30. týden 2020

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek
www.autoweek
autoweek.cz
.cz

Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

Žákovský vůz pro rok 2020 Škoda Slavia
Novým žákovským vozem, který navrhlo
a postavilo 31 žáků Středního odborného učiliště
strojírenského Škoda Auto, je Scala v karosářské
verzi spider. Tento již sedmý žákovský vůz dokládá
vysokou kvalitu vzdělávání ve společnosti
Škoda Auto. Dostal jméno Slavia s odkazem na
125. výročí založení společnosti na jízdní kola
Václavem Laurinem a Václavem Klementem
v Mladé Boleslavi.
Od prvního výkresu až po stavbu vozu žáci
vše realizovali sami za podpory svých pedagogů
a odborníků ze společnosti Škoda Auto. Alois
Kauer, který je od února 2020 novým vedoucím
Škoda Akademie, říká: „Žákovský vůz je stěžejním
projektem každého ročníku Středního odborného
učiliště Škoda Auto. V tomto již sedmém ročníku
naši žáci při plánování, přípravě konstrukce
a výrobě vozu dokládají vysoký standard vzdělání
v naší společnosti. Mají možnost postavit si své
auto snů a přitom spolupracují s profesionály
z různých oblastí. Seznamují se tak již v rámci
výuky s postupy, které se po skončení studia
na učilišti stanou součástí jejich práce v naší
společnosti.“

Současní studenti také využili příležitost vyměnit
si informace s odborníky ze všech útvarů
společnosti Škoda Auto. Získali cenné tipy
v oddělení technického vývoje, při návštěvě
v oddělení Škoda Design jim osobně pomohl
šéfdesigner Oliver Stefani. Oblast výroby zase
poskytla doporučení týkající se použití správných
materiálů a technologií, například 3D tisku.
„Naši žáci se v rámci projektu dobře seznámí
se všemi útvary vývoje a výroby společnosti
Škoda Auto. Výměna informací s odborníky
z různých oblastí je pro ně a jejich vývoj velice
přínosná. V letošním roce tyto diskuze poněkud
ztížila pandemie koronaviru. Ovlivněna byla také
spolupráce žáků při finalizaci vozu. Přesto se jim
podařilo s velkým nadšením, nasazením, kázní
a za dodržování všech hygienických opatření
postavit skvělý vůz,“ říká učitel ve Škoda Akademii
Ivo Vollman.
Více o voze Škoda Slavia na str. 10 (dostupné
jen po stažení pdf verze)

V rámci projektu mohou žáci navrhnout
vlastní vůz a poté si ho i sami vyrobit. Účast na
projektu žákovského vozu představuje pro žáky
jedinečnou příležitost k tomu, aby prakticky využili
získané dovednosti a dále je zdokonalovali.

více na
www.autoweek.cz

Jaguar I-Pace s delším dojezdem
Jaguar I-Pace pro modelový rok
2021 bude mít prodloužený dojezd
o 20 km. Aktualizace softwaru vychází ze
zkušeností, které Jaguar získal z provozu
vozů. Přináší změnu v rozdělování točivého
momentu mezi elektromotory, úpravu
v tepelném managementu a aktualizaci
akumulátoru umožňující více využívat jeho
kapacitu. Tato vylepšení bude dostupná
i pro stávající vozy zdarma. Bezplatná
aktualizace u prodejce zahrnuje také
vylepšení funkce aktualizace softwaru

vzduchem (SOTA). Díky tomu budou
v budoucnu na dálku aktualizovány
další elektronické moduly infotainmentu,
správy akumulátoru a nabíjení aniž by
bylo potřeba navštěvovat servis.
Elektricky poháněné SUV má hliníkovou
konstrukci, nízko položené těžiště a na
každé nápravě jeden elektromotor.
Celkový výkon je 294 kW (400 k) a dojezd
kolem 470 km (WLTP). I-Pace je nově
standardně
vybaven
zabudovaným
třífázovým nabíjením o výkonu 11 kW
a jde o první model značky, který má
nový multimediální systém s vylepšenou
navigací Pivi Pro od JLR.
I-Pace už je možné objednávat za
předběžnou cenu začínající od 2 113 628
Kč vč. DPH. Servis v ceně znamená nulové
servisní náklady po dobu 3 let nebo do
ujetí 100 000 km.

Škoda Enyaq iV se představí 1. září 2020 v Praze
Představení nového SUV s elektrickým
pohonem Škoda Enyaq iV bude 1. září 2020
z Prahy přenášeno virtuálně na platformě
Škoda Storyboard a přes sociální média.
Modelem Enyaq iV Škoda realizuje
důležitou část své strategie elektromobility.
Jako první sériový vůz značky toto SUV
s čistě elektrickým pohonem používá
modulární platformu pro elektromobily
MEB koncernu Volkswagen.
Škoda spolu s informací o prezentaci
zveřejnila siluetu své nejdůležitější letošní
novinky. Ta naznačuje proporce s krátkou
přídí a protaženou linií střechy. Interiér
poskytuje podobný prostor jako velké SUV

Kodiaq, i když bude kratší než Octavia.
Enyaq iV nabídne pohon zadních nebo
všech kol. Kromě toho budou na výběr tři
velikosti akumulátorů a pět výkonnostních
stupňů. Maximální nabíjecí výkon bude
až 125 kW a dojezd u vrcholné verze až
500 km v cyklu WLTP.

Krátce
Tesla ohlásila za druhé čtvrtletí zisk 104 milionů USD, takže je už čtvrté čtvrtletí
za sebou v plusu.
více na
www.autoweek.cz

Renegade a Compass jako plug-in hybridy
Jeep ve virtuální prezentaci představil plug-in
hybridní verze svých SUV. S pohonem všech kol
jsou Renegade 4xe a Compass 4xe vhodné pro
jízdu v terénu, na silnicích i do města.

50 km. V režimu šetřícím akumulátor pohání vůz
spalovací motor. Všechny tři režimy jsou spojeny
s velmi účinnou rekuperací při zpomalování
vozidla.

Legendární výrobce terénních vozů činí první
krok směrem k elektrifikaci. Přitom si jeho vozy
uchovávají schopnost jízdy v terénu s pohonem
všech kol. Jako nejdostupnější cestu k tomu Jeep
zvolil plug-in hybridní pohon se zadními koly
poháněnými elektromotorem. Odtud označení
4xe.

Aktivní systém Jeep Active Drive Low v terénní
verzi Trailhawk umožňuje využít všechny obvyklé
režimy, které očekáváme od pohonu všech kol
pro jízdu v terénu, tedy redukovaný převod (4x4
Low) a uzamčení obou náprav (4x4 Lock). Jeep
Active Drive Low je spárován se systémem řízení
trakce Jeep Selec-Terrain s pěti jízdními režimy
pro různé typy povrchu.

Plug-in hybridní pohon tvoří zážehový motor
uložený vpředu, šestistupňová automatická
převodovka, trakční elektromotor, který je součásti
zadní nápravy e-Axle, druhý elektromotor, sloužící
i jako generátor, a akumulátor s kapacitou 11,4
kWh. Čtyřválec MultiAir 1,3 l turbo se dodává
s největším výkonem 96 kW (130 k) nebo 132 kW
(180 k). Trakční elektromotor má 44 kW (60 k).
Největší dostupný výkon systému je 140 kW (190
k) nebo pro verze Trailhawk a S 176 kW (240 k).

Renegade 4xe a Compass 4xe se vyrábějí
v závodě Melfi. Do showroomů dorazí v září,
ale příjem objednávek ale bude zahájen před
koncem července.

Hybridní systém e-AWD umožňuje volbu ze
tří jízdních režimů – hybridního, elektrického
a šetřícího elektrickou energii. Při hybridním
režimu řídicí jednotka volí nejvýhodnější způsob
pohonu mezi spalovacím a elektrickým pohonem
nebo jejich kombinaci. V plně elektrickém režimu
vůz pohání pouze elektromotor a dojezd je

více na
www.autoweek.cz

Renault Twingo Electric s limitovanou edicí Vibes
Elektrická varianta městského miniauta
Twinga poháněná v zádi uloženým trakčním
elektromotorem o výkonu 60 kW (81 k)
přijde do prodeje se začátkem školního
roku. Už nyní ale byla představena speciální
série pojmenovaná Vibes se speciálním
zabarvením a dekoracemi. V interiéru má
7“ dotykový displej se systémem EasyLink,
který ukazuje dostupnost nabíjecích stanic
v reálném čase.
Levnější verze modelu Twingo Electric
budou k objednání až ve čtvrtém čtvrtletí
a k dodání budou připraveny na jaře
2021. Zajímavostí je, že se novinka nazývá

Twingo Electric a ne Twingo ZE jako ostatní
elektricky poháněné modely Renaultu.
Twingo Electric má akumulátor s kapacitou
22 kWh umožňující dojezd až 270 km podle
WLTP.

Maserati představuje Ghibli Hybrid
ElektrifikacedospělaikMaserati.Dokazuje
to Ghibli Hybrid. Od výrobce špičkových
sportovních a exkluzivních automobilů
jako je Maserati bychom ale očekávali
něco víc. Ghibli Hybrid totiž není plug-in
hybrid ani full hybrid, ale jen mild-hybrid.
Pod kapotou prvního Maserati, hlásícího se

k elektrifikovanému pohonu, je zážehový
čtyřválec 2,0 turbo s přímým vstřikováním
odvozený od motoru Alfy Romeo Giulia
Veloce, který je spojen s elektrickou sítí
48 V a motor/generátorem poháněným
řemenem. Pohonná jednotka poskytuje
největší výkon 243 kW (330 k) a točivý
moment 450 N.m. Sedan s hmotností 1950
kg má mít emise CO2 mezi 192 a 216 g/km
v cyklu WLTP.
Vůz vyvinutý v inovační laboratoři
Maserati v Modeně se vyrábí v turínském
Grugliascu.
Prvními
plně
elektricky
poháněnými Maserati budou GranTurismo
a GranCabrio, která přijdou na trh v roce
2021.

Krátce
Podle Automobilwoche vedení PSA ve snaze zachovat výrobní závody Opelu zvažuje
uzavření svého závodu v Trnavě.
Německý výrobce kol BBS, po dvou bankrotech od roku 2015 v majetku korejského
holdingu Nice, požádal o ochranu před věřiteli.
Dodávky lehkých užitkových vozidel v Evropě byly v červnu meziročně o 10,4 % nižší,
u nákladních vozidel byl propad o 55,6 % a u autobusů o 41,5 %.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen zahájil předprodej nového Tiguanu
Celkem více než šest milionů prodaných
vozů se 911 000 vozy dodanými v roce 2019
se kompaktní SUV Tiguan stal skutečným
prodejním hitem a globálně nejúspěšnějším
modelem značky Volkswagen. Je to i dostatečný
důvod, aby se nejprodávanější SUV na světě
aktualizovalo. Kromě optického osvěžení, které
je patrné především na chladiči a světlometech.
Poprvé jsou k dispozici verze R s výkonem
235 kW (320 k) a plug-in hybrid 1,4 TSI PHEV
pojmenovaný eHybrid. Tento dvoumotorový
motor Tiguan má maximální výkon 180 kW (245
k) a dojezd na elektrický pohon 40 km. Spalovací
motory byly znovu vyčištěny od emisí – zážehové
1,5 TSI (110 kW) nebo 2,0 TSI (140 kW, 180 kW
nebo 235 kW) a turbodiesely 2,0 TDI Twindosing

vybavené dvěma katalyzátory SCR poskytují
výkony 110 kW a 147 kW. Kromě varianty eHybrid
disponují pohonem všech kol 4Motion všechny
varianty s výkonem 140 kW nebo vyšším. Na přání
může být systémem 4Motion vybaven rovněž
motor 2,0 TDI o výkonu 110 kW.
Díky nové generaci informačních a zábavních
systémů MIB3 může posádka využívat služby
internetu. Novinkami jsou za příplatek dodávané
světlomety LED Matrix s názvem IQ.Light i 480
W zvukový systém od Harman Kardon. Do
Tiguanu se také dostala nová generace volantů
s dotykovým ovládáním a ovládání klimatizace
bylo digitalizováno pomocí dotykových ploch
jako u Golfu 8.
Cenová nabídka začíná od 689 900 Kč včetně
DPH. S uvedením na trh a předáním prvních
vozů zákazníkům se počítá na konci září. Verze
R bude až na konci roku 2020. Sériová výbava
zahrnuje mj. prodlouženou záruku na 5 let/100
000 km, přední a zadní světlomety LED, klimatizaci
Climatic, vyhřívání předních sedadel, kůží obšitý
multifunkční volant, asistenční systémy Front
Assist, Lane Assist a funkce rozpoznávání chodců,
informační systém Ready2Discover s přijímačem
digitálního rozhlasu DAB+ a 17“ kola z lehké slitiny.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen rozšíří cloudové služby s Amazonem
Volkswagen už několik let spolupracuje
s Amazon Web Services na průmyslovém
cloudu pro správu, analýzu a v některých
případech i zpeněžování dat. Volkswagen
nyní chce průmyslový cloud, vybudovaný
na platformě Amazonu, otevřít i dalším
strojírenským
a
technologickým
společnostem. Průmyslový cloud je
zamýšlen jako místo pro výměnu dat
a softwaru, které pomůže urychlit digitalizaci
výrobních procesů od lisování přes lakování
až po údržbu strojů. Skupina Volkswagen od
toho očekává výrazné zvýšení produktivity
ve svých závodech. Volkswagen už portál
otevřel první skupině dodavatelských
firem vedených společností Siemens.
Do počáteční vlny patří specialista na

průmyslovou automatizaci ABB a dodavatel
automatizovaných systémů lakování Dürr.
Volkswagen po celém světě provozuje
120 závodů a spolupracuje s 1500
dodavateli disponujícími dalšími 30 000
továrnami. Společná platforma by měla
postupně zahrnovat všechny závody
Volkswagenu
stejně
jako
všechny
dodavatele a zjednodušit jejich vzájemnou
výměnu dat.

Německý soud označil reklamu Tesly
s Autopilotem za klamnou
Německý soud v Mnichově zakázal
společnosti Tesla opakovat prohlášení,
označující její asistenční systém Autopilot
za autonomní řízení, protože podle soudu
to je klamná reklama. Ve vysvětlení se
uvádí, že tato tvrzení představují klamavé
obchodní praktiky a průměrný kupující by
mohl nabít dojem, že auto se může řídit
bez zásahu člověka a že takový systém je
nyní na německých silnicích legální. Systém

Autopilot budí kritiku i ve Spojených státech
u Národního úřadu pro bezpečnost na
dálnicích. Od počátku byl představován
jako samořídící systém. YouTube a sociální
média od té doby zaplňují příklady toho,
co lidé při jízdě dělají. Následující série
úmrtí byla způsobena tím, že řidiči měli až
přílišnou důvěru ve schopnosti svého vozidla
a přenechali mu plnou kontrolu.
Důkaz nebezpečnosti nesprávného
použití asistenčního systému Autopilot
přišel téhož dne jako rozsudek z Mnichova,
když v Arizoně narazil vůz Tesla Model S do
policejního vozidla a to natlačil do sanitky.
Řidič přiznal, že řízení vozu přenechal na
systému Autopilot.

Krátce
BMW a gigant v oblasti e-Comerce Alibaba vytvářejí strategickou alianci pro podporu
nových čínských firem v oblastech cloudu, digitalizace a budoucích technologií.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Změna ve vedení zastoupení Škoda v České republice
Škoda Auto posiluje vedení svých aktivit
v západní Evropě a nově obsazuje vedení
českého zastoupení. Luboš Vlček bude nově
odpovídat za aktivity značky Škoda v západní
Evropě a Jiří Maláček přebírá vedení Prodeje
a marketingu v České republice.
Luboš Vlček po více jak šesti letech úspěšné
transformace prodejní organizace a výrazného
upevnění pozice značky na domácím trhu
převezme k 1. září 2020 odpovědnost za aktivity
značky Škoda v západní Evropě. Vlček ve
společnosti Škoda Auto a koncernu Volkswagen
působí od roku 1992. Prošel řadou manažerských
funkcí ve společnosti Škoda Auto i v koncernu
Volkswagen. Do čela českého zastoupení značky
Škoda nastoupil v lednu 2014 po několikaletém
působení ve společnosti Volkswagen Group
China. Pod jeho vedením prošla Škoda na
českém trhu výraznou proměnou v oblasti
prodejní sítě a výrazného posílení výkonnosti
napříč všemi oblastmi. Nově se Luboš Vlček
zaměří na rozvoj a posílení značky v západní
Evropě.

„Chtěl bych poděkovat celému týmu českého
zastoupení a všem obchodním partnerům
za vynikající spolupráci a odvedenou práci
v posledních letech. Dnešní úspěch značky
Škoda na domácím trhu je zásluhou celého
škodováckého týmu, od výrobního závodu, přes

importérskou organizaci, až po naši dealerskou
síť. Novou výzvu přijímám s respektem a velkou
motivací, s vědomím důležitosti těchto klíčových
trhů pro celou společnost Škoda Auto,“ řekl Luboš
Vlček.

Do vedení Prodeje a marketingu v České
republice nastupuje k 1. září 2020 Jiří Maláček.
Maláček nastoupil do společnosti Škoda
Auto v lednu 2020 s mnohaletými zkušenostmi
v oblasti prodeje a marketingu. Převzal vedení
oddělení prodeje značky Škoda na českém trhu
a stabilizoval prodejní tým a prodeje v průběhu
rané fáze koronavirové krize. „Nová pozice je
pro mě velkou výzvou. Jsem rád, že mohu být
součástí úspěšného příběhu domácí značky,“
říká Jiří Maláček. Jeho cílem bude navázat na
dosavadní vývoj na domácím trhu.
V poslední době nejde o jedinou významnou
personální změnu ve Škodě Auto. Na začátku
července automobilka oznámila, že ve funkci
skončí předseda představenstva Bernhard
Maier. Jeho nástupce zvolí představenstvo
společnosti v srpnu. Už předtím se vyměnil člen
představenstva zodpovědný za nákup, když
Dietera Seemanna nahradil Karsten Schnake.
více na
www.automakers.cz
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Porsche s písty
z 3D tiskárny získá
22 kW

Singapurský autobus
a pražský kroužek
mladých elektrotechniků

Žákovský vůz Škoda Slavia
Aby hatchback Scala proměnili v otevřený
dvoudveřový spider Slavia, museli žáci karoserii
výrazně pozměnit. Některé části nově zkonstruovali
a mnohé stávající prvky upravili. Zesílili konstrukci
podlahy, odstranili střechu a zavařili zadní dveře.
Pro optimalizaci obtékání vzduchu nad zádí
navrhli speciální kryt, který plynule přechází do
nově vyvinutého víka zavazadlového prostoru
s integrovaným spoilerem.
Za mimořádný lesk studie vděčí bílému laku
v odstínu Crystal Blue, který kontrastuje s černými
doplňky na předním a zadním nárazníku
a na prazích. Bílý hi-tech lak je složený ze tří
vrstev a má namodralý perleťový efekt. LED
diody pod prahy a za koly zajišťují individuální
nastavení dynamického osvětlení okolí vozu
v modré, červené a bílé barvě, tedy v barvách
české trikolóry.
Sportovní akcenty vytvářejí čtyřbodové
bezpečnostní pásy a speciální závodní sedadla
značky Sparco. Zaujmou výrazné bílé švy
v interiéru z černé kůže i na dolních dvou třetinách
věnce volantu, zatímco horní třetina volantu
a hlavice řadicí páky jsou potažené bílou kůží.
V černé kožené dělicí stěně za sedadly, na níž jsou
dva vyšití lvi, jsou zabudovány dva reproduktory.

Do zavazadlového prostoru se vejdou dva
sklápěcí elektrické skútry značky Škoda, které
jsou ekologickým řešením pro tzv. „poslední
kilometr“ cesty.
Odpovídající dynamiku vozu poskytuje
zážehový motor 1,5 TSI z modelu Scala. Ze
sériového vozu pocházejí také obě nápravy,
řízení, kompletní elektronika i asistenční systémy.
Nedotčena zůstala přístrojová deska, virtuální
kokpit a infotainment.
Technická data vozu Škoda Slavia:
Rozměry: délka 4362 mm, výška 1410 mm,
rozvor 2649 mm, světlá výška 180 mm, hmotnost
1210 kg
Motor: 1,5 TSI/110 kW (150 k), sedmistupňová
převodovka DSG
Brzdy: kotoučové z vozu Octavia RS
Kola: 20“ z lehké slitiny Xtreme z vozu Kodiaq
RS, pneumatiky Continental SportContact 6
Zvláštnosti: upravený přední a zadní nárazník,
integrovaný spoiler na zádi, prahové lišty Monte
Carlo, individuálně nastavitelné LED, osvětlený
nápis Škoda s funkcí brzdového a couvacího
světla, audiosystém o výkonu 320 W se
subwooferem 2250 W.
více na
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Turecký projekt elektromobility TOGG pokračuje
Turecko chce těžit z očekávaného rozmachu
v oblasti elektronické mobility výrobou vlastních
elektricky poháněných automobilů. Projekt je
podporován konsorciem Türkiye'nin Otomobili
Girişim Grubu (TOGG) vedeným bývalým
manažerem německého dodavatele Bosch
Gürcanem Karakaşem. Slavnostního uložení
základního kamene pro výstavbu plánované
továrny na elektricky poháněné automobily
se v Burse-Gemliku zúčastnil turecký prezident
Recep Tayyip Erdoğan.
Dokončení výstavby je plánováno za 18
měsíců a první elektrické auto TOGG má opustit
výrobní linku na konci roku 2022. Výrobní závod je
obrovským komplexem kde bude také vývojové
a konstrukční centrum, výzkumná zařízení
a „dobrodružný park“ pro zákazníky. Továrna se
nachází 4 km od dálnice Istanbul-İzmir a v okruhu
3 km od ní jsou tři aktivní přístavy.
Společnost téměř dokončila návrh vlastního
high-tech akumulátoru. V závislosti na verzi by
měl umožnit dojezd 300 až 500 km na jedno
nabití. Továrna v Burse-Gemliku bude mít roční
kapacitu 175 000 vozidel a počet zaměstnanců
bude 4300. Do roku 2030 zde bude vyrobeno
milionté vozidlo.

Koncem loňského prosince byly představeny
první dva modely TOGG – SUV střední třídy
a sedan. Společnost TOGG při jejich vývoji
spolupracovala s designovým studiem Pininfarina.
Kromě toho vzniknou ještě menší SUV, kompaktní
vůz a minivan. Technickým základem všech je
nová modulární platforma. Už bylo dokončeno
93 % výběru dodavatelů – 78 % jich je z Turecka
a 22 % jsou evropské a asijské společnosti.
Za projektem elektrického vozu TOGG,
který byl zahájen v roce 2018, stojí turecké
společnosti Anadolu Group, BMC, Kök Group,
Turkcell a Zorlu Holding. Některé z nich již mají
zkušenosti s konstrukcí a výrobou vozidel. Podle
dřívějších informací vlastní každá společnost 19
% společného podniku. Zbývajících 5 % patří
Tureckému svazu komor a komoditní burze
Turecka TOBB. Investice do TOGG činí zhruba
tři miliardy eur, přičemž konsorcium finančně
podporuje stát.

více na
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Zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin
Podle analýzy trhu ojetých vozidel za první
pololetí 2020 společnosti Cebia klesá dostupnost
kvalitních aut domácího původu, naopak roste
nabídka přestárlých dovezených ojetin s nejistou
historií. Nabídka ojetých vozů byla na konci
pololetí o 5 % menší než v loňském roce.
„Sehnat kvalitní ojeté auto se může ukázat
jako těžší úkol než v předešlém roce. Ti, kdo si
plánují koupit ojeté auto v dohledných měsících,
by se měli po něm poohlédnout co nejdříve,“
upozorňuje ředitel společnosti Cebia Martin
Pajer.
V prvním pololetí se dovezlo 69 026 ojetých
vozidel, což bylo o 22,58 % méně než vloni.
Alarmující je, že podíl vozidel starších 10 let
se vyšplhal na 53,21 %. V prvním pololetí
klesl podíl prodávaných ojetin s českým
původem meziročně o 2 % na 51 %. Podíl aut
s deklarovaným německým původem naopak
o 2 % vzrostl. Mnoho kupujících je přesvědčeno,
že u aut z Německa mohou očekávat lepší
cenu i lepší technický stav. Ve skutečnosti se
u dovezených aut častěji vyskytují zatajené
havárie, stočení tachometru a maskování
skutečného technického stavu. Navíc každé
páté dovezené auto pochází z jiné země, než
tvrdí prodejce.

Průměrné stáří osobních ojetých vozů, které
se prodávaly v prvním pololetí letošního roku
na hlavních inzertních portálech, bylo 9 let.
Průměrné stáří prodávaných dovezených ojetých
vozů se pohybovalo za hranicí 11 let, naopak
vozy s českým původem vykazovaly průměrné
stáří 7 let.
Průměrná hodnota na tachometrech
prodávaných ojetých osobních vozů meziročně
vzrostla ze 154 000 km na 166 000 km. Skutečný
nájezd však bude vyšší, neboť u třetiny aut
dochází k manipulaci s počitadlem ujetých
kilometrů. Průměrná cena prodávaných ojetých
aut meziročně klesla z 228 000 Kč na 211 950 Kč.
Zájem lidí o ojeté vozy se vznětovým motorem
roste – jejich podíl se zvýšil na 55,2 %.
Průměrná doba prodeje se oproti loňsku
zvýšila o 22 dní na 106 dní. Prodloužení doby
prodeje způsobilo, že řadě vozů prošla STK – podíl
vozidel bez platné STK vzrostl o 3 % na 21 %.
Podíl ojetých aut, u kterých je v inzerci
uváděno, že nebyla v minulosti havarovaná,
dosahoval 99,36 %. Jenže u pětiletých aut je
podle statistik poškozeno zhruba 25 % z nich
a v případě desetiletých aut je po havárii 60 %.
Zatajování havárií patří mezi nejčastější nekalé
praktiky při prodeji ojetin.

více na
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Singapurský autobus a pražský kroužek
mladých elektrotechniků
Dva výjevy. Na jednom jsou malí kluci a holky
v kroužku Elektrotechnika pro nejmenší Domu
dětí a mládeže v Praze. Dílna je beznadějně
obsazena, každý se chce dostat k propojování
obvodů, pájení a zapojování elektromotorků.
Mnohým z nich ještě nebylo 7 let. Druhý obrázek.
Singapur, dopravní špička. Velký elektrický
autobus se bez řidiče ale s 80 cestujícími vydává
na trasu.
Co mají oba příklady společného? Spojuje je
propojování elektrotechniky a softwaru a týmová
práce při hledání řešení. Singapurský příklad
vznikl spojením sil tamější Nanyang Technological
University (NTU), Land Transport Authority, Volvo
Buses a ABB. Dovedeme si něco takového
představit v Praze? Praha se v nejbližších
letech nestane novým Singapurem. Skepse
k elektromobilitě ale neprospívá. Podívejme se
na pět důvodů, proč bychom přechod na ni
neměli odkládat:
1) Emise – kromě skleníkových plynů
produkují spalovací motory i zdraví škodlivé NOX
a mikroprachové částice.
2) ČVUT, VUT nebo VŠB Ostrava jsou
mezinárodně respektované technické školy.

Máme tu elektrotechnické závody, které stále
jsou schopny produkce s vysokou přidanou
hodnotou.
3) Č R m á j e d n u z n e j h u s t š í c h
a nejbezpečnějších energetických infrastruktur
na světě.
4) Když ropu a zemní plyn nahradíme
elektřinou, diverzifikujeme tím naši energetickou
spotřebu a snížíme rizika závislosti na dovozu
paliv.
5) Český automobilový průmysl, který je
páteří naší ekonomiky, je převážně napojen
na německý, zejména na VW. Ten si jako svou
strategii zvolil elektromobilitu.
Když se podíváme, jaké máme šikovné děti,
nemusíme se bát, že tato generace nenajde
práci. Měli bychom se ale ptát, zda nepůjdou
radši pracovat do zahraničí. O tom už se
rozhoduje dnes. Pokud nebudeme dostatečně
vizionářští a ﬂexibilní, zůstaneme stát na místě
a zítra budeme jen hledět, jak se nám plynule,
bezpečně a bezemisně vzdaluje… nejen ten
singapurský autobus.
Vítězslav Lukáš, Country Managing Director
ABB Czech Republic
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Porsche s písty z 3D tiskárny získá 22 kW
Ve spolupráci s firmami Mahle a Trumpf
začalo Porsche vyrábět písty formou 3D tisku.
3D už Porsche hojně využívá např. při výrobě
komponent pro starší vozy, které se již nevyrábějí.
Nyní však posouvá využití 3D tisku na vyšší úroveň
výrobou pístů pro špičkový model 911 GT2 RS,
díky nimž lze z motoru vydolovat až o 22 kW
(30 k) víc.
Písty vyráběné technologií 3D tisku vznikají
vytvářením vrstvy po vrstvě dokud není 3D tvar
kompletní. Porsche pro 3D tisk pístů využívá
kovový prášek vysoké jakosti a čistoty. Proces
zahrnuje zahřívání a roztavení povrchu prášku
laserovým paprskem do odpovídajícího obrysu
dílu. Výsledkem je, že téměř jakýkoliv geometrický
tvar lze vytisknout 3D po zadání správných údajů
z počítače. S 3D tiskem lze díl vyrobit se strukturou,
která je optimalizována pro zatížení působící
na písty. Výsledkem je, že tyto písty mají o 10 %
nižší hmotnost než kované verze. V koruně pístu
je také integrovaný chladicí kanál, který nelze
vyrobit běžnými metodami.

Nové písty také mají integrované chladicí
kanály. Celkový výkon plochého šestiválce
3,8 l v 911 GT2 RS tak může vzrůst z 515 kW (700 k)
na 537 kW (730 k).
„Díky novým, lehčím pístům můžeme zvýšit
otáčky motoru, snížit teplotní zatížení pístů
a optimalizovat spalování. To umožňuje získat
až o 30 k větší výkon z biturbo motoru o výkonu
700 k a současně zvýšit účinnost,“ vysvětluje Frank
Ickinger z oddělení vývoje pohonů v Porsche.
Při výrobě speciálních dílů má technologie
3D tisku velkou budoucnost. Díly mohou být
vyrobeny postupně v jednotlivých vrstvách,
aniž by bylo předtím nutné vyrobit určitou formu
odlitku. Stačí jen mít správná data. V současné
době Porsche tiskne 3D také části sedadel pro
modely 911 a 718.

Výsledné součástky jsou nejen lehčí, než tradičně
vyráběny kované písty, ale zároveň dokáží přidat
výkon navíc. Díky o 10 % lehčím a zároveň
pevnějším pístům, vyrobeným technologií 3D
tisku, je možné motor vyladit na vyšší výkon.
více na
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