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Finalisté AutoBest 2016

Finalisty evropské ankety AutoBest 2016 byly
zvoleny vozy Fiat Tipo/Egea, Honda HR-V, Hyundai
Tucson, Mazda CX-3 a Opel/Vauxhall Astra. Utkají
se o nový titul „Best Buy Car of Europe 2016“, tedy o
ocenění jako automobil, který představuje nejlepší
koupi v Evropě za rok 2016. AutoBest poprvé uvádí
i logo „European AutoBest 2016 Finalist“. Všech pět
finalistů nyní může toto logo používat v komunikaci
až do vyhlášení vítěze AutoBest 2016.

poroty AutoBest Ilia Seliktar. Vítěz bude vyhlášen v
prosinci 2015.

Organizace AutoBest vznikla v roce 2001 s koncepcí
„nejlepšího dostupného automobilu ke koupi“.

Cenu SafetyBest 2015 získá IntelliLux LED Matrix
Light nového Opelu Astra. Technologie LED Matrix

AutoBest při stanovení vítěze používá transparentní
systém hlasování v podobě hodnocení komplexního
souboru 13 kritérií.

znamená průlom v osvětlovacích systémech
automobilů. Zásluhou Opelu se tato technika
dostává do nejrozšířenějšího segmentu evropského
trhu, do kompaktního vozu.

Porota AutoBest, sestávající z 26 novinářů zastupujících
26 evropských zemí, se 25. a 26. listopadu vydá do
zkušebního areálu NAVAK u Bělehradu v Srbsku
k testu finálové pětice. „Uskutečňujeme jeden z
komplexnějších testů v rámci motoristických médií.
V průběhu let automobilový průmysl poznal kvality
NAVAK centra, jeho vynikající organizaci i vysoce
profesionální přístup členů poroty,“ uvedl prezident

Porota ocenila Oliviera Francoise cenou ManBest
2015 pro jeho schopnosti jako šéfa marketingu Fiat
Chrysler Automobiles. Sergio Marchionne o něm
řekl: „Mnoho lidí mi říká, že jsem šílený. A víte co?
Znám někoho, kdo je v naší firmě ještě šílenější než
jsem já. Je to Olivier!“

Příští předávání cen AutoBest Awards Gala se bude
v souladu s rozšiřováním poroty konat v Miláně v
Itálii. Slavnostní vyhlášení AutoBest Gala Awards
každoročně unikátní příležitostí, při níž se potkávají
špičkoví představitelé z různých společností u
jednoho stolu.

více na
www.autoweek.cz

Nezávislé servisy se chtějí podílet na svolávací
akci VW
Největší svolávací akce v historii Volkswagenu
by měla také nezávislým servisům umožnit
podílet se během roku 2016 na úpravách
vozidel značek Audi, Seat, Škoda a Volkswagen
s motory TDI. Při řešení aféry s manipulací
během měření emisí půjde jen v Německu o
2,4 milionu vozidel se vznětovými motory, a to
už je opravdu velký byznys. Ale nejde přitom jen o jednorázové příjmy. „Pokud jde
pouze o zájem spokojenosti zákazníků, pak by to Volkswagen měl umožnit,“ prohlásil
Manfred Kaufhold ze svazu nezávislých víceznačkových autoservisů BVFMW e.V.
Nezávislé autoservisy se v této souvislosti obávají nejen diskriminace při zadávání mnoha
milionů zakázek, ale také ztráty dat o svých zákaznících. Autorizované servisy poté
budou moci jejich klienty oslovovat se svými nabídkami. Podle Kaufholda naprostá
většina majitelů nových automobilů po třech letech v Německu přechází k nezávislým
autoservisům a již nikdy nevyhledává služby dealerů. Čistě aritmeticky připadne na
každého z 2173 smluvních partnerů Volkswagenu v Německu kolem 1100 vozů s motory
TDI vyžadujícími úpravu softwaru případně výměnu některých komponent.
více na www.autoweek.cz
AudaNEXT urychlí vyřízení pojistné události
Společnost Audatex oficiálně představila unikátní platformu AudaNEXT pro digitální
správu celého životního cyklu vozidel a dalších řešení pro oblast pojišťovnictví a
automobilového průmyslu. Umožňuje kalkulace prací pro značkové i neznačkové
servisy s využitím komplexního systému založeného na cloudu. Nová platforma výrazně
zjednodušuje, zpřehledňuje a zrychluje komunikaci mezi pojišťovnou a servisem při
řešení pojistných událostí na vozidlech a zkracuje proces likvidace pojistné události,
tedy i dobu potřebnou k opravě vozu, z několika dnů na několik hodin. Na nový
systém postupně přecházejí všichni klienti Audatexu - pojišťovny, dovozci motorových
vozidel, dílů a laků, i většina autorizovaných i
neautorizovaných servisů a lakoven.
Základem řešení AudaNEXT je unikátní cloudový
software vyvinutý týmem vývojářů společnosti
Audatex Systems CZ/SK na základě uživatelské
zkušenosti a specifických požadavků od lokálních
klientů. Nová platforma je svojí flexibilitou,
technologickou úrovní a jednoduchostí ovládání
ojedinělá i v evropském měřítku.
více na www.autoweek.cz
Další témata 43. týdne na www.autoweek.cz:
Nový přístup Nissanu k zákazníkům
Rozšíření partnerství Shellu s Billou

Dieselgate nabírá na obrátkách
Agentura Reuters s odvoláním na tři osoby z vedení
Volkswagenu uvádí, že bylo vyvinuto několik verzí
softwaru umožňujícího úpravu parametrů motoru při
měření emisí na dynamometru. To by znamenalo, že
byl k tomuto účelu připraven komplexní program.

Severoamerické orgány po Volkswagenu požadují
nejen úpravy motorů, aby skutečně plnily emisní
limity, ale také odstranění ilegálního software, resp.
jeho rekonfiguraci tak, aby nebylo možné používat
funkci vypínání režimu činnosti se sníženými emisemi.

V průběhu sedmi let, během nichž Volkswagen cíleně
podváděl při měření emisí v USA, byly vyvinuty čtyři
varianty ilegálního software pro různé verze motorů
i odlišné metody zachytávání NOx, tedy jak levnější
denox-katalyzátory LNT (Lean NOx Trap), tak i účinnější
selektivní katalytickou redukci SCR s nastřikováním
roztoku močoviny, používanou Volkswagenem v
těchto motorech od roku 2012.

Volkswagen zatím tvrdí, že šlo o čin několika techniků.
Pokud existovalo více verzí ilegálního software, pak
o tom muselo vědět víc lidí. Softwaroví specialisté
totiž potřebovali finanční zdroje a informace o
programech pohonných jednotek. Počet manažerů,
kteří byli v rámci nejvyššího vedení Volkswagenu o
použití ilegálního software informováni, bude mít vliv
na výši penalizace.

Software byl původně připraven pro motory řady
EA189, ale zřejmě je i v nových EA288. Volkswagen bez
dalšího vysvětlení v USA požádal agenturu EPA, aby
zastavila schvalování vozidel modelového roku 2016 s
těmito turbodiesely. Oficiálně chce prověřit, zda jejich
software nemůže být zdrojem problémů. Možnost, že
i zde je ilegální vypínání určitého pracovního režimu
motoru, ale vylučuje.

Protože evropské emisní standardy i metodika
měření jsou odlišné, ilegální software v motorech TDI
by pro podvádění při měření podle standardů Euro
5 a Euro 6 muselo pracovat úplně jinak než v USA.
Zda tato „evropská“ verze skutečně existovala a byla
používána, zatím nebylo prokázáno.

více na
www.autoweek.cz

Neznalost rodičů o autosedačkách
Z nejnovější studie o přístupu rodičů k bezpečnosti dětí při
přepravě auty, kterou zpracovala společnost Britax Römer,
vyplývá, že v nejnovějších zákonech, směrnicích a inovacích
týkajících se autosedaček se neorientuje až 45 % evropských
rodičů. Například systém ISOFIX nezná 44 % rodičů a 51 %
rodičů nikdy neslyšelo o směrnici i-Size, která stanovuje
přechod mezi sedačkami podle velikosti a věku a nařizuje
polohu proti směru jízdy do věku nejméně 15 měsíců.
Bezpečnostní požadavky na správné umístění autosedačky
v autě zohledňuje pouze 12 % rodičů v Evropě. Autosedačku
po směru jízdy otočilo 41 % rodičů již ve věku 12 měsíců dítěte
či dříve. Až do věku čtyř let dítěte čekalo pouze 12 % rodin.
Důvodem byl ze 40 % nedostatek místa pro nohy, více než 13
% rodičů tak učinilo, aby děti mohly sledovat dění kolem sebe, a u 12 % se jednalo o
odhad, že děti jsou na otočení již dostatečně velké. Je vidět, že obecný pocit prostoru a
děti nudící se na zadních sedačkách jasně vítězí nad nejlepšími praktikami bezpečnosti.
více na www.autoweek.cz
Nový ročník grantového programu odstartoval
Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) zahájila již 11. ročník grantového
programu TPCA pro Kolínsko. O podporu mohou projekty neziskových organizací z
regionu tradičně usilovat ve třech kategoriích - Pro bezpečné a zdravé Kolínsko, Pro
zelené Kolínsko a Pro živé Kolínsko, a nemění se ani suma, kterou TPCA do regionu
věnuje. Možnost podávat své žádosti je do 29. ledna 2016. TPCA doposud podpořila
170 projektů za desítky milionů
korun. Bližší informace o grantovém
programu i semináři najdou zájemci
na internetové adrese http://www.
tpca.cz/tpca-pro-kolinsko/grantovyprogram/
více na www.autoweek.cz
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Volkswagen Touran přijíždí ve 2. generaci
Po dlouhých 12 letech a dvou modernizacích nyní
přichází na trh zcela nově vyvinutá 2. generace
Volkswagenu Touran - s atraktivnějším vzhledem,
většími rozměry a novou technikou. Touran 1. generace
byl nejoblíbenějším MPV v Německu a jedním ze
tří nejprodávanějších v tomto
segmentu v Evropě. Nový Touran
plně těží z možností nabízených
modulární platformou MQB.
Je o 63 mm delší, prostornější
(zavazadlový prostor získal navíc
48 l), praktičtější a přitom lehčí o
62 kg. Nyní má délku 4527 mm
a rozvor 2791 mm, což je o 113
mm víc než u předchůdce. U
pětimístné verze má prostor pro
zavazadla objem 743 l. Pokud
se dělicí síť posune za opěradla sedadel řidiče a
spolujezdce, vzroste objem na 1980 l, pro sedmimístný
Touran je to 1857 l.
Touran může být na přání vybaven adaptivní
regulací podvozku DCC včetně voliče jízdních režimů,
podvozkem pro špatné cesty s o 15 mm vyšší světlou
výškou nebo sportovním podvozkem s naopak o 15
mm nižší světlou výškou.
Nové přístroje druhé generace modulárních
informačních a zábavních systémů MIB II umožňují
síťové propojení chytrých telefonů s vozem
prostřednictvím systému App-Connect.

Nová konstrukce sklopných sedadel vylepšila
ergonomii sezení. Optimalizováno bylo rovněž
nastupování a vystupování, protože druhá řada je
nyní vybavena funkcí Easy Entry, díky níž se sedadla
posouvají dopředu. Stejně jako druhá řada je nyní i
třetí řada sedadel vybavena
úchyty ISOFIX včetně úchytů
Top Tether.
Nový Car-Net Cam Connect
s pomocí kamery GoPro
eliminuje potřebu otáčet se
za dětmi dozadu. Kamera
přenáší obraz dětí na monitor
informačního a zábavního
systému. Klidnější komunikaci
umožňuje
nový
systém
elektronického zesilování hlasu, který současně
ztlumí rádio. Řidič a spolujezdec vpředu přitom
používají mikrofon systému handsfree a reproduktory
informačního a zábavního systému jako intercomu,
aby je bylo lépe slyšet i ve 2. a 3. řadě sedadel.

Ceník a základní technické parametry Volkswagenu
Touran najdete na str. 10 (jen v pdf verzi)

více na
www.autoweek.cz

Off-road centrum AAA Auto
Pražský areál AAA Auto rozšířil svoji nabídku o
další specializovanou sekci. Zákazníci na jednom
místě najdou 600 SUV a offroadů. Jde tak o
největší výběr všech značek, modelů a cen na
ploše o celkové výměře 3785 m2 kterou osvětluje
27 halogenových svítidel.
„Abychom vyhověli všem našim zákazníkům,
rozšířili jsme nabídku a otevřeli specializované
centrum, kde se na jednom místě nachází nejen
nejprodávanější modely vozů jako Škoda Yeti, Hyundai ix35, Kia Sportage, Honda CR-V
nebo Toyota RAV4, ale třeba také americké speciality jako například Hummer H2 a H3,
Cadillac Escalade, nebo Dodge RAM. Tradičně široká je i nabídka luxusních SUV jako
VW Touareg, BMW X5, Mercedes ML či Porsche Cayenne všech věkových a cenových
kategorií. Kromě vozů typu SUV si na své přijdou i příznivci pravověrných offroadů. Na
prodejní ploše nechybí Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Jeep Wrangler nebo
Range Rover,“ uvedla generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.
více na www.autoweek.cz
AUTOSYMPO 2015 - Alternativní pohony automobilů
Celostátní symposium AUTOSYMPO se již tradičně
pořádá jako dvoudenní akce s podporou světové
Federace společností automobilových inženýrů
a techniků FISITA. Nosným tématem je stále
aktuální téma „Alternativní pohony automobilů“.
AUTOSYMPO se koná 11. - 12. listopadu 2015 v
hotelu Academic v Roztokách u Prahy.
Symposium je místem setkání odborníků z oblasti
výzkumu a výroby, legislativy, vzdělávání a všech
těch, kteří se zabývají silniční dopravou a životním
prostředím. Je platformou pro výměnu zkušeností
a pro konfrontaci záměrů a praktických výsledků
řešení v této oblasti. Konference akcentuje
problematiku nedostatku kvalifikované pracovní
síly a další témata související se vzděláváním,
zvyšováním kvalifikace, aplikovaným výzkumem,
vývojem a inovacemi.
První den je svým specifickým programem
rekapitulací
výsledků
práce
pracovníků
automobilového výzkumu a vývoje v roce 2015 v rámci projektu Centrum kompetence
automobilového průmyslu Josefa Božka. Druhý den je určen především pro odborníky,
zabývajícími se daným tématem, a veřejnost, včetně příslušných organizací státní správy.
Účast na konferenci a kolokviu je zdarma.
více na www.autoweek.cz
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Mercedes-Benz
chystá
organizační
změny
Značka Mercedes-Benz se chystá na
změny importérských struktur ve střední
Evropě. Místní národní organizace
ve střední Evropě by se měly podle
informací našeho portálu sdružit do jedné
společnosti řízené z jediné centrály. Tu by
měl vybudovat polský manažer v Praze.
Z hlavního města ČR by pak byly od
Nového roku 2016 řízeny importy značky
v okolních zemích, tak jako to praktikují i
jiné automobilky. Český Mercedes-Benz
naše informace nepotvrdil ani nevyvrátil:
„Předpokládám, že bychom mohli mít o
čem informovat zhruba na přelomu roku,“
napsal nám mluvčí firmy Jan Kuhn.

Nový šéf Bridgestone pro východní
Evropu
Radosław Bółkowski byl 1. října 2015
jmenován regionálním ředitelem
obchodní jednotky Consumer Business
Unit ve společnosti Bridgestone East
Europe. Mezi jeho úkoly patří řízení
prodejních a marketingových aktivit
týkajících se pneumatik pro osobní
vozy v rámci regionu společnosti
Bridgestone East Europe. Radosław
Bółkowski vystudoval Zemědělskou a
technickou akademii v polském městě
Olsztyn a je absolventem programu
Executive MBA na varšavské vysoké
škole Kozminski University. Má rozsáhlé
zkušenosti z vedoucích pozic v
pneumatikářském průmyslu, v němž
pracoval v uplynulých 15 letech.
Bridgestone East Europe je jedním z
šesti obchodních regionů společnosti
v Evropě. Jeho součástí je sedm zemí:
Polsko, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko.
Bridgestone East Europe zaměstnává
téměř 140 lidí a sídlí ve Varšavě.
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Ceník - Volkswagen Touran
Škoda Superb Black Crystal
Varroc Lighting Systems nabízí šanci pro inženýry
Výzkumné centrum Bosch v Renningenu
MotorSport-Ing.: Peugeot 308 Racing Cup

Partner organizace:

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

Ceník: Volkswagen Touran
Jako u jiných nových modelů koncernu Volkswagen
také v Touranu najdeme multikolizní brzdu a systém
preventivní ochrany cestujících Front Assist s funkcí nouzového brzdění City. Mezi asistenční systémy,
které byly nově zařazeny do výbavy nového Touranu,
patří asistent pro jízdu v dopravní koloně Traffic Jam
Assit, umožňující bezpečné popojíždění v koloně na rozdíl od tvrzení některých médií ale tento asistent nerozjede stojící vůz! Dále jsou zde Side Assist s

asistentem pro couvání z parkovacího místa a poprvé v MPV nabízený Trailer Assist pro manévrování
s přívěsem. Novinkou je i Emergency Assist, který v
případě nevolnosti řidiče zpomalí vůz a varuje okolí.
Poprvé se pro model Touran dodává na přání vyhřívání sedadel i pro zadní část interiéru a standardně třízónová automatická klimatizace Pure Air Climatronic s aktivním biogenním filtrem.
Cena nové generace Volkswagenu
Touran začíná na 555 900 Kč za verzi
1,2 TSI BMT Comfortline. Volkswagen
Touran se vyrábí v hlavním závodě ve
Wolfsburgu.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Superb Black Crystal
 Představení unikátní studie Škoda Superb Black
Crystal, která září díky hvězdnému prachu (StarDust),
se odehrálo v Praze na pražské přehlídce designu a
módy Designblok 2015,
kde je Škoda Auto počtvrté
hlavním partnerem. Akce
probíhá ve dnech 21. až
27. října 2015 na výstavišti
v Praze-Holešovicích
Studie Škoda Superb Black
Crystal je zdobena prvky
z křišťálu. Při tvorbě této
umělecké interpretace Superbu se oddělení Škoda
Design spojilo s renomovanou českou sklárnou
Preciosa, která na jednotlivé křišťálové prvky aplikovala řemeslně náročné
postupy.
Studie Škoda Superb
Black Crystal ukazuje cit
designérů značky Škoda k detailům. Vrcholným prvkem studie jsou
jedinečná kola pokrytá
takzvaným
„hvězdným
prachem“ (StarDust). Jed-

ná se o malé krystalky, které pokrývají povrch disku. To studii dodává efektní vzhled. Touto technologií
byly ozdobeny také trofeje pro vítěze Tour de France,
navržené oddělením Škoda Design. Také loga
značky Škoda na přídi i
zádi vozu, na kolech a volantu jsou vyrobena z kvalitního křišťálového skla. Z
křišťálových prvků je vyroben i emblém Laurin &
Klement na volantu.
„Škoda klade na design
svých vozů velký důraz.
Na letošním Designbloku ukazujeme příznivcům
kvalitního designu náš
přístup na novém Superbu. Jeho tvarová čistota a
styl se spojují s funkčností
v jeden harmonický celek,
a vytváří tak silný estetický
dojem. Vystavovaná studie
Škoda Superb Black Crystal
je navíc umocněna českým
křišťálem, který působí
jako šperk, který se nosí
jen pro zvláštní příležitosti,“ říká šéfdesignér značky

více na
www.autoweek.cz

Varroc nabízí šanci pro inženýry
Více než stovku vysokoškolsky vzdělaných techniků hledá
přední výrobce světlometů pro automobilový průmysl
společnost Varroc Lighting Systems. Nabízí uplatnění při
vývoji špičkové techniky pro nejvýznamnější automobilky
světa včetně exkluzivních značek.
Varroc Lighting Systems patří mezi světovou špičku
ve vývoji, výrobě a distribuci vnějšího osvětlení pro
automobilový průmysl. Za uplynulý fiskální rok společnost
vyrobila 12 milionů světlometů, zadních svítilen a
související světelné techniky. Ve snaze udržet si vedoucí
pozici v inovacích investuje do vlastního vývoje a vlastních
konstrukcí. Veškerý vývoj probíhá v České republice,
protože v Evropě dochází k aplikaci nejnovějších systémů
nejdřív. Nejde přitom jen o optiku a elektroniku, ale také
o software a vývoj řídicích modulů komunikujících s
automobilem.

V České republice se vyvíjejí nejen světlomety pro
velkosériovou produkci, samozřejmě včetně LED, ale
i speciality, jako jsou světlomety s laserem, adaptivní
pixel-matrixové světlomety nebo OLED. Pro inženýry se
nabízí i možnost působení v zahraničí, protože v rámci
těsné spolupráce s automobilkami Varroc vysílá své
techniky přímo do jejich vývojových středisek. Má tedy
své zástupce jak v Mladé Boleslavi nebo ve Wolfsburgu,
tak i ve Velké Británii u Jaguar Land Roveru, ale také v
Kalifornii, kde se podílejí na vývoji osvětlovacích systémů
pro luxusní elektromobily Tesla Motors.

V České republice společnost navazuje na tradici výroby
osvětlení vozidel dlouhou 135 let. Věhlas získala pod
jménem Autopal. Od roku 2012 je klíčovým členem
skupiny Varroc Group. Má zde tři pobočky - v Šenově u
Nového Jičína, Ostravě a Rychvaldu. Výroba uspokojuje
potřeby různých typů zákazníků - od nízkonákladové
produkce až po hlavní světlomety s LED pro Jaguar. V
Rychvaldu je vývoj špičkových zařízení zaměřených na
prémiové zákazníky, jako jsou Bentley nebo Jaguar.

více na
www.autoweek.cz

Místo pro technologii a inovace
Bosch oficiálně otevřel výzkumné centrum v
Renningenu - nové pracovní prostředí pro inovátory a
kreativní mozky. Bosch chce svým novým výzkumným
areálem podporovat mezioborovou spolupráci a
tím posílit svou inovační sílu. V novém centru se na
1700 tvůrčích lidí zabývá aplikovaným průmyslovým
výzkumem.
Areál byl oficiálně otevřen slavnostním ceremoniálem,
kterého se zúčastnila i spolková kancléřka Dr. Angela
Merkelová. Ta byla centrem ohromena: „Podařilo se
vám spojit nejen místo pro výzkum, ale i vědecké
disciplíny. Tímto centrem firma Bosch stanovuje
nové standardy. Výzkum a inovace jsou zdrojem naší
prosperity.” Poukázala také na to, že samotná firma
Bosch si dala za cíl realizovat nápady, které nikoho
ještě ani nenapadly: “Bosch chce zůstat o krok napřed
před vývojem.”
„Stejně jako univerzita, i naše centrum spojuje
dohromady mnoho oblastí. Chceme, aby naši
výzkumníci nepřemýšleli jen o tom, co může přinést
budoucnost, ale také aby se z nich stali úspěšní
podnikatelé. Toto centrum je i vyjádřením naší důvěry
v Německo jako místo stvořené pro technologie,” řekl
předseda představenstva firmy Bosch Dr. Volkmar
Denner.

Firma do nového centra investovala 310 milionů eur.
Bosch má též v úmyslu v centru posílit podnikatelského
ducha. Právě v této oblasti má podle Dennera Německo
konkurenční nevýhodu: „V Německu není příležitost
ani touha po zakládání nových firem. Zvláště mezi
mladými absolventy vysokých škol potřebujeme více
start-up nadšenců. V tomto ohledu musejí univerzity
udělat více, než jen připravit studenty na zkoušky z
úzce specializovaných oblastí.”

více na
www.autoweek.cz

Peugeot 308 Racing Cup
Peugeot 308 Racing Cup vzešel z vozu 308 GTi by
Peugeot Sport a jasně ukazuje, že byl stvořen pro
závodní tratě. Je vybaven stejným přeplňovaným
motorem s přímým vysokotlakým vstřikováním
benzinu 1,6 THP. Vůz je o 100 až 150 kg lehčí než
sériová verze a má o 14 % větší výkon. V první fázi
vývoje dosahuje 226 kW (308 k), tj. o 28 kW (38 k)
víc než silniční verze. Další vývoj by měl přinést ještě
vyšší výkon.
Peugeot 308 Racing Cup je vybaven komponentami
podvozku vycházejícími z vozu Peugeot 308 GTi by
Peugeot Sport, které doplňují závodní šestipístkové
třmeny a sekvenční šestirychlostní převodovka
s řazením páčkami pod volantem.
Přední nárazník má v sobě zabudovaný splitter a dva
široké vstupy vzduchu. Na zádi je přítlačné křídlo
splňující předpisy WTCC. Rozšířené blatníky vůz
rozšířily o 106 mm, aby se pod ně vešly široká 18“
kola.
Vůz umožňuje nastavení odklonu kol, světlé výšky
povozku, sklonu kříd a tlumiče (stlačení + uvolnění). Je
vybaven zdvihacím zařízením se třemi pneumatickými
zvedáky.

Vůz bude pro zákazníky k dispozici na konci roku 2016,
kdy nahradí vůz RCZ Racing Cup v rámci značkového
poháru. Objeví se ale také v závodech cestovních
automobilů i ve vytrvalostních závodech.
Technická specifikace
Motor
Typ: 1,6 THP Turbo
Výkon: minimálně 226 kW (308 k)
Průměr výfuku: 70 mm
Nosná struktura
Skelet vyztužený bezpečnostní klecí vyrobenou za
použití vícebodového svařování podle standardu FIA
Hmotnost
Minimální 1000 kg, maximální 1050 kg
Rozložení vpředu/vzadu: 63 %/37 %
Rozměry
Délka: 4288 mm (bez zadního křídla WTCC)
Šířka: 1910 mm
Rozvor: 2620 mm

více na
www.motorsporting.cz

