41. týden 2020

AutoTablet

.cz

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

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

Dobrá zpráva jen pro Carlose Tavarese
Na začátku roku 2021 nesmí pro jednotlivé
výrobce automobilů prodávající v Evropě překročit
emise CO2 ze všech prodaných vozidel průměr 95
g/km jinak riskují vysoké pokuty. Jelikož se osudové
datum rychle blíží je čas na průběžnou bilanci.
Různé mechanismy umožňují relativně velkou
ﬂexibilitu v cílových hodnotách. Především se
zatím nezapočítává 5 % nejvíce emitujících
modelů. Stále je možné dosáhnout snížení až
7 g za nově nasazené inovační technologie
a tzv. superkredit, který se rovná dvojnásobnému
započtení vozidel s emisemi nižšími než 50 g
CO2/km, a to stále ještě podle normy NEDC.
Výsledkem proto jsou velmi odlišné cíle pro
jednotlivé výrobce – od 92 g pro PSA až po
109 g pro Volvo.
Díky možnosti kupčení s kredity CO2 se skupiny
mohou spojovat s výrobci, kteří vyrábějí pouze
elektrická vozidla. Takže Tesla pomáhá snížit
emise pro FCA a čínské MG pro Volkswagen.
Naopak alianční partneři Renault a Nissan
zůstávají oddělení, stejně jako Kia a Hyundai.
Podle výpočtů nevládní organizace ICCT
(International Council on Clean Transportation)
francouzská skupina PSA odvádí nejlepší práci,

protože jako jediná v roce 2020 splní své cíle
stanovené pro ni po korekturách na hmotnost
prodávaných vozidel na 92 g CO2/km. To je dobrá
zpráva pro jejího šéfa Carlose Tavarese, protože
automobilkám, které nesplní své cíle, bude
uložena pokuta ve výši 95 eur za gram překročení
vynásobený počtem prodaných vozidel.
Dobrý výsledek dosahují také Volvo a Nissan se
2 g nad jejich stanovené cíle – u Volva je to dáno
velkým podílem plug-in hybridních modelů (26 %)
a u Nissanu odpočtem díky elektromobilu Leaf
v kombinaci s poklesem prodeje standardních
vozů. Jen těsně za nimi je na tom relativně dobře
také Renault se 3 g nad stanoveným cílem díky
úspěšnému prodeji elektromobilu Zoe. Jeho bilanci
by mělo zlepšit uvedení nových hybridních a plugin hybridních verzí nejprodávanějších modelů.
V dolní části žebříčku najdeme Daimler, Fiat
Chrysler a Volkswagen, kteří nejvíc zaostávají
za svými cíli. Pro Fiat Chrysler zatím není
dostatečná ani výpomoc vyplývající ze sdílení
emisí s výrobcem elektromobilů Tesla. Uvedené
hodnoty z konce srpna také ještě nezohledňují
partnerství Volkswagenu s čínským MG, které
bylo dohodnuto až koncem září.

více na
www.autoweek.cz

Jaguar F-Pace jako plug-in hybrid
Jaguar poupravil F-Pace pro nový
modelový rok pro toto SUV a poprvé
nabízí plug-in hybridní a mild-hybridní
systémy pohonu. Jaguar F-Pace P400e
má přeplňovaný zážehový dvoulitrový
čtyřválec kombinovaný s elektromotorem
a poskytuje největší systémový výkon 297
kW (404 k). Systém PHEV pomáhá snížit
emise CO2 na 49 g/km, resp. spotřebu na
2,2 l/100 km a umožní elektrický dojezd
až 53 km. Kromě varianty PHEV bude
pět z šesti verzí používat mild-hybridní
technologii F-Pace Mild (MHEV) se startér/
generátorem s řemenovým převodem
BiSG (Belt integrated Starter Generator).
Digitální výbava byla upgradována
o nový informační a zábavní systém

Pivi/Pivi Pro Dual-SIM a 11,4“ zakřivený
dotykový displej. Kromě toho jsou nyní
možné i aktualizace on-line.
Jaguar F-Pace lze už objednávat a první
vozy se mají dodávat na začátku příštího
roku. Nový F-Pace začíná na českém trhu
s cenou 1 467 004 Kč.

Opel omladil Crossland
Crossland X, uvedený na trh v polovině
roku 2017, byl prvním dítkem vzešlým ze
svazku Opelu s PSA. Ve svém čtvrtém roce
přichází s důležitými změnami designu
počínaje přídí Opel Vizor inspirovanou
legendární Mantou podobně, jako jsme

nedávno viděli u nové generace modelu
Mokka. Při této příležitosti přišel ve jméně
o písmeno X. Pod kapotou se ovšem nic
nemění.
Opel využívá změny designu k uvedení
nové verze GS Line. Sada GS Line+ navíc
přidává mj. přední ergonomická sedadla
s certifikátem AGR a LED adaptivní
světlomety. Důležité je i uvedení systému
IntelliGrip. Opel navíc slibuje nově naladěný
podvozek a řízení pro dynamičtější
jízdu. Crossland dostal i head-up displej
a širokoúhlou zadní kamerou.
Příjezd k prodejcům je naplánován na
začátek roku 2021.

Krátce
Prodej elektromobilů v Norsku v září poprvé překročil hranici 60 % ze všech registrací
nových aut.
Tesla ve 3. čtvrtletí dosáhla nejvyšší prodej (139 300 vozů) a objem výroby (145 036)
ve své historii.
více na
www.autoweek.cz

Kia Stonic jako GT-Line
Kia pod označením GT-Line představuje
sportovní vybavení. Nyní je přidává
také pro malý crossover model Stonic.
Model, který byl uveden na podzim 2017
a dosud se jej prodalo 150 000 kusů, prošel
pro modelový rok 2021 modernizací.
Kromě nových informačních, zábavních
a asistenčních systémů Stonic dostal
i variantu s elektrifikovaným pohonem –
motor 1,0 T-GDI/88 kW (120 k) doplnil 48
V mild-hybridní systém a nová inteligentní
převodovka Kia IMT.
Stonic GT Line se začne vyrábět v říjnu
v korejském výrobním závodu Kia Sohari.

Modernizovaný Stonic lze objednat od
konce října 2020 a k prodejcům by se měl
dostat v lednu 2021.

Nové BMW řady 1 pro mladé
Kompaktní sportovní vůz BMW 128ti,
dodávaný výhradně s pohonem předních

kol, byl navržen pro aktivní potěšení z jízdy
se speciálně vyladěným sportovním
podvozkem M se sníženou světlou výškou
o 10 mm a samosvorným diferenciálem
Torsen. BMW s ním mladým kupujících
nabízí alternativu k Volkswagenu Golf GTI.
BMW 128ti dostalo tužší stabilizátory z M135i
xDrive. Tvrdší pružiny a jim uzpůsobené
tlumiče mají zajistit vysokou jízdní dynamiku.
Dvoulitrový čtyřválec s technologií BMW
TwinPower Turbo má výkon 195 kW (265 k).
Standardně se dodává s osmistupňovou
převodovkou Steptronic Sport. Uvedení
na trh je plánováno na listopad 2020.

Krátce
Shell u čerpací stanice Nupaky na dálnici D1 zprovoznil vysokorychlostní nabíjecí
stanici sítě Ionity.
Další rána milovníkům nepřeplňovaných motorů – Ford končí výrobu Mustangu Shelby
GT350/R s motorem V8 5,2 l.
Při připomínce 30 let od německého sjednocení odbory IG Metall vyzvaly, aby i na
východě byl zaveden 35hodinový pracovní týden a stejné mzdy.

více na
www.autoweek.cz

Sportovní plug-in hybrid Peugeot 508 PSE
Peugeot
představil
nejvýkonnější
sériově vyráběný model 508 PSE
(Peugeot Sport Engineered). Jak název
napovídá, 508 PSE byl vyvinut společně
s odborníky ze společnosti Peugeot Sport.
V kombinaci se zážehovým motorem
a dvěma elektromotory poskytuje největší
systémový výkon 265 kW (360 k). Plug-in
hybrid s pohonem všech kol zrychlí z 0 na
100 km/h za 5,2 s a podle standardu WLTP
by měl mít spotřebu 2,03 l/100 km resp.
emise 46 g CO2/km. Sportovní podvozek
má tlumiče s proměnlivou charakteristikou
nastavitelnou
ve
třech
režimech.
K dispozici je pět jízdních režimů: od čistě

elektrického pohonu pro ujetí 42 km přes
Comfort, Hybrid, Sport až po pohon všech
kol 4WD.
Vyrábí se ve francouzském závodě
v Mylhúzách a nabízet se bude s karoseriemi
fastback i kombi. Termín uvedení v České
republice zatím není stanoven.

Volvo zahájilo výrobu elektrického modelu XC40 Recharge
V továrně v belgickém Gentu Volvo
začalo sériovou výrobu SUV XC40
Recharge jako prvního z připravované
řady plně elektricky poháněných vozů
Volvo. V roce 2025 by 50 % globálního

prodeje značky Volvo měly tvořit plně
elektrická vozidla a zbytek budou hybridy.
Volvo XC40 Recharge je postaveno na
kompaktní modulární platformě CMA, na
jejímž vývoji automobilka spolupracovala
v rámci skupiny Geely Group. Volvo XC40
Recharge s pohonem všech kol nabízí
předpokládaný dojezd 400 km na jedno
nabití (podle WLTP) a výkon 300 kW (408 k).
Poptávka po modelu XC40 Recharge je
vysoká, takže každý z vozů, jehož výroba je
naplánována na letošní rok, je již prodaný.
Zahájení dodávek zákazníkům v Evropě
Volvo slibuje během října.

Další témata 41. týdne na autoweek.cz
Nové funkce infotainmentu ve vozech Škoda
První řada elektrických nákladních vozidel Scania
V České republice v září přibyly insolvenční návrhy
více na
www.autoweek.cz

Nové trendy na trhu s ojetými auty
Petr Vaněček, provozní ředitel mezinárodní
sítě autocenter AAA Auto, provozované skupinou
Aures Holdings, vyzdvihuje hlavní trendy, které
v poslední době ovlivňují trh s ojetými automobily.
Zájem o zánovní vozy
V posledních týdnech se daří zejména
segmentu zánovních vozů nabízených v síti
Mototechna kam přecházejí zákazníci dosud
kupující nová auta, ale nyní hledající cesty
k úsporám při zachování vysoké kvality.
Staronoví řidiči ve vyšším věku
Na trhu s ojetými vozy se objevuje překvapivý
fenomén v podobě zvětšující se skupiny starších
řidičů, kteří si pořizují svůj první automobil nebo
si kupují auto po dlouhé pauze. Podíl kupujících
ve věku nad 60 let se se v krátké době zvýšil z 10
na 20 %. K nákupu je vede zejména současná
situace týkající se pandemie koronaviru a s tím
spojených rizik. Děje se tak především ve větších
městech. Tito lidé často žili mnoho let bez
auta, protože jim stačila veřejná doprava, ale
nyní si uvědomují vyšší zdravotní rizika spojená
s kontakty s neznámými lidmi. Tito zákazníci mají

jiná kritéria výběru aut než ostatní. Preferují menší
hatchbacky se zážehovým motorem a požadují
minimum výbavy s co možná nejjednodušším
ovládáním – většinou si vystačí pouze s klimatizací,
posilovačem řízení a rádiem.
Zájem o větší vozy pro dovolené v tuzemsku
Letos se nejvíce lidí vydalo na dovolené
v rámci své vlastní země nebo do nejbližšího
zahraničí. Proto stoupl zájem o vozy kombi
a SUV, které mají pro tento typ dovolené ideální
parametry.
Více lidí dojíždí vozem do práce místo veřejné
dopravy
Podle odhadů Aures Holdingu, které potvrzují
i odborníci, se zvyšuje podíl lidí, kteří dojíždějí do
zaměstnání automobilem. V České republice
dosahuje už 60 %, zatímco do pandemie se
pohyboval kolem 40 %. Hlavní roli opět hrají
obavy z nákazy koronavirem. Přesun těchto
lidí do automobilů vyvolává růst poptávky po
ojetých vozech.

Další témata 41. týdne na autoweek.cz
Projekt Next-E pro rychlé dobíjení
Virtuální expozice Volkswagen Užitkové vozy
Citroën ë-Jumper – 100% ëlectric přináší další alternativu elektrické dopravy
Unikátní technika Audi e-tron GT
více na
www.autoweek.cz

První LED žárovky na trhu náhradních dílů
Technologie LED zahájila svůj triumfální
pochod do hlavních světlometů už
před mnoha lety, ale pouze v nových
automobilech. S novými žárovkami Night
Breaker LED firma Osram vůbec poprvé
nabízí schválené náhradní LED žárovky
pro halogenové přední světlomety i do
starších automobilů jako legální náhradu
za halogenové žárovky H7 pro schválené
modely vozidel. V současné době se
schválení vztahuje na potkávací světla
například pro BMW řady 2, Audi A3 a A4
nebo Ford Mondeo ale počet vozidel se
neustále rozšiřuje na základě probíhajících
testů a schvalovacích procesů. Nová LE
dioda Night Breaker je až třikrát jasnější

než minimální zákonné požadavky a je
barevně srovnatelná s denním světlem.
Vytváří silné kontrasty a má velký dosah.
Díky technologii LED vydrží až pětkrát déle
než srovnatelná halogenová žárovka a lze
ji vyměnit bez potřeby jakékoli přestavby.

Umělá inteligence pro přesnější diagnostiku
Oddělení After Sales společnosti Škoda
Auto a Škoda Auto Digilab testují novou
aplikaci Sound Analyser. Ta pomáhá

v rychlé a precizní identifikaci potřeby
servisní údržby pomocí umělé inteligence.
Program nahraje zvuk auta a porovná jej
s dostupnými akustickými vzory. Dojdeli k nesrovnalostem, aplikace pomocí
algoritmu zjistí, čím by tyto odchylky mohly
být způsobeny a jak je možné je odstranit.
Sound Analyser přispívá ke zvyšování
efektivity servisu, ke zkracování doby,
kterou vůz stráví v dílně a k vyšší spokojenosti
zákazníků. Od června 2019 aplikace běží ve
zkušebním provozu ve 14 zemích. Pilotního
projektu se účastní celkem 245 dealerů
Škoda Auto.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personalia z
Hyundai Motor Czech
mění management
Hyundai Motor Czech v září opustili dva
manažeři z obchodu a marketingu. Firma
sloučila některá oddělení a přepracovala
strukturu managementu. Z firmy v září
odešli dosavadní obchodní ředitel Pavel
Tomášek a marketingová ředitelka Jana
Sekeráková (foto). Šéfka marketingu přišla
do HMCZ v červenci 2019 z mediální
agentury Mindshare, kde zastávala funkci
Client Leadership Director.
Vedení obchodního oddělení od října
přebral Ondřej Pospíšil, dosavadní sales
manažer nových vozů. Marketingové
oddělení bylo sloučeno s produktovým
týmem
pod
vedením
nového
marketingového ředitele Marka Trešla.
Marketingový tým posílí manažer, který
marketingové aktivity Hyundai Motor
Czech povede, ale jeho jméno zatím firma
neoznámila.
„V závěru roku uvádíme na český
trh hned několik nových a pro značku
Hyundai důležitých modelů, a proto věřím,
že změny v našem týmu přinesou posun
na novou úroveň v oblasti prodejních
aktivit i marketingové komunikace. Ondřej
Pospíšil i Marek Trešl jsou profesionály ve
svých oborech a jsem přesvědčený o tom,
že dokáží přispět k upevnění dobré pozice
značky na trhu a dál budovat její image
technologického lídra,“ uvedl k situaci ve
firmě pro Automakers její generální ředitel
Martin Saitz.

Změny ve vedení
společnosti TUkas
Skupina TUkas, autorizovaný prodejce
a servis značek Škoda, Volkswagen, Volvo,
Opel, Kia, Renault a Dacia a autorizovaný
servis značky Audi, změnila po pěti letech
své organizační uspořádání. K 1. září
se vedení skupiny znovu ujali majitelé
společnosti bratři Jiří a Miroslav Tůmovi.
V posledních pěti letech skupinu TUkas
vedl generální ředitel Petr Lehký. Jeho
pozice byla ke konci srpna zrušena
a Petr Lehký společnost opustil. Zároveň
byla nově zřízena funkce výkonného
ředitele, kterou s účinností od 1. září 2020
zastává Michal Zaorálek. Michal Zaorálek
(foto) ve společnosti TUkas působí od
roku 2003 a doposud zastával funkci
ředitele provozovny TUkas Škoda a TUkas
Volkswagen/Audi servis.
Další změny v top managementu
firmy nastaly od 1. října 2020. Ředitelem
provozovny TUkas Škoda a TUkas
Volkswagen/Audi servis je Jiří Jandl, který
dosud zastával funkci marketingového
ředitele. Na této pozici ho vystřídala Radka
Tůmová, která je zároveň zodpovědná za
péči o zaměstnance skupiny.
více na
www.automakers.cz
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Opravdu krize?

Europoslanci podpořili
přísnější omezení
emisí

Zdravotní štít pro
autobusy

Síť AAA Auto
hodnotila tři
čtvrtletí
Ultralehké vozidlo
od kosmických
výzkumníků

Opravdu krize?
Meziroční pokles registrací za prvních
devět měsíců roku 2020 je stále velmi výrazný.
U osobních vozů činí meziroční pokles 22,4
%, u lehkých užitkových vozidel 23,6 %
a u nákladních automobilů 35 %. Mírný meziroční
nárůst za poslední měsíc u osobních a lehkých
užitkových automobilů negativní situaci nemění,
ale z dlouhodobého pohledu hodnoty registrací
nejsou zdaleka tak špatné.
Celkově letos registrace nových osobních
vozů poklesly o 22,39 % z 191 110 na 148 319 vozů,
tj. o 42791 aut. V září ale vzrostly meziročně o 7,22
%. Prodejní výsledky v září 2019 i 2018 ovšem
ovlivnilo zavádění nových emisních limitů, které
způsobilo extrémní zvýšení registrací v červenci
a zejména srpnu příslušných let. Od června se
letos každý měsíc registruje podstatně víc nových
aut než v roce 2014 a předchozích letech, takže
s výjimkou března, dubna a května se dosahují
šesté nejlepší prodejní výsledky v historii.
Z hlediska paliva vede benzin s 65,83 % (97
631 vozů) před naftou s 29,25 % (43 377 aut). Při
započtení vozů Tesla vzrostly registrace čistě
elektricky poháněných vozů meziročně o 195 %
na 1732 vozidel, což znamená podíl 0,94 %. Vozů
na CNG bylo registrováno 968 a na benzin/LPG
688 vozů. Osobních vozů s hybridním pohonem
bylo registrováno 8310, tj. meziročně o 44 % víc,

takže dosáhly tržní podíl 5,6 %, z toho plug-in
hybridů bylo 1177 (meziročně +360 %). Podíl
fi remních automobilů za 1-9/2020 činí 72 %,
privátních 28 %, je tedy stejný jako v předchozích
dvou letech.
Registrace dovážených ojetých osobních aut
v období 1-9/2020 poklesly meziročně o 15,8 %
na 114 493 vozů, tedy méně než u nových. Jejich
průměrné stáří je 10,7 roku, přičemž podíl vozidel
starších 10 let činí 53,62 % a starších 15 let je
21,58 %.
Registrace nových lehkých užitkových vozů
v období 1-9/2020 klesly oproti 1-9/2019 o 23,46
% z 15 591 na 11 933 vozů, tj. o 3658 vozidel. V září
vzrostly meziročně o 13,09 % na historicky nejlepší
zářijový výsledek. S výjimkou března a dubna bylo
každý letošní měsíc dosaženo nejvíc registrací od
roku 2015.
Celkově registrace nových nákladních vozů
v období 1.-9./2020 klesly oproti loňskému roku
o 34,88 % ze 7707 ks na 5019 ks, tj. o 2688 ks.
V září vzrostly meziročně o 1,08 %, ale průběžné
měsíční výsledky jsou jedny z nejhorších
v posledních deseti letech. Celkově registrace
nových autobusů v období 1.-.9/2020 vzrostly
o 4,21 % z 927 ks na 966 ks, tj. o 39 ks. V září klesly
meziročně o 25,95 %.
více na
www.autoweek.cz

Europoslanci podpořili přísnější omezení emisí
Většina poslanců Evropského parlamentu
podpořila návrh, aby Evropská unie omezila
do roku 2030 emise skleníkových plynů o 60 %
proti úrovním roku 1990. Europoslanci se přiklonili
k variantě, která jde v emisních limitech ještě dál
než zářijový plán Evropské komise, která navrhla
cíl 55 %. Někteří ale prosazovali snížení až o 70 %.
Dosud platný závazek počítal se 40% omezením.
Šedesátiprocentní variantu podpořilo 352
poslanců včetně většiny členů početně silných
skupin socialistů, liberálů a zelených. Proti bylo
326 zákonodárců, zdrželo se 18. Z českých
europoslanců podpořila 60% snížení emisí do
roku 2030 trojice pirátských europoslanců,
a sice Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja a Markéta
Gregorová, a Stanislav Polčák (STAN).
„Dokázali jsme to! 60 % zvítězilo!“ radovala
se švédská europoslankyně Jytte Guteland
ze skupiny socialistů a demokratů, která byla
zpravodajkou pro navrhovaný zákon. Předseda
Výboru pro životní prostředí liberál Pascal Canfin
uvítal výsledek hlasování: „Jsme více než kdy
jindy v čele pokud jde o klimatické ambice!“
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der
Leyenová z domácí karantény ovšem vzkázala,
že ani 60% cíl pro rok 2030 stále ještě není
v souladu s cílem Pařížské dohody snížit globální
oteplování o 1,5 – 2 °C.

Některé země severní a západní Evropy již daly
najevo, že podporují hodnoty navržené Komisí.
Vlády některých zemí z východní Evropy včetně
České republiky či Polska, považují i 55% cíl za
nereálný vzhledem k očekávaným dopadům
na ekonomiku.
Kritikům připadá schválený cíl příliš vysoký
a varují před negativními důsledky pro
ekonomiku. Je jisté, že povede k vyšším nákladům
pro většinu průmyslových odvětví a nesporně
ohrozí mnoho pracovních míst. „Zatím není jasné,
jak by toto mělo vytvářet příležitosti k růstu,“
konstatoval prezident Německé obchodní
a průmyslové komory Eric Schweitzer. Skeptická
je také Asociace německého automobilového
průmyslu VDA. „Každé zpřísnění cíle by mělo
být doprovázeno hodnocením souvisejících
důsledků,“ upozorňuje presidentka VDA
Hildegard Müllerová.
Pozornost se nyní obrací na Radu ministrů,
která zastupuje 27 členských států EU. Zdá se, že
většina z nich se kloní ve prospěch snížení emisí
skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.
více na
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Síť AAA Auto hodnotila tři čtvrtletí
Skupina Aures Holdings zahrnuje v České
republice značky AAA Auto, Mototechna,
Auto Diskont, AuresLab, Mototechna Drive,
Mototechna Classic a Fleet Hero. Na Slovensku
jsou to AAA Auto, Mototechna a Auto Diskont.
Za 10 měsíců skupina prodala 56 000 vozů,
z toho v České republice 31 700, Polsku 10
300, na Slovensku 10 700 a v Maďarsku 2550.
Aktuálně má v nabídce 12 000 vozů každý
den, z toho 8000 v České republice. I přes
pokračující dopady pandemie koronaviru Aures
Holdings letos dosáhne pátý nejlepší výsledek
v osmadvacetileté historii společnosti.
„Pandemie koronaviru těžce zasáhla celý
automotive sektor. Naše autocentra byla pět
týdnů na přelomu března a dubna v České
republice a na Slovensku zcela uzavřena,
v Polsku a Maďarsku byl omezen volný pohyb
osob. Přesto se nám následně podařilo opět
obchodování poměrně rychle obnovit. Po

postupném uvolnění opatření jsme se postupně
v srpnu dostali na 90 % prodejního výkonu ve
srovnání s dobou před pandemií a v září jsme
se již přiblížili 100 %. To je velký rozdíl oproti trhu
nových vozů, který poklesl o více než čtvrtinu,“
uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka
a předsedkyně představenstva Aures Holdings,
provozovatele mezinárodní sítě AAA Auto.
„Trh zažívá nedostatek ojetých vozů,
způsobený omezením výroby a prodeje
nových aut, takže trh negeneruje mladé ojetiny,
a omezením dovozu ojetých vozů. Důsledkem
je růst cen ojetin, který během několika týdnů
může dosáhnout 10 až 15 %,“ upozornila Karolína
Topolová.
Cestou ke zvýšení objemu prodejů je
digitalizace prodejních a interních procesů.
„Jde nám zejména o rychlejší obsluhu zákazníků,
individuálnější přístup a vyšší míru spokojenosti.
Chceme podávat ještě transparentnější
informace o jednotlivých vozech. Naším cílem
je co nejsrozumitelněji provádět zákazníka
náročným procesem pořízení i prodeje vozidla,“
uvedl Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační
laboratoře AuresLab, která pracuje na inovacích
pro celou skupinu Aures Holdings.
Celkem skupina do digitalizace v tomto
a příštím roce investuje 5 milionů eur a v současné
době je to jedna z mála divizí, která hledá nové
zaměstnance.

více na
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Ultralehké vozidlo od kosmických výzkumníků
Ně mecké s t řed i s ko p ro l etect v í
a kosmonautiku DLR se specializuje na koncepty
lehkých konstrukcí. Své zkušenosti využilo při
stavbě vozidla Safe Light Regional Vehicle
(SLRV). Extrémně lehký dvoumístný vůz SLRV
má hmotnost pouhých 450 kg, přičemž nosná
struktura váží jen 90 kg. Institut DLR nyní představil
první prototyp při ukázkových jízdách.
Ex trémně nízkou hmotnost zajišťuje
sendvičová konstrukce, která má hmotnost jen
90 kg a přitom poskytuje velmi vysokou úroveň
pasivní bezpečnosti. Tento přístup s odlehčenou
konstrukcí v kombinaci s pohonem palivovými
články má zajistit bezpečnou mobilitu šetřící
zdroje.
Dvoumístný SLRV je dlouhý 3,8 m a je
navržen s velmi nízkou stavbou pro dosažení
co nejnižšího odporu vzduchu. Použitý materiál
se skládá z kovové vrchní vrstvy a plastové
pěny uvnitř. Přední a zadní část SLRV jsou
složeny ze sendvičových panelů a slouží jako
deformační zóny. Je v nich také umístěna velká
část technologie vozidla. Prostor pro cestující se
skládá z vany s připojenou strukturou tvořenou
prstenci. Ta absorbuje síly působící na auto
během jízdy a chrání cestující v případě nehody.

Konstrukce vyrobené ze sendvičových
materiálů se dosud v sériové výrobě vozidel
nepoužívaly. DLR tímto vozidlem chce ukázat
jejich potenciál. V další fázi výzkumného
programu pracuje na optimalizaci souvisejících
výrobních technologií.
SLRV má hybridní pohon spojující malý
palivový článek s nepřetržitým výkonem 8,5 kW
s akumulátorem poskytujícím dalších 25 kW pro
akceleraci. Tato kombinace má hmotnost méně
než běžný systém s akumulátorem, poskytuje
dojezd 400 km při dosažení maximální rychlosti
120 km/h.
Díky futuristickému designu je dvoumístný
vůz o hmotnosti přibližně 450 kg plnohodnotným
vozem třídy L7e. „SLRV je vhodný například jako
automobil pro dojezd po absolvování delší cesty
jiným dopravním prostředkem, jako doplněk
místní veřejné dopravy nebo jako vozidlo
pro sdílení automobilů zejména v okrajových
městských nebo mimoměstských oblastech,“
uvádí DLR.
Pokud jde o pořizovací cenu, tým SLRV počítá
s částkou kolem 15 000 eur. Při životnosti umožňující
ujetí 300 000 km za deset let by se dosáhly provozní
náklady pouhých 10 eurocentů na kilometr.
více na
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Zdravotní štít pro autobusy
Společnost Valeo vyvinula nejvýkonnější
systém pro sterilizaci vzduchu v interiéru všech
typů autobusů. Zdravotní štít sestává z vysoce
účinných filtrů s integrovaným zdrojem UV světla,
který dokáže eliminovat více než 95 % různých
typů virů včetně Covid-19. Vypořádá se i se všemi
bakteriemi nebo plísněmi přítomnými ve vzduchu
cirkulujícími na palubě autobusu.
Moduly jsou konstruované tak, že jsou účinné
po celou dobu jízdy s cestujícími bez ohledu na
zdroje infekce uvnitř či vně. Zařízení je k dispozici
buď jako samostatný modul, ale lze jej také
přímo integrovat do systému klimatizace vozidla.
Pro ničení virů a bakterií používá technologii
ultrafialového světla podobnou té, která se již
dlouho využívá v lékařských a nemocničních
zařízeních. UV paprsky fungují jako baktericid
a germicid a dokáží zahubit veškeré mikroby,
jako jsou viry a patogeny. Zabraňují jejich šíření
a mohou být použity jako alternativa k jiným
dezinfekčním metodám. Díky této technologii
není třeba využívat chemické dezinfekční
prostředky. UV záření je vystaven výhradně

cirkulující vzduch, nikoliv cestující. Vysokou
účinnost v hubení virů potvrdil Ústav lékařské
virologie fakultní nemocnice Goethe ve
Frankfurtu nad Mohanem.
Jako vůbec první toto zařízení integroval coby
sériové vybavení autobusů jeden brazilský
výrobce. Konstrukce jednotky je navržena tak,
aby byla kompatibilní s autobusy všech typů
a velikostí a vydržela všechny povětrnostní
podmínky. Díky vysoce účinným filtrům
společnosti Valeo je vzduch v kabině o průměrné
velikosti 3 m3 vyčištěn za méně než 5 minut
pouhým zapnutím klimatizace.
Valeo plánuje uvést toto řešení na trh v Evropě,
Americe a v Asii. Nalézt se dají u specializovaných
distributorů náhradních dílů. Čističe vzduchu se
budou nabízet i provozovatelům vozidel, která
již jsou v provozu. Mohou být totiž poměrně
jednoduše přizpůsobena stávajícím klimatizačním
a ventilačním systémům. Namontovat se dají
i do autobusů bez klimatizace. Společnost Valeo
současně pracuje na zavedení této technologie
i pro osobní vozidla.
více na
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