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Také Škoda Scala bude na zemní plyn
Škoda v rámci CNG Mobility Days v Berlíně (24.
– 25. června 2019 – viz str. 12) představila vůz Scala
G-Tec s pohonem na zemní plyn. Doplňuje tak
nabídku nového kompaktního modelu o variantu,
která je efektivní a šetrná k životnímu prostředí.
Zahájení prodeje modelu Škoda Scala G-Tec se
plánuje na čtvrté čtvrtletí 2019.
Škoda Scala G-Tec bude vedle modelu
Octavia G-Tec druhým modelem s pohonem
na zemní plyn v aktuální nabídce značky (výroba
verze Citigo G-Tec už skončila, protože bude
nahrazena verzí s elektrickým pohonem Citigoe
iV).
Nový model Scala G-Tec pohání přeplňovaný
zážehový tříválec 1,0 l s největším výkonem 66 kW
(90 PS) a maximálním točivým moment em160
N.m. Převodovka je šestirychlostní přímo řazená.
V porovnání s provozem na benzin klesají emise
CO2 o 25 %, výrazně méně vzniká i oxidů dusíku
(NOx) a netvoří se žádné pevné částice.

v podlaze disponuje objemem zavazadlového
prostoru 339 l.
Člen představenstva Škoda Auto za technický
vývoj Christian Strube říká: „Zemní plyn hraje
v mixu motorů vozů Škoda důležitou roli, protože
nám pomáhá snižovat emise CO2. Naše motory
na zemní plyn jsou díky nízkým emisím stále
oblíbenější u zákazníků.“
Scala G-Tec je k dispozici v úrovních výbavy
Ambition a Style s kotoučovými brzdami vpředu
i vzadu. Stejně jako všechny ostatní verze, tak
i varianta G-Tec nabízí sériově Asistent udržování
jízdního pruhu a Front Assist s funkcí nouzového
brzdění, LED světlomety a zadní skupinové svítilny,
pro stupeň Style v Bi-LED provedení.

Tři spojené ocelové nádrže na 13,8 kg zemního
plynu umožňují při pohonu čistě na CNG dojezd
410 km. V kombinaci s nádrží na 9 l benzinu je
celkový dojezd 630 km. Pokud dojdou zásoby
CNG, řídicí jednotka automaticky přepne na
benzinový režim. Díky uspořádání nádrží na CNG
více na
www.autoweek.cz

Vozy Škoda pro modelový rok 2020
Detailní vylepšení se dotkla celé
modelové nabídky. Karoq a Kodiaq mají
nově místo loga na zádi nápis Škoda jako
model Scala. Adaptivní podvozek DCC
je pro Karoq a Kodiaq nyní dostupný i jen
s pohonem předních kol a asistent hlídání
mrtvého úhlu (Blind Spot Detect) se mění
na asistent změny jízdního pruhu (Lane
Assistant), který díky radaru prodlužuje
dosah ze 20 na 70 m.
Fabia, Scala, Karoq a Superb ve
variantách s bezklíčovým přístupem KESSY
jsou nově vybaveny senzorem pohybu
v klíčku od vozidla, který po určité době
bez pohybu přestane vysílat signál, což

znemožní
odemčení
automobilu bez
vědomí jeho
majitele.
SD kar ta
s
mapami
pro navigaci
Amundsen
navyšuje kapacitu z 16 na 32 GB. Tím se
řeší problémy s různými verzemi mapových
podkladů, protože na novou kartu se vejde
mapa celé Evropy.
Specifikace modelového roku 2020
naběhnou do výroby ve 28. týdnu.

Nejvýkonnější vznětový motor na evropském trhu
V době diskusí o budoucnosti
vznětových motorů přichází Audi SQ8 TDI
s nejvýkonnějším vznětovým motorem na
evropském trhu osobních aut umožňujícím
zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,8 s. Motor V8
Biturbo 4,0 TDI má dvě turbodmychadla
pracující na principu postupného
přeplňování - při nízkých otáčkách je

aktivní pouze jedno, od otáček 2200/min
se připojuje druhé. Při rozjezdu a akceleraci
z nízkých otáček je první turbodmychadlo
navíc podporováno elektricky poháněným
dmychadlem EAV (Elektrisch Angetriebener
Verdichter). Dmychadlo EAV je napájeno
hlavní elektrickou sítí s napětím 48 V, která
je rovněž základem systému částečně
hybridního pohonu MHEV (Mild Hybrid
Electric Vehicle). Motor dosahuje nejvyššího
výkonu 320 kW (435 k) v rozsahu otáček od
1250 do 3250/min a poskytuje maximální
točivý moment 900 N.m. Na český trh Audi
SQ8 TDI přijde v průběhu léta. Cena zatím
nebyla stanovena.

Krátce

K projektu vývoje autonomních vozidel Toyoty se připojují i Mazda a Subaru.
Průměrný věk automobilů ve Spojených státech podle IHS Markit stoupl na rekordních
11,8 roku.
Majitel Zhejiang Geely Holding Group Li Shu Fu popřel informace médií, že by chtěl
prodat Volvo Cars.
Podle průzkumu společnosti Geotab více než polovina německých firem chce do roku
2028 přejít na elektromobily, podmínkou je ale lepší infrastruktura.
Ve Velké Británii připravují zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035, jenže
k tomu potřebují zvýšit výrobu „zelené“ elektrické energie na čtyřnásobek.

více na
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Nová Corsa přichází
Jen několik dní poté, co byla představena
Corsa-e poháněná elektromotorem napájeným
z akumulátoru, následuje verze se spalovacími
motory.
Auto mírně narostlo na délku 4060 mm
a s dlouhým rozvorem náprav 2540 mm se zvětšil
prostor pro cestující vzadu. Také zavazadlový
prostor narostl z původních 285 na 309 l. Protože
Corsa 6. generace využívá podvozkovou
platformu PSA CMP, podařilo se snížit hmotnost
v průměru o 108 kg a současně bylo možné
rovnou připravit i verzi Corsa-e s plně elektrickým
pohonem.
Na přístrojové desce dominují dva displeje
– jeden nahradil tradiční přístrojový panel
a druhý, citlivě zakomponovaný do středové
konzole, je dotykový 7,0“ nebo 10,0“ pro
ovládání multimediálního systému, ovšem
společně s mnoha tradičními mechanickými
ovladači, jimiž se ovládá i klimatizace. Kromě
toho nabízí Corsa i novou telematickou službu
Opel Connect.

Nabídka motorů začíná u nepřeplňovaného
tříválce s objemem 1,2 l/55 kW (75 k). Tato základní
verze má hmotnost jen 980 kg. Tříválce 1,2 Direct
Injection Turbo s přeplňováním v kombinaci
s přímým vstřikováním benzinu mají 74 kW (100
k) nebo 96 kW (130 k). Doplní je turbodiesel 1,5
Turbo D/75 kW (102 k) s oxidačním katalyzátorem
a adsorbérem NOx, vstřikováním AdBlue (nádrž
AdBlue má 15 l), katalyzátorem SCR (selektivní
katalytická redukce) a filtrem pevných částic
DPF. Celý systém je umístěn v blízkosti motoru
a díky adsorbéru NOx je účinný i při nízké provozní
teplotě.
Corsa bude první v segmentu malých aut
s nabídkou adaptivních světlometů IntelliLux
LED Matrix s funkcí odstínění ostatních vozidel
pomocí osmi segmentů řízenými s využitím dat
z HD kamery.
Prodej Corsy 6. generace bude zahájen na
podzim po výstavní premiéře na autosalonu IAA
ve Frankfurtu. Vyrábět se bude včetně verze
Corsa-e v Zaragoze ve Španělsku.

více na
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Opel Astra příští generace se bude vyrábět
v Rüsselsheimu
Na tuto zprávu čekalo s nadějí mnoho
zaměstnanců Opelu. Současně je špatnou
zprávou pro britské zaměstnance továrny
Vauxhall. Současně je jasné, že v procesu
rozhodování o budoucím výrobním
závodě modelu Astra hrály i obavy
z Brexitu bez dohody. Podpis dohody
s Radou zaměstnanců a zástupci IG
Metall uvolnil plánované investice Groupe
PSA do mateřského závodu automobilky
Opel v Rüsselsheimu. Další rozvoj továrny
bude stát i na výrobě modelu Astra příští
generace, jehož produkce se spustí v roce
2021. Astra příští generace bude využívat
platformu EMP2 skupiny PSA a bude
se vyrábět i s elektrickým pohonem.

V Rüsselsheimu se i nadále bude vyrábět
také Insignia. Astra se v současné době
vyrábí v Ellesmere Portu ve Velké Británii
a Gliwicích v Polsku.

Bez sloupku řízení po Nürburgringu
Během závodu 24 hodin na Nürburgringu
Rahel Freyová ve světové premiéře
absolvovala Severní smyčku s vozem Audi
R8 LMS GT3 s řízením fly-by-wire, tedy bez
sloupku řízení. Mechanické spojení mezi
volantem a převodkou řízení nahrazuje kabel
a elektrické impulsy s přenosovou rychlostí
v milisekundách. Provozní zkoušky systému

Space Drive na horském okruhu proběhly
k plné spokojenosti specialistů společnosti
Schaeffler Paravan Technologie. Vůz jako
první získal homologaci německé federace
motoristického sportu DMSB, takže bude
startovat v šampionátu DMV GTC (Gran
Turismo Touring Car Cup). V rámci tohoto
seriálu už vůz testoval Markus Winkelhock:
„V závodním voze musíte reagovat velmi
rychle a potřebujete okamžitou odezvu
na pohyb volantem. Proto jsem měl zprvu
určité pochybnosti. Ale nevyskytl se žádný
problém. Řízení bylo neuvěřitelně rychlé
a neuvěřitelně přesné.“ Space Drive je
klíčovou technologií pro autonomní jízdu na
úrovních 4 a 5 a předpokladem pro nové
koncepty interiéru. Společnost Schaeffler
Paravan Technologie chce do roku 2021
tento systém připravit pro sériovou výrobu.

více na
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Český automobilový průmysl
v očekávání transformace
Rok 2018 byl pro celý evropský a světový
automobilový průmysl přelomový. Evropská
unie schválila regulaci omezující emise
CO2 z osobních automobilů a s ní i nástup
elektromobility. Pro udržení přínosů, které
automobilový průmysl pro českou ekonomiku
má, je nezbytná aktivní účast vlády, samospráv,
ale i spolupráce s dalšími odvětvími, jako
například energetika, IT nebo telekomunikace.
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar připomíná,
že automobilový průmysl čekají zásadní změny:
„Evropská regulace limitů CO2 vytváří na
automobilky velký tlak. Výrobci i dodavatelé
se na nové trendy intenzivně připravují. Klíčem
k úspěchu bude zájem zákazníků. Proto je
zásadní aktivní podpora vlády ČR vytvářením
uživatelsky příznivého prostředí. Kromě podpory
rozvoje dobíjecí infrastruktury jde především
o odstranění administrativních překážek, aby
ti zákazníci, kteří se o nákup elektrického
vozidla zajímají, nebyli vystavováni zbytečným
překážkám.“
Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl
k tomu dodal: „Pokud se vládě nepodaří
odstranit překážky, které brzdí například rozvoji
elektromobility v ČR, pak hrozí, že pokuty, které
by automobilky byly při neplnění emisních cílů
nuceny platit do rozpočtu EU, měly zásadní

negativní vliv nejen na prosperitu ﬁrem, ale i na
odvody do státního rozpočtu a zaměstnanost.
Hovoříme přitom o 250 milionech Kč na každých
100 000 vyrobených vozidel při překročení limitů
o pouhý 1 g CO2.“
AutoSAP apeluje na vládu ČR, aby urychleně
přijala opatření, která odstraní překážky
rozvoje elektromobility v ČR. Vedle investic
do infrastruktury navrhuje zavedení opatření
bez dopadů na veřejné rozpočty směřující
k odstranění bariér zejména pro firemní zákazníky
k pořizování nových bezemisních vozidel:
- zrychlení přípravy a realizace výstavby
dobíjecích stanic
- přechodné zrušení nebo snížení poplatku
za pronájem parkovacího místa při vlastnictví
elektromobilu
- snížení odvodu z pořizovací ceny u služebního
elektromobilu využívaného i pro soukromé účely
- přijetí pravidel pro vyúčtování domácího
dobíjení služebních vozů
- vyjasnění daňové souvislosti poskytnutí
služebního wallboxu zaměstnanci
- zavedení zrychlených odpisů pro dobíjecí
stanice
- zavedení zrychlených odpisů pro elektromobily.

více na
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Kia XCeed zaplňuje další mezeru
Od září Kia rozšíří modelovou řadu Ceed
o crossover XCeed. S délkou 4395 mm je
o 85 mm delší než Ceed a o 90 mm kratší
než SUV Sportage. Má nižší polohu těžiště
než Sportage, takže je dynamičtější, ale
poloha sedadel je o 42 mm vyšší než
v Ceedu, takže poskytuje lepší přehled.
Rozvor náprav je stejný pro všechny verze
Ceedu - 2650 mm, ale prodloužený zadní
převis umožnil zvětšit zavazadlový prostor
na 426 l resp. až 1378 l. Výbava je z velké
části na stejné úrovni jako jeho sourozenci
v řadě Ceed, ale je to první Kia, která má
12,3“ plně digitální HD přístrojový panel.
Zážehové motory jsou tříválec 1,0 T-GDI/88
kW (120 k) a čtyřválce 1,4 T-GDI/103 kW (140
k) a 1,6 T-GDI/150 kW (204 k). Turbodiesel
1,6 CRDi Smartstream je ve verzích 85 kW
(115 k) nebo 100 kW (136 k). V příštím roce

nabídku rozšíří mild-hybrid a plug-in hybridní
verze s dojezdem na elektřinu 50 km.
Kia XCeed se vyrábí, stejně jako Ceed,
Ceed Sportswagon a ProCeed, v závodě
u Žiliny na Slovensku.

Ford znovu vypouští Pumu
U Fordu už Puma byla - v podobě
pěkného malého kupé. Nová edice, jejíž
prodej bude zahájen počátkem roku 2020,
je ovšem crossover či SUV. Nový model je
postaven na architektuře modelu Fiesta.
To jediné jej spojuje s Pumou z 90. let, která
rovněž vycházela z Fiesty. Puma ovšem má

o 90 mm delší rozvor náprav než Fiesta (2583
mm) a je dlouhá 4186 mm. Zavazadlový
prostor s objemem 456 l by měl být v tomto
segmentu největší. Na přístrojové desce
podobné koncepce jako u Fiesty dominuje
až 12,3“ digitální přístrojový panel. Nabízet
se bude jen zážehový tříválec EcoBoost
1,0 l ve verzích od 70 kW (95 k) přes 92 kW
(125 k) s funkcí deaktivace jednoho válce,
k níž lze za příplatek získat systém MHEV, až
po 114 kW (155 k), která je mild-hybridním
systémem pohonu se 48 V vybavena
standardně. V průběhu příštího roku
přibude i turbodiesel 1,5 ecoBlue/88 kW
(120 k).
Puma
se
bude
vyrábět
v modernizovaném závodě Craiova
v Rumunsku.

více na
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Personalia z
Provozním ředitelem CzechToll
se stal Petr Chvátal
Provozním ředitelem společnosti
CzechToll se stal Petr Chvátal, zkušený
manažer v oblasti IT a managementu.
Ve vedení CzechToll bude zodpovědný
za provozní řízení firmy a zajištění
bezproblémového startu a následného
provozu nového satelitního mýtného
systému k 1. prosinci 2019.
„Projekt výstavby a provozu mýtného
systému je skvělou příležitostí, jak můžeme
řízení dopravy
v ČR posunout
o úroveň výše.
Díky moderním
technologiím
totiž nemusí být
m ý t n ý s y s té m
jen nástrojem
pro výběr peněz
od dopravců.
Velkou výzvou je prosadit jeho využití
pro lepší řízení dopravy, optimalizaci
investic do dopravní infrastruktury i pro
celkové zvyšování bezpečnosti provozu
na českých silnicích a dálnicích,“ uvádí
Petr Chvátal.
Petr Chvátal je absolventem Fakulty
elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeho
doménou jsou obory IT a telekomunikace.
Před rokem 2011 působil jako obchodní
a projektový manažer v českých
pobočkách společností Hewlet - Packard
(2004–2011), Sun Microsystems (2000–
2004) a Lucent Technologies (1997–2000).
V letech 2011 až 2015 transformoval IT
organizaci v Českém rozhlase podle
standardů ITIL. V letech 2015 až 2017 byl
předsedou představenstva a generálním
ředitelem společnosti Informační služby
energetika, která poskytuje komplexní
ICT služby.

Český Mercedes-Benz mění
ředitele
Dosavadní generální ředitel M-B Cars
ČR Marc Boderke se 1. července přesune
do Stuttgartu, kde povede v rámci
pracovní rotace strategický produktový
management divize Mercedes-Benz Cars.
Vymění se s Ing. Wolfgangem Karlem
Bremmem, který naopak povede Prahu.
Bremm nastoupil do společnosti Daimler
již v roce 1997. Po různých pozicích
v divizi Mercedes-Benz Trucks, v oddělení
poprodejních služeb a produktovém
managementu třídy C působil
v letech 2013 až 2016 jako generální
ředitel společnosti Mercedes-Benz
v Lucembursku. V roce 2016 převzal pozici
vedoucího strategického produktového
managementu, síťově propojených služeb
a výzkumu trhu. Bremm měl v této funkci
odpovědnost mimo jiné za koncepci
a uvedení úspěšného informačního
a zábavního systému MBUX.

více na
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Úspěšný rok automobilového průmyslu
Produkce firem sdružených v AutoSAP mírně
překonala maxima dosažená o rok dříve. Členové
AutoSAP představují 15 % zaměstnanců v průmyslu
ČR ale firmy AutoSAP se na celkové průmyslové
produkci v roce 2018 podílely 23,7 % a jejich podíl
na exportu ČR činil v loňském roce 20,9 %.
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce
2018 vzrostla o 8,7 % na 40 865 Kč, v dělnických
profesích o 9,4 % na 34 556 Kč. Celkově je
průměrná mzda u členů AutoSAP o 28,2 % vyšší
než průměrná mzda v ČR, v dělnických profesích
je 8,4 % nad celkovou průměrnou mzdou v ČR.
Produkce finálních výrobců jen mírně navýšila
rekordní hodnoty s roku 2017. I nadále je velký
zájem o „české“ autobusy vyráběné výhradně
na zakázku. V přepočtu na jednoho obyvatele
jsme jedničkou ve výrobě autobusů a dvojkou
v produkci osobních vozů. V absolutním počtu
jsme udrželi pátou pozici v Evropě a oproti roku
2017 se posunuli o dvě příčky vpřed ve světovém
měřítku na patnácté místo. Celkové tržby vzrostly
o 0,6 % na 617,5 miliardy Kč.
Podíl dodavatelských firem na celkových
tržbách firem AutoSAP činí 41,8 % a na exportu 38,3
%. Do skupiny 10 největších exportérů AutoSAP se
dlouhodobě řadí celkem 6 dodavatelů.

Firmy, které se zabývají službami, výzkumem,
vývojem a konstrukcí pro automobilový průmysl
v době transformace celého odvětví nabývají
na své důležitosti. Účelové organizace tvoří
téměř třetinu firem AutoSAP s 9500 zaměstnanců.
S čtvrtinovým nárůstem tržeb na celkových 24,9
miliardy Kč se staly nejrychleji rostoucí součástí
AutoSAP.
Automobilový průmysl je také významným
plátcem daní. Spolu s dalšími segmenty
ekonomiky obsluhujícími automobilový průmysl,
silniční dopravu a mobilitu na pozemních
komunikacích je významným přispěvatelem
do složené daňové kvóty (fiskálních veřejných
příjmů) ČR. Odvody členských firem Sdružení
automobilového průmyslu, které se na celkové
produkci autoprůmyslu podílí z více než 90 %,
dosahují výše nejméně 62 miliard Kč. Když se
podíváme na celý autoprůmysl, odhadujeme,
že se jedná o 69 miliard Kč.
Veřejné investice související s adaptací
ČR na elektromobilitu a další megatrendy
v automobilovém průmyslu a chytré mobilitě tak
významně financuje prostřednictvím příspěvku
do složené daňové kvóty samotný automobilový
průmysl.
více na
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Podnik roku v automobilovém
průmyslu za rok 2018
Sdružení automobilového průmyslu již
pojedenadvacáté vyhlásilo vítěze soutěže
Podnik roku v automobilovém průmyslu. Jako
v předchozích letech byly vyhlášeny vždy tři
nejúspěšnější firmy ve dvou kategoriích - nad a do
250 zaměstnanců.
Posuzovány byly základní ekonomické výsledky
dosažené za rok 2018 a hodnocení probíhalo
na základě těchto kritérií: hospodářský výsledek
před zdaněním (mil. Kč), přidaná hodnota na
pracovníka (mil. Kč/zaměstnanec) a složené
kritérium tržeb - meziroční změna tržeb za prodej
vlastních výrobků a služeb (%) a tržby za prodej
vlastních výrobků a služeb na zaměstnance (mil.

Kč/zaměstnanec). Všechna kritéria mají stejnou
váhu a konečné pořadí firem je dáno součtem
umístění podle jednotlivých kritérií. Do soutěže se
zapojilo celkem 81 firem, v kategorii velkých firem
52 a v kategorii menších celkem 29 společností.
Podniky roku 2018 v českém automobilovém
průmyslu se staly ﬁrmy (v abecedním pořadí):
Firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob
- 3M Česko, spol. s r. o.
- Global Assistance a. s.
- Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic
Branch
Firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob
- Iveco Czech Republic, a. s.
- Mann + Hummel (CZ) v. o. s.
- Škoda Auto a. s.
Při oslavě 30 let AutoSAP ocenil šest
nejúspěšnějších firem ve dvacetileté historii
soutěže Podnik roku v automobilovém průmyslu.
Skleněnou plastiku si odnesli zástupci společností
Continental Automotive Czech Republic, Global
Assistance, Hyundai Motor Manufacturing Czech,
Iveco Czech Republic, Škoda Auto a Toyota
Tsusho Europe SA Czech Republic Branch.
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Volkswagen zářil na summitu zemního plynu
Navzdory intenzivní orientaci na elektrický
pohon si Skupina VW stále udržuje silné postavení
mezi vozidly na stlačený zemní plyn. To se
potvrdilo i při 3. CNG Mobility Days v Berlíně, kde
Volkswagen nabídl přehled o současné situaci
a budoucnosti využití CNG.
V současné době má Skupina VW ve své
nabídce 17 modelů v různých segmentech, což
je zdaleka největší výběr mezi všemi výrobci. Velmi
brzy se tato nabídka rozšíří i o vozy Škoda Scala
a Kamiq.
Nové CNG modely jsou stále více monovalentní
než bivalentní. Modely, jako například Polo TGI
nebo Golf TGI, mají výrazně menší nádrž na
benzin a přidanou další tlakovou láhev na CNG.
Podle VW to naplňuje dlouhodobé přání mnoha
zákazníků, kteří chtějí čistší a levnější provoz se
zemním plynem. S modelem Seat Arona 1,0 TGI je
nyní poprvé k dispozici i moderní SUV s pohonem
na zemní plyn.
Skutečnost, že CNG má také velký význam
pro nákladní automobily a autobusy, skupina VW

dokazuje na příkladu svých dceřiných společností
MAN a Scania.
„CNG je okamžitě dostupná a použitelná
alternativa, která má o 15 % nižší spotřebu ve
srovnání s vozidly na naftu. V současné době je
důležitým argumentem pro použití CNG - zejména
pro speditéry - především vynětí kamionů na
zemní plyn z platby mýtného. CNG auta navíc
nejsou ohrožena zákazy řízení v městských
centrech,“ zdůrazňuje zástupce Skupiny VW pro
CNG Mobility Stephen Neumann.
Ještě lepší rovnováha bilance CO2 vychází při
použití biometanu nebo e-plynu. Oba by mohly
být snadno přiváděny do sítě se zemním plynem
a míchány s fosilním zemním plynem v libovolném
poměru. Zde je průkopníkem Audi: automobilkou
založená společnost od roku 2013 provozuje ve
Werlte (Emsland) první průmyslovou elektrárnu na
světě produkující plyn Audi e-gas, který se získává
s využitím energie z větrných elektráren a dodává
do sítě se zemním plynem.
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BMW Vision M Next: budoucnost je sportovní
Je to legitimní nástupce BMW i8? Na pohled
tak působí, i když BMW označuje M Next jen jako
„vizi“. V pohonné jednotce jsou jasné podobnosti,
z hlediska designu a interiér je zcela odlišný. Studie
ukazuje, jak by měla vypadat sportovní jízda zítřka
- autonomně nebo s oběma rukama na volantu.
Vizionář z Mnichova by měl ukázat, jak mohou
nejmodernější technologie přinášet i emocionální
zážitek při řízení vozidla.
Pod futuristickou karoserií je nejmodernější
plug-in hybridní pohon. Dojezd v čistě elektrickém
režimu je až 100 km. Výkon systému 440 kW (600 k)
je dostatečný pro dosažení největší rychlosti 300
km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h během 3 s. Pokud
je to nutné, režim Boost+ poskytuje krátkodobě

dokonce ještě větší výkon - po stisknutí tlačítka
jen pro zkušené piloty.
Jakmile se řidič přiblíží, vozidlo se automaticky
odemkne na základě rozpoznáním obličeje.
V interiéru se pilot a M Next doslova „spojí“.
Obsluha je prostřednictvím Boost Podu. Ten je
ústředním bodem interiéru a tvoří rozhraní mezi
řidičem a vozem. Sdružuje všechny ovládací prvky
a informace napříč třemi odlišnými vizuálními
úrovněmi v přímém zorném poli řidiče. Skládá se
z volantu, za nímž BMW poprvé používá zaoblený
displej, který ukazuje například otáčky motoru,
rychlost jízdy, hospodaření s energií, tepovou
frekvenci řidiče a připravenost režimu Boost+. Třetí
informační úrovní je projekční displej v čelním
skle Augmented Reality Head-upDisplay.
A l e to n e s ta č í. S t u d i e
nazvaná Power BEV, založená na
současném sedanu BMW řady
5, ukázala v rámci představení
s prezentací novinek #NEXTGen
v areálu BMW-Welt v Mnichově
v podobě testovacího vozidla co
je v současné době technicky
proveditelné. Má tři trakční
elektromotory páté generace jeden na přední nápravě a dva na
zadní. S maximálním systémovým
výkonem vyšším než 530 kW (720
k) může zrychlit z 0 na 100 km/h
v čase pod 3 s.
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Ford v Evropě zruší 12 000 míst
Ford reorganizuje svoje
aktivity v Evropě s cílem
zlepšit ziskovost, zefektivnit
výrobu a nabízet více
nových elektrifikovaných
modelů i SUV. Základem
nového provozního modelu
Fordu v Evropě je program
opatření zaměřených na
zvýšení efektivity. Tu zvýší
již dříve navržené nebo
potvrzené uzavření či
prodej šesti závodů ke konci
letošního roku:
- uzavření motorárny
Bridgend v Jižním Walesu
- uzavření továrny na
převodovky Ford Aquitaine Industries ve Francii
- prodej továrny na převodovky Kechnec na
Slovensku společnosti Magna
- zavření montážních závodů Naberežnyje Čelnyj
a Petrohrad a motorárny Jelabuga v Rusku
Během letošního roku bude taká uzavřena
centrála Ford of Britain a Ford Credit Europe
v britském Warley. Tyto aktivity budou přesunuty
do Duntonu. Dále Ford přistoupil k omezení směn
v montážních závodech v německém Saarlouis
a španělské Valencii, zeštíhlení řídící struktury
a zefektivnění marketingových i prodejních aktivit.
V důsledku těchto změn Ford v Evropě do
konce roku 2020 zruší přibližně 12 000 pracovních
míst při současných 51 000 zaměstnancích,
přičemž 5000 z tohoto počtu bude podle již dříve
zveřejněného plánu v Německu.

Kromě masivních úspor Ford oznámil změnu
své obchodní strategie v Evropě s platností od
1. července. Zřízením tří nových obchodních
skupin - Užitkové vozy má sídlo v britském
Duntonu vede ji generální ředitel Hans Schep,
Osobní vozy sídlí v německém Kolíně nad Rýnem
a jejím generálním ředitelem je Roelant de Waard
a Dovážené vozy bude pečovat o modely
ze zámoří - se umožní rychlejší rozhodování
vycházející z potřeb zákazníků. Každá skupina má
vlastní řídicí strukturu včetně ředitelů marketingu,
výroby a produktového vývoje.
„V souladu s celosvětovým redesignem
společnosti budou obchodní aktivity Fordu
v Evropě koncentrovanější. Naše budoucnost je
spjatá s elektriﬁkací,“ řekl prezident Ford of Europe
Stuart Rowley, který se vedení evropského Fordu
ujal teprve v dubnu.
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