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Camp Jeep 2019 v San Martino di Castrozza
Značky Jeep a Mopar spojily své síly v rekordní
akci. V San Martino di Castrozza v Itálii se
uskutečnilo nejvýznamnější setkání v rámci skupiny
Jeep Owners Group.
Hvězdou letošního setkání majitelů a příznivců
vozidel značky Jeep byl nový Gladiator, pickup
střední velikosti, který značka poprvé představila
v Evropě. S Gladiatorem se Jeep vrací do
segmentu pick-upů s pohonem všech kol.
Bezkonkurenční schopnost průjezdu terénem
je zajištěna díky osvědčeným systémům
pohonu všech kol Command-Trac a Rock-Trac,
třetí generaci náprav Dana 44, elektronickým
uzávěrkám předního a zadního diferenciálu
Tru-Lock, v segmentu ojedinělému elektronicky
odpojitelnému stabilizátoru přední nápravy a 32“
oﬀroadovým pneumatikám.
Na evropském trhu bude jedinou nabídkou
vznětový motor 3,0 V6 EcoDiesel o výkonu 190 kW
(260 k) a s točivým momentem 600 N.m. Pokročilé
technologie zahrnují čelní oﬀrodovou kameru
pro lepší výhled v náročném terénu a čtvrtou
generaci infotelematického systému Uconnect
s možností volby 7“ nebo 8,4“ dotykového displeje

se zoomováním. K dispozici je řada pokročilých
bezpečnostních systémů včetně sledování
mrtvého úhlu a detekce křížení dráhy za vozidlem,
varování před čelním nárazem, adaptivního
tempomatu a parkovací kamery ParkView
s dynamickým naváděním.
U prodejců značky Jeep v regionu EMEA se
Gladiator objeví v příštím roce ve stupních výbavy
Sport, Overland a Rubicon. Nový Jeep Gladiator
se vyrábí v Toledu ve státě Ohio.
V Campu Jeep také debutoval nový Jeep
Wrangler 1941 v úpravě od divize Mopar. Jeep
Wrangler 1941 je vozidlo s pohonem všech kol
a díly Jeep Performance, které dále zvyšují jeho
schopnosti jízdy v terénu. K tomu se přidává sada
pro zvětšení zdvihu pérování o 2“ (5 cm), masivnější
ochranu karoserie, úpravy pro zatraktivnění
vzhledu a šnorchl. Grafika 1941 připomíná
významný rok pro značku Jeep - zrození Willysu.
Tato verze přijde do prodeje po skončení léta
se dvou- i čtyřdveřovou karoserií, turbodieselem
2,2 l MultiJet/147 kW (200 k), osmistupňovou
automatickou převodovkou a všemi úrovněmi
výbavy Sport, Sahara a Rubicon.
více na
www.autoweek.cz

Seat zahajuje výrobu nové převodovky
Seat Componentes, jeden ze tří
výrobních závodů španělské značky
(další dva jsou v Martorellu a Barceloně),
zahájil výrobu nové převodovky koncernu
Volkswagen MQ281. Novou šestirychlostní
přímo řazenou převodovku Volkswagen
vyvinul pro nejdůležitější modely z hlediska
objemu produkce. Použita bude ve

vozech značek Seat, Volkswagen, Audi
a Škoda.
Vývoj přímo řazených převodovek je
dnes zdánlivě na okraji zájmu, nicméně
také zde má i malé zlepšení z hlediska
účinnosti obrovský dopad na spotřebu
paliva, emise a životní prostředí. Převodovka
MQ281 má rozsah točivého momentu 200
- 340 N.m podle výrobce by měla ušetřit 3
až 5 g CO2/km - v závislosti na kombinaci
s motorem. Vyznačuje se vysokým
převodovým
poměrem
maximálně
7,89. To na jedné straně zajišťuje dobrou
výkonnost při rozjezdu dokonce i pro
těžká vozidla s velkými koly a současně
díky tzv. Downspeedingu podporuje
úsporný pohon při jízdě vysokou rychlostí
při nízkých otáčkách motoru.

Bez Renaultu Fiat sází na elektrický 500
Šéf společnosti FCA Europe Pietro
Gorlier ohlásil investici 700 milionů eur
do závodu Fiatu Mirafiori. Na nové lince
se bude vyrábět nový plně elektricky
poháněný model 500 EV. Výroba začne
ve druhém čtvrtletí roku 2020. Kapacita
výroby se plánuje 80 000 kusů ročně
s možností pozdějšího rozšíření. Vše bude
podle Gorliera záviset na poptávce po
tomto voze. Investice je součástí vloni
zveřejněného plánu FCA investovat do
závodů v Itálii do roku 2021 5 miliard eur.
Nový vůz 500 EV bude prvním modelem
s elektrickým pohonem a akumulátory,
který bude Fiat prodávat v Evropě.
Předchozí elektricky poháněná verze
500e s dojezdem 140 km se prodávala jen
ve Spojených státech. V roce 2014 bývalý
generální ředitel FCA Sergio Marchionne
požádal zákazníky, aby si 500e nekupovali,
protože na každém dodaném kuse
společnost ztrácí 14 000 dolarů.

Elektricky poháněný 500 EV se bude
prodávat souběžně s verzí se spalovacími
motory, která se bude i nadále vyrábět
v polském závodě Tychy. Fiat 500 EV vznikne
ve spolupráci s dodavateli jednotlivých
technologických celků a bude veřejnosti
předveden na jaře 2020 na autosalonu
v Ženevě.
více na
www.autoweek.cz

Co je čistší – akumulátory nebo vodík?
Odpovědí na mobilitu budoucnosti nejsou
elektromobily s akumulátory ani palivové články,
ale obojí. To je výsledek studie Fraunhoferova
institutu, v níž byly srovnávány emise v průběhu
celého životního cyklu obou systémů pohonu.
Výzkumníci Fraunhoferova institutu pro solární
energetické systémy ISE ve své studii podrobně
vysvětlují jaká je ekologická zátěž během celého
životního cyklu vozidla, kolik a jaký materiál je
potřebný pro výrobu akumulátorů, palivových
článků a nádrží na vodík, i jaké emise vznikají při
výrobě a posléze při likvidaci těchto vozidel.
Výzkumníci dospěli k jasnému závěru: „Při
dojezdu nad 250 km jsou vozy s vodíkovými
palivovými články šetrnější k životnímu prostředí
než vozidla poháněná akumulátory.“ Rozhodujícím
faktorem je mnohem větší produkce CO2, kterou
zatěžuje akumulátory jejich výroba.
Vozidla se středně velkými a malými
akumulátory s kapacitou do 50 kWh pro vozy
s dojezdem do 250 km nejvíc snižují emise CO2.
Při větším dojezdu ale mají z hlediska ochrany
klimatu palivové články stále větší výhody. Čím
větší se používají akumulátory, tím je zátěž pro
životní prostředí větší.
Výsledky studie ISE poskytují podněty pro
nové diskuse. Vozidla s elektrickým pohonem
a akumulátory totiž jsou významně dotovaná
téměř ve všech zemích Evropské unie. Nyní se
ukazuje, že toto řešení problému mobility je

z hlediska emisí CO2 kontroverzní. Současná
studie Fraunhoferova institutu nyní poskytuje
dobrý základ pro budoucí strategická rozhodnutí.
V praktickém provozu je samozřejmě důležitý
zdroj energie pro výrobu elektřiny i vodíku.
V případě nejlepšího scénáře se vodík se generuje
výhradně elektrolýzou elektrickou energií
z větrných zdrojů. V ideálním případě elektřina pro
akumulátorová vozidla přichází z fotovoltaických
systémů, přičemž nejhorší je německý energetický
mix.
V současné době se vodík vyrábí téměř
výhradně parní reformací ze zemního plynu, což
je z hlediska zátěže ovzduší problematické. I při
tom však vozidlo s palivovými články vychází lépe
než čistě elektrický pohon s akumulátory 90 kWh
při současném energetickém mixu v Německu.
Celková bilance CO2 u vozidel s akumulátory 90
kWh je dokonce horší než u vozidel se vznětovými
motory.

více na
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Audi A4 s oživením
Současná generace sedanu a kombi
Audi A4 je již čtyři roky na cestě, takže podle
zákonů automobilového průmyslu dozrál
čas na její oživení. Ke zlepšení došlo ve
všech ohledech, a to vizuálně i technicky.
V interiéru Audi sází na větší dotykový displej
MMI a nový intuitivní koncept obsluhy, který
je snadno ovladatelný a snižuje rozptylování
řidiče za jízdy.

Novinky jsou i na straně pohonných
jednotek - důležitým tématem je aplikace
mildhybridního pohonu. Výkon turbodieselů
TDI a zážehových motorů TFSI pokrývá
rozpětí od 100 do 255 kW (136 až 347 k).
K dispozici jsou přímo řazené převodovky,
sedmistupňová automatická S tronic nebo
osmistupňová tiptronic, stejně jako pohon
předních kol nebo všech kol quattro.
Kombi A4 Avant má při délce 4750
mm (rozvor náprav 2825 mm) objem
zavazadlového prostoru 495 až 1495 l. A4
Allroad má o 35 mm větší světlou výšku
a ochranné prvky na karoserii, zatímco
verze S4 se sníženou světlostí o 23 mm má
specificky nastavený podvozek s možností
volby jízdního režimu.
Zahájení prodeje se pro A4 i S4 plánuje
na podzim 2019.

Každý nový dům s rychlodobíjením
Vláda Spojeného království představila
plány, které by měly podpořit využívání
elektrických vozidel. Všechny nově
postavené domy mají být povinně
v y b a ve ny n a b í j e c í m i m í s t y p ro
elektromobily. Novostavby s vyhrazenými
parkovacími místy mají mít povinně
vyhražená místa, která by zlevnila parkování
pro elektromobily. Úřady navíc chtějí, aby
všechny veřejně dostupné rychlodobíjecí
stanice umožňovaly platby prostřednictvím
debetních nebo kreditních karet nejpozději
do jara roku 2020.
Ministr dopravy Chris Grayling k tomu
uvedl: „Je zde chuť k čistší a zelenější
dopravě. Nabíjení pro domácnosti
poskytuje nejpohodlnější a nejlevnější
variantu pro spotřebitele. Můžete
jednoduše zapojit své auto a nabíjet přes
noc jako byste dobíjeli mobilní telefon.“

V současné době mohou uživatelé
elektrických vozidel ve Velké Británii požádat
o příspěvek až do výše 500 liber (14 160 Kč)
z nákladů na instalaci dobíjecího místa
v místě bydliště. Prodej elektromobilů a plugin hybridů v prvním pololetí letošního roku
ve Spojeném království poklesl v porovnání
s rokem 2018 o 7 % na tržní podíl 2,1 %.

více na
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Karoq a Kodiaq s novinkami
Úspěšné modely SUV Škoda Karoq a Škoda Kodiaq
vstupují do modelového roku 2020 s rozšířenou
nabídkou bezpečnostní a komfortní výbavy.
Oba jsou nyní v nabídce s novým systémem Side
Assist, který varuje před vozidly v mrtvém úhlu
až na vzdálenost 70 m. Společným optickým
identifikačním znakem obou vylepšených verzí
oblíbených modelů SUV je nápis Škoda na
pátých dveřích. Tento prvek se poprvé objevil
na nových kompaktních modelech Škoda Scala
a Kamiq i na modernizovaném modelu Superb
a postupně bude zdobit záď všech modelů
značky Škoda.

Assist je také Rear Traﬃc Alert. Ten při couvání �
z parkovacího místa upozorňuje na objekty, které
se pohybují kolem zádi vozu.

Nabídku asistenčních systémů dodávaných
za příplatek rozšiřuje systém Side Assist, který
nahrazuje dosavadní Blind Spot Detect. S novým
systémem vzrostl i jeho dosah z dřívějších 20
na nynějších 70 m. Asistent pomocí dvou
radarových systémů rozpozná vozidla blížící
se zezadu nebo v mrtvém úhlu. Součástí Side

Škoda postupně vybaví systém bezklíčového
odemykání Kessy u všech modelů pohybovým
senzorem v klíčku a sníží tak riziko odcizení
vozu nebo vloupání se do něj. U systému, který
je za příplatek k dispozici pro modely Karoq
i Kodiaq, se signál, vysílaný klíčkem, automaticky
vypne pokud klíčem není po dobu 15 minut
manipulováno.

Za příplatek dodávaný adaptivní podvozek
(DCC) už není v nabídce jen pro vozy s pohonem
všech kol, ale i v kombinaci s pohonem předních
kol. Adaptivní podvozek DCC prostřednictvím
elektricky nastavitelných tlumičů automaticky
přizpůsobí tlumení a pružení podvozku stavu
vozovky a aktuálnímu nebo upřednostňovanému
stylu jízdy. Řidič se může prostřednictvím volby
jízdního profilu rozhodnout mezi režimy Comfort,
Normal a Sport.

Nabídka motorů pro model Karoq bude
doplněna o nový motor 2,0 TDI/140 kW (190
k) známý již z modelu Kodiaq. Kombinuje
se s pohonem všech kol a sedmistupňovou
převodovkou DSG.
Kodiaq byl od svého uvedení na trh na podzim
roku 2016 na celém světě vyroben v počtu 360
000 kusů a Karoq od podzimu roku 2017 v počtu
přes 220 000 vozů.
více na
www.autoweek.cz

První stovka pro ČEZ
Síť veřejných dobíjecích míst pro
elektromobily provozovaná Skupinou ČEZ
se rozšířila o jubilejní stojan č. 100 v Praze
na Poděbradské ulici. Stalo se tak téměř
přesně rok od chvíle, kdy v Jablonci nad
Nisou zahájil provoz stojan číslo 50. Dobití
na 80 % kapacity akumulátorů většiny
elektromobilů zvládne do 20 minut. Stojan
je vybavený DC konektory s nabíjecími
standardy CHAdeMO a CCS o výkonu až
50 kW a součástí dobíjecí stanice je také
AC nabíjení se standardním konektorem
Mennekes, který umožňuje nabíjení
s výkonem až do 22 kW.
Počet rychlodobíjecích stanic, tzn.
s výkonem 50 kW, v dresu ČEZ se tak
během roku zdvojnásobil. Dalších téměř
60 stanic umožňuje tzv. normální dobíjení.
Do konce roku by tento počet měl

dosáhnout 200. Prostřednictvím dotačních
titulů z Operačního programu Doprava
na výstavbu páteřní národní sítě, řízeného
ministerstvem dopravy, by během čtyř
let mělo vzniknout 500 rychlodobíjecích
stanic.

AAA Auto překonalo hranici 50 poboček
Síť autocenter AAA Auto, která patří
do skupiny Aures Holdings, po několika
letech otevírá novou pobočku i v České
republice, a to v Příbrami. Nová výkupní
pobočka na adrese Husova 366 je pro
AAA Auto umístěna strategicky mezi
pobočkami v Praze, Plzni a Táboře. Zlepšila
se tak dostupnost z Dobříše, Sedlčan nebo

Rožmitálu pod Třemšínem. Na začátku
července již byla otevřena nová výkupní
centra v Bratislavě a Prievidzi na Slovensku
a na jaře také skupina otevřela v Bratislavě
první zahraniční pobočku své půjčovny
vozů Mototechna Drive. AAA Auto tak letos
překonalo hranici 50 poboček ve čtyřech
zemích.

Krátce

Tesla zastavila dodávky nejlevnějších verzí Modelů X a S a současně snížila ceny
všech variant.
Renault vytvořil společný podnik s čínskou společností Jiangling na výrobu elektromobilů.
Vedení Tesla Motors popírá tvrzení svých zaměstnanců, že problémy s ve výrobě
důsledkem špatných pracovních podmínek.
Bývalý šéf designu Jaguaru Ian Callum založil vlastní společnost zaměřenou na různé
produkty nabízené v limitovaných edicích.
Klíčoví investoři Daimleru se postavili proti plánu jmenovat odcházejícího generálního
ředitele Dietera Zetscheho předsedou dozorčí rady.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Ford mění organizaci
českého importu
Pro český Ford je letošek ve znamení
personálních změn. V lednu se s firmou
rozloučil její dlouholetý šéf Jan Laube,
kterého nahradil Maďar Attila Szabo.
Personální změny pokračují i v létě.
FMC nedávno opustil Milan Sysel, který
zastával pozici Operations Managera.
Ve firmě to spustilo největší organizační
přesuny od roku 2016.
„V souvislosti s restukturalizací, která
v současné době u společnosti Ford of
Europe probíhá, se změnila organizační
struktura také ve Ford Motor Company.
Pozice Operations Manager byla
v rámci těchto změn zrušena a prodejní
i marketingové oddělení nadále vede
tzv. Location Manager. Do této pozice
byl jmenován Libor Beneš, který dosud
vykonával funkci marketingového
manažera. Jako nový Location Manager
reportuje Libor Beneš přímo generálnímu
řediteli společnosti, Attilovi Szabo,“ uvedl
pro portál Automakers mluvčí značky
Martin Linhart.
Na novou pozici se přesunul
i dosavadní obchoďák David Heneš.
„Pracuje u českého Fordu i nadále,
nyní na pozici Regional Sales and Fleet
Manager pro oblast Moravy – a jeho
nadřízeným je Location Manager Libor
Beneš,“ upřesnil Linhart.

Hyundai Motor Czech má
nové vedení marketingu
Společnost Hyundai Motor Czech
přijala Janu Sekerákovou na pozici
marketingové ředitelky. Po příchodu
Alexe Kima a Martina Saitze se tak jedná
o další podstatnou změnu ve vrcholovém
managementu.
Hyundai v České republice představil
novou filozofii a vizi značky, se kterou
souvisí také zásadní změna marketingové
komunikace a budoucí směřování
společnosti. Cílem HMCZ není poukazovat
na kroky konkurence a agresivně se
vůči ní vymezovat, ale soustředit se na
vlastní individualitu a přednosti, které
Hyundai nabízí. Jana Sekeráková bude
nyní zodpovědná za nové směřování
marketingové komunikace a aktivit značky
Hyundai na českém trhu.
Jana Sekeráková zná prostředí
automobilového odvětví a společnosti
HMCZ velmi dobře, jelikož zde dříve
působila na pozici marketingové
manažerky. Do HMCZ přichází z mediální
agentury Mindshare, kde zastávala funkci
Client Leadership Director.
více na
www.automakers.cz
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Lotus představil
nejvýkonnější produkční
auto na světě
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bude obhajovat
titul

Autonomní vůz PSA
jezdil mýtnou bránou

Německo předstihlo Norsko
Největším trhem elektricky poháněných vozidel
v Evropě už není Norsko. V první polovině roku
bylo v Německu zaregistrováno víc elektromobilů
a plug-in hybridů než v Norsku. V Německu bylo
v první polovině roku 2019 zaregistrováno 48 000
elektromobilů a plug-in hybridů, zatímco v Norsku
to bylo 44 000 vozů. Německo tak vystřídalo
Norsko v pozici největšího evropského trhu
s elektrickými automobily. Vyplývá to ze studie
Centra automobilového managementu (CAM).
V prvním pololetí roku 2018 Norsko vedlo před
Německem se 36 000 elektricky poháněnými
vozy proti 34 000.
Největším světovým trhem s novými automobily
s elektrickým pohonem je ovšem Čína, kde bylo
od ledna do června 2019 nově zaregistrováno
628 000 vozů, což představuje nárůst o více než
polovinu v porovnání s první polovinou roku
2018. V USA, druhém největším trhu s elektrickými
automobily na světě, bylo zaznamenáno zvýšení
jen o pětinu na 149 000 elektromobilů a plug-in
hybridů.

Ve Francii bylo v první polovině roku nově
registrováno 29 000 nových elektromobilů,
což bylo zvýšení o 38 %, zatímco ve Spojeném
království se počet nových registrací těchto
vozidel v lednu až červnu snížil o 7 % na 27 000.
K prudkému růstu o 122 % na 20 000 elektrických
vozidel došlo v Nizozemsku.
Z hlediska podílu na trhu ovšem zůstává
Norsko osamoceným lídrem. Podíl elektrických
vozidel na relativně malém trhu v Norsku zůstává
bezkonkurenčně nejvyšší - 56 % ze všech nově
registrovaných vozidel (vloni to bylo 46,6%).
V Nizozemsku dosáhl podíl nových registrací
elektricky poháněných vozidel 8,9 % (vloni 3,6%)
a v Číně 5,1 % (2018: 2,9 %). Proti tomu je jejich
podíl v Německu stále velmi malý, pouhých 2,6
% (v prvním pololetí 2018 to bylo 1,8 %), stejně
jako ve Francii s 2,5 % (2018: 1,8 %), Velké Británii
s 2,1 % (2,2 %) i USA jen s podílem 1,8 % (vloni 1,4
%). V České republice to bylo v prvním pololetí
zanedbatelných 0,35 % (vloni 0,3 %).
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Lotus představil nejvýkonnější
produkční auto na světě
Lotus představil svůj první čistě elektricky
poháněný automobil. Jde o první nové vozidlo
vyvinuté pod vedením čínské společnosti Geely.
S celkovým výkonem čtyř elektromotorů 1,47 MW
je to nejvýkonnější sériově vyráběné auto světa.
Bude stát od 1,7 milionu liber (48,15 milionu korun).
Zájemci budou zařazeni do pořadníku po složení
zálohy ve výši 250 000 liber (7 milionů korun).
Konvoj 12 historických i současných vozů Lotus
budil pozornost v ulicích Londýna když směřoval
do areálu Royal Horticultular Halls. Tam se sešlo
350 VIP hostí včetně čínského velvyslance Ma
Huie a nejvyššího vedení čínské společnosti Geely
v čele s presidentem holdingu An Conhuim, aby
byli svědky premiéry nejnovějšího modelu vozu
rychle se rozvíjející Skupiny Lotus.
V roce 2017 Group Lotus včetně automobilky
Lotus Cars přešla pod kontrolu čínského holdingu

Geely. Tu získal díky koupi malajsijské automobilky
Proton, které Lotus patřil. Od té doby Geely do
Lotusu nainvestovalo 1,7 miliardy liber, z čehož
ale 1,3 miliardy připadlo na výstavbu nového
výrobního závodu v čínském Wuhanu, kde se
budou vyrábět vozy Lotus pro čínský trh včetně
SUV. Geely je mj. i majitelem Volvo Cars, nově
vytvořené značky Lynk & Co. a společnosti
London Taxi.
Lotus Evija k pohonu používá čtyři trakční
elektromotory poskytující kombinovaný výkon
1471 kW (2000 k) a točivý moment 1700 N.m.
Elektromotory jsou napájeny lithio-ionovým
akumulátorem s kapacitou 70 kWh. Akumulátor
vyvinula firma Williams Advanced Engineering.
Lotus tvrdí, že jde o „nejrychleji se nabíjející
akumulátor na světě“, protože k nabíjení lze použít
výkon 800 kW. Nejvýkonnější dostupná nabíječka
v současné době ale má výkon 350 kW.
Lotus Evija se bude vyrábět v továrně firmy
v Hethelu ve východní Anglii, přičemž jeho
produkce bude omezena na pouhých 130 vozů.
„Evija obnoví naši značku v srdcích a myslích
fanoušků sportovních automobilů a na globální
automobilové scéně. Bude také připravovat cestu
pro další vizionářské modely,“ řekl při premiéře
výkonný ředitel společnosti Lotus Phil Popham.
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Bosch prodlužuje životnost akumulátorů
Bosch propojuje akumulátory z elektromobilů
s cloudem a tím výrazně zlepšuje jejich výkon
a životnost. Kolektivní inteligence z cloudu pomáhá
akumulátorům udržovat si plnou kapacitu delší
dobu. Inteligentní algoritmy rozpoznají stresové
faktory akumulátoru a optimalizují proces nabíjení.
Stres způsobuje rychlejší stárnutí buněk. To,
co genetičtí výzkumníci již dávno prokázali
u buněk živých organismů, platí také pro články
akumulátorů elektromobilů. Čím jsou akumulátory
starší, tím nižší je jejich výkon a kapacita a tím kratší
je i dojezd elektromobilu. Bosch vyvíjí nové služby
založené na cloudu, aby akumulátor vydržel déle.
Chytré softwarové funkce průběžně analyzují
stav akumulátoru a přijímají opatření proti stárnutí
článků. Dokáží snížit opotřebování nejdražší
součásti elektromobilu až o 20 %. Rozhodující roli
přitom hrají data o vozidle a jeho okolí v reálném
čase. Cloudové služby využívají tyto údaje pro
optimalizaci každého jednotlivého nabíjení.
Podle odborníků je průměrná životnost
dnešních lithio-ionových akumulátorů 8 až 10
let a 500 až 1000 nabíjecích cyklů. Většinou je
garantovaný kilometrový výkon v rozmezí 100 000

až 160 000 km. Rychlé nabíjení, velké množství
nabíjecích cyklů, příliš sportovní způsob jízdy
a extrémně vysoké nebo příliš nízké teploty však
představují pro akumulátory stres. To způsobuje
jejich předčasné stárnutí. Úkolem služeb Bosch
je rozpoznat spouštěče stresu a bránit se jim.
Bosch nezobrazuje jen aktuální stav akumulátoru,
ale poprvé poskytuje prognózu ohledně jeho
zbývající životnosti a výkonu.
Dalším rysem inteligentních softwarových
funkcí je využití kolektivního „swarm“ principu:
algoritmy použité při analýze vyhodnocují údaje
celého vozového parku, nikoliv pouze jednotlivých
vozidel.
Zatímco stávající aplikace s časovači nabíjení
umožňují řidičům pouze časově řízený proces
nabíjení v momentě nízké poptávky po elektřině,
řešení Bosch nabízí speciálně vyvinutý proces
dobíjení.
Prvním zákazníkem nových služeb, které Bosch
shrnuje pod souhrnným názvem Battery in the
cloud, je čínský poskytovatel v oblasti mobility
DiDi v čínském Xiamenu.
více na
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Autonomní vůz PSA jezdil mýtnou bránou
Autonomní vůz díky spolupráci mezi skupinou
PSA a Vinci Autoroutes vstupuje do nové etapy
vývoje.
Skupiny PSA a Vinci Autoroutes otestovaly
v Saint-Arnoult-en-Yvelines (Francie) nové funkce
autonomního vozu a navázaly tak na testy
prováděné v červenci 2017, kdy autonomní vůz
poprvé projel sám mýtnou bránou. V situacích
testovaných v této nové části společného
programu probí há
důkladnější komunikace
mezi autonomním vozem
a infrastrukturou. Cílem je
zvýšit schopnost vozidla
přizpůsobit své chování
ve výjimečných nebo
složitých situacích.
Ta t o o p e r a c e j e
s o u čá s t í s p o l u p rá ce
mezi oběma partnery,
která začala v roce 2016.
Výsledky testů budou zpracovány během
vytváření standardů, které se budou připravovat
v rámci různých projektů, jako jsou C-Roads
nebo projekt SAM, na nichž obě skupiny
spolupracují.

Skupiny Vinci Autoroutes a PSA provedly další
rozsáhlejší testování jízdy bez řidiče a projíždění
mýtné brány. V reálných podmínkách provozu
v síti Vinci Autoroutes se vyzkoušely dvě nové
složité situace plně autonomní jízdy:
- průjezd oblastí, která byla dočasně změněna
kvůli pracím na silnici
- bezpečné zastavení vozu (safe stop), které
spočívá v nasměrování vozidla do odstavného
prostoru v případě, že
se řidič neujme v určité
konkrétní situaci řízení
(mimořádná přítomnost
překážky na vozovce,
v ýrazně
zhoršené
povětrnostní podmínky
atd.) nebo v případě,
kdy vůz dorazí na konec
dálnice.
Testy proběhly mezi
obcemi Dourdan a Ablis
(dálnice A10 / A11) s prototypem vozu Peugeot
3008 skupiny PSA, který je součástí vozového parku
autonomních vozidel programu AVA Autonomous
Vehicle for All (Autonomní vozy pro všechny).
více na
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Přepracované Porsche 911 RSR
bude obhajovat titul
Nové Porsche 911 RSR bude v modelovém
provedení 2019 obhajovat titul mistra světa
v kategorii GTE v šampionátu vytrvalostních
závodů FIA WEC. Nahradí úspěšné Porsche 911
RSR, jež získalo mistrovský titul pro týmy i jezdce
a vyhrálo v Le Mans.
Ve Weissachu vozidlo vylepšili ve všech
oblastech. Při jeho vývoji byl uplatněn bezpočet
poznatků shromážděných během extrémně
úspěšné závodní kariéry jeho předchůdce, který
od roku 2017 vybojoval přes 20 vítězství v rámci
mistrovství světa i vytrvalostních seriálů v Severní
Americe.
Ředitel Porsche GT Factory Motorsport Pascal
Zurlinden vysvětluje: „Při vývoji Porsche 911 RSR
jsme důkladně analyzovali všechny tovární
i zákaznické kampaně. Naši konstruktéři odhalili
prostor ke zlepšení v řadě oblastí. Významně jsme
postoupili kupředu ve vývoji našeho vozu pro příští
tříleté období homologace zejména v několika
komplexních oblastech, jako jsou jízdní chování,
hospodárnost, odolnost a servisovatelnost.
Tento vůz je z 95 % procent nový. Jedinými
komponentami, které jsme z předchůdce převzali
beze změny, jsou světlomety, brzdová soustava,
spojka, sedadlo řidiče a některé části zavěšení
kol.“

Porsche se i nadále drží nepřeplňovaného
šestiválce – boxer před zadní nápravou. Má
zdvihový objem 4194 cm3 a v závislosti na velikosti
restriktoru produkuje maximální výkon 378 kW (515
k). Dvojice výfuků nyní ústí na bocích vozidla před
zadními koly čímž vznikl prostor pro optimalizovaný
difuzor.
Ve vytrvalostních závodech je klíčové jízdní
chování a servisovatelnost vozidla. Proto byl
přepracován kokpit ve prospěch lepší využitelnosti.
Karoserii vyrobenou z plastu vyztuženého
uhlíkovými vlákny lze rychle vyměnit, což je ve
vytrvalostních soutěžích nutná podmínka efektivní
práce v boxech.
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