32. týden 2021

AutoTablet

.cz

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

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

Moderní motory Škoda Fabia
Čtvrtá generace modelu Fabia nabízí čtyři
motory nové generace Evo koncernu Volkswagen.
V porovnání s předchozím modelem se tedy
nabídka rozšiřuje a výkonové spektrum vzrostlo.
Tříválce 1,0 MPI o výkonu 59 kW (80 k)
a 1,0 TSI o výkonu 70 kW (95 k) budou
kombinovány s pětirychlostní přímo řazenou
převodovkou. U tříválce 1,0 TSI o výkonu 81 kW
(110 k) lze volit mezi šestirychlostní přímo řazenou
a sedmistupňovou automatickou převodovkou
DSG. Nejvýkonnější je čtyřválec 1,5 TSI s výkonem
110 kW (150 k) a standardně dodávanou
sedmistupňovou automatickou převodovkou
DSG. Všechny motory TSI modelu Škoda Fabia
jsou vybaveny filtrem pevných částic.
Většina motorů a všechny převodovky se
vyrábějí v České republice – motory 1,0 MPI
a 1,0 TSI a přímo řazené převodovky v hlavním
závodě Škoda Auto v Mladé Boleslavi,
sedmistupňové automatické převodovky DSG
v závodě Vrchlabí.
Základním motorem je zážehový tříválec 1,0
MPI Evo s vícebodovým vstřikováním paliva. Díky
detailním vylepšením, vyšší účinnosti chlazení
a snížení třecích ztrát má nižší spotřebu i emise
a zároveň vyšší výkon o 4 kW (5 k). Motor navíc

využívá Atkinsonův spalovací cyklus, při němž se
sací ventily uzavírají až v průběhu kompresního
zdvihu pístu, čímž je z válce vytlačována část
nasáté směsi zpět do sacího potrubí. Tím se snižuje
kompresní poměr, což pomáhá snižovat spotřebu
paliva. Tento motor byl vyvinut společností Škoda
Auto a je vyráběn v České republice.
U obou tříválců 1,0 TSI Evo s přímým
vstřikováním jsou litinové vložky válců hliníkového
bloku motoru nahrazeny inovativním plazmovým
nanášením povrchové vrstvy válců o tloušťce
150 mikrometrů (0,15 mm). Tento proces snižuje
vnitřní tření, a tím optimalizuje spotřebu paliva
i emise. Motory pracují se vstřikovacími tlaky až
35 MPa (350 bar) a využívají Millerův spalovací
cyklus, který snižuje spotřebu. Turbodmychadlo
má variabilní geometrii lopatek, což zajišťuje
vysoký točivý moment v širokém rozsahu otáček
motoru a zároveň snižuje emise.
Čtyřválcový motor 1,5 TSI Evo, který je
novou vrcholnou motorizací, má rovněž
vrstvu nanášenou pomocí plazmy a pracuje
se vstřikovacími tlaky až 35 MPa (350 bar).
Je vybaven aktivní deaktivací válců ATC.
Tento systém v případě malé zátěže motoru
automaticky vypíná oba prostřední válce.
více na
www.autoweek.cz

Off-roadový dobrodružný roadster
Roadster pro jízdu v terénu od
nejkonzervativnější automobilky světa?
Z Anglie přijíždí Morgan Plus Four CXT. Plochý, dlouhý dvoumístný roadster
logicky vychází z Plus Four, který byl
představen v roce 2020. Britští specialisté
na terénní maratóny Rally Raid UK jej
přestavěli na sportovní vůz demonstrující
schopnosti a trvanlivost nové hliníkové
platformy CX společnosti Morgan. Od

BMW Britové přebírají řadový čtyřválec
2,0 l/190 kW (258 k) i technologii pohonu
všech kol X-Drive s elektronicky řízeným
diferenciálem se speciálně navrženým
softwarem. Nutné byly rozsáhlé zásahy
do podvozku, který má zvýšenou
světlou výšku 23 cm. Nejnápadnější
změna je patrná na zádi, kde je držák,
který obsahuje dvě robustní vodotěsná
pouzdra na zavazadla, hliníkový box na
nářadí, dva 11 l kontejnery na vodu a dvě
sady pneumatik. Skvělý nástroj svobody
a vzrušující koncept – ale samozřejmě,
jako téměř vždy v životě, je tu jeden háček:
výroba Plus Four CX-T je omezena na osm
kopií s cenou přesahující v přepočtu 5
milionů Kč a velmi pravděpodobně už je
vyprodáno.

Elektrický crossover SUV ID.5 GTX
Po modelu se spalovacím motorem
Taigo Volkswagen sází na karoserii SUV
kupé také v rámci elektromobility. Jeho
ID.5 GTX se jako první model tohoto druhu
představí na IAA v Mnichově, i když stále
ještě s barevným maskováním, nicméně
blízký sériově vyráběnému modelu. Jak
naznačuje název, nový elektromobil
s elegantní zakřivenou střechou vychází
z modelu ID.4 GTX. První SUV kupé
na základě modulární platformy pro

elektromobily MEB má dva trakční
elektromotory, pohon všech kol a dojezd
až 497 km. Podle Volkswagenu dorazí ID.5
GTX k prodejcům v příštím roce.

Krátce
Autosalon v New Yorku byl pouhé dva týdny před zahájením (18. 8.) odvolán a bude
se konat až v dubnu 2022.
Fiat v roce 2023 uvede nástupce Punta na bázi platformy PSA CMP jako Peugeot 208
nebo Opel Corsa, tedy i s elektrickým pohonem.
Currywurst byl ve Wolfsburgu neodmyslitelnou součástí Volkswagenu, jenže nyní
se jídelna ve výškové budově stala vegetariánskou, což vyvolalo obrovský rozruch
v německých médiích.
více na
www.autoweek.cz

Renault uvádí značku mobility Mobilize
Mobilize je jednou ze čtyř nových obchodních
jednotek vytvořených v rámci skupiny Renault.
Zaměřuje se na zákazníky, kteří chtějí přijmout
udržitelnější a sdílenější formy mobility. Mobilize
jde nad rámec automobilů. Nabízí nové způsoby
přepravy osob a zboží. Mnoho zákazníků –
soukromých osob, profesionálů, ale také komunit
– hledá flexibilní, udržitelná a čistá řešení mobility.
Mobilize jim nabízí řešení a služby v oblasti mobility,
energie a dat a podporuje udržitelné energetické
ekosystémy plnící očekávání spotřebitelů,
společností, provozovatelů a regionů.
Společnost Mobilize představila prototyp
elektrického vozítka EZ-1 a posléze tři elektrická
vozidla Duo, Bento a Hippo pro sdílenou mobilitu
určená k přepravě osob a zboží. Tato vozidla
nebude možné koupit. Uživatelé budou platit
za použití podle použitého času nebo ujetých
kilometrů.
Mobilize EZ-1 Prototype je účelově navržené
vozítko pro sdílenou městskou mobilitu posléze
představené pod jménem Mobilize Duo.
Ztělesňuje vizi značky Mobilize: uživatelé budou
platit pouze za dobu jízdy nebo počet ujetých
kilometrů. Dvoumístné Duo je pouze 2,3 m dlouhé
a nabídne inovativní systém výměny akumulátorů
jako alternativu k tradiční nabíjecí infrastruktuře.

Vozítko je postaveno podle zásad oběhového
hospodářství – je vyrobeno z 50 % recyklovaných
materiálů a na konci životního cyklu bude
z 95 % recyklovatelné v Re-Factory ve Flinsu.
Mobilize Bento je určeno pro dodávku
nebo přepravu drobného zboží. Konstrukce
elektrického vozidla vychází z Dua. Úložný prostor
je určen pro přepravu drobného zboží a nabízí
celkový objem až 1 m3. Snadno zaparkuje, což
je obzvláště praktické pro řemeslníky a kurýry
v městských oblastech.
Mobilize Hippo je lehké užitkové vozidlo určené
pro dodávky na poslední míli. Díky modulární
konstrukci má několik výměnných nákladních
modulů s objemem až 3 m3 a nosností 200 kg.

více na
www.autoweek.cz

Rošero-P First: Slováci představili autobus na vodík
Společnost Rošero-P ze Spišské Nové
Vsi ve spolupráci se Strojní fakultou
Technické univerzity v Košicích představila
funkční prototyp autobusu s vodíkovými
palivovými články. Midibus Rošero-P First
se oficiálně představí v říjnu na výstavě

Expo v Dubaji, kde bude reprezentovat
slovenský průmysl. Současně se připravuje
i sériová výroba. Dvanáctimístný prototyp
s dojezdem 180 km se bude brzy zkoušet
v reálném provozu ve Spišské Nové Vsi.
Prototyp jako první na světě používá
nízkotlaké metal-hydridové zásobníky
(MHZ) na vodík. Vodík se do zásobníku
vhání pod tlakem 1 až 3 MPa. Při styku
s metalhydridovým povrchem dochází
díky katalytické reakci k rozštěpení
molekulárního vodíku na atomy, které se
přímo vážou do struktury metalhydridu.
Pracovní tlak je zde maximálně 3 MPa,
zatímco obvykle se vodík skladuje při
35 MPa až 70 MPa. Proto nedochází ke
ztrátě energie při stlačování. Nízkoteplotní
palivové články pracují při teplotě 80 °C.

LeasePlan spolupracuje s firmou Arrival
LeasePlan, přední světová společnost
v oblasti Car-as-a-Service (Auto jako služba),
a výrobce užitkových vozidel s elektrickým
pohonem Arrival oznámili, že LeasePlan
bude preferovaným partnerem pro
operativní leasing vozidel Arrival. Partnerství
je založeno na počáteční objednávce
3000 aut. Arrival pracuje s novým přístupem
k designu a montáži elektricky poháněných
užitkových vozidel v rychle škálovatelných
mikrotovárnách, které využívají vlastní
technologie společnosti Arrival včetně
materiálů, softwaru, hardwaru i robotiky.
To umožňuje výrobu vozidel přesně podle
potřeb zákazníků s konkurenceschopnými
cenami. LeasePlan je jedním z předních

světových poskytovatelů dodávkových
vozů coby služby, tedy formou operativního
leasingu. Obhospodařuje celosvětovou
flotilu 1,9 milionu vozidel, z toho čtvrtina
jsou lehká užitková. Ambicí LeasePlanu
je dosáhnout do roku 2030 v rámci svého
zákaznického vozového parku nulové
emise.

Krátce
Tesla oznámila, že nemůže splnit plánované zahájení výroby pick-upu Cybertruck.
Vláda presidenta Bidena rozhodla, že v roce 2030 musí mít každý druhý automobil
prodávaný v USA elektrický pohon.
více na
www.autoweek.cz

Dopad transformace se podle šéfa VW přeceňuje
Co se stane s automobilovým průmyslem
pokud budou všechna auta plně elektrická
a digitální? Změny v automobilovém průmyslu
budou značné i z pohledu generálního ředitele
Volkswagenu. Herbert Diess však varoval před
přehnanou dramatizací jejich důsledků na
ztráty zaměstnání. „Všechny negativní scénáře,
které jsou mnohde vykreslovány, jsou přehnané.
Zůstaneme výrobcem automobilů – výroba
vozidel bude i na konci tohoto desetiletí hlavní
činností společnosti VW, přestože se vozy výrazně
změní a budou se po cestách pohybovat
s výrazně nižšími emisemi CO2,“ řekl v rozhovoru
pro tiskové agentury dpa a dpa-AFX.
„Abyste mohli postavit mnoho aut, budete
i v roce 2030 stále potřebovat hodně lidí
ve výrobě. A spousta lidí bude dělat velmi
podobné činnosti jako dnes. Možná bude vše
víc automatizované, ale lidé zůstanou ve výrobě.
To nevylučuje, že souběžný rozvoj IT dovedností
s sebou ponese zásadní změny a rozsáhlé
přehodnocení. Samozřejmě budeme růst v oblasti
softwaru s novými zaměstnanci, ale tyto změny
v automobilovém průmyslu, na rozdíl od jiných
rychle se rozvíjejících průmyslových odvětví,
vyžadují hodně času. Pro nás dva modelové
životní cykly představují 15 let,“ řekl Diess.
Za t í mco a u to m o b i l ové ko nce r ny
a dodavatelé investují miliardy eur především

do alternativních pohonů a síťových technologií,
transformace znamená, že menší dodavatelé
potřebují mnohem více financí a školení.
Diess si je nicméně relativně jistý, že změna
bude v mnoha oblastech úspěšná: „Až 70 %
dodavatelů prochází touto transformací jako by
žádná nebyla. Sedadla zůstávají sedadly, ocel
zůstává ocelí, kola zůstávají koly, brzdy zůstávají
brzdami.“
V oblasti pohonných jednotek se toho ovšem
děje hodně. „Ale i tam se změna přeceňuje,
protože pohon už není tou nejnáročnější oblastí
pokud jde o zaměstnance. Výroba motoru trvá
přibližně hodinu ve srovnání s 20 až 30 hodinami
u celého vozidla. Otázka pro příští roky spíš zní:
Zůstaneme konkurenceschopní vůči novým
konkurentům, jako jsou ti z Asie?“ řekl Diess
Pokud se do ekologické a digitální
transformace zapojí pracovníci a zákazníci,
automobil by mohl získávat na významu.
Diess očekává, že „automobily ztratí mnoho
negativních aspektů. Za pár let se tady budete
moci s čistým svědomím projet v SUV. Jsou
zde kritici, kteří se odvolávají na klima, ale ve
skutečnosti jsou proti automobilům a proti
individuální mobilitě. Ale ti ztratí hodně ze
svých hrozeb s tím, jak se auta stanou mnohem
bezpečnějšími a budou šetrnější k životnímu
prostředí.“
více na
www.autoweek.cz

Možnosti oživení aftermarketu pro nákladní vozidla
Analýza společnosti Frost & Sullivan,
studující trh s náhradními díly pro nákladní
vozidla v Evropě, zjistila, že významnou
roli budou hrát především renovace
náhradních dílů a servis více značek.
Zatímco údržba vycházející z plánování
termínů bude ztrácet na významu,
platformy založené na datech umožní
propracované služby, jako jsou prediktivní
analýza a prognostika. Společnosti
působící na aftermarketu pro nákladní
vozidla by se měly zaměřit na následující
oblasti s vyhlídkami na růst:

– Servis pro více značek nad rámec
autorizovaných prodejců.
– Využití renovace a technologie 3D
tisku za účelem reprodukce dílů.
– Analýza dat z telematických zařízení
pro prediktivní údržbu.

Nový autobus Škoda D’City
Škoda
Transportation
představila
devítimetrový
městský
autobus
se
vznětovým motorem. Jedná se o nejmenší
autobus s tímto pohonem v nové rozšířené
nabídce společnosti Škoda Transportation
ze Skupiny PPF. Autobus Škoda D’City
pohání motor Cummins ISBE o výkonu
182 kW přes automatickou převodovku

Allison. Jeho velikost je optimální do klikatých
uliček měst. Provozovatelé mohou objednat
počet sedaček od 30 do 36 a upravit
konfiguraci dveří. Standardní výbavou
jsou mj. klimatizace, couvací kamera
nebo nezávislé topení o výkonu 32 kW.
Kromě městského autobusu D’City Škoda
Transportation nabízí také meziměstský
autobus D’InterCity a zájezdový D’Coach.
S tím již vyhrála dvě výběrová řízení na šest
autobusů pro Ministerstvo obrany ČR. Dodá
je do konce roku.
V únoru Škoda Electric ze skupiny Škoda
Transportation uzavřela zakázku na 14
elektrobusů pro Dopravní podnik hlavního
města Prahy. Škoda Electric je největším
evropským výrobcem trolejbusů. Na trhy
v Evropě, Asii i Severní Americe jich už do
30 zemí dodala více než 14 500.
více na
www.autoservismagazin.cz

Vědci poukazují na chyby ve výpočtu u elektromobilů
Udělala politika zásadně špatný výpočet,
pokud jde o příspěvek elektromobilu ke klimatu?
Bohužel ano. Alespoň to tvrdí 170 vědců
v otevřeném dopise Evropské komisi EU. „Čísla
naznačují potenciál úspor, který nemáme,
protože mix elektřiny byl jednoduše špatně
vypočítán,“ řekl profesor Thomas Koch z Karlsruhe
Institute of Technology (KIT) pro Německou
tiskovou agenturu DPI. Koch spolu s dalšími
odborníky svůj argument opírá o předpoklad, že
stále rostoucí počet elektromobilů vyžaduje víc
konvenční elektřiny, a to nevyhnutelně povede
k vyšším emisím CO2. „Otázka nezní: elektromobil
nebo spalovací motor. Otázkou je: fosilní nebo
ne,“ dodal Koch.
Evropská komise ve svých specifikacích
předpokládá, že s rozšířením větrných a solárních
systémů bude elektrická energie čistší. „Nebude,
protože poptávka po elektrické energii ještě
stoupne, a pak už celý výpočet nebude správný,“
tvrdí Koch. Udělali tedy politici zásadně špatný
výpočet pokud jde o příspěvek elektromobilů
ke klimatu? „Bohužel ano,“ tvrdí skupina vědců.
„Všichni vědci se shodují, že se klima
musí chránit a emise CO2 snižovat. K tomu
potřebujeme také elektromobily. Specifikace
však upřednostňují elektromobily i tam, kde

to pro klima nepřinese žádný užitek. Evropská
komise by měla v zájmu klimatu přehodnotit svůj
postoj.“ zdůraznil Koch.
„Pouze v případě, že elektřina bude pocházet
téměř výhradně z obnovitelných zdrojů, budou
elektromobily ekologičtější než moderní vozidla
se vznětovými motory. Do té doby je ke klimatu
šetrnější využívat obnovitelné energie ke snížení
podílu fosilních paliv v mixu elektřiny než jimi
plnit elektromobily,“ říká výzkumník Institutu pro
světovou ekonomiku IfW Ulrich Schmidt.
Reakce na dopis byly hodně tvrdé. Vedoucí
Institutu pro energetické systémy, energetickou
účinnost a energetickou ekonomii Univerzity
TU Dortmund Christian Rehtanz dopis popsal
jako „mimořádně trapný vědou maskovaný
lobbistický dopis, jedná se o zoufalý pokus
zachránit pístové motory.“
Rehtanz ale také odhaluje nedostatky –
pokud expanze obnovitelných zdrojů energie
neudrží krok s rychlým nárůstem elektromobility,
bude to mít v budoucnu za následek podstatně
menší snížení CO2. Kritizuje také vodíkovou
politiku – elektřina z obnovitelných energií by byla
v elektrolyzérech s velkými ztrátami přeměněna
na vodík.
více na
www.autoweek.cz
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Radikálové hlásí protesty proti IAA Mobility
Klimatičtí aktivisté a levicoví radikálové
připravují protestní akce proti automobilovému
veletrhu IAA v Mnichově navazujícímu na
autosalon ve Frankfurtu. Aliance Sand in the
Gears (Písek v soukolí) už na posledním IAA
2019 ve Frankfurtu nad Mohanem způsobila
rozruch, když na své domovské stránce pod
heslem BlockIAA – Zbavme automobilové
společnosti moci oznámila: „Nenecháme žádný
prostor pro toto lživé předstírání environmentální
odpovědnosti a zabráníme hladkému průběhu
veletrhu!“
Přehlídka IAA Mobility, která má začít
7. září, je podle aktivistů „oslavou zabíjení
klimatu automobilovým průmyslem a páteří
německého exportního kapitalismu, který
chce své podnikání skrývat za kapitalistickou
lží o udržitelnosti. Elektromobily nejsou řešením.
Bojujeme proti autokapitalismu. Zablokujeme
tuto automobilovou párty! V Mnichově
odzvoníme konec automobilové éry občanskou
neposlušností.“
„V z á ř í b u d e m e č e l i t n i č i v é m u
automobilovému šílenství. Automobilový

průmysl se snaží udržovat svůj model bez
budoucnosti. Elektromobily nejsou řešením ani
ze sociálního ani z ekologického hlediska. Proto
aliance zablokuje IAA. Požadujeme radikální
změnu dopravy s městy bez aut a s bezplatnou
veřejnou dopravou,“ uvedla tisková mluvčí
aliance.
Autoklub AvD požaduje, aby policie
chránila vystavovatele a návštěvníky lépe
než ve Frankfurtu. „Stát by neměl nepřátelům
demokracie znovu dovolit zneužít právo
demonstrovat pro své hrubé, často násilné
činnosti. Iniciátorům nejde o klima, ale
o marxistickou autokracii maskovanou ekologií,“
řekl generální tajemník AvD Lutz Linden.
Mnichovské policejní ředitelství oznámilo:
„Násilné protesty a akce s významným narušením
bezpečnosti budou řešeny důsledně a okamžitě.
Porušení zákona, zejména trestné činy, budou
stíhány. Mnichovská policie má dostatek sil,
aby zajistila, že IAA Mobility 2021 poběží hladce
a návštěvníci, vystavovatelé a hosté budou
v bezpečí, a podle toho bude jednat.“
více na
www.autoweek.cz

Bosch na IAA Mobility
Bosch do oblasti mobility zapojuje
všechny druhy dopravy – automobily,
elek trokola, motocykly, skútr y,
závodní elektromobily a dokonce
i ze smartphonů a domovů činí jejich
součást. Na veletrhu IAA Mobility 2021
v Mnichově představí svá řešení pro
personalizovanou, automatizovanou,
propojenou a elektrifikovanou
mobilitu.
Předváděcí vůz Bosch:
V budoucnu se budou vozidla
stále častěji pohybovat na elektrický
pohon, budou propojena s ostatními
účastníky silničního provozu i se svým
okolím, stále častěji budou sama přebírat řízení
a nabízet cestujícím individuálně přizpůsobené
služby. Bosch používá tzv. Vehicle Computer pro
asistovanou a automatizovanou jízdu, pohyb
vozidla i funkce kokpitu a elektroniku.
Parkování bez řidiče: Bosch a devět partnerů
projektu živě představí budoucnost parkování,
tzv. Automated Valet Parking, které společně
vyvinuly společnosti Bosch a Mercedes-Benz.
Umožňuje vozům na povel chytrého telefonu
dojet na přidělené parkovací místo bez řidiče.
V oblasti elektrického pohonu Bosch nabízí
všechny komponenty pro elektrifikaci osobních

automobilů. Kromě toho podporuje výrobce
automobilů předem integrovanými systémovými
řešeními pro platformy vozidel, aby mohli
uvádět elektromobily na trh rychleji. Jádrem
je optimalizovaná interakce řízení, brzdění
a ovládání vozidla v Advanced Driving Module,
který je instalován společně s partnery tak, aby
tvořil kompletní nápravový modul pro přední
a zadní nápravu.
Mobilní palivový článek umožňuje dlouhý
dojezd s krátkou dobou doplňování paliva.
Své přednosti ukazuje zejména v dálkové
dopravě a u užitkových vozidel. Na zásobníku,
který přeměňuje vodík a atmosférický kyslík
na elektrickou energii, pracuje
společnost společně se švédskou
specializovanou firmou Powercell.
Sériová výroba má začít v roce
2022.
Battery in the Cloud umožní
delší životnost akumulátorů
v elektrických automobilech.
Inteligentní softwarové funkce
v cloudu průběžně analyzují stav
akumulátoru a přijímají opatření
proti stárnutí článků.

více na
www.autoweek.cz

Servis elektromobilů dražší než u spalovacích motorů
Údržba elektromobilů v prvních měsících je
výrazně dražší než u vozidel se spalovacími motory.
V prvních třech měsících jsou náklady zhruba
2,3x vyšší a po roce je údržba elektromobilů stále
1,6x dražší. Vyplývá to z analýzy společnosti We
Predict, pro níž americký institut pro průzkum trhu
shromáždil data od přibližně 19 milionů vozidel
modelových roků 2016 až 2021.
Zjištěné hodnoty pravděpodobně mnohé
překvapí, protože elektromobily mají obecně
mnohem levnější údržbu a servis než auta se
spalovacími motory. Vicepresidentka We Predict
Renee Stephensová vidí jako příčinu novou
technologii, pro mnohé stále ještě neznámou.
„Průmysl v současné době na trh uvádí novou
elektrotechniku. Vidíme to jako faktor zahájení.“
Data We Predictu ukazují, že servisní technici
stráví diagnostikou problémů u elektrických
vozidel dvakrát víc času než u vozidel se
zážehovými motory. Oprava trvala 1,5x déle
a průměrná práce byla 1,3x dražší. Mezi výrobci
však existují velké rozdíly. Po třech měsících
provozu byly servisní náklady na Ford Mustang
Mach-E 93 USD za vozidlo, což je výrazně méně
než u nejbližšího konkurenta Audi E-tron se

366 USD, Porsche Taycan už přišel na 667 USD
a Jaguar I-Pace dokonce na 834 USD.
Rok po uvedení elektrického vozidla do
provozu podle We Predict počet takzvaných
incidentů na 1000 vozidel klesl o 33 % oproti
uvedení na trh a náklady na opravy klesly o 27 %.
Během druhého roku incidenty na 1000 vozidel
klesly o 14 %, ale náklady na opravu těchto
vozidel se snížily o 65 %.
V dlouhodobém výhledu ale We Predict
dodává elektromobilistům optimismus. „Než
s elektromobilem projdete prvními třemi až
šesti měsíci, musíte vyřešit případné problémy.
Diagnostika a první opravy těchto nově
uváděných vozidel jsou mnohem náročnější. Poté
náklady začínají strmě klesat. S tím, jak vozidlo
stárne, náklady na udržení vozidla v provozu pro
elektromobily výrazně klesají a ve skutečnosti
jsou nižší než náklady na údržbu vozidla se
spalovacím motorem, a to nejde jen o náklady
na údržbu, ale o všechny náklady na služby,
následky selhání jednotlivých komponent a vše
s tím související,“ řekl generální ředitel We Predict
James Davies.
více na
www.autoweek.cz

Haval H6 HEV vyvinutý na platformě L.E.M.O.N.
V thajském Bangkoku se uskutečnila světová
premiéra vozu Haval H6 HEV 3. generace, prvního
modelu s hybridním pohonem vyvinutého na
platformě L.E.M.O.N.
L.E.M.O.N. je nejnovější vysoce inteligentní
modulární technologická platforma vytvořená
společností GWM (Great Wall Motors). Vyznačuje
se velkou flexibilitou, bezpečností a nízkou
hmotností. Používají ji vozy H6 3. generace, Jolion
a Dagou.
Hybridní Haval H6 HEV 3. generace
s přeplňovaným motorem 1,5 l a trakčními
elektromotory využívá inteligentní přechod
pohonu podle různých scénářů použití.
Více než 70 % nosné struktury je vyrobeno
z vysokopevnostních ocelí. Výrazně se tím zvýšila
tuhost, a tím bezpečnost celého vozidla. Haval
H6 3. generace je o 8-10 % lehčí než předchozí
generace.
Haval Dagou má karoserii s integrovaným
dveřním prstencem lisovaným za tepla, který
nahrazuje tradiční bodově svařovaný. Používá
nezávislé zavěšení kol MacPherson vpředu
a víceprvkovou nápravu vzadu.

asistenčními systémy. Instalovány jsou 360°
HD kamera, systém sledování únavy, systém
upozornění na překročení rychlosti, 6 airbagů
Autoliv a automatické odemykání a vypínání
přívodu paliva při nárazu.
Platforma L.E.M.O.N. vytváří základ pro
globalizaci společnosti. Je výsledkem vlastního
technického výzkumu a vývoje společnosti GWM.
V budoucnu budou na trh uvedeny další produkty
postavené na této platformě. Bezpečnostní
systém platformy pokrývá 18 typických scénářů
a splňuje přísné bezpečností normy, díky čemuž
získala pětihvězdičkové hodnocení organizace
NCAP a nejvyšší hodnocení organizace IIHS.
Byla podrobena 124 druhům testů za různých
provozních podmínek a při jejím vývoji proběhlo
více než 8000 simulací a optimalizací. Kromě výše
uvedených mezinárodních norem a předpisů
společnost GWM analyzuje a studuje také
nestandardní provozní podmínky, přičemž
se zaměřuje na vysoce frekventované typy
dopravních nehod.

Automobil Haval Jolion se už prodává
v Saúdské Arábii, Chile, Rusku a na dalších
hlavních trzích společnosti GWM. Používá nosnou
strukturu ze 73 % vyrobenou z vysokopevnostní
oceli. Je vybaven nejnovější generací systému
ESP 9.3, inteligentním adaptivním tempomatem,
automatickým nouzovým brzděním a dalšími
více na
www.autoweek.cz

Nový formát a pestrý program
veletrhu Automechanika Frankfurt
Letošní ročník veletrhu Automechanika
Frankfurt, který proběhne ve dnech 14. až 16.
září, bude díky unikátnímu formátu Digital Plus
jiný, než jsme zvyklí. Kromě klasického veletrhu
v prostorách výstaviště nabídne účastníkům
možnost navazovat kontakty a prezentovat své
firmy po síti.
Nový koncept zkracuje přípravy na veletrh
na minimum. V příštím roce se tento přední
mezinárodní veletrh vrátí ke svému běžnému
formátu na frankfurtském výstavišti, a to ve dnech
13. až 17. září 2022. Společně s Automechanikou
se na frankfurtském výstavišti nově představí
i veletrh logistiky a digitální infrastruktury
Hypermotion.
„V důsledku přetrvávajících problémů
způsobených současnou pandemií nebudeme
schopni uspokojit očekávání našich zákazníků
ohledně mezinárodního veletrhu Automechanika.
Nestačí, že akce bude oficiálně povolena,
ale musí být především možné cestovat do
zahraničí. Pandemie ovšem nic nemění na tom,
že automobilový průmysl potřebuje platformu,
na níž bude možno obchodovat. Naši zákazníci
a oborová sdružení tuto potřebu také cítí, a proto
jsme se rozhodli upravit koncepci letošního
veletrhu Automechanika. Naše nabídka plně
vybavených stánků „plug & play“ se setkala

s obrovským ohlasem a k osobní účasti ve
Frankfurtu se přihlásilo mnoho vystavovatelů,“
říká předseda představenstva Messe Frankfurt
Detlef Braun.
Po všechny tři dny bude probíhat přednáškový
program Automechanika Academy. Několik
vizionářských přednášek se zaměří na nejnovější
vývoj v tematických okruzích „Servis a mobilita
zítřka“, „Elektromobilita“, „3D tisk“ a „Mytí
aut“. Přednášky budou doplněny panelovými
diskusemi.
Pro provozovatele autoser visů bude
probíhat přednáškový program o problematice
každodenní ho provozu autoservisu. Pro
pracovníky autoservisů budou určeny také
workshopy, které se zabývají novinkami v oblasti
digitalizace, technickým vývojem a profesním
rozvojem.
Akce Future Repair Shop 4.0 bude společně
s Institutem pro automobilový průmysl IfA
představovat technologie, procesy a obchodní
modely budoucnosti. K dispozici bude osm
vzdělávacích stanic orientovaných na podporu
pozitivní zákaznické zkušenosti se zaměřením
na poprodejní služby. Tento bod programu
návštěvníkům poskytne praktické zkušenosti
a informace o nejnovějších technologiích.
více na
www.autoweek.cz

