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Proč tři může být víc než čtyři
Novinkou v nabídce modelových řad Fabia, Rapid,
Octavia a nejnověji i Karoq je moderní tříválcový
motor 1,0 TSI s přeplňováním turbodmychadlem.
Dodává se ve dvou výkonových variantách 70 kW
(95 k) a 81 kW (110 k).
Snižování zdvihového objemu a používání
tříválcových motorů stále ještě mnoho zákazníků
překvapuje. Přitom jde o moderní pohonné jednotky
nabízející nejlepší z dostupných technických řešení,
cenově nejvýhodnější a nenutící řidiče měnit své
zvyklosti přechodem na jiný typ paliva.
Na konstruktéry motorů se kladou protichůdné
požadavky - snižování spotřeby a emisí současně
se zvyšováním výkonu a točivého momentu. Použití
tříválce jim přináší výhodu - pro optimalizaci plnění
spalovacího prostoru a proces spalování směsi mají
k dispozici větší objem než při rozdělení stejného

zdvihového objemu do čtyř válců, vstřikuje se větší
dávka paliva a na vstříknutí je i více času.
Pro snížení hmotnosti a ztrát konstruktéři Škody
dali přednost před vyvažovacím hřídelem tzv.
příčnému vyvážení. Cílem konstruktérů nebyla vyšší
dynamika, ale dosažení stejných výkonnostních
parametrů jako měly dosavadní motory 1,2 TSI
při podstatném snížení spotřeby a emisí. Přesto
má motor 1,0 TSI ve verzi 70 kW vyšší výkon i
maximum točivého momentu a u varianty 81 kW
je lepší průběh výkonové charakteristiky a v širším
rozsahu otáček je větší točivý moment. Motor už je
současně připraven na další snižování emisí, které
přijde od září 2018.
Pro ty, kteří stále ještě tříválci nedůvěřují, má
vedoucí vývoje podvozku a agregátů Ing. Martin
Hrdlička jednoduchou radu: „Místo mnoha slov se
s tímto motorem svezte a uvidíte, že nejen jede, ale
má i potřebnou dynamiku a klidný chod, a to vše za
mnohem méně peněz.“
Motory 1,0 TSI se vyrábějí ve výrobním závodě
Škoda v Mladé Boleslavi.
Technické detaily motoru a porovnání
technických dat na str. 10 (jen v pdf verzi)
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Škoda Octavia RS 245 se
sportovním designem
Nová Škoda Octavia RS
245
je
nejvýkonnější
a
nejdynamičtější
Škoda
Octavia v historii značky.
Vrcholný, sportovně laděný
model
nejprodávanější
modelové řady má výkon 180
kW (245 k). Sportovní podvozek
snižuje Octavii RS 245 oproti
běžným verzím o 15 mm. Výkonný zážehový motor přeplňovaný turbodmychadlem 2,0
TSI a inovativní technika podvozku včetně elektronicky řízené mechanické uzávěrky
předního nápravového diferenciálu (VAQ) umožňují řidiči Škody Octavia RS 245 získat
jedinečný zážitek z jízdy. Maximální rychlost je omezena na 250 km/h a vůz zrychluje z
0 na 100 km/h za 6,6 s (kombi za 6,7 s).
více na www.autoweek.cz
Digitální klíč pro připojení vozidel
Společnost Lynk & Co. v Šanghaji poprvé otestovala zabudovanou aplikaci na sdílení
vozidel. Díky službě Connected Vehicle Cloud od společnosti Ericsson a své přední
pozici na trhu v oblasti cloudu a Internetu věcí (IoT) předvedly první zabudovanou
funkcionalitu pro sdílení vozidel na světě. Z výzkumů vyplývá, že většina vozidel se více
než 90 % času nevyužívá. Digitální klíč od Ericssonu a platforma pro sdílení vozidel Lynk &
Co. poskytují přístup k vozům značky
Lynk & Co. přes telefon, který umožňuje
majiteli na dálku poskytnout přístup ke
svému autu. Prostřednictvím aplikace
mohou majitelé kontrolovat, sledovat
a sdílet svá vozidla přes smartphone
nebo přímo z auta.
Značku Lynk & Co. v říjnu 2016
představila
čínská
automobilka
Geely, která vlastní i Volvo Cars.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 23. týdne na www.autoweek.cz v rubrice nákladní a
užitková vozidla:
Nové vozy DAF CF a XF - Pure Excellence
Tatra představí Phoenix Präsident s pro lesní práce
Volkswagen Užitkové vozy a Würth
Zetor Tractors udržuje své pozice
Soutěž poprodejních týmů Renault Trucks RTEC 2017

Audi g-tron - ofenziva s CNG
Audi usilovně pracuje na vylepšování a zvyšování
efektivity zážehových i vznětových motorů. Současně
s tím ale investuje i do vývoje alternativních pohonných
jednotek včetně elektrického pohonu s akumulátory
a s využitím palivových článků. Přitom v souladu se
strategií koncernu Volkswagen klade velký důraz i
na další vývoj a podporu rozšiřování využití zemního
plynu. Součástí toho je i projekt syntetické výroby
plynu, v podstatě čistého metanu s obchodním
názvem Audi e-gas, s využitím alternativních zdrojů
energie.
V
současné
době má Audi v
nabídce model A3
Sportback g-tron
s
přeplňovaným
motorem 1,4 TGI
známým i z dalších
vozů vč. Škody
Octavia G-Tec. Ještě
letos v létě tuto
nabídku rozšíří A4
Avant g-tron a A5
Sportback g-tron
poháněné čtyřválcem 2,0 TFSI g-tron. Jejich prodej
na českém trhu bude zahájen během července,
kdy bude zveřejněna cena, první dodávky vozů lze
očekávat koncem léta.
Tento dvoulitr poskytuje výkon 125 kW (170 k) a
točivý moment 270 N.m. Přitom má v kombinaci s
převodovkou S tronic spotřebu 3,8 kg CNG/100 km,
což odpovídá emisím 102 g CO2/km resp. při jízdě na
benzin 5,6 l/100 km, což odpovídá 126 g CO2/km. S

tímto motorem oba vozy zrychlují z 0 na 100 km/h za
8,4 s a dosahují 221 km/h resp. 226 km/h. Přitom mají
jízdní dosah 950 km, z čehož na zemní plyn připadá
500 km.
Tento motor je současně první pohonnou jednotkou na
CNG umožňující použití sportovního režimu. Při vývoji
bivalentního motoru (tzn. umožňujícího spalování
plynu i benzinu) mají konstruktéři za úkol dosáhnout
při použití obou paliv zcela stejnou charakteristiku
aby řidič při přechodu z jednoho na druhé nic
nepoznal.
Vozy
na CNG mají zcela
stejné uspořádání
ovládacích
a
informačních
prvků a k dispozici
jsou
veškeré
komunikační
systémy
včetně
navigace,
která
navíc informuje o
nejbližších plnicích
stanicích. Z pohledu
řidiče jsou tedy
vozy Audi g-tron plnohodnotnými automobily se
sportovní charakteristikou ale s výrazně zvýšenou
ohleduplností k životnímu prostředí.
Více o motoru 2,0 TFSI g-tron a syntetickém plynu
Audi e-gas na str. 11 (po stažení pdf verze)
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Bonett otevřel CNG stanici u Makra
Největší prodejce stlačeného zemního plynu pro
dopravu v České republice společnost Bonett
pokračuje v rychlém rozšiřování své sítě plnicích stanic
na CNG. Nyní v Čestlicích u Prahy, v těsné blízkosti
dálnice D1, otevřel první stanici vybudovanou ve
spolupráci s velkoobchodním řetězcem Makro.
Stanice bude svým umístěním výhodná nejen pro
běžné motoristy, ale i pro dodavatele a zákazníky
velkoobchodního řetězce Makro, protože stále více
provozovatelů flotil dodávkových aut volí právě
ekonomicky výhodný pohon na zemní plyn. Během
letošního roku Bonett zprovozní dalších šest plnicích
stanic u dalších poboček řetězce Makro. Celý projekt, zahrnující celkem deset
stanic, by měl být dokončen během příštího roku. Výdejní stojany budou součástí
samoobslužných čerpacích stanic, které Makro provozuje u svých prodejen. U většiny
stanic budou dva výdejní CNG stojany.
více na www.autoweek.cz
Hyundai Ioniq Plug-in na český trh
Hyundai Motor v České republice nově nabízí model Ioniq ve verzi Plug-in Hybrid,
nejnovější variantu verzí Hybrid a Electric, uvedených na trh v druhé polovině
minulého roku. Ioniq Plug-in Hybrid kombinuje zážehový čtyřválec Hyundai 1,6 GDI s
přímým vstřikováním s elektromotorem o výkonu 45 kW (61 k), který je napájen z lithiopolymerových akumulátorů o kapacitě 8,9 kWh, což umožňuje dojezd s čistě elektrickým
pohonem až 63 km. Nejvyšší výkon spalovacího motoru je 77 kW (105 k). Celkový
výkon systému je 104 kW (141
k). Spotřeba v kombinovaném
režimu EU je 1,1 l/100 km.
Pro model Ioniq Plug-in Hybrid
se základní cenou 859 990 Kč
zákazník nad rámec pětileté
záruky získá osmiletou záruky na
vysokonapěťové akumulátory s
omezením na 200 000 km.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 23. týdne na www.autoweek.cz v rubrice autoservis:
Pozvánka na Dacia Piknik - Šiklův mlýn
Federal-Mogul nabídl bezplatné sady parts4free značky Moog
Hybridy slaví 20 let - jejich prodej v AAA Auto roste
Autotým představuje online Katalog kontrolovaných vozů
Bosch Diesel opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru
Automechanika Birmingham 2017 s českou účastí
Kia otevřela moderní školicí středisko v obci Nupaky

Úspěchy vládám navzdory
Výroční tisková konference Sdružení automobilového
průmyslu byla věnována výsledkům automobilového
průmyslu v ČR v roce 2016 v českém automobilovém
průmyslu.
„Automobilový průmysl v České republice dává přímo
práci 150 000 lidem a dalším 250 000 nepřímo. Pouhé
3 % zaměstnanců činných v české ekonomice vytváří
9 % HDP. Více než 80 % našich výrobků vyvážíme
do zahraničí. Objem exportu našich členů se zvýšil o
téměř 11 %. Tento nárůst nebyl, díky měnové politice
ČNB, ovlivňován výkyvy kurzu eura, protože euro je
dominantní měnou pro naše obchodování a EU je pro
nás největším trhem,“ zhodnotil president AutoSAP
Bohdan Wojnar.
Vedle finálních výrobců jsou významnou součást autoprůmyslu v České republice dodavatelské firmy. Ty
zvýšily svůj podíl na celkových tržbách členů AutoSAP
na 44 % a v exportu na 41 %.
„Zatímco jinde se o tom jen mluví, automobilový
průmysl v ČR je už dávno v éře Průmyslu 4.0. Vše už
dávno funguje on-line, takže nejde o žádné montovny. Zvyšuje se i podíl investic do výzkumu. Dodavatelé se na těchto investicích podílejí 65 % z celkem
16,9 miliardy Kč,“ uvedl vicepresident AutoSAP Pavel
Juříček.

Viceprezident AutoSAP Miroslav Dvořák vyzdvihl
skutečnost, že počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP dosáhl 117 948 osob, což představuje 9 %
zaměstnanců pracujících v průmyslu ČR. Přitom vytvářejí 24 % průmyslové výroby ČR.
„Přestože jsme schopni nabízet dlouhodobou perspektivu, chybí nám zaměstnanci od operátorů až
po konstruktéry a vývojáře. Problémem je struktura absolventů škol. V oblasti vzdělávání je naším
primárním cílem zkvalitnit úroveň znalostí a dovedností žáků a pomoci změnit vzdělávací systém tak,
aby odpovídal zaměření tuzemské ekonomiky a reflektoval situaci na trhu práce,“ uvedl Dvořák.
„V současné době jsme nuceni přijímat i nekvalifikované pracovníky. Hodně se mluví o možném využití pracovníků z Ukrajiny. Jenže tam je obrovská
korupce, takže dohoda trvá strašně dlouho. Stát by
nám měl pomoci, ale jeho role je naprosto nulová.
Musíme si naše budoucí zaměstnance vychovávat
sami, a to už od mateřských školek, a obcházet přitom státní systém! Žádná z vlád zatím neudělala nic
pro pozvednutí technického školství. Přitom mezi
dětmi zájem o technické obory roste, což je naší
zásluhou,“ uzavřel Miroslav Dvořák.

více na
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Hyundai a Kia jdou s dobou
Korejské značky Hyundai a Kia připravují nové modely pro segment malých SUV a crossoverů. Jako
průkopníci kompaktních a velkých SUV zde s modely Kia Stonic a Hyundai Kona trochu dohánějí vlak,
nicméně stále rychleji než například Volkswagen s
modelem T-Roc.
Hyundai ohlásil přípravu na premiéru malého modelu Kona, jímž doplní svou nabídku sestávající z Tucsonu a Santa Fé. Nyní Kia představila první náčrty svého modelu Stonic vycházejícího ze stejného
základu a doplňujícího modely Sportage a Sorento.
Oba by měly přijít do prodeje letos na podzim.
Kia Stonic vychází z aktuálního stylu značky, ale více
agresivní podobou připomíná Nissan Juke. Její design je dílem frankfurtského studia, zatímco technickou stránku měli na starosti vývojáři z centra v Rüsselsheimu.
Vycházeli přitom ze stejného základu
jako nová generace malého modelu
Rio, což potvrzuje i velká podobnost
přístrojové desky obou modelů. Kia
Stonic se veřejnosti oficiálně představí
v září na autosalonu ve Frankfurtu, ale
více se o tomto voze dozvíme už 20.
června.

Také Hyundai Kona bude využívat stejnou platformu
a komponenty (tzn. zde z modelu i20, což je obdoba
vozu Kia Rio). Hyundai pro tento model slibuje nový
projekční displej (HUD) s úhlopříčkou 8“ a mimořádně jasným zobrazováním. Zatím zveřejněné obrázky
ukazují i na použití Full LED světlometů. Také Hyundai Kona bude mít oficiální premiéru v září ve Frankfurtu, ale první podrobnosti budou zveřejněny už
13. června. Hyundai Kona se během pár let objeví i
ve verzi s elektrickým pohonem a akumulátory.
Oba modely korejských značek bude očekávat tvrdá
konkurence v podobě připravovaného Volkswagenu
T-Roc a jeho sourozenců se značkami Škoda a Seat.

více na
www.autoweek.cz
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Autoklub ČR opustil Václav Špička
Dlouholetý expert Autoklubu ČR na
bezpečnost dopravy Václav Špička
ukončil své působení v organizaci.
Václav Špička měl v Autoklubu kromě
jiného na starosti komunikaci s médii,
kterým pravidelně zasílal nové informace
a změny v dopravní legislativě.
„Dnem 31. května 2017 skončilo mé
18leté působení v Autoklubu ČR. V této
souvislosti bych Vám chtěl poděkovat
za spolupráci a popřát Vám vše
dobré, hodně úspěchů ve Vaší práci a
spokojenost v rodinném životě,“ napsal
novinářům Špička. Důvody odchodu a
svoji novou pozici neoznámil.

Hyundai se propadl v USA, manažer
končí
Šéf prodeje americké pobočky
Hyundai Motor Derrick Hatami
rezignoval. Odchází několik dní
po zprávě, že prodej vozů firmy na
americkém trhu v květnu brutálně
klesl. Prodej vozů Hyundai v USA se v
květnu v meziročním srovnání propadl
o 15,5 procenta, zatímco celý
americký automobilový trh oslabil o
jedno procento. Hyundai si tak v tomto
měsíci vedl ze všech prodejců vozů
v USA nejhůř. Jde o druhý odchod
vedoucího manažera amerických
aktivit Hyundai za poslední půlrok
poté, co v prosinci odešel nejvyšší šéf
této pobočky Dave Zuchowski.
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Tajemství tříválce Škoda 1,0 TSI

VW Group sází na CNG

České vozy velkých cen

YFAI otvírá nový výrobní závod

24 hodin Le Mans - už za týden

Tajemství tříválce Škoda 1,0 TSI
Nový tříválec Škoda 1,0 TSI EA211 má hliníkový blok
i hlavu válců, kovaný klikový hřídel, hliníkové písty a
kované ojnice. Výsledkem je hmotnost 93 kg, o 10
kg menší než původně používaný čtyřválec 1,2 TSI
při
srovnatelných
výkonových parametrech. Olejové čerpadlo s plynule regulovatelným výkonem
dodává
potřebný
tlak, který se neustále
přizpůsobuje
zatížení motoru. Motor používá proměnlivé časování sacích
i výfukových ventilů
natáčením vačkových
hřídelů.
Motor pracuje s
rozdílnou teplotou
chladicích okruhů pro
hlavu a blok válců rozdíl je 17 °C. Teplota výfukových plynů
dosahuje až 1050
°C, což znamená extrémní namáhání pro
ocelové díly. Všechny
motory Škoda proto používají chlazení výfukového
potrubí integrovaného do hlavy válců. Tím se eliminuje potřeba vstřikování většího množství paliva

(obohacení směsi) do válce aby se jeho odpařením
snižovala teplota za cenu poněkud vyšší spotřeby.
Pro eliminaci nevyváženosti tříválce použili konstruktéři místo vyvažovacího hřídele elegantní technické
řešení označované
jako příčné vyvážení
- tlumič kmitů a setrvačník jsou na
opačných
koncích
klikového
hřídele
s úmyslně nevyváženou konstrukcí
pro snížení projevu
vibrací motoru. Tlumič kmitů s cíleným
zesílením materiálu
a setrvačník s cíleně
umístěnými
otvory jsou opatřeny
specifickými
nev y váženostmi
přizpůsobenými
příslušnému
typu
vozidla.
Vibrace
se tím neodstraní,
ale prostorově se
přenášejí do jiné osy,
v níž má vozidlo větší
tuhost. Převažující nepříjemné vertikální vibrace se
přetransformují do příčného směru, kde nemají dopad na jízdní komfort.

více na
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VW Group sází na CNG
Nový motor Audi 2,0 l g-tron, vytvořený na bázi
motoru 2,0 TFSI, má přímé vstřikování paliva a systém
proměnlivého zdvihu ventilů Audi valvelift. Motor
pracuje s vysoce efektivním spalovacím procesem Audi
B-cycle vycházejícím z Millerova cyklu. Pro dosažení
optimálního kompresního poměru 12,6:1 a spolehlivé
činnosti při spalování plynu byly modifikovány písty
a ventily. Celkem je v motoru 29 odlišných nebo
modifikovaných komponent v porovnání s motorem
na benzin. Jedná se především o díly, kterých se týká
skutečnost, že plyn nemá mazací schopnosti.
Čtyři válcové nádrže na plyn v zádi vozu Audi A4 Avant
g-tron nebo A5 Sportback g-tron jsou tvořeny třemi
vrstvami - vnitřní plynotěsnou polyamidovou, střední
kompozitní z kombinace GFRP (Glass Fiber-reinforced
Polymer) a CFRP (Carbon Fiber-reinforced Polymer) a

z vnějšího pláště z GFRP. Díky tomu je jejich hmotnost
nižší o 56 % než u ocelových.
Volkswagen Group se zavázala podporovat rozvoj
používání zemního plynu v dopravě i pomocí při
rozšiřování sítě plnicích stanic. Cílem je rozšířit stávající
množství vozidel na CNG v Německu do roku 2025
na desetinásobek, tedy milion vozidel, a zvýšit počet
plnicích stanic ze současných 900 na 2000. Podobně
by měl být podporován rozvoj pohonu na CNG i v
dalších zemích EU.
Doplněním zemního plynu by se měl stát i syntetický
plyn Audi e-gas. Ten se vyrábí z vody a CO2 s
využitím elektrické energie získávané z alternativních
zdrojů (větrných nebo slunečních) a bioodpadu. Plyn
se vyrábí ve dvou krocích - prvním je elektrolýza
vody na kyslík a vodík a druhým tzv. metanizace,
kdy vodík reaguje s CO2 získávaným zpracováním
bioodpadu. Výsledkem tohoto procesu je syntetický
metan. Množství motorem g-tron emitovaného
CO2 nepřevyšuje množství tohoto plynu využité pro
výrobu. Při zahrnutí emisí vzniklých při jeho dopravě
se snižují celkové emise CO2 o 80 % v porovnání s
fosilními palivy.
Audi už v roce 2013 uvedlo do provozu první produkční
závod ve Werlte v Dolním Sasku. Rozsáhlejší využití
této technologie ovšem vyžaduje politickou podporu.

více na
www.autoweek.cz

YFAI otvírá nový výrobní závod
Největší světový výrobce automobilových interiérů
společnost Yanfeng Automotive Interiors (YFAI)
slavnostně otevřel nový high-tech výrobní závod v
Plané nad Lužnicí. Závod bude od ledna 2018 vyrábět
přístrojové desky a dveřní panely pro osobní vozy
především značek Mercedes-Benz a Škoda.
Nový výrobní závod v jižních Čechách společnost
vybudovala v průmyslovém areálu na okraji Plané nad
Lužnicí a vybavila jej špičkovým high-tech výrobním
zařízením. Bude vzorem při uplatňování principů
Průmyslu 4.0. Díky propojení všech zařízení v továrně
se budou všechny změny ve výrobě i případné
problémy řešit mnohem efektivněji a levněji.
„Spoléháme na místní pracovní sílu a do našeho
nového závodu jsme již přijali 170 zaměstnanců.
Počet zaměstnanců chceme do začátku roku 2018
navýšit na 200 a do roku 2021 hodláme přijmout až
452 kvalifikovaných lidí z regionu. Nábor na volná
místa již probíhá, zatím jsme se získáváním nových
pracovníků neměli problém,“ uvedl Jiří Rösner, Plant
Manager Operations v Plané nad Lužnicí.
Yanfeng Automotive Interiors s centrálou v Šanghaji
byla založena v roce 2015. Je společným podnikem
jednoho z největších dodavatelů v automobilovém
průmyslu v Číně Yanfeng a společnosti Adient,

světové jedničky ve výrobě automobilových sedadel
(dříve divize Seating společnosti Johnson Controls).
Klíčovými výrobky společnosti jsou přístrojové desky
a palubní systémy, dveřní panely, podlahové a stropní
konzole pro všechny světové výrobce automobilů.
V regionu střední a východní Evropy společnost YFAI
letos otevřela Technologické centrum v Trenčíně
a Automobilové obchodní centrum v Bratislavě.
Kromě toho provozuje závod na výrobu dveřních
panelů, podlahových konzolí a dalších komponent
automobilových interiérů v Žatci a výrobní závody v
maďarské Pápě a v Námestovu na Slovensku.

více na
www.autoweek.cz

České vozy velkých cen
ČVUT Fakulta dopravní uspořádala výstavu České
vozy velkých cen. Šlo už o třetí přehlídku motorových
vozidel vzešlých převážně z práce absolventů pražské
ČVUT, byť ještě v dobách před vznikem samostatné
Fakulty dopravní ale převážně z Fakulty strojního
inženýrství. Výstava navázala na úspěšné výstavy
Český kabriolet a kupé v průběhu století (2016) a Český

motocykl (2014). Přehlídka závodní techniky vzešlé z
českých dílen a továren proběhla v historickém dvoře
ČVUT Fakulty dopravní v Konviktské ulici.
Na výstavě bylo možné vidět unikátní automobily,
které v minulém století závodily a vítězily v prestižních
soutěžích na domácích tratích ale i po světě. Také k
této výstavě bude vydán sborník představující všechny
vystavené exponáty.

více na
www.autoweek.cz

24 hodin Le Mans - už za týden
Poté, co Audi na konci roku 2016 ukončilo činnost a
odmítlo dát pro Le Mans vozy R18 k dispozici týmu
Rogera Penskeho, bude letošní Le Mans soubojem
jen dvou značek přihlášených do vrcholné kategorie
LMP1 Hy - obhájce prvenství Porsche a vítěze
obou letošních šestihodinovek v rámci mistrovství
světa vytrvalců FIA WEC Toyoty. Toyota kralovala
předsezonním testům i testu v Le Mans.

Porsche 919 Hybrid
V4 2,0 l turbo, 368 kW (500 k), 8 MJ, největší systémový
výkon 662 kW (900 k)
Letošní vůz je evolucí vítězného vozu z posledních
dvou let, nicméně většina komponent je nových a
změnila se i aerodynamika.
Hybridní systém využívá rekuperaci kinetické energie s
motor-generátorem MGU-K na přední nápravě (odtud
přichází 60 % elektrické energie hybridního systému)
a rekuperaci tepelné energie s motor-generátorem
MGU-H paralelně s turbínou turbodmychadla (ve F1
se používá sériové propojení). Pokud MGU-K pracuje
jako elektromotor, pak přidává na přední nápravě 294
kW (400 k). Elektromotor MGU-H dodává pro pohon
dmychadla 74 kW (100 k).

1
Porsche Team Neel Jani/André Lotterer/Nick
Tandy
2
Porsche Team Timo Bernhard/Earl Bamber/
Brendon Hartley
Toyota TS 050 Hybrid
V6 2,4 l twin-turbo, 368 kW (500 k)8 MJ, největší
systémový výkon 986 k
Nový motor má zvětšený kompresní poměr.
Optimalizovaný hybridní systém pracuje se dvěma
menšími a lehčími motor-generátory systému
rekuperace kinetické energie (MGU-K) na každé
nápravě a vylepšenými Li-Ion akumulátory.
7
Toyota Gazoo Racing Mike Conway/Kamui
Kobayashi/Stéphane Sarrazin
8
Toyota Gazoo Racing Sébastien Buemi/
Anthony Davidson/Kazuki Nakajima
9
Toyota Gazoo Racing José María López/
Nicolas Lapierre/Yuji Kunimoto
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