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Elektromobil VW pod půl milionu korun není reálný
Donedávna šéf Škody Auto Thomas Schäfer
je od července zodpovědný za hlavní značku
koncernu Volkswagen a současně i za skupinu
značek s velkoobjemovou produkcí. V rozhovoru
pro magazín Electrified naznačil vývoj cenově
dostupnějších elektromobilů.
„Vše samozřejmě směřuje k elektromobilitě,
poptávka je vysoká nejen díky státním dotacím
ﬁnancování, ale bude dále růst i bez bonusů. Tyto
vozy jsou šetrné k životnímu prostředí, nabízejí
skvělý zážitek z jízdy a jsou plně vhodné pro
každodenní použití. Je ale dobře, že bonusy zatím
nezmizí. Stále jsme ve fázi rozběhu,“ konstatoval
Thomas Schäfer.
Skutečný vstupní model s nejmodernější
technikou od VW, vycházející z konceptu ID. Life,
bude k dispozici až za tři roky, ale jeho cena
je stále otevřená. „V roce 2025 uvedeme ID.2.
Půjde o vozidlo, které bude stát pod 25 000 eur.
U elektromobilů byste se ovšem neměli zajímat
jen o pořizovací cenu, ale také celkové náklady
na vlastnictví. A u elektromobilů jsou již o 20 %

nižší než u vozů se spalovacím motorem,“ řekl
Thomas Schäfer
Na otázku, jak moc bude ID.2 stát pod hranicí
25 000 eur (615 000 Kč), Schäfer odpověděl:
„To bude záviset na tom, jak se budou vyvíjejí
náklady na suroviny. Když se podíváte na růst
cen, rychle přejdete z žádoucích 20 000 eur na
25 000 eur. To, kam se s ID.2 zařadíme, se teprve
uvidí.“
Volkswagen původně oznámil, že malý
elektromobil bude prodávat za méně než
20 000 eur (492 000 Kč). Podle studie institutu
CAR vzrostly od srpna loňského roku ceny 15
nejoblíbenějších elektrických modelů o 14,5 %.
To je průměrné zvýšení ceny o 5385 eur. Je tedy
myslitelné elektricky poháněné auto od VW
s cenou pod hranicí 20 000 eur? „Při současném
vývoji nákladů je těžké to potvrdit. To se týká
nejen nákladů za materiály, ale také nákladů na
práci. To obojí tlačí ceny paralelně strmě vzhůru.
Otázka zní: kdy se dostaneme na cenovou
rovnováhu mezi elektromobilitu a spalovacími
motory? Zatím jsme říkali, že tomu tak bude
v polovině dekády. Jedna věc je jasná: až přijde
Euro7, povede to k výraznému zdražení vozidel
se spalovacími motory,“ konstatoval Schäfer.
Připravovaný ID.2 bude používat zkrácenou
verzi platformy MEB. Tato verze, optimalizovaná
pro malá auta, má poskytnout základ i pro
odpovídající elektromobily značek Škoda
a Cupra. U Volkswagenu by později měl
následovat ještě menší ID.1.
více na
www.autoweek.cz

Diagnostic Con už 8. září
Nenechte si ujít největší akci pro
diagnostiky, emisní techniky a opraváře.
Budoucnost
v
diagnostice
závad
poháněná IoT a strojovým učením se
představí na konferenci Diagnostic
Conu. 9. ročník konference a setkání
pro diagnostiky Diagnostic Con se
uskuteční ve čtvrtek 8. 9. 2022 v Laurin
a Klement Fóru ve Škoda muzeu v Mladé
Boleslavi. Součástí bude superškolení
Libora Fleischhanse o nejzajímavějších
poznatcích v diagnostice za poslední dva
roky.
Registrace končí už v pátek 2. září nebo
při vyprodání 300 vstupenek. Kapacita je
již více jak z poloviny vyprodána, takže
dlouho neváhejte. Více informací na
www.diagcon.cz.

Diagnostika budoucnosti, poháněná
IoT, strojovým učením a komunitou expertů,
je tady. Na Diagnostic Conu jí bude
věnována jedna z přednášek. Veřejnosti
budou představeny FCD Logger a FCD
Cloud. Přijďte se podívat a zajistěte si na
místě první kusy zařízení v beta verzi za
zvýhodněných podmínek. Více se dozvíte
zde: https://youtu.be/7so0KPgKCM0

Den plynové mobility
Na plyn se jezdit bude! Dokázat to chce
akce Den plynové mobility, která se
uskuteční 7. září 2022 v areálu Pražské
plynárenské v Praze 4 Michli. Hlavním
tématem letošního ročníku jsou tzv.

obnovitelné plyny, konkrétně bio varianty
CNG a LNG a vodík. K vidění budou
venkovní expozice partnerů a připraveny
budou také zajímavé diskusní bloky,
které se budou věnovat čisté mobilitě ve
městech a obcích, dekarbonizaci těžké
nákladní dopravy a využití zelených plynů
v dopravě. Den plynové mobility (DPM)
je akcí Českého plynárenského svazu, na
níž se pravidelně představuje současná
i
připravovaná
nabídka
osobních,
užitkových a nákladních vozidel a autobusů
s pohonem na vodík či zemní plyn – CNG,
LNG a biometan. Účastníci DPM se seznámí
nejen s výhodami, ekologickým přínosem
a bezpečností provozu plynových vozidel,
ale také s nároky na servis, možnostmi
nákupu či získání dotací. Součástí akce
budou ukázky plnění vozidel.
Registrovat se můžete na dpm2022.cgoa.cz.
více na
www.autoweek.cz

Škoda pokračuje s poodhalováním studie Vision 7S
Škoda Auto zveřejnila první náčrtu exteriéru
studie sedmimístného SUV Vision 7S, která
přináší nově navrženou příď, která se má stát
charakteristickým znakem připravovaných
modelů.
Škoda Auto prvními skicami exteriéru elektricky
poháněné studie Vision 7S odhaluje další detaily
svého nového designového jazyka. Mohutné
sedmimístné SUV má výrazně tvarovanou příď
s výrazně robustním nárazníkem a světlomety ve
tvaru písmene T. Výrazně širší a plošší přední maska
je uzavřená a tmavá. Světlomety jsou posunuty
více k bokům vozu a jsou uspořádány ve dvou
řadách nad sebou. Nad nimi se nachází ostře
řezaný pás denního svícení, který zasahuje až ke
hranám výrazně rozšířených blatníků.
Zcela nový robustní nárazník tvoří sedm
vertikálně uspořádaných otvorů pro přívod
vzduchu, z nichž prostřední je zvýrazněn
oranžovým segmentem. Spodní část předního
nárazníku má hliníkovou ochranu podvozku.

Velká aerodynamicky optimalizovaná kola
podtrhují mohutný vzhled studie Vision 7S. Boční
pohled se vyznačuje čistými plochami a linií
střechy, která se směrem k zádi mírně svažuje.
Již dřív Škoda Auto zveřejnila podobu
přístrojové desky a uspořádání interiéru.
Světová premiéra studie Vision 7S se uskuteční
30. srpna v Praze.

Další témata 34. týdne na autoweek.cz
Solid Power chce dodat první články s pevným elektrolytem
V Brně sváží odpad elektrické Volvo
Když se vznítí akumulátor elektromobilu
více na
www.autoweek.cz

Mahindra vstoupí do světa elektromobility s pomocí VW
Indická Mahindra Group se připravuje
na vstup do světa elektromobility s SUV dvou
nově vytvořených značek BE a XUV. Základ
nových elektromobilů bude vycházet
z platformy MEB společnosti VW. Volkswagen
již dříve naznačil, že otevře platformu MEB
dalším výrobcům automobilů, přičemž jeho
prvním partnerem se stal Ford. Mahindra
a Volkswagen odhalily, že v platformě pro
elektromobily nazvané INGLO, která bude
základem rovnou pěti elektrických SUV,
budou použity komponenty z platformy
MEB. Vozidla budou využívat systémy
akumulátorů, unifikované články a také
trakční elektromotory od Volkswagenu.
Indická automobilka současně odhalila
první koncepční snímky těchto modelů
pocházející z jejího designového studia
ve Velké Británii. Platforma INGLO

bude používat akumulátory o velikosti
od 60 do 80 kWh, které umožní rychlonabíjení
výkonem 175 kW. Vozy budou mít pohon
zadních nebo všech kol a pohonné
jednotky s výkonem 170 – 210 kW resp.
250 – 290 kW.

Klasická auta s elektrickým pohonem
Vedlejším
produktem
dostupnosti
komponent pro elektromobily se stávají
resto-mod – klasické automobily dodatečně
přestavované na elektrický pohon, což
vyžaduje i přestavbu desítek let starých
podvozků. Kalifornská společnost Kindred

Motorworks přeměňuje uctívané klasiky,
jako jsou Volkswagen Bus, Ford Bronc
o a Chevrolet Camaro '69, na plně elektrický
pohon. Je důležité dodat, že Kindred
Bronco a Camaro modernizuje a nabízí
také se spalovacími motory. „Je to přirozený
vývoj založený na výběru spotřebitelů
a dostupnosti na trhu,“ řekl výkonný ředitel
Kindred Rob Howard.
Vzduchem chlazený motor Volkswagen
je například nahrazen elektromotorem
o výkonu 216 kW (294 k) a akumulátorem
74 kWh. Mechanické změny zahrnují
nezávislé
zavěšení
zadní
nápravy,
přední zavěšení s dvojitým lichoběžníky
a nezbytnou sadu kotoučových brzd na
všechna kola. Interiér zahrnuje moderní
prvky, jako kamery, držáky nápojů
a audiosystém s prostorovým zvukem.
více na
www.autoweek.cz

Porsche Česká republika otevřela
novou Tréninkovou akademii
Společnost Porsche Česká republika, největší
importér nových osobních a užitkových vozidel
do České republiky, slavnostně otevřel novou
Tréninkovou akademii v obci Zlatníky-Hodkovice
v okrese Praha Západ.
Tréninková akademie je určena pro školení
všech kompetencí požadovaných standardy
u prodejních a servisních partnerů společnosti
Porsche ČR u značek Volkswagen osobní
vozy, Audi, Seat, Volkswagen Užitkové vozy,
Cupra, programu prodeje ojetých vozů Das
WeltAuto a projektu komplexního řešení nabíjecí
infrastruktury Moon.
„Když jsme tady loni koncem dubna klepali
na základní kámen, mým přáním bylo, abychom
se zde po roce sešli při slavnostním otevření.
Vzhledem k obtížným podmínkám je téměř zázrak,
že se nám to celé podařilo, za což bych chtěl
všem zúčastněným poděkovat,“ říká Jan Hurt,
jednatel Porsche Česká republika.
Tréninková akademie je koncipována jako
multifunkční budova, v níž budou probíhat
školení, setkání, odborné konference a další
akce. Nejmodernější vybavení umožní vzdělávací
a školicí programy v rámci hybridní výuky,

která zahrnuje samostudium, online výuku se
školitelem a prezenční školení. Jedna z pěti
učeben pro technická školení je například
speciálně vybavena pro výuku karosářů, včetně
rovnání a sváření různých materiálů používaných
v nejmodernějších konstrukcích karoserií vozidel
koncernu Volkswagen. Další tři učebny budou
sloužit pro tzv. netechnická školení a jedna učebna
je vyhrazena pro přípravu multimediálního obsahu
a online vysílání. Vnitřní prostory jsou variabilní
s možností různého propojování a změny velikosti.
Multifunkční budova, zhotovená investicí 156
milionů Kč, je dílem architektonického studia
Kaňka + Partners a realizaci zajistila stavební
firma IMOS. Z environmentálního pohledu splňuje
svou energetickou náročností parametry velmi
úsporné budovy. Pro úsporu energií jsou využity
rekuperační větrání, inteligentní řízení osvětlení
a exteriérové stínění vnějšími žaluziemi. Zdrojem
pro vytápění a chlazení jsou tepelná čerpadla,
zahrada využívá automatické závlahy a pro
parkování je připraveno 100 venkovních míst. Až
20 z nich může být nabíjeno 10 AC nabíječkami
Moon (2 x 22 kW), v přípravě je dalších 5 AC
nabíječek a 2 DC venku.
více na
www.autoweek.cz

Mewa nechává svou značku znovu rozkvést
Poskytovatel textilního servisu Mewa
představuje redesign. Vychází ze základních
principů společnosti, je moderní a nadčasový.
Nový korporátní vzhled vytvořila mnichovská
agentura Martin et Karczinski, která se zabývá
strategií značek, jejich transformací a designem.
Skupina Mewa se v posledních letech
výrazně mezinárodně rozvinula díky růstu trhu
a zákazníků. Jako průkopník v oblasti cirkulární
ekonomiky a opětovného využití sdíleného
průmyslového textilu jde podnik cestou většího
zviditelnění pro lepší povědomí o značce.
Společně s mnichovskou společností Martin et
Karczinski vyvinula Mewa nové image vycházející
z hodnotově orientované, tradičně inovativní
rodinné firmy. Všechny viditelné prvky značky –
logo, písmo, barva a obrazové materiály – byly
kompletně revidovány, sladěny s identitou hodnot,
vizí a posláním společnosti.
„Svět, ve kterém žijeme, se navždy změnil.
A my s ním. Nastal tedy okamžik, kdy nám bylo
jasné, že se s naší strategií pro povědomí o značce
musí dále rozvíjet i náš vzhled, abychom zajistili
budoucí životaschopnost,“ říká Michael Kümpfel,
ředitel Marketingu & Prodeje společnosti Mewa.
Skupina podniků se může ohlédnout za více
než stoletou historií rodinné firmy. Součástí strategie
značky je opuštění pozice „skrytého šampióna“

a sebevědomá prezentace značky Mewa na
veřejnosti. V Martin et Karczinski měli pro novou
image od vedení společnosti zcela konkrétní
zadání. Cílem úpravy bylo navrhnout značku,
která zachovává podstatné, symbolizuje růst
a zároveň vyjadřuje ekologické myšlenky nabídky
služeb společnosti Mewa. Mewa se také rozloučila
s velkými písmeny a zvolila smíšenou typografii.
Nové bezpatkové firemní písmo bylo vyvinuto
exkluzivně pro společnost Mewa ve spolupráci
s TypeMates.
Společnost Mewa byla založena roku 1908.
Se 46 pobočkami zásobuje podniky po celé
Evropě pracovním a ochranným oblečením,
čisticími utěrkami pro průmyslové využití, rohožemi
a kompletním systémem služeb pro čištění
součástek včetně údržby, servisu, skladování
a logistiky. Lze také objednat výrobky pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Mewa ve
21 evropských zemích zaměstnává 5700 lidí a stará
se o více než 190 000 firemních zákazníků. Více
než milion zaměstnanců v Evropě nosí pracovní,
ochranné nebo pracovní oděvy od Mewa, téměř
3 miliony lidí denně používají výrobky od Mewa
k udržování čistoty strojů ve výrobních halách
a dílnách.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Novinář Otakar Šaﬀek slaví 90 let
Devadesáti let se 27. srpna dožil Otakar
Šaﬀek, muž, který zasvětil svůj profesní život
zejména dvěma láskám, fotografování
a leteckému a raketovému modelářství.
V té první se proslavil jako úspěšný fotograf
v redakci Světa motorů, kde působil
dvě desetiletí a byl zde i zástupcem
šéfredaktora. V té druhé to dopracoval
hned několikrát až k titulu mistra světa,
a jako funkcionář se stal i viceprezidentem
CIAM letecko-modelářské podkomise
mezinárodní letecké federace FAI.
Dlouhá léta se také věnoval sportovnímu
potápění.
Původní povolání projektanta opustil
na počátku sedmdesátých let a začal
se profesionálně věnovat fotografování
a novinařině. Po letech strávených ve Světě
motorů působil také v redakcích časopisů
Modelář, Letectví a kosmonautika
a následně jako volný fotograf.
Kromě tisíců publikovaných snímků
automobilů, motocyklů a samozřejmě
i modelů letadel a raket, je rovněž
úspěšným
publicistou,
autorem
a spoluautorem řady knížek, věnovaných
nejen modelářství, ale také motorismu.
V posledních letech vyměnil Prahu za
podšumavskou chalupu, kde se stále
aktivně věnuje svým koníčkům.

Čtyři roky od rozloučení
s Milanem Jozífem
Motonovinářská komunita si připomněla
čtyři roky od posledního rozloučení
s Milanem Jozífem, který zemřel 16. srpna
2018 ve věku 82 let. Poslední rozloučení
s Milanem Jozífem se konalo ve čtvrtek
23. srpna 2018 v ústřední obřadní síni
pražských Olšanských hřbitovů. Na svého
kolegu vzpomněl předseda odborné
poroty Auto roku Tomáš Hyan.
„Milan byl známý a uznávaný
motoristický
novinář
a
spisovatel,
bývalý dlouholetý šéfredaktor časopisu
Automobil (Automobil Revue), první
český člen mezinárodní jury pro volbu
evropského Automobilu rok (COTY).
Gentleman, kterému vděčím za svou
kariéru motoristického novináře…Potkali
jsme se 1968, kdy začala spolupráce,
pomáhal jsem a redigoval, než došlo na
moje články… Děkuji,“ vzpomněl Tomáš
Hyan.
více na
www.automakers.cz
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Proč „čistá nula“
do roku 2050
nebude fungovat
Spoléháme
na fosilní paliva

Toyota vyvíjí
užitkové vozy
na elektřinu a vodík

Proč „čistá nula“ do roku 2050 nebude fungovat
Webový Časopis Argument přinesl zajímavou
analýzu vycházející z článku kanadského vědce
českého původu Václava Smila. Ten tvrdí: „Úplná
dekarbonizace globální ekonomiky je myslitelná
pouze za cenu nemyslitelného ekonomického
ústupu.“ Z textu jsme vybrali některé klíčové
myšlenky.
Profesor Václav Smil nabádá zastánce
drastických opatření pro ochranu klimatu
aby si uvědomili obrovskou setrvačnost, jaká
udržuje závislost moderního světa na fosilních
palivech, a zpochybňuje předpoklady, na nichž
jsou založeny scénáře rychlého přechodu na
alternativní zdroje energie.
Smil připomíná: „Dřevo a další paliva
z biomasy mají relativně nízkou „hustotu
energie“. Naproti tomu uhlí a ropa ji mají vyšší,
protože produkují více energie na gram a těží se
z relativně kompaktních ložisek. Nyní se však svět
snaží stoupat po žebříčku hustoty výkonu zpět
dolů, od vysoce koncentrovaných fosilních paliv
k rozptýlenějším obnovitelným zdrojům, jako jsou
plodiny na výrobu biopaliv, solární parky a větrné
elektrárny,“ říká Smil.

Smil poznamenává, že jaderná energie,
kterou po jejím uspěchaném a nyní zastaveném
zavádění považuje za „úspěšný neúspěch“, je
výjimkou: má vysokou hustotu výkonu, ale ve
své současné podobě je často považována za
příliš nákladnou nebo rizikovou.
V minulosti lidstvo obvykle využívalo zdroje
energie, které měly větší „hustotu energie“,
tedy větší výkon na jeden gram, takže k jejich
produkci bylo zapotřebí méně půdy. Obnovitelné
zdroje však mají nižší hustotu než fosilní paliva. To
znamená, že přechod na obnovitelné zdroje by
mohl výrazně zvýšit světovou energetickou stopu
(pokud nedojde k rozsáhlému rozšíření jaderné
energie).
Smil poznamenává: „Jedním ze znepokojivých
důsledků této změny hustoty je, že v budoucnosti,
kdy bude energie z obnovitelných zdrojů, bude
muset společnost věnovat na výrobu energie
100x nebo dokonce 1000x větší plochu než dnes.
Tato změna bude mít obrovské negativní dopady
na zemědělství, biologickou rozmanitost a kvalitu
životního prostředí.“
Prof. Václav Smil (78) se věnuje se
interdisciplinárnímu výzkumu v oblastech
energetik y, životní ho prostředí, v ý voje
obyvatelstva, produkce potravin a technických
inovací. Bill Gates, ho označuje za jednoho
z nejinspirativnějších a nejzajímavějších
intelektuálů současnosti.
Pokračování na další straně
více na
www.autoweek.cz

Spoléháme na fosilní paliva
Pokračování ze str. 10
Václav Smil v článku pro Financial Post
mj. uvádí: Jsme civilizace poháněná fosilními
palivy, jejíž technický a vědecký pokrok, kvalita
života a prosperita jsou založeny na spalování
obrovského množství fosilního uhlíku. Nemůžeme
od tohoto faktoru upustit během několika
desetiletí, natož let. Úplná dekarbonizace
ekonomiky do roku 2050 je myslitelná pouze za
cenu nepředstavitelného hospodářského poklesu
nebo v důsledku mimořádně rychlé transformace
založené na zázračném technickém pokroku.
Propast mezi zbožnými přáními a realitou je
obrovská.
Tvůrci scénářů nabízejí podrobné návrhy
jak dosáhnout rychlé ukončení éry fosilního
uhlíku. Ale ti, kteří vytyčují své preferované cesty
k bezuhlíkové budoucnosti, nám dluží realistická
vysvětlení, nikoli jen soubory více či méně
svévolných a vysoce nepravděpodobných
předpokladů odtržených od technické
a ekonomické reality a ignorujících povahu
přírody i složitost energetických systémů.
Jeden scénář, připravený výzkumníky
z EU, předpokládá, že průměrná celosvětová
poptávka po energii na hlavu bude v roce 2050
o 52 % nižší než v roce 2020. Snížení poptávky po
energii o polovinu během 30 let by bylo úžasným
úspěchem vzhledem k tomu, že v posledních 30
letech vzrostla o 20 %. Projekce předpokládá,

že nižší poptávka po energii vznikne kombinací
odklonu od vlastnictví zboží, digitalizace života
a rychlého šíření technických inovací.
Navrhovaná první hnací síla mizející poptávky
– vlastnit méně – je akademická víra, pro
kterou neexistují žádné důkazy, protože hlavní
kategorie osobní spotřeby rostou. Na vysoce
nasycených trzích s přetíženou dopravou v EU
vzrostlo vlastnictví automobilů na 1000 lidí mezi
lety 2005 a 2017 o 13 %. Snížená poptávka
a postupný pokles vlastnictví jsou žádoucí,
ale snížení poptávky na polovinu je svévolný
a nepravděpodobný cíl.
Není nouze o média a celebrity podporující
tvrzení o nutnosti dosažení úplné dekarbonizace
do roku 2050 včetně tak extrémních tvrzení,
že bez okamžitého zásahu se naše civilizace
do roku 2028 zhroutí. Mnoho lidí je zaujato
těmito hrozbami nebo nerealistickými návrhy,
které se pohybují od docela věrohodných až
po zjevně klamné. Všechny tyto modely by
měly být vnímány jako základ pro přemýšlení
o možnostech, ale neměly by být zaměňovány
za prozíravé popisy naší budoucnosti.
Je možné výrazně sní žit emise uhlíku
kombinací neustálého zvyšování účinnosti,
lepších konstrukcí systémů a umírněné spotřeby.
Snaha o dosažení těchto cílů by omezila rychlost
globálního oteplování.
více na
www.autoweek.cz

Čerpací stanice budoucnosti
podle řidičů a architektů
Společnost Shell si v letošním roce připomíná
30. výročí otevření první čerpací stanice na území
České republiky. Při této příležitosti se zeptala
veřejnosti, jak budeme jezdit za dalších 30 let –
v době, kdy společnost Shell plánuje dosáhnout
uhlíkové neutrality. Kromě toho Shell připravil pro
studenty architektury soutěž na téma Čerpací
stanice budoucnosti.
Základní společnou vizí veřejnosti je
představa, že v roce 2050 budou elektromobily
nejrozšířenějšími vozidly na silnicích. Z průzkumu
mezi českými řidiči vyplývá, že v roce 2050
bude 35 % z nich vlastnit elektromobil. Dalších
31,5 % respondentů si myslí, že bude provozovat
automobil na klasický pohon (benzin nebo
naftu), 14,5 % vůz na vodíkový pohon a 11 % se
hodlá spoléhat na solární pohon.
Stejně tak si 58 % českých motoristů
myslí, že čerpací stanice budou přeměněny
na nabíjecí místa pro elektromobily. To se
odrazilo i v architektonických návrzích. Pro
většinu mladých profesionálů bude dobíjení
elektromobilů hlavní činností, kvůli které budou
zákazníci vyhledávat čerpací stanice.

„Jsme rádi, že lidé v Česku jsou připraveni
postupně přejít na nízkoemisní dopravu. Jsme
připraveni jim být v i v této oblasti spolehlivým
partnerem. V roce 2021 jsme představili naši
strategii rozvoje s názvem Powering Progress,
jejímž cílem je stát se do roku 2050 uhlíkově
neutrální společností. Její součástí je například
i rozvoj elektromobility. Do roku 2030 chceme po
celém světě provozovat 2,5 milionu nabíjecích
míst. V rámci sítě našich čerpacích stanic pro
české řidiče již nyní nabízíme vysokorychlostní
nabíječky Ionity na dálnici D1 (Nupaky, Ladná)
a rovněž nabíječky v dalších pěti lokalitách,“
vysvětluje předseda představenstva společnosti
Shell Czech Republic Daniel Vagaský.
Cílem výtvarné a architektonické soutěže
„Čerpací stanice budoucnosti“ bylo získat pohled
studentů a absolventů architektury na mobilitu
a design čerpacích stanic v roce 2050. Ve
svých návrzích pracovali s přírodními materiály,
ekologickým designem a řešeními, která
pomáhají stanici být energeticky soběstačná.
Vizuálně budou čerpací stanice jednoduché
s minimalistickým designem, a nabídnou
zákazníkům především prostor pro odpočinek.
Zejména účel rekreace předurčuje funkčnost
čerpací stanice. Průzkum ukázal, že 56 % lidí si
myslí, že čerpací stanice budou v roce 2050
místem setkávání s přáteli a místem odpočinku.
Architekti do svých návrhů zahrnuli dětská hřiště,
co-workingové prostory, kavárny a relaxační
místnosti.
více na
www.autoweek.cz

Toyota vyvíjí užitkové vozy na elektřinu a vodík
Japonské automobilky spojují síly při vývoji
užitkových a nákladních vozidel s různými
velikostmi vybavených alternativními způsoby
pohonu.
Společnost Toyota Motor spolu se Suzuki Motor,
Daihatsu Motor a Commercial Japan Partnership
Technologies Corporation (CJPT) společně
plánují v příštím roce dodat na trh elektrickou
minidodávku pro zásobování a dopravu zboží ve
městech. Toyota zároveň v jiném konsorciu vyvíjí
lehký nákladní automobil na vodíkové palivové
články. Představí jej opět v příštím roce.
Užitková minivozidla v Japonsku představují
asi 60 % celkového vozového parku užitkových
vozidel. Pro chystanou mini dodávku navrhne
a dodá Toyota elektrickou část, Suzuki a Daihatsu
budou pracovat na vývoji šasi a CJPT se bude
podílet na plánování. Elektrická dodávka bude
využívána v různých projektech v prefektuře
Fukušima a Tokiu.
Toyota zároveň spolu s Isuzu Motors, Hino
Motors a CJPT bude vyvíjet lehká elektrická
nákladní vozidla s palivovými články pro
globální trhy. Lehká nákladní vozidla se často
používají pro distribuci v supermarketech
a malých obchodech. Kromě toho, že užitková
miniauta jsou vybaveny chladicími a mrazicími
funkcemi, musí jezdit na dlouhé vzdálenosti po

dlouhé hodiny, aby mohla během jednoho dne
uskutečnit co nejvíc operací. Kvůli tomu musí
splňovat požadavky na rychlé doplňování paliva.
CJPT bude zodpovědná za plánování, Isuzu
a Hino dodají know-how pro výrobu dodávky
a Toyota vodíkový pohon. I tento vůz bude
ve zkušebním provozu nejprve nasazený na
skutečných distribučních místech v prefektuře
Fukušima a v projektech sociální implementace
v Tokiu.
V rámci dalšího sdružení společnosti Isuzu
Motors, Denso, Toyota Motor, Hino Motors
a Commercial Japan Partnership Technologies
Corporation (CJPT) zahájily společný výzkum
a vývoj spalovacích motorů na vodík pro těžká
nákladní vozidla.

více na
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Revoluce ve výměně kol
RoboTire, společnost zabývající se robotikou
a automatizací se sídlem v Detroitu, oznámila
významný milník ve svém úsilí o revoluci při
výměně pneumatik. Provozovna Discount Tire
store ve Fountain Hills v Arizoně je prvním místem
v Severní Americe, kde byl instalován a provozuje
se systém výměny pneumatik RoboTire.
Přední nezávislý prodejce pneumatik a kol
Discount Tire s více než 1100 provozovnami v USA
instaloval čtvrtou generaci systému RoboTire
jako jedno z mnoha vylepšení, jejichž cílem je
zajistit spokojenost zákazníků a bezpečnost svých
pracovníků.
Systém od RoboTire využívá strojové učení,
umělou inteligenci, kamery s vysokým rozlišením,
proprietární software a pokročilou robotiku
k výměně všech čtyř pneumatik na osobním
vozidle za méně než 25 minut. Systém RoboTire
lze snadno integrovat do provozu pneuservisu

a RoboTire zajišťuje školení operátorů pro techniky
servisního střediska.
Ve společnosti Discount Tire systém RoboTire
odstraní, zvedne a namontuje sestavu
pneumatik a kol, což pomáhá snížit riziko zranění
techniků, k němuž může dojít při opakovaném
zvedání těžkých kol. Technici obsluhují systém
a poskytují potřebné služby monitorování tlaku
v pneumatikách a vyvažování.
Zakladatel a výkonný ředitel RoboTire Victor
Darolfi řekl: „Systémy RoboTire dramaticky mění
způsob, jakým prodejci pneumatik a servisní
střediska, jako je Discount Tire, přistupují k výměně
pneumatik a bezpečnosti zaměstnanců při
současném zvýšení spokojenosti zákazníků.“
RoboTire je robotické a automatizační
řešení, které přináší revoluci ve způsobu výměny
pneumatik. Společnost RoboTire navrhla systém,
který umožňuje robotům měnit pneumatiky
za polovinu času, který potřebují ke stejné
manipulaci mechanici. Tím přináší inovaci do
tradičního způsobu výměny kol, jaký používají
provozovatelé vozových parků, prodejci
a nezávislí poskytovatelé služeb souvisejících
s pneumatikami a koly.
Discount Tire je od roku 2021 investorem ve
společnosti RoboTire. RoboTire rozšiřuje výrobu
v Plymouthu v Michiganu a v nadcházejících
měsících bude rozšiřovat dodávky systému.
více na
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