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Opožděná premiéra: Volkswagen T-Roc
Na autosalonu ve Frankfurtu bude mít světovou
premiéru zcela nové malé SUV Volkswagen T-Roc.
Má všechny předpoklady k úspěchu. Otázkou ale je,
proč přichází tak pozdě.
„Netuším, proč přicházíme tak pozdě. S Touranem
jsme přišli pozdě, stejně jako se Sharanem. Nedokáži
to vysvětlit. Ale jsem šťastný, že to auto už máme,“
řekl šéf technického vývoje Volkswagenu Frank
Welsch. Uvedením modelu Touareg v roce 2003
Volkswagen nepatřil k průkopníkům, ale alespoň
vystihl trend. Jenže do rychle se rozvíjejícího světa
kompaktních SUV Volkswagen vstoupil s modelem
Tiguan v roce 2008. Bylo to 12 let po uvedení Toyoty
RAV4, 11 let po premiéře Hondy CR-V a osm let
po Fordu Escape (Kuga). V roce 2016 se v Evropě
prodalo 1,26 milionu malých SUV a crossoverů a
tento segment tak vykázal meziroční růst 20 %.

V roce 2014 Volkswagen předvedl koncept malého
SUV se jménem T-Roc s dvoudveřovou karoserií a
snímatelnou střechou typu Targa. Nový model si z
konceptu ponechal jen jméno a základní stylistické
rysy. Jinak jde o konvenční čtyřdveřový crossover s
pevnou střechou.
Volkswagen T-Roc je dlouhý 4234 mm, tedy o 12
mm delší než odcházející Škoda Yeti (ten se ale ve
statistikách řadí mezi kompaktní SUV) a o 252 mm
kratší než Tiguan. Rozvor náprav je 2603 mm (Yeti
2578 mm). Zavazadlový prostor má objem 445 l, se
sklopenými zadními sedadly 1290 l.
T-Roc vznikl na platformě MQB, takže samozřejmě
sdílí mnohé technické vymoženosti s modelem Golf
včetně bohaté nabídky asistenčních systémů. Stejně
tomu je i s uspořádáním a vybavením interiéru.
Samozřejmě
nechybí
nabídka on-line služeb
dostupných přes chytré
telefony. Infotaimnent
bude využívat displej od
standardního 6,5“ až po
11,7“.
Zahájení prodeje v Evropě
se plánuje na listopad
2017 (objednávat jej ale
bude možné už v září).
Pro Evropu se bude
vyrábět v portugalském
Setúbalu.

více na
www.autoweek.cz

Citroën jde příkladem nabídkou šrotovného
Značka Citroën přichází na český trh s ojedinělou
nabídkou, která svou výhodností převyšuje tradiční
akční ceny i prémie za výkup ojetých vozů protiúčtem.
Aktivita „Citroën čistí silnice“ má pomoci zvrátit
nepříznivý trend stárnutí českého vozového parku a
jít tak ostatním příkladem.
Podle statistik je průměrné stáří českého vozového
parku 15 let, čímž se Česká republika řadí mezi nejhorší státy EU. „Na různých úrovních se poukazuje
na palčivost této neutěšené situace, ale chybí jakákoliv konkrétní akce či vůle něco změnit. Proto jsme se
rozhodli převzít sami zodpovědnost. Naším vysokým
finančním bonusem chceme pomoci českým motoristům ke koupi nového vozu,“ vysvětluje ředitel značek
Citroën a DS v České republice František Neuman.
Citroën nepopírá, že akce je inspirovaná podobnými,
které se rozebíhají v Německu i dalších zemích EU. Na
rozdíl od nich není omezena na vznětové motory ani
na soukromé zákazníky. Mohou ji využít i fyzické a
právnické osoby. Cílem bylo vytvořit atraktivní nabídku, která osloví majitele starších vozů aby si místo
ojetého auta pořídili nové v rozpětí 250 000 - 350
000 korun. Očekává se tedy zájem zejména o modely C3, C4 Cactus, Berlingo či C-Elysée. Zvýhodnění se
netýká užitkových vozidel.
Je důležité rychle odstranit „nejšpinavější“ motory.
K výraznému posunu došlo v roce 2005 zavedením

Euro 4. Proto je akce zaměřena především na vozidla
Euro 1 až Euro 3, která budou posléze sešrotována. Pokud zákazník přiveze svůj novější vůz, který je
vhodný pro další prodej, nabídne mu za něj prodejce další peníze na protiúčet a zároveň i šrotovné.
Přivézt lze vůz jakékoli značky. Odkupované auto
může být osobní i užitkové. Musí mít SPZ a platnou STK a zájemce ho musí vlastnit alespoň šest
měsíců. Zákazníkům, kteří nemají vůz na protiúčet,
nebo nechtějí svůj
současný vůz dát
vykoupit, nabídne
Citroën ekologický
bonus ve výši 80
% šrotovného. Šrotovné není podmíněno jakoukoliv
formou financování, nicméně finanční
produkty
využívat lze.

více na
www.autoweek.cz

Nová Dacia Duster
Dacia na autosalonu ve Frankfurtu představí nový
Duster. Robustní Duster byl v roce 2010 překvapujícím
vstupem rumunské značky do segmentu SUV. Dacia
přišla s prvním cenově dostupným automobilem s
pohonem 4x4. Díky tomu tento vůz získal ocenění
AutoBest 2011. Kombinace atraktivní ceny,
vynikajících schopností jízdy v terénu, robustnosti a
nenáročné údržby oslovila kupující - Dacia prodala
více než milion Dusterů a další milion se přidal pod
značkou Renault. Nyní začíná nová kapitola v historii
tohoto modelu. Duster ve druhé generaci nepřináší revoluci, ale rozvinutí předností
první generace. Dostal novou atraktivnější podobu, ale vnější rozměry (délka je 432
cm, rozvor náprav 267 cm) ani platforma se nemění, stejně jako nabídka pohonných
jednotek.
více na www.autoweek.cz
Suzuki Swift v nové podobě
Suzuki Swift se představil v roce 2004 jako první celosvětově prodávaný model značky.
Prodalo se jej už více než 5,3 milionu vozů. Základem třetí generace se stala nová
platforma Heartect. Na sportovních jízdních vlastnostech má podíl lehká konstrukce
vozu a mimořádně nízká hmotnost 840 kg - o 120 kg nižší než dosud. Nový Swift je
kratší (384 cm), ale jeho rozvor se prodloužil na 245 cm. Výsledkem je více místa pro
cestující i větší zavazadlový prostor o objemu 265 l. V novém Swiftu Suzuki poprvé
představuje přednárazový systém kombinující kameru a laserový snímač sloužící
pro několik bezpečnostních funkcí. Motory jsou
zážehové - 1,2 DualJet/66 kW a přeplňovaný 1,0
BoosterJet/82 kW. Pro oba je připraven i lehký
mild-hybridní systém SHVS. Unikátní v segmentu
malých aut je nabídka pohonu všech kol AllGrip
Auto. Swift se vyrábí v Japonsku v závodě Sagara.
Na českém trhu se prodává s cenou od 259 900
Kč za verzi 1,2 DualJet s pohonem předních kol.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Volkswagen a Fiat Chrysler připravují společný podnik na vývoj a výrobu užitkových
vozidel.
- Připravovaný německý zákon o autonomní jízdě zdůrazňuje ochranu lidí nad ochranou
zvířat a majetku.
- Nový šéf Ford Motor Jim Hackett prohlásil, že nevěří v brzkou náhradu řidičů robotickými
auty.
- V Německu se nediskutuje jen o vznětových motorech, ale i o rychlostním limitu v
obcích 30 km/h.
- Daimler připravuje reorganizaci, která by vytvořila tři samostatné jednotky: osobní a
užitkové vozy Mercedes, nákladní auta a autobusy Mercedes a finanční služby.

Špionážní aféra: Daimler tajně testoval StreetScooter
StreetScooter Work je zcela nový typ městského rozvážkového vozidla. Vznikl neobvyklým způsobem
díky německé poště.
V rámci vlastní iniciativy jej vyvinuli pracovníci university RWTH
Aachen Achim Kampker a Günther Schuh. V
roce 2010 k jeho výrobě
založili
společnost
StreetScooter GmbH.
Deutsche Post je spolu se svou společností
DHL jedním z největších
logistických provozovatelů v Evropě. Přesto
žádná automobilka nebyla schopna (či ochotna) splnit její požadavky
na rozvážkové vozidlo s
elektrickým pohonem.
Proto se v prosinci 2014 vedení DHL Deutsche Post
rozhodlo převzít firmu StreetScooter a proměnit ji ve
100% dceřinou společnost.
Vývoj a výrobu vozidla usnadnila především technická podpora a dodávky komponent pro elektromobilitu vyvíjených a vyráběných společností Bosch.
Výhodou jejich použití je rychlá a snadná aplikace pro

nejrůznější typy vozidel, prověřená výroba, kompaktní konstrukce ale také eliminování nákladů na
vývoj vlastní pohonné
jednotky. Li-Ion akumulátory o kapacitě 29
kWh se napájejí ze sítě
230 V s jištěním 16 A.
Při plném nabití vystačí
na ujetí 80 km.
StreetScooter
byl
navržen přísně účelově
s nenáročným ovládáním. V maximálně
možné míře usnadňuje uživateli práci s velmi snadným nastupováním i přístupností
nákladového prostoru.
Protože pošta má k dispozici všechny adresy v
Německu, nebyl pro ni
problém zjistit, že jedna firma, která si StreetScooter
objednala, ve skutečnosti neexistuje. Prostřednictvím GPS vysílače ve voze zjistila, že se vozidlo nachází v areálu společnosti Daimler. Vedení pošty a
firmy StreetScooter tím bylo pobouřeno i proto, že
Daimler pro ni odmítl takovéto vozidlo vyvinout.
Achim Kampker případ označil jako jasný případ
průmyslové špionáže
a poslal k Daimleru
právníky, aby si vynutili vrácení vozidla. To se
také stalo. Daimler na to
zveřejnil dopis, v němž
uvádí, že nákup automobilů konkurenčních
značek je v rámci automobilového průmyslu
běžnou záležitostí.

více na
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Nové Audi A8 - dotyk budoucnosti
Čtvrtá generace reprezentativního modelu Audi
nabízí špičkovou techniku, vysoce komfortní interiér
a zcela nové stylistické pojetí, které sází na přirozenou
eleganci a tradiční sportovní geny značky.
Punc výjimečnosti podtrhují výrazné světlomety HD
Matrix LED s bodovými laserovými světly a efektní
zadní svítilny vybavené diodami OLED. Již na první
pohled zanechává osvětlení nového modelu A8 mimořádný dojem, k čemuž přispívají animované dynamické osvětlovací funkce, které prezentují luxusní
automobil už při odemykání klíčkem s dálkovým ovládáním.
Interiér vychází z velkorysého prostoru pro cestující,
špičkové výbavy a minimalistického pojetí přístrojové desky a středové konzole se dvěma ovládacími
dotykovými displeji. Prvním 10,1“ s technologií Black

panel se ovládají informační a zábavní systémy, druhým 8,6“ mimo jiné klimatizace.
Nové Audi A8 je nabízeno i v prodloužené verzi s
označením L (délka 5,3 m). Do ní se za příplatek dá
objednat speciální pravé zadní relaxační sedadlo s
opěrkou pro nohy a masáží chodidel.
Nové Audi A8 bude na český trh uvedeno koncem tohoto roku, a to se dvěma modernizovanými motory
V6 přeplňovanými turbodmychadlem. Vznětový 3,0
TDI poskytuje nejvyšší výkon 210 kW (286 k), zážehový 3,0 TFSI je vyladěn na 250 kW (340 k). Později
budou následovat osmiválce - 4,0 TDI o výkonu 320
kW (435 k) a 4,0 TFSI se 338 kW (460 k), a poté i verze
W12 6,0 l a model A8 L e-tron s hybridním pohonem
o celkovém výkonu 330 kW (449 k). Všechny verze
budou standardně vybaveny stálým pohonem všech
kol quattro a vzduchovým odpružením
s hydraulicky ovládanými tlumiči a nastavitelnou úrovní světlé výšky vozu.
V dohledné době se ve vozech Audi A8
objeví revoluční funkce autonomní jízdy
v dopravní koloně Audi Al traffic jam pilot, která zajistí řízení vozu do rychlosti 60 km/h v popojíždějící dopravě na
dálnicích a hlavních silnicích se stavebně oddělenými protisměrnými jízdními
pruhy.

více na
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ČIN Open Air 2017
Sdružení Česká inovace se vrací
k činnosti. V prostoru Expo 58 v
Letenských sadech v Praze na
neformálním setkání ČIN Open Air 2017
představilo vývojové aktivity, které
probíhají přímo v České republice.
Nejprve sdružení Česká inovace
a společnost CV Tech společně
uspořádaly neformální setkání, kde
byl poprvé v České republice oficiálně představen elektrovůz StreetScooter. Během
následující akce Česká inovace představila své klíčové projekty a aktivity do dalších
let. Akce si kladla za cíl napomoci k propojení zajímavých lidí. Byly představeny nové
koncepty, projekty a inspirativní příběhy. Připraveny byly prezentace zajímavých
českých firem, možnost otestovat zajímavé produkty a aktivity. Významnou roli přitom
hrála možnost poznat produkty v oblasti elektromobility. Mezi dalšími projekty zde byl
předveden i plovoucí mikrobus Enjoy Sprinter.
více na www.autoweek.cz
Unikátní přehlídka dopravy budoucnosti
Na přehlídce nejmodernějších technologií Future Port Prague 2017, která se uskuteční
7. září v Pražské tržnici, bude jednou z nejsilněji sekcí mobilita. Představí se zde mnoho
projektů a experimentálních vozidel známých i z AutoTabletu: slovenské létající auto
Aeromobil, autonomní minibus Navya Arma, elektrokola eKolo.cz či Rayvolt Bike, v
ČR vyvíjený elektricky poháněný longboard s umělou inteligencí XTND Board nebo
elektromobily Tesla Model S a Model X. Toyota předvede elektromobil Mirai, u něhož
elektrickou energii dodávají palivové články využívající vodík.
Škoda Auto představí koncepty Vision S a poprvé
u nás i Vision E. Ty doprovodí expozice laboratoře
Škoda DigiLab. Způsoby nabíjení elektromobilů ukáže
přehlídka asociace AEMO. O mobilitě se bude i
přednášet a diskutovat, a to jak na festivalu, tak i na
odborné konferenci, která jej bude provázet.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 35. týdne na www.autoweek.cz:
3D virtuální prohlídka pražského showroomu AAA Auto
ČEZ investuje do sdílené mobility - její Inven Capital akcionářem
společnosti Vulog
Pojištění autoskel u Allianz
Racing 21 míří do Íránu
Zámek Tokoz Vanlock pro užitková auta
Velvyslanci ČR přesedají do vozů Škoda Superb
Zájemci o elektromobily se „nachytřili“ u ČEZ ESCO
Nový Nissan Leaf s technologií e-Pedal
Nová linka elektrobusů v Praze
Nové velké vany Opel Vivaro Tourer a Combi+

Personalia z
Nový vedoucí Komunikace podniku Škoda Auto
Tomáš Kotera (39) převezme od 1. září 2017 vedení oddělení Komunikace podniku
společnosti Škoda Auto. Tomáš Kotera má dlouholeté zkušenosti z mezinárodního
automobilového průmyslu, ve firmě Škoda Auto působí od roku 1999 a doposud pracoval
na pozici ředitele PR a komunikace značky Škoda v Číně.
Ve své nové funkci bude Tomáš Kotera odpovídat za
korporátní komunikaci značky Škoda a bude přímo
podřízen Jensi Katemannovi, vedoucímu Komunikace
ve Škoda Auto.
Jeho předchůdce, Jozef Baláž (44), nastupuje k 1. září
2017 na místo ředitele PR a komunikace značky Škoda v
rámci společnosti Volkswagen Group China v Pekingu.
Jozef Baláž působí v tradiční české automobilce 17
let. V letech 2009 a 2010 byl manažerem komunikace
závodu Volkswagen Bratislava a od roku 2011 vedl
oddělení Komunikace podniku ve společnosti Škoda
Auto.
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Co se změní se zavedením Euro 7?
Požadavek Evropské unie ohledně emisních limitů
vozidel uváděných na trh po roce 2020 již není dosažitelný pouze s klasickými pohony. Snížení průměrných
emisí na úroveň 95 g CO2/km podle budoucí normy
Euro 7 proto urychlí rozvoj vozidel s alternativními pohony. Podle odborníků nás čekají největší změny od
okamžiku hromadné výroby osobních automobilů.
„Emise 95 g CO2/km odpovídají spotřebě 3,54 l nafty
či 4,06 l benzinu na 100 km. Tento nesmyslně přísný
limit bude nutit automobilky vyvíjet technologie vedoucí k výrazně nižší spotřebě, které však budou mnohem komplikovanější, nákladnější a mohou se stát pro
řadu uživatelů nedostupné z důvodu nárůstu koncové
ceny automobilu a servisních nákladů. U konvenčních
motorů se očekává i vlivem dalších omezení odklon od
nafty a zavedení nových technologických prvků snižujících spotřebu paliva, a tím i emise CO2,“ upozorňuje
Tomáš Kadeřábek, Account Team Leader Arval CZ.
Podle Kadeřábka jsou technické možnosti klasických
spalovacích motorů pro běžné automobily mimo
rámec požadavků budoucí normy Euro 7. Ty lze splnit
pouze u kategorie mini a malých aut. Každá automobilka bude muset mít ve své nabídce nízkoemisní či bezemisní model. Jinak bude platit pokuty za překročení
limitu. Bezpochyby tak dojde k většímu rozšíření alternativních pohonů.

„Větší automobilky musejí pro splnění budoucích
kritérií disponovat automobily s jinou technologií
pohonu, ať již plug-in hybridní, plně elektrické či
vodíkové. Všichni hledají nejvhodnější řešení, jehož
vývoj stojí miliardové částky - snížení emisí CO2 o 1
g ve flotilovém průměru přijde na 100 milionů eur
za vývoj,“ uvádí tajemník Svazu dovozců automobilů
Josef Pokorný.
Budoucnost ovlivní také zavedení reálnějšího způsobu měření emisí přidáním dalších testů na silnici.
„To pro výrobce vozidel znamená několikanásobné
zvýšení nákladů na prováděné zkoušky a prodloužení
času pro testování nových modelů,“ vysvětluje Josef
Pokorný.
U elektromobilů je třeba si uvědomit, co je zdrojem
elektrické energie. „Pokud je to fosilní nebo jiný neobnovitelný zdroj, je otázka snížení emisí v celém komplexu hodně diskutabilní. Problém bude v nalezení
dostatečných zdrojů elektrické energie a náhrady
výpadku spotřebních daní ve státním rozpočtu v řádu
desítek miliard korun,“ upozorňuje Václav Loula, šéf
komise pro paliva ČAPPO.

více na
www.autoweek.cz

Novinky s palivovými články
Nová generace SUV Hyundai
Hyundai v předpremiéře v Soulu ukázal podobu nové
generace SUV s palivovými články. Přebírá stylistické
prvky ze studie FE Concept, která byla představena
na Ženevském autosalonu 2017. Hyundai představí
nový model s pohonem na vodík začátkem příštího
roku v Koreji. Poté bude následovat premiéra na
severoamerických a evropských trzích. Nové SUV
se stane druhým modelem na vodík komerčně
vyráběným Hyundaiem.
Nový model používá čtvrtou generaci techniky
palivových článků společnosti Hyundai Motor.
Vylepšením provozních vlastností palivových
článků, snížením spotřeby vodíku a optimalizací
nejdůležitějších komponent se zvýšila hospodárnost.
Nové SUV má účinnost 60 % a očekává se u něj
dojezd více než 800 km na jednu náplň nádrží (podle
NEDC). Nejvyšší výkon 120 kW (163 k) je o 20 % vyšší
v porovnání s předchůdcem. Rovněž se podařilo
vyřešit problém se spouštěním při teplotě pod bodem
mrazu. Integrováním hlavních komponent do sady
palivových článků je možné spuštění i při teplotě -30
°C. Optimalizované komponenty pomohly také ke
snížení výrobních nákladů.

Vodík palivem budoucnosti i v nákladní dopravě
Je mnoho důvodů, proč by se vodíkové palivové
články mohly stát jedním z řešení udržitelné
přepravy budoucnosti. Scania pracuje na přípravě
jejich využití i v nákladní dopravě. Ve spolupráci
s norským velkoobchodem Asko testuje nákladní
vozidla poháněná elektromotorem, který je napájen
z palivových článků, v nichž dochází k reakci vodíku
s kyslíkem ze vzduchu. Přitom vodík lze získávat s
využitím obnovitelných zdrojů.
Nákladní vozidla nebo autobusy s
palivovými články mají i akumulátory,
které přispějí energií při potřebě
vyššího výkonu a uchovávají energii
získanou rekuperací při brzdění.
Vozidla s palivovými články produkují
pouze vodní páru, mají parametry
srovnatelné s konvenčními a nejsou
limitována krátkým dojezdem jako
elektromobily s akumulátory. Přesto je
i zde zatím řada překážek, především
životnost palivových článků. Potřebný
je také prostor pro tlakové nádoby na
vodík - současné řešení zabírá mnoho
místa na úkor zboží v nákladních
vozidlech nebo lidí v autobusech.
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Před IAA
Kia cee´d slibuje velkou proměnu
Kia na autosalonu ve Frankfurtu 2017 odhalí
koncepční vůz, který navrhlo evropské
návrhářské centrum Kia, umístěné hned
za zdmi výstaviště ve Frankfurtu. Studie
naznačí podobu příští generace modelu
cee’d. Současně uvádí nový profil v rámci
automobilky Kia - liftback, který ukazuje
úmysl automobilky zařadit do příští
generace rodiny cee’d nový typ karoserie.
Podobně jako příbuzný z Nošovic i30,
ani nový cee’d nebude mít třídveřovou
verzi (pro_cee’d). Co se týče pohonných jednotek,
dá se předpokládat shoda s nabídkou sesterského
modelu Hyundai i30. Všechny karosářské verze nové
generace se představí v průběhu následujících 12
měsíců. Vyrábět se samozřejmě budou i nadále na
Slovensku v Žilině, kde automobilka rozsáhle investuje
do modernizace výroby.

BMW modernizovalo i3
Elektromobil BMW i3 zatím zdaleka nenaplnil prodejní
cíle. Od jeho uvedení do prodeje v roce 2013 bylo
dodáno 83 000 vozů, přičemž během roku 2016 to bylo
rekordních 25 500 vozů. BMW se ve snaze zatraktivnit
jeho podobu rozhodlo opustit jeho krabicovitý
vzhled. Upravená karoserie je širší a příď se protáhla.
Také záď je méně hranatá díky úpravě tvaru střechy.
Kromě zatraktivnění vzhledu se modernizované i3
může pochlubit i rozšířenou nabídkou asistenčních
systémů včetně adaptivního
tempomatu ACC. Nemění se ale
dojezd, který je 290 km podle
NEDC, v běžném provozu 200
km. Při využití range extenderu,
tedy
spalovacího
motoru
pohánějícího generátor, se při
spotřebě benzinu 0,6 l/100 km
dojezd prodlouží o 220 km podle
NEDC. Trakční elektromotor
má výkon 125 kW (170 k). Od
listopadu nabídku variant rozšíří
sportovní verze i3s s výkonem
135 kW (184 k), speciálně
naladěným
podvozkem
a
specifickými designovými prvky.
Modernizované BMW i3 a i3s
budou mít premiéru v září 2017
na mezinárodním autosalonu
IAA ve Frankfurtu a prodej začne
v listopadu 2017.
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Zámek Tokoz Vanlock pro užitková auta
Žďárský výrobce zámků Tokoz představil
nový přídavný zámek na nákladové prostory
automobilů.
Ministerstvem
dopravy
homologovaný zámek Tokoz Vanlock je
vhodný pro zajištění skříňových i posuvných
dveří užitkových vozů nebo návěsů. V
kombinaci s cylindrickou půlvložkou Tokoz Pro
je nejbezpečnějším, nejodolnějším a zároveň
finančně
dostupným
zabezpečovacím
zařízením.
Mechanismus zámku je uložen do vysoce
odolného pouzdra o homologované
výšce 40 mm v lakované úpravě. Na dveře
nákladového prostoru se kotví v pěti
kotevních bodech. Pro odolnost vůči vnějším
vlivům je lem zámku chráněn pryžovým těsněním a
cylindrická vložka prachovou krytkou. Zadní strana
zámku je vybavena bezpečnostním nouzovým
otevíráním, které umožňuje jeho odemknutí zevnitř
zamčeného zavazadlového prostoru.
Zámek je osazený půlvložkou v europrofilu profilu
30/10. Standardně se bude jednat o půlvložku Tokoz
Pro, jednu z nejbezpečnějších cylindrických vložek
na trhu, která vyniká vysokou odolností vůči prachu,
vodě i nízkým teplotám. Zároveň je možné ji zapojovat
do systému generálního klíče, což z něj dělá ideální
řešení pro fleetová vozidla. Výrobek je rovněž možné
osadit systémem Tokoz Tech.
„Zámek koncepčně vychází z našeho osvědčeného
systému Tokoz X Safety Box, který je plně uzpůsoben

pro majitele nákladních vozů a dodávek. Kvůli
homologaci jsme museli snížit výšku pouzdra na 40
mm a zároveň jsme upravili jeho tvar tak, aby po
montáži nenarušil estetiku vozu. Podařilo se nám
vytvořit bytelný bezpečnostní zámek, který bude v
kombinaci s vložkou Tokoz Pro velmi odolný proti
vnějším vlivům a stane se tak ideálním zabezpečením
pro jednotlivce i flotily vozidel,” uvedl obchodní ředitel
divize zámků a kování Tokoz Petr Neuvirt.
Tokoz Vanlock by se do prodeje měl dostat v
druhé polovině tohoto roku v bílé a černé barvě
s předpokládanou cenou 2200 Kč bez DPH bez
cylindrické vložky, s vložkou Pro 300 2600 Kč bez DPH
a s vložkou Tech 2500 Kč bez DPH.
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Sexy i v 50
Před 50 lety Alfa Romeo v předvečer Velké ceny Itálie
F1 v Monze představila kupé 33 Stradale. Díky tvarům,
jejichž tvůrcem byl Franco Scaglione, jde o jedno z
nejvíc sexy aut všech dob. Dvoumístná 33 Stradale
byla přímo odvozena od závodního prototypu Tipo
33, s nímž se v roce 1967 Alfa Romeo vrátila na závodní
tratě. Tipo 33 byl technicky vyspělý, ale rozhodně ne
úspěšný vůz. Teprve verze 33 Daytona z roku 1968
začala pro milánskou automobilku opět sbírat vavříny.
Dvoulitrový celohliníkový motor V8 s nepřímým
vstřikováním SPICA byl převzat ze závodního
vozu. Jeho parametry byly obdivuhodné, nicméně
nevhodné pro silniční provoz. Bezkonkurenční ale byl
jeho zvuk. Výkon překračoval hranici 170 kW (230 k)
při otáčkách 8800/min a teoreticky možné jej přetáčet
až na 10 000/min. Šestirychlostní převodovka byla od
firmy Colotti.
Ze závodního prototypu byl převzat i trubkový rám,
jehož základ tvořily tři trubky velkého průměru
svařené do tvaru H s příčnou trubkou mezi kokpitem
a motorem uloženým před zadní nápravou.
Vůz byl dlouhý jen 397 cm při rozvoru náprav 235
cm. Pohotovostní hmotnost se pohybovala kolem
700 kg s rozložením mezi přední a zadní nápravu
40/60 %. Díky tomu bylo dvoudveřové kupé schopné
dosahovat zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 s a největší
rychlost 260 km/h.
Alfa 33 Stradale je věhlasná především díky nádherné
hliníkové karoserii, kterou podle návrhu Franca

Scaglioneho vyráběla milánská karosárna Marazzi. Ta
měla na starosti i konečnou montáž vozu.
Použití závodní techniky znamenalo, že auto bylo
mimořádně drahé. Za 9,75 milionu lir dokonce
nejdražší na trhu vůbec! Lamborghini Miura, uvedená
na trh ve stejné době, stála jen 7,7 milionu lir! Do jara
1969 se proto vyrobilo jen 18 kusů, z čehož pět bylo
použito pro stavbu karosářských studií. Dnes jde
o jedny z nejdražších automobilů na světě. Pokud
by se Alfa Romeo 33 Stradale objevila na aukci, její
vyvolávací cena by převyšovala hranici 10 milionů
dolarů.
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