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Dacia představila Manifest a Bigster
Dacia, nízkonákladová značka skupiny
Renault, plánuje držet se spalovacích motorů
tak dlouho, jak jen to bude možné, a pomáhat
tak řidičům, kteří se zdráhají přejít k elektrickému
pohonu. Uvedl to generální ředitel značky
Denis Le Vot když představil koncept Manifesto
a připravované SUV Bigster.
Zatímco Renault plánuje přejít na plně elektrický
pohon do roku 2030, Dacia si zachová možnost
udělat tento velký obrat až v roce 2035. Má pouze
jeden elektrický model Spring, který představuje 12
% jejích objednávek. I nadále spoléhá na motory
poháněné fosilními palivy a LPG, které tvoří třetinu
jejího prodeje. Dacia plánuje nabídnout první
hybridní model v roce 2023.

Když před 18 lety vstoupila do skupiny Renault
platila pro Dacii zásada – být levná a jednoduchá,
ale ne atraktivní. To se v posledních letech
radikálně změnilo. Aby zůstala alternativou
pro zákazníky, kteří se starají o cenu, nadále
klade důraz na spalovací motory. Soustředit
se na podstatné a obejít se bez nadbytečné
techniky má efekt: sedmimístný Jogger je
o 300 kg lehčí než srovnatelné modely.
Studie Manifesto nabízí pohled do budoucnosti
Dacie – směs buggy a oﬀ-roadu nepředstavuje
budoucí model, ale předznamenává filosofii
modelů Dacie budoucnosti. Přístrojová deska je
velmi jednoduchá – ve skutečnosti jde o prázdný
prostor. Všechny ovládací prvky jsou seskupeny
na volantu. Multimediální displej, který dnes
vnímáme jako nezbytný, zcela chybí. „Kdo
potřebuje tři obrazovky, když mu stačí chytrý
telefon s funkcí GPS?“ ptá se De Vot.
Pokud je Manifesto pohledem do budoucnosti,
Bigster bude u prodejců za dva roky. SUV s délkou
460 cm a pohonem všech kol je po Joggeru
druhým modelem Dacie v segmentu C. Využívá
novou platformu CMFB, která byla představena
již u Sandera 3. generace.
Ale jde zde ještě vůbec o nízké náklady? Jde
o to, že když cena všech aut vzroste, Dacia se
líbí a i když budou její auta dražší, vždy budou
levnější než ty ostatní.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot přináší plně elektrické verze E-308
Peugeot bude od poloviny příštího roku
nabízet svůj kompaktní model 308 také
v čistě elektricky poháněné verzi E-308,
která bude k dispozici také jako kombi
E-308 SW. Peugeot se tak stane prvním

evropským výrobcem, který nabídne
elektricky poháněné kombi. K pohonu
budou používat nový elektromotor
o výkonu 115 kW (156 k) a redukční
převodovku
optimalizující
dojezd
i odezvu. Akumulátor nové generace
s čistou kapacitou 51 kWh (celková je
54 kWh) slibuje dojezd přes 400 km dosažený
díky vývoji v oblasti motoru, akumulátoru,
aerodynamiky, snížení hmotnosti a snížení
třecích ztrát použitím pneumatik třídy A.
Obě karosářské verze se budou vyrábět
ve francouzských Mylhúzách. Oba nové
modely Peugeotu 308, sedan i kombi
varianta SW, jsou již k dispozici jako plugin hybridy se systémovým výkonem 132 kW
(180 k) a 162 kW (225 k).

VinFast předal první elektrická SUV
Vietnamská
automobilka
VinFast
předala první várku 100 plně elektricky
poháněných SUV VF8 místním zákazníkům,
kteří si je objednali v lednu s tím, že jim byly
přislíbeny na listopad. VinFast je připraven
vstoupit na nejnáročnější trhy kde doufá,
že bude konkurovat tradičním výrobcům.
VinFast začne dodávat vozy do zámoří
v listopadu a prvním zákazníkům budou
dodány již v prosinci. První várka pro Evropu
a Severní Ameriku bude představovat 5000
vozů VF8. Pro snížení prodejní ceny bude
nabízet leasing akumulátorů. Společnost
celosvětově získala téměř 65 000 rezervací.
Zákazníci obdrží mimořádné služby
a poprodejní asistenci, která zahrnuje
unikátní 10letou záruku, mobilní nabíjení,
mobilní servis, 24/7 bezplatnou pomoc
během záruky a další.

VinFast VF 8 je elektrické SUV s 5 sedadly
a celkovou délkou 475 cm. Verze VF 8
Eco má elektromotor s výkonem 260 kW
a dojezd až 420 km, VF 8 Plus má výkon
300 kW a dojezd 400 km.

více na
www.autoweek.cz

Nový Mustang udržuje při životě spalovací motory
Americký prezident Joe Biden navštívil
autosalon NAIAS 2022 v Detroitu aby využil
pozadí nablýskaných aut k propagaci úsilí své
administrativy o urychlení výroby elektrických
automobilů. Všude kolem však byla vozidla
poháněná ropnými produkty – pick-upy, obří
SUV i pár posledních klasických aut. Právě na ty
totiž detroitské automobilky sázejí, aby udržely
zisk. Platí to i o jediné významné novince výstavy.
Ford Motor v centru Detroitu představil
sedmou generaci svého sportovního vozu
Mustang. Potvrdil při tom propast mezi poptávkou
zákazníků po spalovacích motorech a nejistou
elektrickou budoucností. Nový Mustang, dědic
slavné legendy ze 60. let a generace Baby
Boomers, tedy těch, kteří se narodili po druhé
světové válce, bude, stejně jako originál, i nadále
jezdit na benzin.
Nový Mustang 2024 dorazí počátkem příštího
léta. Ford ve snaze připoutat k němu pozornost
médií uspořádal velkolepé setkání majitelů
Mustangů, kteří přijeli do centra Detroitu.
Ford nezměnil dlouhou kapotu Mustangu
a krátkou kabinu kupé, ale dodal vozu nové
detaily jako jsou nová zadní světla. Změny jsou
spíše evoluční než revoluční – nový vůz okamžitě
poznáte jako Mustang a jen málokdo jej snadno

rozezná od stávající generace. Má hranatý
design, mřížka chladiče má evokovat vůz první
generace a světlomety LED využívají design tří
příček, který je rozpoznatelný jako Mustang.
Zadní převis se zkrátil a difuzor je přepracovaný
aby se zlepšila aerodynamika.
Na výběr budou dva motory – zůstává
přeplňovaný čt yř válec 2, 3 l EcoBoost
s výkonem přes 220 kW (300 k), stejně jako
GT s 5,0 l Coyote V8 s výkonem přes 350 kW
(480 k), většími, agresivnějšími otvory v mřížce
chladiče, novým tvarem výdechů na kapotě
a přepracovaným předním splitterem. Pro V8 je
tu novinka – nastavení s duálním sáním vzduchu.
Šestirychlostní přímo řazená převodovka se
nemění, stejně jako desetistupňový automat,
který je jedinou volbou pro čtyřválec.
Příplatkov ý Performance Pack přidá
přední výztuhu, diferenciál Torsen s omezenou
svorností, aktivní pérování MagneRide, širší kola
a pneumatiky a větší brzdy Brembo. GT s touto
sadou dostanou i sedadla Recaro a aktivní
výfuk.
Ford překvapil verzí Dark Horse s výkonnějším
motorem V8 s výkonem přes 500 k (368 kW),
„zlověstnějším“ vzhledem a dalšími doplňky
včetně jedinečného naladění podvozku.
více na
www.autoweek.cz

Oktoberfest: VIP auto je z Číny!
Tento víkend začíná v Mnichově
187. Oktoberfest, největší pivní festival na
světě s více než šesti miliony návštěvníků.
Po celou dobu tradiční akce bude pro
dopravu VIP hostů používáno speciální
elektricky poháněné SUV U5 od čínské
společnosti
Aiways.
Tento
„WiesnWagen“ (Wiesn je oficiální pojmenování
Oktoberfestu) zdobí bílé a modré diamanty
z bavorské státní vlajky a nápis „O'zapft
is!“ (bavorsky „Je naraženo“) na přední
kapotě v podobě grafiky kombinující pípu
s nabíjecí zástrčkou. Ve spolupráci s firmou
e-microcamper vznikla speciální přestavba
se skládací sestavou pivního stolku a dvou
lavic poskytující mimo vozidlo prostor pro

10 osob. Pod lavicí je elektricky poháněný
chladící box pro 20 lahví. Během dvou
týdnů jej budou využívat pivovar Hofbräu
Munich a TV Munich jako VIP shuttle a pro
každodenní Wiesn TV show. Po skončení
Oktoberfestu se „Wiesn-Wagen“ vydá na
turné po restauracích Hofbräu a nakonec
se vrátí domů do Číny.

„Musíme zůstat otevření technologiím“
Volker Wissing (FDP), spolkový ministr
pro digitální záležitosti a dopravu, na 48.
zasedání Spolkového sněmu Ústředního
svazu
německého
automobilového
obchodu ZDK ve Frankfurtu nad
Mohanem před 350 účastníky potvrdil,
že pohonem budoucnosti pro něj
není
jen
elektromobilita.
Prohlásil:
„Musíme zůstat otevření technologiím.
Nejoblíbenějším dopravním prostředkem
pro lidi v Německu je automobil. Touhu
lidí po individuální mobilitě musíme brát

vážně. Silniční doprava musí zároveň
přispět k výraznému snížení emisí CO2,“
řekl ministr Volker Wissing. Jedním z řešení
je elektromobilita. Podle Wissinga ale musí
výrobci zajistit, aby měli dostupné nabídky
ve všech třídách. K jednání s Evropskou
komisí Wissing řekl, že nebude nevýhodou
povolit po roce 2035 vozidla se spalovacími
motory pokud budou provozovány na
syntetická paliva vyráběná klimaticky
neutrálním způsobem. Německá vláda
se k tomu v Bruselu zavázala, protože to je
důležité pro pracovní místa a zachování
know-how pro špičkové technologie.
Německý automobilový průmysl se ovšem
jako celek zavázal k čistě elektrickému
pohonu s akumulátory.

Další témata 37. týdne na autoweek.cz
Mercedes-Benz uspěl u soudu
Autosalon v Detroitu se vrací úplně jiný
Mercedes-Benz Vans a Rivian spojí síly
Sto vozů Tatra Terra pro hasiče
více na
www.autoweek.cz

Středně velké ﬁrmy jsou po krk ve vodě
Německý svaz automobilového průmyslu VDA
varuje před kritickou situací malých a středně
velkých firem v automobilovém průmyslu
v důsledku vysokých cen elektrické energie
a plynu. Už 10 % firem z oblasti automobilového
sektoru omezilo výrobu a u 30 % se o omezení
výroby diskutuje. Vyplývá to z aktuálního
průzkumu VDA mezi dodavateli automobilového
průmyslu. Prezidentka VDA Hildegard Müllerová
varuje: „V současné situaci již jen zmírňování
příznaků nestačí. Je třeba řešit příčinu, náklady
na energie se musí snížit. Stranu nabídky je
naléhavě nutné co nejvíce rozšířit.“
Pokud jde o ceny energií a bezpečnost
d o d á ve k e n e rg i e 8 5 % s p o l e č n o s t í
p ova žu j e N ě m e c ko za m ez i n á ro d n ě
nekonkurenceschopné obchodní místo. To má
vliv i na investiční záměry. Pouze 3 % firem chtějí
zvýšit své investice v Německu. Naopak 22 %
chce přesunout investice do zahraničí a 53 %
odkládá nebo ruší své plánované investice.
Prezidentka VDA Hildegard Müllerová k tomu
říká: „Situace, zejména u středních firem
v automobilovém průmyslu, je stále dramatičtější.
Otázka nákladů na energii proto patří na vrchol
politické agendy.“
Arndt G. Kirchhoﬀ, předseda dozorčí rady
skupiny Kirchhoﬀ, viceprezident VDA a předseda

skupiny VDA SME Group, podtrhuje obtížnou
situaci: „Středně velké ﬁrmy v automobilovém
sektoru jsou po krk ve vodě. Pro mnohé jde
o existenci. Společnosti nyní naléhavě potřebují
rychlou a nebyrokratickou pomoc, jinak v mnoha
středně velkých společnostech brzy zhasnou
světla.“
Po ceně elektřiny, kterou 95 % firem uvedlo, že
je pro ně v současné době těžkou (28 %) nebo
dokonce velmi těžkou (67 %) zátěží, představuje
druhý největší problém cena plynu. Pro 81 %
firem představuje velmi velké (52 %) nebo velké
zatížení (29 %). Více než polovině firem vzrostly
náklady na energie minimálně o 50 % a u 41 %
se náklady na energie minimálně zdvojnásobily.
Kromě cen se objevuje i další problém: 10 % firem
nemá novou smlouvu od dodavatele elektřiny
nebo plynu. Už 10 % společností hlásí problém
s likviditou a dalších 32 % očekává problémy
v nadcházejících měsících.
Hildegard Müllerová dodala: „Rozší ření
programu omezování energetických nákladů
na malé a střední podniky je v zásadě správné, je
ale nezbytné, aby byly brány v úvahu i podniky,
které nejsou energeticky náročné pokud je cílem
zabránit přerušení dodavatelských řetězců.
Zaměřit se pouze na energeticky náročná
odvětví, je krátkozraké.“
více na
www.autoweek.cz

Nový CV základový plnič od R-M
Značka R-M přichází s novým
epoxidovým
základovým
plničem
Universal Epoxy P5480 v produktové řadě
Graphite HD, která je určena pro komerční
vozidla. Jedná se o multifunkční produkt,
při jehož vývoji byl kladen důraz na
maximální antikorozní ochranu a rychlé
schnutí. Trvanlivost lakovaného objektu
je tak při použití nového plniče P5480
prodloužena a náklady na jednotlivé
zakázky sníženy.
Universal Epoxy je určen jak pro
dvoukrokové, tak kříkrokové systémy. Je
vhodný na všechny typy povrchů, např.
hliník, ocel, pozink a nerez. Nový plnič

má šedou barvu a může být tónován
do tmavších šedých odstínů s přísadou
GHD Primer Tinting Paste. Plnič lze snadno
brousit, nicméně díky jeho výbornému
rozlivu není broušení potřeba. Nový
epoxidový základový plnič GHD Universal
Epoxy P5480 přináší firma Bučan.

Proměna značky LKQ pokračuje
Poprvé od vstupu společnosti na
evropský trh v roce 2011 přichází LKQ
Europe s uceleným zdrojem informací pro
všechny zainteresované strany. Zákazníci,
dodavatelé,
zaměstnanci,
investoři,
organizace, média i všichni ostatní

mohou nyní na jednom místě najít vše,
co jim jako přední distributor nezávislých
náhradních dílů pro automobilový průmysl
v Evropě nabízí. Součástí webu je i obsáhlý
newsroom, v němž mají média a partneři
přístup k nejaktuálnějším informacím
o společnosti. Newsroom jim přináší
zprávy, příběhy, informace a rozhovory
týkající se kromě strategie LKQ Europe
a jejích obchodních aktivit i celého
oboru aftermarketu. Současně také
obsahuje databázi mediálních zdrojů pro
snadný přístup k obrazovým materiálům
nechráněných autorským právem, firemním
logům či nejrůznějším videím: Newsroom
LKQ Europe.
více na
www.autoservismagazin.cz

více na
www.automakers.cz
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Steve Wozniak
zaskočen Teslou

Kritika Evropského
parlamentu
protože nezakázal
biopaliva

Drahá energie
ohrožuje
elektromobilní
revoluci

Biden vítá návrat Detroitu
a chválí přechod
k elektromobilitě

KUKA LBR iisy
zpřístupňuje
robotiku

Steve Wozniak zaskočen Teslou
Jak by se měla vyrábět auta v budoucnu?
Jak se firma stane inovativní? O odpověď se na
veletrhu Digital X v Kolíně nad Rýnem pokusil
72letý Steve Wozniak, legenda Silicon Valley
a spoluzakladatel technologického gigantu
Apple.
„Ke skutečným inovacím jsou potřeba
vynálezci. Vynálezci dostanou nápady a chtějí
běžet do laboratoře a vyzkoušet je. Je to součást
ducha vynálezce. Mnoho společností dnes přijde
s nápadem a poté si najme inženýry, aby jej
realizovali. Já říkám, že to musí být naopak: od
prvního dne musí být v akci technici,
kteří chtějí realizovat nápady,
a obchod musí následovat. V Applu
tomu nebylo jinak. Vždycky jsem
byl inženýr a v Applu jsem nechtěl
vydělávat velké peníze, chtěl jsem
předvést své inženýrské dovednosti,“
prohlásil konstruktér Applu II, prvního
skutečně rozšířeného počítače.
Steve Wozniak řekl, že má
problémy s Teslou. Musí znovu a znovu
mačkat dotykový displej dokud není
vykonán jednoduchý příkaz. „Jednou
jsem musel stisknout třináctkrát, než
to fungovalo. Dal bych přednost
skutečnému knoﬂíku. Děláme věci
až příliš digitálně. Matoucí je také
to, když se digitální provoz auta
po aktualizacích změní a vy se
musíte znovu učit. Vozy Tesla mají to
nejstrašnější uživatelské rozhraní. Už
se nikdy nedotknu Tesly. Lepší auta
vyrábí Mercedes. Jejich konstrukce je
navržena pro lidi a je intuitivní – stejně
jako produkty Applu,“ řekl Wozniak.
Woz n i a k s e ta ké o h ra d i l
proti známým technologickým
společnostem: „Jak je možné, že i ten
nejhloupější lidský řidič se dokáže
přizpůsobit těm nejmenším změnám,
ale Autopilot Tesly ne?“

Jedním z témat kongresu je umělá inteligence,
tedy adaptivní počítačové programy, které
se samy zlepšují. Wozniak je k tomuto tématu
skeptický. „Není to skutečná inteligence, není to
ani jako mravenčí mozek. Umělá inteligence je
v životě užitečná, ale neměla by být prezentována
jako jediné řešení. Zatím ani nevíme, jak správně
funguje lidský mozek, a už ho chceme přestavět.
Ale AI ještě není připravena. AI je velmi dobrá
v konkrétních problémech, ale pokud změníte
pravidla, byť jen trochu, AI se musí všechno znovu
naučit,“ říká Wozniak.

více na
www.autoweek.cz

Biden vítá návrat Detroitu
a chválí přechod k elektromobilitě
Americký president Joe Biden se zúčastnil
slavnostního zahájení Severoamerického
mezinárodního autosalonu NAIAS 2022 v Detroitu,
který se koná po tři a půlleté pauze. „Věřím,
že můžeme mít pod kontrolou budoucnost
automobilového trhu. Věřím, že můžeme mít pod
kontrolou budoucnost výroby. Americká výroba
je zpět. Detroit je zpět. Amerika je zpět a my
dokazujeme, že nikdy, nikdy, nikdy není dobrá
sázka sázet proti americkému lidu. Rozhodli
jsme se vybudovat lepší Ameriku, Ameriku, která
bojuje s klimatickou krizí s americkými dělníky,
kteří jdou v čele,“ prohlásil Biden.
Biden oznámil schválení 900 milionů dolarů
na financování výstavby nabíjecích stanic pro
elektromobily ve 35 státech, včetně Michiganu.
Jde o první kolo financování ve výši 5 miliard
dolarů přidělených prostřednictvím zákona
o infrastruktuře. Cílem je vytvořit celostátní
síť 500 000 dobíjecích stanic. Biden k tomu
dodal: „Skvělý americký road trip bude plně
elektriﬁkovaný ať už jedete podél pobřeží nebo
tady v Michiganu po I-75.“
Americký Kongres a Biden slíbili desítky miliard
dolarů na urychlení přechodu od spalovacích

motorů k elektromobilům. Biden stanovil cíl, že
elektromobily a plug-in hybridní vozidla budou do
roku 2030 představovat 50 % veškerého prodeje
nových automobilů v USA. Přesto na autosalonu
dominují auta se spalovacími motory. Drtivá
většina vozidel prodávaných Velkou trojkou
z Detroitu stále používá motory na benzin, zatímco
celkový prodej jejich elektromobilů zůstává
daleko za Teslou. „Myslím, že uvidíte, jak detroitské
automobilové společnosti předstihnou Teslu
a budou soutěžit s čínskými společnostmi, které
jsou také velmi daleko na své cestě s elektrickými
vozidly,“ prohlásil demokratický starosta Detroitu
Mike Duggan, doprovázející Bidena.
Biden, který vlastní Corvette Stingray z roku
1967, usedl do Corvette Z06, ale vyzkoušel si
i elektrická auta Chevrolet Silverado EV, Ford
E-Transit a Cadillac Lyriq. Z předního sedadla
elektrického Lyriqu nicméně prohlásil: „Je to
krásné auto, ale miluji Corvettu.“
Poradce Bílého domu pro klima Ali Zaidi
řekl agentuře Reuters, že automobilky a firmy
vyrábějící akumulátory letos ohlásily investice
13 miliard dolarů do výroby elektromobilů ve
Spojených státech.
více na
www.autoweek.cz

Drahá energie ohrožuje elektromobilní revoluci
Vítejte u Euractiv Transport Brief s nejnovějším
souhrnem zpráv o mobilitě z celé Evropy od
Seana Gouldinga Carrolla.

produktů ke krmení vyhladovělých koček a psů
by mohly směřovat k pohonu proudových
motorů.

Výrobu elektromobilů v Evropě zasáhly
komplikace vedoucí ke zpomalení jejich prodeje.
Jedním z nejnaléhavějších problémů jsou
ale raketově rostoucí náklady na elektrickou
energii. Argumentem pro nákup elektromobilů
byly celkové provozní náklady vycházející
z představy, že vyšší náklady na nákup vozidla
budou časem kompenzovány nižšími náklady
za nabíjení. To se před několika měsíci stalo ještě
významnějším argumentem, protože ceny ropy
prudce vzrostly. To už ale neplatí – rozdíl mezi
náklady na natankování auta u pumpy a plné
nabití akumulátoru se zužuje.

Pozměňovací návrhy předložené Evropským
parlamentem a Radou uvádějí, že zákon EU
o zeleném palivu pro proudové motory bude
rozší řen o paliva vyrobená z takzvaných
vedlejších produktů živočišného původu
kategorie 3. Kategorie 3 zahrnuje jedlé části
poraženého zvířete, které se v Evropě z kulturních
důvodů obvykle nejedí. Tyto vedlejší produkty
se z velké části používají k výrobě krmiva pro
domácí mazlíčky, protože obsahují živiny, které
se jinde těžko hledají. Pokud se bude čelit
nedostatku krmiva pro domácí mazlíčky, budou
pravděpodobně krmeni potravou, kterou by
jinak mohli jíst lidé. To je etický problém, když
lidé hladoví.

Dominovým efektem masivního růstu cen
elektřiny je eroze kupní síly mezi spotřebiteli.
Nedostatek disponibilního příjmu by mohl
povzbudit spotřebitele, aby se rozhodli pro
levnější vozidla se spalovacím motorem před
jejich elektrickým protějškem.
FEDIAF, organizace zastupující výrobce
krmiva pro domácí mazlíčky, tvrdí, že změny
EU v pravidlech týkajících se způsobilosti pro
udržitelnou surovinu pro letecká paliva povedou
k tomu, že místo použití vedlejších živočišných

Irský dopravní sektor využívá více než
dvojnásobek limitu pro biopaliva na bázi odpadu,
jako je použitý kuchyňský olej, čímž Irsko porušuje
strop obsažený ve směrnici o obnovitelné energii.
Podle modelování nizozemské poradenské
společnosti by se množství biopaliv vyrobených
ze zemědělského a lesnického odpadu mohlo
výrazně zvýšit aby dosáhlo 30% podílu paliv pro
dopravu v EU.
více na
www.autoweek.cz

KUKA LBR iisy zpřístupňuje robotiku
Intuitivní a rychlá automatizace nejen pro
profesionály, ale i laiky, se stává skutečností.
Společnost KUKA představuje novinku, která
rozšiřuje její nabídku robotů spolupracujících
s člověkem. Nové modely usnadňují využití
robotiky od konfigurace, uvedení do provozu až
po servis. S koboty řady LBR iisy je díky novému
operačnímu systému KUKA iiQKA.OS robotika
snadná i bez předchozích znalostí.
„KUKA vyvinula LBR iisy s cílem usnadnit
nasazení robotů v nových aplikacích, které využijí
snadnou implementaci. Ve spojení s operačním
systémem iiQKA.OS nejsou nutné speciální
technické znalosti. Věříme, že díky tomu poroste
komunita uživatelů,“ říká prodejní ředitel KUKA
CZ&SK Radek Velebil.
Užitečné zatížení kobotů LBR iisy je 3 kg, 11 kg
resp. 15 kg a jejich dosah činí 760 mm, 1300 mm
resp. 930 mm. Mezi typické oblasti použití robotů
LBR iisy patří manipulace, montáž, testování
a obsluha strojů. K dispozici je příslušenství pro
různé aplikace, jako chapadla a vizuální senzory.
Díky programování pomocí funkcí drag-anddrop a učení pomocí ergonomického ovladače
KUKA smartPAD pro se robotika významně

zjednodušuje. Snímače momentu v kloubech
umožňují provoz kobotů bez bezpečnostního
plotu. Pomocí ručního vedení usnadňují učení
i bezpečnou spolupráci mezi člověkem a robotem.
Menší podniky mohou těžit z rychlého spuštění
systému LBR iisy bez nutnosti větší integrace.
Operační systém iiQKA.OS vytvoří základnu
celého ekosystému zpřístupněním velkého
výběru komponent, programů, aplikací, služeb
a zařízení, které lze snadno instalovat, provozovat
a využívat pro jeho zlepšení. iiQKA Ecosystem,
vycházející z iiQKA.OS, umožní novým uživatelům
implementovat automatizaci bez náročného
školení, navíc zlepší a zjednoduší proces pro
odborníky. Nový řídicí systém dokáže oslovit i ty,
kteří dosud s roboty nikdy nepracovali.
Robot LBR iisy je první, který funguje na novém
operačním systému iiQKA Ecosystem v kombinaci
s robotickým ovladačem KR C5 micro a novým
ovládacím zařízením smartPAD pro. Záměrem
je vybavit operačním systémem iiQKA.OS
všechny produkty KUKA. Bude poskytovat
rychle aktualizace a další funkce. Nový operační
systém bude podporovat již existující KUKA Robot
Language.
více na
www.autoweek.cz

Kritika Evropského parlamentu
protože nezakázal biopaliva
Evropský parlament odmítl příležitost změnit
zákon EU o palivech (směrnici o obnovitelných
zdrojích energie), která mohla ukončit používání
potravinářských plodin v biopalivech. Neziskové
organizace Oxfam a Transport & Environment
označily hlasování za promarněnou příležitost
ke zmírnění tlaku na globální potravinovou krizi.
V Evropském parlamentu se nepodařilo najít
většinu pro návrh levice na ukončení podpory
všech rostlinných biopaliv ani pro návrhy
Zelených a socialistů a demokratů (S&D) na
snížení nebo konkrétní omezení plodinových
biopaliv v době potravinových krizí. To znamená,
že současná pravidla pro biopaliva zůstávají
v platnosti. Poslanci EP nicméně hlasovali pro
to, aby sója a palmový olej – hlavní přispěvatelé
k odlesňování – byly v roce 2023 postupně
odstraněny. Ale bez snížení limitu na potravinářské
a krmné plodiny existuje vysoké riziko, že sója
a palma budou nahrazeny jinými potravinářskými
plodinami.
Oxfam a Transport & Environment uvádějí,

že Evropa bude i nadále každý den spalovat
ekvivalent 15 milionů bochníků chleba a 19
milionů lahví slunečnicového a řepkového oleje
jako palivo pro osobní a nákladní automobily. Již
tak vysoké ceny potravin, vyletěly po ruské invazi
na Ukrajinu. Rekordní sucha v Evropě a dalších
částech světa krizi jen prohloubí. Miliony lidí se
tak ocitají na pokraj hladomoru a mnoho dalších
v těžké potravinové chudobě.
Marc-Olivier Herman, expert na ekonomickou
spravedlnost v organizaci Oxfam, k tomu řekl:
„Ukončení spalování potravin jako paliva
je krokem v boji proti hrozivé celosvětové
potravinové krizi. Poslanci Evropského parlamentu
se ale rozhodli upřednostnit zájmy mocné
biopalivové lobby před miliony lidí po celém
světě, kteří hledají jídlo.“
Maik Marahrens, vedoucí kampaně v T&E,
dodal: „Evropský parlament promarnil historickou
šanci postavit se za ty nejzranitelnější. Pokud
by Evropa sama uvolnila obilí, které spaluje na
biopaliva, na globální trh, mohli bychom nakrmit
miliony lidí.“
více na
www.autoweek.cz

