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Nejrychlejší řidič světa
Stíhací pilot RAF Andy Green v září 1997 s vozidlem
Thrust SSC jako dosud jediný překonal v autě
rychlost zvuku a vytvořil světový rekord 1227,985
km/h. Nyní chce vozidlem Blodhound SSC překonat
hranici 1000 mph (1609 km/h). Rozjede se poháněn
proudovým motorem a poté využije unikátní
hybridní pohon, když se připojí raketový motor a
udělí mu nadzvukovou rychlost.
Při prezentaci firmy Castrol v Millbrooku jsme měli
možnost si s Andym Greenem popovídat.
Proč jste se rozhodl překonat svůj vlastní světový
rekord?
„Obvyklým důvodem pro překonávání světových
rekordů je měření sil se soupeři. Nic takového
zde není. Neexistuje ani žádný praktický důvod
dosáhnout takové rychlosti. Naše vozidlo je
demonstrátorem možností moderní techniky
prezentujícím schopnosti techniků a vývojářů.

potřebujeme co nejvíc lidí s technickým vzděláním.
Vždyť naše vysoké školy opouští víc absolventů
psychologie než strojního inženýrství! Přemýšleli
jsme, jak vzbudit u dětí zájem o techniku. Šlo o
to stanovit konkrétní cíl. Vytvořili jsme základ pro
vývoj nových technických řešení. Budeme veškerá
měřená data přímo z vozu distribuovat do celého
světa. Umožníme analyzovat veškerou naši činnost
online. Náš vzdělávací tým už oslovil 100 000 dětí
ve Velké Británii.
V motorsportu všichni tají informace, protože každý
se snaží zlepšit svůj vůz proti ostatním. To je součástí
soupeření. My tu ale s nikým nesoupeříme. Proto
se můžeme podělit o všechny poznatky. To je na
tomto pokusu o rychlostní rekord naprosto unikátní.
Můžeme otevřeně mluvit o použití nejmodernější
techniky. Poučení plyne z toho, že děláme něco,
co dosud nikdo před námi, že vyvíjíme a testujeme
něco úplně nového. To je příběh, který tím chceme
sdělit.“

Všichni využívají nejmodernější techniku, ale
současně čelíme nedostatku inženýrů. Naléhavě
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Pět let programu Peugeot Vyzkoušené vozy
Program Peugeot Vyzkoušené vozy, nabízející
prověřené ojeté vozy s Pečetí jakosti DEKRA, měl
dosud limit pro zařazení vozidla 6 let a 130 000 km.
Nyní byl navýšen na 8 let a 180 000 km. Program
Peugeot Vyzkoušené vozy vznikl v říjnu roku 2010
jako reakce na netransparentní trh s ojetými
automobily v České republice. Za pět let se do
projektu zapojilo 15 koncesí značky Peugeot.
Celkem už prošlo programem PVV téměř 3000
vozidel. Vozy se řadí do dvou skupin: Premium, která představuje asi 70 % automobilů v
programu a zahrnuje vozy do tří let stáří a s nájezdem do 60 000 km, a Confort, zahrnující
vozy ve stáří v rozmezí 3 až 8 let s nájezdem až 180 000 km. Díky spolupráci se společností
Car Garantie získává zákazník PVV záruku na 12 měsíců, za kterou nepřiplácí.
více na www.autoweek.cz

Úspěšné pololetí značky Škoda
Škoda v prvním pololetí opět rostla a zvýšila svou ziskovost. Škoda v prvním pololetí roku
2015 zvýšila počet dodávek zákazníkům o 4,2 % na novou rekordní hodnotu 544 300
vozů. Tržby vzrostly o 7,5 % na 6,421 miliardy
eur a poprvé tak za první pololetí překročily
hranici 6 miliard eur. Provozní výsledek
vzrostl v porovnání se stejným obdobím
minulého roku o 22,8 % na 522 milionů eur.
Provozní výsledek byl pozitivně ovlivněn
především modelovou nabídkou a nižšími
materiálovými náklady.
více na www.autoweek.cz

Překlady

z angličtiny a do angličtiny
Zaměřením
na
technická
témata především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

Volkswagen v celosvětovém prodeji předstihl Toyotu
Navzdory zpomalení prodeje v Číně, Rusku a Asii
Volkswagen podle informace Automotive News
Europe v první polovině roku 2015 předstihl v
globálních dodávkách nových automobilů Toyotu
Motor. Celoroční výsledek jejich souboje je ale nejistý.
Za prvních šest měsíců roku 2015 Volkswagen (vč.
výrobců nákladních vozidel MAN a Scania) dodal
5 040 000 vozů v porovnání s 5 020 000 vozů
prodaných Toyotou (vč. automobilky Daihatsu a
výrobce nákladních vozidel Hino). Oba rivalové
přitom vykázali mírný pokles prodeje proti loňskému
prvnímu pololetí - Volkswagen o 0,5 % a Toyota o 1,5
%. Třetí největší automobilkou světa byl s prodejem
4 860 000 vozů koncern General Motors, který hlásí
meziroční pokles o 1,2 %.
Světový automobilový trh vykazoval od roku 2009 až
dosud trvale růst. Nyní ale došlo poprvé za dva roky
ke zpomalení růstu v Číně a prodej aut klesl v Jižní
Americe, na některých trzích v jihovýchodní Asii a

především se dramaticky propadl v Rusku. Dodávky v
Severní Americe vzrostly jen o 4,4 %, což je nejmenší
nárůst od počátku hospodářského oživení v roce
2009.
Zpráva Automotive News Europe znamená, že
Volkswagen dospěl do závěrečné fáze svého úsilí o
získání prvenství mezi automobilovými producenty
světa o tři roky dřív, než byl jeho původní cíl, vyhlášený
v roce 2007. Přitom ještě v květnu to vypadalo, že si
Toyota udrží vedoucí postavení. Jenže červnový růst
prodeje v Evropě pomohl Volkswagenu dostat se do
vedení.
Celoroční výsledek je ovšem zatím obtížné předpovídat.
Jisté je jen to, že rozdíl mezi Volkswagenem a Toyotou
opět bude minimální - vloni na konci roku Toyota
předstihla Volkswagen o cca 90 000 dodaných vozů.

více na
www.autoweek.cz

Nový Passat GTE přijíždí
Volkswagen uvádí další model s hybridním
pohonem a možností externího nabíjení Passat
GTE. Jeho motor 1.4 TSI má nejvyšší výkon 115 kW
(156 k) a elektromotor má 85 kW (115 k). Hybridní
systém využívá nejvyšší výkon 160 kW (218 k) a
maximální točivý moment hybridního pohonu
činí 400 N.m při kombinované spotřebě 1,6 l/100
km a spotřebě elektrické energie 12,2 kWh/100
km (u kombi Variant: 12,4 kWh/100 km). První
plug-in hybrid Volkswagenu ve střední třídě Passat GTE má dojezd v čistě elektrickém
režimu až 50 km. Šestirychlostní dvouspojková převodovka DSG byla vyvinuta speciálně
pro hybridní pohon. Passat GTE a Passat GTE Variant přijdou do prodeje na podzim 2015.
více na www.autoweek.cz

Orlen se otvírá e-dobíjení
U čerpacích stanic s označením star se v
Německu objeví expresní dobíjecí stanice
pro elektromobily. Podobná zařízení budou
do konce tohoto roku nainstalována rovněž
na čerpacích stanicích skupiny Orlen v
Polsku a v České republice u čerpacích
stanic Benzina. Umožnila to spolupráce
společnosti PKN Orlen se společností Tesla
Motors, americkým výrobcem elektromobilů
a špičkou v oblasti technologií na rychlé
dobíjení. Tesla Motors dodává nejrychlejší dobíjecí stanice na světě, které lze používat
současně až pro čtyři vozidla.
více na www.autoweek.cz

Aktuality z motoristického sportu

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

Průzkum Arvalu o vývoji firemních autoparků CVO
Společnost Arval pravidelně nechává zpracovat
zprávu o stavu a vývoji firemních autoparků CVO
(Corporate Vehicle Observatory). V 15 zemích
tentokrát bylo dotazováno 4500 vedoucích
pracovníků, odpovědných za správu firemních
autoparků. V ČR se průzkumu zúčastnilo 300
dotazovaných.
Za zmínku stojí změna proti roku 2012. Mezi
středními firmami s 11 až 100 zaměstnanci přibylo
těch, které snížily počty vozidel ve fleetech a naopak
mezi velkými společnostmi nad 100 zaměstnanců
přibývá těch s vyšším počtem vozidel, protože ty
střední si často polepšily a postoupily do vyšší
kategorie.
Pro finanční instituce je důležitý potenciál trhu.
Ve firmách všech velikostí jsou Češi ve výhledu
rozšiřování vozového parku optimističtější než
zkoumaný průměr všech dotazovaných. To je zásadní
změna proti roku 2012, kdy byli manažeři ostatních
zemí optimističtější než v ČR.

více na
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Fleetoví manažeři velmi velkých společností ve 22
% očekávají zvýšení tlaku na snižování nákladů na
vozový park, u firem do 10 zaměstnanců je to jen 6
%. Současně dotazovaní ve většině předpokládají,
že se bude snižovat prodejní cena ojetých vozidel.
CVO uvádí vysoký podíl outsourcovaných služeb,
který se u nás vyrovnává situaci v zahraničí - od
údržby vozidel přes pojištění, výměny pneumatik,
řešení nehod či tankování s kartou nákup služeb
roste s velikostí firmy. Zde se skrývá obrovský
potenciál pro využití operativního leasingu.
Prvořadým přínosem použití telematických zařízení
je snížená spotřeba pohonných hmot a snížení
provozních nákladů. Jestliže velmi velké firmy měly
v ČR před třemi roky zavedenou telematiku z 27 %,
aktuálně jich je už 68 %! V zahraničí byl tento nárůst
za stejnou dobu jen z 20 na 27 %. Malé a střední
firmy u nás ale zůstaly na 8 %.

Značka Das WeltAuto roste
Das WeltAuto, program prodeje kvalitních a
prověřených ojetých vozů společnosti Porsche ČR
s důrazem na nejvyšší úroveň zákaznických služeb,
pokračuje po rekordním roce 2014 v růstu. Během
prvních šesti měsíců roku 2015 zakoupili zákazníci sítě
Das WeltAuto 8743 ojetých vozů, což v porovnání
s prvním pololetím roku 2014 představuje nárůst o
18 %. Největší zájem zákazníků byl o vozy značky
Škoda, jichž bylo v síti Das WeltAuto prodáno v
období od ledna do června 2015 celkem 4254. Na dalších místech se umístily značky
Volkswagen osobní vozy s 1850 prodanými vozy, Audi s 594 vozy, Volkswagen Užitkové
vozy s 321 vozidly a Seat s 240 vozy. U značky Das WeltAuto si vyberou všechny skupiny
zákazníků z téměř 3000 kvalitních prověřených vozů. Počet prodejců Das WeltAuto už
vzrostl na 52.
více na www.autoweek.cz
V Calais kamiony nechrání, pouze kontrolují
Sdružení
automobilových
dopravců
ČESMAD
Bohemia
upozorňuje,
že
bezpečnostní situace v Calais se vyhrocuje.
Přes dva tisíce imigrantů vzalo kamiony
naložené na vlak ztečí a jediné, jak ochrana
tunelu a policie řidičům pomohla, bylo
varování, aby zůstali ve svých vozidlech a
chránili si zdraví a život. O ochraně vozidel
a nákladu nemůže být řeč. S těmito takřka
válečnými podmínkami, neboť počet obětí
dosáhl první desítky, kontrastuje práce
kontrolních orgánů Francie a Velké Británie. S řidiči je přes protesty dopravců jednáno
jako s pachateli. Kdyby úřady věnovaly stejné úsilí řešení situace jako šikanózním
kontrolám řidičů, musely by situaci zvládnout.
Přeprava mezi Anglií a Francií se protáhla z několika hodin na několik dnů a připomíná
spíš než dopravní úkon cvičení v přežití. ČESMAD Bohemia opět připomíná, že současné
dění v Calais neohrožuje pouze dopravní firmy, ale je hrozbou pro celý obchod s
Velkou Británií.
více na www.autoweek.cz
Další témata 30. a 31. týdne ve www.autoweek.cz:
Mobilní telefony u 27 % nehod
40. let Technického centra Seat
Pojistných podvodů přibývá
Arval financoval v ČR 12 000 aut
Kouření ve voze snižuje zájem o ojetiny
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Zemřel vydavatel AutoDesingu Jindřich
Dušek
Ve věku 51 let odešel po boji s těžkou
nemocí dlouholetý vydavatel časopisu
AutoDesign JINDŘICH DUŠEK. Jeho
život byl spjat s automobilovým děním
skoro 30 let: od počátků redaktorské
práce
v
periodiku
VTM,
přes
spolupráci s tchánem – konstruktérem
a designérem Václavem Králem,
založení periodika AutoDesign až po
organizaci mezinárodních konferencí
Auto Design PRAGUE, kam dokázal
v posledních letech přilákat světové
špičky tohoto oboru. Sám byl vynikající
grafik a designér. Jeho tvorba měla
široký záběr – od návrhů a realizace
korporátních stylů přes volnou tvorbu
až po průmyslový design.
“Těžká nemoc osudově zasáhla
do jeho života. Tušil nevyhnutelné,
nevzdával se - poslední léta jeho
života patří k nejplodnějším. Až do
posledních chvil pracoval na nových
projektech, které nakonec zanechal
svým spolupracovníkům a dědicům,
kteří je budou dále rozvíjet,” napsal
nám jeho přítel František Neuman.

Asociace pojišťoven má nového
ředitele
Novým výkonným ředitelem České
asociace pojišťoven se stane Jan
Matoušek, který se ujme funkce
10.
srpna.
Matoušek
nahradil
dlouholetého výkonného ředitele
Tomáše Síkoru. Ve výběrovém řízení
zvítězil nad Dušanem Baranem,
bývalým finančním ředitelem České
spořitelny a Soňou van Deelenovou,
generální ředitelkou Svazu českých
a moravských výrobních družstev.
Informaci
oznámilo
prezidium
asociace
pojišťoven
šéfům
tuzemských pojišťovacích ústavů.
“Pojišťovnictví
získává
dalšího
respektovaného odborníka, který
má za sebou kariéru v bankovnictví,
diplomacii i státní správě. Těžištěm jeho
činnosti bude posilovat roli asociace
jako aktivního partnera vlády v
legislativním procesu, napomáhat
kultivaci trhu a klást důraz na
proces vzdělávání a samoregulaci,”
komentoval
prezident
asociace
Martin Diviš přesun Matouška na
novou pozici.
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Právě vyšlo nové číslo magazínu pro
Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a
milovníky historických vozidel. Hlavním
tématem je připomínka auta, které změnilo
vývoj: Volkswagen Golf D s daty TecRMI a
připomínka aut jezdících na plyn. Nechybí
ani přehled veteránských klubů v ČR a
řádková inzerce.
Z obsahu čísla
Reportáže: Concours d'Elegance Loučeň,
Historický průvod autobusů DPP Praha,
Legendy - Automobilová slavnost, Mille
Miglia a 1. máj na Slezskoostravském hradě.
Oldtimer je v prodeji ve vybraných
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer
je možné zakoupit i osobně ve vydavatelství
IBS motorpress na adrese: Českobrodská
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Prodejny Škoda v novém
Do konce roku musí být dokončena adaptace všech
prodejních míst Škoda Auto v České republice. Při
tradičním setkání nám šéf prodejní organizace Škoda Auto ČR Luboš Vlček přiblížil stav přebudovávání
prodejních míst do nového designu a osvětlil důvody,
proč je tento proces tak důležitý.
"V příštích letech se začnou měnit prodejní a servisní
procesy spolu se stálým rozšiřováním digitální strategie. Použití nových technologií pomáhá poprodejnímu procesu. V rámci nové distribuční strategie
proto dochází k proměně podoby
prodejních míst," říká Vlček.
V současné době má Škoda Auto
v ČR 211 prodejních a servisních
míst a k tomu mají někteří smluvní partneři ještě dalších 46 servisních míst. Přestavbu do nového
firemního designu má dokončenu
66 provozoven. Kdo nebude mít

provozovnu přebudovánu do nové podoby, ten od
1. ledna 2016 nesmí vozy Škoda prodávat. Luboš
Vlček odhaduje, že zůstane okolo 180 prodejních
míst.
"Rozhodující není podoba domu nebo vybavení nábytkem, ale podmínky prodeje, protože zákazník
dnes očekává profesionální služby, moderní prezentaci a přístup. Většina současných dealerství vznikala v 90. letech, kdy značka Škoda prodávala jediný
model. V místnosti, která stačila k prodeji Favoritu,
už ale nelze nabízet současných
sedm modelových řad. Většina
konkurence vstoupila na trh později, takže je na tom s modernějším
zázemím lépe. V novém konceptu
prodejen je výraznější propojení
prodejní a servisní části, lepší kontakt zákazníka s personálem a optimalizace procesů obsluhy zákazníka," vysvětluje Vlček.
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Přednosti prémiového benzinu potvrzeny
Konstrukce moderních motorů, pracujících s vysokotlakým přímým vstřikováním, přeplňováním
a sníženým třením, vyžaduje ke spolehlivé a dlouhodobé funkci kvalitní palivo, které nezanáší motor
karbonem a jinými nečistotami. To zajišťují aditiva s
čisticími (detergentními) schopnostmi. Čisticí vlastnosti prémiových paliv potvrdil test české pobočky
společnosti SGS.
Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic
provozuje největší nezávislou laboratoř pro pohonné
hmoty v ČR.

benzinem Shell V-Power Nitro+ 95. První část testu
(Dirty-Up) ukázala vznik 145 mg úsad na jeden ventil
při použití běžného benzinu. Ve druhé části (CleanUp) při použití paliva Shell V-Power Nitro+ 95 bylo už
na první pohled prokázáno menší množství úsad, což
potvrdil i výsledek měření 95 mg na ventil, což je o 34
% méně než u běžného paliva.
Tento nezávislý test tedy jednoznačně prokázal čisticí
vlastností výkonného paliva Shell V-Power Nitro+ 95
prodávaného u českých čerpacích stanic.

Laboratoře SGS v Kolíně zavedly zcela unikátní metodu
testování
detergentního
působení paliv pro zážehové
motory dle standardů CEC.
Metodika CEC předepisuje komplexní testy výhradně na vybraných motorech
Mercedes-Benz.
Použitá
metoda
DirtyUp & Clean-Up (Znečisti - Vyčisti) spočívá v jednoduchém principu, kdy je
motor provozován s jedním
palivem (obvykle běžným) a
následně s druhým (aditivovaným) za použití původních
ventilů.
Na ventilech se sleduje
zanesení úsadami, a to vizuálně i měřením hmotnosti vzniklých usazenin. Oba
60hodinové testy se skládají z 800 cyklů odpovídajících zatížení v městském
provozu.
První test Dirty-Up & CleanUp uskutečnily laboratoře
SGS s běžným benzinem
BA95 vyrobeným v ČR a
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Automobilky v boji o pozici na startu v Íránu
Po průlomové dohodě Íránu se západními mocnostmi
o jaderném programu vyvíjejí automobilky velké
úsilí, aby získaly pozice na tomto posledním velkém
rozvíjejícím se trhu. Jen pár hodin po oznámení
závěrečné dohody společnost PSA nastínila plány
na novou výrobu v Íránu, aby opětovně získala své
vedoucí postavení na trhu. To zaujímala značka
Peugeot, než se v roce 2012 pod tlakem tehdejšího
akcionáře GM rozhodla přestat podporovat montáž
svých starších modelů. Její partner Iran Khodro,
což je největší automobilka v zemi, mezitím začal
získávat díly pro sedan Peugeot 405 a malý 206 od
prostředníků a tím obnovil téměř 30% podíl značky
na trhu. Íránské registrace neautorizovaných vozů
Peugeot dosahují asi 350 000 vozů ročně.

se zhroutil pod vahou sankcí. Domácí výroba během
dalších dvou let klesla o milion a bylo zrušeno více
než 100 000 pracovních míst. Při částečném uvolnění
v roce 2013 se prodej zvýšil na letos očekávaných 1,2
milionu. A ukončení sankcí by se měl trh odrazit na
1,6 milionu v roce 2016 a předpokládá se potenciál
na další expanzi ke 2 milionům automobilů.

Volkswagen, který předtím vyráběl kompakt Gol s
íránským partnerem Kerman Khodro, předběžně
uvažuje o ofenzívě svých značek Škoda a Seat poté,
co se trh otevře.

Představitelé společnosti Iran Khodro a firmy SAIPA
budou součástí třicetičlenné delegace íránského
automobilového průmyslu, která v září při autosalonu
ve Frankfurtu navštíví seminář se svými protějšky z
německého autoprůmyslu.

Počet registrací automobilů v Íránu se v roce 2011 blížil
ke svému vrcholu v počtu 1,6 milionů automobilů, než

Návrat evropských automobilek čelí konkurenci
ze strany čínských značek Chery a Lifan, jejichž
nízkonákladové automobily se v Íránu uchytily v době
sankcí. Evropské značky by s vyšší kvalitou měly získat
v rámci rostoucí ekonomiky země po zrušení sankcí
zpět svůj podíl na trhu. Dobrou pozici pro získání trhu
ale mají rovněž japonské značky.
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Range Rover slaví 45. narozeniny
Range Rover byl představen v roce 1970. Za 45 let
přinesl do automobilového průmyslu řadu novinek.
Kromě vyspělé techniky byl původní Classic uveden jako
ukázkový příklad průmyslového designu v Louvru v Paříži.

Range Rover 2. generace, neboli P38a, na trh dorazil v
roce 1994. Měl luxusnější interiér, lepší jízdní vlastnosti na
silnici a byl ještě schopnější v terénu. Mezi nejvýznamnější
technické novinky patřil výškově nastavitelný podvozek.

Výroba prvního prototypu Range Roveru byla zahájena v
roce 1966. Představen byl v roce 1970 v Cornwallu. První
generace, známá jako Classic, byla původně dostupná
pouze s dvoudveřovou karoserií. Měla hliníkový motor
V8, pohon všech kol a kotoučové brzdy na všech kolech.
Během 25 let byla uvedena řada variant a vylepšení,
včetně čtyřdveřové verze v roce 1981 a samočinné
převodovky. V roce 1986 přišel vznětový motor, v roce
1989 se stal prvním vozem 4x4 vybaveným ABS. Roku
1992 dostal jako první SUV systém elektronické kontroly
trakce a elektronicky řízené pneumatické odpružení.

Range Rover 3. generace (L322) přinesl ve všech oblastech
výrazné pokroky, byl větší a prostornější. Stal se prvním
vozem s multimediálním systémem s displejem s funkcí
duálního zobrazení.
Současná 4. generace byla uvedena v roce 2012 jako
první SUV s celohliníkovou nosnou strukturou karoserie.
Nabízí mimořádnou kombinaci kultivovanosti, komfortu
a schopností.
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Volkswagen postavil závodní Golf
Volkswagen Motorsport vyvíjí první závodní vůz na
základě 7. generace modelu Golf. Koncept odpovídá
pravidlům TCR.
„Nově vytvořená kategorie TCR nabízí slibnou
platformu pro zákaznický sport na národní i
mezinárodní úrovni. Soukromým týmům otvírá novou
perspektivu napínavých závodů s téměř sériovou
technikou a přijatelnými náklady. Při vývoji využíváme
zdroje koncernu Volkswagen, čímž zkracujeme dobu
vývoje a snižujeme náklady. Zbývající část sezony
využijeme k testování v závodních podmínkách,
abychom vyhodnotili potenciál pro možný projekt
v oblasti zákaznického sportu od roku 2016,“ říká
ředitel oddělení Volkswagen Motorsport Jost Capito.
Volkswagen Motorsport vůz vyvíjí společně se
sportovním oddělením značky Seat a může tak využít
zkušenosti se závodním vozem Leon Cup Racer. Stejně

jako u sériových vozů koncernu Volkswagen nabízí
platforma MQB i u závodních vozů četné synergie i
nižší náklady na výrobu a provoz. Dvoulitrový motor
s turbodmychadlem a přímým vstřikováním je z
modelu Golf R. V závodní verzi má nejvyšší výkon 243
kW (330 k) a točivý moment 410 N.m. Převodovka
DSG má řazení páčkami pod volantem. Závodní Golf
má speciálně vyvinutý podvozek o 40 cm širší než
u sériového Golfu. Aerodynamicky tvarovaný přední
spoiler, stejně jako výrazný zadní spoiler z uhlíkového
kompozitu, jsou optimalizovány pro závodní okruhy.
Ve snaze o urychlení vývoje bude nový závodní Golf
nasazován do konce sezony ve vybraných závodech.
Kooperační partner Liqui Moly Team Engstler s dvěma
vozy poprvé nastoupil na start závodu mezinárodní
série TCR na okruhu Red Bull Ring. Hned při prvním
startu s ním Pol Rosell vyhrál druhou jízdu!
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