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Zbrusu nový Nissan NP300 Navara
Postavení nové generace pick-upu Nissan se změnilo.
Doposud užitkový vůz se s využitím prvků crossoverů
pokusí oslovit zcela nové skupiny zákazníků. Cílem
při vývoji nového Nissanu NP300 Navara bylo
zvýšení komfortu při uchování schopností jízdy v
terénu, odolnosti a nosnosti, aby tento vůz dokázal
oslovit nejen ty, kteří kupují praktické užitkové auto,
ale i ty, kteří hledají odolné víceúčelové vozidlo pro
volný čas. Nabízí jim chytrý, odolný a důvěryhodný
produkt budící emoce.
Ač jde o globální model,
nová
generace
byla
navržena a zkonstruována
s ohledem na specifické
požadavky a preference
evropských zákazníků a
v Evropě se také vyrábí.
K dispozici budou dvě
podoby karoserie King Cab
i Double Cab.
Nissan v nové generaci přináší novou techniku
do segmentu, který zpravidla jen pomalu přijímá
novinky
- například dva vysoce oceňované
bezpečnostní prvky crossoverů - panoramatický
kamerový parkovací systém a nouzové brzdění při
zjištění překážky (FEB) - jsou mezi pick-upy unikátní

novinkou. K dalším systémům, zajišťujícím větší
bezpečnost a pohodlí, patří tempomat, asistent pro
sjíždění prudkých svahů (HDC), asistent rozjezdu do
kopce (HSA), bezklíčkové zamykání, zadní kamera a
parkovací senzory.
Vznětový motor 2,3 dCi je dispozici je ve dvou
výkonových variantách, 118 kW (160 k) a 140 kW
(190 k). Výkonnější verze vůbec poprvé do pickupu uvádí přeplňování se
dvěma turbodmychadly.
Nový NP300 Navara má
varianty s pohonem dvou
nebo čtyř kol a možnost
výběru mezi standardní
šestirychlostní
přímo
řazenou nebo sedmi
rychlostní
samočinnou
převodovkou.
Nissan NP300 Navara
má prodloužený servisní
interval na 24 měsíců resp. 30 000 km a poskytuje
se na něj záruka na dobu pěti let nebo do ujetí
160 000 km, která je nejdelší v segmentu pick-upů
a vztahuje se i na originální příslušenství zakoupené
spolu s vozem. Dodávky vozu budou zahájeny od 1.
ledna 2016.

více na
www.autoweek.cz

V Kvasinách byl vyroben půlmiliontý vůz
Škoda Yeti
V závodě společnosti Škoda Auto v
Kvasinách sjel koncem října z linky
půlmiliontý vůz Škoda Yeti. Yeti, s nímž
značka Škoda v roce 2009 debutovala v
segmentu kompaktních SUV, se rychle stal
jedním z nejúspěšnějších vozů své třídy. V
roce 2013 byl kompletně přepracován a od té doby se vyrábí ve dvou designových
variantách: jako městská Yeti a jako Yeti Outdoor pro náročnější provoz mimo zpevněné
komunikace. Obě varianty vozu Yeti jsou k dostání s pohonem předních i všech
kol. Od loňského roku doplňuje nabídku sportovně laděná verze Yeti Monte Carlo.
Kromě závodu v Kvasinách sjíždí Škoda Yeti z výrobních linek také v Číně u partnerské
společnosti Shanghai Volkswagen v prodloužené verzi, určené speciálně pro čínský
trh, a v Rusku ve spolupráci s ruskou automobilkou GAZ Group.
více na www.autoweek.cz
Zjednodušení změn v registru
Od poloviny příštího roku již nebude nutné při provádění změn v registru vozidel
chodit na úřad v místě bydliště či sídla firmy, ale bude možné je provést na jakémkoliv
úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní
příslušnost. Vyplývá to z novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, která by měla vejít v platnost 1. 7. 2016 a měla by
majitelům aut zjednodušit kontakt s úřady za účelem provádění jakýchkoliv úkonů v
centrálním registru vozidel. Mezi ně patří nejen změna vlastníka registrovaného vozidla,
odhlášení či vyřazení vozidla v případě jeho likvidace, ale například i žádost o výpis
údajů z tohoto registru. Odhlášení a přihlášení
vozidla při změně vlastníka bude možné provést
v jednom kroku a to na kterémkoliv úřadu
obce s rozšířenou působností. Jedná se o další
vstřícný krok Ministerstva dopravy, navazující
na změnu, která platí od ledna tohoto roku. Ta
přináší majitelům vozidel ulehčení v tom, že již
není nutné, aby při převodu vozu na nového majitele chodil prodávající i kupující
na registr vozidel zvlášť, ale stačí jediná návštěva. To zároveň zabraňuje takzvaným
polopřevodům, při kterých původní majitel auto odhlásil, ale nový je na sebe dosud
nepřevedl.
více na www.autoweek.cz
Další témata 44. týdne na www.autoweek.cz:
Allianz odhaluje pojistné podvody
Novinky v pojištění Wüstenrot ProAuto
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Interaktivní návrat do budoucnosti
Autosalon v Tokiu býval pro japonské automobilky
tradičně příležitostí prezentovat svoje často hodně
bláznivé představy o dopravě v budoucnosti. Po
několika letech nudy se fantazie do Tokia vrátila.
Představy tvůrců konceptů ukazují, že se auta budou
používat k ledasčemu, jen ne k řízení, dokonce snad
ani ne k dopravě. Autosalon připomíná zázemí s
rekvizitami pro sci-fi film nebo v Japonsku nesmírně
populární comicsy.
Auta budoucnosti motoristy promění v cestující,
jimž se postarají o zábavu a během cesty jim zajistí
dokonalé spojení se světem. „Sdílející generace bude
auta používat auty způsobem, jaký si ani neumíme
představit. Především jej budou vnímat jako něco víc,
než jen základní dopravní prostředek,“ tvrdí hlavní
plánovač Nissanu Hidemi Sasaki.
Z hlediska reálné dopravy v nejbližších letech stojí za
zmínku, že u japonských automobilek se stále více
rozšiřuje použití elektrického pohonu s vodíkovými
palivovými články. Dokládají to dvoumístný koncept
Toyota FCV Plus, studie luxusního sedanu Lexus LFFC nebo Honda Clarity FCV připravená do prodeje v
roce 2016.
Nissan se pokusil generaci, vyrůstající ve světě
sociálních médií, vyjít vstříc a v konceptu Teatro for
Dayz interiér vybavil několika kamerami, aby cestující
mohli neustále svět informovat o všem, co právě
dělají.
Mercedes-Benz koncept připomínající miniautobus
s výrazem mořského ďasa nazval originálně Vision
Tokyo. Podává představu o životě v budoucnu - na
cestách při sledování obří LED obrazovky obklopující
celý interiér s ovládáním gesty prostřednictvím
interaktivních hologramů. Výhled ven není třeba,
protože toto vozidlo se řídí zcela autonomně
poháněno palivovými články.
Yamaha vzala autonomní řízení do extrému a na
svůj silniční motocykl 1000 R1M dokonce posadila
humanoidního robota. Motobot činí člověka
zbytečným už i na stroji, který si vytvořil především
pro zábavu.

více na
www.autoweek.cz

Ford otvírá v ČR první dva showroomy FordStore!
FordStore nabídne zcela novou úroveň prodeje a
špičkovou kvalitu servisu. Koncept FordStore je výkladní
skříní značky, která na první pohled zaujme novým
designem prodejních prostor a k tomu přidává vyšší
úroveň služeb. Prvním FordStore na území České republiky
se stal areál společnosti auto Motol Beni a druhý otevře
Auto In v Pardubicích v průběhu listopadu. Celkově se
pro ČR do konce roku 2016 počítá se šesti partnery označenými jako FordStore.
Součástí showroomu FordStore je velkoplošná obrazovka složená z devíti displejů o
úhlopříčce 55“, na níž si zákazník může svůj nový vůz nakonfigurovat a prohlédnout
ze všech úhlů v téměř skutečné velikosti. Pro majitele vozů Ford v nejvyšší luxusní verzi
Vignale je připravena i nadstandardní servisní péče. Všichni autorizovaní partneři s
označením FordStore nabídnou zákazníkům prodej i servis kompletní řady osobních a
užitkových vozů. Každý FordStore nabízí také certifikovaná ojetá auta v rámci programu
Ford Garant a disponuje speciálním Transit centrem, zaměřeným na prodej a servis
užitkových vozů.
více na www.autoweek.cz
Dobíjecí stanice projektu Elektromobilita ČEZ
Podle tiskové informace ČEZ v České republice v současnosti jezdí více než 800
elektromobilů a koncem letošního roku odhady počítají s prolomením hranice 1000
elektromobilů na českých silnicích. Poslední tři čtvrtletí s více než čtyřmi stovkami nově
registrovaných elektromobilů podle podkladů ČEZ signalizují další významný rozvoj
celého odvětví. Letos ČEZ očekává více než dvojnásobné meziroční zvýšení počtu
nově registrovaných elektromobilů. ČEZ uvádí, že letos bylo v období od ledna do září
v České republice registrováno více než 320 nových elektromobilů, jenže podle statistik
SDA to bylo nově jen 172 vozidel s elektrickým pohonem. Podle
ČEZ bylo v tuzemsku za celý loňský rok registrováno celkem
222 nových elektromobilů, ale podle statistik SDA bylo během
roku 2014 nově registrováno 197 elektromobilů. Podle údajů
SDA při celkovém počtu registrací nových aut 171 010 kusů
představují elektromobily tržní podíl 0,10 %.
více na www.autoweek.cz
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Matthias Mueller představil kroky koncernu Volkswagen
Volkswagen se dívá za rámec aktuální krize. Předseda
představenstva společnosti Volkswagen Matthias
Mueller (foto vpravo) představil pět nejdůležitějších
kroků pro novou orientaci koncernu. „Musíme
zaměřit pohled nad rámec aktuální situace a vytvořit
předpoklady pro to, aby se mohl Volkswagen úspěšně
rozvíjet. Volkswagen vyjde ze současné situace silnější
než kdy dřív,“ řekl Mueller ve Wolfsburgu.
Předseda představenstva koncernu Volkswagen
uvedl, že jeho nejdůležitější prioritou je pomoc
zákazníkům, kteří jsou dotčeni situací kolem
vznětových motorů. Volkswagen intenzivně pracuje
na efektivních technických řešeních. Realizace bude
zahájena v součinnosti se Spolkovým úřadem pro
silniční provoz KBA v lednu 2016.
Druhou prioritou je nekompromisně důsledné
pokračování a dokončení vyšetřování směřujícího
k vysvětlení událostí. „Musíme najít pravdu a poučit
se z ní,“ prohlásil Mueller. Volkswagen přitom provádí
velmi pečlivé analýzy a požádal o podporu auditorskou
společnost Deloitte. Podle Muellera musejí osoby,
zodpovědné za příslušné události, počítat s tvrdými
následky.
Třetí prioritou je zavedení nových struktur v koncernu
Volkswagen s cílem více decentralizovat vedení
koncernu. Značky a regiony získají větší samostatnost.

Představenstvo se bude starat mimo jiné o strategie
společné pro všechny značky, aby bylo možné využívat
synergie a efektivně vynakládat koncernové zdroje.
Matthias Mueller považuje za čtvrtou prioritu
novou orientaci koncernové kultury a vedení a za
pátou prioritu vyhlásil transformaci Strategie 2018
ve Strategii 2025 opouštějící současnou snahu o
maximalizaci produkce.
Volkswagen Group rovněž ohlásila jmenování nového
šéfa pro koncernovou strategii. Stal se jím Thomas
Sedran (foto vlevo), který bude přímo odpovědný
koncernovému šéfovi Matthiasu Muellerovi. Sedran je
označován za specialistu na restrukturalizace. Sedran
byl v letech 2012 až 2013 provizorním nejvyšším šéfem
Opelu a prosadil uzavření továrny v Bochumi. Poté
se stal šéfem Chevroletu Europe. Před příchodem
ke GM pracoval v agentuře AlixPartner, specializující
se na restrukturalizaci krachujících společností,
opatření před bankrotem a likvidaci zkrachovalých
firem. Jeho příchod do čela Chevroletu Europe proto
byl komentován takto: „Je to jako byste do čela
pohotovostní služby posadili ředitele pohřebního
ústavu.“ Pět měsíců po Sedranově příchodu Chevrolet
Europe ukončil svou činnost a značka opustila
evropské trhy.

více na
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Shell Dobšice Čerpací stanicí roku 2015
Čerpací stanice Shell Dobšice získala v 9. ročníku
prestižní oborové soutěže PETROLawards 2015
ocenění „Čerpací stanice roku 2015“. Nová
čerpací stanice Shell Dobšice je přístupná z
obou směrů dálnice D11 z Prahy na Hradec
Králové a je v provozu rok a půl. Vítězství v
této kategorii navazuje na loňský úspěch
společnosti Shell, kdy ve stejné kategorii
zvítězila čerpací stanice ve Slavkově u Brna.
více na www.autoweek.cz
Autotým slaví 1000. zákazníka
Za 16 měsíců působení společnosti Autotým
na českém trhu v oblasti poradenství při
koupi ojetého vozu přišel uzavřít klientskou
smlouvu její tisící klient. V rámci oslavy tohoto
významného výsledku se výkonná ředitelka
společnosti Autotým Jarmila Kowolowská
setkala s tisícím klientem, Janem Černým
aby mu předala šek na bezplatnou službu
společnosti Autotým při výběru a celkovém
prověření ojetého vozidla.
Zmíněný dárkový šek Jan Černý využil
k nákupu ojetého vozu značky BMW řady
1, který byl vyroben v roce 2007 a od té
doby najel 94 000 km. Obdarovaný majitel
se rovněž zúčastnil technické prohlídky
s odborným rádcem společnosti Autotým,
což výrazně přispělo k bezproblémovému
nákupu vybraného ojetého vozu.
více na www.autoweek.cz

110 let výroby automobilů v Mladé Boleslavi
Dne 29. říjen 1905 byla v motoristickém časopise
Allgemeine Automobil-Zeitung zveřejněna první
fotografie vozu Laurin & Klement Voiturette A s
informací o brzkém uvedení této novinky na trh.
Už během dubnového autosalonu v pražském
Průmyslovém paláci byl
představen automobilový
motor - dvouválec do V.
Během roku 1905 byly
zhotoveny patrně dva
funkční exempláře celého
vozu a ty byly podrobeny
jízdním
zkouškám.
Jeden z nich se dostal i
na stránky vídeňského
motoristického týdeníku.
Stejná fotografie s dalšími doplňujícími informacemi
se koncem roku objevila také na titulní straně českého
týdeníku Sport a hry.
V roce 1905, tedy deset let po založení společnosti
L&K na výrobu velocipedů a šest let po prvním
motocyklu, se společnost stala výrobcem automobilů.
Novinka dostala jméno Voiturette A a krátce po
zveřejnění prvních fotografií a zkušebních jízdách se
začala prodávat.
Vůz měl chladič před motorem a skloněný sloupek
řízení. Pohon zajišťoval čtyřdobý kapalinou chlazený

vidlicový dvouválec o objemu 1005 cm3 s výkonem
5,2 kW (7 k), který umožňoval dosažení rychlosti až
40 km/h. Převodovka byla třístupňová se zpětným
chodem, spojka měla kožené obložení. Vyrobeno
bylo nejméně 44 exemplářů typu Voiturette A.
Sen Václavů Laurina a
Klementa se tak stal
skutečností. Myšlenkou
změny
orientace
výroby
od
jízdních
kol a motocyklů k
automobilům se oba
zabývali již od roku
1900, kdy bylo v jejich
oficiálním prospektu na
motocykly značky Slavia uvedeno „Laurin & Klement,
továrna velocipedů, motocyklů a automobilů Slavia,
Mladá Boleslav (Království České).“ V Praze byl 1.
července 1900 představen quadricykl a o rok později
se na vídeňské automobilové výstavě objevila další
čtyřkolka již s volantem místo řídítek. Kresba prvního
automobilu se objevila na zdi mladoboleslavské
továrny už v roce 1902 a na září 1903 se datuje
fotografie zachycující před branami továrny čtyřmístný
vůz, za jehož volantem seděl Václav Klement.

více na
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DB Schenker sází na CNG
Bosch má průkopnickou technologii baterií pro elektromobily
Opel se brání nařčení DUH
PSA Peugeot Citroën potvrzuje, že její vozy splňují emisní normy
MotorSport-Ing.: FIA WEC 6 hodin Šanghaj

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

DB Schenker sází na CNG
Vozidla poháněná stlačeným zemním plynem se logistické společnosti DB Schenker osvědčila. V příštím
roce proto plánuje investice do nákupu dalších a
v centrále DB Schenker v Rudné u Prahy již je v provozu
i vlastní plnicí CNG stanice.
Společnost DB Schenker se dlouhodobě zaměřuje
na snižování emisí CO2. Mezi roky 2006 a 2020 se
zavázala snížit je o 20 %. K firemnímu Programu na
ochranu klimatu 2020 se aktivně hlásí také DB Schenker v České republice s centrálním skladem a sídlem
společnosti v Rudné u Prahy. Právě tam byla otevřena
plnicí stanice CNG, která umožní doplňovat stlačený
zemní plyn do osobních vozidel, dodávek i nákladních automobilů.
Dodávka s logem DB Schenker za dva roky najezdila přes 90 000 km především v okolí Prahy. Zkušební provoz potvrdil významné výhody ekologického
pohonu. Nezanedbatelný je ekonomický přínos využívání stlačeného zemního plynu. Provozní náklady jsou nižší o 30 %, vozidlo na CNG navíc neplatí
silniční daň a státem garantovaná snížená spotřební
daň bude platit až do roku 2020.
Přednosti pohonu na CNG zahrnují také nemožnost
krádeže paliva a především minimální znečištění
životního prostředí. Spalování CNG totiž produkuje
jen velmi malé množství CO2 a téměř žádné jedovaté

zplodiny. Důležité také je, že současná pořizovací
cena vozu na CNG je srovnatelná s cenou auta se
vznětovým motorem.
Ukázaly se i nevýhody ekologického pohonu. K těm
patří menší flexibilita, daná kratším dojezdem (na
jedno naplnění CNG okolo 250 km) a fakt, že někteří
neinformovaní provozovatelé podzemních garáží
neopodstatněně zabraňují těmto vozidlům vjezd,
byť jsou bezpečnější než auta jezdící na benzin.
Postupně DB Schenker plánuje přejít na CNG u
všech svých osobních vozů. Vzhledem k dobíhání
leasingových smluv to bude okolo 50 % (tzn. 50 aut)
během 12 až 16 měsíců. DB Schenker využívá v České
republice celkem 160 rozvozových vozů. V plánu je
jejich postupná výměna za auta na stlačený zemní
plyn. Důvodem, proč projekt začne až v roce 2016,
je skutečnost, že na evropském trhu je momentálně
nouze o vozy na CNG o vyšší celkové hmotnosti a
jejich dodávací lhůty jsou přes půl roku dlouhé.
Na tuto strategii DB Schenker reaguje i otevřením
vlastní plnicí stanice v centru logistiky v Rudné u
Prahy. Stanice bude využívána jak vlastními vozidly (resp. vozidly smluvních přepravců, protože DB
Schenker nemá vlastní auta), tak dalšími partnery.
Stanice byla vybudována ve spolupráci se společností Motor Jikov.
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Bosch má průkopnickou technologii akumulátorů
Bosch získal akvizicí společnosti Seeo Inc. průkopnickou technologii akumulátorů pro elektromobily
s pevnými články. Čistě lithiové anody znamenají inovativní skok v konstrukci článků a umožní více než
dvojnásobný dojezd.
“Bosch využívá své znalosti a nemalé finanční prostředky k dosažení průlomu v elektromobilitě. Solid-state články mohou být průlomovou technologií.
Průlomová technologie start-upu se spojuje se
širokými znalostmi systémů a finančními zdroji nadnárodní společnosti,” řekl předseda představenstva
společnosti Robert Bosch Dr. Volkmar Denner.
Bosch jako první přichází s novou technologií akumulátorů pro elektromobily, které by mohly být
připravené pro výrobu za pouhých pět let. Akvizice
amerického start-upu Seeo Inc. to pomůže uskutečnit. Kromě vlastního vývoje v oblasti technologie
akumulátorů Bosch nyní vlastní i zásadní know-how
inovativních pevných článků pro lithiové akumulátory
a také exkluzivní patenty. S novými pevnými články
vidí Bosch potenciál na více než zdvojnásobení energetické hustoty do roku 2020 a zároveň další výrazné
snížení ceny. Srovnatelný elektromobil, který má dnes

dojezd 150 km, bude schopen ujet více než 300 km
bez dobíjení za nižší cenu.
Bosch již nabízí širokou škálu komponentů pro elektromobily od motorů a výkonové elektroniky až po
akumulátory. Bosch též realizoval již 30 výrobních
projektů souvisejících s elektromobilitou. V současné
době technici pracují na vylepšování praktického využití elektromobility, protože podle prognózy by do
roku 2025 mělo být zhruba 15 % všech nových automobilů vybaveno minimálně hybridním pohonem.
Za tímto účelem se v roce 2014 Bosch spojil s GS Yuasa a Mitsubishi Corporation a byl založen společný
podnik Lithium Energy and Power GmbH & Co, jehož
cílem je vyvinout silnější generace lithio-ionových
akumulátorů.
U běžných lithio-ionových akumulátorů je jedním z
důvodů omezené energetické kapacity fakt, že anoda je převážně z grafitu. Při použití technologie s pevnými články lze vyrábět anody z čistého lithia, což
výrazně zvyšuje kapacitu. Kromě toho nové články
fungují bez iontové kapaliny, což znamená, že nejsou
hořlavé.
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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.
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Vozy PSA Peugeot Citroën plní emisní normy
Skupina PSA Peugeot Citroën potvrzuje, že její
automobily plní emisní normy, a oznamuje, že bude
ve spolupráci s nezávislým orgánem zveřejňovat
údaje o reálné spotřebě paliva svých vozů.
Skupina PSA potvrzuje, že její vozy nikdy nebyly
vybaveny žádným softwarem nebo zařízením
umožňujícím odhalit test shody a aktivovat zařízení
pro likvidaci škodlivin včetně NOx (oxidy dusíku),
které by bylo při řízení v reálném provozu nečinné.
Skupina připomíná, že její vozy plní normy a že v
roce 2014 bylo náhodně vybráno z výrobních linek
4300 vozů za účelem ověření dodržování podmínek
homologace při výrobě.
Skupina PSA Peugeot Citroën je prvním výrobcem
automobilů, který začal do všech svých vozidel
se vznětovými motory Euro 6 používat selektivní
katalytickou redukci (SCR) BlueHDi. Tento systém,
pro který skupina podala přibližně 100 patentů,
je uznáván jako nejúčinnější způsob zachycování
NOx. Díky zkušenostem, získaným v této oblasti,
a již uskutečněným investicím do této technologie
se skupina posunula blízko ke splnění požadavků
budoucí normy WLTP, která má být zavedena v roce
2017.

Skupina PSA Peugeot Citroën ve stejném duchu začala
používat filtr pevných částic o 11 let dříve, než se stal
po zavedení normy Euro 5 v lednu 2011 povinným
pro všechny. Prodej vozidel se vznětovými motory
představoval v první polovině roku 2015 celkem 60,3
% tržeb PSA v Evropě a 41,9 % ve světě.
Stávající evropská norma NEDC se používá od roku
1992 a je považována za nedostatečně reprezentativní
z hlediska reálného provozu. Regulační orgány jsou si
těchto optimalizací vědomy, ale nezávislé organizace
a pozorovatelé je kritizují. Skupina PSA zdůrazňuje,
že plně podporuje, aby byla od roku 2017 zavedena
nová norma (WLTP a RDE), která bude lépe odrážet
reálné podmínky.
Skupina PSA Peugeot Citroën se rozhodla:
- co nejdříve začít zveřejňovat u svých hlavních
modelů reálnou spotřebu, kterou bude kontrolovat
nezávislý orgán
- přijmout technická opatření umožňující již předem
splňovat budoucí postup WLTP.
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FIA WEC: 6 hodin Šanghaj
Třetí vítězství v řadě pro Marka Webbera, Brendona
Hartleye a Tima Bernharda posunulo toto trojici
o další krok blíž k zisku titulu mezi jezdci, zatímco
další dvojnásobné vítězství přineslo titul pro značku
Porsche.
Vozy Porsche dominovaly v kvalifikaci a také úvod
závodu, který se jel na mokru, jim vyšel lépe. Obě
Porsche přezuly na přechodné pneumatiky dříve,
zatímco vozy Audi setrvaly déle na pneumatikách
do deště. Pak se ale karta obrátila, když u Audi dřív
vyměnili za slicky, což spolu s hodinami druhého
Porsche umožnilo trojici Lotterer/Tréluyer/Fässler
dostat se na druhou pozici. Jenže Romain Dumas
nasadil ke stíhací jízdě a ve finále vybojoval pro
Porsche double. Posádka Audi si nicméně třetím
místem uchovala šanci na boj o titul mezi jezdci.
1. Webber/Hartley/Bernhard Porsche 919 Hybrid 169
kol LMP1 2. Dumas/Jani/Lieb Porsche 919 Hybrid
169 kol, +26,294s LMP1 3. Fässler/Lotterer/Tréluyer
Audi Sport Joest R18 e-tron 169 kol, +30,311s LMP1
4. Jarvis/Duval/di Grassi Audi Sport Joest R18 e-tron

169 kol, +50,906s LMP1 5. Wurz/Sarrazin/Conway
Toyota Gazoo S040 Hybrid 165 kol LMP1 6. Davidson/
Buemi/Nakajima Toyota Gazoo TS040 Hybrid 164
kol LMP1 7. Prost/Beche Rebellion R-ONE AER 158
kol LMP1 8. Kaffer/Trummer ByKolles CLM P1/01 AER
156 kol LMP1 9. Panciatici/Chatin/Dillman Signatech
Alpine Nissan 154 kol 1. LMP2 10. Rusinov/Bird/Canal
G-Drive Ligier Nissan 153 kol 2. LMP2
14. Lietz/Christensen Porsche Team Manthay 911 151
kol 1. GTE Pro
Stav mistrovství světa FIA WEC po 7 z 8 závodů
1. Porsche 308
2. Audi 238
3. Toyota 137
Šampionát jezdců:
1. Hartley/Webber/Bernhard 155, 2. Lotterer/Tréluyer/
Fässler 143
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