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Škoda Fabia – víc než běžný hatchback
Nová Fabia je perfektní ukázkou schopností
techniků a designérů společnosti Škoda Auto
vytvořit s využitím koncernové stavebnice
vynikající auto, které zákazníkům nabídne víc
než konkurence. U Fabie je jejich práci třeba
obzvláště vyzdvihnout, protože pracovali na autě
s délkou jen minimálně přesahující čtyři metry
a s cenou nevybočující ze standardů segmentu
malých aut.
Fabia je pro značku Škoda klíčový model,
i když už po určitý čas v prodejních tabulkách
předstihuje Octavia. Jde o model pokračující
v přímé linii od modelu Favorit z roku 1987, s nímž
se Škoda vrátila mezi výrobce moderních aut.
První Fabia přišla v roce 1999 a výsledkem je už
více než 4,5 milionu aut dodaných zákazníkům
i když se nejedná o tak globalizovaný model
jako právě Octavia.
Nová Fabia prošla proti předchozí generaci
zásadní proměnou, protože poprvé používá
modulární platformu MQB ve verzi A0. Díky tomu
může být delší, širší a současně i nižší. Při rozvoru
náprav 2564 mm, tedy delším než Octavia I z roku
1996, má délku 4108 mm. Zavazadlový prostor má
objem působivých 380 l, po sklopení zadních
sedadel 1190 l.

Na první pohled podoba Fabie navenek
doznala jen evoluční proměnou a uchovává
si typické rysy spojované s tímto modelem,
nicméně nová generace působí mnohem
dynamičtěji. Na karoserii najdeme typické znaky
designu vozů Škoda – typickou masku chladiče
i ostré hrany plynule přecházející do ploch. To vše
přitom není samoúčelné. Nová Fabia má nejlepší
aerodynamiku v segmentu, přičemž hodnota
CX=0,28 je pro čtyřmetrový hatchback opravdu
mimořádná.
V nabídce najdeme jen zážehové motory.
I nadále nabídka začíná nepřeplňovaným
tříválcem 1,0 MPI/59 kW (80 k), který volí 30 %
kupujících. Přeplňované tříválce 1,0 TSI jsou ve
verzích 70 kW (95 k) a 81 kW (110 k) a pro některé
kupující se ještě přidá čtyřválec 1,5 TSI/110 kW
(150 k) s deaktivací válců.
Nová Fabia nám při prvním seznámení na
polských silnicích ukázala, že proti odcházející
generaci představuje skutečně obrovský
kvalitativní skok. Ceny jsou na srovnatelné úrovni
se současnou generací a začínají na 329 900 Kč.
Více vč. cen a technických dat na str. 10
(dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Elon Musk z nedostatku čipů obvinil Renesas a Bosch
Generální ředitel Tesly Elon Musk navštívil
staveniště továrny v Německu. Kritizoval
zde německé stavební zákony, které
podle něho bezdůvodně zpomalují
uvedení do provozu závodů na výrobu
elektromobilů a akumulátorů, protože mu
odmítají vydat povolení kvůli opakovaným
problémům s poškozováním životního
prostředí. „Obviňují nás, že jsme narušili
spodní vody, ale když se podíváte
kolem, tak vody je tu spousta a navíc tu
každou chvíli prší,“ prohlásil Musk. Přitom
ho doprovázel kandidát vládnoucích
unijních stran na post spolkového kancléře
Armin Laschet, který vyjádřil nadšení, že
mu Musk odpověděl na SMS a slíbil, že
zajistí změnu zákonů, aby v budoucnu
ochrana životního prostředí v Německu
už podobným projektům nestála v cestě!
Elon Musk poté na Twitteru napsal, že Tesla
aktuálně bojuje s extrémními omezeními

dodavatelského řetězce se standardními
čipy. „Zdaleka nejproblematičtější jsou
Renesas a Bosch,“ napsal Musk. Důvody
kritiky těchto dvou dodavatelů ovšem
neupřesnil. Už dřív ale na Twitteru napsal,
že společnosti polovodiče hromadí „jako
toaletní papír, jenže v epickém měřítku.“

Všestranný Mercedes-Benz C All-Terrain
Velké skupině zákazníků vlastně nejvíc
vyhovují vozy kombi, ale přitom by měly
být trochu terénní. Pro ty Mercedes nabízí
třídu C ve verzi All-Terrain – druhý crossover
toho jména po třídě E. Nová varianta
nabízí pohon všech kol a schopnost

utáhnout přívěs o hmotnosti až 1800 kg.
Díky zhruba o 40 mm větší světlé výšce
a dvěma speciálním programům by měl
vůz C All-Terrain s většími koly zvládnout
jízdu v lehkém terénu a po nezpevněných
cestách. Terénní vzhled zahrnuje speciální
masku chladiče, speciální nárazníky,
optickou ochranu podlahy vpředu
a vzadu a obložení podběhů kol v matně
tmavě šedé barvě. Kromě toho má
crossover všechny přednosti nedávno
uvedené nové třídy C, tedy čtyřválcové
motory s 48 V technikou, informační
a multimediální systém MBUX a nejnovější
generaci asistenčních systémů. MercedesBenz třída C All-Terrain se představí na
IAA Mobil v Mnichově 7. až 12. září 2021
a u evropských prodejců se objeví ještě
v letošním roce.
více na
www.autoweek.cz

Cupra Formentor – hodně jiné SUV
Crossover Formentor má mimořádné
postavení, protože jde o první skutečně vlastní
model mladé značky Cupra. Formentor chce
vyjádřit její sportovní pojetí, vycházející z jejích
závodních kořenů. Jde o atraktivní vůz na pomezí
SUV a kupé nabízený s vysoce výkonnými motory.
Formentor vychází z platformy MQB Evo
s podobnou délkou 4450 mm a charakterem
jako Audi Q3 resp. z něho odvozené kupé Q3
Sportback. Překvapuje ojedinělou nabídkou
devíti pohonných jednotek s rozsahem výkonů
od 110 kW (150 k) do 287 kW (390 k) včetně
turbodieselu a dvou plug-in hybridních verzí.
V nabídce jsou i verze s pohonem všech kol 4Drive
s elektrohydraulicky ovládanou vícelamelovou
mezinápravovou spojkou uloženou na konci

spojovacího hřídele před zadní rozvodovkou
a s elektronickou uzávěrkou diferenciálu XDS.
Formentor zaujme agresivním vzhledem
a atraktivní je i interiér. Zaujmou výtečná přední
sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a velmi
kvalitní zpracování detailů. Díky dlouhému
rozvoru náprav 2680 mm je dostatek místa vzadu.
Zavazadlový prostor má objem 420 l.
Díky modulární konstrukci Formentor nabízí
nejmodernější technologie vč. digitálního kokpitu,
bezdrátové integrace smartphonu pro služby
Car-to-X. Adaptivní tempomat je standardem, za
příplatek automaticky nastaví uvedenou rychlost
pomocí rozpoznávání dopravních značek.
Varianty s výkonem od 180 kW (245 k) nesou
označení Formentor VZ (Veloz, tedy rychlost).
Vrcholnou variantou, vyrobenou v limitované sérii
7000 kusů, je Formentor VR5 s pětiválcem Audi
2,5 l s výkonem 287 kW (390 k). Standardní
výbavou VR5 je elektrohydraulický systém
rozdělování točivého momentu Torque Splitter
používající dvě spojky pro zadní kola umožňující
nezávislé rozdělování točivého momentu.
Formentor v současné době představuje
dvě třetiny prodeje značky Cupra, tedy vysoce
převyšuje plánovaných 50 %, a 40 % kupujících
volí hybridní verze. Cupra Formentor se vyrábí
v hlavním závodě automobilky Seat v Martorellu
nedaleko Barcelony. Cena začíná na 794 900 Kč.
více na
www.autoweek.cz

Projekt evropské nabíjecí sítě pro kamiony
Tři výrobci nákladních vozidel Daimler
Truck, Traton Group (MAN a Scania)
a Volvo Group (Volvo Truck a Renault
Truck) se dohodli na záměru postavit
a provozovat veřejnou vysokovýkonnou
síť nabíjecích stanic pro dálkové kamiony
a autobusy s elektrickým pohonem
s akumulátory. Cílem je iniciovat
a výrazně zrychlit budování veřejně
přístupné nabíjecí infrastruktury v Evropě.
Chtějí tak posílit důvěru zákazníků
z řad provozovatelů dopravních firem
v elektrifikaci, a tím přispět ke klimaticky

neutrální dopravě v EU. Dohoda je
základem pro založení budoucího
společného podniku, v němž budou mít
všechny tři strany stejný podíl, ve všech
ostatních oblastech však zůstanou
konkurenty.
Spuštění
společného
podniku s vlastní firemní identitou a se
sídlem v Amsterdamu je naplánováno na
rok 2022. Účastníci projektu plánují zřídit
1700 vysokovýkonných nabíjecích stanic
v blízkosti dálnic a logistických uzlech.
Nabíjecí zařízení by měla být napájena
ekologickou elektřinou.

BMW ukáže vodíkové SUV
BMW na IAA Mobility 2021 v Mnichově
předvede iX5 Hydrogen, SUV s pohonem
s vodíkovými palivovými články. BMW
iX5 Hydrogen bude od konce roku 2022
připraven v malé sérii pro demonstrační
a testovací účely. Pohonný systém převádí
vodík na elektřinu v palivovém článku,
který generuje elektrický výkon až 125
kW (170 k). S tímto pohonným výkonem
lze udržovat konstantní i vysoké rychlosti
na delší vzdálenosti. Energie uložená
v napájecím akumulátoru se používá pro
jízdní manévry vyžadující větší dynamiku.
Trakční elektromotor z páté generace
technologie BMW eDrive poskytuje výkon
275 kW (374 k). Vodík je uložen pod tlakem

až 700 bar ve dvou nádržích vyrobených
z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny
(CFRP). Dohromady pojmou 6 kg vodíku.
Naplnění nádrží vodíkem trvá jen 3 až 4
minuty.

Krátce
Ruská vláda připravuje dotace na elektromobily ve výši 25 % ceny
až do 625 000 rublů (185 000 Kč).
Vláda v Číně vyzvala výrobce automobilů aby zlepšili ochranu dat generovaných
jejich vozidly.
Městská doprava v Moskvě přejde do roku 2025 výhradně na elektrobusy
– celkem 6500 vozidel.
více na
www.autoweek.cz

Od Ottova motoru k vodíkovému pohonu
Je to téměř 160 let, co Nicolaus August
Otto a Eugen Langen založili společnost
N. A. Otto & Cie. jako první továrnu
na motory na světě – dnešní Deutz
AG. O 12 let později, v lednu 1876, si
Nicolaus Otto nechal jako říšský patent
DRP 532 zaregistrovat stroj, který vstoupil
do historie jako Ottův neboli zážehový

motor. Tím položil základ pro motorizaci
světa. V současnosti se společnost Deutz
zaměřuje na vývoj a výrobu vznětových,
plynových a elektrifikovaných pohonů pro
profesionální použití.
Nyní Deutz připravuje svůj první motor na
vodík. Měl by splňovat mezní hodnotu CO2
pro „nulové emise“ stanovenou EU. Má
zdvihový objem 7,8 l a jako palivo místo
nafty nebo zemního plynu používá vodík.
Zahájení sériové výroby je plánováno na rok
2024. Společnost již úspěšně dokončila testy
na testovací brzdě. Vznětový šestiválec
TCG 7.8 H2 vychází ze stávající konstrukce
a poskytuje výkon 200 kW (272 k). Vzhledem
k dostupné infrastruktuře by měl být nejprve
použit v oblasti stacionárních systémů,
generátorů a železniční dopravy.

Sdílení aut osvícené Sluncem
Nizozemská firma Squad Mobility uvádí
své dvoumístné solární elektromobily do
sdílení automobilů. Squad Mobility plánuje
uvést na trh malé elektromobily vhodné
pro vozové parky a mobilitu jako službu.
Vozidla jsou vybavena střešními solárními
panely, které prodlužují jejich dojezd
až o 20 km denně. Jinak dvoumístný
Squad Solar City jezdí na vyměnitelné
akumulátory, které umožňují dojezd 100
km. Výroba má být zahájena v posledním
čtvrtletí roku 2022. Vozítko je dlouhé 205
cm a 122 cm široké. Jeho malá velikost
umožňuje snadnou navigaci a parkování
ve městech. Společnost uvádí, že na jedno

parkovací místo se pohodlně vejdou tři
tato vozítka. Squad má maximální rychlost
45 km/h. Senzory umožňují dálkovou
diagnostiku provozního stavu, úrovně
nabití, tlaku v pneumatikách, polohy
a dalších funkcí.

Krátce
Národní autorita pro bezpečnost na dálnicích v USA NHTSA zahájila šetření asistenčního
systému Autopilot ve vozech Tesla.
Občanská iniciativa občanů Berlína, požadující omezení soukromých jízd autem na
jednu za měsíc, už získala 50 000 podpisů.
více na
www.autoweek.cz

Také nejtěžší technika dekarbonizuje
Japonský výrobce těžkých vozidel pro
doly Komatsu a několik jeho zákazníků
založili alianci Komatsu Greenhouse
Gas Alliance, aby společně zabezpečili
elektrifikaci v těžebním sektoru. Aliance si
klade za cíl podpořit koncept energeticky
efektivních vozidel Komatsu pro těžkou
nákladní dopravu schopných jezdit na
různé zdroje energie včetně hybridních
dieselelektrických, čistě elektrických,
elektrických s nadzemním elektrickým
vedením (trolejemi) a s vodíkovými
palivovými články. Společnost Komatsu
uvádí, že po desetiletí pracuje na snižování
emisí skleníkových plynů v mnoha
oblastech, včetně elektricky poháněných

sklápěčů se vznětovými motory, zařízení
na skladování regenerativní energie
a programů na úsporu paliva. Koncept
vozidla Komatsu, které může jezdit na
různé zdroje energie, bude oficiálně
představen na MINExpo 2021 v září
v Las Vegas.

Faurecia přebírá společnost Hella
Tradiční společnost Hella, která byla
již delší dobu na prodej, má nového
majitele. Stala se součástí francouzského
koncernu Faurecia, jednoho z předních
globálních producentů zabývajících se
automobilovými technologiemi. Převzetím
Helly se Faurecia posunula na sedmé místo
v žebříčku největších světových dodavatelů
v
rámci
automobilového
průmyslu

a řadí se do evropské Top 5. Vznikne tak
unikátní spojení technologií pro mobilitu
s nulovými emisemi a předními vodíkovými
technologiemi
společnosti
Faurecia
s elektrifikačními řešeními společnosti Hella.
Faurecia převzala 60 % akcií od rodiny
Huecků výměnou za hotovost a převod
9 % svých akcií. Ostatní akcionáři obdrží
nabídku převzetí. Hodnota transakce
znamená celkovou hodnotu společnosti
Hella ve výši 6,7 miliardy eur.
Pokud jde o světlomety, Hella je na trhu
zavedená značka a její jméno proto
nezmizí. Podle Faurecie je fúze základem její
ambice urychlit strategickou transformaci
společnosti a využít silné stránky a zdroje
Helly ke společnému ziskovému růstu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Místo ochrany klimatu růst emisí
Navzdory všem proklamacím Německo
v roce 2021 čelí nejvyššímu nárůstu emisí od
roku 1990! Podle výpočtů organizace Agora
Energiewende se letos emise skleníkových plynů
v Německu výrazně zvýší – ve srovnání s rokem
2020 vzrostou o 47 milionů tun. To je největší
nárůst od referenčního roku 1990. Proto bude
pokles emisí oproti roku 1990 pouze o 37 %.
V roce 2020, poznamenaném uzavírkami
kvůli koronaviru, byly emise skleníkových plynů
739 milionů tun, což bylo o 40,8 % méně než
v základním roce 1990. Německo tak splnilo
klimatický cíl – pokles o 40 %. Jenže to bylo proto,
že továrny během uzavírky dočasně nevyráběly,
méně se jezdilo auty a méně se létalo. Federální
agentura pro životní prostředí proto letos očekává
mírný nárůst emisí.
„Údajný úspěch 40% snížení emisí v loňském
roce nebyl výsledkem účinné ochrana klimatu, ale
jen jednorázový pokles, způsobený koronavirem.
V roce 2021 zaznamená Německo nejvyšší nárůst
emisí skleníkových plynů od roku 1990, dokonce
převyšující nárůst po ekonomické krizi v letech
2009/2010.,“ varoval ředitel organizace Agora
Patrick Graichen.

Agora Energiewende podle údajů pracovní
skupiny pro energetické bilance zjistila v první
polovině roku 2021 zvýšení spotřeby energie
o 4,3 % ale o 6,3 % vyšší emise CO2.
Agora odhaduje celkový nárůst emisí
z energetiky na 30 milionů tun CO2. V první polovině
roku elektrárny již překročily údaj z předchozího
roku o 20 milionů tun CO2. Důvodem je zvýšené
využívání elektráren na fosilní paliva poté, co se
obnovila poptávka po elektřině. K tomu se přidaly
nepříznivé povětrnostní podmínky pro výrobu
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle Spolkové
správy energetických sítí byla výroba elektřiny
z obnovitelných energií kvůli počasí o 6,7 % nižší
než v roce 2020. Výroba z větrných elektráren na
souši za šest měsíců klesla o 20 %.
Naopak tepelné elektrárny musí běžet častěji.
Energetická společnost RWE oznámila, že její
výroba elektřiny z hnědého uhlí byla v první
polovině roku o 50 % vyšší než ve stejném období
předchozího roku. Přitom hnědouhelné elektrárny
vypouštějí obzvláště velké množství CO2.
Agora předpokládá zvýšení emisí z dopravy
až o 10 milionů tun CO2 a z průmyslového sektoru
o 8 milionů tun CO2.

více na
www.autoweek.cz
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Škoda Fabia – víc než běžný hatchback
Nová Škoda Fabia, na rozdíl
od většiny konkurentů, nenabízí
žádnou elektrifikovanou verzi,
dokonce ani mild-hybrid. Důvod je
jasný – jejich vývoj by byl nákladný
a prodejní cena příliš vysoká
s ohledem na to, co zákazníci od
Fabie chtějí. Fabia není vozem,
který by se podbízel nízkou cenou
a kvůli tomu i minimalizovanou
v ýbavou. Na čes kém trhu
se nesetkáme se základní
výbavou Active ani verzí motoru
1,0 MPI/48 kW (65 k) – jednoduše
proto, že o ty není mezi českými
zákazníky zájem.
Skutečně silnou stránkou nové
Fabie je vnitřní prostor a perfektní
pozice za volantem ve spojení s velmi dobrými
sedadly. Interiér působí prostorně mj. i díky
posunu výústek klimatizace na přístrojové desce
až úplně do stran a zcela originálním, sportovně
působícím vysunutím přístrojového panelu
s nápisem Fabia po stranách. Také na zadních
sedadlech je dostatek prostoru a cestující zde

mohou mít i výústku klimatizace, což je v tomto
segmentu unikátní.
Ve vrcholné podobě Fabia nabízí virtuální
kokpit s displejem 10,25“ (v základní verzi je
přístrojový panel se dvěma kruhovými přístroji
a malým displejem) a velký centrální dotykový
displej 6,0“, 8,0“ nebo 9,2“. To přináší i nectnosti
tohoto systému známé z jiných koncernových
modelů – přestavení základních funkcí totiž
odvádí pozornost řidiče od řízení (pokud
nevyužívá hlasové ovládání). Naštěstí klimatizace
zůstává u mechanické klasiky a to nejdůležitější
je na volantu a pod ním. V interiéru samozřejmě
nechybí několik zásuvek USB-C, ale jak je
u koncernu zvykem, žádná pro klasické USB.
Dočkáme se v nové generaci i kombi?
Oficiálně ano, ale až v roce 2023. S ohledem
na vývoj emisních limitů ale není jasné, zda se
takové auto vůbec vyplatí vyrábět.
více na
www.autoweek.cz

Tři roky Cupry
Při příležitosti třetího výročí od založení značky
v rámci akce Cupra Days předvedla dovozní
organizace Porsche ČR novinářům průřez
modelové nabídkou vozů Cupra – modely
Ateca, Leon s karoseriemi hatchback a kombi
Sportstourer a samozřejmě Formentor.
Označení Cupra se poprvé objevilo v roce
1996 u produktů závodního oddělení Seat Sport.
Posléze se začalo používat i pro vysocevýkonné
verze modelů značky Seat vyvinuté ve spolupráci
se Seat Sport. V roce 2018 se Cupra stala
samostatnou značkou pod níž přešly i sportovní
aktivity automobilky Seat.
„Před třemi roky jsme se s tehdejším
generálním ředitelem Seatu Lucou de Meem
dohodli, že vytvoříme samostatnou značku
Cupra, a to v době, kdy jiné značky zanikaly.
Od té doby jsme už prodali přes 70 000 vozů
a překonali plánovaný objem obratu ve výši
jedné miliardy eur, ačkoliv nás při tom brzdil
koronavirus,“ řekl nám šéf Cupry a současně
i generální ředitel Seatu Wayne Griﬀiths při
nedávné videokonferenci se členy poroty
AutoBest.

První modely vycházely ze základu společného
se Seatem – kompaktní SUV Ateca, vyráběné
v Kvasinách, a Leon s karoseriemi hatchback
a kombi Sportstourer. Od podzimu 2020 nabídku
rozšířil první původní model, SUV-kupé Formentor.
„Formentor je esencí toho, čím chce značka
Cupra být – sportovní a trochu i provokativní.
Ohlas v podobě množství objednávek,
představujících 2/3 ze všech objednaných
vozů Cupra, i řada ocenění nám ukazují, že je
to správná cesta,“ řekl nám Wayne Griﬀiths.
Cupra připravuje ještě dva zcela vlastní
modely s elektrickým pohonem. Veřejnosti už
ukázala první z nich Born, jehož prodej by měl
začít v říjnu. „Born je optimální elektromobil
z hlediska ziskovosti. S městskými minivozy
s elektrickým pohonem není šance vydělávat
peníze. Správnou volbou je tedy vycházet
z platformy MEB, a proto se na ni zaměříme,“
konstatoval Wayne Griﬀiths. V roce 2025 se přidá
vrcholný model Tavascan, SUV-kupé s elektrickým
pohonem opět postavené na platformě
MEB, které bylo jako koncept předvedeno na
autosalonu ve Frankfurtu v roce 2019.
více na
www.autoweek.cz

Nedostatek polovodičů drtí výrobce automobilů
Zprávy od všech větších výrobců automobilů
ukazují na prohlubující se problémy ve výrobě
a časté odstávky. Automobilový průmysl zůstává
stále tvrdě postižen pokračujícím nedostatkem
polovodičových čipů.
Nejnovějším problémem je dramatický nárůst
případů COVID-19 v asijských zemích, v nichž sídlí
továrny na automobily ale i na čipy, jako jsou
Japonsko, Filipíny, Thajsko, Vietnam a Malajsie.
To vede k přísnějším omezením, aby se zabránilo
ší ření viru. Důsledkem jsou další výpadky ve
výrobě.
Japonské Toyotě se dosud do značné míry
dařilo vyhýbat se omezením výroby díky politice
hromadění čipů, zavedené před deseti lety
po zemětřesení a následné jaderné katastrofě
ve Fukušimě. Toyota tehdy vypracovala plán
kontinuity provozu, který od jejích dodavatelů
vyžaduje, aby měli kdekoliv po světě vždy
připraveny zásoby pro automobilku na dobu od
dvou do šesti měsíců podle toho, jak dlouhá je
doba od objednávky do dodání. Nyní největší
světová automobilka uvedla, že v září sníží
celosvětovou produkci o 40 % oproti plánu,

což ovlivní 14 výrobních závodů v Japonsku
i jinde ve světě, včetně většiny evropských
a severoamerických továren.
Volkswagen oznámil, že nemůže vyloučit
další omezení výroby: „Aktuálně očekáváme,
že dodávky čipů ve třetím čtvrtletí budou velmi
volatilní a napjaté.“ Ve Wolfsburgu očekávají
zlepšení situace koncem letošního roku.
General Motors na začátku srpna na týden
zastavila výrobu ve třech severoamerických
závodech vyrábějících pick-upy. Světový
producent automobilů č. 4 Stellantis se připojil
s tím, že příští týden zastaví výrobu v závodě
v západní Francii a sníží produkci v další. Ford již
dříve uvedl, že kromě dalších severoamerických
závodů dočasně nejméně na týden zastaví
produkci svého nejprodávanějšího pick-upu
F-150, který je hlavním zdrojem jejího zisku,
v montážním závodě v Kansas City v důsledku
zastavení dodávek polovodičů z Malajsie.
Podobně Nissan zastavil na dva týdny výrobu
ve velkém závodě v Tennessee kvůli dopadu
COVID-19 v Malajsii.
Pokračování na další straně

více na
www.autoweek.cz

Nedostatek polovodičů drtí
výrobce automobilů (dokončení)
Také BMW zastavilo výrobu v několika svých
továrnách v Německu. Přitom donedávna byla
mnichovská automobilka zasažena nedostatkem
čipů mnohem méně než konkurence vzhledem
k jejím silným vztahům s dodavateli. BMW varuje,
že ve druhém polovině roku budou její prodejní
výsledky významně ovlivněny nedostatkem čipů.
Čínská Geely Automobile varovala před
zhoršením nedostatku čipů v souvislosti s růstem
případů COVID-19, což by mohlo představovat
významnou hrozbu pro prodej v příštích měsících.
Přestože Volkswagen uvedl, že očekává,
že se situace do konce roku zlepší, některé
automobilky varují, že se čipová krize protáhne
do roku 2022, přičemž dřívější naděje na rychlé
řešení již dávno zmizely. Dodavatel čipů Infineon
varuje, že „automobilový průmysl čelí akutnímu
omezení dodávek v celém hodnotovém řetězci
a bude trvat do roku 2022, než se nabídka
a poptávka vrátí do rovnováhy.“
Vzhledem k tomu, že řada linek v amerických
automobilkách alespoň po určitou dobu, stojí,
požádalo trio amerických demokratických
senátorů tchajwanskou vládu o pomoc při
řešení nedostatku čipů. Ve svém prohlášení

zdůraznili, že by bylo možné podniknout další
kroky ke zvýšení výroby čipů. „Věříme, že Tchajwan a Spojené státy mohou společně vytvořit
bezpečný a spolehlivý dodavatelský řetězec pro
klíčová odvětví.“
„Poptávka po vozidlech – od osobních
automobilů po pick-upy – nyní roste, ale
nedostatek čipů brání tomu, aby byla tato
obnovená poptávka uspokojena. USA jsou nyní
nejvíce zasaženou oblastí na světě,“ napsali
senátoři.
S po l ečno s t Ta i wa n S e m i co nd u cto r
Manufacturing, největší výrobce čipů na světě,
uvedla, že situace s nedostatkem čipů se od
tohoto čtvrtletí pro její zákazníky postupně
začne zlepšovat, nicméně očekává, že celkový
nedostatek kapacit ve výrobě polovodičů se
zřejmě přesáhne do roku 2022.
Jenže i když dojde k narovnání jednoho
kritického místa v dodavatelském řetězci, objeví
se další, což ztěžuje zajištění konzistentního toku
čipů. Proto jsou automobilky nuceny zaměřovat
se na omezování škod tím, že dostupné
komponenty směřují do svých ziskovějších
modelů.
více na
www.autoweek.cz

Fiat představil modernizované Ducato
I když Fiat mluví o novém Ducatu, ve
skutečnosti jde o větší modernizaci spojenou
s vylepšeními pohonných jednotek a aktualizací
infotainmentu.
Ducato je pro Fiat prodejním bestsellerem. Je
na trhu již 40 let, přičemž sedm let je evropskou
jedničkou v segmentu lehkých užitkových vozidel.
Je také bestsellerem v roli nejvyužívanějšího
základu na vzkvétajícím trhu obytných
automobilů. Výroba v závodě Sevel ve Val di
Sangro v jižní Itálii již několik let běží na hranici
své kapacity. V současnosti se tam denně vyrábí
1300 vozidel, což nestačí uspokojit poptávku. To
se změní v příštím roce, kdy na výrobu Ducata
přejde továrna Stellantisu v Gliwicích.
Známá příď se moc nezměnila, pouze maska
chladiče má dva další chromované pruhy
a jiná jsou písmena ve jméně výrobce. Příď
standardně zahrnuje full LED světlomety včetně

funkce nasvěcování do zatáček. V interiéru je
změn víc. Přístrojový panel je digitální a nový
je i 10“ displej infosystému Uconnect. Posádka
Ducata nyní může používat i službu Amazon
Alexa, stejně jako Apple Carplay nebo Android
Auto. K cíli může navádět 3D navigační systém
Tom-Tom.
Díky přepracované elektrické architektuře
je možné Ducato dovybavit řadou inovativních
bezpečnostních prvků. Asistenční systémy ADAS
umožňují poprvé v tomto segmentu autonomní
řízení 2. úrovně.
Ducato lze nově vybavit samonivelačním
vzduchovým odpružením zadní nápravy, což
umožňuje snížit výšku zadní části v rozsahu
od 8 do 17 cm aby se usnadnilo nakládání
a vykládání. Užitečná hmotnost je až 2,2 t
a objem nákladového prostoru až 17 m3.
Nabídka motorů se nemění. Turbodiesel
MultiJet3 2,2 l je připraven ve výkonových
úrovních 88 kW (120 k), 104 kW (140 k), 118 kW
(160 k) a 132 kW (180 k).
V zemích EU prodej postupně začne během
podzimu, v ČR s cenou od 424 900 Kč bez DPH.
Ducato se vyrábí i v elektricky poháněné verzi
s trakčním elektromotorem o výkonu 90 kW
a akumulátorem s kapacitou 47 kWh umožňujícím
dojezd 235 km nebo se 79 kWh a dojezdem
370 km. Akční ceny začínají na 1 309 900 Kč
bez DPH.
více na
www.autoweek.cz

