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Nová karosářská verze Škoda Enyaq Coupé iV
Elektricky poháněná Škoda Enyaq iV byla
velmi dobře přijata zákazníky. Dosud vykazuje
70 000 objednávek – nejvíc v Německu,
Norsku a Nizozemsku – a řadí se mezi pětici
nejprodávanějších elektromobilů v Evropě.
Přesto na začátku roku 2022 nabídku doplní
verze Enyaq Coupé iV. Díky lepší aerodynamice
s hodnotou součinitele aerodynamického odporu
CX 0,247 bude ještě úspornější. V kombinaci
s akumulátorem s větší kapacitou a pohonem
zadních kol ve verzi iV 80 umožní dojezd 535 km
v režimu WLTP.
Nová varianta nabídne dvě různé kapacity
akumulátorů, tři výkonové stupně a pohon

zadních (verze Enyaq Coupé iV 60 a Enyaq
Coupé iV 80 ) nebo všech kol ( Enyaq Coupé iV
80x). Enyaq Coupé iV je délkou 4653 mm o 4 mm
delší a výškou 1617 mm o 1 mm vyšší než Enyaq
iV. Objem zavazadlového prostoru je 570 l.
Na přání může být vůz vybaven Matrix-LED
hlavními světlomety s 24 segmenty v každém
modulu. Na přání je k dispozici také přední maska
Crystal Face. Celkem 131 LED diod osvětluje
vertikální lamely a horizontální linku výrazné
přední masky.
Interiéru dominuje 13“ dotyková obrazovka
infotainmentu a virtuální kokpit s 5,3“ displejem,
za příplatek doplňuje head-up displej s rozšířenou
realitou.
Akumulátor je v modulární platformě pro
elektromobily MEB koncernu Volkswagen umístěn
v podlaze mezi přední a zadní nápravou. Základní
verze Enyaq Coupé iV 60 má výkon 132 kW
a akumulátor s kapacitou 62 kWh, respektive
využitelnou 58 kWh. Verze Enyaq Coupé iV 80 má
výkon 150 kW a akumulátor s kapacitou 82 kWh,
resp. 77 kWh. Stejný akumulátor využívá verze
Enyaq Coupé iV 80x s trakčním elektromotorem
o výkonu 195 kW. Má pohon všech kol díky
druhému elektromotoru o výkonu 80 kW, který
je umístěn na přední nápravě.
více na
www.autoweek.cz

Ceny pro novou generaci Peugeotu 308
Peugeot uvádí na trh novou generaci
modelu Peugeot 308. Na masce
chladiče nese nový znak značky. Vyrábí
se ve Francii v Mylhúzách a první vozy
k zákazníkům v ČR dorazí v lednu 2022.

Nový Peugeot 308 vychází z platformy
EMP2 (Efficient Modular Platform), která
umožňuje nabídnout i elektrifikované
verze. Při uvedení na trh jsou kromě
zážehových
a
vznětových
motorů
k dispozici i dva plug-in hybridy. Akční
cenová nabídka začíná na 465 000 Kč za
verzi 1,2 PureTech 110 MAN6 Active Pack,
v případě hybridních verzí na 770 000 Kč.
vč. DPH za Hybrid 180 e-EAT8. V základní
výbavě mají mj. LED světlomety vpředu
i vzadu, Peugeot i-Connect, Peugeot
Connect radio, volbu jízdního režimu,
automatickou dvouzónovou klimatizaci,
tlačítkové startování, elektricky ovládaná
okna a vnější zrcátka.

Nebezpečné hrátky s cenami paliv
Sdružení automobilových dopravců
ČESMAD
Bohemia
reaguje
na
nebezpečné rozkývání cen pohonných
hmot. Za současnou inflací stojí z části
i vysoké ceny benzinu a nafty. O to větší
pozdvižení vyvolala zpráva z německých
médií, že tamní vláda připravuje
zvýšení cen paliv o 0,7 eura, tedy
o 18 Kč, což je v případě nafty o 50 %.
Záminkou je předpokládané neplnění
dekarbonizačních cílů v dopravním sektoru
a pomalý přechod k bezemisní dopravě.
Třeba to zabere na obyčejné motoristy,
ale pro dálkovou kamionovou dopravu
je to prazvláštní zdůvodnění. Zodpovědní
politici jakoby si neuvědomovali, že
v současné době není na trhu žádné reálně
využitelné větší vozidlo na alternativní
pohon a ještě poměrně dlouho nebude.
Pro české dopravce by skokové zdražení
v Německu příliš neznamenalo. Jejich
kamiony ujedou na nádrž více než 2000 km

a dražší německé naftě se vyhýbají. O to víc
jsou závislí na tuzemských cenách nafty.
Jakékoliv zvýšení spotřební daně by je
okamžitě podrazilo vůči levnější východní
konkurenci těžící právě z domácí nižší
ceny nafty a práce.

více na
www.autoweek.cz

Bezradnost v Mnichově
Veletrh IAA Mobility 2021 v Mnichově chtěl
odstartovat nový koncept pro budoucnost –
s novou podobou a novým místem konání. Už
druhý den po oficiálním otevření bylo jasné –
tento pokus, alespoň částečně, selhal. Takto jej
hodnotí naši kolegové z agentury Global Presse.
IAA Mobility chce prezentovat nejnovější
produkty automobilového průmyslu – zelené,
s elektrickým pohonem. S různými expozicemi
ve městě má být zmapován celý rozsah mobility
pro budoucnost. Proto mezi 744 vystavovateli
najdeme nejen výrobce automobilů a jejich
dodavatele, ale také 72 značek jízdních kol.
V takzvané Blue Line (Modré uličce) by měli mít
návštěvníci možnost vyzkoušet si více než 250
vozidel orientovaných na budoucnost.
V podvečer ovšem mapy Google zobrazovaly
ulice v centru Mnichova červeně. Kolega,
kterému se podařilo zmocnit se jednoho
z testovacích elektromobilů, za hodinu nenajel
ani 6 km. To ukazuje zásadní věc: kolaps provozu
ve městech, jako je Mnichov, větší počet
elektrických vozidel nezmění.
Do každodenní reality návštěvníků nová
mobilita ještě nedorazila. Na parkovišti je
k dispozici 80 dobíjecích stanic, na místech

vyhrazených pro vystavovatele vidíme převážně
auta na benzin a naftu. Je to jasné: dokud jsou
služební vozy symbolem postavení a vítanou
formou zvýšení platu, tento rozpor mezi
propagovanou a reálnou mobilitou se jen těžko
změní. To dokládá i průzkum organizace DUH
ukazující, že jen 16 ze 233 služebních vozů čelních
politiků Spolkové republiky plní emisní limit EU
95 g CO2/km, přičemž počet vozidel řazených
do kategorie „Klimakiller“ už narostl na 51 %.
Ve výstavních halách vidíme jen zmatené
tváře a zívající prázdné tribuny čekající na
přednášky o zářivé budoucnosti. A jinak: málo
– málo výrobců automobilů, málo dodavatelů,
málo start-upů, málo poskytovatelů mobility.
Prostě to nefunguje pro novináře ani pro
obchodní představitele. A platící návštěvníci
pravděpodobně musejí být ještě méně nadšení.
Ovšem koncept decentralizovaných
otevřených prostor na mnichovských náměstích
funguje. Díky nádhernému počasí a volnému
vstupu je tam téměř festivalová atmosféra a před
stánky se tvoří dlouhé fronty. Zdá se, že mnoho
lidí má potřebu získat informace a zkušenosti
pokud jde o řešení mobility připravovaná pro
budoucnost. To budí naději.
více na
www.autoweek.cz

Překvapivá hvězda IAA: ACM City One
Letošní veletrh IAA Mobility v Mnichově není
autosalon, nicméně do jisté míry plní to, co
slibuje – ukazuje velkou škálu nových elektricky
poháněných vozidel a souvisejících technologií.
To opravdu zajímavé je, ale k vidění jinde než
v expozicích velkých společností a automobilek.
Příkladem je miniaturní výstavní prostor
společnosti Adaptive City Mobility prezentující se
mezi start-upy. ACM je mladá firma z Mnichova
založená bývalým vývojářem Mini Paulem
Leiboldem. Jejím významným investorem je
bývalý generální ředitel Opelu K. T. Neumann.
Pětidveřový City One při délce 3,6 m dokáže
pohodlně přepravit čtyři cestující, v případě
potřeby až pět, se zavazadlovým prostorem
o objemu 400 l. Nebo uveze dva lidi a europaletu
v nákladovém prostoru o objemu 1450 l při
užitečném zatížení až 430 kg.
To nejzajímavější ale najdeme pod podlahou
zavazadlového prostoru. Zde jsou šikmo uložené

čtyři malé bloky akumulátorů, každý s kapacitou
2,5 kWh a hmotností 10 kg, takže se dá snadno
vyměnit. Při průměrné spotřebě elektrické
energie 8,5 kWh/100 km vystačí na ujetí více než
100 km. Pokud potřebujete víc, ve střešním nosiči
můžete mít čtyři náhradní, takže se teoreticky dá
ujet až 240 km.
Prodejní cena City One by měla být
kolem 10 000 eur (255 000 Kč) a zahájení
prodeje je plánováno na rok 2023. Může
to být reálné, protože partnerem tohoto
projektu je kanadsko-rakouský gigant Magna
International, který nedávno založil společný
podnik s LG Electronics.
Vyměnitelné akumulátory dělají z City One
favorita pro nízkonákladové taxislužby a služby
sdílení automobilů, protože jej lze používat i ve
třísměnném provozu. Pro nabití výměnných
akumulátorů stačí domácí zásuvka.
více na
www.autoweek.cz

Elektrický Renault R5: připraven být úspěšný
Na mnichovském veletrhu IAA letos není
moc těžké vzbudit pozornost. Skupina Renault
v tomto ohledu kraluje, protože předvádí hned
tři potenciální prodejní esa – plně elektrický
MéganE E-Tec 100% electrique, Dacii Jogger
jako jedinou významnou novinku celé výstavy
bez elektrického pohonu a sériové podobě
hodně blízký koncept Renault 5 s elektrickým
pohonem, který byl virtuálně představen
na začátku roku. Na zahájení prodeje si ale
počkáme do roku 2024.
Zatímco Dacia Jogger přitahuje pozornost
už před hlavním vchodem, MéganE E-Tec
100% electrique ovládl stánek Renaultu první
novinářský den, elektrická 5 musela s uvedením
počkat až do druhého dne, kdy ji mohl šéf
Renaultu Luca de Meo ukázat i spolkové
kancléřce Angele Merkelové.
Nový Renault 5 je přes patrné stylistické
odkazy na dávnou legendu značky autem
plně těžícím z vymožeností techniky 21. století.
Je to elektromobil navržený s využitím alianční

platformy CMF-BEV, což je evoluce platformy
CMF-B představená poprvé u nové generace
Clia a připravená k výrobě v milionech kusů, což
by mělo výrazně snížit výrobní náklady a učinit
z elektrického Renaultu 5 cenově mnohem
dostupnější model než retro-konkurenti Mini
a Fiat 500.
Totéž platí pro pohonnou jednotku, která by
měla být kompletně převzata z Renaultu Zoe,
tedy s trakčním elektromotorem o výkonu 100 kW
(136 k) a s akumulátorem s kapacitou 52 kWh
vhodným pro dosažení dojezdu 400 km, což pro
městské malé auto bohatě stačí. Renault slibuje
významné zrychlení procesu dobíjení, ovšem až
s uvedením nové technologie od roku 2026.
Elektrický Renault 5, vyráběný ve Francii
a s akumulátorem rovněž vyráběným ve Francii,
by měl mít cenu kolem 20 000 eur (500 000 Kč)
bez státních dotací. Může se to na auto pro
mladé zdát hodně, jenže žádná srovnatelná
konkurence zde zatím není – Volkswagen svůj
stejně drahý ID.Life slibuje až na rok 2025.
více na
www.autoweek.cz

Celoroční pneumatika nové generace
Pneumatika Michelin CrossClimate 2
v sobě propojuje mnoho výkonnostních
charakteristik,
které
jsou
zdánlivě
neslučitelné.
Poradí
si
s
různými
povětrnostními podmínkami ve všech
ročních obdobích. Poskytuje výhody
letní pneumatiky z hlediska brzdných
vlastností na suchém i mokrém povrchu,
energetické
účinnosti
a
životnosti,
stejně jako přednosti zimní pneumatiky
z hlediska záběru a brzdění na sněhu a při

nízké teplotě. Značení 3PMSF (3 vrcholky
hor se sněhovou vločkou) na bočnicích
potvrzuje, že pneumatiku je možné
používat v zimě i v zemích, kde je používání
zimních pneumatik povinné. Michelin
CrossClimate 2 představuje inovativní
kombinaci vyspělých technologií. Díky nim
zajišťuje maximální výkony po celou dobu
životnosti a exceluje při brzdění a záběru.
Pneumatika Michelin CrossClimate
měla od uvedení na trh v roce 2015
obrovský dopad na evropský trh
celoročních pneumatik, který narůstá
o 19 % ročně a byl jediným segmentem,
který zaznamenal růst i během pandemie.
Odhaduje se, že v příštích pěti letech bude
mít tempo růstu nad 16 % ročně.

Pirelli pro elektromobily a hybridy
Pirelli představuje svou první pneumatiku
s vysokým indexem zatížení HL určenou
především pro elektrické a hybridní
automobily a SUV. Pneumatika Pirelli
P Zero HL je vyrobena tak, aby unesla
hmotnost vozidel s akumulátory. Zároveň
poskytuje nízký valivý odpor a vysokou
úroveň jízdního komfortu. Označení
HL (high load) odkazuje na schopnost
pneumatiky nést až o 20 % větší zatížení
než standardní pneumatika a o 6 – 9 %
větší zatížení než pneumatiky extra load
XL stejné velikosti.
Pneumatika Pirelli P Zero HL těží
z technologií Pirelli Elect a PNCS. Pirelli
Elect nabízí nízký valivý odpor pro delší
dojezd a sníženou hlučnost odvalování.

Technologie PNCS disponuje speciálním
materiálem absorbujícím zvuk čímž
napomáhá tlumit vibrace vzduchu,
jež by se jinak přenesly dovnitř vozidla.
Využívá také speciální směs, která přináší
úroveň přilnavosti odpovídající potřebám
točivého momentu elektrické převodovky
a konstrukci schopnou unést zatížení
akumulátoru.

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škoda Auto s novou
PR manažerkou
Škoda Auto najala novou PR manažerku
pro Slovensko, která nahradila dosavadní
mluvčí Lenku Kalafut Ledacků. Zuzana
Kubíková bude mít na starosti PR
aktivity, externí komunikaci a spolupráci
s médii. Zuzana Kubíková se pohybuje
v automobilovém průmyslu více než 17
let. V minulosti pracovala pro slovenskou
Mitsubishi Motors, byla mluvčí Renaultu
a podílela se na uvedení čínské značky
Qoros na Slovensko.

Jahn nahradil Wojnara na Svazu
průmyslu
Představenstvo
Svazu
průmyslu
a dopravy ČR zaznamenalo změnu ve
svém složení. Bohdana Wojnara nahradí
Martin Jahn, který je členem vedení Škody
Auto. V automobilce je zodpovědný za
prodej a marketing a podílí se na vstupu
automobilky do éry elektromobility
a digitalizace. Od roku 2006 zastával
vrcholné manažerské funkce v koncernu
Volkswagen v různých zemích světa. Mezi
lety 2004 a 2005 byl místopředsedou vlády
pro ekonomiku. V letech 2009 až 2012
působil ve Svazu průmyslu a dopravy
ČR jako viceprezident. Kooptaci nového
člena představenstva musí ještě schválit
listopadová Valná hromada SP ČR.

Krátce
Společnost JPMorgan převzala kontrolu nad finančními službami Volkswagen
Financial Services.
Novou šéfkou Chrysleru se stala Christine Feuellová, dosud pracující ve společnosti
Honeywell.
Ford ukončil ztrátovou výrobu aut v Indii.
Neznámí „Protestující proti zástupcům automobilového kapitálu“ znečistili barvou
dům šéfa VW Herberta Diesse.
Dopravní experti při IAA pro omezení automobilové dopravy ve velkých městech
doporučili mýto – pro Mnichov by to mělo být 6 eur (150 Kč) denně.
více na
www.automakers.cz
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Prototyp ID.Buzz
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Smart má opět
budoucnost

Cyklistická elita – přijíždí pro vaše auta?
Dopravní zpravodaj Euractiv Seana
Gouldinga Carrolla přináší nejnovější přehled
novinek z oblasti mobility z celé Evropy.
Velo-city, největší světová cyklistická
konference, právě probíhá v Lisabonu. Zúčastnil
se jí šéf politiky EU v oblasti klimatu Frans
Timmermans, který zde vyzdvihl přednosti volby
dvou kol místo čtyř. Ve Velo-city není nouze
o vášnivé požadavky Evropanů o náhradu jejich
vozidel na fosilní paliva ve prospěch jízdních kol
v zájmu lepší a zdravější společnosti.
Video, prezentující návštěvníkům mladé lidi
projíždějící na kolech po sluncem prosvětlených
ulicích, sloužilo k posílení romantického ideálu
jízdních kol jako protijedu proti automobilům.
Toto úsilí ale vypadá jako propagace důležitosti
kouřových hlásičů proti žhářům. Až na výjimky
dominují v našich městech auta vytlačující
cyklisty (doslova) na okraj.
Jízdní kola, která jsou relativně levná a jejichž
provoz prakticky nic nestojí, symbolizují ekologicky
uvědomělou elitu, zatímco auta jsou brána jako
volba obyčejných lidí. Jízdní kola mohou být
budoucností městské mobility, ale současnost
patří automobilu.

Cyklisté nejsou jedinou skupinou s velkým
shromážděním. V Mnichově probíhá autosalon
IAA, na němž se spojují přední světoví výrobci
automobilů. Samozřejmě vzhledem ke klimatické
krizi a signálům Evropské komise (a některých
členských států), že se éra spalovacích motorů
chýlí ke konci, se pozornost soustřeďuje na
přechod k elektromobilům.
Přechod k elektromobilitě je považován za
zásadní opatření ke snížení emisí v odvětví
dopravy, kde v posledních letech emise spíš
rostou než klesají. Ale činit tak ve velkém
vyžaduje, aby výrobci automobilů výrazně
změnili své výrobní procesy a dodavatelské
řetězce.
Volkswagen investuje miliardy, aby
se do roku 2025 stal vedoucím světovým
výrobcem elektromobilů. Ti, kteří si připomínají
environmentální skandály této společnosti, mohou
tento krok považovat spíš za pragmatický než
motivovaný zájmem o naši planetu. Bez ohledu
na motivaci tyto ambice Volkswagenu potěší ty,
kteří chtějí vidět vozy se spalovacími motory na
smetišti dějin.
více na
www.autoweek.cz

Merkelová zahájila IAA Mobility v Mnichově
Německá kancléřka Angela Merkelová
při zahájení veletrhu IAA Mobility v Mnichově
vyjádřila potěšení, že automobilový průmysl
důsledně přijímá požadavek vývoje alternativních
pohonných systémů. „Sektor dopravy může a musí
velkou měrou přispět ke klimatické neutralitě.
Hodně z toho můžeme vidět tady v Mnichově.
Automobilový průmysl není součástí klimatického
problému sám o sobě, ale je především ústřední
částí jeho řešení,“ řekla kancléřka.

Podle Merkelové je nyní evidentní, že trend
směřuje k elektromobilitě. „Nyní mají všichni
výrobci ve své nabídce elektrická vozidla, která
jsou vhodná pro každodenní použití. To je jiné než
na posledním IAA ve Frankfurtu před dvěma lety,
kde byla k vidění jen koncepční vozidla. Nyní je
na německých silnicích milion e-aut,“ chválila
Merkelová.
„IAA Mobility je signálem naděje. Když se
tady rozhlédnu, jsem naprosto přesvědčena, že
transformace na klimatickou neutralitu bude pro
naši zemi i pro náš automobilový průmysl úspěšná.
Pro naši budoucnost je klíčové, abychom
udrželi mezinárodní konkurenceschopnost naší
ekonomiky. Rozhodujícím bodem je otevřenost
technologiím. Elektronická mobilita bude pilířem,
ale k ochraně klimatu přispívají také vodík
a syntetická paliva,“ zdůraznila Merkelová za
potlesku v sále.
Mnichov hostí IAA Mobility (International
Automobile Ausstellung) poprvé. Veletrh se
zaměřuje na zelenou mobilitu, která zahrnuje
elektromobily i elektrokola. Proto jej lze jen těžko
ještě označovat za autosalon jako tomu bývalo ve
Frankfurtu. Hlavními aktéry jsou zde dodavatelé
nových technologií a technologické společnosti.
Doplňuje je několik malých firem s originálními
návrhy možností městské dopravy budoucnosti
a tomu všemu kralují výrobci elektrokol včetně
jejich užitkových verzí řešících
více na
www.autoweek.cz

Prototyp ID.Buzz AD1 v Mnichově
V černobílém maskování a s vysokou
střešní konstrukcí do haly, kde se
v předvečer veletrhu IAA Mobility 2021
v Mnichově konala New Auto Night
skupiny Volkswagen, tiše přijelo jedno
z prvních pěti samořiditelných testovacích
elektrických vozidel ID.Buzz AD1. Sériové
verze, odvozené od prototypů ID.Buzz
AD1 (Autonomous Driving) společnosti
Volkswagen Užitkové vozy (VWN), budou
od roku 2025 v Hamburku nasazeny do
služby spolujízdy provozované společností
Moia, která je součástí skupiny VW. Mnichov
je evropským sídlem partnera projektu
Argo AI, společnosti pro technologii
autonomního řízení SDS (Self-Driving
System), která pro ID.Buzz AD1 dodává

mapy, hardware, software a infrastrukturu
pro cloudovou podporu. Systém Argo AI
používá kamery, radar a lidar.

Malé elektroauto závislé na chytrém telefonu
Na IAA Mobility Volkswagen svou
expozici, do níž je umožněn vstup jen
velmi omezenému počtu hostí, zaplnil jen
elektromobily. Studii ID.Life představil až
pozdě odpoledne, kdy už většina novinářů

poloprázdné výstavní haly opustila.
Volkswagen chce sériovou podobou
ID.Life učinit elektromobilitu dostupnou
pro široké masy s cenou kolem 20 000 eur
(500 000 Kč). Proto se má od roku 2025
vyrábět ve Španělsku. ID.Life vychází
z menší verze koncernové platformy pro
elektromobily MEB. Je to první vůz na
této platformě s pohonem předních kol.
Malé auto má být zaměřeno na městskou
mládež. Má získat operační systém, který
umožní plnou integraci externích zařízení.
Například téměř všechny funkce lze
ovládat pomocí mobilního telefonu nebo
tabletu – kromě samotného řízení. ID.Life
je vyrobeno především z udržitelných
materiálů, a to včetně laku. Pro městský
provoz disponuje překvapujícím výkonem
172 kW (234 k) a slibuje dojezd 400 km.
více na
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Budoucnost elektrického luxusu
Audi Grandsphere concept
Audi po kupé Skysphere ukázalo koncept
velkého luxusního sedanu Grandsphere
s autonomním řízením na úrovni 4. Audi
uvádí, že tento koncept bude mít později
pokračování v sériové výrobě, tedy jako
nástupce modelu A8. Obrovský sedan či spíš

čtyřdveřové GT s délkou 535 cm a rozvorem
náprav 319 cm spočívá na 23“ kolech.
Grandsphere je postaven na platformě PPE,
kterou budou využívat modely A6 e-tron,
Q6. Má obrovský akumulátor s kapacitou
120 kWh. Dva trakční elektromotory
vozidla poskytují největší výkon systému
530 kW (720 k). Další oblastí zájmu techniků
Audi je autonomní řízení na úrovni 4. Ve
skutečnosti k tomu máme ještě hodně
daleko, protože i produkčních vozidel
s autonomním řízením na úrovni 3 je
dnes pomálu a legislativa nic takového
zatím nedovoluje. Úroveň 4 už řidiči
umožňuje nedívat se na silnici. Díky tomu
byl vytvořen modulární interiér potvrzující
trend, že auto už nebude jen nástrojem
pro cestování, je místem pro život a práci.

Smart má opět budoucnost
Na veletrhu IAA v Mnichově MercedesBenz v podobě studie elektromobilu Smart
Concept #1 ukázal, jak si představuje
budoucnost značky Smart po jejím
spojení s čínským holdingem Geely. Místo
dosavadního dvoumístného minivozu
jde o mnohem větší auto ve stylu Smartu
ForFour, které se stávajícím Smart EQ
ForTwo nemá nic společného. Concept #1
tedy navrhl tým šéfdesignéra Mercedesu
Gordena Wagenera s využitím elektrické
platformy Geely SEA. Vůz je dlouhý 429
cm s rozvorem 275 cm a vysoký 170 cm.
Na konci roku 2019 založily MercedesBenz a Geely společný podnik Smart
Automobile se sídlem ve městě Ningbo.

Mercedes přinesl značku a navrhne auta,
Geely dodá technologii a postará se zde
o výrobu. Produkční verze by měla být
uvedena na trh v roce 2023.
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BMW i Vision Circular: udržitelnost i luxus
BMW proklamuje proměnu ze specialisty na
radost z jízdy a výkon v producenta zabývajícího
se udržitelným rozvojem. S konceptem i Vision
Circular ukazuje svou představu o prémiovém
kompaktním voze zaměřeném na udržitelnost
a luxus pro rok 2040. Označení Circular
nevyjadřuje jen jeho tvary, ale především
symbolizuje důsledné využití oběhového
hospodářství.
Čtyřmístný elektromobil i Vision Circular
vypadá jako aerodynamický minivan s od sebe
otevíranými dveřmi bez středního sloupku. Vnější
podoba zde ovšem není to hlavní. BMW i Vision
Circular je důsledně koncipován podle principů
oběhového hospodářství aby podpořil ambice
skupiny BMW stát se nejudržitelnějším výrobcem
individuální prémiové mobility.
„BMW i Vision Circular ukazuje, jak důsledně
přemýšlíme o udržitelné mobilitě. Chceme
rozšířit naši vedoucí pozici v efektivním využívání
zdrojů ve výrobě na celý životní cyklus našich
vozidel. Jde také o udržitelnost podnikání,
protože současný vývoj cen surovin ukazuje,
jaké efekty musí průmysl závislý na omezených

zdrojích očekávat,“ řekl při jeho uvedení na IAA
Mobility šéf BMW Oliver Zipse.
Cílem vývojářů bylo navrhnout vozidlo,
které je optimalizováno pro uzavřené cykly
materiálů a dosahuje 100 % recyklovaných
materiálů oproti 30 % v současnosti. Kromě
biologicky certifi kovaných surovin byly také
použity materiály, které již prošly životním
cyklem výrobku. BMW i Vision Circular se vyhýbá
použití vnějšího laku a místo toho má karoserii
z eloxovaného hliníku.
P o d l e B M W j e a k u m u l á to r zc e l a
recyklovatelný a téměř výhradně vyroben
z recyklovaných materiálů. Díky obousměrnému
nabíjení může vozidlo zastávat roli mobilního
zařízení pro ukládaní elektrické energie
a pomáhat tak tlumit špičky v elektrické síti.
Výroba něčeho podobného, jako je BMW
i Vision Circular, ovšem zatím není v dohledu.
Zipse nicméně slíbil, že připravovaná nová třída
s architekturou pro čistě elektrický pohon, která
by měla přijít do výroby v polovině desetiletí,
bude vyvinuta s ohledem na fi losofi i tohoto
konceptu.
více na
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