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Škoda na IAA 2019: Začátek trvale
udržitelné budoucnosti
Premiéra modelů Superb iV a Citigoe
iV na autosalonu IAA ve Frankfurtu zahájí
novou éru značky Škoda, která zde představí
elektrifikované modely a řešení mobility pod
značkou Škoda iV.
V polovině května v Bratislavě Škoda
představila novou značku pro elektrifikované
vozy iV. Při této příležitosti ukázala čistě elektrický
model Citigoe iV a verzi
Superb iV s plug-in hybridním
pohonem nabízející „Simply
C l eve r“ e l e k t ro m o b i l i t u
dí k y krátk ým dobí jecím
časům, dlouhému dojezdu
a dostupným cenám.
Superb iV a Citigoe iV jsou
první elektrifikované, sériově
v yráběné voz y v historii
automobilky. Na začátku
roku 2020 bude v nabídce Superb s plug-in
hybridním pohonem kombinujícím výkonný
zážehový motor 1,4 TSI/115 kW a elektromotor
o výkonu 85 kW. Superb iV s dobíjením ze
zásuvky ujede na čistě elektrický pohon 55 km.
Citigoe iV je první sériový vůz značky poháněný
jen elektřinou uloženou v akumulátoru. Trakční
elektromotor má výkon 61 kW a dojezd vozu
činí až 260 km.

Škoda Auto se současně intenzivně
připravuje na elektromobilitu. Již více než 13 000
zaměstnanců absolvovalo školení zaměřená
na výrobu elektrických vozů. Od září 2019
hlavní závod Škoda Auto v Mladé Boleslavi
vyrábí vysokonapěťové trakční akumulátory
pro značky koncernu Volkswagen (viz. str.
10). Současně Škoda Auto buduje výkonnou
dobíjecí infrastrukturu pro
elek tromobily – do roku
2025 plánuje výstavbu 7000
dobíjecích stanic.
V roce 2019 budou rovněž
uvedeny na trh CNG verze
modelů Scala a Kamiq
s motorem 1,0 G-Tec/66 kW (90
k), které tak doplní nabídku
ekologických vozů značky
s pohonem na zemní plyn.
Inovační centrum Škoda Auto DigiLab, se
sídlem v Praze, Tel Avivu a Pekingu, posiluje
kompetence značky v oblasti digitálních služeb.
V roce 2020 nabídne ve spolupráci se Škoda
Auto v Praze službu sdílení elektrických vozů
WeShare. Sdílená elektromobilita WeShare,
kterou v červnu 2019 v Berlíně odstartoval
Volkswagen, přispívá k tomu, aby byla města
čistší a tišší.
více na
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ID.3 bude mít světovou premiéru na IAA
Elektromobilita bude klíčovým tématem
expozice Volkswagenu na autosalonu
ve Frankfurtu. V centru pozornosti bude
především ID.3, první plně elektrický
model založený na nové platformě MEB.

Kvůli němu musí počkat i premiéra osmé
generace Golfu. Tento model rozhodne
o budoucnosti Volkswagenu, který vsadil
vše na jedinou kartu – elektromobilitu.
Volkswagen s ním chce navázat na
průlomové modely Brouk a Golf. ID.3
bude mít tři různé velikosti akumulátorů
s kapacitou77 kWh, 58 kWh nebo 45 kWh
a v závislosti na tom dojezd mezi 330
a 550 km (podle WLTP). Volkswagen bude
garantovat kapacitu akumulátoru na osm
let nebo 160 000 km. Trakční elektromotor
o výkonu 150 kW (204 k) bude pohánět
zadní kola. Výroba ID.3 začne na konci
roku 2019 a první vozidla by měla dorazit
k dealerům do poloviny roku 2020.
Na IAA budou vystaveny také studie
dalších modelů ID, jejichž uvedení na trh
bude následovat v rychlém sledu po ID.3.

Cupra Tavascan: čistá dynamika na kolech
Vedle nové studie dceřiné společnosti
Seatu Cupra bude VW ID.3 vypadat trochu
obyčejně. Dech beroucí SUV kupé Cupra
Tavascan má samozřejmě také elektrický
pohon. Dva trakční elektromotory,
uložené v platformě MEB na přední
a zadní nápravě, přinášejí systémový
výkon 225 kW (306 k) a zrychlení z 0 na 100
km/h za méně než 6,5 s. Li-ion akumulátor
s kapacitou 77 kWh by měl umožnit dojezd
až 450 km podle standardu WLTP. To, zda
se Tavascan promění v sériové auto, zatím
nebylo zveřejněno. Seat a Cupra plánují
v roce 2021 prodávat celkem šest vozů
s plně elektrickým nebo plug-in hybridním
pohonem.
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Scala a Kamiq se představí
ve verzích Monte Carlo
Škoda rozšiřuje nabídku verzí kompaktních
modelů Scala a Kamiq o novou vrcholnou
výbavovou linii Monte Carlo. Svými dynamickými
černými prvky a černým nápisem Škoda na zádi
jim dodává sportovnější charakter. Sportovní
lifestylové varianty kompaktních modelů značky
Škoda nesou tradičně označení Monte Carlo
hlásící se ke sportovní tradici značky. Nové verze
modelů Scala a Kamiq v současné nabídce
doplní model Fabia Monte Carlo.
Premiéra modelů Škoda Scala Monte Carlo
a Kamiq Monte Carlo proběhne na autosalonu
IAA ve Frankfurtu ve dnech 10. až 22. září 2019.
K zákazníkům se dostanou ve čtvrtém čtvrtletí
roku 2019. Budou k dispozici se všemi motory
aktuálně dodávanými pro tyto modelové řady.

K sériové výbavě patří zatmavená zadní okna
Sunset, panoramatická střecha a prodloužené
sklo pátých dveří včetně černého střešního
spoileru. Sportovní vzhled doplňuje černý zadní
difuzor, černé nápisy a zadní světla Top-LED
s animovaným ukazatelem směru jízdy.
I nte r i é r o ž i v u j í s p o r tov n í s e d a d l a
s integrovanými hlavovými opěrkami a prvky
obšité kůží. Speciální design mají také dekorační
lišty a přístrojová deska. Multifunkční sportovní
volant je potažený perforovanou kůží a obšitý
červeným ozdobným stehem, stejně jako
hlavice řadicí páky a madlo páky ruční brzdy.
Sportovní vzhled interiéru doplňují kryty pedálů
v hliníkovém designu.

Černé prvky a velká kola černá 17“, volitelně
18“, z lehkých slitin jsou odkazem na úspěšné
soutěžní vozy. Tyto verze cíleně oslovují mladší
skupinu zákazníků, která oceňuje sportovní
charakter a emocionální, stylový design.
Rámeček výrazné mřížky chladiče mezi
Bi-LED světlomety je vyveden v lesklé černé
barvě, černé jsou také části přepracovaného
předního spoileru a nápis Škoda na pátých
dveřích, kryty vnějších zpětných zrcátek a prahy.
více na
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Opel v ČR s novým obchodním modelem
Jak jsme již informovali, v dubnu 2019
byla uzavřena dohoda mezi vedením
koncernu PSA, jehož je Opel od roku 2017
součástí, a švýcarskou skupinou Emil Frey,

podle které bude Opel rozvíjet své další
podnikatelské aktivity v České republice
prostřednictvím skupiny Emil Frey Group
jako lokálního nezávislého importního
partnera. Nyní se tento proces završuje.
Od 2. září 2019 je velkoobchodním
dovozcem značky Opel pro ČR skupina
Emil Frey a veškeré obchodní aktivity Opelu
v ČR budou řízeny nově vzniklou lokální
společností O Automobil Import s.r.o. Do
ní byli převedeni současní zaměstnanci
Opelu v ČR. Dosavadní ředitel kanceláře
Opel v ČR Josef Šopík se stává ředitelem
značky Opel pro ČR.

Elektrifikace i pro historická vozidla
Dokonce i oldtimery mohou být
moderní a jezdit bez emisí – po odstranění
spalovacího motoru a nainstalování
elektrického
pohonu.
Společnost
Volkswagen Group Components a její
partner eClassics to ukáží na autosalonu
ve Frankfurtu. Základem pro přestavbu
se stal historický Volkswagen Brouk. Do
toho byl nainstalován elektrický pohon
z Volkswagenu e-up zahrnující elektromotor
s výkonem 60 kW (82 k), jednostupňovou
převodovku a akumulátor s kapacitou
36,8 kWh. S tím má e-Käfer dojezd přes
200 km. Podvozek a brzdy byly
přizpůsobeny
zvýšené
hmotnosti
na 1280 kg.
Podle generálního ředitele Volkswagen
Group Components Thomase Schmalla
je možná elektrifikace i dalších vozů: „Již
nyní pracujeme na platformě pro Bulli
a také Porsche 356 je představitelné

do elektroverze.“ V budoucnu budou
využitelné i komponenty z platformy
MEB, takže se škála historických vozidel
přestavitelných na elektrický pohon ještě
rozšíří.
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Taycan je úplně jiné Porsche
V novém Porsche Taycan okamžitě
pochopíte, že toto je úplně jiné auto, než
ostatní modely značky. Zcela tu chybí obvyklé
dramatické mručení turbodmychadlem
přeplňovaného plochého šestiválce.
Dlouho očekávaná novinka se představila
současně v Evropě u solární elektrárny
v Neuhardenbergu poblíž Berlína, v Severní
Americe na hranici mezi státem New York
a provincií Ontario u Niagarských vodopádů
reprezentujících vodní energetiku a v Číně
u větrné farmy na ostrově Pingtan v provincii
Fu-ťien. Tři místa symbolizující tři způsoby trvale
udržitelné výroby elektrické energie, z nichž
se premiéra vysílala do světa, symbolizovala
i paradox čistých energií: proč vynaložit tolik
energie, aby se auta dopravila na tak odlehlá
místa jen proto, aby se s vynaložením další
energie ukázala světu?
„Taycan jezdí jako Porsche, vypadá jako
Porsche, voní jako Porsche a má v sobě duši
Porsche – i když má elektrický pohon,“ řekl

vedoucí vývoje Taycanu Stefan Weckbach.
Jenže nemá zvuk Porsche. Pro Porsche není
jen odpovědí na Teslu Model S. Je předvojem
celé ﬂotily automobilů poháněných pomocí
akumulátorů, kterou Porsche plánuje pro příští
desetiletí, a to včetně crossoverů a roadsterů.
Do roku 2025 v Zuﬀenhausenu chtějí mít více než
50 % prodaných vozidel vybaveno zástrčkou.
Taycan je prvním sériovým elektromobilem,
který pracuje se systémovým napětím 800
V namísto obvyklých 400 V. Díky lze akumulátor
dobít během 5 minut na dalších 100 km jízdy
(podmínkou je vysokovýkonná dobíjecí stanice).
Taycan Turbo S a Taycan Turbo už lze
objednávat - v Německu za 185 456 eur resp.
152 136 eur. Turbo S poskytne výkon 560 kW (761
k), zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,8 s a dojezd
až 412 km (podle WLTP). Turbo má 500 kW (680
k) a na 100 km/h zrychlí za 3 s, dojezd ovšem je
450 km. Nejvyšší rychlost obou vozů s pohonem
všech kol činí 260 km/h. Úsporu energie zajišťuje
vysoký rekuperační výkon až 265 kW. Rekuperaci
se využívá při 90 % veškerého zpomalování. Na
druhý rychlostní stupeň Taycan jede v úsporném
režimu, takže zrychlí z 0 na 100 km/h „jen“ za 5
s, ale prodlouží se dojezd.
Porsche použilo označení Turbo, ač jde o vůz
bez spalovacího motoru s turbodmychadlem.
Pro Porsche údajně je Turbo spíš symbolem pro
výkon než odkazem na techniku motoru.
více na
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Toyota v Polsku zahajuje výrobu nového motoru
Toyota Motor Manufacturing Poland
(TMMP) zahájila v Jelcz-Laskowicích
výrobu nového zážehového motoru 2,0 l.
Motor patří do rodiny pohonných ústrojí
pro vozy na platformě TNGA (Toyota New
Global Architecture). Bude sloužit pro
hybridní verze modelu Corolla hatchback
i kombi a pro model RAV4 s konvenčním
pohonem. Zahájení výroby přichází krátce
po oznámení sesterského závodu TMMP ve
Walbrzychu počínaje rokem 2021 rozšířit
výrobní sortiment o ústrojí e-CVT. Toyota
v Polsku investovala přes miliardu eur
a vytvořila 2700 pracovních míst.

Všechny vozy PSA s homologací pro Euro 6
Všechny osobní vozy značek Peugeot,
Citroën, DS, Opel a Vauxhall získaly
homologaci podle nové emisní normy
Euro 6d-Temp-EVAP-ISC, která platí
od 1. září 2019. Skupina PSA byla díky
použití vhodných technologií (selektivní
katalytická redukce SCR u vznětových
motorů a filtru pevných částic GPF
u zážehových) již s předstihem na tyto
přísnější normy připravena.
Od 1. září 2019 se zpřísnila kritéria pro
měření emisí osobních automobilů. Test
RDE (Real Driving Emissions) definuje

maximální přípustný rozdíl mezi emisemi
NOx a prachových částic v reálných
p o d m í n k á c h a m ě ře n í m n ov ý m
homologačním postupem. Test EVAP (emise
prostřednictvím vypařování) měří množství
uhlovodíků, které se odpaří z palivového
systému vozidla (týká se odvětrávání nádrží
na benzin) a test ISC (In Service Conformity)
zajišťuje, že auta mladší pěti let, která jsou již
v provozu, musí i nadále splňovat všechny
emisní normy. Všechny modely osobních
vozů skupiny PSA již byly těmto testům
podrobeny a získaly homologaci.

Krátce

Renault připravuje plug-in hybridní verze modelů Captur, Clio a Mégane
a elektromobilní Twingo.
Německá pošta ohlásila překonání hranice 10 000 dodaných elektrododávek StreetScooter.
Evropský soudní dvůr v Lucemburku dostal požadavek na uvěznění německých politiků
bránících zákaz dieselů.
Toyota s čínskou Pony.ai budou společně testovat autonomní vozy Lexus RX v ulicích
Pekingu a Šanghaje.
Volkswagen už vyprodal všech 30 000 elektromobilů ID.3 1. edition, jenže Tesla ve dvou
dnech předprodala 276 000 Modelů 3.
více na
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Zástupci Tatra Trucks ocenili
Hanse Ledwinku in memoriam
Automobilku Tatra Trucks navštívil syn
legendárního konstruktéra Hanse Ledwinky Erich
společně s vnukem slavného projektanta Hansem
mladším. Významnou návštěvu v Kopřivnici
přivítali zástupci společnosti v čele
s výkonným ředitelem Pavlem
Lazarem. Po uvítání a ocenění
významu rodiny Ledwinkových
přednesl vedoucí exportu Tatra
Trucks Pavel Petrásek prezentaci firmy,
ve které připomněl milníky vývoje
společnosti, představil současný
sortiment a nastínil její budoucnost.
Pavel Lazar ocenil v ýznam
Hanse Ledwinky pro značku Tatra,
jeho pracovitost i tvůrčí myšlenky,
připomněl jeho sepjetí s kopřivnickou
automobilkou a dlouhotrvající pracovní vztah.
V uznání za zásluhy o automobilku předal Hansi
Ledwinkovi ml. vyznamenání „Zasloužilý Tatrovák",
které jeho dědovi udělilo in memoriam vedení
společnosti Tatra Trucks.
Hans Ledwinka se narodil v roce 1878
v Klosterneuburgu u Vídně. V roce 1897
nastoupil do Nesselsdorfer Wagenbau (dnešní
Tatra Trucks). Téhož roku byl členem týmu, který
stavěl první kopřivnický automobil Präsident.
Později už byl konstruktérem prvního závodního
speciálu pro Theodora von Liebiega. V roce

1902 firmu opustil avšak v roce 1905 se vrátil jako
vedoucí automobilového oddělení. Jenže firma
investovala do výroby vagónů a proto ji opustil
podruhé.
Když v roce 1921 tehdy již Tatra
stavěla novou automobilku, vrátil se
Ledwinka zpět a brzy přišel s typem
T 11 s centrální nosnou troubou,
nezávisle výkyvnými polonápravami
a vzduchem chlazeným motorem.
Počátkem 30. let přišel s vozem
T57 přezdívaným Hadimrška. Pak
nastala éra aerodynamických
automobilů. Mladí konstruktéři Erich
Übelacker a syn Hanse Ledwinky
Erich pod jeho vedením navrhli
Tatru 77. Spolu s nástupci šlo o obchodně
nejúspěšnější aerodynamické automobily vůbec.
Aerodynamika se prosadila i na kolejích - v roce
1936 vyjely dva motorové vozy Slovenská strela.
Válka však situaci změnila a produkce přešla na
válečnou výrobu. Tehdy se objevila další novinka
– nákladní Tatra T 111.
Po válce byl Hans Ledwinka zatčen a odsouzen
za vlastizradu. Ani ve vězení kopřivnickým
konstruktérům neodmítl pomoc. V roce 1951
byl propuštěn a opustil Československo. Zemřel
v Mnichově roku 1967. V roce 1992 byl nejvyšším
soudem ČR plně rehabilitován.
více na
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podvozkovou
platformu GA-B

Trakční akumulátory z Mladé Boleslavi
Škoda Auto zahájila výrobu komponent
pro elektrická vozidla koncernu Volkswagen.
V hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi
vyrobila první sériové komponenty pro elektricky
poháněné automobily značek Škoda, Audi, Seat
a Volkswagen. Škoda zde vyrábí vysokonapěťové
trakční akumulátory pro plug-in hybridy na bázi
modulární platformy MQB. Budou se používat
i v modelu Škoda Superb iV, jehož výroba bude
zahájena v září 2019 v závodě v Kvasinách.
Michael Oeljeklaus, člen představenstva
společnosti Škoda Auto za oblast výroby
a logistiky, zdůraznil: „V listopadu 2017 se koncern
Volkswagen rozhodl pověřit společnost Škoda
Auto výrobou elektrických komponent pro plugin hybridní vozy - to je důkaz enormní důvěry.
Mezitím jsme zde přijali potřebná opatření a tento
úkol důsledně splnili.“
Společnost Škoda Auto do výrobních linek na
vysokonapěťové akumulátory investovala 25,3

milionů eur. S přípravou závodu v Mladé Boleslavi
na výrobu elektrických komponent začala před
dvěma lety. Počáteční výrobní kapacitu 150 000
kusů ročně Škoda Auto v příštích letech ještě
rozšíří.
Ve výrobě elektrických komponent přímo
nebo nepřímo pracuje asi 200 zaměstnanců.
Vedle nich zde pracuje také 13 robotů KUKA
s nosností od 210 do 500 kg. Na výrobní lince se
moduly nejen montují, ale také testují a před
montáží do vozů i nabíjejí. Články a moduly
společnost Škoda Auto nakupuje od externích
dodavatelů.
Vedle nových výrobních technologií se
společnost Škoda Auto také intenzivně zabývala
dalšími specifickými tématy, mimo jiné i oblastí
bezpečnosti práce a požární ochrany, protože
práce na montážní lince vysokonapěťových
akumulátorů vyžaduje mimořádná bezpečnostní
opatření.

více na
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Škoda Auto DigiLab spouští v Praze BeRider
Škoda Auto DigiLab v Praze uvádí službu
sdílení elektrických skútrů BeRider. Odstartovala
jako pilotní provoz s 50 skútry. Průběžně bude
jejich provoz vyhodnocován a počet se bude
rozšiřovat.

Po dohodě s městskými částmi bylo pro
půjčování zvoleno širší centrum města. Tam
mohou uživatelé skútry odstavit na libovolném
legálním místě. Jezdit je samozřejmě možné
i mimo tuto oblast.

Služba BeRider je součástí komplexního
systému městské mobility, na němž Škoda Auto
DigiLab už třetím rokem pracuje. Vychází při tom
z poznatku, že je stále víc těch, kteří nechtějí auto
vlastnit a snahou společnosti je udržet si i tyto
potenciální zákazníky. Služba sdílení elektricky
poháněných skútrů BeRider navazuje na službu
sdílení automobilů Hoppy Go a aplikaci City
Move, doporučující nejvýhodnější způsob
dopravy v Praze s využitím i městské dopravy.

Parkovací pozice, nabití a další data se
v reálném čase přenášejí do dispečinku. Takto
lze lokalizovat chybně zaparkované nebo
vybité skútry (ty jsou vybaveny výměnnými
akumulátory) či okamžitě zjistit, pokud někdo
nevrátí přilbu a rychle řešit případné problémy.
S nástupem zimního počasí budou skútry
staženy, ale není pro to stanoven pevný termín.

V rámci projektu se analyzovaly zkušenosti
z různých systémů sdílené mobility po světě
a ty se promítly do služby BeRider a cílem
zajistit maximální bezpečnost a jednoduchost
ovládání.

V rámci pilotního provozu je hlavním cílem
sběr dat a zkušeností pro další vylepšení služby
tak, aby se mohla stát součástí celého komplexu,
propojit se s dalšími službami a samozřejmě
i generovat zisk.

Aby mohli uživatelé službu BeRider využívat,
musí si do svého telefonu instalovat aplikaci
BeRider. Pak si mohou najít a rezervovat volný
skútr a ten telefonem odemknout a ze schránky
vyjmout přilbu. Po skončení jízdy uloží přilbu do
uzamykatelné schránky a skútr zamknou. Službu
mohou využívat nejen obyvatelé Prahy, ale i ti,
kteří sem přijíždějí za prací nebo jako turisté.
Půjčovné se platí kartou. Cena za 1 minutu činí
5 Kč, přičemž prvních 15 minut služby je zdarma
a v nabídce jsou i speciální balíčky služeb se
zvýhodněným tarifem.
více na
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Naděje pro turbodiesely: Twin Dosing
Moderní turbodiesel produkuje v porovnání
se zážehovými motory mnohem méně oxidu
uhličitého (CO2), protož nafta má vyšší
energetickou hustotu než benzin a proces
spalování je ve vznětovém motoru efektivnější.
Jenže v důsledku aféry Dieselgate nastalo
křížové tažení proti turbodieselům.
Po eliminaci emisí pevných částic (sazí)
pomocí filtrů DPF jsou jediným skutečným
problémem turbodieselů emise oxidů dusíku
(NOx). Většina automobilek pro jejich redukci
využívá selektivní katalytickou redukci SCR
se vstřikováním vodného roztoku močoviny
AdBlue do výfukového potrubí těsně před SCR
katalyzátor. Redukční činidlo se odpařuje a štěpí
za vzniku čpavku (NH3). Ten v katalyzátoru
reaguje s oxidy dusíku tak, že vznikají dusík
a voda. Pokud se teplota výfukových plynů
pohybuje v rozmezí 220 °C až 350 °C dokáže
SCR odbourat přes 90 % oxidů dusíku. SCR
katalyzátor je umístěn co nejblíž k turbu, aby
redukce NOx naplno fungovala již krátce po
nastartování.

Problémem je dlouhodobá jízda vysokou
rychlostí po dálnici. Motor pracuje s větším
zatížením a teplota výfukových plynů dosahuje
až 500 °C, takže množství odbourávaných oxidů
dusíku klesá.
Nyní Volkswagen přichází s technologií Twin
Dosing, tedy dvojitým dávkováním AdBlue.
Motor splňuje budoucí emisní normu Euro 6d
protože nemá jeden SCR katalyzátor, ale dva.
První se nachází tradičně co nejblíže turbu,
druhý je ve výfukovém potrubí umístěn dál. Těch
několik centimetrů stačí, aby se výfukové plyny
ochladily až o 100 °C. Druhý SCR katalyzátor
díky tomu dokáže účinně redukovat emise NOx
i při vysoké zátěži motoru. Nic není zadarmo,
protože vzroste spotřeba AdBlue.
Testy v reálném provozu podle metodiky
RDE ukázaly, že Passat s motorem vybaveným
systémem Twin Dosing vypouští do ovzduší
až o 80 % méně NOx než motor s jedním SCR
katalyzátorem. Technologie Twin Dosing bude
mít premiéru v novém Passatu 2,0 TDI Evo/110 kW
(150 k) a v připravovaném Golfu VIII. generace.
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Toyota vyvinula podvozkovou platformu GA-B
Toyota vyvinula novou platformu pro malá
auta. Zásluhou modulární koncepce poskytuje
mimořádnou ﬂexibilitu využití. Stane se základem
pro novou generaci malých aut značky.
Vývoj nových platforem automobilky Toyota
TNGA (Toyota New Global Architecture) přinesl
velkou změnu v otázkách jízdních vlastností,
ovladatelnosti a stylistického ztvárnění nových
modelů značky. Jako první přišla platforma GA-C
pro středně velké modely nové generace Prius,
C-HR a nově uváděné verze řady Corolla. Na
podvozkové platformě GA-K stojí větší sedany
a SUV Camry a RAV4
Nyní Toyota uplatňuje filosofii a technologie
TNGA nasazením platformy GA-B pro malé
vozy. Platforma GA-B, stejně jako platformy

GA-C a GA-K, přináší jistější jízdní vlastnosti
a přirozené chování vozidla. Napomáhají k tomu
různé prostředky. Propracované technologie
spojů přispívají k vysoké tuhosti ve spodní části
nosné struktury při nízké hmotnosti a výrobních
nákladech.
U zavěšení předních kol se vzpěrami typu
McPherson se používají tlumiče s nízkým třením
a různé typy pružin. U zadních kol lze v závislosti
na charakteru a typu vozidla použít zkrutnou
příčku nebo víceprvkovou nápravu (multi-link).
U platformy GA-B se posouvá sedadlo
řidiče níž a dozadu směrem ke středu vozu,
což napomáhá ke snížení těžiště vozidla. Tím se
zároveň zlepšuje poloha za volantem, který lze
nastavit v optimálním úhlu blízko k řidiči. Díky
nižší poloze pevných bodů v horní části karoserie
a nižšímu posazení řidiče mohou konstruktéři
koncipovat i nízká vozidla se širokým postojem.
Kombinace dlouhého rozvoru a chytrého přístupu
k obestavění prostoru zaručuje velký vnitřní
prostor i v případech, kdy má vůz kompaktní
vnější rozměry.
Nová platforma GA-B nabízí vysokou
úroveň modularity vyplývající z různých délek
rozvoru náprav, výšek vozidla a rozchodu kol,
což konstruktérům dovoluje vytvářet atraktivní
vozidla lišící se velikostí i typem karoserie.
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Jen třetina elektromobilů ve městech
Přesto, že jsou elektromobily předurčeny pro
provoz ve městech, v Německu zjistili, že jen
třetina z nich je registrovaná ve městech.
V Německu je v současné době registrováno
83 200 osobních automobilů s elektrickým
pohonem. Z nich jen 27 800 (tzn. 33,4 %) má
registraci v některém z 80 měst s počtem
oby vatel přesahujícím 10 0 0 0 0. Nejvíc
elektromobilů je registrováno v Mnichově (3122
vozidel s elektrickým pohonem), Berlíně (2713)
a Hamburku (2233). Soukromě je registrováno
43 800 elektromobilů (52,6 %), jako firemních to
je 39 400. U soukromých registrací vede Berlín
s 952 e-mobily, což je 35 % z celkového počtu.
V současné době je v Německu 20 500
dobíjecích stanic, což je o 52 % víc než před

rokem. Vychází tedy čtyři elektromobily
na jednu stanici.
V Německu je rovněž registrováno 341 000
vozidel s hybridním pohonem. Celkový počet
registrovaných automobilů v Německu je
okolo 47 milionů, takže podíl elektromobilů
představuje méně než 0,2 % a hybridů 0,7 %.
Cílem spolkové vlády je mít do roku 2030
v provozu 10 milionů elektromobilů. Proto byl
schválen program podpory elektromobility
ve výši několika miliard eur. Podle sdružení
německých automobilek VDA bude nezbytné
mít do té doby nejméně milion dobíjecích
stanic, z čehož bude nejméně 10 0 0 0 0
rychlodobíjecích. Navíc bude muset být několik
milionů soukromých dobíjecích stanic.
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