38. týden 2022

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek
www.autoweek
autoweek.cz
.cz

Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

Veletrh s elektrickým nábojem
Veletrh nákladních a užitkových vozidel
IAA Transportation v Hannoveru ukazuje, že
v segmentu lehkých užitkových vozů přebírá
vládu elektrický pohon. U Volkswagenu – Užitkové
vozy, Fordu, Renaultu i Iveca jsou vystavené
elektrické dodávky s akumulátory i s vodíkovými
palivovými články. Nejvýznamnější výrobci tak
vysílají jasný vzkaz pro dopravce: zapomeňte
na naftu!
U Volkswagenu – Užitkové vozy je pochopitelně
hvězdou elektromobil ID. Buzz Cargo, který
byl právě zde ještě před zahájením prodeje
korunovaný za dodávku roku International Van
of the Year 2023. Vystaveno je několik speciálně
upravených verzí od různých nástavbářů,
což dokazuje, že ID. Buzz Cargo s elektrickým
pohonem může být nesmírně všestranným
vozidlem. Druhou hvězdou na stánku byl pick-up
Amarok nové generace vyvinutý ve spolupráci
s Fordem, který přijde do prodeje příští rok na
jaře.

Master E-Tech Electric a Kangoo E-Tech Electric.
Všechny jsou nejen ve standardních karosářských
verzích, ale i se speciálními nástavbami. Partner
Renaultu Hyvia vystavuje Master H2-Tech
poháněný palivovými články na vodík.
Iveco vyvolalo senzaci s nejnovějším eDaily,
jehož inzerované výkony se zdají být v tomto
segmentu neobvykle vysoké. Iveco eDaily se
bude nabízet s různými karoseriemi, výškami,
rozvory a celkovými hmotnostmi od 3,5 do
7,2 t. Po jeho boku stojí podvozek eDaily FCEV
s palivovými články jako výsledek partnerství
s automobilkou Hyundai.

U Fordu Pro byl vedle E-Transitu a nové
generace pick-upu Ranger v centru pozornosti
nový Transit E-Custom. Ford připravuje i zcela
novou plug-in hybridní verzi Custom PHEV.
Na stánku Renaultu Pro+ samozřejmě kraluje
nový Trafic E-Tech Electric, který doprovázejí
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Elektrický showcar jako hold Renaultu 5 Turbo
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).

Volkswagen Gen.Travel pro mobilitu v příštím desetiletí
Koncern
Volkswagen
představuje
designovou studii Gen.Travel, která si
klade za cíl nově definovat budoucí
mobilitu na dlouhé vzdálenosti. Elektricky
poháněné vozidlo je prototyp jezdící
plně autonomně na úrovni 5. Designéři
jej definovali jako novou kategorii
prémiových vozidel na pomezí mezi
sedanem a MPV. Koncern Volkswagen
tento koncept představuje tento víkend na
akci Chantilly Arts & Elegance ve Francii.
V závislosti na konfiguraci mohou ve voze
jet až čtyři lidé. Výklopné dveře umožňují
snadný nástup a výstup. Pro služební
cesty nabízí konferenční uspořádání
čtyři pohodlná křesla a centrální stolek,
zatímco uspořádání pro jízdu přes noc
přemění dvě sedadla v lůžka. Pro rodinné
výlety lze Gen Travel nakonfigurovat pro

zábavu dětí prostřednictvím rozšířené
reality. Prediktivní podvozek s podporou
AI zajišťuje vysokou úroveň pohodlí. Gen
Travel také umožňuje automatizovanou
jízdu v kolonách (platooning).
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Až 30 % elektřiny neskončí v akumulátoru
Elektromobily při nabíjení odebírají
ze sítě víc energie, než uloží do
akumulátoru. Zatímco účinnost je
u elektrického pohonu proklamovanou
předností, německý autoklub ADAC
zjistil, že výrobci elektromobilů do
hodnocení nezahrnují ztráty při
nabíjení.
ADAC porovnáva l na bí jení
v běžné domácí zásuvce s nabíjením
z nástěnného zařízení – wallboxu. Jako
testovací vozy byly k dispozici Renault
Zoe, Tesla Model 3, Volkswagen ID 3
a Fiat 500e. K největším ztrátám – mezi 10
až 30 % – dochází při nabíjení z domácí
zásuvky. Špatně si při tom vedl zejména Renault
Zoe se ztrátou téměř 30 %. Při domácím nabíjení
byla zahrnuta i ztráta elektroinstalace do zásuvky,
která je podle normy DIN VDE 0100 možná až
4 %. U wallboxu klesnou ztráty na 5 až 10 % díky
výrazně kratší době nabíjení. Nejúčinnější zde
byl Fiat 500e, který ztratil jen 5 %.
Některé elektromobily při velmi nízké teplotě
také odebírají energii z elektrické sítě k ohřevu
akumulátoru, například VW ID.3 (se software 2.3).
V takovém případě může ztráta narůst až na 20 %.

Domácí zásuvka i wallbox poskytují střídavý
proud, který se pro akumulátor musí přeměnit na
stejnosměrný. O to se stará palubní nabíječka.
To samo o sobě vede ke ztrátě kolem 5 až 10 %
ve formě tepla.
Je třeba si uvědomit, že palubní elektronika
a některé řídicí jednotky vozidla jsou během
nabíjení aktivní a spotřebovávají elektrickou
energii. Při nabíjení střídavým proudem platí:
čím vyšší nabíjecí výkon, tím kratší je proces
nabíjení a tím i doba, po kterou dochází ke
ztrátě. Aby nedocházelo k velkým ztrátám, měli
by spotřebitelé místo z domácí zásuvky
nabíjet z wallboxu s 11 nebo 22 kW.
ADAC požaduje, aby výrobci
elektromobilů sv ým zákazní kům
prezentovali i ztráty energie pro různé
možnosti nabíjení. Měli by zprůhlednit
vzniklé nabíjecí ztráty, aby se uživatelé
elektromobilů mohli podle toho chovat.
Je také třeba zlepšit účinnost palubních
nabíječek. Nabíjení střídaným proudem
se využívá při většině nabíjecích
procesů, takže zde je velký potenciál
pro úsporu elektrické energie.
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Velký zájem o solární elektromobil Sion
Společnost Sono Motors už získala
20 000 zákaznických rezervací s průměrnou
zálohou 2000 eur na připravovaný solární
elektromobil Sion. Výroba elektromobilu
se solárními články v karoserii se o několik
let zpozdila a má začít v druhé polovině
roku 2023 u smluvního výrobce Valmet
Automotive. Po náběhové fázi chtějí
oba partneři během sedmi let vyrobit
257 000 kusů. Pětidveřový 410 cm dlouhý
Sionu se podle původního plánu měl do
sériové výroby dostat koncem roku 2019.
Vnější povrch Sionu pokrývá 456 solárních
článků. Jimi generovaná energie by měla
prodloužit dojezd 305 km umožněný
akumulátorem s kapacitou 54 kWh
o 112 km až 245 km za týden. Technologie
obousměrného
nabíjení
umožňuje

integrování solárních článků pro napájení
elektronických zařízení, domu nebo dalšího
elektromobilu výkonem až 11 kW.

Studenti vymysleli elektromobil zachycující uhlík
Nizozemský
univerzitní
tým
TU/
ecomotive představil ZEM, auto, které
čistí vzduch za jízdy. Dvoumístné kupé
používá akumulátor a většina jeho částí
byla vyrobena 3D tiskem z recyklovaných
plastů. Cílem jeho tvůrců je minimalizovat
emise CO2 během celého života vozu

– od výroby až po recyklaci. Elektricky
poháněná
vozidla
s
akumulátory
neprodukují během provozu CO2, ale
výroba článků akumulátorů působí tolik
znečištění, že jim trvá desítky tisíc kilometrů
aby dosáhly uhlíkovou paritu s vozy na
fosilní paliva. Nosná struktura a karoserie
jsou vytvořeny aditivní výrobou s co
nejmenšími emisemi CO2 – 3D tiskem lze
vytisknout přesný tvar téměř bez odpadu.
K CO2-neutralitě přispívá tisk oběhovými
plasty, které lze rozdrtit a znovu použít pro
jiné projekty. Jednou z nejinovativnějších
technologií, implementovaných v ZEM,
je přímé zachycení a uložení CO2. Filtr
zachytí až 2 kg CO2 během 30 000 km.
Ideální představou je vyprázdnění filtrů
u nabíjecích stanic.
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Růst ceny elektřiny ohrožuje náběh elektromobility
Expert na ekonomiku automobilového
průmyslu Stefan Bratzel varuje, že přechod
k elektromobilitě může selhat kvůli
zdražování elektrické energie. „Exploze
cen elektrické energie by se mohla stát
akutním nebezpečím pro obrat v dopravě.
Náběh elektromobility hrozí neúspěchem
pokud bude provoz elektromobilů dražší
než benzin nebo nafta. Tomu je třeba
absolutně zabránit. Je potřeba regulační
rámec, který udrží cenu elektrické
energie pod cenami pohonných hmot,
aby v přímém srovnání bylo levnější jet
s elektromobilem než s motorem na benzin

nebo naftu,“ řekl zakladatel Centra pro
automobilový management CAM Stefan
Bratzel. „Dlouhodobě se musí zvýšit daň
z vozidel s motory na naftu a benzin aby lidé
přecházeli na elektromobily i bez dotací.
Auta s motory na benzin výrazně zdraží
až pro ně začnou platit přísnější předpisy
Euro 7. Je ale třeba urychlit nárůst prodeje
elektrických vozidel abychom dosáhli cíle
ochrany klimatu,“ tvrdí Bratzel.

Vylepšená paliva MOL EVO Plus
Parametry pohonných hmot se zlepšují
pomocí inovovaných aditiv pomáhajících
k dosažení delší životnosti motoru, vyššího
výkonu a nižší spotřebě a tedy snížení emisí.
Nová prémiová řada paliv MOL je inovována
o účinné složky pro kontrolu usazenin,
zpomalení koroze a o patentovaný
modifikátor tření. Podle výsledků testů
jsou paliva EVO plus s trojitým efektem

nejlepší, jaké MOL doposud představil na
českém trhu. Složení speciálně vyvinutých
komponent zásadním způsobem přispívá
k čištění všech částí motoru, snižuje tření
a zamezuje korozi v palivovém systému.
Důkazem kvality paliv MOL je spolupráce
se Škoda Auto. MOL dodává svá prémiová
paliva EVO Plus do výrobních závodů
v Mladé Boleslavi a Kvasinách pro nové
vozy, které potřebují poprvé nastartovat.
„Prémiová paliva se vyplatí čerpat alespoň
občas, například před delší jízdou či při
každém třetím tankování, na pročištění
palivové soustavy staršího vozu nebo jako
jedna z důležitých součástí péče o zcela
nové auto,“ uvedl nezávislý expert Václav
Loula.

Další témata 38. týdne na autoweek.cz
Jak Češi nahrazují auto
Volkswagen ID. Buzz Cargo dodávkou roku
Optimismus na trhu práce klesá
Tatra Trucks otevřela nové zákaznické centrum
Počítačově animovaný designový model Škoda Vision GT
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Katalog Mewa ochranných pracovních pomůcek 2022/23
Mewa přichází s novým značkovým
katalogem
ochranných
pracovních
pomůcek. Na 316 stránkách najdou
odborníci a manažeři více než 10 000
výrobků pro práci v dílnách a provozech.
Jde například o ochranné vybavení,
bezpečnostní
a
funkční
oblečení,
sportovní trika nebo košile. Kompletní
nabídka je k dostání také v online shopu
„buy4work.mewa.cz“. Sortiment zahrnuje
zboží pro bezpečnost práce v každém
odvětví. Ideální doplňky k pracovním
a ochranným oděvům lze najít v pěti
kategoriích Bezpečnostní obuv, Pracovní
rukavice, Oděvy, Ochrana kůže a hygiena
a Ochrana dýchacích cest, očí, sluchu
a hlavy. Objednat lze nové modely značek

Elten, Puma, Toworkfor, Helly Hansen
a U-Power. U pracovních rukavic se výběr
rozšířil o Korsar Kori-Dex a k jednorázovým
přibyla značka Grippaz. Novinkou jsou
chladivé textilie od E.Cooline. Soubor
produktů pro bezpečnost práce doplňuje
nabídka služeb zákazníkům.

Úspěšné vystoupení Ferdus na Automechanice Frankfurt
Největší evropská automotive akce pro
rok 2022 je za námi. Jaké bylo vystoupení
českéhovýrobcepneuservisníchopravných
materiálů a producenta dílenských strojů?
Jednoznačně úspěšné. Stánek byl po celou
dobu plně vytížen. Zastavovali se u něj jak
dlouholetí partneři z Česka i ze zahraničí,
tak potenciální zájemci o navázání nové

obchodní spolupráce. Z první skupiny
můžeme zmínit irský PitZone, litevský UAB
Svarslita, italské Corghi, polský Swistowski,
českou coruHB, slovenskou Autotechnu
Baránek nebo třeba tchajwanské Scorpio.
Čerstvé akvizice se rekrutovaly mimo
jiné z Řecka, Španělska, Francie, Severní
Makedonie, Izraele či Dubaje.
Ferdus se rovněž účastnil setkání, které
organizovalo české Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Akci zaštítila Generální konzulka
ČR Kristina Larischová a zastoupení na ní
měl i CzechInvest. Byla to dobrá příležitost si
vyměnit názory na současný stav veletržního
byznysu a podělit se o plány do budoucna.
více na
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Něco špatného pro něco dobrého
Karel Beránek se ve své úvaze zabývá tím, že
poprvé po šesti letech bylo letos vyřazeno více
osobních vozů než bylo registrováno nových.
Pokud srovnáme letošní zhoršené výsledky
prodeje nových osobních automobilů s počty
letos vyřazených vozidel, dojdeme k zajímavému
poznání. Poprvé po šesti letech bylo vyřazeno
víc osobních aut než bylo registrováno
nových. Za osm měsíců bylo registrováno 128
956 nových vozů, ale za stejné období bylo
z registru vyřazeno 136 366 aut. To přestavuje
poměr 0,95 v neprospěch nových registrací,
zatímco v uplynulých šesti letech se tento poměr
pohyboval nad hodnotou 1,1 a v roce 2015
dokonce byl 1,51.
Pro přesnost je dobré uvést, že ze zmíněných
136 366 vyřazených osobních automobilů bylo
29 961 vyvezeno a u 106 405 byla zrušena jejich
technická způsobilost a byla určena k fyzické
likvidaci.

Počet zrušených vozidel je letos meziročně
absolutně i relativně vyšší. Za stejnou dobu
bylo loni zrušeno 101 022 a vyřazeno 125 261,
zatímco v roce 2020 bylo 97 889 zrušených
a 118 950 vyřazených osobních vozů na 131 410
nově registrovaných.
Aby uvedené údaje nevyznívaly zase
příliš optimisticky, tak je nutné zohlednit první
registrace dovážených ojetých automobilů,
kterých bylo za osm měsíců registrováno 114 798
kusů a v minulém roce za stejnou dobu 118 593,
což se pochopitelně projevuje v pokračujícím
stárnutí vozového parku.
Letošní poměr 0,95 registrací nových
k vyřazeným osobním vozům snad už konečně
začíná signalizovat, že by mohl u našeho
vozového parku nastat alespoň mírný obrat
k lepšímu, resp. mohlo by dojít ke zpomalení
jeho stárnutí. Přesto by si zrušení pro technickou
nezpůsobilost s následnou fyzickou likvidací
zasloužilo množství vraků, které jsou sice stále
„na číslech“, ale už je nikdo nikdy nezprovozní.
Stejně tak by mělo skončit fyzickou likvidací
také nemálo ještě jezdících vozidel, která jsou
provozně i ekologicky nebezpečná. V těchto
případech je ale řada především na Stanicích
technické kontroly a na dopravní policii, jejichž
kontrolní benevolence umožňuje nevyhovující
vozidla stále provozovat.
více na
www.autoweek.cz
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Hranice ambicí

Projekt
AE-Mobility se
představuje

První provozní test
kamionu na vodík
v ČR
Ohlédnutí za Dnem
plynové mobility

Nákladní doprava
bude rozmanitější
než dřív

První provozní test kamionu na vodík v ČR
Logistická společnost Gebrüder Weiss jako
první v ČR testovala provoz nákladního vozu
poháněného pomocí palivových článků na
vodík v běžném provozu v Praze a okolí.
Pohon s palivovými články na vodík se
postupně začíná prosazovat v městské i dálkové
dopravě jako významná alternativa pro
bezemisní a tichou dopravu vedle klasických
elektromobilů. Proti těm má výhodu ve značně
rychlejším doplnění paliva, delším dojezdu
i bezproblémovém provozu při nízké venkovní
teplotě. Vodík v palivovém článku reaguje
s kyslíkem a vzniklá energie pohání elektromotor.
Proces je zcela bezemisní, do ovzduší se vypouští
pouze vodní pára.
Ná klad ní vůz na vod í k s polečnos t
Gebrüder Weiss provozuje rok a půl ve
Švýcarsku pro distribuční dopravu založenou
na jednodenních trasách. Vozidlo už najelo
přes 70 000 km výhradně na zelený vodík
vyráběný z obnovitelných zdrojů. Nákladní
Hyundai Xcient Fuel Cell při průměrném
denním nájezdu 300 km vystačí s tankováním

jednou denně, přičemž využívá švýcarskou síť
devíti plnicích stanic na vodík. S nákladem
5,7 t ujede na jednu nádrž až 420 km. Provozní
náklady jsou při ceně vodíku ve Švýcarsku
13 eur za kg o 20 % vyšší než při provozu na naftu.
Při rok a půl trvajícím ostrém provozu se
ukázalo, že stoupání a nízké teploty v zimě nemají
na pohon žádný vliv a jeho výkon zůstává na
stejné úrovni. Pro řidiče není potřeba žádné
zvláštní školení, pouze se během zkušební jízdy
seznámí s rozdíly ovládání oproti spalovacímu
motoru. Ty spočívají hlavně v rychlejší akceleraci,
protože maximální točivý moment je k dispozici
hned od začátku. Také brzdění s využitím
rekuperace je citlivější.
Během čtyř dnů v České republice tento
nákladní vůz úspěšně rozvezl různorodé
zboží několika obchodním partnerům. Najel
1500 km a v průběhu testovacího provozu třikrát
doplnil palivo u čerpací stanice v Neratovicích.
Výkon trakčního elektromotoru vozu je 350 kW
a spotřeba se pohybuje kolem 7,7 kg vodíku na
100 km. Naplnění nádrže trvalo 8 až 12 minut.
více na
www.autoweek.cz

Projekt AE-Mobility se představuje
Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze
Čakovicích Auto Elso představil projekt
komplexních služeb v oblasti mobility AE-Mobility.
Činí tak další krok v rámci rozšiřování komplexních
služeb v oblasti elektromobility. K projektu se
připojilo 17 značek a čtyři leasingové společnosti.
Díky tomu může projekt AE Mobility zajistit nejširší
nabídku elektromobilů na českém trhu.
„Elektromobilita je zde, i když zatím není
dostupná pro každého. Smyslem naší aktivity není
zajistit prodej elektromobilů, ale zprostředkovat
komplexní projekt zahrnující i financování
a zajištění dobíjení. V rámci komplexity služeb
chceme pro zákazníky navrhnout vše potřebné
a zajistit celou realizaci včetně vyřízení dotací.
Jsme připraveni obsloužit nejširší zákaznické
skupiny – lidi, ﬁrmy i státní a městské úřady. Naším
cílem je nabídnout zajištění všeho maximálně
rychle. Abychom zajistili maximální kvalitu, spojili
jsme se s nejlepšími odborníky z potřebných
oblastí a vytvořili náš „dream team“, který vám

zde představujeme,“ uvedl spolumajitel Auto
Elso Radek Donner.
Pro představení projektu Radek Donner
zajistil možnost na jednom místě vyzkoušet
30 testovacích vozů od Dacie Spring až po
Porsche Taycan, a to včetně novinek v oblasti
elektrických užitkových vozů. Testovací jízdy
doplnily přednášky a osobní konzultace
s partnery projektu, kteří pozvaným hostům kromě
detailního představení vozů odpovídali i na
dotazy související s budoucností elektromobility,
financováním nákupu elektromobilů, veřejného,
firemního a domácího nabíjení ale i s možnostmi
získání dotací.
„Oslovili jsme špičkové odborníky ve svých
oborech a stojíme na startu projektu AE – Mobility,
který sdružuje renomované partnery z oblasti
řešení veřejného, ﬁremního i domácího nabíjení,
fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť,
z oblasti dotací, a instalačních ﬁrem,“ upřesnil
Radek Donner.
více na
www.autoweek.cz

Ohlédnutí za Dnem plynové mobility
V ČR roste zájem o BioCNG, dopravci
přecházejí na LNG a firmy jsou připraveny
na nástup vodíku. Další rozvoj a přechod
k obnovitelným plynům vyžaduje podporu státu.
Ukázal to Den plynové mobility v Praze.
Na českých silnicích jezdí 30 000 vozidel na
stlačený zemní plyn (CNG) a 120 nákladních
vozů poháněných zkapalněným zemním
plynem (LNG). V oblasti těžké nákladní dopravy
dnes neexistuje jiné dostupné palivo, jež by
nabízelo potřebnou kombinaci vysokého
výkonu a ekologického provozu. V ČR je
v současnosti 228 plnicích stanic na CNG, čtyři
na LNG a jedna na vodík. Na podporu výstavby
vodíkových stanic bylo vyčleněno 350 milionů
Kč s tím, že do roku 2023 by jich mělo vzniknout
devět.
Budoucnost plynové mobility je spojována
s využitím biometanu v podobě BioCNG nebo
BioLNG. Složení biometanu je identické se
zemním plynem, takže motory pro něj nevyžadují
technické úpravy.
Výběr z řady lehkých, středních užitkových
a nákladních vozidel s pohonem na zemní plyn

na Dni plynové mobility představila společnost
Iveco. Na prodej tahačů a nákladních vozidel
poháněných CNG a LNG se na českém trhu
zaměřuje také společnost Volvo Trucks.
Toyota Central Europe-Czech přivezla druhou
generaci elektromobilu Mirai s vodíkovými
palivovými články. Osobní Nexo s pohonem
palivovými články předvedla i společnost
Hyundai Motor Czech.
Nové technologie z oblasti LNG představila
společnost Chart Ferox, přední světový výrobce
kryogenních zařízení na skladování, dopravu
a distribuci LNG. „Vedle rozvoje našich aktivit
v oblasti CNG a LNG se připravujeme na příchod
vodíku. Testy potvrdily, že těžká vozidla poháněná
palivovými články Ballard budou schopná
používat naše systémy palivových nádrží pro
kapalný vodík Chart HLH2,“ uvedl produktový
manažer Miloš Schmied.
Snadné plnění stlačeného zemního plynu
i v domácím prostředí prezentovala společnost
Motor Jikov Strojírenská. Plnička CNG MJ
Compact 05 je vhodným řešením pro domácnosti
nebo menší firmy.
více na
www.autoweek.cz

Nákladní doprava bude rozmanitější než dřív
Na cestě ke klimaticky neutrální nákladní
dopravě Bosch rozšiřuje své portfolio pohonů.
Kromě nafty, která bude v užitkových vozidlech
ještě dlouho nepostradatelná, nabízí elektrické
pohony s akumulátory i palivovými články.
Další možností, zejména u těžkých stavebních
a zemědělských strojů, je motor spalující
vodík, jímž společnost Bosch zaplňuje mezeru
v alternativních pohonech. Prodej společnosti
Bosch v oblasti mobility v letošním roce po
zohlednění vlivu směnných kurzů vzrostl
o 6 % a čtvrtina příjmů přichází z technologií pro
nákladní vozy do 40 t.
„V duchu ochrany klimatu bude nákladní
doprava rozmanitější než dříve. Očekáváme,
že alternativní pohony v průběhu desetiletí
podpoří růst našeho podnikání,“ řekl člen
představenstva společnosti Bosch a ředitel divize
Mobility Solutions Markus Heyn na veletrhu IAA
Transportation v Hannoveru.
Podle prognóz společnosti Bosch bude
v roce 2025 víc než 80 % užitkových vozidel nad
6 t na světě poháněno vznětovým motorem.

Poté se bude rozmanitost pohonů zvyšovat –
do roku 2035 bude polovina nových užitkových
vozidel poháněna elektrickým motorem,
a to s akumulátory nebo palivovými články.
„Otevřenost technologiím dává smysl, zvláště
u užitkových vozidel. V závislosti na použití bude
existovat více než jeden klimaticky neutrální
pohon nákladního vozidla,“ řekl Heyn.
Žádná jiná společnost nenabízí tak všestranné
možnosti mobility jako Bosch – od elektrokol po
stavební stroje, od čipů z karbidu křemíku až po
kompletní moduly pohonů. A vyplácí se to. Bosch
již obdržel od výrobců 30 sériových objednávek
na elektrický pohon s akumulátory.
Bosch má velké plány s palivovými články. Do
roku 2025 chce mít na silnicích více než 40 000
vlastních systémů s palivovými články.
Vodík lze použít k pohonu nákladních vozidel
nejen v palivových článcích, ale také v motorech
na vodík. Bosch vyvíjí potřebné řídicí jednotky
a vstřikovací techniku a již získal sériový projekt
v Indii.
více na
www.autoweek.cz

Hranice ambicí
Vítejte v Euractiv Transport Brief kde naleznete
nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy
od Seana Gouldinga Carrolla.
Když si EU opožděně uvědomila skutečnou
cenu levné energie z východu, do centra
pozornosti se dostal pojem „energetická
nezávislost“. Vzhledem ke geopolitickým
okolnostem Evropská komise navrhla, aby byl
podíl obnovitelné energie v energetickém
mixu EU do roku 2030 zvýšen ze 40 % na 45 %.
Evropský parlament cíl upevnil na 45 %. Cíl pro
podíl obnovitelné energie v odvětví dopravy byl
rovněž zvýšen. Poslanci chtějí 16% podíl zelené
energie oproti 13 %, které předložila Komise.
Pokud jsou vyšší cíle dobré pro energetickou
nezávislost i životní prostředí, je to jistě výhra. Nikdo
nemůže nic namítat. No, ne tak docela. Možná
překvapivě zelení aktivisté považují zvýšené
cíle za chybu. Obávají se, že EU obětuje kvalitu
kvantitě. Zaměřili se na biopaliva a syntetická
paliva.
Biopaliva jsou již dlouho terčem ekologických
aktivistů. Tvrdí, že přispívají k růstu cen potravin
a že biopaliva z potravin a krmiv jsou pro planetu

ve skutečnosti horší než fosilní paliva. Zastánci
je však prezentují jako udržitelný zdroj, který lze
pěstovat v Evropě a zvyšovat tak energetickou
nezávislost.
Poslanci se rozhodli ponechat cíle pro
biopaliva tak, jak jsou. Změnili ale dílčí cíl pro
syntetická paliva (e-paliva), který se do roku
2030 víc než zdvojnásobil na 5,7 %. Jednou
z výhod e-paliv je, že je lze použít v současné
technologii. „Nemá smysl vyrábět tato paliva
tím, že odebereme existující obnovitelné zdroje
ze sítě, použijeme je na výrobu e-paliv a pak
zaplníme mezeru v poptávce po elektřině
spalováním plynu,“ řekl Geert Decock z Transport
& Environment.
Pro ty z vás, kteří žijí v jednom z téměř tří tisíc
měst, které se této akce účastní, nebude žádným
překvapením, že se nacházíme v Evropském
týdnu mobility (pokud je to překvapivé a vaše
město je zaregistrováno k účasti, můžete si
promluvit s místní správou – v ČR se přihlásilo 29
radnic). Cílem týdne, podporovaného Evropskou
komisí, je oslavit udržitelné formy dopravy,
konkrétně chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu.

více na
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