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Elektromobily:
nehrozí zvýšené riziko požáru ale dražší opravy
Technické centrum Allianz AZT při 9. ročníku
Allianz Autotag zveřejnila výsledky šetření
pojistných událostí u vozidel s elektrickým
pohonem z let 2018 až 2020. Podle Allianz jsou
opravy elektromobilů po nehodách podstatně
dražší než u konvenčních automobilů. V souladu
s tím jsou průměrné výdaje na pojistná plnění vyšší
– u elektromobilů o 10 % a u plug-in hybridních
vozidel dokonce o 50 %.
„Vyšší náklady na opravy jsou dány především
skutečností, že akumulátor stojí hodně peněz
– až 20 000 eur. Přitom poškození podvozku
u elektromobilu jednoduše znamená poškozený
akumulátor,“ uvedl generální ředitel Allianz
Versicherungs Frank Sommerfeld.
„Navenek se elektricky poháněná auta téměř
neliší od vozidel s konvenčními pohony. Ale kvůli
akumulátoru mají vyšší hmotnost a obvykle i vyšší
tuhost. Akumulátor musí být co nejlépe chráněn
před poškozením v případě nehody. Proto je
nosná struktura elektromobilů konstruována
odlišně než u vozidel s konvenčními pohony,“
vysvětlil vedoucí výzkumu bezpečnosti AZT
Carsten Reinkemeyer.
„Důležitým zjištěním je, že v případě vážně
poškozených elektrických vozidel mohou majiteli
vzniknout kromě nákladů na opravy i další
výdaje. Elektromobil lze v zásadě opravovat
pouze v dílně, která má kvaliﬁkaci pro práci na
vozidlech s vysokonapěťovými okruhy. Pokud
ovšem vnitřní bezpečnost není kvůli poškození

zajištěna – a toto poškození může být i relativně
malé – pak kvaliﬁ kace personálu dílny není
dostačující a tato zpoždění prodlužují dobu
opravy,“ konstatoval Reinkemeyer.
Dalším rozdílem je, že akumulátor stále
obsahuje velké množství energie, takže
vznikají další náklady na nezbytná protipožární
opatření. Roli hrají také bezpečnostní předpisy
a specifikace výrobce například pokud
specifikace výrobce stanoví, že akumulátor je
třeba po aktivaci airbagu zlikvidovat.
Také časté poškození elektroinstalace kunou
může přijít velmi draho, protože vysokonapěťové
kabely, které byly pokousány, nelze opravit a musí
být vyměněny. Přitom sada vysokonapěťových
kabelů může stát až 7000 eur (180 000 Kč).
Zby tečné ale jsou obav y z požárů
elektromobilů, i když se kvůli nim v posledních
letech v médiích objevilo několik dramatických
titulků. V celém Německu hoří v průměru kolem
15 000 aut ročně a podíl elektromobilů na tom
je hluboko pod 1 %.

více na
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Nejvýhodnější možnost získat Mini Cooper SE
Česká republika dotace na elektromobily
neposkytuje. Proto Mini pro české zákazníky
připravilo vlastní nabídku bonusů pro
výhodné pořízení vlastního čistě elektricky
poháněného vozu. Jsou navržené jak pro
toho, kdo si chce Mini Cooper SE pořídit
na operativní leasing, tak pro toho, kdo

chce platit hotově. V prvním případě je
připravena nabídka na měsíční splátku
včetně povinného ručení, havarijního
pojištění a pojištění skel za 8999 Kč bez
DPH měsíčně s kalkulací na 60 měsíců
a ročním nájezdem 10 000 km. Ve druhém
je připraveno přímé zvýhodnění Eko
bonusem ve výši 150 000 Kč, kdy automobil
vyjde včetně DPH na 749 600 Kč. V obou
případech jsou připravené bohatě
vybavené vozy včetně digitálních služeb
Mini Connected. Přední kola vozu pohání
elektromotor o výkonu 135 kW (184 k).
Akumulátor má kapacitu 32,6 kWh, což
umožňuje dojezd 235 až 270 km.

Nová verze Toyota RAV4 Adventure
Toyota posiluje charakter SUV řady
RAV4 uvedením nové verze Adventure,
která svým stylem naznačuje připravenost
vydat se i do terénu. Má upravenou příď,
širší lemy kolem podběhů kol, prahové
lišty a nová 19" litá kola. Bude se nabízet
i s dvoubarevným lakováním a přináší
prvky modernizace připravené pro RAV4
v modelovém provedení 2022, jako např.
nové LED světlomety nebo přední mlhová
světla typu LED. RAV4 Adventure využívá
hybridní pohon Toyoty čtvrté generace
standardně s inteligentním pohonem
všech kol AWD-i s dalším elektromotorem
v zadní nápravě. Hybridní pohon, spojující
elektromotory a zážehový čtyřválec

2,5 l, poskytuje maximální výkon 163 kW
(222 k). Na evropských trzích se Toyota
RAV4
Adventure
začne
prodávat
společně s modernizovanou modelovou
řadou RAV4 v průběhu října a první vozy
dorazí v prvním čtvrtletí 2022.

Krátce
Šéf autosalonu v Ženevě Sandro Mesquita ujišťuje: „Jízdní kola nikdy vystavovat
nebudeme.“
Obchodník s nemovitostmi Bidli začal v ČR nabízet automobily od čínské Dongfeng
Motor včetně elektromobilů.
více na
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Červený Fiat pro zelenou budoucnost
Na heliportu na střeše areálu bývalé továrny
Lingotto v Turíně Fiat uspořádal slavnostní
trojnásobnou premiéru. Během akce Zasazení
semen naší budoucnosti, kterou moderovala
Ginevra Elkannová, byly veřejnosti představeny
zahrada se zkušební dráhou pro elektromobily
La Pista 500, nová část muzea Agnelli Casa
500 a jako hlavní hvězda speciální edice
elektromobilu Fiat New (500)RED.
Generální ředitel Fiatu Olivier Francois uvedl,
že cílem značky je od roku 2023 každoročně
představit nový model, každý s elektrickou verzí.
Předseda skupiny Stellantis John Elkann
zdůraznil, že výroba v Itálii zůstává pro automobilku
klíčovou. Reagoval tím na rostoucí kritiku, že Fiat
po sloučení skupin Fiat Chrysler a PSA ztrácí svůj
význam. Stellantis v Itálii zaměstnává 55 000 lidí.
Elkann uvedl, že Stellantis v Turíně investoval 2
miliardy eur do výroby elektricky poháněných
automobilů. „Investice do elektrické budoucnosti
závodu Mirafiori a do zelené transformace
Lingotta jsou dokladem závazku Stellantisu
s důvěrou řídit změnu, kterou automobilový sektor
prochází a nabídnout všem výhody udržitelné
a špičkové mobility,“ uvedl Elkann.

největší zavěšená zahrada v Evropě s více než
40 000 rostlinami 300 druhů a odrůd jako zelené
plíce města Turín otevřené veřejnosti.
Casa 500 je nový výstavní prostor v muzejním
komplexu Pinacoteca Agnelli, kterému předsedá
sestra Johna Elkanna Ginevra. Má ukazovat cestu
do budoucnosti inspirovanou kořeny modelu 500.
Olivier Francois také představil červeně
zbarvenou speciální edici Fiat New (500)RED
navrženou ve spolupráci s nadací Red, kterou
spoluzakládal zpěvák skupiny U2 Bono. Tato
edice v příštích třech letech pomůže získat pro
nadaci přes 4 miliony dolarů.

Stellantis si bývalý závod Lingotto vybral jako
symbol zeleného znovuzrození. Na legendární
zkušební dráze na střeše areálu se nově zrodila
více na
www.autoweek.cz

Humvee NXT 360 poprvé v Evropě
Společnost AM General na veletrhu DSEI
2021 v Londýně představila v evropské
premiéře
revoluční
lehké
taktické
vozidlo Humvee NXT 360 s ochranou na
úrovni MRAP. Humvee NXT 360 využívá
stávající platformu Humvee a přináší
další vylepšení, jako například pérování
s dlouhým zdvihem a výkonnější motor
s větším točivým momentem, díky nimž
je toto vozidlo odolné a současně velice
manévrovatelné. Podobně jako ikonické
vozy Humvee nabídne i všestrannost
s verzemi se 2, 4 i 6 sedadly s dostatkem
prostoru pro posádku i vybavení potřebné

pro danou misi. Kromě toho bude vybaveno
systémem dálkově ovládaných zbraní
RWS společnosti Kongsberg a systémem
detekce výstřelů Boomerang společnosti
Raytheon BBN.

Spolehlivý provoz elektrobusů v Praze 4
Dva elektrobusy SOR, zajišťující v Praze
kyvadlovou dopravu mezi stanicí metra
Budějovická a BB Centrem, už mají najeto
přes 200 000 km. Jde o první elektrobusy,

které byly v rámci pražské hromadné
dopravy od února 2016 nasazeny
do ostrého provozu. Jejich služeb už
využily více než dva miliony cestujících.
Elektrobusy byly nasazeny do provozu
aby se otestovalo jejich fungování
a ověřila se životnost akumulátorů. Ta
byla původně odhadována na pět let.
I během šestého roku provozu si však
stále zachovávají odpovídající nabíjecí
kapacitu a nevykazují zásadnější známky
opotřebení nebo negativní vliv na výkon
či nižší denní nájezd autobusů. V průměru
najede jeden autobus necelých 100 km
denně. Partnerem projektu společností
Passerinvest Group a Arriva je ČEZ.

Krátce
Bývalý šéf Fiat Chrysler Mike Manley se stal generálním ředitelem největší prodejní
organizace v USA AutoNation.
Zakladatel Magny Frank Stronach chce uvést na evropské trhy tříkolový
mikroelektromobil Sarit s 100 000 Kč.
Čínská vláda chce omezit počet výrobců elektromobilů v zemi, protože jich
v současné době je více než 300.
více na
www.autoweek.cz

Čínská auta na IAA Mobility
Na veletrhu IAA Mobility 2021 společnost
GWM (Great Wall Motors) poprvé v Evropě
představila své nové modely SUV Wey Coﬀee
01 PHEV a elektromobil Ora 01 Cat s prvním
bezkobaltovým akumulátorem. S těmito dvěma
modely chce GWM prozkoumat možnosti
evropského trhu s elektrifikovanými vozidly. Má
k tomu i významného partnera v pojišťovně
Ergo Mobility Solutions.
Wey Coﬀee 01 PHEV chce vytvořit novou
kategorii automobilů s dlouhým dojezdem,
chytrým řízením a chytrou kabinou využívající
5G techniku. Jeho prodej v Evropě má začít
v prvním pololetí příštího roku. Velké luxusní SUV
s plug-in hybridním pohonem všech kol má délku
487 cm a největší celkový výkon systému 350 kW

(476 k). Díky velkému akumulátoru s kapacitou
40 kWh ujede až 150 km s čistě elektrickým
pohonem, což je rekord pro plug-in hybridy.
Ora 01 Cat je 420 cm dlouhé auto kombinující
retro styl s futuristickou techniku. Trakční
elektromotor má výkon 120 kW a akumulátory
s kapacitou 49 nebo 63 kWh by měly umožnit
dojezd kolem 300 a 400 km. GWM začne přijímat
objednávky na elektromobil Ora 01Cat za cenu
se kolem 30 000 eur (760 000 Kč) ještě do konce
roku a dodávat jej začne během roku 2022,
ovšem zatím neupřesnila ve kterých zemích
EU se tak stane. Jde o první vozidlo vybavené
akumulátorem společnosti SVolt, což je součást
GWM, bez kobaltu v anodě, které se dostalo do
sériové výroby.
GWM už na výzkum a vývoj bezkobaltových
lithiových akumulátorů vynaložila více než 500
milionů RMB (1,7 miliardy Kč). Více než 1200
pracovníků výzkumu a vývoje a 120 odborníků
na materiály a akumulátory uskutečnilo přes
200 testů a více než 3000 ověření elektrického
výkonu než se jim konečně podařilo odstranit
kobalt z materiálu anody.
více na
www.autoweek.cz

Autoservis a mobilita – září 2021
Právě vyšlo zářiové vydání magazínu
Autoservis a mobilita. Přináší informace
o Opravárenské doložce, povinném
zavádění
záznamníku
dat
EDR,
představuje inovativní Renault Kangoo
Van, elektromobily Volkswagen ID.3
a Fiat 500e, nové technologie svícení
vozů Peugeot a informuje o použití
nefosilní oceli v automobilech. Přidává
reportáž o zahájení výroby čipů v závodě
Bosch v Drážďanech, o spolupráci
automobilek Kia a Tatra s odbornými
školami a mnoho dalšího.
Magazín je volně ke stažení na www.
autoservismagazin.cz.

Jiří Picek

Nová generace bezbarvých
laků Glasurit
Na pozici generálního ředitele ČSOB
Leasing nastoupil v dubnu Josef Vajsejtl
(41). Převzal pozici po Pavlu Prokopovi,
který přechází na pozici výkonného
ředitele Firemního bankovnictví ČSOB.
Josef Vajsejtl pracuje ve skupině
ČSOB od roku 2004, kdy začínal v pozici
manažera zodpovědného za řízení
úrokových sazeb. Mezi lety 2006 a 2008 byl
projektovým manažerem zodpovědným
za implementaci významné evropské
směrnice MiFID regulující oblast finančních
trhů. Poté již působil v oblasti korporátního
bankovnictví, přičemž od roku 2015 je
ředitelem pražské pobočky Korporátního
bankovnictví ČSOB Praha. Magisterský
titul získal na Institutu ekonomických
studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze. V rámci studia absolvoval
i roční stáž na Univerzitě J.W. Goethe
v německém Frankfurtu se zaměřením na
bankovnictví a finance. Ve své nové roli
se chce zaměřit na pokračující digitalizaci
klientských a interních procesů, efektivitu
obchodních aktivit a vše, co povede
k posílení pozice ČSOB Leasing jako
leadera na českém leasingovém trhu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Vážně obvinění Martina Winterkorna
Č t yř i bý va l í ma na žeř i
Volkswagenu jsou obviněni
z obchodních podvodů se
zmanipulovaným sof twarem
v milionech aut a ze zločinného
spiknutí. V procesu, zabývajícím
se podváděním při měření
emisí vznětových motorů, jeden
z obžalovaných vážně obvinil
bývalého generálního ředitele
Martina Winterkorna a dalšího
člena představenstva.
Expert na dodatečnou úpravu
výfukových plynů před soudem
v Braunschweigu uvedl, že již
v roce 2012 informoval vedoucího
vývoje Volkswagenu o svých
obavách plynoucích z používání
podvodného softwaru. „Poslal mě
pryč a žádal, abych zničil všechny
dokumenty,“ uvedl technik.
Pokud jde o roli Winterkorna,
obviněný inženýr prohlásil, že v roce
2015, kdy se měly manipulace
odhalit, znal generální ředitel
všechna fakta a rozhodl poslat
později zatčeného manažera VW
Olivera Schmidta do USA, aby se
pokusil falšování emisí zamaskovat.
Sám obžalovaný údajně také dostal od
vedení patřičné pokyny s úkolem dále úřady
uvádět v omyl. „Toho jsem se nedržel a místo toho
nakonec přiznal použití funkce, která vypínala
plnou činnost systému čištění spalin při běžném
provozu. Tím jsem se vzepřel pokynům svých
nadřízených a řekl jsem úřadům pravdu.“ Zpětně
převzal odpovědnost za to, že se nestihl včas
dostat z tohoto projektu. Ale také řekl: „Myslím si,
že není fér, že sedím ve vyšetřovací vazbě s těmi,
které jsem varoval.“
Obhájci dvou ze čtyř obviněných zaútočili
na státního zástupce: „Obraz, který obžaloba
vykresluje, je mylný. Svědčí o nepochopení vývoje
motoru EA189.“ Obvinění se týká pouze případu

tohoto turbodieselu 2,0 l, který byl v centru
emisního skandálu, zatímco procesy týkající se
ostatních vznětových motorů jsou vnímány jako
technicky, organizačně a personálně odlišné.
Část řízení proti Winterkornovi byla původně
oddělena od dalších čtyř obžalovaných
a nakonec byla odložena kvůli jeho operaci
kyčelního kloubu. „Veřejnost očekává, že bude
reagovat na obvinění z Dieselgate,“ uvedl jeden
z obhájců. Čtyři obvinění jsou podle obhájců
„víceméně svévolně seskupenou skupinou lidí,
na které nyní padá stín pochybení Martina
Winterkorna.“
Soudní projednávání má skončit překvapivě
brzy – už 28. září.
více na
www.autoweek.cz
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V ulicích se
odehrává bitva
ve „válce o auta“
Biometan
dostupným řešením
čisté mobility

Exkluzivní díla
od Automobilist

Ekologické
materiály ve
vozech Škoda
Continental
představil „zelenou“
pneumatiku

V ulicích se odehrává bitva
ve „válce o auta“
Sean Goulding Carroll na Euractiv přináší
nejnovější přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy.
Evropská komise s oblibou věnuje sedm
po sobě následujících dnů oslavě nějakého
politického tématu: Zelený týden, Týden udržitelné
energie, Evropský týden regionů a měst…
Bruselští političtí činitelé mají nekonečnou touhu
po konferencích řízených kalendářem (puristé
si s opovržením všímají, že tyto „týdny“ často ve
skutečnosti nejsou týdny).
Aktuálně se nacházíme uprostřed Evropského
týdne mobility. Tato iniciativa si klade za cíl
zaměřit se na udržitelné způsoby dopravy
ve městech: chůzi, jízdu na kole a veřejnou
dopravu. Týden vybízí evropská města, aby
pořádala akce oslavující čistou dopravu,
zavedla nová opatření, která podpoří přechod
na ekologické způsoby dojíždění (například

cyklostezky), a pořádala „Dny bez aut“, při
nichž jsou některé ulice uzavřeny pro provoz
motorových vozidel.
V březnu se bruselští motoristé vydali do ulic
(samozřejmě v autech), aby protestovali proti
tomu, co považovali za plány ztěžující jízdu
ve městě. Nadcházející německé volby také
vykouzlily přízrak „Krieg gegen das Auto“, kde byli
Zelení namalovaní jako intrikáni proti majitelům
automobilů.
Brusel minulou neděli uzavřel v podstatě celé
město pro auta, ale ulice ve výsledku působily
klidněji. Hladina hluku ve městě znatelně klesla
– neustálé dunění dopravy vystřídalo cvakání
jízdních kol nebo hukot konverzace když se lidé
shromažďovali v oblastech, které by dříve byly
nepřístupné. Návštěvníci kaváren se vydali na
silnice a využívali nabízený prostor. Pokud dojde
k válce proti autům, události, jako je Den bez
aut, mohou znamenat nárůst počtu příznivců.
„Aby bylo dosaženo hlubokých a trvalých
omezení znečištění ovzduší a emisí skleníkových
plynů, musí se auta ve městech stát výjimkou,
nikoli pravidlem. Budou k tomu zapotřebí
odvážná politická opatření na místní, regionální,
národní a evropské úrovni,“ tvrdí aktivistka
v oblasti klimatu a dopravy v evropské pobočce
Greenpeace Lorelei Limousinová.
více na
www.autoweek.cz

Biometan dostupným řešením čisté mobility
Potenciál biometanu je pro Českou
republiku větší než u CNG a LNG.
Strategické dokumenty České republiky,
konkrétně Národní klimaticko-energetický
plán a Národní akční plán čisté mobility
(NAP ČM), které směřují k přechodu na
udržitelnou a čistější dopravu, počítají se
všemi druhy nízkoemisní dopravy a všemi
druhy obnovitelné energie.
„Skutečná udržitelná doprava
b u d o u c n o s t i b u d e ko m b i n a c í
spalovacích motorů na CNG, LNG
a elektromotorů s baterkou nebo
vodíkovým článkem. Potřebujeme,
aby zdroje energie byly obnovitelné
a nízkoemisní. Elektřina z uhlí už dávno
nedává smysl a stejně tak i plyn pro
dopravu musí zvyšovat podíl biometanu
a snižovat podíl fosilního zemního plynu.
Například biometan vyráběný z odpadů je
obnovitelným zdrojem energie s až 90% úsporou
emisí skleníkových plynů oproti fosilním pohonným
hmotám,“ uvedl člen předsednictva CZ Biom
zodpovědný za biometan Martin Schwarz.
V České republice roste počet autobusů
i osobních a nákladních vozidel na plyn. Ty mají
aktuálně k dispozici více než 220 plnicích stanic.
Rostoucí zájem o plynovou mobilitu dokládá
také celková spotřeba zemního plynu v dopravě
za minulý rok, která překonala o 10 % i predikce

NAP ČM. V roce 2020 začaly po českých silnicích
jezdit také první vozy poháněné BioCNG.
„Bioplyn se v České republice vyrábí více
než deset let. V současnosti se využívá hlavně
k výrobě elektřiny a tepla, ale budoucnost
sektoru vidíme v přechodu na biometan a větším
využívání odpadů pro výrobu bioplynu. Tu je
v našich stanicích možné navýšit o 6 %. Navíc
je v ČR prostor pro stavbu nových bioplynových
stanic na likvidaci gastroodpadů a dalších
bioodpadů. Biometan může kolem roku 2030
zajistit 850 miliónů m3 plynu,“ doplnil předseda
CZ Biom Jan Habart.
„Biometan může nahradit 10 %
celkové spotřeby zemního plynu
v České republice nebo může zcela
pokrýt spotřebu plynu pro dopravu.
Západní Evropa má ve výrobě
biometanu více než desetiletý
náskok a my musíme jejich zkušenosti
dobře využít. Velkou výhodou je,
že biometan je dostupný už nyní,
že se využívá dávno vybudovaná
plynárenská infrastruktura a existující
flotila kamiónů, autobusů a aut
s motory na LNG a CNG,“ uzavřel
Martin Schwarz.
více na
www.autoweek.cz

Ekologické materiály ve vozech Škoda
Oddělení Technického vývoje společnosti
Škoda Auto společně s Technickou univerzitou
v Liberci vyvinulo udržitelný, ekologický materiál
a přihlásily jej k patentování. Jako výchozí
materiál pro inovativní surovinu slouží nadrobno
rozkrájená cukrová řepa. Škoda Auto navíc
v současnosti pracuje ještě na dalším materiálu
na bázi traviny rodu ozdobnice. Oba by se
v budoucnu mohly používat v interiéru nových
modelů Škoda, například jako výplně dveří nebo
dekorace na přístrojové desce.
Vhodný materiál si Škoda Auto již přihlásila
k patentování pro použití v interiéru svých vozů.
Speciální metodou automobilka barví plátky
cukrové řepy, aby z nich například vytvořila
v interiéru charakteristický design. Tento materiál
se odebírá z obce Dobrovice ležící nedaleko
hlavního závodu v Mladé Boleslavi. Tím je možné
se vyhnout dlouhým dodavatelským řetězcům.
Další udržitelný materiál získala Škoda Auto
z traviny rodu ozdobnice – její vlákna je možné
příslušným způsobem zpracovat a použít
například pro obložení dveří.
Zbytky organického materiálu se hodí jako
surovina kterou lze dále zpracovávat aniž by bylo

nutné používat další materiál, a tím se snižuje
potřeba výchozích průmyslově vyráběných
surovin.
Nové suroviny Škoda Auto testuje ve speciálně
upraveném demonstračním voze Octavia.
Podlaha a pravá bočnice byly odstraněny s cílem
umožnit designérům a konstruktérům pohled do
interiéru. Zde se tyto nové materiály prověřují, zda
jsou příjemné na dotyk a mají dobrý tvar a tedy
jsou vhodné pro použití v sériově vyráběném
modelu. Obložení dveří a sloupky vozu jsou
vyrobeny z tkaniny na bázi traviny ozdobnice,
na dveřních panelech a přístrojové desce se
používají plátky cukrové řepy.
Škoda Auto realizuje výrobu vozů co
nejudržitelněji. U modelu Enyaq iV tvoří potahy
sedadel varianty Lodge ze 30 % přírodní vlna,
která je certifikovaná podle přísných požadavků
Woolmark Company, a zbývajících 70 % látky
polyester získaný z recyklovaných PET lahví. Také
u kůže společnost Škoda Auto obzvlášť dbá na
udržitelnou výrobu. Designová varianta ecoSuite
má kůži vyrobenou bez použití chemikálií.
Namísto nich se pro její vyčinění používá extrakt
z listů olivovníku.
více na
www.autoweek.cz

Continental představil „zelenou“ pneumatiku
Společnost Continental na veletrhu IAA
Mobility v Mnichově představila udržitelnou
pneumatiku. Conti Green Concept se skládá
z více než 50 % z obnovitelných a recyklovaných
materiálů. Lehká koncepční pneumatika také
zajišťuje prodloužení životnosti díky obnovitelnému
běhounu.
Podíl obnovitelných surovin použitých
v konceptu Conti Green je 35 %. Mezi použité
biomateriály patří přírodní kaučuk z pampelišek,
silikát z popela slupek rýže a různé rostlinné
oleje a pryskyřice, které významně snižují podíl
materiálů na bázi ropy. V Green Concept je navíc
použito 17 % recyklovaných materiálů. Kromě
recyklované oceli a sazí používá společnost
Continental poprvé v kostře pneumatiky
polyester z recyklovaných PET lahví.
Pneumatika Conti Green Concept by měla
mít valivý odpor o čtvrtinu nižší než třída A.
V přepočtu na elektromobil to podle výpočtů
Continentalu znamená až o 6 % větší dojezd.

„Odpad je pro nás surovinou zítřka, protože
v oběhové ekonomice vidíme vzor pro
budoucnost. Naše ambice je jasná: nejpozději do
roku 2050 chceme ve spolupráci s našimi partnery
a dodavateli propojit celý životní cyklus produktu
s procesem výroby a ekologického získávání
zdrojů,“ říká vedoucí oddělení udržitelnosti
společnosti Continental Claus Petschick.
Společnost Continental bude od roku 2022 při
výrobě pneumatik používat opětovně zpracovaný
polyester, získaný z recyklovaných PET lahví. Ve
spolupráci se společností OTIZ – Oriental Industries
(Suzhou) Continental vyvinul speciální technologii
na recyklaci PET lahví bez chemických zásahů.
Laboratorní zkoušky i testy ukázaly, že vlákna ze
sekundárních surovin mají stejně dobré vlastnosti
jako dosud používaná vlákna. Běžná pneumatika
pro osobní auto v současnosti obsahuje 400 g
polyesterových vláken. V budoucnu se může při
výrobě pneumatik na jedno vozidlo použít více
než 60 recyklovaných PET lahví.
více na
www.autoweek.cz

Exkluzivní díla od Automobilist
V Praze sídlící firmu Automobilist tvoří tým
umělců, perfekcionistů, kreativců, hledačů
řešení ale především nadšených fanoušků
motoristického sportu. Zachycují historické
okamžiky s originální perspektivou a nevídanou
přesností bez omezení vázaných na techniku
minulosti. Automobilist si získal jméno svými
sofistikovanými uměleckými díly, na nichž
autenticky zachycuje klíčové momenty
motoristického sportu, a to jak ty historické, tak
ty, které se do dějin teprve zapíšou.
Kombinace profes ionální fotografie
a špičkové počítačové grafiky umožňuje
výtvarníkům oživit legendární okamžiky z historie
a znovu je vytvořit v dokonalé kvalitě. Ta je dána
pečlivě vyvinutými postupy a týdny výzkumu
pro zajištění maximální přesnosti do nejmenších
detailů od úžasných západů slunce po nejmenší
matice a šrouby. Pozornost věnovaná detailům
znamená, že virtuální stavbě každého vozidla
je věnováno v průměru 1000 hodin. Každé
vyobrazení vyžaduje 2 až 3 měsíce práce týmu
osmi talentovaných jednotlivců a až 50 herců
a dalších členů týmu.

Za každým plakátem a obrazem je tak
příběh plný emocí oživený malým týmem, který
tvoří lidé půl tuctu národností ze tří kontinentů.
Všechny vozy vznikají prostřednictvím procesu
3D modelování a počítačově generovaných
snímků (CGI). U nových modelů lze využít
výkresovou dokumentaci, u těch starších se
kreativci z Automobilist musejí spolehnout na
historické materiály.
Pestrá paleta produktů od oficiálních plakátů
formule 1 po obrazy, jejichž tvorba zabere
až 4000 hodin, a navazování smysluplných
partnerství s velkými jmény ve světě motorsportu
jsou hlavní ingredience úspěchu týmu kolem
Pavla Turka, kreativního mága Jana Rambouska
a experta na počítačovou grafiku Petra
Milerského.
Rok 2021 Automobilist představil interaktivní
magazín ve formě aplikace a svůj vůbec první
kamenný obchod v Mnichově. Na obzoru jsou
také prodejny v turistických destinacích Praze
a Londýně.
více na
www.autoweek.cz

