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Dohady jako na trhu
Úterní rozhodnutí ministrů životního prostředí
týkající se emisí CO2 v silniční dopravě
se všeobecně hodnotí především z hlediska
jeho dopadu na automobilový průmysl. Jenže
ten dopad bude na nás všechny a přinese
ztrátu konkurenceschopnosti celé EU.
Jednání ministrů životního prostředí prokázalo
především jednu děsivou skutečnost. Ministři
se dohadovali o procentech jako na trhu.
Z jedné strany přišlo 30 %, z druhé 40 %
a nakonec se dopělo ke skvělému kompromisu
35 %. Nejde tu o konečnou hodnotu, ale o to, že
ministři rozhodovali bez analýzy toho, jaký bude
mít daná hodnota dopad, bez znalosti toho,
co je technicky reálné, i bez znalosti toho, co je
potřeba udělat, aby se daný požadavek vůbec
dal splnit.

Prostou matematikou vychází, že na každé
prodané normální auto se spotřebou 6 l/100 km
bude potřeba prodat jedno bezemisní auto,
tedy elektromobil.
EU tvrdí, že automobilová doprava je jediným
odvětvím, v němž rostou emise CO2. Jenže
ono to je logické - výroba takřka všeho
se přestěhovala mimo Evropu, takže průmysl
už mnoho emisí neprodukuje, a zemědělství
bylo v zemích, jako je Česká republika, takřka
zlikvidováno, takže skoro všechny potraviny
se musejí dopravovat přes celou Evropu. Přijaté
emisní limity s připravovanými restrikcemi
nákladní dopravy přinesou dramatické zvýšení
nákladů na dopravu úplně všeho - počínaje
potravinami a službami konče. Evropa se stane
ekonomicky nekonkurenceschopnou.
Většinu světa emise CO2, působící globální
oteplování, netrápí, protože je zajímají emise
NOx, otravující lidi na jejich ulicích. Evropa
si ve jménu boje proti emisím CO2 prosadila
použití vznětových motorů, které mají lepší
tepelnou účinnost než zážehové. Nyní
se tyto motory zakazují, protože zamořují města
emisemi NOx. Jenže návrat k benzinu znamená
opětovný růst emisí CO2.

Jednání přineslo i paradox, když ve jménu
největšího
zastánce
mírnějších
restrikcí,
tedy Německa, jednala ministryně Svenja
Schulzeová, která je reprezentantkou sociální
demokracie prosazující přísnější limity a ona
sama se netají tím, že by byla dokonce pro ještě
větší restrikce.
Drastické snížení emisí CO2 je spojeno
s nastavením kvót na prodej bezemisních vozidel.
Kdyby ministři tušili, o čem vlastně rozhodují,
pak by tento nesmysl nemohli přijmout. Snížení
emisí CO2 znamená snížení spotřeby paliva.

Automobilky investují astronomické částky
do vývoje aut na elektrický pohon. Jenže nikdo
nespočí, zda bude pro elektromobily dostatek
lithia, těženého za cenu devastace krajiny
v Latinské Americe, zda bude dostatek kobaltu,
který těží malé děti v Kongu, zda budou k dispozici
nezbytné rozvody elektrické energie, potřebné
pro zásobování tisíců dobíjecích stanic, které by
během pár let měly zaplnit ulice našich měst,
ani zda bude dostatek mechaniků, kteří budou
smět tato auta opravovat. A už vůbec nikdo
se nestará o to, zda budou Evropané ochotni
do elektromobility investovat víc peněz.
Více k tomuto tématu na str. 10 (dostupné
jen po stažení pdf verze)
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První obrázek nového
kompaktního
vozu
Škoda
Světová
premiéra
nového modelu značky
Škoda,
nástupce
Rapidu
Spaceback,
se uskuteční 7. prosince
2018. Zásadní informací
je, že Škoda vůbec
poprvé využije u svého
modelu
modulární
platformu MQB A0,
která nabídne typickou
kombinaci kompaktních vnějších rozměrů a velkorysého vnitřního prostoru ale umožní
také využití inovativních asistenčních systémů, které známe například z Volkswagenu
Polo. Škoda odhalila první oficiální siluetu nového modelu v zákaznicky oblíbené
kompaktní třídě. Základní profil hatchbacku s malými okny za zadními dveřmi se proti
Rapidu Spaceback nemění.
více na www.autoweek.cz
Příští Citroën C1 může mít elektrický pohon
Generální ředitelka Citroënu Linda Jacksonová naznačila, že příští generace vozu
C1 bude mít elektrický pohon: „Segment městských miniaut se co do objemu
prodeje zmenšuje, takže se domnívám, že musí dojít ke změně. Myslím, že asi směrem
k elektrickému pohonu.“
Po technické stránce identické vozy Citroën C1, Peugeot 108 a Toyota Aygo se vyrábějí
v České republice v továrně TPCA. Modely druhé generace přišly do výroby v roce
2014 a nedávno prošly modernizací. Nyní zástupci obou koncernů jednají o podobě
třetí generace. Rozhodnutí
má padnout do 12 měsíců,
jak uvedl v Paříži předseda
společnosti Toyota Europe
Didier Leroy. „Aygo je
důležitým modelem a Toyota
by v této spolupráci chtěla
pokračovat. Má mnohem
mladší profil zákazníků a je
to pro nás největší dobyvatel
nových zákazníků,“ řekl
v Paříži generální ředitel
společnosti Toyota Europe
Johan van Zyl. Toyota
jako alternativu městského
mini zvažuje minicrossover.
více na www.autoweek.cz

Jeep Cherokee modelový rok 2019
Jeep je jednou z nejdynamičtějších značek
na evropském trhu - za první pololetí zvýšil
prodej o 67 %! K tomu, aby tyto prodejní
výsledky udržel, by měl přispět i modernizovaný
Cherokee.
Cherokee stál u zrození kategorie SUV střední
třídy, robustních vozů vybavených pohonem
všech kol. I nadále zůstává v segmentu
SUV originálem - není to městský crossover,
ale skutečné auto do nepohody, které
ve schopnosti jízdy v terénu nedělá kompromisy.
Je to auto, s nímž se nemusíte bát vyrazit za
dobrodružstvím. Přitom je vysoce praktický
se zavazadlovým prostorem o objemu 570 l.
I když design 4700 mm dlouhého vozu (rozvor
náprav 2705 mm) hodně ztratil na své chlapské
drsnosti, je to stále skutečný Jeep, který svou
robustní konstrukcí poskytuje nezaměnitelný
pocit ochrany před veškerým nebezpečím.
Přitom současně jde o výtečně ovladatelný
automobil.
Základem všeho je platforma FCA Compact
US Wide a nosná struktura s mimořádnou
tuhostí v krutu na nejvyšší úrovni současné

světové produkce. Cherokee vyniká nabídkou
tří systémů pohonu všech kol: - Active Drive I
s modulem pohonu zadních kol RDM (Rear
Drive Module) nové generace, Active Drive II
s redukčním převodem, uzávěrkou diferenciálu
a systémem řízeného sjíždění ze svahů (Hilldescent Control) a Active Drive Lock přidávající
mechanicky ovládanou uzávěrku zadního
diferenciálu.
Pro evropské trhy se bude od listopadu dodávat
s turbodieselem MultiJet II 2,2 l s výkonem
110 kW (150 k) nebo 143 kW (195 k). Turbodiesel
je vybaven integrovaným systémem selektivní
katalytické redukce SCR se vstřikováním
kapaliny
AdBlue.
Oba
se
kombinují
se šestirychlostní přímo řazenou nebo novou
devítistupňovou automatickou převodovkou
TorqueFlite poprvé s možností řazení páčkami
pod volantem.
Jeep Cherokee se vyrábí v závodě Belvidere
ve státě Illinois. Prodej modernizované verze
bude zahájen během listopadu.
Více na str. 12 (dostupné jen po stažení pdf
verze)
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Inovovaný Ford Mondeo
Hybrid bude i jako kombi
Mondeo Hybrid s karoserií
sedan se již prodává.
Jeho hybridní pohonná
jednotka
je
tvořena
kombinací
zážehového
motoru 2,0 l, který pracuje
v
Atkinsonově
cyklu,
elektromotoru, generátoru
a 1,4 kWh akumulátoru.
Celkový výkon hybridní
soustavy je 138 kW (187 k).
Automatickou převodovku
s
plynule
měnitelným
převodem vyvinul Ford. Ford Mondeo Hybrid se čtyřdveřovou karoserií má spotřebu
paliva 4,4 l/100 km (podle NEDC). Stejně jako Mondea se zážehovými a vznětovými
motory vyjíždí z montážního závodu ve španělské Valencii. V roce 2019 Ford představí
vylepšenou řadu modelů Mondeo Hybrid. Novinkou bude prostorná varianta Mondeo
Hybrid kombi vyvinutá výlučně pro evropské trhy. Pro český trh bude Mondeo HEV
nadále nabízeno výhradně ve verzi kombi.
více na www.autoweek.cz
Připravuje se Jeep Renegade PHEV
Italská továrna skupiny FCA v Melfi zahájila přípravy na výrobu plug-in hybridní verze
Jeepu Renegade. Jeho uvedení na trh se plánuje na začátek roku 2020. Renegade
PHEV se bude vyrábět spolu s vozy Renegade a Fiat 500X se spalovacími motory.
Koncern Fiat Auto Automobiles ve
svém obchodním plánu na období
2018-2022 vidí elektrifikaci jako
jeden z nejdůležitějších cílů nové
strategie. Renegade PHEV je dalším
krokem skupiny FCA při zavádění
elektrifikace po uvedení minivanu
Chrysler Pacifica PHEV a technologie
mild-hybrid e-Torque pro pick-up
Ram 1500 ze začátku letošního roku.
Dalším modelem v řadě bude Jeep
Wrangler PHEV, který se bude od roku
2020 vyrábět v Toledu ve státě Ohio
v USA.
více na www.autoweek.cz

Deutsche Post StreetScooter Work XL
Ford v Kolíně nad Rýnem zahájil
montáž užitkového vozu s elektrickým
pohonem StreetScooter Work XL
vyvinutého na popud Deutsche
Post. Je založen na podvozku
Transit, jehož výrobu zajišťuje Ford
Otosan v tureckém Kocaeli. Skříňová
nástavba
je
navržena
podle
specifikací Deutsche Post DHL. Work
XL je největší v řadě StreetScooter.
Má objem nákladového prostoru
20 m3 a užitečné zatížení až 1275 kg.
To umožňuje odvézt až 200 balíkových
zásilek. Bude se vyrábět několik variant elektromotorů a akumulátorů. Nejvyšší výkon
trakčního elektromotoru je 90 kW (122 k) a točivý moment 276 N.m. S akumulátorem
o kapacitě 76 kWh má dojezd až 200 km.
Výrobní kapacita činí 3500 vozů ročně. Deutsche Post DHL nasadí dodávky Work XL
do rozvážkových služeb v německých městech. Zvažuje se, zda je v budoucnu nabídne
i jiným zájemcům podobně, jako je tomu i u menších vozidel StreetScooter.
více na www.autoweek.cz
Komise EU tlačí na Německo
Eurokomisařka pro průmysl Elzbieta Bienkowska chce zabránit přesunutí problémů
se vznětovými motory z Německa do jiných zemí. Stále více starších vozidel se vznětovými
motory, které škodí životnímu prostředí, se totiž
vyváží do východní Evropy. „Plán německé vlády
rozšiřovat zákazy jízdy pro vznětové motory by mohl
problém ještě více zintenzívnit. Němečtí motoristé
inkasují dotace na nákup čistšího automobilu.
Musí ale také být jasné, co se stane s jejich ojetými
a špatně opravenými automobily. Neměli by
se vrátit na silnice jiným způsobem. To by
znamenalo pouze přesunutí problémů ze západu
na východ,“ uvedla v Berlíně Elzbieta Bienkowska.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Obchodní válka mezi Čínou a USA přijde BMW na půl miliardy dolarů ročně.
- Bosch uzavřel dohodu o možnosti využívat v Číně služby cloudu společnosti Huawei.
- BMW využilo změny zákonů v Číně a za 4,2 miliardy USD získalo majoritu v automobilce
Brilliance.
- Podle šéfa koncernu VW Herberta Diesse přinese omezení emisí CO2 v Evropě ztrátu
práce pro 100 000 lidí.
- Prezident Macron pověřil bývalého ředitele Renaultu Patricka Pélatu aby řídil směřování
Francie k elektromobilitě.

Magna otevřela nový závod v Chomutově
Pracovníci společnosti Magna a zástupci
zákazníků se v Chomutově zúčastnili
slavnostní
otevření
nového
areálu
na výrobu sedadel pro BMW Group. Nová
továrna bude dodávat sedací soustavy
v různých konfiguracích pro různé modely
značky BMW. Výroba bude zahájena
do konce letošního roku. Nejmodernější
zařízení využívá inteligentní výrobní postupy
pro zvýšení efektivity a kvality produkce
i vytvoření flexibilního pracovního prostředí
pro zaměstnance. Závod má výrobní plochu 6000 m2 a kapacitu pro výrobu více než
360 000 sad sedadel za rok. Závod vytvořil 150 nových pracovních míst a očekává se,
že během roku 2019 přijde dalších 150 zaměstnanců. Společnost Magna má v Evropě
ve skupině výroby sedadel 16 výrobních závodů, z nichž pět je v České republice.
více na www.autoweek.cz
K McDonaldu pro energii
Řetězec rychlého stravování McDonald´s umožní svým zákazníkům z řad řidičů
elektromobilů rychlé dobití akumulátorů. Díky spolupráci se Skupinou ČEZ zprovozňuje
veřejné rychlodobíjecí stanice ABB ve vybraných lokalitách po celé České republice.
Ve spolupráci s Elektromobilitou Skupiny ČEZ vybavuje McDonald´s parkoviště
u svých restaurací rychlodobíjecími
stojany
umožňujícími
většině
elektromobilů dobít 80 % kapacity
akumulátorů za cca 20 - 30 minut.
Po nedávném startu dvojice
stanic v Písku na 66. km dálnice
D1 a na pražské Evropské ulici je
dvojice rychlodobíjecích stanic
nyní k dispozici také v Praze
na Průmyslové ulici 30. Infrastruktura
vzniká i díky evropskému grantu
z programu Connecting Europe
Facility (CEF).
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 41. týdne na www.autoweek.cz:
Prohlídka ojetých aut na dálku realitou u Andy-auto
Kulatý stůl k Balíčku mobility
iHub umožní efektivní správu vozového parku

Personalia z
Gefco: nový manažer logistiky
hotových vozů
Logistické toky hotových vozů v Gefco
Česká republika vede od října 2018 nový
manažer. Kromě rozvoje komplexních
služeb se bude věnovat také konceptu
budování příměstských skladovacích
ploch pro nové vozy. Miloš Mrázek
se na různých postech v síti Gefco
pohybuje již 14 let, vedení logistiky
hotových vozů v Česku považuje
za velkou výzvu. Ve společnosti Gefco
pracuje již více než 14 let, zkušenosti získal
na vedoucích postech ve slovenské,
maďarské a slovinské pobočce. Poslední
dva roky se věnoval úspěšnému rozšíření
pobočky Gefco v Trnavě i obchodnímu
rozvoji a optimalizaci distribučních
řetězců hotových vozů na Slovensku.
Podobně jako na Slovensku se i v Česku
plánuje Mrázek zaměřit především
na rozvoj komplexních služeb určených
pro logistiku hotových vozů (FVL),
ve které je Gefco evropskou jedničkou.

Nissan SCEE vyměnil generálního
ředitele
Nissan Sales Central and Eastern
Europe, který má na starosti i český
trh, jmenoval k 1. říjnu nového
generálního ředitele, který přichází
z polské pobočky Renaultu. Stal se jím
Tomasz Latała Golisz, který pracuje
v automobilovém průmyslu více
než 20 let a většinu tohoto času strávil
na různých pozicích napříč skupinou
Renault. K Nissanu přechází z pozice
Country
Operations
Manager
pro
Renault
Polska,
kde
byl
zodpovědný
za
implementaci
prodejních a poprodejních strategií
značek Renault a Dacia na polském
trhu. Dříve Tomasz zastával roli
jednatele firmy RCI Bank Poland.
Jeho bohaté zkušenosti, které
zahrnují regionální vedení značky
a obchodních činností v dealerství
na rychle se rozrůstajícím polském trhu,
jsou velkým přínosem a pomohou
nyní dále rozvíjet působení značky
Nissan v regionu CEE.

Škoda: nový technický ředitel v projektu India
Funkci technického ředitele výroby v rámci projektu „India
2.0,“ který vede značka Škoda, převezme od prvního
listopadu nový manažer. Šestačtyřicetiletý Pavel Richter bude
zodpovědný za výrobu všech modelů v indickém závodě
v Pune. Personální restrukturalizace je součástí projektu „India
2.0.“ V rámci tohoto projektu bude Škoda pod vedením
Gurpratapa Boparaie řídit modelovou ofenzívu koncernu
Volkswagen na indickém trhu.
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Dohoda o snižování emisí CO2
Osobní automobily vyráběné v Evropské unii
od roku 2030 by měly vypouštět o 35 % méně
CO2 než v roce 2021, lehká užitková vozidla
o 30 % méně. V Lucemburku se na tom dohodli
ministři životního prostředí členských zemí. Zde je
několik reakcí na toto rozhodnutí.
Ministr životního prostředí Richard Brabec: „ČR
souhlasí s nutností docílit snížení emisí ze sektoru
dopravy a v dlouhodobém horizontu směřovat
k dekarbonizaci tohoto sektoru. Nicméně změny
musí být postupné a musí být v souladu s ochotou
společnosti investovat do nákupu nových vozů.
Pokud lidé nebudou mít finance na nákup
elektromobilů a hybridních vozidel, prodlouží
se doba, kdy budou využívat starší automobily,
a to může být pro ovzduší daleko škodlivější.“
Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková:
„S přihlédnutím k velkému tlaku některých
států může ČR považovat tento výsledek
za nejlepší možný v dané situaci. Výrazné
navýšení redukčních cílů by znamenalo

radikální přechod k elektrifikaci dopravy,
a na to společnost není připravena. Evropská
unie si směrnicí o zavádění infrastruktury
pro alternativní paliva stanovila cíle pro zvyšování
podílu všech alternativních paliv v dopravě.
Tento návrh ovšem směřuje pouze k podpoře
elektromobility.
Vybudování
infrastruktury
ro alternativní paliva bude nákladné a časově
náročné.“
Generální tajemník Asociace evropských
výrobců automobilů (ACEA) Erik Jonnaert: „Další
snižování emisí CO2 zůstává hlavní prioritou
automobilového průmyslu EU. Všichni výrobci
se
aktivně
tímto
problémem
zabývají
a investují do automobilů s alternativními
pohony,
zejména
elektrickým.
Přestože
schválené úrovně snížení emisí CO2 jsou méně
agresivní než ty, které minulý týden odhlasoval
Evropský parlament, stále hrozí, že budou mít
negativní dopad na konkurenceschopnost
automobilového průmyslu, na jeho zaměstnance
i na spotřebitele. Vyzýváme všechny instituce,
aby usilovaly o dohodu,
která by dosáhla správné
rovnováhy mezi ochranou
životního prostředí i ochranou
evropské výrobní základny
a současně zajistila dostupnou
mobilitu pro všechny občany.“
Výkonný
ředitel
AutoSAP
Zdeněk
Petzl:
„Radou
schválený
návrh
emisních
limitů
pro osobní auta přesahuje
velmi výrazně to, co po zvážení
všech možností navrhovala
sama
Evropská
komise
i český automobilový průmysl.
To, že skokové změny emisních
limitů v takto rychlém sledu
zaplatí přímo v ceně výrobku
nebo nepřímo v daních občan,
aniž by se mu zvýšila užitná
hodnota vozů, je zřejmé.“

více na
www.autoweek.cz

Jeep Cherokee modelový rok 2019
V interiéru, který udělal velký krok směrem
k prémiovým vozům, jsou logicky rozdělené
mechanické
ovladače
kombinované
s dotykovým displejem - standardně 7“,
ve spojení se systémem Uconnect 4. generace
s displejem 8,4“. Modernizací prošel i palubní
systém Uconnect s kompletní nabídkou funkcí
pro komunikaci, zábavu a navigaci, stejně jako
rozhraními Apple CarPlay a Android Auto.
Cherokee samozřejmě jde s dobou a nabízí
veškeré nezbytné asistenční systémy - celkem jich
může být až 75 včetně varování před nárazem
do vpředu jdoucího vozu Active Forward
Collision Warning-Plus s nouzovým brzděním
při hrozbě střetu s chodcem, aktivního varování
před opuštěním jízdního pruhu LaneSense Lane
Departure Warning-Plus, sledování mrtvého

úhlu Blind-Spot Monitoring nebo adaptivního
tempomatu Adaptive Cruise Control-Plus.
Nechybí ani vyspělý brzdový systém Advanced
Brake Assist, parkovací kamera na zádi nebo
aktivní omezovač rychlosti Active Speed Limiter
a Full LED hlavní i zadní světlomety.
Hlavní objem prodeje je u střední výbavy Limited.
Speciální off-roadovou výbavu nabídne verze
Trailhawk se systémem 4x4 Active Drive Lock,
Select Terrain Traction Control s pěti režimy (Auto,
Snow, Sport, Sand/Mud a Rock), nájezdovým
úhlem 29,9° a karoserií doplněnou o ochranné
prvky. Tato varianta bude v Evropě dostupná
až během roku 2019.
Úplnou novinkou je zážehový motor 2,0 GME
o výkonu 198 kW (270 k) a s točivým momentem
400 N.m v kombinaci
s
devítistupňovým
automatem a pohonem
všech kol. Ten ale bude
k dispozici až během
roku 2019.

více na
www.autoweek.cz

Opel uvede do roku 2020 osm nových modelů
Opel od počátku roku 2019 do konce
roku 2020 uvede na trh osm zcela nových
a modernizovaných modelů. Přitom investuje
především do segmentů s vysokým objemem
prodeje a ziskovosti. Jen v roce 2019 Opel
uvede novou generaci svého bestselleru Corsa
a nástupce úspěšného užitkového modelu
Vivaro, a to jak v užitkové, tak i v osobní verzi.
K tomu se přidají další varianty modelu Combo,
čímž se výrazně obnoví nabídka lehkých
užitkových vozidel. Nástupce populárního
modelu Opel Mokka X přijde v roce 2020 a bude
hrát klíčovou roli ve strategii, podle níž se do roku
2021 rozšíří podíl prodeje SUV ze 25 % na 40 %.
Od léta roku 2019 prodejci značky začnou
přijímat objednávky na novou pětimístnou
Corsu s elektrickým pohonem a plug-in hybridní
Grandland X PHEV, které se budou vyrábět

v Eisenachu. Do konce roku 2020 bude mít Opel
celkem čtyři elektrifikované modely a do roku
2024 budou mít elektrifikovanou verzi všechny
modely. Opel slibuje velmi zajímavé nabídky
aby „demokratizoval“ elektromobilitu. Současně
se ale budou nadále zlepšovat spalovací
motory - Opel bude má v rámci PSA na starosti
především vývoj zážehových motorů.
S cílem zaměřit se na segmenty s velkým
objemem prodeje nebudou mít modely Adam,
Karl a Cascada po skončení jejich životních
cyklů nástupce, nicméně zůstanou v prodeji
až do konce roku 2019. S novou modelovou
nabídkou Opel chce i v roce 2020 stále pokrývat
přibližně 80 % velkoobjemového trhu, ovšem
s výrazně vyšší efektivitou a orientací
na zákazníka, přičemž se současně sníží složitost
výroby.

více na
www.autoweek.cz

Citroën C5 Aircross z Bretaně
Citroën na pařížském autosalonu představil
nové SUV C5 Aircross v evropské verzi. Vůz, který
nabízí více komfortu a modularity, se do prodeje
dostane v posledním čtvrtletí 2018. Vyrábí
se v Rennes - La Janais. Tato továrna vznikla
z iniciativy generála de Gaulla, jehož cílem bylo
udělat z Bretaně průmyslovou oblast. V továrně
se vyráběla řada legendárních vozů značky,
mj. Ami 6, Dyane, GS, BX, XM, Xantia, C5 a C6.
Počátkem roku 2016 rozhodla společnost
PSA o výrobě evropské verze vozu C5 Aircross
v Rennes. Aby se zde mohlo nové SUV C5 Aircross
vyrábět, musela projít velkými změnami celá
výroba. Transformace továrny vedla ke vzniku
zcela výrobní haly se zcela jiným čistším, tišším
a klidnějším pracovním prostředím. Montážní hale
s novou linkou stačí polovina dříve používané
plochy. V továrně tak mohou nyní sídlit externí
dodavatelé, jako například Faurecia, Tenneco,
Bretagne Ateliers, TI Automotive. Ti jsou s montáží
propojení pomocí samočinných přepravních
vozíků.

Nový logistický systém Full kitting umožnil úspory
a snížení zásob, zejména meziproduktů. Karoserie
se pohybuje se všemi díly, které ji tvoří. Obsluze
stačí je vzít a namontovat. Každá sada dílů je
připravena předem pro vozidlo, které bude
montováno, a pohybuje se během montáže
společně s ním. Za účelem zlepšení ergonomie
pracovišť dokáže systém každou karoserii umístit
do výšky vhodné pro daného operátora.
Všechny tyto změny umožnily samočinné
přepravní vozíky, malé roboty propojené
s dozorčím stanoviskem přes WiFi.
V rámci plánu transformace byla zcela
modernizována lakovna, jejíž provoz je
ekologičtější a současně ekonomičtější. Lakovna
přešla na možnost vyrábět dvoubarevné
karoserie. Karoserie jsou původně jednobarevné,
nyní prochází dalším lakováním, kdy je střecha
přestříkaná na černo.
Továrna má 3300 zaměstnanců, z toho asi
900 agenturních.

více na
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Tři čtvrtletí na českém trhu ojetých vozů
Trh s ojetými vozy nabídl zákazníkům
během třech čtvrtletí letošního roku celkem
687 277 ojetých vozů s průměrnou cenou 130 000
Kč. Z uvedeného celkového množství nabízeli
soukromí prodejci 203 175 vozů a autobazary
484 102 aut. Průměrné stáří se stabilizovalo
na 9,6 roku a průměrný nájezd dosáhl
153 236 km, což jsou téměř stejné hodnoty jako
před rokem. Oproti stejnému období loni se tak trh
ojetin zvětšil o 12 % (72 136 automobilů). Vyplývá
to z kontinuálního sledování trhu nabízených
ojetých automobilů, které provádí společnost
AAA Auto.

Mototechna. Vzhledem k nedostatku některých
modelů v nabídce nových aut kupující často
volili zánovní vozy.

Síť autocenter AAA Auto, provozovaná skupinou
Aures Holdings, letos za první tři čtvrtletí v České
republice prodala 38 854 aut proti loňským
35 588 vozům, což je růst o 9,2 %. Pro pokračování
této dynamiky už ale začíná být problémem
nedostatek lidí, který limituje další růst. Dosažení
rekordních výsledků se daří především díky využití
vlastního softwaru a systému práce. K rekordnímu
prodeji v srpnu ve velké míře dopomohla

Od 1. března skupina nese nový název
Aures Holdings (Automotive Retail Systems),
ale síť autocenter dále pod názvem AAA
Auto. Změna názvu vyjadřuje zaměření skupiny
i na softwarová a technologická řešení,
vývoj nových produktů a služeb nejen
pro potřebu skupiny, ale také pro další subjekty.
Skupina expanduje i do nových produktových
oblastí - obchodu se zánovními a investičními
vozy,
půjčovny
automobilů, prodeje
softwarových řešení
a
řešení
firemní
mobility.

V ČR výrazně vzrostl zájem o značky Mercedes
(+41 %), Dacia (+34 %) či Mitsubishi (+30 %) a stále
významně roste zájem o SUV (+24 %). Zážehové
motory už dosáhly podíl prodeje 51,3 %,
což v porovnání s předchozími obdobími
ukazuje na jednoznačný trend. Je ale zajímavě,
že na největším webovém bazaru stále
jednoznačně převládá nabídka turbodieselů
se 65 %.

Rozvoj firmy táhnou
inovace.
Inovační
laboratoř AuresLab,
zabývající se vývojem
novinek pro rychlejší
a efektivnější servis
pro zákazníky, za dobu
své krátké činnosti
vyvinula
značky
Mototechna Classic,
Mototechna
Drive,
dalším
úspěšným
projektem je služba
Try&Buy,
aplikace
AuresApps.
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