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Elektromobil ohromí výfukem
U Dodge věří, že jejich zákazníci mají v úmyslu
pokračovat v burácení po silnicích ještě dlouho
poté, co na nich utichne poslední spalovací
motor. Elektrický pohon vytváří prostor pro
superauta s výkonem a točivým momentem
několikanásobně převyšujícími i parametry
závodních spalovacích motorů. Jenže jim chybí
patřičný zvukový projev.
Dodge chce nabídnout čistě elektricky
poháněného nástupce dnešního Chargeru SRT
Hellcat, který při akceleraci k černým pruhům
na silnici přidá i patřičný zvukový doprovod.
Patentovaný systém Fratzonic Chambered
Exhaust používá řadu trubek a komor k vytvoření
zvuku proudícím vzduchem – na rozdíl od jiných
elektromobilů, které simulují zvuk elektronicky
pomocí reproduktorů. Intenzita zvuku má být
regulována v závislosti na poloze pedálu plynu.
Slibovaných 126 dB (jako současný SRT Hellcat)
vyrazí dech všem, kteří věří v to, že elektromobily
prospívají životnímu prostředí.

Oficiální výkonnostní parametry zatím nebyly
odhaleny až na to, že Dodge Charger Daytona
SRT Concept má pohon všech kol a elektrickou
architekturu Banshee 800 V. Není tedy jasné
kolik vlastně má trakčních elektromotorů.
Vícerychlostní elektromechanická převodovka
eRupt slibuje chování při zrychlování podobné
jako u vozu poháněného motorem V8.
Vzhled konceptu včetně prvků přední masky
hodně čerpá z legendárního Chargeru z roku
1968. Stejně jako u něj je karoserie dvoudveřová.
Pod přídí se skrývá aerodynamické křídlo R-Wing.
Bližší pohled na záď a otevření zavazadlového
prostoru odhaluje, že nejde o sedan ale
o hatchback. Interiér vypadá blízký sériovému
vozu. První elektricky poháněný muscle car by
měl přijít do roku 2024.
Ještě před tím Dodge uvede posledních
sedm speciálních verzí Chargeru a Challengeru
s motory spalujícími benzin. Vedení Dodge sází
na to, že zákazníci si vozy v retro stylu 60. a 70.
let pořídí jako sběratelská vozidla.
více na
www.autoweek.cz

Také příští ročník ženevského autosalonu byl odvolán
Ženevský mezinárodní autosalon, který
se měl konat od 14. do 19. února 2023, byl
již čtvrtý rok po sobě odvolán. Pořadatelé
autosalonu v Ženevě GIMS oznámili, že se
zaměří na autosalon Geneva International
Motor Show Qatar, který se má v listopadu
2023 konat v Dauhá. Autosalon
v katarském Dauhá byl původně plánován
jako doplněk k ženevské akci. Nyní bude
jedinou výstavou pořádanou GIMS v roce
2023. Konat se má každé dva roky.
Autosalon v Ženevě byl každoroční
událostí, která na počátku března lákala
všechny významné výrobce automobilů
působící na evropských trzích. Nabízel
přijatelné podmínky i pro menší výrobce

a karosáře. Jenže během posledních tří
let byl kvůli pandemii pokaždé zrušen.
Není tajemstvím, že vystavovatelům, kteří
do přípravy investovali obrovské částky,
vadil způsob, jakým pořadatelé odvolali
autosalon v roce 2020 jen několik hodin
před jeho zahájením s tím, že jim odmítli
poskytnout jakoukoliv náhradu. Proto
velké automobilky už nemají zájem se do
Ženevy vracet.

Přístrojová deska studie Vision 7S
Škoda Auto nabízí další pohled do
interiéru
čistě
elektricky
poháněné
sedmimístné studie Vision 7S. Studie Vision
7S je první ukázkou nového designového
jazyka značky. První skica interiéru ukázala
minimalisticky laděný interiér a prostor až
pro sedm osob ve třech řadách sedadel.
Nová skica ukazuje širokou přístrojovou
desku zasahující až ke dveřím. Uprostřed
se nachází velká volně stojící dotyková
obrazovka, která je poprvé ve voze značky
Škoda otočena vertikálně. Nový volant

má inovativní design s vertikálními paprsky
a zploštělou horní a spodní částí, což řidiči
zajišťuje nerušený výhled na přístrojový
panel. Pod centrálním displejem je
středová konzole se třemi velkými otočnými
ovladači s haptickou odezvou. Ty, spolu se
dvěma velkými tlačítky umístěnými pod
nimi a rolovacím kolečkem, tvoří dotykový
ovládací panel. Pod ním se nacházejí
přihrádky pro chytré telefony.
Světová premiéra studie Vision 7S se
uskuteční 30. srpna.

více na
www.autoweek.cz

ID. Buzz a ID. Buzz Cargo je již možné konﬁgurovat
Značka Volkswagen Užitkové vozy spustila
pro své zákazníky webový konfigurátor nových
modelů ID. Buzz a ID. Buzz Cargo, které je možné
na českém trhu objednávat v rámci předprodeje.
Počáteční nabídka zahrnuje osobní variantu ID.
Buzz Pro a užitkovou verzi ID. Buzz Cargo.

LED světlomety a asistenty, jako jsou systém Car2X
(informuje o lokálních nebezpečích, například
o konci stojící kolony za zatáčkou) nebo asistent
pro nouzové brzdění Front Assist. ID. Buzz Pro má
sériově navíc také tempomat a asistent pro jízdu
v jízdním pruhu Lane Assist.

Pětimístný model ID. Buzz s výbavovým stupněm
Pro začíná s cenou od 1 537 556 Kč včetně DPH,
zatímco vstupní cena skříňové užitkové verze ID.
Buzz Cargo byla stanovena na 1 189 110 Kč bez
DPH. Sériová výbava v obou případech zahrnuje

Pohon obstarává vzadu uložený elektromotor,
který poskytuje nejvyšší výkon 150 kW (204 k)
a maximální točivý moment 310 N.m již od
okamžiku rozjezdu. Elektrickou energii mu dodává
akumulátor s využitelnou kapacitou 77 kWh
(celková je 82 kWh) umožňující k dojezd až 423
km (Cargo: 425 km).
ID. Buzz Pro i ID. Buzz Cargo jsou vybaveny
digitálními přístroji („Digital Cockpit“) s displejem
5,3“ a informačním a zábavním systémem
informačním a zábavním systémem Ready 2
Discover s displejem 10“. Oba jsou síťově propojené
a digitalizované. Díky bezdrátové technologii OTA
(Over-the-Air) mohou být kdykoli aktualizovány.
Třímístný ID. Buzz Cargo má nákladový
prostor o objemu 3,9 m3 v němž je místo pro dvě
europalety. Nejvyšší užitečná hmotnost je 650 kg.
Volkswagen Užitkové vozy už výrobu ID. Buzz
Pro i ID. Buzz Cargo zahájil v závodě v Hannoveru.
více na
www.autoweek.cz

Aktualizace softwaru pro vozy Škoda Enyaq iV
Škoda Auto do vozů Enyaq iV, které již
byly dodány zákazníkům, instaluje novou
verzi softwaru ME3. Majitelé vozů budou
kontaktováni partnerem Škoda Auto,
který si s nimi domluví termín bezplatné
návštěvy. Instalace trvá pět hodin. Po
instalaci je Enyaq iV nakonfigurován tak,
že většina budoucích aktualizací bude již
nainstalována na dálku. Nově vyráběné
vozy Enyaq iV a Enyaq Coupé iV se již
standardně dodávají s novým softwarem.
Nový software mimo jiné nabízí režim
péče o akumulátor. Po aktivaci se při
nabíjení nabije maximálně na 80 %. To
prodlužuje životnost. V případě potřeby
je k dispozici plná kapacita a maximální
rychlost nabíjení. Nejvyšší nabíjecí výkon
se u modelů s 62 kWh akumulátorem
zvyšuje na 120 kW a u vozů s 82 kWh

akumulátorem
na
135
kW.
Díky
vylepšenému tepelnému managementu
se v zimním období prodlužuje i reálný
dojezd. Vylepšení se dočkaly také virtuální
kokpit a head-up displej. Zadní parkovací
kamera nabízí zvýšený kontrast displeje,
takže je okolí lépe vidět. Kromě toho byla
rozšířena i nabídka funkcí mnoha on-line
služeb Škoda Connect.

Funkce Plug & Charge pro vozy Enyaq iV
Služba Powerpass v elektromobilech
Škoda Enyaq iV nově podporuje funkci
Plug & Charge. U vozů řady Enyaq
iV s aktuálním softwarem ME3 lze na
kompatibilních dobíjecích stanicích spustit
nabíjení pouhým připojením nabíjecího

kabelu. Na odpovídajících nabíjecích
stanicích, které jsou uloženy v aplikaci
Powerpass, se vozidlo identifikuje samo
a nabíjení se spustí automaticky. Funkci
podporuje mimo jiné také evropská
síť
rychlonabíjecích
stanic
Ionity.
Předpokladem pro používání funkce
Plug & Charge je software ME3. Nově
se všechny nové vozy Enyaq iV vyrábějí
se softwarem, který podporuje funkci
Plug & Charge. U již dodaných vozů
s aktuálním softwarem ME3 bude funkce
nainstalována na dálku. U stávajících
uživatelů služby Powerpass se aktivuje
v aplikaci MyŠkoda a nainstaluje se po
výběru a potvrzení tarifu služby Powerpass.
Touto funkcí budou v budoucnu
disponovat rovněž všechny nové modely
Škoda na bázi modulární platformy pro
elektromobily MEB.
více na
www.autoweek.cz

Toyota GR Yaris H2 se představila v rallye
Toyota GR Yaris H2 byla představená
v prosinci 2021 a experimentální koncept
pohání klimaticky neutrální spalovací
motor na vodíkové palivo. Nyní GR
Yaris H2 absolvoval během Rallye
Ypres před soutěžním polem několik
rychlostních zkoušek jako předváděcí vůz
se čtyřnásobným mistrem světa Juhou
Kankkunenem (63) za volantem. Jde
o první použití této technologie v rallye, ale
ne v motoristickém sportu. Toyota Corolla
H2 Concept s vodíkovým spalovacím
motorem od roku 2021 úspěšně startuje
v japonském seriálu vytrvalostních závodů
(viz. str. 14).
Před 3. rychlostní zkouškou měli fanoušci
rallye první příležitost vidět GR Yaris H2 v akci.
Nabídl zvuk a dojem z jízdy, které si užívají
u standardních soutěžních vozů a přitom
produkuje téměř nulové emise. GR Yaris H2
kombinuje tříválcový turbomotor z modelu
GR Yaris s vysokotlakými nádržemi na vodík
z modelu Mirai s palivovými články. Toyota

zdůrazňuje výhody koncepce spalovacího
motoru na vodík pro motoristický sport:
CO2 neutrální provoz (za předpokladu, že
se odpovídajícím způsobem vyrábí vodík)
a vodík hoří sedmkrát rychleji než benzin,
což vede k vynikající reakci.

Carsharingy GoDrive a Autonapůl spojily síly
Carsharingy GoDrive a Autonapůl
chtějí dále zefektivnit využití svých aut,
motivovat cestující ke kombinování
veřejné a individuální dopravy a pomoci
městům
od
přetížení
individuální

dopravou. Proto od června mohou
uživatelé českobudějovické služby GoDrive
využívat zvýhodnění na jízdy více než 80
sdílenými auty v osmi krajských městech
v ČR, zatímco uživatelé služby Autonapůl
ze zbytku republiky mohou slevu využít ve
20 sdílených aut ech v jihočeské metropoli.
Klienti, kteří už jeden z carsharingů využívají,
získají u toho druhého jednorázový kredit
500 Kč, který je platný do vyčerpání. Stačí
se u něj registrovat a zadat speciální kód.
Společnosti Autonapůl a GoDrive patří
mezi takzvané roundtrip carsharingy, ve
kterých si sdílníci mohou své cesty plánovat
a auta rezervovat i s velkým předstihem –
den, dva, ale třeba čtvrt roku.
více na
www.autoweek.cz

Produktová novinka: Carsystem Dry Coat 2.0
Interaction představuje produktovou
novinku od Carsystemu, jehož je
výhradním
distributorem.
Carsystem
Dry Coat 2.0 Starterset je modifikací
svého předchůdce. Aplikátor je ještě
ergonomičtější a pohodlnější. Houba
je vyrobena z velmi jemně pórovitého
materiálu a lze ji vyměnit pomocí suchého
zipu. Kontrolní prášek se nanese na povrch,
aby byly viditelné struktury a defekty. Mezi
jeho výhody patří efektivní úspora času
bez nutnosti maskování pracovní oblasti
a bez doby sušení, optimální kontrola
broušení tmelů a plničů a okamžitá
viditelnost pórů, defektů a nedokonalostí.
Optimalizuje proces broušení a umožňuje
jednoduchou aplikaci jednou rukou.

Ponsse uvádí elektrický lesní stroj
Společnosti Ponsse a Epec představují
Ponsse
EV1,
koncept
technologie
elektrického lesního stroje. Zatímco lesní
stroj bude komerčně dostupný později,
technologii Epec již lze použít v elektrických
nebo hybridně-elektrických užitkových
vozidlech a nesilničních mobilních strojích.
Finská společnost Ponsse si klade za cíl být
průkopníkem ve vývoji technologií lesních
strojů. Koncept EV1 vyvinula pro vyvážecí

soupravy v nejoblíbenější kategorii s nosností
15 tun. Koncepční stroj je vybaven plně
elektrickým pohonným ústrojím fungujícím
na energii z akumulátoru. Ten se nabíjí
pomocí Range Extenderu, což je v této
fázi vývoje spalovací motor. Ponsse EV1
je vybaven řešením pro elektromobilitu
Epec Flow, které je založeno na jednotce
Power Distribution Unit, k níž lze připojit
elektromotory, baterie a různá zařízení.
Integrovaná řešení PDU umožňují efektivní
výrobu a údržbu strojů i jejich provoz
v náročných podmínkách. Hybridní řídicí
jednotka Epec Flow řídí elektrický pohon
se softwarem optimalizujícím spotřebu
energie, produktivitu a použitelnost.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Skupinu Srovnejto opouští ředitel Gaisler
Skupina Srovnejto, pod kterou spadají
značky Srovnejto.cz, ePojisteni.cz nebo
například Porovnajto.sk, čeká na nového
generálního ředitele. Stávající CEO
společnosti Jaroslav Gaisler se rozhodl
přijmout novou pracovní výzvu v zahraničí

a po téměř dvou letech z OCP Bauer
Media Group odchází. Jeho nástupce
společnost oznámí v nejbližších dnech.
„Jsem hrdý na to, že jsem mohl vést
tým, který mě podporoval na celé cestě,
v dobrých časech i v dobách velkých výzev
a příležitostí. To co mě tehdy k nástupu do
Skupiny Srovnejto přesvědčilo byla právě
vize, kterou Bauer Media Group pro náš
český a slovenský trh nastínila a kterou se
nám daří plnit,” říká Jaroslav Gaisler.
Do Skupiny Srovnejto přišel v listopadu
roku 2020. Právě pod jeho vedením
přešly značky Srovnejto.cz, ePojisteni.cz,
Tarifomat, Porovnajto.sk a Superpoistenie.
sk pod Skupinu Srovnejto a odstartoval
nový systém porovnání finančních
produktů s vylepšeným zákaznickým
servisem.

Škoda Auto hledá PR manažera
Škoda Auto letos přeskupuje tým
komunikace. Na PR manažera produktu
se posunul Vítězslav Kodym a automobilka
začala hledat další posilu do týmu na pozici
interní komunikace. Jaké jsou požadavky?
Kandidáti musí:
- Pracovat v oboru PR už více než rok
- Domluvit se anglicky a německy na
úrovni C1
- Podílet na tvorbě Strategie 2025
s koncernem VW
Kontakt: Pavel Jína, Tiskový mluvčí a PR
manažer Škoda Auto Česká republika
více na
www.automakers.cz
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E.GO plánuje továrnu v Severní Makedonii
Revitalizovaná společnost Next.e.GO Mobile
se sídlem v Cáchách v Německu je nezávislý
německý výrobce inovativních elektrických
vozidel a výrobních řešení. Navrhuje a vyrábí
městská elektrická vozidla e.GO Life. Vyvinula
také vlastní unikátní akumulátorovou platformu
pro elektromobily a vlastní převratné řešení pro
výrobu svých vozidel pomocí patentovaných
technologií a levných výrobních závodů tzv.
mikrotovárny. Nově plánuje výstavbu další
továrny v Severní Makedonii.
Podle společnosti bude mít nová mikrotovárna
v Severní Makedonii výrobní kapacitu až 30 000
vozů ročně a do provozu má být uvedena na
konci roku 2024. Vzniknout zde má až 900 nových
pracovních míst. Půjde o třetí výrobní závod po
hlavním závodě v ústředí firmy v Cáchách a další
mikrotovárně budované na severu Bulharska
ve městě Loveč. Také ta má mít roční produkci
30 000 vozů a má zahájit provoz koncem
roku 2024.
Společnost měla v minulosti vždy potíže ale
od doby, kdy ji většinově vlastní nizozemský
finanční investor začala s realizací mnoha plánů
zahrnujících jak modernizaci vozidla, vývoje

aplikací pro klienty, výstavbu nových závodů
a rozšiřování sítě prodejců, což se zatím děje jen
v Německu.
Podle e.GO je již základní model Life
vyprodaný. Výrazně přepracovaná verze
e.wave X má vzhled mini SUV, výkon trakčního
elektromotoru umístěného na zadní nápravě 80
kW a dojezd v městském režimu 250 km. S cenou
od 24 990 eur (615 000 Kč) už je v Německu
možné si jej rezervovat.
Firmu e.GO Mobile se sídlem v Cáchách založil
profesor Günther Schuh. V letech 2015 až 2020 byl
jejím generálním ředitelem. Německá média ho
označovala jako německého Elona Muska. V roce
2019 ho takto tituloval i tehdejší šéf Volkswagenu
Herbert Diess, když spolu s Schuhem s velkou
slávou na autosalonu v Ženevě představoval
společný projekt Volkswagenu a e.Go Mobile,
elektricky poháněnou ID.Buggy. Jenže firma
dodala jen 540 aut a vygenerovala ztrátu 50
milionů eur. Počátkem dubna 2020 na sebe
firma podala insolvenční návrh. Pět měsíců poté
společnost převzal nizozemský finanční investor
nd Industrial Investments a výroba modelu Life
se znovu rozběhla.
více na
www.autoweek.cz

Podpora jen pro auta Made in USA
Takzvaný „Zákon o snižování inflace“,
který schválil americký Kongres a americký
president Joe Biden, bude mít velký dopad pro
automobilový průmysl. Finanční pobídky budou
poskytovány i na výstavbu závodů na výrobu
elektromobilů.
Nová úprava podmínek pro poskytnutí
daňové úlevy ve výši 7500 USD na nákup
elektromobilu stanoví, že pro její získání musí být
vozidlo vyrobeno na americké půdě. Podmínka
nutí zahraniční značky investovat do výrobních
linek v USA. Pokud se model vyrábí jak v USA,
tak v zámoří, spotřebitelé si podle ministerstva
financí mají zkontrolovat identifikační čísla aby
zjistili způsobilost pro získání dotace.
Obchodní skupina Alliance for Automotive
Innovation, která mimo jiné zastupuje VW, General
Motors, Toyota Motor a Ford Motor, uvedla, že
zákon učinil 70 % ze 72 v současné době v USA
prodávaných elektrických a plug-in hybridních
vozidel a aut s palivovými články nezpůsobilými
pro získání dotace. Jen asi 20 modelů bude mít
do konce roku 2022 nárok na daňové úlevy. Tím
skončil nárok na dotaci pro vozy Toyota, Hyundai,
Kia, Porsche, Audi a některé další.

Od 1. ledna vstoupí v platnost omezení
týkající se zdrojů komponent akumulátorů,
kritických minerálů a nerostných surovin, které
mají nově pocházet ze Spojených států aby
se odvětví elektromobilů přestalo spoléhat na
Čínu a podnítily se investice do místních zdrojů
a výroby. To způsobí, že prakticky všechna dnes
prodávaná elektrická vozidla nebudou způsobilá
pro získání dotace.
Zavedeny budou rovněž cenové a příjmové
stropy. Zatímco dříve byla sleva na dani
vyhrazena pouze pro prvních 200 000 vozidel
stejného výrobce, nové podmínky tento strop
ruší. Tím počínaje 1. lednem opětovně vznikne
nárok na dotaci zákazníkům General Motors
a Tesly, kteří o něj přišli překročením limitu 200
000 vozidel, přičemž Ford se uvedené hranici již
blížil.
Limit se týká elektromobilů, které jsou nově
omezeny prodejní cenou do 55 000 USD za
sedany a 80 000 USD za pick-upy nebo SUV,
a potenciálních zákazníků, kteří mají stanovený
strop příjmu na 150 000 USD resp. 300 000 USD
za manželský pár. Při jejichž překročení kupující
nemá nárok na bonus.
více na
www.autoweek.cz

Ford vyvíjí světlomety promítající informace
Projekční neboli „head-up“ displeje již nějakou
dobu pomáhají řidičům soustředit se na cestu
před sebou. Nyní však inženýři Fordu zkoušejí
novou technologii světlometů, která by mohla
přispět k tomu, aby řidiči nepřestali sledovat
prostor před vozem. Nová technologie dokáže
promítat na silnici navigační pokyny, rychlostní
omezení a další informace, takže řidič nemusí
spouštět zrak ze silnice.
Noční doba je pro řízení rizikovější. Například
ve Velké Británii dochází ke 40 % nehod za tmy
i přesto, že za volantem sedí mnohem méně
lidí než ve dne. Riziko se zvyšuje vždy, když řidič
spustí oči ze silnice. Vozidlo jedoucí rychlostí 90
km/h urazí za sekundu 25 metrů, což znamená, že
i krátký pohled na navigaci na displeji může mít
za následek 10 či více metrů ujetých „naslepo“.

Na neosvětlené silnici by tak řidič mohl snadno
přehlédnout důležitou značku nebo zatáčku.
Promítání informací na vozovku pomocí
světlometů s vysokým rozlišením by mohlo
být přínosem i pro ostatní účastníky silničního
provozu. Například v situaci, kdy je stávající
dopravní značení vybledlé nebo nejasné, by
se na vozovku mohl promítat přechod viditelný
pro chodce i řidiče. K dalším možnostem patří
zobrazení jízdní stopy, po které má řidič jet, aby
měl jistotu, že předjede cyklistu s bezpečným
bočním odstupem.
Nová technologie by mohla řidiči poskytovat
informace o změnách počasí, například
o sněžení, mlze, kluzkém povrchu nebo
zledovatělé vozovce. Propojení světlometů
s navigačním systémem by mohlo zobrazovat
blížící se zatáčky a na vozovku by se mohla
promítat i šířka vozidla, což by řidiči pomohlo
posoudit, zda se vejde do mezery nebo na
parkovací místo.
Jedná se o technologii, kterou nám před
časem poprvé představila společnost Varroc
Lighting Systems a na níž pracují její vývojáři
v Šenově u Nového Jičína. Technici Varroc
Lighting Systems na vývoji nových technologií
osvětlení automobilů úzce spolupracují
i s techniky společnosti Ford.
více na
www.autoweek.cz

Pneumatiky Goodyear jsou připraveny na vše
Pneumatiky Goodyear Eagle F1 Asymmetric
6 jsou připraveny na probíhající proměny na
automobilovém trhu mimořádnou ší ří celé
výrobní řady. Do roku 2023 budou v prodeji
v 65 provedeních v rozměrech od 17“ do 22“
pro využití v nejrůznějších typech vozidel – od
kompaktních hatchbacků přes crossovery,
sportovní sedany a kupé až po výkonné sedany.
Goodyear tak reaguje na radikální proměnu,
kterou prochází evropský park výkonných
osobních vozů. Malé a střední automobily se
sice na celkovém odbytu stále podílejí více než
z jedné poloviny, ale v absolutním vyjádření
jejich prodej v období let 2009 až 2019 klesl ze
7,8 na 5,7 milionu kusů. Celý trh narůstal díky
větším vozům, včetně elektrifikovaných sedanů,
crossoverů a SUV. Například jen segment SUV
v tomto období zaznamenal nárůst z jednoho
na téměř pět milionů prodaných vozů.

Pozoruhodné je také zrychlování trendu
elektrifikace evropského vozového parku. V roce
2021 dosáhla elektrická vozidla na evropském
trhu rekordní podíl 9 % a podíl hybridních vozů
(PHEV a HEV) se zvýšil na 20 %, i když zatím stále
vede prodej vozidel se zážehovými motory
s podílem 40 %.
Segmenty hybridů, elektromobilů a crossoverů
nyní zahrnují mnoho výkonných modelů,
které vyžadují nejnovější vysoce výkonné
(UHP) pneumatiky. Výkon přes 300 kW (400 k)
a hmotnost přes dvě tuny již nejsou v těchto
segmentech ničím neobvyklým. Dokonce
i v segmentu hothatchů, pro nějž se Goodyear
Eagle F1 již tři desetiletí umísťují v čele testů, se
rozměry a výkon stále zvětšují.
Příkladem může být Volkswagen Golf GTI.
Když byly pneumatiky Eagle F1 v roce 1994
poprvé uvedeny na trh, prodávala se jeho 3.
generace s výkonem 85 kW
(115 k) a hmotností lehce přes
tunu. V polovině roku 2000, kdy
Goodyear nahradil Eagle F1 GSD3 pneumatikami Asymmetric,
nabízel Golf Mk. 5 GTI již 150 kW
(přes 200 k) a přibral 300 kg. O 10
let později poskytuje Golf Mk.
7 GTI Clubsport výkon 220 kW
(300 k), ale jeho pohotovostní
hmotnost byla již o 40 % vyšší než
u původního Mk. 3.
Ta k o v ý n á r ů s t, k t e r ý
probíhal paralelně i v dalších
segmentech, se promítal do
v ý voje nov ých pneumatik.
Nejnovější modely Golf GTI
mají rozměr 225/40R18, ale na
výběr jsou i 19“ pneumatiky.
Přitom ještě v 90. letech řidiči
pro zlepšení jízdních vlastností
GTI sa ha l i po s měrov ých
pneumatikách Goodyear Eagle
F1 GSD-2 s rozměrem 195/50R15.
více na
www.autoweek.cz

Japonské automobilky zkouší
alternativní paliva na okruzích
Zatímco ostatní výrobci automobilů přecházejí
na elektrická vozidla, japonské automobilky
nechtějí opustit spalovací motory. Řešení pro
ně hledají v uhlíkově neutrálních palivech ve
shodě s tím co tvrdí Akio Toyoda: „Nepřítelem
je uhlík, nikoli spalovací motor.“
Toyoda, který je nejen šéfem Toyoty, ale
i předsedou vlivné Asociace japonských výrobců
automobilů, tvrdí, že spalovací motor by nakonec
mohl poskytnout udržitelnější cestu pro přechod
od automobilů spalujících fosilní paliva. „Měli
bychom přemýšlet o způsobech, jak okamžitě
snížit emise aniž bychom se spoléhali na vládní
dotace,“ řekl Toyoda a dodal, že od strategie
se zaměřením pouze na elektřinu se odklánějí
i další společnosti.
Použití alternativních paliv se testuje
v extrémních podmínkách vytrvalostních závodů

na japonských okruzích v sérii Super Taikyu,
určené pro vozidla, která jsou ve volném prodeji.
Toyota spolu se společnostmi Isuzu, Denso,
Hino Motors a Commercial Japan Partnership
Technologies Corporation (CJPT) uzavřela
dohodu o společném výzkumu a vývoji
spalovacích motorů na vodík pro těžká nákladní
vozidla. Toyota přitom vychází z vlastního vývoje
spalovacího motoru na vodík pro malá osobní
auta. Součástí tohoto vývoje je i speciální závodní
verze vozu Toyota GR Corolla H2 Concept. Toyota
doufá, že tuto technologii využije i v sériových
autech pro masový trh. Otázkou ovšem je, zda
energetické společnosti budou ochotny vyrábět
vodík v potřebném objemu.
Počínaje letošním rokem Toyota nasazuje
také nové vozidlo na bázi GR86, které využívá
uhlíkově neutrální palivo jako pokus o rozšíření
možností paliva pro spalovací motory. Pohání
jej motor 1,4 l turbo vyvinutý z motoru GR Yaris
stejně jako motor na vodík. Uhlíkově neutrální
palivo využívá oxid uhličitý přítomný v atmosféře,
takže výsledkem je nulový nárůst CO 2.
Prakticky identický s Toyotou GR86 CNF je vůz
Subaru BRZ CNF.
Také Nissan zkouší v závodním voze Z uhlíkově
neutrální palivo, v tomto případě jde o biopalivo
vyráběné z odpadních potravin a dřevěné
štěpky.
více na
www.autoweek.cz

