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AutoBest otestoval elektromobily

Organizace AutoBest ve spolupráci se
španělským webem coches.net a Katalánským
okruhem v Barceloně uspořádala srovnávací test
dojezdu deseti elektromobilů s homologovaným
dojezdem podle metodiky WLTP přes 200 km
(čtyři vozy mají dokonce dojezd přes 300 km).
S vozy jezdili motorističtí novináři v okolí Barcelony.
Automobily BMW i3, Kia Soul EV, Volkswagen
e-Golf a Opel Ampera-e dosáhly dokonce
lepší výsledek než je homologovaná hodnota.
Renault Zoe, Tesla Model S a Tesla Model X
dosáhly hodnotu lepší než 90 % homologované.
Pouze Nissan Leaf a Jaguar I-Pace vykázaly
výrazně nižší dojezd.
Organizace AutoBest při testu uvedla dva
nové indexy. AutoBest EV Index 1 vyjadřuje v %
podíl skutečného dojezdu při testu s hodnotou
uváděnou podle WLTP. Nejlépe z hodnocení
AutoBest indexu 1 vyšly vozy Kia Soul EV, Hyundai
Ioniq a Volkswagen e-Golf, které výrazně
překročily uváděnou hodnotu dojezdu.

Druhý AutoBest EV Index 2 vyjadřuje účinnost
akumulátorů v poměru reálného dojezdu v km
na 1 kWh kapacity akumulátorů. V hodnocení
AutoBest indexu 2 dosáhly nejlepší výsledek
BMW i3, Hyundai Ioniq a Renault Zoe.
Vozy Tesla Model S a Model X v testovaných
verzích byly elektromobily s největším dojezdem
na trhu díky kapacitě akumulátorů 100 kWh.
V prodeji jsou i verze s kapacitou akumulátorů
75 kWh.
Jaguar I-Pace byl v předprodukční verzi
v podobě, v jaké absolvoval oficiální mediální
představení tohoto modelu se softwarem
v prototypové verzi. Sériové vozy budou mít
novější software.
Hyundai Ioniq a Volkswagen e-Golf vykazují mezi
testovanými vozy nejnižší spotřebu elektrické
energie jen mírně nad 12 kWh/100 km.)
Více o testu a jeho výsledky na str. 10 (dostupné
po stažení pdf verze)
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První pohled na nové Audi Q3
Nová generace Audi Q3 narostla
co do velikosti a dostala techniku
převzatou z větších modelů. První
generace se představila v roce 2011.
Od té doby konkurence v segmentu
prémiových kompaktních SUV hodně
přitvrdila. Na o Audi reaguje novou
generací, která přechází na platformu
MQB. Výrazně se zvětšil objem
zavazadlového prostoru na 674 l resp.
na 1525 l po sklopení variabilních
zadních sedadel umožňujících posun i změnu sklonu opěradel. Interiér připomíná
ostatní nové modely značky s kombinací digitální techniky s klasickými ovladači
pro ákladní funkce klimatizace. Digitální přístrojový panel Audi Virtual Cockpit tvoří
12,3“ displej a velikost centrálního dotykového displeje může být od 8,8“ do 10“. Audi
Q3 přijde s nabídkou tří zážehových motorů TFSI a jednoho turbodieselu s výkony
od 10 W (150 k) do 169 W (230 k). Převodovka bude sedmistupňová dvouspojková
S tronic a samozřejmě bude pohon všech kol quattro.
více na www.autoweek.cz
Porsche Macan po modernizaci
Porsche v Šanghaji předvedlo
modernizovanou
podobu
kompaktního
SUV
Macan.
Macan, dlouhý 4681 mm, vyšel
z platformy MLB/MLP. Představil
se v roce 2014 a od té doby se ho
prodalo přes 350 000 kusů. V rámci
modernizace se na jeho zavěšení
kol objevilo více hliníkových
dílů a za příplatek se dodávají
brzdy s kotouči potaženými
vrstvou karbidu wolframu jako
u Cayenne. V interiéru je tříramenný volant GT z Porsche 911 a nový dotykový displej
systému Porsche Communication Management (PCM) zvětšený na 11“. Sériově se
dodává modul Connect Plus, který zajišťuje kompletní propojení s řadou digitálních
funkcí a služeb. Do výbavy přibyl asistent pro jízdu v dopravní zácpě, kombinující
adaptivní tempomat s aktivním udržováním vozidla v jízdním pruhu. Inteligentní pohon
všech kol Porsche Traction Management (PTM) využívá toho, že Macan má vzadu širší
pneumatiky než vpředu. Nabídka motorů pro evropské trhy teprve bude upřesněna,
ale neměl by v ní být žádný turbodiesel. Prodej novinky odstartuje do konce roku.
více na www.autoweek.cz

Zemřel Sergio Marchionne
Muž, který zachránil Fiat a připojil k němu
Chrysler, který předtím vytáhl z bankrotu,
zemřel ve věku 66 let. Oznámil to předseda
představenstva Fiat Chrysler Automobiles
John Elkann. „Bohužel se stalo to, čeho jsme se
obávali. Odešel Sergio Marchionne, velký muž
a přítel,“ uvedl vnuk Gianniho Agnelliho.
Chodil výhradně v černém, aby každé ráno
ušetřil čas přemýšlením co na sebe. V černém
svetru šel i k americkému prezidentovi. Byl těžký
kuřák a piják silného espressa - než mu to před
rokem lékaři zakázali. Přespával na pohovce
na palubě letadla, když pravidelně cestoval
mezi Turínem a Detroitem, aby řídil koncern
Fiat Chrysler Automobiles. V Detroitu měl
v obrovském technologickém centru Chrysleru
jen malou kancelář.
Ve svých posledních veřejných vystoupeních
vypadal unavený. Po operaci ramene, které se
podrobil koncem června, se uvádělo, že bude
potřebovat určitý čas na rekonvalescenci.
Jenže v sobotu 21. července se vedoucí
představitelé koncernu FCA a společnosti Exor,
zastupující zájmy majoritního vlastníka rodiny
Agnelliů, náhle sešli v Turíně, aby rozhodli o jeho

nástupci, protože bylo jasné, že jeho zdravotní
stav mu už nedovolí vrátit se.
Marchionneho kariéra byla neuvěřitelná nezachránil jednu krachující automobilku, ale
dvě. Syn italských přistěhovalců do Kanady
pracoval jako účetní a vystudoval práva.
Zaměstnavatel ho vyslal do Švýcarska, aby
jako krizový manažer zachránil společnost
SGS. Tím zaujal majitele Fiatu a ti mu nabídli
ujmout se hroutícího se italského gigantu.
Od roku 2004 jako generální ředitel proti vůli
většiny vedoucích manažerů i odborů učinil
to, co si před ním nikdo v Itálii nedovolil zavíral neefektivní provozy a propouštět tisíce
pracovníků.
Když se začal Fiat vzpamatovávat z nejhoršího,
přišla ekonomická krize v letech 2007 a 2008.
Marchionne odhadl potenciál americké
společnosti
Chrysler,
která
procházela
bankrotem. Jeho záchranné kroky v Detroitu byly
opět úspěšné, a tak se obě společnosti sloučily
do koncernu FCA, nepravděpodobného
italsko-amerického spojení, které se stalo
úspěšnou globálně působící skupinou.

více na
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Hyundai i30 Fastback N
Hyundai Motor dokončuje vývoj nové
verze nošovického modelu i30, který ve
druhé polovině letošního roku rozšíří řadu
vysokovýkonných verzí řady N - i30 Fastback
N. Třetí model řady vysokovýkonných verzí
značky bude odhalen ve druhé polovině
letošního roku. V současné době probíhá
intenzivní testování prototypů na silnicích
s různým povrchem po celé Evropě a na
Severní smyčce Nürburgringu, v jejíž
blízkosti má Hyundai vlastní technické
centrum.
Hyundai i30 Fastback, uvedený na trh začátkem letošního roku, je jediným pětidveřovým
kupé v segmentu kompaktních vozů. Nový i30 Fastback N posune schopnosti tohoto
vozu na výkonově vyšší úroveň, zatraktivní design a přidá mimořádné potěšení z jízdy
podobně, jako pětidveřový i30 N.
více na www.autoweek.cz
Honda Civic 1,6 i-DTEC 9AT
Do nabídky vznětových motorů i-DTEC pro vůz
Honda Civic byla poprvé zařazena devítistupňová
automatická převodovka. Nový turbodiesel 1,6
i-DTEC s kovanými ocelovými písty je vybaven
novým akumulačním katalyzátorem NSC. Dosahuje
maximální výkon 88 kW (120 k) při otáčkách 4000/
min a točivý moment 300 N.m při 2000/min. S tímto
motorem ve spojení s devítistupňovou automatickou
převodovkou Civic zrychlí z 0 na 100 km/h za 11 s a dosahuje maximální rychlost 200
km/h při kombinované spotřebě 4,1 l/100 km u sedanu i hatchbacku.
Pětidveřový hatchback Civic se montuje v britském Swindonu, zatímco čtyřdveřový
sedan Civic se pro evropské trhy vyrábí v Turecku. Objednávky na obě verze se již
přijímají.
více na www.autoweek.cz
Krátce:
Šéf VW Group Herbert Diess prohlásil, že značky Porsche, Audi a Volkswagen
musejí zvýšit svou ziskovost.
Suspendovaný generální ředitel Audi Rupert Stadler požádal o podmínečné
propuštění z vyšetřovací vazby.
Vzhledem k poklesu prodeje aut Volkswagen poslal 1000 dělníků v Brazílii
na neplacenou dovolenou.
Několik set majitelů vozů Tesla v Německu bude muset vrátit státní dotaci
ve výši 4000 eur na podporu elektromobility, protože jejich vozy jsou luxusní.

Nová cesta tuningu
Německá tuningová společnost Abt Sportsline
připravuje kombi Abt Audi RS6-E, které přináší
zcela nový přístup k automobilovému tuningu pomocí hybridního pohonu. „Elektromobilita se
stává rovněž dominantním tématem tuningu,“
uvádějí bratři Abtové. Abt Sportsline je podle
nich na tuto budoucnost dokonale připraven.
Důkazem se má stát kombi Abt Audi RS6-E, které
naznačuje potenciál, jaký hybridní pohon pro
tuning nabízí. U tohoto vozu hybridní pohon není
určen ke zvýšení hospodárnosti ale k dosažení
maximální okamžité výkonnosti.
Sériové Audi RS6 má největší výkon 445 kW
(605 k) a točivý moment 700 N.m. Specialisté
Abt Sportsline s pomocí vlastní řídicí jednotky
AEC (Abt Engine Control) a upravené výfukové
soustavy výkon motoru zvýšili na 537 kW (730
k). Tato sada se prodává s označením Abt
Power R. To vše jim bylo stále ještě málo. Pro
ještě větší dynamiku při rychlosti nad 100 km/h
řidič stisknutím tlačítka získá navíc 213 kW (288
k) a 317 N.m od elektromotoru. Elektromotor byl

umístěn do prostoru spojovacího hřídele a jeho
točivý moment se tak směřuje na zadní kola.
Výsledkem je celkový výkon až 750 kW (1018 k)
a točivý moment 1291 N.m. Protože toto zvýšení
bude potřeba jen po krátkou dobu, stačí
relativně malý akumulátor s kapacitou 13,6 kWh.
Systém byl vyvinut v novém oddělení elektrické
mobility Abt e-Line s využitím zkušeností získaných
při přípravě vozů pro formuli E, kde Abt Motorsport
zastupuje automobilku Audi.
Toto rodinné kombi zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,3
s, což se v porovnání s 3,7 s u standardní RS6 může
zdát málo, ale zde jde o dynamiku při rychlosti
nad 100 km/h. Maximální rychlost je 320 km/h.
Poněkud futuristický vzhled vozu kromě
zabarvení podtrhují 21“ kola Abt Sport GR
a mnoho aerodynamických doplňků. Vůz je
vybaven pružinami KW, s nimiž se snížila světlá
výška.

více na
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Kia Niro EV v prodeji - v Koreji
Crossover Kia Niro byl poprvé
uveden v roce 2016 s tím, že jeho
nová platforma byla navržena tak,
aby vyhovovala řadě pokročilých
systémů pohonu. Od roku 2016
se prodalo 200 000 vozů řady
Niro, z toho 65 000 vozů v Evropě.
Nyní Niro doplňuje hybridní verzi
a variantu s plug-in hybridním
pohonem o čistě elektrický pohon.
Trakční elektromotor má výkon
150 kW a točivý moment 395 N.m.
Sada akumulátorů umístěná pod
podlahou zavazadlového prostoru má kapacitu 64 kWh, což Niru EV umožňuje dojezd
až 450 km. Po voze Soul EV bude Niro EV druhým celosvětově prodávaným elektrickým
vozidlem značky Kia. Po současném zahájení prodeje v Koreji bude mít evropskou
premiéru na podzim na autosalonu v Paříži a do prodeje zde přijde do konce roku
2018.
více na www.autoweek.cz

Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ a GT 63
S 4Matic+
Ve
specializovaných
prodejnách
Mercedes-AMG se během pozdního
podzimu objeví čtyřmístné kupé AMG
GT ve verzích s motorem V8. Dvě verze
nového čtyřmístného kupé MercedesAMG GT se chlubí výkony motoru
o zdvihovém objemu 3982 cm3 430
kW (585 k) resp. 470 kW (639 k) ve verzi
GT 63 S. Základní GT 63 má největší
točivý moment 800 N.m, varianta GT
63 S dokonce 900 N.m. Obě verze jsou
vybaveny vyspělým systémem pohonu
všech kol 4Matic+. Jako modelová
řada vyvinutá pod značkou Mercedes-AMG mají tyto vozy jedinečný design a vysokou
úroveň komfortu.
více na www.autoweek.cz

Personalia z

Altavilla opouští Fiat Chrysler
Nečekaný
odchod
Sergia
Marchinneho (66) vedl nejvyšší vedení
koncernu k rozhodnutí jmenovat
novým generálním ředitelem FCA
Michaela Manleye (54), dosavadního
šéfa Jeepu a výrobce pick-upů Ram.
V reakci na to oznámil svůj úmysl
odejít ze společnosti Fiat Chrysler
Automobiles Alfredo Altavilla (54).
Altavilla pracoval pro Fiat od roku
1990. Od roku 2012 Altavilla vedl
aktivity společnosti v klíčovém
regionu EMEA, tedy Evropa, Afrika
a Blízký východ. Po Marchionneho
příchodu v roce 2004 se stal jedním
z jeho nejbližších spolupracovníků
a proto byl jedním z nejžhavějších
kandidátů na roli jeho nástupce.
Činnost FCA v regionu EMEA bude
prozatím řídit nový koncernový šéf
Mike Manley. Altavilla bude v FCA
působit do konce srpna.

Nový ředitel BMW
Central & Southeastern Europe
BMW AG jmenovalo novým generálním
ředitelem
BMW
Group
Region
Central & Southeastern Europe Neila
Fiorentinose, který do funkce nastupuje
1. září 2018. Fiorentinos nahrazuje
Christopha v. Tschirschnitze, který se
rozhodl odejít z BMW Group.
Neil Fiorentinos (50) přichází z BMW Group
Netherlands, kde 4,5 roku zastával funkci
Managing Director. Svou kariéru zahájil
v roce 1994 u jihoafrického zastoupení
BMW Group. O 16 let později byl jmenován
ředitelem BMW Group Asia. Ve své nové
roli bude zodpovědný za dohled nad
prodejními a marketingovými aktivitami
ve střední a jihovýchodní Evropě, kam
spadá 12 zemí: Rakousko, Polsko, Česká
republika, Řecko, Maďarsko, Slovensko,
Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko a Malta.

Volkswagen posílí o dalšího manažera
Značka Volkswagen letos plní naši personální rubriku. Ve stejnojmenné divizi Porsche ČR
se letos vyměnila řada manažerů a další novinka v týmu Jiřího Jantače je na spadnutí.
V únoru odešla koordinátorka marketingu v divizi Volkswagen osobní vozy Martina
Valterová. Novým vedoucím marketingu u značky se stal Jakub Bouda. Na jaře pak
zaznamenala změnu pozice vedoucího prodeje divize. Novým vedoucím byl od 1.
dubna 2018 jmenován Martin Kadečka.
„V blízké době pak ještě posílíme naše prodejní oddělení o dalšího produktového
specialistu,“ uvedl pro Importérský speciál Automakers PR manažer značky David
Valenta.
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AutoBest testoval elektromobily
Při používání elektromobilů mají významný vliv
na dojezd klimatické podmínky, styl jízdy a použití
některých komfortních prvků výbavy, především
klimatizace. Při použití ekonomického režimu
(eco mode) by u některých vozů bylo možné
dosáhnout větší dojezd, stejně jako při jízdě bez
použití klimatizace a při extrémně úsporném
stylu jízdy. Účelem testu ovšem nebylo dosažení
maximálních hodnot ale zjištění reálného dojezdu
při běžných podmínkách jízdy většiny motoristů.
Všechny vozy proto byly obsazeny jednou
osobou, používala se klimatizace a pneumatiky
měly výrobcem doporučený tlak. Všechny vozy
jely ve standardním jízdním režimu.

pokračovaly po závodní trati rychlostí 70 km/h
až do úplného vyčerpání energie z akumulátorů
podle indikátoru a poté dojely do padoku.
Vozidla jela v konvoji za zaváděcím vozidlem,
které ukazovalo trasu a určovalo rychlost jízdy.
Řidiči se ve vozech střídali po absolvování 30 - 40
km aby se eliminoval rozdílný styl jízdy. Všechna
auta test absolvovala dvakrát.
Vozy byly vybaveny měřicím zařízením Blunik.
Po absolvování testu se dobíjela pod dohledem
dvou zástupců organizace Bureau Veritas.
K dobití byl použit jak běžný postup, tak
rychlodobíjení.

Automobily absolvovaly 180 km dlouhý
okruh sestávající z kombinace dálnice, silnic
a městských ulic. Po návratu na Katalánský okruh

více na
www.autoweek.cz

Falešný poplach
Vznětové motory jsou v současné době terčem
kritiky. Média varují před jejich budoucností
a zdůrazňují uzavírky center měst. Jak na tyto
skutečnosti reaguje tuzemský trh a jaké jsou
prognózy vývoje vznětových motorů ukazuje
analýza dat společnosti Audatex Systems
Z realizovaného prodeje a nabídkových cen
datoví analytici společnosti Audatex Systems
zjistili, že zůstatkovou hodnotu a její průběh
u vozidel se vznětovým motorem (nejenom
koncernových vozidel skupiny VW) aféra
Dieselgate nijak nepoškodila. Jako příklad lze
uvést pohyb zůstatkových hodnot u vozu Škoda
Octavia 1,6 TDI ve stáří tři roky a s proběhem
90 000 km. Zůstatková cena je velmi stabilní
a v jejím průběhu nebyl zaznamenán žádný
zásadní výkyv. Na konci roku 2015 byla 51,12 %
a letos na jaře 50,87 %, přičemž vloni dosáhla
rekordní hodnotu 51,99 %.
Z pohledu tržních nabídek vybraných modelů
Octavia se vznětovým motorem 1,6 TDI a stáří
3 roky jsou pro jednotlivé výbavové stupně
následující hodnoty Style 310 000 - 380 000
Kč (prodejní cena nového vozu 593 000 Kč),

Ambition 290 000 - 356 000 Kč (prodejní cena
598 500 Kč) a Elegance 289 000 - 339 000 Kč
(prodejní cena 613 000 Kč).
U prodeje nových vozidel se vznětovými
motory je pokles zájmu jen mírný. U koncernu
Volkswagen (Audi, Seat, Škoda, Volkswagen) je
za poslední tři roky poměrně konstantní: v roce
2015 to bylo 44,25 %, v roce 2016 46,68 % a vloni
44,52 %. Ani u cen nových vozidel nedochází ke
snížení, naopak mají spíš vzestupnou tendenci.
Jednoznačně nejžádanějšími firemními vozidly
zůstanou i nadále auta koncernu Volkswagen,
zejména Škoda, se vznětovými motory, což
se odrazí v jejich prodeji do soukromé sféry.
Zákazníci umějí počítat a navzdory tažení proti
turbodieselům budou i nadále upřednostňovat
jejich nesporné výhody. Z propočtu kompletních
nákladů na provoz (TCO) vychází vznětový
motor stále výrazně výhodněji.
K žádnému dramatu z pohledu negativního
vývoje zůstatkových cen vozů se vznětovými
motory tedy nedochází a v budoucnu velmi
pravděpodobně ani nedojde.

více na
www.autoweek.cz

Daimler připravuje restrukturalizaci
Představenstvo a dozorčí rada souhlasí s novou
strukturou společnosti Daimler od roku 2020
navrženou koncernovým šéfem Dieterem
Zetschem. Tento krok, označovaný jako Project
Future, byl projednáván již skoro rok.
Automobilka Daimler by se od roku 2020 měla
skládat ze tří samostatných společností pod
jednou střechou. Představenstvo a dozorčí rada
nyní schválily novou strukturu, o níž se diskutuje
přibližně rok.
Restrukturalizace jednorázově přijde na vysokou
částku v řádu stovek milionů eur. Kromě toho
do roku 2020 vzrostou i provozní náklady
v podobném řádu.

Poslední slovo budou mít akcionáři na výroční
valné hromadě v květnu příštího roku. Pokud
budou souhlasit, podnikání s automobily
a lehkými užitkovými vozidly se v budoucnu
promění ve společnost Mercedes-Benz AG,
zatímco nákladní automobily a autobusy budou
fungovat jako Daimler Truck AG. Divize finančních
služeb, která je již nyní legálně nezávislá, se má
přejmenovat na Daimler Mobility AG.
Daimler tento krok podniká proto, aby svým
současným divizím poskytl větší podnikatelskou
svobodu, posílil jejich tržní postavení a orientaci
na zákazníka a aby byl v budoucnosti schopen
rychleji a pružněji spolupracovat.

více na
www.autoweek.cz

Zetor zahajuje výrobu traktorů v novém designu
Z výrobní linky brněnského výrobce traktorů
Zetor sjíždějí první stroje modelové řady Major
v novém designu. Major v novém designu Zetor
poprvé představil na podzim 2017 na veletrhu
Agritechnica v Německu. Nyní byla v brněnském
závodě zahájena sériová výroba obou verzí
CL i HS. Jedná se o čtyřválcové stroje s motory
Deutz o výkonu 75 k.
Verze CL je jednoduchý mechanický stroj
s převodovkou 12/12. Verze HS přináší větší komfort
díky převodovce s rozsahem rychlostních stupňů
24/12 a maximální rychlostí 40 km/h. Převodovka
je vybavena dvoustupňovým násobičem
točivého momentu a elektrohydraulickým
reverzorem, umožňujícím změnu směru jízdy při
zatížení. Zvedací síla CL je 2400 kg, HS uzvedne
až 3300 kg.
Design vychází z konceptu Zetor by Pininfarina
z roku 2015, který byl rozpracován pro sériovou
výrobu. V příštím roce budou v novém designu
uvedeny traktory Proxima a Forterra.

První traktory s obchodním názvem Major
vznikly už v roce 1999. Šlo o modernizovanou
modelovou řadu Model 92 a vyráběly se do
roku 2006. V roce 2013 společnost představila
modernizovanou modelovou řadu se stejným
názvem. Na přelomu roku 2016 a 2017 rozšířila
nabídku řady Major o nový model HS. Major svými
schopnostmi zastupuje v portfoliu traktorů Zetor
univerzální zemědělský traktor ve výkonnostní
třídě do 80 k, který je ve výborném poměru
ceny a výkonu. Jedná se o obratné stroje, které
najdou své uplatnění v chovatelství, na farmách,
v rámci tzv. zeleného programu při práci
s obracečkami trávy, kosami, shrnovačkami,
ale také v dopravě při tahání valníků, přívěsů,
nákladu a v komunálních službách.

více na
www.autoweek.cz

Lamborghini Espada - 50 let
Na jaře roku 1968 společnost Automobili Lamborghini
na autosalonu v Ženevě představila automobil,
který byl ve své době označován za nejkrásnější ze
všech. Model Espada byl současně první čtyřmístný
vůz v historii značky. Nádherné tvary tohoto
dvoudveřového vozu jsou dílem Marcella Gandiniho,
který je navrhl jako zaměstnanec Carrozzerie Bertone.
Motor V12 o zdvihovém objemu 3929 cm3 měl po dvou
řetězem poháněných vačkových hřídelích v hlavách
válců a šest dvojitých karburátorů Weber. Výkon
motoru 325 k při 6500/min se v roce 1970 zvýšením
kompresního poměru zvětšil na 350 k při 7500/
min. Motor byl umístěn vpředu podélně a poháněl
zadní kola. Největší rychlost byla 245 km/h. V bloku
s motorem instalovaná převodovka byla přímo
řazená pětirychlostní vlastní konstrukce Lamborghini.
Espada byl prvním modelem značky, pro který se od
roku 1974 nabízela i automatická převodovka Borg
Warner.

Model Espada se vyráběl ve třech sériích: Serie I se
do ledna 1970 vyrobilo 176 kusů, Serie II do roku
1972 578 kusů a poslední Serie III do roku 1978 472
kusů. Výroba celkem 1226 vozů za deset let produkce
znamenala rekord v historii značky, který překonal
až model Countach v 80. letech. Jednotlivé série
se lišily především v interiéru. První dvě série měly
hořčíková kola Campagnolo s centrální maticí jako
kupé Miura, Serie III dostala nová speciální kola s pěti
připevňovacími šrouby. Některé vozy Serie III po roce
1975 dostaly zvětšené nárazníky podle amerických
předpisů.
Ocelovou nosnou strukturu vyráběla karosárna
Carozzeria Marchesi v Miláně. Na tu Carozzeria
Bertone v Turíně instalovala karoserii a přidala
interiér. Odtud se vozy transportovaly do továrny
Automobili Lamborghini v Sant`Agata Bolognese, kde
se zabudoval motor, převody a závěsy.
A ještě na vysvětlenou: Espada je meč, kterým
toreador zabíjí býka.
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