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Renault Talisman odhalen
Renault představil potenciálního rivala Škody
Superb - nový model střední třídy Talisman. Při jeho
vzniku pomáhaly expertizy specialistů MercedesuBenz. Podle Carlose Ghosna experti Daimleru (obě
automobilky uzavřely dohodu o spolupráci už v roce
2010) navštívili také výrobní závod v Douai, což by
mělo garantovat špičkovou kvalitu výroby. Ghosn
ale současně zdůraznil, že na voze nejsou použity
žádné komponenty dodávané Daimlerem.
Renault Talisman byl navržen s využitím nové
alianční modulární platformy Renault-Nissan CMFC/D, stejně jako nová generace modelu Espace, s níž
sdílí mnoho dalších komponent a systémů. Talisman
je dlouhý 4850 mm při rozvoru náprav 2810 mm
(Superb je dlouhý 4851 mm při rozvoru 2841 mm).
Renault u Talismanu slibuje mimořádné jízdní zážitky,
dané i výsledky expertizy techniků Daimleru. K tomu
přidává vlastní speciality - sníženou polohu těžiště v
kombinaci s už osvědčeným systémem řízení všech

kol 4Control, nabízeným také u nové generace
Espace. Stejně jako pro Espace je v nabídce i systém
aktivního tlumení CVSAe.
Renault se u modelu Talisman vydal podobnou cestou
jako Škoda se Superbem - nabídkou mimořádného
prostoru. Zavazadelník má mimořádný objem
608 l (Superb má 625 l) a také prostor pro nohy
cestujících na zadním sedadle překonává většinu
konkurentů. V základní úrovni výbavy je displej 4,2"
s multimediálním systémem R-Link 2 a tak jako v
Espace je ve vrcholné verzi Talisman Initiale Paris
unikátní dotykový displej 8,7".
Oficiální premiéra se uskuteční v polovině září na
autosalonu ve Frankfurtu. Tam bude předvedena i
připravovaná druhá karosářská verze kombi. Prodej
v ČR by měl začít do konce roku 2015.
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Modernizovaná Kia cee´d
Kia zahájila výrobu modernizované podoby
modelu Kia cee’d. Plánované zahájení
prodeje v České republice je stanoveno
na září. Jak jsme již uvedli v informaci z
autosalonu v Istanbulu, Kia modernizovala
svůj klíčový model cee’d. Evropští návrháři
automobilky Kia lehce upravili stylistické
provedení interiéru i exteriéru ale rozšiřuje se
nabídka pohonných jednotek. Konstruktéři
uskutečnili i úpravy zavěšení kol a podvozku s cílem zlepšit jízdní pohodlí i ovladatelnost.
Novinkou v nabídce je systém směrování točivého momentu.
Změny se týkají všech karosářských variant, tedy pětidveřového hatchbacku cee’d,
kombi a třídveřové verze pro_cee’d. Modernizovaný cee’d bude nabízen i v nové
specifikaci GT Line.
více na www.autoweek.cz
Experti na vyprošťování v TPCA
Tři desítky zástupců České asociace hasičských důstojníků si v automobilce TPCA
za doprovodu jejích inženýrů důkladně prohlédly výrobu vozů. Důraz hasičští experti
kladli především na samotnou konstrukci vozidel a jejich bezpečnostních prvků spolu
se získáváním informací o možných rizicích při nehodách s ohledem na záchranné
práce hasičů.
„Semináře tohoto typu pořádáme pravidelně,
přesto pro nás byl ten zorganizovaný v TPCA do
značné míry výjimečný. V rámci odstávky výrobní
linky jsme měli časově neomezený prostor,
aby nám zdejší odborníci předali informace
a důkladně nás seznámili s konstrukcí zde
vyráběných aut. Tak nadstandardní podmínky
jsme dosud neměli v žádné automobilce,“
uvedl Martin Žiatlik z České asociace hasičských
důstojníků.
více na www.autoweek.cz
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Nová Škoda Rapid Spaceback ScoutLine
Škoda Rapid Spaceback ScoutLine je kompaktní
hatchback v outdoorovém stylu. Verze ScoutLine bude
k dispozici pro všechny motorizace a barvy modelu
Rapid Spaceback. Rapid Spaceback ScoutLine bude
uveden na trh v průběhu roku 2015.
Sada příslušenství ScoutLine zahrnuje výrazné plastové
kryty, 16" nebo 17" hliníková kola a další designové
prvky. Přední a zadní nárazníky mají výrazné nástavce,
které jsou lakované strukturovanou černou matnou
barvou, středové díly pak reflexní stříbrnou barvou.
Z boku karoserii chrání plastové kryty prahů a lemy
blatníků, které jsou rovněž lakované strukturovanou
černou matnou barvou. Kryty vnějších zpětných
zrcátek jsou lakovány v reflexní stříbrné barvě.
Škoda Rapid Spaceback ScoutLine je s výjimkou verze
GreenLine v nabídce se všemi motory, nabízenými pro
výchozí model, tj. se třemi zážehovými (66 kW/90 k,
81 kW/110 k a 92 kW/125 k) a se dvěma vznětovými

(66 kW/90 k a 85 kW/116 k). Všechny jsou sériově
vybaveny systémem start-stop a rekuperací brzdné
energie.
Modelová řada Rapid doznala pro modelový rok
2016 mnoha zásadních změn v konstrukci, takže se
do značné míry jedná o nový vůz využívající mnoho
konstrukčních prvků platformy MQB podobně jako
Fabia. Kromě nových výkonnějších pohonných
jednotek Euro 6 je nejvýznamnější změna platformy
palubní elektroniky, umožňující integrovat novou
generaci infotainmentu, a inovace asistenčních
systémů - součástí ESP je multikolizní brzda s funkcí
stabilizace přívěsu a vozy lze nově vybavit např.
systémy Driver Alert, Front Assist, parkovacími
senzory, bezklíčkovým spouštěním i přístupem do
vozu či LED světly pro denní svícení.
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Třetí model z Mylhúz
Továrna skupiny PSA Peugeot Citroën v Mylhúzách
připravuje výrobu třetího nového vozu. Výroba
bude zahájena v roce 2018. Nový vůz doplní
nabídku nové značky DS, kterou bude do roku
2020 tvořit šest modelů. V červnu se v rámci
modernizace továrny přesunula celá výroba vozů
Peugeot 2008, Citroën C4 a DS4 na jednu výrobní
linku. Uvolněná linka bude modernizována tak,
aby byla vyráběla novou modulární platformu
EMP2, jež se bude používat u budoucích vozů segmentů C a D skupiny. Vedle nových
velkých modelů segmentu D značek Peugeot a Citroën by připravovaný model značky
DS měl být kompaktní ze segmentu C.
více na www.autoweek.cz

Alfa Romeo otevírá své muzeum v Arese
Muzeum, které je domovem historické sbírky
69 vozů Alfa Romeo, bylo zcela přebudováno,
nicméně
zůstalo
věrné
své
původní
architektuře ze 70. let s rozmístěním expozic ve
třech poschodích s hlavními tématy Časové
osy, Krásy a Rychlosti. Zrenovované muzeum
Alfy Romeo s názvem La macchina del tempo
– Museo storico Alfa Romeo je pro veřejnost
otevřené od 30. června. Architektonický plán
přizpůsobil areál novým aktivitám. Muzeum
se stalo ústředním bodem centra značky Alfa
Romeo, které zahrnuje také testovací dráhu, autosalon a místo pro předávání vozů
zákazníkům. Poprvé bylo muzeum otevřeno v roce 1976. Po vyřazení výrobního závodu
v Arese z provozu a přemístění ústředí značky bylo v roce 2009 uzavřeno
více na www.autoweek.cz

Další témata 28. týdne ve www.autoweek.cz:
Sedm firem do soutěže o provoz centrálního registru
Únavu řidiči řeší kávou
Novinka chlazení brzd Brembo
MEWA nabízí pracovní oblečení do teplého počasí
Plynařská konference WGC 2015

Nový Hyundai Tucson
Na český trh přichází zcela nové SUV Hyundai Tucson.
Nový model navazuje na úspěšné kompaktní SUV
Hyundai ix35. Všechny varianty pro evropský trh
budou vyráběny ve výrobním závodě HMMC ve
slezských Nošovicích.
Zcela nový Tucson byl vyvinut ve vývojovém a
testovacím zázemí značky Hyundai v Německu na
kompletně nové platformě. Vůz dlouhý 4475 mm
má dlouhý rozvor 2670 mm. Zavazadlový prostor
má objem 513 l, který lze sklopením zadních sedadel
zvýšit na maximální hodnotu 1503 l. Zcela nový skelet
karoserie obsahuje 51 % dílů z ultravysokopevnostní
oceli, která zvyšuje jeho tuhost v krutu.
Tucson je nabízen se dvěma zážehovými motory - 1,6
GDI/97 kW (132 k) a novým 1,6 T-GDI/130 kW (177
k) - a třemi vznětovými 1,7 l/85 kW (115 k), 2,0 l/100
kW (136 k) a 2,0 l/136 kW (185 k). Zážehový motor
1,6 T-GDI a vznětový 2,0 l mohou být kombinovány

více na
www.autoweek.cz

se systémem pohonu všech kol. Při normální jízdě je
na přední kola přenášeno 100 % točivého momentu
a v závislosti na provozních podmínkách může být na
zadní kola automaticky přenášeno až 50 %. Volitelný
režim Lock mění rozdělení točivého momentu na
50:50 % pro zvýšení stability při rychlosti jízdy až 40
km/h.
Nový podvozek pro evropskou verzi modelu Tucson
byl vyvinut pro evropské zákazníky se zaměřením
na jízdní komfort bez kompromisů v oblasti jízdní
dynamiky. Chování vozu při průjezdu zatáčkou
vylepšuje vyspělý systém řízení trakce v zatáčkách
ATCC (Advanced Traction Cornering Control).
Panel přístrojů je umístěn blíž k čelnímu oknu, aby
byla zajištěna vynikající čitelnost. Středové konzoli
vévodí velký 8“ displej.

Výsledky Peugeot Emotion Day 2015 překonaly
očekávání
Marketingová událost roku značky Peugeot
v České republice - dvouměsíční roadshow
Peugeot Emotion Day 2015 skončila. Sedmý
ročník akce provázel mimořádný zájem
návštěvníků. Počet 5862 realizovaných
testovacích jízd překročil stanovený cíl o
17 %. Průměrně bylo každý den s flotilou 15
automobilů realizováno 143 testovacích jízd,
tedy o 13 více než v loňském roce. Celkově najeli testující návštěvníci více než 211 000
km.
„Organizačně náročná marketingová akce Peugeot Emotion Day si vyžádala velké
pracovní nasazení našeho týmu i celé koncesionářské sítě, ale vyplatilo se to. Výsledky
předčily naše očekávání. Prodej v červnu byl vynikající a navíc jsme si vytvořili zásobu
přes tisíc klientských objednávek,“ prohlásil ředitel značky Peugeot v České republice
Marco Venturini.
více na www.autoweek.cz
DS Tour = 900 jízd
Podpořit povědomí o značce DS a vyvolat
zájem o vozy DS měl za cíl již 3. ročník DS Tour.
Tato exkluzivní příležitost otestovat kompletní
modelovou řadu DS proběhla ve 12 městech
České republiky. Počet realizovaných jízd se
proti rokům 2013 a 2014 téměř zdvojnásobil
na celkem 900 testovacích jízd. Zájemci si
mohli vybrat v každém místě z 10 nabízených
testovacích modelů v různých motorizacích
(DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4 a nová DS 5), včetně specialit jako je série DS 60 let, DS 3
Racing nebo DS 5 Hybrid 4x4. Největší zájem vyvolal luxusní vůz DS 5, se kterým se
mohli návštěvníci takto v předpremiéře seznámit před jeho oficiálním uvedením na
český trh.
více na www.autoweek.cz

AKTUALITY Z MOTORISTICKÉHO SPORTU

Na stránkách www.motorsport-ing.cz najdete aktuální
informace o aktivitách českých a slovenských týmů a závodníků
i zpravodajství z významných podniků WRC, WTCC, WEC, DTM,
Dakaru, představení nových závodních a soutěžních vozů
a informace o technice závodních automobilů. Pravidelně
informuje o činnosti Škoda Motorsportu, účasti Martina Prokopa
ve WRC i Mistrovství ČR v rallye a Českomoravském poháru v
rallye.
Nejnovější vydání e-magazínu MotorSport-Ing. je věnováno
technice soutěžních vozů a úvodním soutěžím mistrovství
světa v rallye WRC.

Personalia z
Daimler přesunul bývalé šéfy českého Mercedesu
Dva bývalí šéfové Mercedes-Benz Česká republika Ulrich Bastert (55) a Till Oberwörder (44) si od
1. července 2015 vzájemně vyměnili své současné funkce v koncernu.
Ulrich Bastert k autobusům
„Ulrich Bastert řídil během posledních
osmi let velmi úspěšně marketingové
a prodejní aktivity v divizi MercedesBenz Trucks. Pod jeho vedením se
značka vynikajícím způsobem rozvíjela.
Důležitou roli sehrál při zavádění nové
generace nákladních vozů, která
posunula Mercedes-Benz na vedoucí
místo na trhu,“ říká Stefan Buchner,
ředitel divize Mercedes-Benz Trucks.
Po svém příchodu do naší skupiny v
roce 1985 zastával Ulrich Bastert různé
manažerské funkce v oblasti prodeje
a marketingu pro komerční vozidla. Je
nepochybné, že díky svým rozsáhlým
zkušenostem bude Ulrich Bastert ve své
nové funkci přispívat k celosvětovému
růstu divize Daimler Buses.

Till Oberwörder prodává náklaďáky
Till Oberwörder nyní převezme
vedení prodeje a marketingu v divizi
Mercedes-Benz Trucks. Do skupiny
Daimler přišel v roce 1998.
„Till Oberwörder je osvědčeným
odborníkem na prodej a marketing
komerčních vozidel. V průběhu
svého tříletého působení v EvoBusu
úspěšné vedl prodeje vozidel Setra a
Mercedes-Benz – a zároveň přispěl k
pozitivnímu obratu celé divize,“ říká
Hartmut Schick, ředitel Daimler Buses.
„Till Oberwörder také úspěšně připravil
organizaci globálního prodeje a
poprodejních služeb Daimler Buses na
budoucnost. Díky svým mezinárodním
zkušenostem je ideálním kandidátem
pro navázání na úspěšnou práci
svého předchůdce,“ dodává Schick.

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@ibsauto.cz)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)
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.
Jen v PDF ještě najdete:
BMW Group Innovation Days 2015
Překvapení: kdekdo chce stále vlastnit automobil
Potenciální problém pro automobilky
Fordy S-MAX a Galaxy vidí za roh
395 kol k vítězství Porsche v Le Mans

Partner organizace:

Autoservis číslo 06/2015

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro
autoopravárenství a aftermarket. Hlavním
tématem jsou lakovny a koloristika, ale je
zde také náznak toho, jak prodejci autodílů
podceňují prodej dětských autosedaček
a závěry kolokvia společnosti Bosch o
budoucnosti automobilové techniky.
Z obsahu čísla:
-Kontrola tlumičů ve spojení s kontrolou brzd
MOTEX/ACTIA CZ
-Data IBS automotive: vozy Škoda nejdéle
udrží cenu na trhu
-Rozhovor se členem představenstva
společnosti Bosch Markusem Heynem
-Renault Mégane Grandtour vč. kalkulace
nákladů TecCOO a motor Renault Energy
dCi R9M
Předplatné na: autoservis@ibsmotorpress.cz,
tel.: 725 918 139. Autoservis je možné zakoupit
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Českobrodská 10/19, Praha 9.

BMW Group Innovation Days 2015
BMW Group na testovacím okruhu v Miramas v jižní
Francii představila formou dynamické prezentace
průkopnické systémy pohonu. Nové pohonné jednotky těží z flexibilní koncepce, která umožňuje různé
systémy pohonu používat v různých typech vozidel.
Jde především o úsporné zážehové a vznětové motory, plug-in hybridní pohon, čistě elektrický pohon a v
budoucnosti také vodíkové palivové články.

Po premiéře vstřikování vody ve voze BMW M4 MotoGP Safety Car se tato technika představila také u
dalších přeplňovaných zážehových motorů BMW
Group nové generace. Tato inovativní technika zvyšuje hospodárnost tím, že snižuje teplotu vznikající
při procesu spalování. Na akci BMW Group Innovation Days 2015 se představila u tříválcového motoru
v BMW řady 1.

Technologie BMW eDrive, vyvinutá pro automobily
BMW i, se dostává do dalších automobilů. Stala se
i součástí plug-in hybridní hnací soustavy. Prototyp
BMW řady 2 Active Tourer s plug-in hybridním pohonem demonstruje její velkou flexibilitu. V případě
BMW řady 2 Active Tourer je poprvé spojena se zážehovým tříválcem uloženým vpředu napříč, vysokonapěťovým generátorem a pohonem všech kol díky
elektromotorem poháněné zadní nápravě.

BMW Group pracuje na výzkumu a vývoji v oblasti
vodíkového pohonu již více než 15 let. Spolupráce
se společností Toyota Motor, započatá v roce 2013,
tento vývoj urychluje a přispívá k dosažení cíle dokončení komponent pro vodíková vozidla FCEV
do roku 2020. Při Innovation Days 2015 se poprvé
odehrála dynamická prezentace vozů BMW s vodíkovými palivovými články. Jedná se o ukázku další
možnosti využití systému BMW eDrive.

více na
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Potenciální problém pro automobilky
Sdílené autonomní vozy mohou v příštích 25 letech
snížit prodej automobilů v USA o 40 %. To je trend,
který může přimět giganty, jako jsou GM a Ford, snížit
o více než polovinu objem výroby. Ve zprávě analytiků z Barclays se uvádí, že za stejné období poklesne
počet vozů na amerických silnicích na 100 milionů,
což je 60 % pokles oproti současnému stavu. Roční
prodej současně zaznamená pokles o 40 % na 9,5
milionů vozů.
„GM a Ford by snížily výrobu v Severní Americe o 68
%, resp. 58 %,“ uvádí se ve zprávě.
Sdílené autonomní vozy, označované jako „robotická
taxi“, se v blízké budoucnosti dají ovládat pomocí
chytrého telefonu. Třebaže osobní vlastnictví osobních automobilů a pick-upů nebude zcela vyloučeno,
očekává se, že vozy bez řidiče překvapí rodiny mnoha
možnostmi.

Poradenská firma Boston Consulting Group očekává,
že trh s autonomními vozy, které způsobují rozruch v
automobilovém průmyslu, vzroste do roku 2025 na
42 miliard dolarů a do roku 2035 se budou podílet 25
% na celkovém prodeji.
GM ale nechávají tyto prognózy v klidu. Mluvčí GM
Jim Cain k tomu řekl: „Nahlédli jsme za obzor a zvážili, jak technika může změnit trh… Naši konstruktéři,
vědci a technici pracují na samotné špičce oboru a
jsme přesvědčeni, že GM bude i v budoucnosti velmi
úspěšné.“
Ford se zdržuje jakýchkoli komentářů.

více na
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Překvapení: kdekdo chce stále vlastnit automobil
Touha mít automobil je obecně mezi mladšími lidmi
menší, než u jejich rodičů. Přesto však mezi spotřebiteli
ve věku 18 - 25 let zůstává silná.
Pokud se nějakého prognostika zeptáte, jak bude
po roce 2020 vypadat osobní přeprava, nejspíše
vám popíše scénář, kdy spotřebitelé ztratí zájem o
ježdění i o nová auta a obrátí se k bezduché dopravě
autonomními nebo sdílenými vozidly. Helmut
Matschi z divize interiérů společnosti Continental má
o budoucnosti automobilů optimističtější představy.
Na základě rozsáhlého průzkumu Continentalu,
uskutečněného mezi 5600 spotřebiteli různého
věku v USA, Evropě, Číně a Japonsku, Matschi tvrdí,
že spotřebitelé jezdí rádi a i v nejbližší budoucnosti
budou chtít vlastnit automobil.
Osobní vlastnictví automobilu zůstává v nesmírné
oblibě: 94 % respondentů z USA odpovědělo, že
vlastní automobil a pouze 1 % uvádí, že patří mezi
lidi využívající služby sdílení automobilů. Respondenti
z Německa, Číny, Francie, Japonska a USA převážně
odpovídají, že dávají přednost vlastnímu osobnímu
vozidlu, pokud to jejich finanční možnosti dovolí.
Nejmenší počet mladých lidí chce mít vlastní auto v

Japonsku - 73 %, v USA je to 88 %, zatímco u starší
generace 98 %.
Matschi říká, že s řízením souvisí mnoho emocí. Pokud
se má spojitost s emocemi udržet, zejména mezi
mladými lidmi, pak se osobní vozy a zejména rozhraní
člověk-stroj budou muset změnit a poskytovat výhody
jako je internetové připojení, které zlepší bezpečnost
a hospodárnost.
„Potřebujeme přejít od statického k holističtějšímu
HMI. Potřebujeme HMI, které poskytne lepší dialog
beze slov. Potřebujeme více hmatových dotykových
touchpadů. Potřebujeme různé výstražné a poučné
strategie pro pokročilé asistenční systémy řidičů," říká
Helmut Matschi.
To povede ke složitějším elektronickým systémům a
softwaru. Současná vozidla mají více než 160 čidel,
až 100 elektronických řídicích jednotek a více než
170 servomotorů. Continental proto každý rok nabírá
1000 specialistů na software.

více na
www.autoweek.cz

Fordy S-MAX a Galaxy vidí za roh
Ford uvádí na trh technologii, jež může pomoci zabránit
nehodě. Kamera umístěná v přední masce sleduje prostor
před vozem v úhlu 180°. Řidič díky ní může dříve spatřit
překážky nebo blížící se vozidla, kterých by si jinak nevšiml.
Systém usnadňuje vyjíždění z nepřehledných míst.

Kamera se zapíná tlačítkem na přístrojové desce. Má
rozlišení 1 Mpx. Její obraz se přenáší na 8" dotykovou
obrazovku. Kameru širokou pouhých 33 mm udržuje v
čistotě teleskopický ostřikovač automaticky aktivovaný
při zapnutí stěračů.

Údaje z evropských zemí naznačují, že 19 % řidičů, kteří
se stali účastníky nehody v křižovatce, mělo omezený
výhled. Nepřehledné křižovatky a odbočky mohou být
pro řidiče zkouškou nervů. Často v takové situaci nezbývá
nic jiného, než popojíždět centimetr po centimetru a v
předklonu se snažit získat přehled o situaci. Ford proto
představuje novou technologii, která „vidí za roh“. Přední
kamera, nabízená jako výbava na přání pro nový S-MAX
a Galaxy, sleduje prostor před vozem v úhlu 180°. Řidič
díky tomu včas zahlédne blížící se automobil, cyklistu
nebo chodce.

„Všichni jsme to zažili. Nemusí jít jen o nepřehledné
křižovatky, někdy může ve výhledu překážet strom nebo
křoví. Pro někoho je problematické už dostat se z vlastní
příjezdové cesty na silnici. Podobně jako zadní parkovací
kamera je i přední snímání jednou z technologií, u kterých
se lidé budou brzy divit, jak se bez nich mohli dosud
obejít,“ popisuje konstruktér elektronických asistenčních
systémů ve Ford of Europe Ronny Hause.

více na
www.autoweek.cz

395 kol k vítězství
Trio Earl Bamber (NZ), Nico Hülkenberg (D) a Nick
Tandy (GB) vybojovalo celkové 17. vítězství pro
Porsche v závodě 24 hodin Le Mans. Na druhém
místě je doprovodil sesterský vůz Tima Bernharda
(D), Brendona Hartleye (NZ) a Marka Webbera (AUS).
Tento úspěch byl pátým dvojitým vítězstvím pro
značku po letech 1970, 1971, 1987 a 1998.
Několik zajímavých údajů o tomto závodě:
- Vítězný vůz absolvoval 395 kol, tj. 5382,82 km,
průměrná rychlost byla 224,2 km/h
- Nejvyšší rychlost 340,2 km/h dosáhl Mark Webber
v sobotu v 16:40 hod
- Porsche 919 Hybrid během jednoho kola v Le Mans
rekuperuje 2,22 kWh (8 MJ)
- Součástí realizačního týmu Porsche bylo 120 osob
- Každý vůz týmu Porsche absolvoval 30 zastávek
v boxech, během 26 se měnili řidiči a pneumatiky,
přičemž nejrychlejší trvala 1:13,9 min, nejkratší
zastávka jen pro doplnění paliva trvala 51,3 s, celkem
strávily všechny tři Porsche v boxech 95 minut a 36 s

- Všechny tři vozy Porsche 919 Hybrid spotřebovaly
116 pneumatik, pneumatika i s ráfkem má hmotnost
19,9 kg, každý z vozů ujel na jedné sadě pneumatik
nejvýše 54 kol, ve voze číslo 17 ujel tento dlouhý
úsek Webber, s vozem 18 to byl Jani a s číslem 19
Hülkenberg
- Vítězný vůz spotřeboval 1896 l paliva (tzn. 35,2 l/100
km) a během závodu byl každému Porsche doplněn
1 litr oleje
- Převodovka vítězného Porsche provedla během 24
hodin 25 293 přeřazení nahoru i dolů
- Nejdelší dobu za volantem z devíti pilotů Porsche
třídy LMP1 byl Neel Jani s časem 10 hodin a 10 minut,
ve vítězném voze strávil nejvíce času Nico Hülkenberg
- 8 hodin a 52 minut
- Během jízdy měli jezdci k dispozici 0,85 l pití, láhev
se měnila během každé zastávky pro palivo
- Během 24 hodin se do boxů přeneslo 13,5 GB dat z
každého vozu.

více na
www.autoweek.cz

