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Fiat Tipo se představuje
Fiat představuje svůj klíčový model pro nejbližší
budoucnost. Modelová řada Tipo, která se na
autosalonu v Ženevě 2015 rozroste ještě o hatchback
a kombi, přichází nejprve s karoserií sedan.

vedených Robertem Giolitem. Na rozdíl od běžného
postupu nevycházeli z hatchbacku, ale jako základní
verzi zvolili sedan. Tím se vyhnuli kompromisům v
zadní části karoserie.

Fiat Tipo není nástupcem modelu Linea, jak by se
mohlo zdát, ale hlásí se především k modelové řadě
Bravo/Brava, Stilo a samozřejmě zejména k modelu
Tipo z let 1988 až 1995, jehož
se prodalo přes 1,9 milionu
kusů. Hlavními konkurenty
pro sedan by měly být
Škoda Rapid a Peugeot 301.
Po uvedení hatchbacku
to samozřejmě budou
zejména Volkswagen Golf
nebo Renault Mégane.

Sedan má zavazadlový prostor o objemu 520 l, čímž
se řadí mezi nejlepší v segmentu. Nejlepší ve třídě
je součinitel aerodynamického odporu cx=0,29.
Průměr zatáčení sedanu
o délce 4532 cm s
rozvorem 2636 mm
je 11,0 m. Pohonné
jednotky
budou
nabízeny z portfolia FCA
s ohledem na lokální
požadavky. K dispozici
bude při uvedení na trh
rozsah výkonů 70 až 88
kW (95 až 120 k).

Cílem Fiatu je v modelu Tipo
nabídnout pragmatickým,
racionálně
uvažujícím
kupujícím právě to, co požadují, nenutit jim nic, co
nepotřebují a ani nechtějí. Nejde tedy o laciné auto,
ale auto s vysokou hodnotou za rozumnou cenu.
Nový Fiat Tipo byl navržen na platformě Fiat Smal
Wide upravené z modelu 500L. Nosná struktura
karoserie využívá z 80 % vysokopevnostní oceli.
Design vozu je dílem stylistů z Fiat Centro Stile

Tipo působí mnohem
dynamičtěji, než odpovídá nabízeným pohonným
jednotkám. Naše první seznámení s tímto vozem
na tureckých silnicích v okolí turecké Bursy a v Itálii
v okolí Turína ukázalo, že se jedná o prostorný
praktický automobil. V interiéru je patrná snaha o
dosažení maximální jednoduchosti pro usnadnění
ovládání.
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Zbytečné představení ministra
Ťoka
Bylo by užitečné, kdyby si na
Ministerstvu dopravy zjistili, jak se
homologují auta v rámci EU. Pak
by si ministr Dan Ťok mohl odpustit
poněkud trapné představení,
při němž v roztocké zkušebně
společnosti TÜV SÜD dokázal,
že auta homologovaná podle
emisního standardu Euro 6 plní
emisní standard Euro 6.
Zarážející je jeho prohlášení, že
v další etapě ministerstvo ověří,
zda tato vozidla nemají zařízení zkreslující měření. Ministerstvo proto vyvíjí speciální
test, jak na to přijít. Po tom, jak vlastně software motorech VW EA189 pracuje, pátrají
specialisté po celém světě. Už brzy se to dozvědí z Prahy…
Pokud někomu na ministerstvu dopravy skutečně leží na srdci i stav životního prostředí,
pak by bylo určitě užitečnější než zabývat se moderními auty s minimálními emisemi
posvítit si na staré ojetiny neplnící ani Euro 3, v mnoha případech dokonce ani Euro
1, tedy aut mnohonásobně překračujících limity Euro 5 a Euro 6. Těchto vozidel se
totiž k nám dováží ze zahraničí jako ojetých mnohem víc, než je zde v provozu aut s
turbodiesely EA189.
více na www.autoweek.cz

Nové Mini Clubman vstupuje na český trh
Nové Mini Clubman přijíždí se čtyřdveřovou karoserií s křídlovými dveřmi na zádi,
usnadňujícími přístup do zavazadlového prostoru, a s pěti místy ve variabilním interiéru
poskytujícím nejvyšší úroveň každodenní praktičnosti. Ve srovnání s pětidveřovým Mini
je Clubman delší, širší a má prodloužený rozvor.
Nové Mini Clubman přijíždí na český trh s bohatou standardní i volitelnou výbavou
vč. klimatizace i palubního
počítače. Základní cena
pro Mini Cooper Clubman
je 591 500 Kč. Součástí
standardní
výbavy
je
servisní paket Mini Service
Inclusive, který po dobu
5 let nebo do ujetí 50 000
km zahrnuje údržbové a
servisní práce předepsané
výrobcem.
více na www.autoweek.cz

Když politika vítězí nad zdravým rozumem
Německý ministr dopravy Alexander Dobrindt
(foto) oznámil, že Spolkový úřad pro dopravu KBA
ztratil trpělivost s koncernem Volkswagen a nařizuje
mu vyhlásit svolávací akci týkající se 2,4 milionu
koncernových automobilů dodaných od srpna 2009
a poháněných vznětovými motory. Týká se to tedy i
vozidel značek Audi, Seat a Škoda. Německé orgány
tak chtějí přinutit Volkswagen, aby urychlil svou
reakci na požadavek vyřešit problémy se softwarem,
o němž bylo v USA zjištěno, že umožňuje manipulaci
s parametry motoru při měření emisí NOx.
Dobrindt sice uvedl: „Nařizujeme povinnou
svolávací akci všech zmanipulovaných dieselových
vozů Volkswagen,“ nicméně neupřesnil, jak byly
zmanipulovány a co s nimi má Volkswagen udělat.
Šéf KBA Ekhard Zinke čelí tlaku německých médií,
že jeho organizace nese také odpovědnost za
celý skandál, protože bylo její povinností údajné
manipulace s turbodiesely u milionů aut odhalit. KBA
označuje software u turbodieselů Volkswagenu za
nelegální. KBA nespecifikoval PROČ budou tato auta
svolána do servisů a CO se na nich má opravit.
Volkswagen oficiálně přiznal, že 482 000 jím dodaných
aut v USA bylo vybaveno softwarem, který umožňoval
změnu parametrů motoru při standardizovaném
měření, aby vyhověly normě emisí NOx. Motory EA189
se stejným softwarem bylo vybaveno 11 milionů aut
po celém světě. Dosud nebylo prokázáno, že by u
těchto motorů docházelo k manipulaci při měření
emisí i jinde než v USA.

„KBA je pod tlakem, aby veřejnosti ukázal, že on je
tím, kdo vše řídí a má pod kontrolou. Jeho starostí
je sledovat klíčové problémy spojené s bezpečností.
Na základě jeho poznatků automobilky přistupují
ke svolávacím akcím takřka vždy dobrovolně. Takže
požadovat povinnou opravu, zatímco automobily
jsou provozovány zcela bezpečně, ukazuje na politický
tlak,“ uvedl vedoucí výzkumu automobilové techniky
na Univerzitě aplikovaných věd Stefan Bratzel.
Rozhodnutí KBA znamená, že Volkswagen bude
muset stejným způsobem reagovat ve všech zemích
EU, což znamená, že bude povinně svoláno do servisů
8,5 milionu automobilů značek Audi, Seat, Škoda a
Volkswagen s motory TDI. Půjde o největší svolávací
akci v Evropě od roku 1997, kdy byly zavedeny jednotné
předpisy pro tyto akce. V Německu se v loňském roce
všechny svolávací akce dotkly rekordního počtu 1,9
milionu aut.
Jisté je, že u motorů 2,0 TDI půjde jen o úpravu
softwaru, zatímco u motorů 1,6 TDI si přeladění
softwaru vyžádá výměnu některých komponent.
Podle Volkswagenu motory 1,2 TDI nebudou
vyžadovat žádné úpravy, nicméně KBA je ve svém
seznamu má také. Volkswagen uvádí, že potřebné
díly a technické řešení pro některé z motorů nebudou
k dispozici dřív než v září 2016 a celý problém nelze
vyřešit před koncem roku 2016.
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Kdo vlastně dodává auta Daeši?
V propagačních filmech Daeše (ISIL) si kdosi v USA
všimnul, že bojovníci tzv. islámského státu se prohánějí
v pickupech Toyota Hilux. Americká média byla
nekompromisní: „Toyoty se používají jako nástroje
smrti.“ nebo „Teroristé milují Toyoty“.
První vysvětlení přišlo z Austrálie. V Sydney a okolí
totiž bylo během dvou let ukradeno 800 pickupů a
SUV Toyota. Experti předpokládají, že většina z nich
skončila na základnách Daeše. Jenže záběry ze
Sýrie a Iráku ukazují i zcela nové Hiluxy s těžkou výzbrojí. Bývalý vyslanec USA v OSN a
šéf Projektu proti extrémismu Mark Wallace proto prohlásil: „Toyota má velký problém,
protože se stává součástí poznávací značky ISIL.“
Věc začalo vyšetřovat americké ministerstvo financí, protože za tím vidělo nelegální
financování terorismu. Výsledek jeho šetření byl překvapující: Toyoty Hilux do Sýrie
poslalo americké ministerstvo zahraničí! To nakoupilo 43 Hiluxů pro tzv. Svobodnou
syrskou armádu a další přidala britská vláda. Tato auta si její bojovníci vyžádali s přesně
specifikovanou speciální výbavou, což v řadě případů znamenalo i střelné zbraně (byť
celý projekt byl oficiálně uváděn jako neozbrojená pomoc).
více na www.autoweek.cz
Bridgestone hledá inženýry
Společnost Bridgestone hledá inženýry s různou úrovní zkušeností od čerstvých absolventů
až po zkušené jedince. Jejich úkolem bude konstruovat a vyvíjet inovativní produkty,
které vylepší provozní vlastnosti pneumatik na všech druzích silnic a v jakémkoli počasí.
Bridgestone vyzývá potenciální kandidáty, aby se 22. října zúčastnili internetového chatu
s různými vedoucími, od nichž se dozvědí více informací o společnosti, jaké hodnoty
vyznává a o příležitostech
nabízených v TCE. Je to
první ze tří internetových
informačních akcí – více
informací
na
http://
onedaywith.com/
bridgestone/homepage.
html.
Kandidáti
budou
mít příležitost stát se
členem
kvalifikovaného
mezinárodního
týmu
společnosti
Bridgestone.
TCE hraje důležitou roli v oblastech výzkumu materiálů, konstrukce pneumatik, vývoje
prototypů a všech druhů testování. V Aprilii, nedaleko TCE, se nachází nejmodernější
evropský zkušební polygon Bridgestone, na němž inženýři analyzují nové technologie v
reálných podmínkách.
více na www.autoweek.cz

Silnější výraz pro Evoque MY16
Range Rover Evoque je model, který zcela změnil
obchodní bilanci značky Land Rover. Od uvedení
luxusního kompaktního SUV Evoque na trh v roce
2011 se dodalo více než 450 000 těchto vozů, což
toto kompaktní SUV činí nejrychleji se prodávajícím
modelem značky Land Rover. Rok 2014 byl pro
Evoque zatím tím vůbec nejúspěšnějším - prodalo se
jej celkem 125 364 kusů.

s výkonem 110 kW (150 k) a spotřebou 4,2 l/100 km
a výkonnější s výkonem 132 kW (180 k) a spotřebou
4,8 l/100 km. Servisní intervaly byly prodlouženy z 25
000 na 35 000 km. Díky tomuto motoru je Evoque
i nehospodárnějším Land Roverem, který se kdy
vyráběl. Evoque se také nabízí se zážehovým motorem
Land Rover Si4 o výkonu 177 kW (240 k) a spotřebě
7,8 l/100 km.

Nejprodávanější Range Rover
získal pro modelový rok 2016
výraznější vzhled. Evoque pro
modelový rok 2016 je prvním
vozem, který nabízí adaptivní
plnohodnotné LED světlomety.

Propracovaný systém pohonu
všech kol staví vozy Range
Rover vysoko nad konkurenci.
Platí to i o modelu Evoque. Na
osvědčený systém řízení jízdy
v terénu Terrain Response zde
navazuje nový systém ATPC
(All-Terrain Progress Control),
který se představil už ve vozech
Range Rover a Range Rover
Sport. ATPC mj. snižuje zatížení
řidiče tím, že udržuje přednastavenou konstantní
rychlost při pomalé jízdě terénem do 30 km/h aby se
řidič mohl plně soustředit na sledování terénu.

Nový systém infotainmentu
se ovládá přes dotykovou
obrazovku InControl Touch.
Obsahuje lehce ovladatelné
menu a umožňuje listování jako chytrý telefon.
Funkce InControl Apps poskytuje přístup k aplikacím
chytrých telefonů přes dotykový displej na středovém
panelu. InControl Touch Plus lze naspecifikovat tak,
aby obsahoval navigaci, systém zábavy pro zadní
sedadla s dvěma obrazovkami o velikosti 8“, digitální
bezdrátová sluchátka a audiosystém Meridian. Pro
Evoque lze získat i wifi hot-spot schopný ve voze
obsluhovat až osm individuálních přístrojů.
Nový celohliníkový čtyřválec Ingenium TD4 se nabízí
ve dvou výkonnostních variantách - úspornější

Základní cena pětidveřové verze Pure s motorem eD4
a pohonem jen předních kol je 955 658 Kč vč. DPH
(třídveřová varianta přijde na 955 295 Kč). Varianta
Pure s motorem TD4 a pohonem všech kol 4WD
přijde na 1 006 115 Kč.
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Na dálnici D1 jsou první plničky CNG
Strojírenská
skupina
Vítkovice
Machinery Group (VMG) zprovoznila
první plničky stlačeného zemního
plynu (CNG) na dálnici D1. Zařízení
je vybudováno v obou směrech
na trase Praha – Brno u známého
odpočívadla Devět křížů. Výdejní
stojan je zařazen přímo mezi ostatní
stojany s palivy čerpacích stanic
Benzina a je oboustranný, aby mohla
CNG čerpat dvě auta současně.
Kapacita plnění CNG stanic na obou stranách D1 u Devíti křížů je přes 250 m3 za
hodinu. To znamená v přepočtu 20 automobilů za hodinu. V letošním roce obsadila
skupina VMG svými plnícími stanicemi většinu krajů v ČR. V tuto chvíli jich provozuje
24 a další dokončuje. Síť s označením CNG Vitall skupiny Vítkovice Machinery Group
včetně stanic se společností Benzina letos překročí 30 plniček.
více na www.autoweek.cz

Nová hybridní ocelová kola Alcar
Do ČR dorazila první hybridní kola
pro automobily mimo koncern
Volkswagen. Oblíbený produkt
skupiny Alcar, takzvané hybridní
ocelové kolo začal Alcar Bohemia,
se od podzimu 2015 nabízí kromě
vozidel Volkswagen Group i pro
vozy dalších značek. Zákazníci si
nově toto ocelové designové kolo
mohou objednat také pro vozy
Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Kia,
Mazda, Nissan, Peugeot a Renault. Pořídit si ho již budou moci také majitelé nové Škody
Superb. Hybridní kolo spojuje přednost robustního ocelového kola zejména v podobě
nízké ceny s designovými prvky litého kola, jako jsou vedle tvarování kola samotného
například stříbrné lakování a středová plastová krytka náboje. Rozměry hybridních kol
jsou identické s originálními ocelovými koly a všechna hybridní kola jsou certifikována
dle ECE homologací bez potřeby zápisu do technického průkazu vozidla.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Pokorný odešel z ministerstva do TÜV Nord
Dlouholetý ředitel odboru provozu
silničních vozidel na ministerstvu dopravy
Josef Pokorný opustil úřad. Působil v něm
celkem 19 let, z úřadu už ale jednou
odešel za ministra Víta Bárty. Působil poté
jako nezávislý konzultant. Letos v létě se
rozhodl ze svého postu odejít podruhé.
„Po devatenácti letech úředničiny jsem
cítil potřebu změny a také jsem nebyl
spokojený s neustálými změnami ve vedení
a nekoncepčností dopravní agendy,“
řekl našemu portálu Josef Pokorný. Nyní
je zaměstnancem společnosti TÜV Nord,
kde zastává pozici ředitele odboru
dopravy. „Zabývám se tu problematikou
STK, ale také třeba poutáním nákladů
a zajišťováním technické způsobilosti
vozidel,“ řekl nám Pokorný.

PŘEKLADY
z angličtiny a do angličtiny
Zaměření
na
technická
témata především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184

Tereza Kůželová mluvčí MetLife
Marketingový a komunikační tým
pojišťovny MetLife doplnila coby nová
mluvčí Tereza Kůželová. Na starosti
bude mít interní a externí komunikaci
společnosti včetně sociálních sítí,
projektů společenské odpovědnosti
(CSR) a pořádání akcí. Kůželová
přišla do MetLife z PR agentury Best
Communications, kde se necelé
dva roky věnovala klientům z oblasti
financí, služeb a zábavy. Předtím tři
roky působila v AMI Communications,
kde pracovala pro MasterCard,
Českou pojišťovnu, Raiffeisenbank
nebo charitativní projekt Čtení
pomáhá.
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MotorSport-Ing. speciál Le Mans/WEC
Vyšlo nové číslo elektronického magazínu
o technice motorového sportu tentokrát
věnované vytrvalostním závodům mistrovství
FIA WEC, především závodu 24 hodin Le
Mans.
Podrobně představuje techniku všech
prototypů LMP1. Do mistrovství světa FIA
WEC vstoupily čtyři tovární týmy s prototypy
LMP1 využívajícími hybridními systémy. Každý
z nich používá zcela odlišné technické
řešení - zážehový motory s přeplňováním
turbodmychadlem i bez přeplňování a
turbodiesel s energií získanou rekuperací
a ukládanou pomocí akumulátorů,
superkondenzátorů i setrvačníku a s
pohonem předních, zadních i všech kol.
MotorSport-Ing. můžete zdarma číst nebo
stáhnout jako pdf.
na http://www.motorsport-ing.cz/archiv

Proč odchází Winfried Vahland?
Odchod Winfrieda Vahlanda (58) z koncernu Volkswagen potvrzuje, že personální krize v ústředí ve Wolfsburgu je v současné době větším problémem, než
mediální hon na čarodějnice ve spojení s aférou se
vznětovými motory v USA.
Winfried Vahland se během svého působení v Číně
a posléze ve vedení společnosti Škoda Auto projevil
jako jeden z nejschopnějších manažerů evropského
automobilového průmyslu. To ostatně potvrdilo i
udělení ceny ManBest 2014 organizací AutoBest.
Winfried Vahland byl řazen mezi potenciální uchazeče
o post nástupce Martina Winterkorna ve vedení koncernu Volkswagen, spolu se šéfem Porsche Matthiasem Muellerem, šéfem značky Volkswagen Herbertem Diessem a šéfem Audi Rupertem Stadlerem.
Vybrán byl Mueller a Vahland byl pověřen nevděčnou
úlohou řešit problémy Volkswagenu ve Spojených
státech. Vzhledem k tomu, že se severoameričtí
prodejci Volkswagenu postavili za ředitele VW Group
of America Michaela Horna, který měl být původně
obětován, byla pro Vahlanda vytvořena pozice gen-

erálního ředitele nově vytvořeného regionu Severní
Amerika (NAR), zahrnujícího kromě USA i Kanadu a
Mexiko. Po pár dnech ale Vahland ohlásil svůj odchod z koncernu Volkswagen.
Co je důvodem Vahlandova odchodu? Oficiálně
uváděný nesouhlas s koncernovou strategií v zámoří
je nepochybně jedním z důvodů. Neméně pravděpodobným je, že se Vahland jako skutečně mimořádná osobnost ocitl v hledáčku konkurence, která mu
dokáže nabídnout atraktivnější pozici než poněkud
beznadějný post hasiče problémů v USA.
Poněkud jiné vysvětlení Vahlandova šokujícího odchodu uvádí německý korespondent Automotive
News Europe Christian Hetzner. Podle jeho zdrojů
z vedení VW totiž Vahland chtěl z osobních důvodů
rezignovat už po jmenování Matthiase Muellera. Definitivně přijal toto nepochybně nelehké rozhodnutí
kvůli manželce. Ta se po 25 letech putování mezi Ingolstadtem, Wolfsburgem, Brazílií, Čínou a Mladou
Boleslaví odmítla odstěhovat do Herndonu ve Virginii.

více na
www.autoweek.cz

Direct pojišťovna se vrací s novým přístupem
Direct pojišťovna přichází s nabídkou povinného
ručení, které se svým charakterem a parametry vymyká běžným standardům. Direct dává řidičům volnou ruku v tom, jak si pojištění poskládají. Nabízí
pouze doporučení, která vycházejí z reálných potřeb
majitelů motorových vozidel. Havarijní pojištění Direct kryje všechna nebo jen vybraná rizika.
Direct pojišťovna podporuje osobní přístup tím, že v
Klientském centru budou na telefonní lince 221 221
221 dostupní vždy lidé. „Nepoužíváme standardně
telefonní automat - u nás lidé mluví s lidmi od prvního
okamžiku,“ vysvětluje Pavel Řehák. Výsledkem je, že
u Directu se klient dostane do osobního kontaktu v
průměru za 13 sekund, zatímco u konkurence to je
za 3 minuty a 13 sekund! Podobně je to i s rychlostí
likvidace škod, kterou Direct garantuje do tří dnů od
dodání podkladů, a příjezd mobilního technika do 48
hodin, přičemž v 98 % případů je to do 24 hodin.
Povinné ručení Direct pojišťovny kromě standardních řešení přidává i inovace. Nenutí majitele aut si
sjednávat i pojištění či služby, které nevyužijí. „Řidiči
nemusí pro dosažní nejvyššího limitu pojistného plnění zvolit nejdražší balíček. U Directu má možnost si
vysoké krytí škod zařadit do svého pojištění, i když o
žádné další speciality už nestojí. Přinášíme i nejvyšší

limit krytí škod, který činí 250 milionů Kč,“ vysvětluje
produktový ředitel Direct pojišťovny Patrik Nový.
Direct pojišťovna zařazuje do své nabídky i novou
generaci havarijního pojištění. Motorista si může
sjednat takové pojištění, které přesně odpovídá
tomu, v jakém prostředí se s autem pohybuje a jakým
rizikům tím může být se svým vozidlem často vystaven.
Stejně jako u povinného ručení i u havarijního pojištění j si klient může pojištění sestavit. Týká se to
jak rozsahu rizik, tak pojistných částek i doplňkových
služeb. Direct se snaží napravit reputaci havarijního
pojištění jako produktu, který se hodí jen pro nová a
zánovní vozidla. Nabízí čtyři pojistné částky, z nichž
si může motorista vybrat tu, kterou považuje za nejvhodnější pro své auto, ušetřit na platbě za pojištění,
a přesto mít vozidlo rozumně pojištěné. K havarijnímu
pojištění si může přidat také domácí a zahraniční
asistenční služby. Havarijní pojištění lze sjednat i na
jedné smlouvě s povinným ručením a z něj současně
Direct převádí na havarijní pojištění také bonus.
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Kontrola kvality v TPCA
Automobily z kolínského závodu TPCA zdobí mimořádná
hospodárnost ale také nadprůměrná kvalita produkce.
Důležitý podíl na tom samozřejmě má i kontrola kvality
a průběžné testování vyráběných vozů na testovací dráze
TPCA než jdou vozy k zákazníkům.
V současné době se na výrobě vozů Toyota Aygo, Peugeot
108 a Citroën C1 podílí 3000 zaměstnanců. Vzhledem
k opětovnému růstu výroby začal opět nábor nových
pracovníků. Během výrobního procesu i v automobilech
se používají nejekologičtější technologie. Od začátku
výroby v roce 2005 se podařilo snížit energetickou
náročnost výroby o více než polovinu.

se detailně analyzuje. Důležité je závadu nejen odstranit,
ale také předejít jejímu opakování. Aby bylo možné tyto
přísné standardy dodržet, putuje auto nejdříve do statické
inspekce, kde zaměstnanci prohlíží vozy jedoucí po páse
a odhalují závady na interiéru i exteriéru a kontrolují
specifikaci.
Na konci statické inspekce je nastartován motor
a následuje dynamická funkční inspekce - seřízení
světlometů, kontrola motoru, brzd, akcelerace. Nechybí
samozřejmě ani kontrola těsnosti jak provozních kapalin
v takzvané “jámě”, tak i karoserie - za tímto účelem putují
vozy do sprchy.

Po všech procesech výroby, kde se auta rodí ze svitku
plechu na lisovně, přes svařovnu, lakovnu a finální montáž,
se vozy vydají na kontrolu kvality, kde je specialisté pečlivě
prověřují před tím, než opustí TPCA a dostanou se ke
svým zákazníkům.

Tím základní část kontroly končí a vozy se přímo na
oddělení kontroly kvality připravují pro dopravu k
zákazníkům. Teprve po všech kontrolních úkonech přebírá
vozy dopravní společnost Gefco, která posléze zajišťuje
jejich dopravu k zákazníkům.

Závod TPCA totiž zajišťuje komplexní kvalitu počínaje
vstupními díly od dodavatelů až po finální produkt.
Hlavními zásadou je nepropustit závadu - automobil
nesmí opustit brány TPCA s byť sebemenší vadou.
Neméně důležitá je také transparentnost.

Na to, aby vše probíhalo v pořádku, dohlíží audit kvality.
Namátkou si vybírá vozy a testuje je v zátěži - na testovací
dráze i na různých površích. Ve speciální laboratoři se
měří emise i kontrolují materiály jednotlivých dílů.

Každá závada je dokonale vyšetřena a zpětná vazba
jde k jejímu původci, ať je to dodavatel, některá z částí
výroby v TPCA nebo konstrukce. Každá zjištěná závada

Poslední část kontroly kvality - oddělení investigace zjišťuje příčiny nalezených závad pro zajištění transparentní
zpětné vazby původci daného problému.
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Proč se do ČR dovážejí staré ojetiny a ty pěkné se vyvážejí?
Společnost Cebia upozorňuje na alarmující nárůst
dovozu nekvalitních ojetin do ČR. Dovážena jsou
převážně stará vozidla, téměř polovina je starší 10 let.
Zájemci o dovážené ojetiny většinou bez transparentní
historie si neuvědomují zvýšená rizika u těchto
vozidel. Na druhé straně vlivem uměle oslabeného
kurzu koruny roste vývoz kvalitních mladých ojetin z
ČR. Výsledkem těchto trendů je pokračující stárnutí
českého vozového parku, což má vliv na ekologii i
bezpečnost silničního provozu.
Po dlouhodobém poklesu počtu dovážených ojetých
vozidel do ČR došlo od počátku roku k obratu.
V letošním roce skokově vzrostl tento počet o 24 %
ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
„Znamená to, že čeští motoristé mají letos překvapivě
větší zájem o dovážené ojetiny, a to i přes značná
rizika s nimi spojená a přes jejich zdražení. Lidé
si neuvědomují, že pravděpodobnost stočení u
dovezeného vozu, je o 50 % vyšší než u tuzemských
ojetin. Naopak se mylně domnívají, že výběrem vozidla
ze zahraničí se stočení vyhnou. Ve skutečnosti se do
ČR často účelově dovážejí vozidla s nezjistitelnou
historií,“ komentoval aktuální trend Martin Pajer,
ředitel společnosti Cebia.

Cebia provedla před nedávnem analýzu vybraného
vzorku dovážených vozů a zjistila, že přes 60 % z nich
mělo při prodeji v ČR stočený tachometr. Průměrně
byly vozy stočeny o 82 000 km, rekordně o 192 000
km. Vozidlo s takto stočeným tachometrem je pak
zhruba o 50 000 až 100 000 Kč dražší.
Vlivem oslabení koruny o 2 Kč za euro jsou
dovážené ojetiny dražší. Při srovnání 800 ojetých
vozidel nabízených na zahraničním portálu Mobile.
de a českém portálu Sauto.cz je průměrná cena
srovnatelných vozů o 44 000 Kč vyšší v zahraničí.
Dovážená auta dále zdražují dovozní a registrační
poplatky, které dosahují až 16 000 Kč.
„Obecně doporučuji raději zaplatit vyšší cenu
za kvalitnější ojetinu z tuzemska s dostupnou a
průhlednou historií. Určitě se najdou i kvalitní
individuálně dovážené vozy, ale je potřeba vybrat
takové vozidlo, které má dobře doloženou historii,“
doporučuje Martin Pajer.
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Inovativní závodní vůz Ligier JS P3 LMP3
Exa Corporation, přední inovátor simulačního softwaru
pro design a konstrukci produktů, spolu se svým
zákazníkem ve Francii, firmou Onroak Automotive,
představují nový sportovní prototyp Ligier JS P3,
který byl navržen pro novou kategorii LMP3, která
má poskytnout příležitost ke vstupu týmů a jezdců
do vytrvalostních závodů typu Le Mans.
Ligier JS P3 byl navržen s pomocí simulačního softwaru
PowerFLOW firmy Exa za účelem optimalizace
aerodynamiky, maximálního zvýšení komfortu kabiny
i chlazení motoru a brzd s novou úrovní účinnosti.
Inženýři z firmy Exa se soustředili na ideální
aerodynamickou rovnováhu přední a zadní části
včetně optimálního vztahu mezi přítlakem a
aerodynamickým odporem, což přispívá k vytvoření
takového prostředí v kabině, které omezuje únavu
a zajišťuje chlazení tří nejdůležitějších prvků, díky
kterým se vyhrávají závody - jezdce, motor a brzdy.
Ligier JS P3 se inspiroval Ligierem JS P2 kategorie
LMP2, na němž předtím Exa a Onroak Automotive
pracovaly společně. Díky těmto zkušenostem bylo

možné na Ligier JS P3 přenést DNA vozu LMP2, jenž
prošel ověřeními mezi simulacemi CFD firmy Exa,
testováním v aerodynamickém tunelu a zjišťováním
korelací na trati.
Software PowerFLOW od firmy Exa, jenž používají
téměř všichni hlavní výrobci osobních vozů na světě,
stejně jako dřívější zkušenosti společnosti získané
s Ligierem JS P2, byly pro Onroak Automotive
klíčové, aby odstranily potřebu nákladného a časově
náročného testování v aerodynamickém tunelu a na
trati.
Stephane Letot, výkonný ředitel společnosti Exa,
řekl: „Simulace a prognózy, které jsme dělali s vozem
LMP2 firmy Onroak Automotive, se ukázaly být velmi
přesné ve srovnání se skutečným vozem na trati.
PowerFLOW inženýrům z Onroak Automotive a Exa
umožnil provádět simulace proudění vzduchu jak
nad exteriérem, tak uvnitř kabiny, v prostoru pro
motor a podbězích kol, což v aerodynamickém tunelu
jednoduše nemůžete dělat za stejné náklady a za
stejnou dobu.“
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