40. týden 2016

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek.cz

pokud chcete něco navíc, stáhněte si jako pdf

Nová generace elektromobilů
Zatímco se automobilky a eurounijní politici
předhánějí v odhadech, kolik elektromobilů bude
během pár let jezdit po evropských silnicích, zájem
o ně mezi zákazníky není. Zájem o elektromobily
v Evropě v prvním pololetí letošního roku rostl
méně, než o auta se spalovacími motory, a to
i navzdory velkým dotacím nabízeným na tato
vozidla na největším evropském trhu v Německu.
Podíl elektromobilů na evropském trhu tedy ve
skutečnosti mírně poklesl.
Změnu by mohla přinést nastupující nová generace
vozidel, z nichž několik se představilo na autosalonu
v Paříži. Dojezd těchto vozidel podle evropského

cyklu NEDC už překračuje hranici 300 km. Několik
takových mělo premiéru i na autosalonu v Paříži.
Přitom jde o vozidla, která už jsou nebo během
několika měsíců budou v prodeji (Zoe Z.E. 40 do
konce roku, Ampera-e na jaře 2017, BMW i3 94 Ah a
Nissan Leaf 30 kWh se už dodávají).
Až budeme mít možnost novou generaci
elektromobilů vyzkoušet v praxi, pak poznáme,
jak reálné uváděné hodnoty dojezdu jsou
(porovnejte si např. rozdíl v dojezdu podle NEDC a
amerického standardu EPA). Zlé jazyky totiž tvrdí,
že se leckde těsně před pařížským autosalonem
narychlo upravovaly tiskové materiály v reakci na
zjištění o datech u konkurence.
Zatímco technikům trvá zvýšení
dojezdu o 100 km roky usilovné
práce, v polovině září to někteří
marketingoví pracovníci a šéfové
automobilek dokázali během pár
minut.

více na
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Chevrolet pro armádu s
palivovými články
General Motors představuje
obrněný pick-up Chevrolet
Colorado
ZH2
vyvinutý
pro
americkou
armádu.
Pozoruhodný na něm je
elektrický pohon napájený z
palivových článků. GM zatím
nezveřejnilo
podrobnější
parametry pohonu. Jisté
ale je, že palivové články
mají z hlediska vojenského
využití mnoho výhod. Vozidlo je proto mnohem obtížněji zjistitelné pro jeho zvukovou
nebo tepelnou stopu. Systém palivových článků je navíc vybaven zařízením EPTO
(Exportable Power Take-Off), umožňujícím využívat elektrický proud z palivových článků
zaparkovaného vozidla k napájení i vnějších spotřebičů. Palivové články navíc emitují
vodní páru a tu lze po zkondenzování používat. Testování vozidla začne v roce 2017.
Až poté se začne řešit problém, kde vojáci v terénu vezmou vodík pro tato vozidla a
jak se podaří překonat nedůvěru vysokých důstojníků, majících při slově vodík před
očima katastrofu vzducholodě Hindenburg.
více na www.autoweek.cz

Premiéra nového Volkswagenu Crafter
Nový Crafter symbolizuje novou generaci nových lehkých užitkových vozů Volkswagen.
Nabízí bezkonkurenční počet možností využití a řešení mobility díky mnoha verzím, novým
systémům pohonu a inovativním
asistenčním systémům. Jeho koncept
hospodárnějšího, digitálnějšího a
multifunkčnějšího lehkého užitkového
vozidla ukazuje směr vývoje pro
budoucí generace vozidel značky
Volkswagen Užitkové vozy. Potvrzením
inovativnosti konceptu Crafteru je
udělení letošního titulu International
Van of the Year tomuto vozu.
více na www.autoweek.cz

Výstavní premiéra pro Škodu Kodiaq
Pařížský autosalon přináší novinky ve dvou oblastech
- novou generaci elektromobilů a jako protiváhu
další novinky v rychle se rozvíjejícím segmentu SUV
a crossoverů. Kromě nových generací luxusních SUV
Land Rover Discovery a Audi Q5 jsou to i nové generace
mainstreamových crossoverů, jako jsou Peugeoty
3008 a 5008 nebo Suzuki Ignis či crossoverová verze
Opel Karl Rocks. Spolu s Toyotou C-HR je Kodiaq mezi
nimi úplnou novinkou, s níž značka Škoda vstupuje
do zcela nového segmentu. Nyní je na zákaznících,
aby rozhodli, čemu budou dávat přednost.
Zajímavé je, že automobilka sama Kodiaq na jednu
stranu označuje jako velké SUV, čemuž odpovídá i
celková délka 470 cm a možnost volby sedmimístné
verze, ale současně o něm mluví jako o kompaktním
SUV poněkud přesahujícím hranice tohoto segmentu.
Tato nezařaditelnost, resp. přesah mezi tradičně
definovanými segmenty ostatně je pro značku Škoda
charakteristická a přináší ji dlouhodobě úspěchy.

První možnost objednat Kodiaq bude už během pár
dní a dodávky by měly začít v únoru 2017. Základní
cena verze Kodiaq Active 1,4 TSI je 677 900 Kč, a to
buď s přímo řazenou převodovkou a pohonem všech
kol nebo se samočinnou dvouspojkovou převodovkou
DSG v kombinaci s pohonem předních kol.
Škoda už spustila Car Configurator a zveřejnila
kompletní ceník modelu Kodiaq. První dodávky jsou
plánovány na únor 2017.
Kompletní ceník Škody Kodiaq najdete na str. 10
(po stažení AutoTabletu jako pdf)

Během tiskové konference na autosalonu v Paříži
předseda představenstva společnosti Škoda Auto
Bernhard Maier představil klíčové prvky modelu
Kodiaq: charakteristický výrazný design, mimořádnou
nabídku prostoru, špičkovou výbavu, praktická řešení
i technické inovace, s nimiž se první velké SUV značky
vydá na začátku roku 2017 k zákazníkům.

více na
www.autoweek.cz

Fiat Tipo Kombi
Osobitost, jednoduchost a funkčnost
kombinovaná s bezkonkurenční hodnotou
jsou vlastnosti, které dopomohly Fiatu
Tipo k vítězství v prestižní anketě AutoBest
a ocenění Nejlepší koupě roku 2016.
Řadu Tipo po sedanu a hatchbacku nyní
doplňuje verze kombi. Kombi s délkou
4,57 metru kombinuje pohodlný prostor
pro pět cestujících se zavazadlovým
prostorem o objemu 550 l. Se systémem Magic Cargo Space může být jednou rukou
upraven tak, aby vyhovoval rodinám, volnočasovým aktivitám i pracovním potřebám.
Asymetrická sedadla Flip&Fold vytvářejí zcela rovnou ložnou plochu a dovolují odvézt
předměty dlouhé až 1,8 m. Kombi se zaměřuje především na rodiny a firemní zákazníky,
kterým poskytuje mimořádný poměr mezi cenou, vlastnostmi produktu a výbavou, ale
i celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) s nízkou spotřebou paliva, nízkými náklady na
údržbu, opravy a provoz. Specifické verze Business vyjdou vstříc potřebám fleetových
zákazníků.více na www.autoweek.cz
Yanfeng představuje inovace automobilových interiérů
Nejnovější z inovací automobilových interiérů představila na 58. Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně společnost Yanfeng Automotive Interiors (YFAI). YFAI je
přední světový dodavatel přístrojových panelů a kokpitových systémů, dveřních panelů,
podlahových a stropních konzolí. YFAI představila inovativní koncepty a výrobky, které
jsou již na trhu k dispozici, například kokpit
vozu Škoda Octavia vyráběný v Číně
nebo dveřní panel Škody Superb. Firemní
vizi Better Life on Board ilustrují vystavené
produkty: přístrojová deska vozu MercedesBenz třídy B, podlahové konzole vozu Opel
Zafira a dveřní panel Maserati Levante.
YFAI má výrobní závod v Žatci a staví nový
výrobní závod v Plané nad Lužnicí. Na
Slovensku má továrnu, obchodní centrum
a technické centrum.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 40. týdne na www.autoweek.cz:
Nový Smart ForTwo se skly z Chudeřic
Autotým odměnil svého 2000. spokojeného zákazníka
Prague Car Festival 2016 - největší autoshow v ČR
Zcizeny zkušební pneumatiky Continental

Rozšíření služeb carsharingu Car4Way
Společnost Auto Louda, jeden z největších dealerů
koncernu Volkswagen, otevírá provozovnu v Praze v
Kolbenově ulici v Hloubětíně. Přináší sem i unikátní
služby včetně carsharingu Car4Way. Největší
poskytovatel carsharingových služeb v ČR Car4Way v
Praze chystá spuštění volného carsharingu a plánuje i
značné rozšíření nabídky modelů a výrazné navýšení
flotily vozů.
Car4Way v Praze a Pardubicích disponuje 140 vozy
Škoda Rapid, Citigo, Volkswagen Transporter a e-Up.
Na začátku roku 2017 plánuje Car4Way navýšit počet
automobilů jen v Praze na téměř 240 a celkem na
300 vozů v osmi městech České republiky, v nichž
provozuje svá dealerství.
„Připravujeme rozšíření portfolia vozů. K dispozici bude
osmimístný Volkswagen Transporter, sedmimístný
Volkswagen Caddy a užitkový Volkswagen Caddy
Maxi, vozy Škoda Octavia a Fabia, oba ve variantách
Combi, které zaplní mezeru v nabídce. Vozy Škoda
Citigo budou nově i s automatickou převodovkou. Ti

náročnější si mohou dokonce užít jízdu ve sportovní
Octavii RS, což je v carsharingu zcela unikátní. Naše
nabídka tak bude zcela bezkonkurenční,“ říká majitel
firmy Pavel Louda.
„Služba se vyplatí lidem, kteří potřebují čas od času
něco převézt, vyjet si na výlet nebo cokoli vyřídit.
Oproti vlastnictví vozu nebo operativnímu leasingu je
výhodná především pro ty, kteří za rok nenajezdí více
než 10 000 km. Výhodou je také flexibilita - automobil
je možné si zapůjčit podle potřeby jen na hodinu
nebo na několik kilometrů a nevázat se měsíčními
splátkami nebo denními zápůjčkami,“ říká Martin
Feller, obchodní ředitel Car4Way a Louda Auto.
Zatímco doposud bylo třeba vrátit sdílený vůz do
tzv. stejné lokality, Car4Way nyní přichází s revoluční
novinkou, tzv. volným carsharingem, který je v pilotním
provozu. V praxi to znamená, že v rámci městských
částí Praha 5, 6 a 8 nebude nutné vracet auto do
oblasti místa nástupu. Postupně je v plánu rozšiřovat
a spojovat další městské části v jednu lokalitu.
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Nové zimní pneumatiky pro SUV
Společnost Goodyear uvádí na trh nové pneumatiky
určené především pro vozy SUV - UltraGrip
Performance SUV Gen-1. SUV jsou těžší a mají výše
umístěné těžiště než běžná osobní auta. V důsledku
toho na jejich pneumatiky působí větší síly, což
komplikuje brzdění a ovládání vozu. Společnosti
Goodyear se nyní podařilo tento paradox vyřešit.
Nejnovější přírůstek řady zimních pneumatik zkracuje
brzdnou dráhu vozů SUV na suchém, mokrém i zledovatělém povrchu. Díky technologii
Active Grip mají lepší přilnavost, dosaženou optimální styčnou plochou s vozovkou.
Technologie 3D Bis zaručuje špičkovou ovladatelnost na zasněžených a zledovatělých
vozovkách. Pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 se používají jako
základní výbava při prodeji vozů Volvo XC90, Audi Q5, Nissan Qashqai, Range Rover
Evoque a Toyota Land Cruiser.
více na www.autoweek.cz

Elektrický pohon pro nákladní auto
Po úspěšném zkušebním provozu v Portugalsku se Canter E-Cell již půl roku osvědčuje
v prvním flotilovém testu elektricky poháněných nákladních vozidel v Německu. Tato
vozidla budou již brzy nabízena pod označením Fuso eCanter. Flotilový test dokázal, že
čistě elektrický pohon v nákladní dopravě je
již současností. Sady akumulátorů s celkovou
kapacitou 48 kWh jsou uloženy podél rámu.
Elektromotor dosahuje výkon 110 kW a točivý
moment 650 N.m. Dojezd je více než 100 km.
Fuso je vedle značek Mercedes-Benz a
Freightliner třetí velkou značkou divize Daimler
Trucks. Po světě jsou již v provozu vozidla Fuso
Canter Eco Hybrid.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Vedení investiční společnosti TCI Fund vyzvalo Volkswagen, aby snížil platy vedoucích
manažerů.
- Ve hře o získání podílu v malajsijské automobilce Proton jsou PSA, Renault a Suzuki.
- Ford připravuje do výroby v Michiganu terénní vůz s legendárním jménem Bronco.
- Toyota bude prodávat malá auta vyvinutá ve spolupráci s automobilkou Daihatsu.
- BMW plánuje elektrický pohon také pro nové Mini.

Personalia z
Toyota představila organizační strukturu
pro ČR
Značka Toyota uspořádala 4. října 2016
tiskovku pro české novináře. Country
manažer Martin Peleška (foto) na ní
prezentoval nové personální obsazení
importu.
„Na poslední tiskovce na začátku roku
2014 jsme oznámili start restrukturalizace
importní struktury Toyoty ve střední
Evropě. Nyní se můžeme pochlubit
ukončením její první fáze,“ řekl Peleška
na setkání v průhonické Sokolovně.
První etapa podle něj spočívala ve
spojení importních společností značky
(Toyota plus Lexus) v Česku, Slovensku
a Maďarsku. V jejím rámci opustila
pražskou pobočku řada zaměstnanců.
„Společnost se nám ale podařilo
vybavit dvanácti novými pracovníky,
hlavně v oblasti obchodu,“ řekl country
manažer.
Nové síly pro
Toyotu i Lexus
Manažerem pro
rozvoj dealerské
sítě
Toyoty
se
stal
Jan
Jirka.
Novými
obchodníky jsou Petr Korecký, Tomáš
Vlček,
Ondřej
Jelínek,
Kateřina
Kněžínková a Jan Štýbr. Takzvaný
support jim zajišťuje Iva Špačková. Na
posílení značky Lexus přišel od BMW
Tomáš Vlachopulos, který se bude
starat o jeho produkt a marketing. „V
minulých letech jsme nebyli spokojeni
s naším působením v oblasti PR. Pro
styk s novináři jsme proto najali Jitku
Jechovou, která nyní změnila jméno na
Kořánová,“ upřesnil Martin Peleška.

Mototechna najala na marketing
Gálika
Autobazar AAA Auto najal pro
vytvoření marketingového konceptu
sítě
prodejen
zánovních
vozů
Mototechna externího konzultanta
Stanislava Gálika. Ten se ukázal na
tiskové konferenci autobazaru. Jeho
úkolem je budovat tuto značku rovněž
jako „prémiový segment“ a pracovat
na rozvoji pobočkové sítě i prodeje,
včetně plánovaného otevření prvního
showroomu Mototechny v Praze.
„Značku Mototechna jsme koupili před
pěti lety, prodáváme pod ní vozy do
dvou let stáří a za poslední tři roky jsme
zaznamenali markantní nárůst zájmu
o tento segment,“ uvedla na tiskovce
generální ředitelka AAA Auto Karolína
Topolová.
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Zahájen prodej Škody Kodiaq kompletní ceník

Nezávislá porota AutoBest se
rozrůstá

Autonomní vozidlo Valeo jezdilo
24 hodin na pařížském okruhu

Registrace nových vozidel s
mnoha zajímavostmi

Panasonic představuje mobilní
řešení k testování automobilů

Zahájen prodej Škody Kodiaq
První velké SUV značky Škoda vstupuje na domácí
trh. Škoda už spustila Car Configurator a zveřejnila
kompletní ceník.
Základní výbavový stupeň Active nabízí mj. dvouzónovou klimatizaci Climatronic, infotainment Swing
s 6,5“ barevným dotykovým displejem a LED denní
svícení. Bezpečnost zajišťuje mj. Front Assist s funkcí automatického brzdění. Do základní výbavy patří
služba Care Connect, sloužící ke vzdálenému přístupu k vozu a asistenčním službám. Její zásadní funkcí
je tísňové volání eCall.
Ambition přidává mj. infotaintment Bolero s 8“ dotykovým displejem, bezklíčkové startování Easy Start,
tempomat s omezovačem rychlosti, integrované mlhové světlomety, dešťový
senzor a automatické ovládání světlometů.
Style nabídne mj. Full
LED hlavní světlomety,
rozpoznání únavy řidiče

Driver Alert, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
s pamětí, zadní parkovací kameru, barevný displej
Maxi Dot, vyhřívání předních i zadních sedadel,
USB přípojku vzadu a zásuvku na 230 V a prémiový
Sound System Canton.
Na přání je k dispozici volba jízdního profilu Driving
Mode Select s režimem Off-road. Prvkem volitelné
výbavy je i adaptivní podvozek DCC spojený s volbou jízdního profilu Driving Mode Select. Standardem pro vozy s pohonem předních i všech kol je
elektronická uzávěrka diferenciálu XDS+.
V České republice nabízí Škoda pro model Kodiaq
také inovativní doplňkové služby jako Mobilita Plus
či Předplacený servis.

více na
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Nezávislá porota AutoBest se rozrůstá
Do mezinárodní jury AutoBest se počínaje
autosalonem v Paříži zapojilo pět nových zemí. Počet
zastoupených států se tak zvýšil na rekordních 31
členů. AutoBest tak upevňuje svou pozici nezávislé
motoristické poroty s největším dosahem v Evropě.
AutoBest přitom zachovává svou filozofii pouze
jediného zástupce z každé země. Pět nových zemí
zahrnuje Dánsko, Finsko, Německo, Maltu a Švýcarsko.
Současně se členem poroty stal nový zástupce Polska.
V rámci 31 členských zemí porota AutoBest zastupuje
většinu evropských obyvatel.
Hlasovací pravidla zůstávají pro AutoBest 2017 stejná
jako loni. Limit pro standardní cenu nového modelu je
20 000 eur (nezahrnuje místní daň) a hodnocené vozy
musejí být dostupné ke koupi v nejméně 15 zemích
do konce ledna následujícího roku. Hodnotí se pouze
modely určené pro běžné spotřebitele.
Organizace AutoBest, založená v roce 2001, zavedla
revoluční koncept hledání „nejvýhodnějšího vozu ke
koupi“ dostupného na evropských trzích. Vítězové
ankety AutoBest musejí reprezentovat tu nejlepší
nabídku vozu pro většinu evropských zákazníků.

Hlavními kritérii proto jsou cena, servisní síť,
distribuce náhradních dílů a všestrannost vozidla.
Členové poroty při rozhodování také zvažují design
a nové technologické prvky. AutoBest při hlasování
používá transparentní systém s maticí třinácti kritérií
rozhodujících o vítězi.
Každý rok porota organizuje test pěti finalistů srovnávací jízdy na veřejných silnicích i na zkušební
dráze. Tento rok se testovací jízdy AutoBest uskuteční
ve Vairanu v Itálii na testovací dráze Quattroruote,
certifikované FIA. Finální test je plánován na 23. - 24.
listopad.
Země zastoupené v organizaci AutoBest: Belgie,
Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irská republika, Itálie, Kypr, Maďarsko,
Malta, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie.

více na
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Registrace nových vozidel s mnoha zajímavostmi
Celkově registrace nových osobních automobilů v období
vzrostly oproti loňsku o 12,69 % z 171 010 vozů na 192
714 vozidel, tj. o 21 704 kusů, nicméně dynamika růstu z
prvního pololetí ve třetím čtvrtletí znatelně poklesla.
Pokud bychom provedli analýzu vozového parku nově
registrovaných vozidel tak, že bychom odečetli krátkodobé
registrace (vozidla vyvezená do 6 měsíců od 1. registrace
v ČR), pak by meziroční nárůst činil dokonce 16,7 %.
Podíl firemních vozidel tvořil 74,3 %, privátních 25,7 %,
což je zcela shodné jako před rokem. Pokud bychom
zohlednili operativní leasing pro privátní osoby, pak by
se podíl privátních vozidel blížil 29 %.
Z hlediska paliva je na prvním místě benzin s 54,69 %, na
druhém místě nafta s 42,46 %, což jsou velmi podobná
čísla jako vloni. Následuje CNG - 1,06 %, což znamená
pokles z loňských 1,24 %. Podíl ostatních druhů pohonu
včetně hybridního je zanedbatelný (např. u elektromobilů
to bylo 130 kusů a podíl 0,06 % proti loňským 0,14 %).
Registrace dovážených ojetých osobních automobilů
letos opět vzrostly o 10 %, přičemž podíl vozidel starších
10 let se stále zvyšuje a činí již 51,5 %.
Mezi výrobci lze za nejúspěšnější označit značku Dacia,

jejíž tržní podíl vzrostl ze 4,48 % v roce 2015 na letošních
4,82 %. Jedinou další značkou z deseti nejúspěšnějších
vykazující zvýšení podílu na trhu je Kia. Z těch největších
pouze Ford vykázal meziroční pokles prodeje (z 11 458
na 11 159 vozů, tj. o 2,6 %).
Další pozoruhodností je, že u mnoha značek se dováží
větší počet ojetých vozů, než se prodá nových - z první
desítky to jsou Ford, Volkswagen a Peugeot. Největší je
tento poměr u Alfy Romeo s registracemi 112 nových
aut ale s dovozem1284 ojetých vozů, většinou starších
10 let. Nejvíc dovezených ojetin nese značku Škoda (25
610 vozů), opět s nadpolovičním podílem vozidel starších
deseti let (50,9 %).
Z hlediska obrázku o stavu hospodářství je pozitivní
výrazný růst registrací nových lehkých užitkových vozidel.
Registrace nových lehkých užitkových automobilů letos
vzrostly o 20,60 % z 11 762 na 14 185 vozidel, tj. o 2423
kusů. Z hlediska paliva jednoznačně převažuje nafta s
92,13 %, na druhém místě je benzin s 3,63 %. Následuje
CNG - 2,07 %, což ale znamená pokles proti loňským
3,29 %. Poklesl i počet nově registrovaných vozidel s
elektrickým pohonem - z loňských 10 na pouhé 4 kusy.
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Autonomní vozidlo Valeo jezdilo 24 hodin na pařížském okruhu
Autonomní vozidlo Cruise4U společnosti Valeo
dokončilo jako první na světě 24hodinovou jízdu na
pařížském okruhu. Automobil ujel vzdálenost 766 km.
Téměř 99 % této vzdálenosti a času vůz absolvoval v
autonomním režimu.
Pařížský okruh Périphérique, dlouhý 35 km, je
charakteristický vysokými nároky na řízení, protože
zde číhá mnoho nebezpečí: skútry a motocykly
jezdící mezi pruhy, dopravní zácpy, práce na silnici,
vybledlé značení, přednosti zprava, krátké nájezdy a
sjezdy ale i časté nehody. Prototyp společnosti Valeo
byl schopný zpracovávat a předvídat tyto situace po
celých 24 hodin, ve dne i v noci, čímž dokázal svou
unikátní technologickou vybavenost.
Tato průlomová inovace v mobilitě je výsledkem
unikátní kombinace kamer, radarů a laserové skenovací
technologie rozmístěných po obvodu celého vozidla.
Ty vytvářejí jakousi „kopuli“ schopnou detekovat

všechny překážky ve vzdálenostech od pouhých 10
cm do 200 m i více. Sofistikovaný software umožňuje
zpracovávat data v reálném čase k dosažení efektivní
analýzy okolí vozidla a na základě toho přizpůsobit
chování vozidla.
Způsob, jakým vše funguje, je velmi jednoduchý:
pokud to okolnosti dovolí a řidič zvolí automatizovaný
režim řízení, navržený a vyvinutý společností Valeo,
systém převezme řízení, ovládání volantu, zrychlování
a brzdění v reálných jízdních situacích.
Najetých 24 hodin na pařížském okruhu navazuje na
téměř 21 000 km absolvovaných ve Spojených státech
v létě 2016 a 4000 km ujetých kolem Francie v roce
2015. Valeo Cruise4U už má na tachometru 125 000
km, z čehož 97 % bylo najeto v autonomním režimu.
To z Valea dělá jednou z nejvyspělejších společností z
hlediska vývoje automobilové techniky.
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Panasonic představil mobilní řešení k testování automobilů
Po podrobných konzultacích s předními výrobci
automobilů uvedla společnost Panasonic na
veletrhu Automechanika v německém Frankfurtu
na trh integrované testovací řešení nové generace
pro automobilový průmysl, za jehož návrhem stojí
Panasonic Global Design Solutions.
Řešení AMTS (Automotive Mobile Test Solution)
značky Panasonic představuje spojení technologií,
které automobilový průmysl potřebuje pro efektivní
výrobu a inicializaci vozidel i podnikových funkcí pro
jeho hladké začlenění do firemního IT prostředí.
Při navrhování zařízení byl brán ohled v první
řadě na jednoduchost použití a výrobní procesy v
automobilovém průmyslu. Řešení AMTS je založeno
na plně odolném tabletu Panasonic Toughpad FZM1. Kromě 7“ kapacitní multidotykové obrazovky je
vybaven také bezkontaktní čtečkou karet založenou
na technologii NFC a 2D čtečkou čárových kódů. Obě
se nacházejí ve speciálně navržené rukojeti AMTS,
která zlepšuje mobilitu zařízení ve výrobním prostředí.
Řešení je určeno k umístění na volant nebo palubní
desku testovaného vozidla, což umožňuje vyměnitelná

ochranná montážní vložka. Řešení AMTS je vybaveno
možnostmi připojení, které zohledňují požadavky
výrobců automobilů: má dva odolné konektory
umožňující komunikaci prostřednictvím rozhraní USB,
a také chráněné napájení ODB ve vozidle ze zařízení
VCI. Díky tomu je řešení ergonomické pro vozidla s
řízením vlevo i vpravo.
„Společnost Panasonic má za sebou téměř deset
let zkušeností se spoluprací s některými předními
světovými výrobci automobilů a při navrhování
odolných mobilních zařízení určených přímo pro tento
průmysl je zúročuje. Díky našim vztahům a partnerské
spolupráci s těmito výrobci představuje řešení
Automotive Mobile Test Solution novou generaci
mobilních zařízení, která našim zákazníkům pomáhají
k větší nákladové i celkové efektivitě výroby vozidel,“
říká Robert Blowers, vedoucí vývoje a výzkumu a
generální ředitel sekce Panasonic Computer Products
Europe.
Řešení Panasonic AMTS je v prodeji od října 2016 a
jeho cena začíná na 4419 eur bez DPH.
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