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Renault reaguje na rostoucí zájem o crossovery. Po 
menším modelu Captur, který byl zákazníky přijat 
s nadšením, přichází s kompaktním Kadjar. Kadjar 
je úplnou novinkou v modelové nabídce značky 
uvádějící ji do nového segmentu. Je to model, který 
Renaultu dlouhodobě chyběl. Kadjar nenahrazuje 
model Koleos, protože toto na terénní jízdu více 
orientované SUV bude mít brzy nástupce.

U Renaultu se netají inspirací u bestselleru aliančního 
partnera Nissanu Qashqai. Stejně jako Qashqai 
nastartoval vzestup značky Nissan, tak by Kadjar 
měl být klíčem k budoucímu posílení pozice značky. 

Renault Kadjar byl navržen s využitím alianční 
platformy CMF C/D. Kadjar je na kompaktní vůz s 
délkou 4448 mm hodně velký. Vysoká světlá výška 
200 mm a velké náběhové úhly naznačují, že tento 
vůz schopnost jízdy po nezpevněných komunikacích 
jen nepředstírá. Na rozdíl od malého modelu 
Captur Kadjar nabízí i verzi s pohonem všech kol 
se systémem převzatým z Nissanu Qashqai, tzn. s 
elektromagneticky ovládanou suchou vícelamelovou 
mezinápravovou spojkou.

Zavazadlový prostor má objem 472 l, po sklopení 
zadních sedadel 1478 l. Při sklopení sedadla 
spolujezdce vpředu lze ve voze přepravovat 
předměty o délce až 2563 mm.

Klasické přístroje nahrazuje 7“ TFT displej umožňující 
volbu ze čtyř uspořádání informací. Multimediální 
systém R Link 2 umožňuje nejen on-line připojení, 
ale i ovládání asistenčních systémů.

Všechny pohonné jednotky využívají systém 
Stop&Start: přeplňovaný zážehový motor TCe 130 
1,2 l s výkonem 96 kW (130 k) i turbodiesely Energy 
dCi - úsporný 1,5 l o výkonu 81 kW (110 k) a na 
vrcholu 1,6 l s 96 kW (130 k), který lze kombinovat s 
pohonem všech kol.

Ceník Renaultu Kadjar najdete na str. 11 ( jen v pdf 

Renault Kadjar - předurčen k úspěchu
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Kia Sportage 4. generace
Kia Motors na autosalonu ve Frankfurtu představí čtvrtou generaci modelu Sportage. 
Do prodeje přijde v průběhu roku 2016. Nová Kia Sportage byla navržena evropským 
designovým centrem značky ve Frankfurtu. Nová Kia Sportage představuje budoucí 
tvář všech modelů Kia. Nová generace Sportage bude mít stejný technický základ 
jako nová generace Hyundaie Tucson, která se představila nedávno na zcela nové 

platformě. Samozřejmě bude 
na výběr pohon předních 
kol nebo pohon všech kol 
4WD vyvinutý ve spolupráci 
se společností Magna 
International. Výroba se v 
Žilině rozeběhne do konce 
roku a prodej začne během 
roku 2016.
více na www.autoweek.cz

PŘEKLADY
z angličtiny a do angličtiny
Zaměřením na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.

rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství 
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

Hyundai připravuje novou Elantru
Hyundai zveřejnil první náznak podoby 
nové generace kompaktního sedanu 
Elantra. Oficiální představení by se mělo 
odehrát na listopadovém autosalonu v 
Los Angeles. Šestá generace bude na 
trh uvedena ještě do konce letošního 
roku, a to nejprve na domácím trhu.
Stávající pátá generace získala ocenění 
AutoBest 2012 a poté i titul Auto roku 2012 
v USA. Elantra je velmi úspěšným vozem 
na trzích, kde zákazníci dávají přednost klasickým sedanům, zatímco u nás kupující 
dávají přednost hatchbackům a kombi, tedy modelu i30. Modelová řada Elantra od 
svého uvedení v roce 1990 koncem loňského roku překonala hranici deseti milionů 
prodaných kusů.
více na www.autoweek.cz
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Atraktivní studie pickupu pro volnočasové aktivity 
Škoda FUNstar je automobilem snů žáků středního 
odborného učiliště Škoda. Nekonvenční vůz, 
vycházející z modelu Škoda Fabia, je výsledkem 
druhého ročníku učňovského projektu, v jehož rámci 
žáci středního odborného učiliště Škoda vytvořili 
vlastní automobil. Po loňském minivoze CitiJet to 
tentokrát je malý pickup, který je zábavný nejen svým 
jménem. Škoda FUNstar navazuje i na show car Škoda 
Favorit FUN a sériový lifestylový pick-up Škoda Felicia 
Fun (1997-2000).

Škoda FUNstar má nápadné lakování v kombinaci 
metalických odstínech šedá Steel a bílá Moon. S tím 
působivě kontrastují prahy, rámeček masky chladiče 
a zadní spoiler jsou nalakované v zeleném odstínu 
Reflex. Pickup má 18“ kola Gemini z modelu Octavia 

RS. Mimořádným detailem jsou LED-světlomety 
umístěné pod bočními ochrannými lištami. Přední 
světlomety se dvěma projektory jsou rovněž osazeny 
LED, ve světlometech pro denní svícení kromě toho 
najdeme i zelené LED-proužky. Světelnými diodami 
jsou osazené i zadní svítilny. 

Sportovní vzhled přechází i do interiéru. Jednotlivé 
prvky jsou taktéž vyvedeny v barvách šedá Steel a 
bílá Moon. V interiéru samozřejmě nesmí chybět 
sportovní volant. Skvělý zvuk zajistí soundsystém o 
výkonu 1400 W.

Vůz pohání přeplňovaný zážehový čtyřválec s 
přímým vstřikováním benzinu 1,2 TSI o výkonu 90 kW 
Převodovka je sedmirychlostní dvouspojková DSG. 

více na
www.autoweek.cz

Učňovský koncept Škoda FUNstar
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Z Kopřivnice vyjela nejdelší a nejtěžší 
Tatra v historii
Společnost Tatra Trucks kromě 
standardních nákladních vozidel, 
hasičských speciálů a vojenských 
podvozků vyvíjí a vyrábí podvozky 
pro speciální použití. Nyní vyrobila 
nejdelší a nejtěžší vůz v historii. Jedná 
se o podvozek pro speciální vrtnou 
soupravu Streicher Drilling Technology 
do náročného terénu. Celková 
hmotnost vozidla bude 84 t. Podvozek 
má 8 náprav v  konfiguraci pohonu 16x8. Celková délka vozidla je 18 080 mm a 
obrysový průměr zatáčení 31,0 m. K  pohonu slouží motor V12 Caterpillar o objemu 
32 l s výkonem 839 kW (1132 k). Tak vysoký výkon je potřebný pouze pro pohon vrtné 
soupravy, v případě pohonu vozidla je elektronicky snížen na polovinu. 
více na www.autoweek.cz

Program Citroën Select se mění
Program Citroën Select, nabízející prověřené 
ojeté vozy, funguje v České republice už třetím 
rokem. Dosud byl limit pro zařazení vozidla 
do programu nastaven na 7 let a 150  000 
km, nyní však došlo díky kvalitě vozidel k jeho 
navýšení na 8 let a 180  000 km. Program 
Citroën Select vznikl v roce 2013 jako reakce 
na netransparentní trh s ojetými automobily v 
České republice. Za dva roky se do projektu 

zapojilo 13 dealerů Citroënu. Podmínkou zařazení vozu do programu je získání Pečeti 
jakosti DEKRA.
Vozy se řadí do dvou skupin. Kategorie Premium zahrnuje vozy do dvou let stáří a s 
nájezdem do 60 000 km. Kategorie Classic zahrnuje vozy ve stáří v rozmezí 2 až 8 let 
s nájezdem až 180 000 km. Díky spolupráci s Car Garantie získává zákazník zdarma u 
všech vozů Citroën Select záruku minimálně na 12 měsíců bez omezení ročního nájezdu 
kilometrů. 
více na www.autoweek.cz

Další témata 34. týdne na www.autoweek.cz:
Pojištění půjčení auta v zahraničí
Škoda Auto po celozávodní dovolené
Až za 20 % nehod může únava
Užitkové vozy jsou základním kamenem ekonomiky EU
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Podle prognózy společnosti Bosch budou na 
splnění emisních standardů Euro6, China4 nebo 
americkou LEV stále mít čisté spalovací motory. Na 
62. mezinárodním kolokviu pro motoristický tisk v 
Boxbergu člen představenstva společnosti Robert 
Bosch a vedoucí obchodní oblasti Mobility Solutions 
Dr. Rolf Bulander nastínil cesty vývoje pohonných 
jednotek automobilů v nejbližších letech.

Moderní spalovací motory učinily v posledních 
letech velký technický pokrok. Od roku 2000 se 
emise CO2 evropského osobního vozového parku 
snížily o čtvrtinu, přestože zároveň došlo ke zvýšení 
výkonových parametrů a hmotnosti vozidel.

Přísné požadavky na snižování emisí formou splnění 
fleetových průměrů platí pro automobilky na celém 

Pohon současnosti i budoucnosti 

světě. K zajištění vysoké úrovně hospodárnosti a 
čistoty emisí je zapotřebí vytříbené techniky. Bosch 
v této oblasti nabízí několik nových produktů. 

Pro zážehové motory je to například přímé 
vstřikování benzinu s tlakem 35 MPa (350 bar) místo 
dosavadních 20 MPa (200 bar). Při vyšším tlaku je 
palivo jemněji rozprašováno, čímž vzniká výrazně 
méně pevných částic. Přímé vstřikování benzinu 
Bosch přináší snížení spotřeby benzinu až o 15 % a 
současně poskytuje až o 50 % vyšší točivý moment 
v nízkých otáčkách. U sportovních automobilů tedy 
nejen snižuje spotřebu, ale také zaručuje potřebnou 
jízdní dynamiku

Bosch klade zvláštní důraz na zdokonalování 
vznětového motoru. Klíčovou technikou moderních 

čistých turbodieselů 
je Denoxtronic, který 
dokáže snížit emise 
oxidů dusíku i v 
reálném provozu až 
o 95 %. Kromě toho 
výrazně snižuje emise 
systémová kombinace 
čistého spalování, 
o p t i m a l i z o v a n é 
recirkulace výfukových 
plynů a dodatečného 
čištění výfukových 
plynů. Vznětový motor 
Euro 6 má o 99 % nižší 
emise pevných částic 
a o 95 % méně emisí 
NOx než srovnatelný 
motor z roku 1990.

více na
www.autoweek.cz
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Přichází AAA Auto International
Vlastník největšího prodejce ojetin, společnost Davena International, změnil název na 
AAA Auto International. Změna názvu představuje první praktický krok k přeshraniční 
fúzi firem ze skupiny AAA Auto. Bude také znamenat přesun hlavního sídla skupiny 
z Holandska do České republiky. K celému procesu dochází v rámci dokončení převzetí 
společnosti fondem soukromého kapitálu Abris Capital Partners. Společnost AAA Auto 
Group se sídlem v Nizozemsku, která byla původním emitentem akcií při IPO v roce 2007, 
v rámci fúze zanikne. Stejně tak sloučením zanikne dosavadní provozovatel hlavního 
businessu AAA Auto v ČR akciová společnost AAA Auto. Obě společnosti se v rámci 
fúze spojí s akciovou společností Davena International pod novým názvem AAA Auto 
International.
více na www.autoweek.cz

Zásilku DHL Express Easy lze poslat z čerpací stanice
Společnosti Shell Czech Republic a DHL Express 
(Czech Republic) navázaly na osvědčenou 
spolupráci v několika evropských zemích. V České 
republice nyní společně představují novou službu 
odesílání zásilek do celého světa DHL Express Easy 
za výhodných podmínek. Samoobslužné kiosky 
DHL jsou dostupné ve 30 vybraných čerpacích 
stanicích Shell po celé České republice, z toho 
je 21 regionálních a 9 pražských. Prostřednictvím 
služby DHL Express Easy mohou zákazníci podávat 
zásilky až po balíky 25 kg, využít obalový materiál 
zdarma a nechat si zásilku pojistit. DHL poskytuje 
zvýhodněnou cenu až o 40 %. Zásilky jsou 
doručovány po Evropě do jednoho dne, mimo 
Evropu do 2-3 dnů.
více na www.autoweek.cz

PRAGUE CAR FESTIVAL 
Již 4. ročník automobilové 
výstavy Prague Car Festival se 
uskuteční ve dnech 29. - 30. 
srpna na výstavišti PVA Expo 
Praha Letňany.
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Personalia z

ContiTrade s novým šéfem pro Prahu
Post ředitele regionu Praha a Střední 
Čechy společnosti ContiTrade Services 
od 1. září 2015 obsadí nový manažer. 
Firma sází na jeho znalosti pražského 
byznysu. Martin Šlik odmaturoval na 
Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi 
a pokračoval studiem oboru konstrukce 
motorových vozidel na pražském ČVUT. 
Po úspěšné promoci nastoupil v roce 
1993 do Barum Centrum Praha. V této 
společnosti prošel mnoha pozicemi – 
začal jako prodejce protektorů, poté 
vedl nově otevřený autoservis v Praze a v 
roce 1999 se stal členem managementu 
společnosti Barum Centrum Praha. 
Působil tam až do roku 2008, kdy Barum 
Centrum Praha zfúzovala se servisními 
sítěmi Barum a Pneubox. V nově vzniklé 
servisní síti BestDrive pracoval na pozici 
velkoobchodního manažera pro region 
Praha a Střední Čechy. V roce 2013 se 
Martin Šlik stal ředitelem regionu Ústí nad 
Labem.

Bývalý manažer Renault Trucks na 
nové pozici
Bývalý obchodní ředitel Renault 
Trucks Jan Volšík se objevil na nové 
pozici. Bude nyní obchodovat 
s drahými kovy. Byl jmenován 
obchodním ředitelem divize Průmyslu 
a divize Prodejny společnosti Safina. 
Manažer má osmiletou praxi s řízením 
mezinárodního týmu. Dále získal cenné 
zkušenosti na manažerských pozicích 
především v automobilových, IT nebo 
technologických společnostech. 
Před příchodem do společnosti Safina 
působil téměř dva roky ve společnosti 
Aquasoft, předním dodavateli IS/
IT řešení zejména pro státní správu, 
kde měl jako manažer pro klíčové 
zákazníky na starosti udržování 
stávajících obchodních vztahů, 
vyhledávání nových obchodních 
příležitostí a řízení projektového 
týmu. V rámci své kariéry se také 
věnoval externí poradenské činnosti, 
a to především v oblasti obchodu, 
marketingu, financí a prezentace. 
Působil rovněž jako ředitel společnosti 
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA. 

http://www.automakers.cz
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Oldtimer číslo 258

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a 
milovníky historických vozidel. Hlavním 
tématem je Volkswagen Brouk - pozadí jeho 
vzniku i ukázkový postup jeho restaurace. 
Nechybí ani řádková inzerce a jako novinka 
Přehled renovátorských dílen.

Z obsahu čísla
Za volantem Opelu Commodore Irmscher
Škoda Popular
Automobilisté s modrou krví - povolání 
panský šofér

Oldtimer je v prodeji ve vybraných 
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer 
je možné zakoupit i osobně ve vydavatelství 
IBS motorpress na adrese: Českobrodská 
10/19, Praha 9, 190 00.

Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Renault Kadjar - kompletní ceník
Závodní auta se sejdou na Prague Car Festivalu
Koncepty BMW v Pebble Beach
Kvalita pneumatik je klíčovým faktorem
Plastové části motoru - cesta k lehčím automobilům
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Renault Kadjar - ceník

Kadjar může být vybaven novými asistenčními sys-
témy. Systém samočinného parkování Easy Park As-
sist nabízí kromě příčného a podélného i unikátní 
možnost parkování šikmo. Active Emergency Braking 
System (AEBS) upozorňuje na nebezpečí před vozem 
a v případě potřeby samočinně přibrzdí.

Základní výbava Life zahrnuje mj. asistent 
rozjezdu do kopce, tempomat, LED denní a 
zadní světlomety, vnější zrcátka elektricky 
ovládaná a vyhřívaná, elektricky ovládaná 
okna vpředu i vzadu, polosamočinnou park-
ovací brzdu, klimatizaci, palubní počítač s 
barevným multifunkčním 7“ displejem, rádio s 
CD/MP3/USB/Jack, ovládáním pod volantem 
a hudebním systémem Arkamys. Tato verze 
bude k dispozici od září. V současné době je 

základním modelem lépe vybavená verze Zen.

Na Kadjar se poskytuje záruka na 5 let/100 000 km. 
Renault nabízí i předplacený servis a pravidelnou 
údržbu vč. výměn náplní a filtrů Service Pack na 4 
roky (za 13 590 Kč) nebo 5 let (20 790 Kč).

více na
www.autoweek.cz
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Závodní auta se sejdou na Prague Car Festivalu

4. ročník motoristické výstavy Prague Car Festival 
nabídne ve dnech 29. a 30. srpna několik novinek. 
Patří mezi ně např. sekce Racing Cars, kde se před-
staví závodní vozy a týmy z mnoha automobilových 
disciplín a ukáží vám, jak to při závodech funguje. 

Budete si moci prohlédnout výkvět domácího stro-
jírenství v podobě speciálu Praga R1. Celouhlíkový 
závodní vůz s hmotností pouhých 592 kg je vybaven 
motorem z formule Renault. Tento závodní vůz dosa-
huje až 2,7g v příčném zrychlení. 

Další velmi zajímavý závodní speciál představí Vladimír 
Filip. Ten přiveze překrásný Lancer EVO. 

Účast na výstavě přislíbil i úřadující mistr české re-
publiky v driftu Marco Zakouřil. V jeho expozici na-
leznete BMW M5 coupe s výkonem přes 800 k. 

Škoda 130 LR/EVO je upravený dle skupiny S, která 
měla platit od roku 1988. Tato skupina byla ale zrušena 
díky několika tragickým událostem a do rallye nebyla 
vůbec vpuštěna. Na tratě rychlostních zkoušek se vůz 
nedostal vyjma testování továrními jezdci L. Křečkem, 
S. Kvaizarem a J. Kotkem. S tímto prototypem se při 
tréninku Rallye Škoda objevil keňský jezdec Shekar 
Mehta v roce 1987. Rallyecross s tímto vozem jezdili 
Václav Farka a Miroslav Šefr. 

Značka Škoda se objeví také u legendy českého mo-
torsportu Břetislava Engeho, který bude vystavovat 
svůj aktuální závodní vůz a v neděli 30. 8. od 13:30 do 
14:30 hodin bude mít na svém stánku autogramiádu. 
Břetislav Enge závodil na okruzích, byl továrním pilo-
tem BMW (1986), členem týmu mistrů Evropy z roku 
1981 (Škoda 130 RS), druhý na ME cestovních vozů v 
Mugellu a třetí v Silverstone za volantem BMW 635 
CSi (1983). Je držitelem tří Zlatých volantů a aktuálně 
je druhý v Mistrovství České republiky v rallye his-
torických automobilů.

Nejen v hale, ale i venku bude na co koukat. Na stán-
ku společnosti Motul uvidíte např. okružní speciál 
Nissan GT-R35 s 850 k, maximální rychlost 336 km/h 
a zrychlení z 0-100 km/h za 2,5 s. 

více na
www.autoweek.cz
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V srpnu se všichni automobiloví nadšenci ze všech 
koutů světa setkávají při Concours d’Elegance v 
kalifornském Pebble Beach. Vedle fascinujících klenotů 
z let minulých se zde objevují i studie budoucích 
vozů. Letos si BMW do Pebble Beach připravilo dva 
koncepty.

BMW 3.0 CSL Hommage R 

V roce 1975 byla založena pobočka BMW North 
America, první oficiální pobočka značky otevřená 
mimo území Evropy. Ve stejném roce si svůj debut 
odbylo také oddělení BMW Motorsport, které se s 
modelem BMW 3.0 CSL zapojilo do šampionátu IMSA. 
Jen několik týdnů nato slavilo BMW svůj první úspěch 
v závodě 12 hodin Sebringu a následovalo vítězství na 
okruhu Laguna Seca. Úvodní sezona BMW vyvrcholila 
ziskem Poháru konstruktérů.

Retrospektivní závodní vůz postavený k příležitosti 
40. výročí značky BMW v Severní Americe 3.0 CSL 
Hommage R nese všechny detaily originálního BMW 
3.0 CSL. Tohle auto je poklonou vozu z roku 1975. 
Každý detail má svůj původ v úspěšném závodním 
stroji z roku 1975, ovšem všechny prvky byly náležitě 
modernizovány a technicky začleněny do moderního 
designového jazyka. 

BMW Concept M4 GTS

Rok po premiéře BMW M4 Coupé představuje 
divize BMW M ukázku toho, jak by mohl vypadat 
vysokovýkonný sportovní vůz nejen pro silnice, ale 
především pro závodní okruhy. BMW Concept M4 GTS 
je vybaveno vstřikováním vody a zadními svítilnami 
OLED (organické světelné diody).

Koncepty BMW v Pebble Beach
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Kvalita pneumatik je klíčovým faktorem

Test společnosti Continental AG potvrdil, že kvalita 
pneumatik je klíčovým faktorem pro maximální přilnavost 
k vozovce. Závisí na ní rovněž účinnost asistenčních 
systémů. Brzdná dráha se díky pokročilým technologiím 
vývoje pneumatik od roku 2000 zkrátila až o 20 %. 

Výrobcům pneumatik, vč. společnosti Continental AG, 
se povedlo podstatně zkrátit brzdnou dráhu, zlepšit 
handling a snížit valivý odpor. Jak pozoruhodného 
pokroku bylo skutečně dosaženo zjistíme, až když vedle 
sebe postavíme pneumatiku z roku 2000 a nejnovější 
produkt.

Společnost Continental uskutečnila neobvyklý experiment. 
BMW řady 1 modelový rok 2015, bylo osazeno osobními 
pneumatikami ContiPremiumContact z roku 2000. 
Naopak auto stejné značky z roku 2000 inženýři vybavili 
nejnovějšími pneumatikami ContiPremiumContact 5. 

Při srovnávacím testování ovladatelnosti na mokru 

vykázalo 15 let staré auto výrazné zlepšení zejména 
v přesnosti a bezpečnosti řízení. Výkon nového vozu 
na starých pneumatikách však podstatně poklesl. To 
dokazuje, že pokrok dosažený ve vývoji pneumatik 
nemohou nahradit ani nejnovější asistenční systémy a 
naopak výkonnými pneumatikami lze částečně suplovat 
elektronickou kontrolu stability. Proto Continental 
doporučuje montáž prémiových pneumatik, například 
ContiPremiumContact 5, i na starší osobní automobily 
bez nejmodernějších bezpečnostních a asistenčních 
systémů.

Srovnávací test rovněž zdůraznil, že i nová vozidla 
vybavená řadou asistenčních systémů budou dosahovat 
maximálních výkonů jenom tehdy, pokud jejich pneumatiky 
dokážou dostatečně účinně přenést dynamické síly na 
vozovku, a zajistí tak dokonalou přilnavost.
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Požadavky na větší efektivitu motorů vedly k nástupu 
lehčích automobilů. Zatím ale bylo možné snížit pouze 
hmotnost karoserie a podvozku. Projekční skupina 
Fraunhoferova institutu rozvíjí způsoby, jak vyrobit 
i bloky motorů s využitím plastů. Přístup projekční 
skupiny spočíval ve vytvoření experimentálního 
motoru s využitím plastu zesíleného vlákny, jenž 
nahradí hliník.

Fraunhofer uvádí, že použití plastů umožní výrobu 

lehčích vozidel a poskytne i další výhody v podobě 
nižší spotřeby paliva, menší hlučnosti a menšího 
množství tepla vyzařovaného z motoru. K dosažení 
těchto předností je však nutné překonat problémy 
s teplem a vibracemi.

„Pro konstrukci pouzdra válce pro výzkumný 
jednoválec jsme použili vlákny vyztužený kompozitní 
materiál. Pouzdro má hmotnost o 20 % menší než 
hliníkové a výrobní náklady jsou stejné. Nejprve jsme 

určili místa vystavená velkému 
tepelnému a mechanickému 
zatížení. Tam používáme kovové 
výplně k posílení odolnosti vůči 
opotřebení,“ říká vedoucí projektu 
Lars-Fredrik Berg.

Jiné problémy projektu spočívaly 
ve správném spojování plastu a 
jeho roztažnosti, přepracování 
konstrukce dílů motoru, aby teplo 
nepůsobilo na plast, a vytvoření 
plastu tvrdého i tuhého a přesto 
schopného vydržet kontakt 
s olejem, benzinem, etylglykolem 
a vodními chladivy.

Projekt se v současnosti ustálil 
z 55 % na fenolické pryskyřici 
vyztužené skleněnými vlákny a 
ze 45 % na pryskyřici, která při 
tvarování vystřikováním využívá 
teplem tvrditelné plasty. Skleněná 
vlákna jsou již smíchána s tekutou 
pryskyřicí, která se vstřikuje a 
tuhne ve formě. 

Prototyp motoru byl představen na 
veletrhu v Hannoveru a Fraunhofer 
už pracuje na víceválcové verzi.

Plastové části motoru - cesta k lehčím automobilům
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