teprve bude oznámena. Ostatní zájemci si budou
muset počkat déle než rok. Ferrari prodává více
než 65 % svých vozů zákazníkům, kteří již auto této
značky vlastní!
Nový hypersport SF90 Stradale pohání
zážehový motor V8 4,0 l Trubo o výkonu 574 kW (780 k)
s točivým momentem 800 N.m. S ním spolupracují
tři elektromotory - jeden je integrovaný do motoru
V8 a je s ním propojen přes osmistupňovou
dvouspojkovou převodovku. Další dva jsou
na přední nápravě. Elektromotory, napájené
l i - ion a ku mu látorem
s kapacitou 7,9 kWh,
mají kombinovaný výkon
162 kW (220 k). Díky tomu
je maximální systémový
výkon 735 kW (986 k).
Systém hybridní ho
pohonu
v ychází
ze zkušeností získaných
s vývojem hybridní pohonné jednotky, kterou
Ferrari od roku 2014 používá ve F1 (ostatně SF90
je označení letošního monopostu F1).

Dojezd na čistě elektrický pohon (v tom případě
jsou poháněna jen přední kola!) je 25 km,
což dává možnost tiše projíždět městskými centry.
Řidič může ovladačem na volantu eManettino
volit jeden ze čtyř pracovních režimů - eDrive pro
jízdu ve městech, Hybrid pro optimální účinnost
pohonné jednotky, Performance udržující motor
V8 neustále v chodu, aby byl vždy k dispozici
potřebný výkon, a Qualify, který klade důraz
na maximální výkon.
O dohled nad jízdní dynamikou se stará nový
elektronický systém eSSC (electronic Side Slip
Control) zahrnující systém kontroly trakce, systém
řídící výkonnost všech motorů, rozdělení točivého
momentu (Torque Vectoring) od předních
elektromotorů a brzdový systém rozdělující brzdný
moment podle potřeby
mezi hydraulický systém
a elektromotory.
Systém hybridního
pohonu má hmotnost
270 kg. Aby se dosáhla
pohotovostní hmotnost
vozu 1570 kg, jsou
ka ro s e r i e i n o s n á
struktura vyrobeny z kompozitních materiálů
kombinujících tkaniny z uhlíkových vláken
a hliníkové slitiny.

SF90 Stradale zrychlí z 0 na 100 km/h
za 2,5 s a dosáhne největší rychlost 340 km/h.
více na
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