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ACEA varuje před nesplnitelnými cíli
Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) před
hlasováním Evropského parlamentu o budoucích
cílech v oblasti emisí CO2 pro osobní a lehké
užitkové automobily varuje, že závažný nedostatek
a nerovnoměrné rozmístění dobíjecích míst odrazuje
spotřebitele od nákupu elektrických automobilů.

Vzhledem k omezenému prostoru pro další zlepšení
spalovacího motoru bude další snížení emisí CO2
záviset na prodeji vozidel s alternativními pohony.
Vzhledem k pomalému růstu prodeje těchto vozidel
se ACEA obává, že 30% snížení emisí CO2 navržené
Evropskou komisí je přehnaně náročné.

Nová studie poskytuje Evropskému parlamentu
potřebné prověření skutečného stavu a ukazuje,
že cíle v oblasti emisí CO2, navržené poslanci
Evropského parlamentu, jsou vzhledem k problémům
s infrastrukturou prostě nedosažitelné. Dnes je
v EU 100 000 dobíjecích míst pro elektrická vozidla.
Podle konzervativních odhadů jich do roku 2025
budou zapotřebí nejméně dva miliony. To znamená,
že v příštích sedmi letech by jejich počet měl vzrůst
minimálně dvacetinásobně.

Evropský parlament navrhuje ještě agresivnější cíle,
a to snížení emisí CO2 až o 50 %. Podle komisaře pro
klimatické změny Cañeteho by to však vyžadovalo
každoroční instalaci 700 000 nových dobíjecích míst,
tedy 8,4 milionu v příštích 12 letech, neboli 84x víc
než dnes. To je zjevně nerealistický cíl.

„Evropští poslanci si musí být vědomi toho, že bez
radikálních opatření členských států se to prostě
nestane,“ varoval generální tajemník ACEA Erik
Jonnaert.

Přestože směrnice EU o infrastruktuře v roce 2014
stanovila cíle pro členské státy, její realizace je
dosud špatná. Navíc jsou dobíjecí místa, která
v současné době v EU existují, ze 76 % soustředěna
ve čtyřech zemích, které tvoří 27 % celkové plochy
EU (Nizozemsko, Německo, Francie a Velká Británie).
Naproti tomu v tak rozlehlé zemi, jako je Rumunsko,
se nachází pouze 114 dobíjecích míst.
„Všech 28 členských států musí naléhavě zvýšit
své úsilí k zajištění celoevropské sítě infrastruktury
pro dobíjení a doplňování paliva. Bez toho nelze
zákazníky nikdy přesvědčit, aby ve velkém měřítku
přešli na elektricky dobíjené automobily. Budoucí
snížení emisí CO2 závisí na větším prodeji elektrických
vozidel a větší prodej elektrických vozidel závisí
na husté síti dobíjecí infrastruktury. Předpisy o CO2
proto musí tyto dva prvky spojovat,“ vysvětlil Erik
Jonnaert.
ACEA proto žádá, aby právní předpisy obsahovaly
střednědobé „prověření reality“, které by posuzovalo
dostupnost infrastruktury, což umožní odpovídajícím
způsobem upravit cíle.
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Tata Nano končí
Společnost Tata Motors ukončila výrobu
automobilu Nano, městského miniauta,
které bylo uvedeno na trh v roce
2008. Autíčko poháněné dvouválcem
o objemu 625 cm3 s výkonem 25 kW (35
k) mělo vyvolat revoluci na indickém trhu
s automobily. Ukázalo se ale, že označení
nejlevnější auto na světě odradilo i chudé
Indy. Plánované výroby 250 000 vozů
ročně nikdy nebylo dosaženo - od roku
2009 do ukončení prodeje bylo dodáno
celkem jen 277 000 těchto vozů. I když v roce 2009 byla předvedena evropská verze
tohoto vozu, k prodeji v Evropě nedošlo - z hlediska bezpečnosti ani jízdního komfortu
Nano nemohlo konkurovat ani letitým ojetinám. Přesto ještě v roce 2012 tehdejší šéf
Tata Group a hlavní iniciátor projektu Ratan Tata tvrdil, že Nano má velký potenciál
na celosvětový úspěch.
více na www.autoweek.cz
Suzuki Jimny ve 4. generaci
Ač byl malý off-road s pohonem všech kol Suzuki Jimny uveden na trh už v dubnu 1970,
přichází na trh jeho teprve čtvrtá generace. Pod konzervativním designem zůstávají
zachovány mimořádné schopnosti pro jízdu v terénu. V tom se mu žádný z módních
malých SUV nemůže rovnat. Koncepce vozu je ortodoxní se žebřinovým rámem a
tuhou zadní nápravou s pérováním vinutými pružinami. Jimny zlepšilo jízdu na silnici
úpravou řízení a je praktičtější se zavazadlovým prostorem o objemu 377 l, při sklopení
zadních sedadel až 830 l. Délka je jen
3480 mm (3645 mm s náhradním
kolem na zádi) při rozvor náprav 2250
mm, takže průměr zatáčení je 9,8 m.
Hmotnost se snížila na 1090 kg, takže
Jimny bohatě stačí nový čtyřválec
1,5 l/75 kW, který nahrazuje letitý
1,3 l. Přiřaditelný pohon všech
kol Allgrip Pro za normálních
okolností využívá pohon předních
kol. K dispozici ale je redukce,
protiprokluzový systém pro jízdu
v terénu a mezinápravový diferenciál
s omezenou svorností.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 28. týdne na www.autoweek.cz:
Prvních šest měsíců AAA Auto
Snížení hmotnosti nákladních vozidel silnice nezlepší, spíš naopak

Jak chce Škoda prolomit nezdary VW Group v Indii?
Volkswagen Group v Indii vynaloží dosud největší
částku v historii a Škoda dostala za úkol s využitím
miliardy eur do vývoje a výroby nových modelů zde
konečně dosáhnout úspěch. Nick Gibbs v magazínu
Automotive News Europe se ptá, proč se Volkswagen
domnívá, že konečně uspěje, když toho v této zemi
dosud dosáhl tak málo? Vysvětluje: „Tentokrát
se Volkswagen o úspěch pokouší vlastními silami.
Dřív se zaměřoval na hledání partnerů - nejprve
s dominantní značkou na trhu Suzuki, což v roce
2015 skončilo naprostým fiaskem, a nevyšlo to ani
vloni s Tata Motors.“
Vozy nabízené vozy skupinou VW v Indii byly vždy
příliš drahé na to, aby se zde více uplatnily. Letos
do konce května Volkswagen v Indii prodal 16 567
aut a Škoda 6891 vozů, zatímco Suzuki Maruti téměř
tři čtvrtě milionu automobilů.
Kvůli snížení nákladů Volkswagen v Indii agresivně
přizpůsobuje svou platformu MQB A0. Automobilka
v Indii vyrábí auta ve dvou závodech. Nyní k tomu zde
zřizuje inženýrské a výzkumné a vývojové centrum
a v Indii bude vyrábět také motory. Prvním vozem,
vycházejícím z tohoto projektu, bude ke konci roku

2020 malé SUV. S obdobně koncipovaným modelem
Kwid se zde od roku 2015 úspěšně prosadil i Renault,
ovšem vloni zájem o tento model dramaticky poklesl.
Po malém SUV má následovat několik malých vozů
s platformou MQB A0-IN pro Škodu i Volkswagen
„navržených a vyráběných v Indii pro Indii“.
S platformou MQB A0 nicméně budou na poměry
indického trhu stále ještě velmi vyspělé a tedy
i drahé. Volkswagen ale spoléhá na to, že také
konkurenti budou muset zdražovat kvůli novým
bezpečnostním standardům a emisním normám,
které budou v Indii platit od roku 2020. Škoda nové
vozy vyvíjí už s ohledem na tyto nové standardy.
Generální ředitel Škoda Auto Bernhard Maier
předpovídá, že kombinace vyrovnanější cenové
nabídky, nižších výrobních nákladů, zdvojnásobení
prodejní sítě během čtyř let a spokojenost zákazníků
s „nejlepšími vozy ve své třídě“ zvýší do roku 2025
podíl VW Group v Indii ze současných 1,6 % na 5 %.
Škoda má navíc v úmyslu využít Indii jako exportní
základnu pro další rozvíjející se trhy - nabízí
se zejména potenciálně velmi silný trh v Íránu
(pokud se vyřeší problém amerických sankcí).
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Seat jde do světa
Koncern Volkswagen decentralizuje svou teritoriální
strukturu s cílem zvyšovat dynamiku rozvoje
a efektivitu. Zatímco pro značku Škoda to znamená
odpovědnost za nový nástup koncernu v Indii, kde se
koncernu dosud nedařilo naplnit své cíle, španělský
Seat by měl v rámci nové globální strategie výrazně
posílit tam, kde dosud byla velmi úspěšná právě
značka Škoda. Cílem je rozšířit přítomnost značky
Seat na mezinárodních trzích a upevnit její postavení
na všech pěti kontinentech.
Jedním z klíčových regionů ve strategii globalizace
značky Seat je Severní Afrika. Zásadní roli přitom hraje
Alžírsko, protože v roce
2018 mezi globální trhy
vykázalo nejvyšší prodej
vozidel značky Seat
společně s Německem,
Španělskem,
Velkou
Británií a Francií. Seat
zde bude koordinovat
realizaci
koncernové
strategie a zastoupení
značek v regionu.
Koncern
Volkswagen
a importér koncernových
vozů do Alžírska SOVAC
v červenci 2017 ve městě Relizane otevřeli montážní
závod. Jeho uvedení do provozu letos přineslo skokové
zvýšení prodeje vozů Seat v Alžírsku díky montáži
nové generace modelu Ibiza. Stejný závod zajišťuje
také montáž několika modelů značek Volkswagen,

Škoda a Volkswagen Užitkové vozy určených
pro alžírský trh. Seat nyní převzal odpovědnost
za celý region a tento závod se stane pilířem značky
v severní Africe.
Zásadním krokem v globalizační strategii značky
Seat je návrat do Číny. Seat vstoupil do společného
podniku společností Volkswagen Group China
a Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. (JAC)
a stane se v něm vedoucí značkou koncernu
Volkswagen. Dohodu o tom v Berlíně slavnostně
podepsali předseda představenstva společnosti Seat
Luca de Meo, prezident společnosti Volkswagen
Group China Jochem
Heizmann a prezident
společnosti JAC An Jin
za přítomnosti německé
kancléřky
Angely
Merkelové a premiéra
Čínské lidové republiky
Li Kche-čchianga.
Seat
společně
s Volkswagen Group
China a JAC v Číně do
roku 2021 vybuduje
výzkumné a vývojové
centrum
pro
vývoj
elektromobilů a technologií v oblasti konektivity
a autonomní jízdy, včetně příslušných dílů, komponent
a klíčových technických řešení.
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Sloučení dvou největších P2P carsharingů
Dva největší poskytovatelé P2P carsharingových
služeb v České republice, SmileCar a HoppyGo,
se na základě schválení ÚOHS kompletně slučují.
Vznikla tak jednotná platforma ke sdílení vozů
HoppyGo, která spojuje výhody obou původních
služeb a funguje pod záštitou Škoda Auto DigiLab
a Leo Express. Toto silné spojení umožní dosavadním
desítkám tisíc zákazníků výběr z více než 1000 vozů,
čímž se HoppyGo stává největším poskytovatelem půjčování osobních automobilů
v České republice. Uživatelé obou původních služeb mohou využívat jedinou novou
aplikaci HoppyGo. Ke stažení je k dispozici jak na platformě iOS, tak Android a nově
i na webu.
více na www.autoweek.cz
Jaguar E-Pace se „samoučícím se“ nastavením
Sportovní kompaktní SUV Jaguar E-Pace
dostalo „samoučící se“ systém Smart Settings,
adaptivní podvozek Adaptive Dynamics, který
nabízí vyšší komfort a agilitu, a hospodárný
zážehový čtyřválec 2,0 l Ingenium o výkonu 147
kW (200 k). Cena Jaguaru E-Pace P200 AWD
začíná na 1 055 604 Kč včetně DPH. Všechny
motory jsou nyní osazeny filtry pevných částic.
„Samoučící se“ systém Smart Settings obsahuje
algoritmy umělé inteligence, takže E-Pace se „učí“ zvyky svých řidičů, předpovídá
preferovaná nastavení sedadla, klimatizace nebo přehrávané hudby. Smart Settings
řidiče rozpozná na základě klíčku od vozu a Bluetooth signálu chytrého telefonu a vůz
poté nastaví na základě jeho obvyklých preferencí. Algoritmus průběžně upravuje
nastavení na základě času, polohy, počasí a vzorců chování - například při studeném
dni předehřeje věnec volantu a sedadla. Nastaveno může být až osm různých profilů,
což je užitečné pro firemním vozové parky.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Hyundai v roce 2019 v USA představí obří SUV - osmimístný Palisade jako konkurenta
Fordu Explorer.
- Důsledkem celní války mezi USA a Čínou je rozhodnutí BMW a Tesly přesunout část
výroby z USA do Číny.
- Renault reaguje na rostoucí poptávku po elektromobilu Zoe zdvojnásobením jeho
produkce v továrně ve Flinsu.
- Zatímco Vladimir Putin se v Helsinkách pochlubí svou novou limuzínou Aurus Senat,
Donald Trump nadále pojede v Cadillacu po Obamovi.
- Nevěnování se řízení má v USA při dopravních nehodách na svědomí 3500 mrtvých
- příčinou je nejen telefonování a psaní SMS, ale i používání infosystémů!

Volkswagen T-Cross se poodhaluje
Volkswagen na podzim rozšíří svou nabídku vozů SUV
o zcela nový model T-Cross. Před jeho premiérou
Volkswagen takřka denně uvolňuje další informace.
Velmi důležité je ohlášení výrobního závodu - místem
výroby malého SUV T-Cross bude španělská Navarra,
kde se vyrábí i model Polo. T-Cross se bude časem
vyrábět i v Číně a Latinské Americe.
T-Cross se zařadí k současným modelům T-Roc,
Tiguan, Tiguan Allspace a Touareg jako nejmenš
z nich a vytvoří tak nejucelenější modelovou řadu
mezi všemi evropskými automobilkami. Kromě toho
ještě má Volkswagen modely Atlas v USA a jeho
ekvivalent Teramont v Číně a do budoucna připravuje
i SUV s elektrickým pohonem I.D. Crozz, které
se představí v roce 2020.
T-Cross vychází ze stejného základu jako malé
SUV Seat Arona resp. nová generace modelu Polo,
tedy s platformou MQB-A0 (Volkswagen ji nově
označuje též MQB short). Stejně jako Arona i T-Cross
má mít jen pohon předních kol. T-Cross bude dlouhý
4107 mm při rozvoru 2566 mm. Zavazadlový prostor
bude mít objem 365 - 455 l podle polohy zadních
sedadel.

Na výběr budou přeplňované zážehové motory tříválec 1,0 Eco TSI/70 kW (95 k) resp. 85 kW (115 k)
a čtyřválec 1,5 TSI Evo/110 kW (150 k) a turbodiesel
1,6 TDI/70 kW (95 k).
Výraz vozu dodají LED hlavní světlomety pracující
s funkcí Light Assist. Světlomety pro denní svícení
jsou integrované ve světlech do mlhy.
Interiér bude v nabídce i jako tzv. digitální kokpit
s 8“ dotykovým displejem a Active Info Displayem
v roli přístrojového panelu. Ve voze budou až čtyři
USB připojení a indukční dobíjení. Volkswagen slibuje,
že pro T-Cross budou připraveny maximální možnosti
personalizace.
Platforma MQB umožňuje využít asistenční systémy,
jako jsou Front Assist, sledující situaci před vozidlem,
Lane Assist, udržující vůz v jízdním pruhu, sledování
mrtvého úhlu Blind Spot Assist, upozornění na vozidla
blížící se zezadu Rear Traffic Alert, systém nouzového
brzdění s rozpoznáním chodců City Emergency
Braking with Pedestrian Monitoring a proaktivní
ochrana v případě blížící se nehody Proactive
Occupant Protection System.

více na
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Personalia z
Značka DS v ČR s novým vedením
Prémiová značka skupiny PSA dostala v České
republice nové vedení. Ředitelkou značky DS se stala
Martina Bedrnová. Obchodním partnerem pro DS
se stala společnost Domanský.
Značka DS, která přenáší know-how francouzského
luxusu, rafinovanosti a stylu do automobilového
prostředí, uvádí novou generaci vozů a nastupuje
zcela samostatnou cestu v prémiovém segmentu.
To sebou logicky nese i vývoj v podobě vlastního
nezávislého pracovního týmu. Skupina Emil Frey
v České republice proto do funkce ředitelky značky
DS jmenovala Martinu Bedrnovou, která doposud
zastává funkci marketing leadera pro značky skupiny
PSA.
Počítá se s vybudováním nového showroomu
se zbrusu novým konceptem prodeje a souvisejícího
servisu, tzv. DS Store. V České republice bude od října
2018 značku DS a požadovaný vysoký standard služeb
v této nové éře reprezentovat pečlivě vybraný silný
obchodní partner, společnost Domanský v Praze.
Tato nová strategie by měla přinést posílení vnímání
značky, její zviditelnění, vysokou úroveň služeb

zákazníkům a v neposlední řadě i první model
nové éry DS, model DS 7 Crossback. Ten patří
do kategorie SUV střední třídy, tedy segmentu, který
v ČR zaznamenal letos 23% nárůst. Na českém trhu
se s jeho uvedením počítá na podzim tohoto roku.
Prodej DS 7 Crossback a všech budoucích modelů
značky DS je v ČR již přípustný pouze v jedinečné
obchodní síti DS Store. Počítá se s uvedením minimálně
jednoho nového modelu DS každý rok.
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Hackeři kradli benzin

Opel myslí na budoucnost
Zřejmě největším problémem Opelu v posledních
týdnech je boj s nepřesnými a nepravdivými
informacemi. Opel samozřejmě používá společné
platformy, což je běžné i v rámci jiných koncernů.

Opel do roku 2020 uvede devět nových modelů
vyvinutých ve spolupráci s PSA - prvním bude
v příštím roce nová generace Opelu Corsa - a do roku
2022 vstoupí na 20 nových trhů.

Šéf Opelu Michael Lohscheller k tomu řekl: „Skupina
PSA chce, aby se každá značka, tedy i Opel,
jednoznačně profilovala. Máme dnes mnohem blíž
k Paříži než dříve k Detroitu. Nadcházející modely
budou v Rüsselsheimu uzpůsobeny tak, aby měly
charakter, který se očekává od německého auta.“

Opel v rámci PSA dostal na starost vývoj čtyřválcových
zážehových motorů s přeplňováním, přímým
vstřikováním paliva a proměnlivým časováním
ventilů. Tyto motory mají v základní podobě zdvihový
objem 1,6 l. Po přidání elektromotoru v roli motorgenerátoru se změní v mild-hybridní nebo plug-in
hybridní pohonné jednotky. Nové motory budou
spojeny s dvouspojkovými převodovkami vyvinutými
belgickou společností Punch Powertrain, patřící
do čínské Yinyi Group.

Přesto se v médiích objevila nepravdivá informace
o tom, že Opel prodává své vývojové středisko
v Rüsselsheimu, kterou převzala i naše média.
Problém nastal z nepochopení toho, že Opel nabídl
několika technologickým firmám spolupráci ve svém
vývojovém centru. Michael Lohscheller proto musel
vysvětlovat: „Naše konstrukční centrum je a zůstane
jádrem automobilky Opel. Všechny budoucí modely
značky Opel budou vyvíjeny v mateřském závodě
v německém Rüsselsheimu!“

Nyní Opel činí další krok, aby zdůraznil,
že jeho budoucnost bude i nadále plně německá.
Ve vývojovém centru automobilky v Rüsselsheimu
vzniká designová studie, která ukáže další směřování
značky Opel. Michael Lohscheller vysvětluje: „Požádal
jsem svůj tým, aby detailně vybrousil profil značky
Opel a vytvořil studii
automobilu, která jasně
naznačí,
kam
Opel
směřuje.“
Tým šéfdesignéra Marka
Adamse
revidoval
designovou
filozofii
značky
a
aplikoval
některé důležité změny
aby naznačil jak by
mohly vypadat modely
Opel ve druhé polovině
příští dekády. Studie
se představí ještě do
konce tohoto roku.

více na
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Rinspeed míří do střední Evropy
Příznivý ohlas na koncept Rinspeed Snap
na veletrhu spotřební elektroniky CES 2018 v Las Vegas
a na jarním autosalonu v Ženevě vedl generálního
ředitele společnosti Rinspeed Franka M. Rinderknechta
k
rozhodnutí
tento
projekt realizovat.
Koncept Rinspeed Snap
je založen na principu
jednoduché
výměny
karoserie na podvozku
zajišťujícím
mobilitu.
Přepravní buňka vytváří
prostor pro aktivní využití
času na cestě ve formě
pracovního či obytného prostoru, který lze snadno
proměňovat podle potřeby. Tuto buňku je možné
využívat v pohybu i stacionárně.
„Městská mobilita potřebuje nové impulsy a modely
jako základ pro nacházení ideálních řešení problémů
udržitelné dopravy. Udržitelnost dopravy je třeba
chápat ve dvou úrovních: ekologické a efektivní,“ říká
Rinderknecht.

K dosažení těchto cílů bude založena společnost Snap
Motion. Ta má zajistit, aby vystavované koncepční
vozidlo Snap nezůstalo jen jednorázovým výstavním
exponátem. V budoucnu by se tato idea měla
proměnit ve výrobu malé
flotily vozidel určených
pro použití kdekoliv
po světě. Tato vozidla
by se měla stát dokladem
reálnosti
celého
konceptu.
Paralelně
s vývojem mechanické
a elektronické části vozidla
bude nutné vyvinout
a naprogramovat také
příslušný ekosystém pro využívání, dostupnost,
údržbu a způsobu úhrady za použití.
Nová společnost Snap Motion bude mít dvě části.
V Silicon Valley se budou řešit záležitosti softwaru
a ve střední Evropě vznikne oddělení, které bude mít
na starost hardware. Tak se má pod jednou střechou
propojit to nejlepší z Ameriky i Evropy. Kde ve střední
Evropě bude probíhat vývoj vozidla, zatím nebylo
určeno.

více na
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Platooning poprvé v praxi
Společnost DB Schenker jako první z poskytovatelů
logistiky na světě zapojila do provozu digitálně
propojené kamiony. Konvoje se rozjely po německé
dálnici A9. Do projektu se zapojily také automobilka
MAN Truck & Bus a Univerzita aplikovaných věd
Hochschule Fresenius, finančně na něm participuje
i Spolková německá vláda částkou 2 miliony eur.
Konvoj autonomních digitálně propojených kamionů
vyrazil z pobočky DB Schenker v Neufahrnu poblíž
Mnichova a po digitálním simulačním úseku na dálnici
A9 zamířil do Norimberku. Standardní testovací
provoz seskupených kamionů na 145 km dlouhé trase
začal jízdami bez nákladu. Poté začnou přepravovat
náhradní díly, nápoje nebo papír. Denně by trasu
mohly stihnout až třikrát.
Během prvních reálných testů se bude technologie
platooningu optimalizovat s ohledem na bezpečnost
provozu, spotřebu paliva a lepší využití prostoru

na dálnici. Partneři projektu doufají, že získají přehled
o přijetí jízdy propojených kamionů u veřejnosti, stejně
jako o dopravní politice a nezbytné infrastruktuře.
Řidiči kamionů byli na svou úlohu v projektu připraveni
ročním intenzivním výcvikem. Psychosociální
a neurofyziologické účinky na řidiče v platoonovém
konvoji bude zkoumat Hochschule Fresenius.
Platooning představuje vozidla v silničním provozu
jedoucí v krátké vzdálenosti za sebou s využitím
automatizovaného řízení. Tvoří ho alespoň dvě
nákladní vozidla, která jedou po dálnici za sebou
s velmi malými rozestupy s pomocí technické asistence
řidiče a řídicích systémů. Všechna vozidla v seskupení
jsou mezi sebou propojena prostřednictvím digitální
komunikace. První vozidlo v řadě je vedoucí a určuje
rychlost a směr jízdy.
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Hackeři kradli benzin
Budoucnost, která se stává realitou, přináší nové
možnosti i sofistikovaným kybernetickým zločincům.
Umožňuje jim napojit se přes počítače do sítí.
Příkladem je to, že se zloději v Detroitu napojili
na čerpací stanici, což jim umožnilo bezplatně za
hodinu a půl do deseti vozidel načerpat benzin
v hodnotě 1800 dolarů (40 000 Kč), celkem asi
600 galonů (2270 l).
Jednalo se o jediný stojan čerpací stanice. Obsluha
detroitské policii oznámila, že po nějakou dobu
nemohla vypnout čerpadla, zatímco ke stanici
přijížděly automobily a čerpaly benzín. Detroitská
policie uvedla, že lupiči se na dálku napojili
na čerpadlo nejen proto, aby umožnili čerpání zdarma,
ale způsobili také to, že ignorovalo příkazy počítače
z kontrolní stanice, což zabránilo jeho vypnutí.
„Snažil jsem se to zastavit, ale nefungovalo to.
Zkusil jsem to zastavit z obrazovky, ale ani to
nefungovalo. Snažil jsem se to zastavit ze systému,
ale nic nefungovalo,“ řekl operátor Aziz Awadh, který
na podezřelý pohyb u jednoho ze stojanů přišel až po
90 minutách. Stojan nakonec dokázal vypnout pouze
pomocí speciální nouzové soupravy a poté zavolal
policii.
Detroitská policie si není jistá, jestli všech 10 vozidel
bylo určeno k loupeži. Některá se mohla ke stanici

nevědomky dostat v době, kdy stojan nebyla
pod kontrolou stanice. Každopádně bylo z jediného
stojanu během hodiny a půl pomocí aut, které
nebyly cisterny, vyčerpáno velké množství benzinu.
S ohledem na poměrně malý počet vozidel,
o nichž se předpokládá, která se na loupeži podílela,
to znamená, že každé z nich muselo vézt průměrně
230 l, takže většina vozidel musely být zřejmě
upravené pickupy, které vezly barely.
O technických metodách loupeže nyní mohou
diskutovat specialisté. Otázkou ale je co se dá udělat
s více než 2000 litrů benzinu? Zásobili se zloději
na rok dopředu nebo benzin ukradli za účelem dalšího
prodeje jiným čerpacím stanicím?
Zdá se ale, že podobné krádeže se stávají častěji.
Po zveřejnění zprávy vyšlo najevo, že obdobný případ
se stal o pár dní dřív také v Texasu, kde majitel stanice
přišel o benzin za 800 USD. Ještě šikovnější byl jeden
zaměstnanec společnosti BP z New Jersey, který
pomocí manipulace s počítači odcizil a na svůj účet
prodal benzin v hodnotě 300 000 USD.
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Závodní Cupra e-Racer na trati
Značka Cupra na závodním okruhu u chorvatského
Záhřebu poprvé testovala závodní elektromobil
e-Racer. Předmětem testů byla integrace sady
akumulátorů do celkové konstrukce vozu. Dosud
se všechny elektrické, elektronické, akumulátorové,
chladicí a poháněcí systémy testovaly samostatně.
První testy přinesly velmi
optimistické výsledky. Vysoké
teploty během testovacích dnů
potvrdily připravenost vozu
pro nasazení v závodech. Data
z těchto testů budou využita
k další optimalizaci nastavení
jednotlivých
systémů.
Poté
bude
přistoupeno
k následujícímu vývojovému
úkolu, který se zaměří na provozní vlastnosti vozidla.
Sada akumulátorů je složena z 6072 akumulátorových
článků,
což
je
ekvivalent
akumulátorů
pro 9000 mobilních telefonů. Má kapacitu
65 kWh. Dojezd závodního vozu e-Racer je díky tomu
dostatečný pro účast v závodech připravovaného
seriálu E-TCR (Electric Touring Car Races).

Závodní vůz e-Racer pro kategorii E-TCR vznikl jako
společný projekt organizace WSC, což je držitel práv
na závodní kategorii TCR, a závodního oddělení
Seat Sport, resp. nově vytvořené značky Cupra.
Cílem je vytvořit samostatný seriál závodů E-TCR.
V průběhu letošního roku budou pokračovat testy.
Z propagačních důvodů by se
v říjnu tento vůz měl zúčastnit
jednoho ze závodů TCR.
Poté by měl být e-Racer
nabídnut
dalším
automobilkám,
které
se
angažují v TCR, jako základ pro
jejich vlastní vozy. Pohonná
jednotka
vozu,
zahrnující
trakční
elektromotor,
převodovku, měnič a sadu akumulátorů, je proto
bez označení výrobce a bude dodávána zájemcům přímo
od WSC Technology. Její koncept umožňuje instalaci
do jakéhokoliv vozu vycházejícího z konceptu TCR.
Do budoucna by ale měly automobilky samy vyvíjet
svou vlastní elektroniku a elektrický systém podobně,
jako je tomu ve formuli E.
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