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Passat 8.2 přináší zcela nový přístup
Model Passat v roce 1973 zahájil novou éru
značky Volkswagen. V dubnu prodej tohoto
bestselleru střední třídy překročil hranici 30 milionů
kusů. Tento úspěch je založen především na
výhodných celkových provozních nákladech
(TCO), když prodejní cenu vyvažuje vysoká
zůstatková hodnota.
Současná 8. generace, navržená s využitím
platformy MQB, byla uvedena na trh v roce 2014.
Nyní přichází významná modernizace. Navzdory
ne příliš velké proměně vzhledu přináší důležité
technické inovace a zejména radikální proměnu
do vztahu mezi automobilkou a klientem.
Při zachování rozvoru náprav 2791 mm se Passat
prodloužil o 6 mm na 4773 mm. Jeho praktičnost
dokládá objem zavazadlového prostoru: 586
l/1152 l u sedanu a 650 l/1700 l u kombi Variant.
Na výběr jsou tři turbodiesely, mezi nimi nově
vyvinutý 2,0 TDI Evo/110 kW (150 k) se systémem
Twin Dosing. Další dva mají 140 kW (190 k) resp.
176 kW (240 k). Zážehový čtyřválec 1,5 TSI/110 kW
(150 k) má variabilní systém deaktivace válců
ACT a k dispozici jsou i motory 2,0 TSI s výkony 140
kW (190 k) a 200 kW (272 k). Nechybí ani plug-

in hybridní Passat GTE, který s čistě elektrickým
pohonem ujede až 57 km (podle WLTP).
Inteligentní asistenční systémy na aktuálně
nejvyšším vývojovém stupni jsou soustředěny
v technologii IQ.Drive, což je nová značka
zastřešující u Volkswagenu systémy směřující
k autonomní jízdě. Součástí IQ.Drive jsou známé
i zčásti nové asistenční systémy, především
systém Travel Assist, který umožňuje částečně
automatizovanou jízdu do rychlosti až do 210
km/h.
Nejvýznamnější inovací ovšem je platforma pro
otevřené online služby Volkswagen We umožňující
nový vztah mezi majitelem a automobilkou.
Předplacená mobilní služba WeConnect 3.1
umožňuje objednávat různé funkce ale i asistenční
systémy. Zákazník platí za služby a systémy, které
si může kdykoliv objednat, a to trvale nebo jen
krátkodobě. Volkswagen zajistí tyto služby, zatímco
komunikaci zabezpečuje Amazon Web Services.
Cena začíná na 750 900 Kč za sedan Business
1,5 TSI Evo, zatímco kombi přijde na 777 900 Kč.
Více na str. 10 (po stažení pdf verze).
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Toyota C-HR získává výkonnější hybrid
Nová Toyota C-HR poprvé umožňuje
vybírat ze dvou různých hybridních ústrojí.
U hybridního pohonu totiž přidává na
výkonu, takže kompaktní lifestylově laděný
crossover C-HR je nově k dispozici také
s hybridním pohonem Hybrid Dynamic
Force, tvořeným zážehovým motorem 2,0
l/132 kW (184 k). Menší hybridní pohon se
zážehovým motorem 1,8 l/90 kW (122 k)
by měl zůstat v nabídce.
Přidává se k tomu i nový multimediální
systém a vše doplňuje osvěžení designu
na přídi i zádi s modernizovanými LED
světlomety a koncovými světly.

VinFast začal vyrábět dřív, než se plánovalo
První vietnamská automobilka i nadále
šokuje svět. Mezi prvními kroky a zahájením
výroby uplynulo pouze 21 měsíců. Nový
závod, postavený ve velmi náročném
prostředí z části na moři, byl dokončen
mnohem dříve, než bylo plánováno.
První vietnamské SUV navrhli designéři
VinFast ve spolupráci s firmou Pininfarina.
Jeho sériová výroba ve Vietnamu začala
počátkem září. „Průměrná doba výstavby
takového výrobního závodu je obvykle
dvojnásobně dlouhá,“ uvádí Siemens, který
VinFast podpořil pomocí integrovaného
softwarového a hardwarového řešení.
Závod v Haiphongu je koncipován pro
výrobu 250 000 vozidel ročně. Vyrábět se
zde budou elektronické skútry, malá auta,
sedany a SUV. Elektricky poháněná auta
a elektrické autobusy budou následovat
později.

více na
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Začíná návrat k normálu?
Registrace osobních automobilů v září
vzrostly meziročně o 8,52 %, přičemž se zvýšil
zájem o auta na naftu a hybridní pohon.
V období leden až září bylo v ČR registrováno
celkem 191 110 nových osobních automobilů,
zatímco za stejné období minulého roku to bylo
207 784 vozů. Celkově tedy registrace oproti
roku 2018 klesly o 16 674 vozů, tj. o 8,02 %.
Meziroční porovnání je ovšem problematické,
protože vloni došlo k dramatickému růstu
registrací před zavedením nové metodiky
měření emisí WLTP, když se automobilky snažily
do konce srpna vyprodat vozy homologované
podle staré metodiky NEDC. Po výrazném letním
růstu prodeje v září přišel dramatický propad,
který trval až do konce roku. Růst registrací
během září proto nelze vnímat jako náznak
trendu růstu, ale jako návrat k normálnímu stavu.
Loňský letní rekordní růst prodeje znamenal
i přesycení trhu před letošním rokem. Tím jsou
ovlivněny letošní prodejní výsledky.

Do tohoto počtu se nezapočítávají vozy Tesla,
které ve statistikách figurují jako individuální
dovozy. Při jejich připočtení to bylo celkem
586 elektromobilů. Meziroční růst prodeje
elektromobilů o 25 % je malý, takže elektrický
pohon zaujímá pouhých 0,33 % trhu. Osobních
vozů s hybridním pohonem bylo registrováno
5763, což je o 2459 vozů (74 %) víc než vloni.
Z toho plug-in hybridů bylo jen 251 (vloni 211, tj.
nárůst o 19 %).
Registrace dovážených ojetých osobních
vozů vzrostly meziročně o 0,5 % na 135 983
vozidel. Jejich průměrné stáří je ovšem 10,3 roku,
přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 51,45 %!
Kvůli nevhodné politice tedy ochrana ovzduší
i bezpečnost na našich silnicích trpí a není ani
náznak změny k lepšímu.
Vítězové a poražení českého trhu za leden
až září (jen značky s registracemi nad 150 ks)

Podíl firemních automobilů za 1-9/2019 činí
72 %, privátních 28 %, tedy stejný jako vloni.
Z hlediska paliva vede benzin se 70,24 % (134 230
vozů). U nafty se s 27,01 % (51 615 vozů) zastavil
pokles. CNG vykazuje pouhých 1351 vozidel,
a to navzdory rostoucímu počtu plnicích stanic.
Elektromobilů bylo registrováno jen 507 kusů.
více na
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Nissan představí elektrický městský automobil
Nissan na autosalonu v Tokiu představí
koncepční vůz IMk. Název pochází
z řady koncepčních vozidel inteligentní

mobility IM, přičemž „k“ je připomínkou
třídy takzvaných kei cars, v Japonsku
velmi populárních miniautomobilů. Vnější
podoba IMk odráží podobu minivozu
Nissan Dayz, ale IMk byl postaven na nové
specializované platformě pro elektricky
poháněná vozidla. IMk představuje
nejnovější technologie podpory řidiče
ProPilot společnosti Nissan, například
automatizované parkování ve funkci
ProPilot Remote Park.
Nissan chce, aby vozidla s plně
elektrickým nebo kombinací elektrického
pohonu s generátorem Nissan ePower
představovala do roku 2023 30 % jeho
celosvětového prodeje. Proto uvede na
trh osm nových elektrifikovaných vozidel
s cílem dosáhnout jejich roční prodej
1 milion kusů.

Bosch rozšiřuje vývojové a technologické centrum
Společnost Bosch otevřela v Českých
Budějovicích novou budovu vývojového
a technologického centra. Slavnostního
otevření se mj. zúčastnili ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček a člen
představenstva
společnosti
Bosch,
vedoucí obchodní oblasti Mobility Solutions
Stefan Hartung. Investice dosáhnou
výše 850 milionů Kč. Šestipodlažní
budova bude sloužit 600 zaměstnancům
společnosti. Ti se zaměří na aplikovaný
výzkum automobilových komponent
včetně modulů pro neutralizaci NOx

ve vznětových motorech (DNOX) pro
zákazníky společnosti Bosch po celém
světě.

více na
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Škoda má změnit zaměření:
bude konkurentem Dacie
Nová produktová strategie koncernu
Volkswagen plánuje zvýšit diferenciaci mezi
značkami Volkswagen, Škoda a Seat. Cílem
je povýšit postavení značky Seat směrem
k prémiovosti a naopak zacílit značku Škoda na
cenově dostupné modely pro východoevropské
trhy a na úspěšné konkurenty s nižšími cenami,
jako jsou Hyundai, Kia a Dacia. To je plán
hlavního stratéga VW Michaela Josta.
„Chceme v budoucnu jednoznačněji řídit
identitu našich značek. Seat by mohl představovat
ještě emotivnější auta, jak dokládají jeho modely
Cupra. Škoda by se mohla intenzivněji zaměřit
na východoevropské trhy a na ty zákazníky, kteří
hledají především funkčnost,“ řekl šéf produktové
strategie společnosti VW Group Michael Jost
(foto) v rozhovoru pro Automobilwoche.

Výsledkem by mělo být zvýšení základních
cen u modelů Seat ve srovnání se značkou
Volkswagen. Seat by se měl stát soupeřem
značky Alfa Romeo. Škoda má naopak upustit
od nabídky luxusních prvků výbavy a více
se zaměřit na údajně zanedbávané trhy ve
východní Evropě, kde podle Josta Hyundai, Kia
a Dacia získaly tržní podíl na úkor koncernu VW.
Zní to jako Dejá vu. Stejné plány s orientací
značky Škoda směrem na východní Evropu se
z Wolfsburgu opakovaně vracejí prakticky od
doby, kdy se stala součástí koncernu Volkswagen.
Stejně tak se vracejí úvahy o proměně Seatu
v konkurenta Alfy Romeo.
S výjimkou Ruska, kde se vozům Hyundai
Creta a Solaris daří konkurovat domácí značce
Lada, a domácím trhu značky Dacia Rumunsku,
značky Hyundai, Kia a Dacia
nikde neprodávají víc aut než
Škoda. Různé modely z Mladé
Boleslavi se zde všude řadí
mezi nejprodávanější, přičemž
jediným vážnějším konkurentem
jim je Dacia Duster. Platí to
dokonce i o Slovensku, kde má
Kia továrnu, a Turecku, kde je
Hyundai domácí značkou. Jen
v Maďarsku si vedoucí postavení
udržuje Suzuki s místní výrobou.
Nepochopitelná je i posedlost
značkou Alfa Romeo, protože
ta v prvním pololetí v Evropě
prodala méně než 30 0 0 0
aut, zatímco Seat dodal více
než 260 000 vozů.
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Vitesco Technologies pro čistou dopravu
V německém Řeznu se představila
nová společnost - někdejší divize koncernu
Continental zaměřená na pohonné
jednotky nově působí pod obchodním
názvem Vitesco Technologies. Vitesco
Technologies bude vyvíjet a dodávat
pokročilé technologie pro pohon vozidel
stávajícím i novým zákazníkům podle jejich
požadavků. Posílení autonomie společnosti
Vitesco Technologies je reakcí koncernu
Continental na rychle se měnící nároky
v oblasti pohonných ústrojí automobilů.
Na vrcholu politického a společenského
tlaku po celém světě figuruje zejména
drastické omezení emisí. Požadavky na
posun v této oblasti však vypadají v každém

regionu jinak. Vývoj nových pohonných
ústrojí prochází nejvýznamnější proměnou
v dějinách. S odhadovaným podílem 50
% elektrických a hybridních vozidel v roce
2030 nabízí zároveň velké příležitosti v oblasti
elektrické mobility. V příštích letech stoupne
důležitost zejména integrace mildhybridních
systémů do spalovacích motorů.

V Praze odstartovala nová služba UberXL
Uber v Praze nově nabízí jízdy pro
skupinky až šesti osob. Ty sveze nová
speciálně jim určená služba UberXL. Ocení
ji především typicky větší rodiny, skupinky
kamarádů cestou na koncert, manažeři,
kteří při každodenních přesunech uvítají
větší prostor, nebo prostě kdokoli na cestě
z letiště nebo na nádraží se spoustou
zavazadel. Zatímco cesta z centra do
pražské Zoo s UberXL přijde na přibližně
260 Kč, klasická služba Uber by skupinku
ve dvou autech vyšla na zhruba 320 Kč.
Navíc i v případě UberXL mohou cestující
využít speciální funkci a pohodlně si rozdělit

jízdné mezi sebou. Další funkcí, která tuto
službu dělá ještě atraktivnější, je možnost,
že uživatelé služby UberXL mohou využít
nástup jednotlivých osob na různých
místech, když si před objednáním nastaví
přesné místo zastávky.

Krátce

Zelení chtějí v Německu prosadit zavedení rychlostního limitu na dálnicích 130 km/h.
Ani ve 3. čtvrtletí dodávky vozů Tesla nepřekročily slibovaných 100 000 kusů.
Tata Motors už brzy představí svůj první elektromobil Nexon EV s dostupnou cenou
pro indický trh.
Turecká vláda se po dohodě o výstavbě továrny VW rozhodla přejít výhradně
na Volkswageny Passat.
Dánsko s podporou dalších 10 zemí vyzvalo k zákazu prodeje automobilů se spalovacími
motory v EU od roku 2030.

více na
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Personalia z
Designér Kabaň nečekaně
končí u Rolls-Royce
Slovenský designér Jozef Kabaň
překvapivě opustil angažmá u Rolls-Royce.
Kabaň kdysi s podporou Volkswagenu
vystudoval Royal College of Art, pod
křídly koncernu pak vedl návrh exteriéru
Bugatti Veyron, na svědomí má i dvojčata
Volkswagen Lupo a Seat Arosa. Poté
šéfoval týmu exteriérového designu Audi
a následně nastoupil jako šéfdesignér
v mladoboleslavské Škodě. Tam za svého
téměř desetiletého působení mimo jiné
navrhl Superb a Kodiaq. Jenže pak přišel
v roce 2017 podivný rozkol a Kabaň musel
Škodu narychlo opustit směrem k BMW,
kde získal post šéfdesignéra.
Místo toho, aby dal tvář celé nové
generaci produktů, podepsal se pouze
pod řadu 5 a luxusní řady 7 a po dvou
letech přišlo další stěhování k Rolls-Royce.
Letos v září, po pouhém půl roce, oznámil
Jozef Kabaň úmysl ukončit spolupráci
i s britskou značkou i s celou BMW
Group. U Rollse se s ním slušně rozloučili
a poděkovali mu za jeho přínosné, byť
krátké působení, ale zjevně je tato situace
dost zaskočila, protože náhradu teprve
začnou hledat. Další působiště Jozefa
Kabaně není známo.

Karim Habib novým
šéfdesignérem Kia Motors
Kia Motors jmenovala Karima Habiba
viceprezidentem a šéfem návrhářského
centra Kia. Habib nastoupí do pozice
počátkem října a bude působit
v globálním návrhářském centru Kia
v korejském Namyangu. Bude zodpovědný
za design vozidel Kia a jeho úkolem bude
dohlížet na práci návrhářských týmů Kia
se zaměřením na exteriéry, interiéry, barvy
a materiály. Jeho přímým nadřízeným
bude Luc Donckerwolke, vedoucí návrhář
automobilky.
Habib naposledy působil jako výkonný
ředitel pro design Infiniti. V minulosti též
pracoval pro BMW Group a Daimler
Group. Karim Habib pochází z Libanonu,
vystudoval strojní fakultu na McGill
University v Kanadě a obor návrh
dopravních prostředků v kalifornském Art
Center College of Design. Hovoří plynně
anglicky, francouzsky, německy a italsky.
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Volkswagen Passat 8.2 s novými službami
Třetí generace modulární platformy pro
informační a zábavní systémy (MIB3) umožňuje
trvalé připojení tohoto modelu značky
Volkswagen k internetu a díky tomu nabízí
nové funkce a služby, například bezkabelovou
integraci aplikací pro iPhone. Passat může být
trvale online, protože systémy MIB3 jsou sériově
v y b a ve ny i nte g rova n o u
jednotkou pro př ipojení
k internetu včetně karty eSIM.
Hardware a sof t ware
systému MIB3 tvoří digitálně
síťově propojený celek s novým
panelem přístrojů Digital
Cockpit s 10,25“ displejem.
Zcela nový je i kapacitní volant
s novým uživatelským rozhraním,
které reaguje na dotek.
Ve spojení s některými motory se Passat
dodává s inovovanými adaptivními tlumiči
DCC. Elektronicky řízené tlumiče lze nyní kromě
již známých nastavení Comfort, Normal a Sport
plynule nakonfigurovat v ještě širším rozsahu
s nastaveními mezi jednotlivými režimy.
Nedílnou součástí systému semiautonomní
jízdy Travel Assist je prediktivní adaptivní

tempomat (P)ACC, který reaguje na omezení
rychlosti, obce, zatáčky, kruhové objezdy
a křižovatky příslušnými změnami rychlosti jízdy.
Součástí standardní výbavy jsou LED
světlomety, za příplatek se dodávají světlomety
IQ.Light LED Matrix tvořené 32 segmenty.
Základní verze Business
má bohatou v ýbavu vč.
s vět l o m et ů L ED v p ře d u
i vzadu, třízónové klimatizace,
asistenčního systému Travel
Assist Low pro částečně
automatizovanou jízdu, služeb
We Connect Plus a mnoha
dalších prvků. Na českém
trhu dosud představovala
3/4 prodeje vrcholná úroveň
výbavy Highline. Ta se nově jmenuje Elegance
a je mj. standardně vybavená adaptivními
tlumiči DCC.
Crossoverová varianta Passat Alltrack
s karoserií kombi (Variant) vychází z výbavové
linie Elegance doplněné prvky zvyšujícími jeho
odolnost a technikou pro jízdu v nenáročném
terénu.

více na
www.autoweek.cz

O krok blíž k Turecku
V době, kdy se blíží konečné rozhodnutí
o umístění nového výrobního závodu, koncern
Volkswagen založil dceřinou společnost v turecké
západní provincii Manisa. Tato informace byla
v Turecku zveřejněna v obchodním rejstříku.
Turecká jednotka bude mít kapitál 150 milionů
eur. Mateřská společnost uhradila čtvrtinu této
částky, zbývající suma bude vyplacena v příštích
dvou letech. Nově vytvořená firma má v náplni
činnosti uvedeno navrhování, výrobu a montáž
automobilů, nákladních vozů a dalších vozidel.
Volkswagen zkoumal možnosti výstavby nové
továrny ve východní Evropě. Po vyřazení Srbska
a Rumunska zůstalo ve hře Bulharsko spolu
s Tureckem. Člen představenstva německé
automobilky s odpovědností za výrobu Andreas
Tostmann minulý týden v Berlíně novinářům řekl,
že se společnost blíží k rozhodnutí o výstavbě
nového závodu v Turecku. Současně ale uvedl,
že společnost je v závěrečné fázi vyjednávání,
nicméně o továrně nepadlo konečné
rozhodnutí.
V plánovaném novém závodě, který má
být postaven poblíž Izmiru, se budou vyrábět
především vozy Volkswagen Passat a Škoda
Superb. Koncern VW se rozhodl přejít ve svých

německých závodech na elektromobilitu Cvikov už se přestavuje a závody v Emdenu
a Hannoveru budou následovat. Proto skupina
potřebuje novou kapacitu pro výrobu vozů
Volkswagen Passat a Škoda Superb. Výroba
připravované nové generace Volkswagenu
Passat se původně měla přestěhovat z Emdenu,
kde bude výroba zcela převedena na produkci
vozidel s elektrickým pohonem, do Kvasin, kde
se měl vyrábět s vozem Škoda Superb. Výrobní
kapacita závodu v Kvasinách je přes veškeré její
navyšování a zefektivnění na hranicích možností
vzhledem k velkému úspěchu vozů SUV, které se
zde rovněž vyrábějí.
Případná dohoda s Tureckem bude vnímána
jako politicky velmi kontroverzní vzhledem
k obavám Evropské unie ohledně toho, co
považuje za omezování svobody projevu
a shromažďování za vlády prezidenta Tayipa
Erdogana. Protiargumentem VW je, že Turecko je
kandidátem členství v EU. Skupina europoslanců
nicméně nedávno vyzvala Komisi EU aby
prozkoumala, zda je plánovaná výstavba nové
továrny VW v Turecku slučitelná s předpisy EU.
Mluvčí EK potvrdila, že Komise dopis obdržela
a včas na něj odpoví.
více na
www.autoweek.cz

Bulhaři reagují kriticky na Volkswagen
Místo Superbů Hyundaie?
Bulharsko vyjadřuje zklamání nad zřízením
dceřiné společnosti Volkswagen v Turecku. V Sofii
se hovoří o nekalé soutěži a plánují místo toho
spolupráci s korejskou automobilkou Hyundai.
Bulharsko, které je členem EU, reaguje se
zklamáním a kritikou na zřízení dceřiné společnosti
Volkswagenu v Turecku, což je považováno za
významný krok k výstavbě závodu VW právě
v této zemi. Turecko má s Bulharskem společnou
hranici, ale není členem EU.
„Byl to extrémně nerovný souboj s Tureckem.
Turecko podle zprávy bulharského státního
rozhlasu nikterak neplnilo pravidla společného
trhu. Bulharsko společnosti Volkswagen slíbilo
vše, co německý koncern mohl dostat podle
pravidel EU,“ uvedl bývalý bulharský president
Rosen Plevneliev, nyní čestný předseda
Národního sdružení automobilového průmyslu
na průmyslovém fóru v Plovdivu.

„Místo Volkswagenu do Bulharska během dvou
až tří let přijde jiný velký výrobce automobilů,“
oznámil vicepresident Tomislav Dončev. V září
během návštěvy v Jižní Koreji totiž bulharský
premiér Bojko Borisov podpořil investice jihokorejské
automobilky Hyundai v jihovýchodní Evropě.
Společnost VW už několik týdnů uvádí, že je
ve „ﬁnálních rozhovorech“ o možné výstavbě
továrny poblíž tureckého města Izmir. Mají se
v ní vyrábět především nové generace modelů
Volkswagen Passat, který se dosud vyrábí
v závodě v Emdenu, a Škoda Superb, který
se vyrábí v Kvasinách. Volkswagen potřebuje
novou továrnu, protože závody v Německu
mají přejít na produkci elektricky poháněných
vozidel. Kritici v Německu ale upozorňují na to,
že výstavba továrny v Turecku je neslučitelná
se situací v oblasti dodržování lidských práv
a občanských svobod v zemi.

více na
www.autoweek.cz

Odškodnění za Dieselgate je nejisté
Vyšší krajský soud v Braunschweigu řeší,
zda majitelé vozů Volkswagen poháněných
turbodiesely s podvádějícím softwarem skutečně
utrpěli nějakou škodu. Rozhodnutí ovlivní podobné
žaloby a snahy o odškodnění po celé Evropě.
Okolo 470 000 majitelů automobilů s motory TDI,
kteří se přihlásili k žalobě proti skupině Volkswagen,
se zatím může cítit zklamáno poté, co německý
soud zpochybnil, zda skutečně něco ztratili
kvůli podvádějícímu softwaru snižujícím emise
při měření jejich vozidel. Majitelé těchto vozidel
totiž mohli svá auta bez omezení používat, takže
není opodstatněné ústřední téma jejich žaloby. Při
prvním slyšení to konstatoval předsedající soudce
Michael Neef. Dodal ale, že rozhodnutí soudu
zatím není jednoznačné a definitivní.
Soud přezkoumává, zda ztráta hodnoty při
opětovném prodeji vozidla je skutečně spojena
pouze s hrozícím zákazem jejich provozu. I když
soud zjistí, že utrpěli škody, jejich nároky budou
sníženy, proto že svá auta v průběhu času
používali. Neef k tomu řekl: „Nedává nám smysl,
aby majitelům bylo garantováno používat
automobily zdarma.“
Neef připustil i skutečnost, že připuštění nároků
na náhradu škody vůči VW Group bude obtížné,
protože většina zákazníků uzavřela kupní smlouvu
nikoliv se skupinou, ale s jednotlivými prodejci.

Státem financovaná organizace na ochranu
spotřebitelů VZBV ovšem vyjádřila důvěru v to,
že může tuto při vyhrát. Organizace VZBV
uvedla, že jejím cílem je poukázat na to, že
majitelé automobilů značek Volkswagen, Audi,
Škoda a Seat vybavených vznětovými motory
typu EA 189 byli záměrně poškozeni použitím
softwaru, který umožnil podvádění při měření
emisí.
„Vyšší krajský soud v Braunschweigu
vyslal docela pozitivní signály postiženým
spotřebitelům, kteří se připojili k soudnímu
řízení. VZBV připomíná, že Volkswagen
úmyslně a nemorálně poškodil své zákazníky.
Předpokládáme, že VW za to musí zaplatit
náhradu. Senát dnes oznámil, že tato tvrzení je
třeba brát velmi vážně,“ konstatoval předseda
VZBV Klaus Müller.
Volkswagen odmítl výzvu, aby urovnal svůj
spor se zákazníky a uvedl, že nemá důvod na ni
odpovědět: „Vozidla jsou denně provozována
stovkami tisíc zákazníků, a proto věříme, že
nedochází k jejich poškozování a není tedy
důvod k reklamaci.“ Když skandál v roce 2015
propukl, bylo na německých silnicích 2,4 milionu
aut s podvádějícím softwarem. Od té doby jich
99 % prošlo aktualizací softwaru a jsou plně
v souladu s předpisy.
více na
www.autoweek.cz

Elektromobily: explozí proti
úrazu elektrickým proudem
Velké exploze mohou způsobit velké škody,
ale malé exploze mohou zachránit lidské životy.
To je například případ pojistného systému
u elektromobilů.
Aby se předešlo riziku potenciálně smrtelných
úrazů elektrickým proudem po nehodách
elektromobilů, používají se polovodiče, jako
například ty, které vyrábí Bosch.
„Rostoucí počet elektricky poháněných
vozidel a souvisejících nehod způsobuje,
že bezpečnostní systémy jsou nezbytné pro
zajištění rychlé a bezpečné záchrany obětí
dopravních nehod,“ ří ká viceprezident
německé asociace hasičských služeb KarlHeinz Knorr.
Člen představenstva Automotive Electronics
ve společnosti Bosch Jens Fabrowsky vysvětluje:
„Díky naší polovodičové technologii významně
přispíváme k bezpečnosti vozidel s hybridním
a elektrickým pohonem.“

Konkrétně to znamená, že cestující ve vozidle,
záchranáři nebo první respondenti nepřijdou do
kontaktu s živými součástkami v místě nehody.
Polovodičové čipy tak zajišťují automatické
odpojení vysokonapěťového akumulátoru
v autě. Polovodiče jsou součástí pyrotechnických
separačních systémů akumulátorů. V případě
nehody explodují celé části spojovacího kabelu
k vysokonapěťovému akumulátoru, takže obvod
je rychle a účinně přerušen.
Polovodiče v těchto systémech hrají
rozhodující roli. Pokud například řídicí jednotka
airbagu detekuje nehodu, spustí pyropojistky,
což jsou kompaktní polovodičové desky
o velikosti 10 x 10 mm a hmotnosti několik
gramů. V důsledku explozí je přerušeno spojení
mezi vysokonapěťovým vedením s výkonovou
elektronikou a akumulátorovým blokem. Vozidlo
se tak vypne a nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem je vyloučeno.

více na
www.autoweek.cz

