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Toyota Aygo X: mini crossover do města
Ještě před pár lety měla většina automobilek
ve své nabídce městský minivůz. Ač miniauta
nepřinášela zisk, znamenala pro značky vstupní
segment přivádějící jim budoucí kupující dražších
a ziskovějších modelů. Jenže s přitvrzováním
bezpečnostních a ekologických opatření se
výrobní náklady zvýšily a automobilky potřebují
peníze na přechod k elektromobilitě. Proto tento
segment postupně opustily. Toyota se nicméně
rozhodla vytrvat a model Aygo, který se na trhu
objevil poprvé v roce 2005, ve svém třetím vydání
proměnila v městské mini SUV.
Aygo X (čte se Aygo Cross) bylo navržené
na platformě TNGA-B jako větší model Yaris
a crossover Yaris Cross. Je dlouhé 370 cm (o 23,5 cm
delší než Aygo) s rozvorem náprav 243 cm (+9 cm).
Výška narostla o 5 cm na 151 cm. Přitom průměr
otáčení 9,4 m je menší než u Ayga.

o 5,5 cm vyšší polohu sedadel ve srovnání
se stávajícím modelem. Originální je design
interiéru, zejména střední část přístrojové desky
s multimediálním displejem 7“ nebo 9“.
Aygo X bude k dispozici pouze s tříválcem
1,0 l VVT-i o výkonu 53 kW (72 k). Nebude tedy
hybridní verze. Převodovka bude pětirychlostní
přímo řazená nebo automatická S -CVT
s plynulou změnou převodového poměru.
Toyota slibuje kombinovanou potřebu podle
WLTP 4,7 – 5,4 l/100 km.
Crossover Aygo X, navržený v Evropě pro
evropská města, se bude vyrábět v kolínském
závodě Toyota Motor Manufacturing Czech
Republic a na trh přijde během prvního pololetí
příštího roku.

Design je inspirován konceptem Aygo X
Prologue Concept, přičemž dvoubarevné
lakování podtrhuje výrazný vzhled vybočující
z davu. Aygo X bude pouze v pětidveřové
podobě. Zavazadlový prostor má objem 231 l
(o 60 l víc než Aygo), resp. 829 l.
Aygo X se vyznačuje silnou osobností. Sdílí
charakterové rysy s vozy SUV, jako jsou podběhy
kol připomínající modely Lexus, velká kola 17“
nebo 18“ a zvýšenou světlou výšku, která přináší
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Facelift pro Ford Focus
Ford
modernizoval
kompaktní
model Focus. Facelift pětidveřového
hatchbacku a kombi Turnier dostal kromě
běžných retuší především nové asistenční
a infotainmentové funkce a nový koncept
výbavových linií, které jsou vzájemně víc
odlišené. Středem pozornosti je systém
konektivity Sync4, poprvé představený
v elektricky poháněném Mustangu
Mach-E. Nyní dostal 13,2“ dotykový
displej na šířku (místo dosavadního 8“).
S tím je spojena i možnost využívat online aktualizace Ford Power-Up. Nabídka
motorů zůstává nezměněná. Dva mild

hybridní modely EcoBoost Hybrid jsou však
nyní k dispozici také se sedmistupňovou
dvouspojkovou převodovkou Powershift
a pro Focus ST již není k dispozici turbodiesel.

Představení sedanu Škoda Slavia se blíží
Škoda Auto v rámci projektu India 2.0
připravuje druhý model po SUV Kushaq,
které bylo představeno na začátku
roku 2021. Slavia bude klasický sedan

ze segmentu A0, který je v Indii velmi
populární. Slavia se bude vyrábět v indické
Púně a je rovněž postavena na platformě
MQB-A0-IN koncernu Volkswagen, kterou
vyvinula Škoda Auto speciálně pro indický
trh. Oficiální představení vozu proběhne
v listopadu 2021. Koncern Volkswagen
do projektu India 2.0, za nějž zodpovídá
společnost Škoda Auto, investuje celkem
miliardu eur. V nabídce pro Slavii budou
dva úsporné motory TSI. Součástí rozsáhlé
bezpečnostní výbavy je až šest airbagů
a mnoho asistenčních systémů.

Další témata 44. týdne na autoweek.cz
Nová strategie AutoPalace Group
Peugeot e-Partner už lze koupit
Ukončování státních podpor zpečetí osud řady firem
Překvapující výsledky průzkumu
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen představil ID.5 a ID.5 GTX
Vol kswagen před s tavi l ver ze ku pé
odvozené z elektrického SUV ID.4. Vychází,
stejně jako všechny modely ID., z modulární
platformy pro elektromobily MEB (Modularer
E-Antriebsbaukasten) koncernu Volkswagen.
Vzhledově je ID.5 až po střední sloupek ve shodě
s ID.4, přičemž podobu zádě už naznačovaly
četné koncept y, napří klad minimálně
kamuflovaný vystavený na IAA v Mnichově.
ID.5 má nejen stejný rozvor náprav jako ID.4
(277 cm), ale je i stejně dlouhý (460 cm) a široký
(185 cm), ovšem se 161 cm je o 3 cm nižší.
Zavazadlový prostor má objem 549 l. Jiný profil
zadní části navíc přináší nižší hodnotu cX = 0,26
místo 0,28 u ID.4, resp. 0,27 u verze GTX místo
0,29. Zatímco u ID.4 GTX je dojezd 480 km, u ID.5

GTX 490 km, pro verzi Pro Performance se dojezd
520 km nezměnil.
I D. 5 s e b u d e d o d á va t v ý h ra d n ě
s akumulátorem s kapacitou 77 kWh v kombinaci
s už známým trakčním motorem 150 kW vzadu
(prodejní označení Pro Performance) nebo
jako ID.5 GTX s přídavným asynchronním
motorem na přední nápravě, pohonem všech
kol a systémovým výkonem 225 kW. Novinkou
v ID.5 je verze Pro s elektromotorem na zadní
nápravě o výkonu 128 kW. Manažer jízdní
dynamiky (Vehicle Dynamics Manager) je
propojený s ostatními důležitými regulačními
systémy a v modelu ID.5 GTX je integrován do
funkce ovládání všech kol.
Novinkou je stejnosměrné nabíjení s výkonem
135 kW místo 125 kW, přičemž důležitější je plošší
charakteristika nabíjení, takže výkon s vyšší
úrovní nabití tolik neklesá. Celkem má proces
nabíjení z 5 na 80 % trvat 29 minut místo 38 minut.
Nabíječka na střídavý proud s 11 kW zůstává
beze změny.
ID.5 se dodává s novým softwarem ID. 3.0,
který bude nainstalován do stávajících vozidel
prostřednictvím aktualizace Over-the-Air
(OTA). Dodávky nového SUV kupé z továrny ve
Cvikově, kde se vyrábějí i ID.3 a ID.4, mají začít
na jaře 2022.
více na
www.autoweek.cz

Toyota bZ4X se představila
Model bZ4X je prvním vozem od
Toyoty ze série vozů bZ (beyond Zero)
koncipovaných pro elektrický pohon.
Toyota více než 20 let propaguje
hybridní pohon pro jeho nižší cenu,
ale vzhledem k předpisům o nulových

emisích musí investovat i do elektromobilů
s akumulátory. Proto do roku 2025 představí
sedm modelů řady bZ. Společný vývoj
a nákup komponent pro bZ4X probíhá ve
spolupráci se Subaru, což snižuje náklady
na vývoj a výrobu. Jedná se o první vůz
na nové platformě Toyoty vyhrazené
pro elektromobily se zabudovaným
modulem akumulátoru tvořícím součást
podvozku. Toyota bZ4X se bude
nabízet ve verzích s pohonem předních
i všech kol s akumulátorem o kapacitě
71,4 kWh a dojezdem přes 450 km. Trakční
elektromotor verze s pohonem předních
kol má výkon 150 kW, verze s pohonem
všech kol bude mít největší celkový výkon
217,5 kW. K dobíjení akumulátoru lze použít
i za příplatek dodávaný solární panel na
střeše. Evropská premiéra je naplánována
na 2. prosinec, kdy bude také otevřena
možnost on-line objednávání vozu.

Třída C je k dispozici i jako Plug-in Hybrid
Nová generace Mercedesu-Benz třídy C je
nově k dispozici také jako Plug-in Hybrid.
Sedan C 300 e a C 300 e kombi lze už
objednat. Sedan už byl uveden na trh,
kombi Model T bude k dispozici od prosince.
Podle Mercedesu se elektrický dojezd zvýšil
na více než 100 km (podle WLTP), takže
s pohonem jen elektromotorem o výkonu
95 kW (129 k) by mělo být možné
absolvovat běžné každodenní cesty
čistě elektricky bez použití spalovacího
motoru. Tím je zážehový dvoulitrový
čtyřválec s výkonem 150 kW (204 k).
Největší výkon systému je 230 kW (313 k).
Uložení akumulátoru má ve srovnání
s předchůdcem výhodu – v zavazadlovém
prostoru již není schod, takže nabízí

průchozí nakládání. Základní cena začíná
na 1 487 124 Kč pro sedan a 1 527 054 Kč
pro kombi.
více na
www.autoweek.cz

Alfy Romeo Giulia a Stelvio v historickém duchu
Se dvěma speciálními modely Giulia
GT Junior a Stelvio GT Junior Alfa Romeo

připomíná jednu z legend 60. let – GT
1300 Junior. Stejně jako jejich historický
předchůdce mají klasický okrově žlutý
lak Ocra Lipari. Limitovaná speciální
série má elektricky nastavitelná kožená
sedadla s výšivkou „GT Junior“ na
předních opěrkách hlavy a dekorativním
prošíváním, stejně jako nápisy a siluetu
kupé, které se prodávalo do roku 1976, na
přístrojové desce. Pro speciální modely,
založené na sportovních variantách
Veloce, jsou k dispozici turbodiesel
2,2 l/154 kW (210 k) a zážehový 2,0 l
s turbodmychadlem poskytující výkon 206
kW (280 k), oba v kombinaci s pohonem
všech kol a osmistupňovou automatickou
převodovkou.

Bugatti se změní v Bugatti Rimac
Italsko-francouzsko-německá
značka
Bugatti, se superauty milovanými rappery
od USA po Evropu, oznámila, že se spojí
s chorvatskou Rimac Automobili a vytvoří
Bugatti Rimac. Prostřednictvím
předchozích
investic
do
Rimac Automobili tak v novém
podniku
získají
podíl
také
německá automobilka Porsche
a jihokorejský výrobce Hyundai.
Firma Rimac Automobili je
známá
především
výrobou
elektrických
sportovních
superaut a systémů akumulátorů
včetně nejrychlejšího elektricky
poháněného vozidla na světě.
Nově vzniklá společnost bude mít
sídlo v chorvatském městě Sveta

Nedelja s Mate Rimacem jako generálním
ředitelem, ačkoli montáž Bugatti zůstane
ve francouzském Molsheimu, kde je
zaměstnáno 2500 lidí.

více na
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Fleetová zakázka roku
Dlouholetá spolupráce s distributorem
pošty přinesla značce Peugeot dalších
295 registrovaných vozů Boxer. Už v roce
2013 si Česká pošta vybrala značku
Peugeot jako svého dodavatele. Na první
zakázku, čítající 400 užitkových dodávek,
navázaly další, přičemž se vždy jednalo
o objednávky v řádu stovek kusů. Tento
nejvýznamnější klient značky Peugeot
v ČR za osm let odebral přes 4000 vozů,
a stal se tak největším odběratelem značky
v regionu střední a východní Evropy. Také
v letošním roce Česká pošta a leasingové
společnosti se značkou Peugeot uzavřely
dohodu a i tentokrát se jedná pro český
import Peugeotu o největší fleetovou
zakázku roku. Přes omezení výroby se letos

podařilo registrovat 295 vozů Peugeot
Boxer, které budou sloužit k distribuci pošty
v ČR. Fleetová spolupráce mezi oběma
partnery má předpoklady pokračovat
i do budoucna, protože Peugeot se
účastní dalších tendrů s potenciálem na
stovky vozů pro rok 2022.

Letošní kolekce automobilových barev
Designéři
divize
BASF
Coatings
představili kolekci automobilových barev
pro letošní rok. Její název Superposition
odráží nespočetné množství variací
a odstínů, které automobilu propůjčují
velmi odlišný vzhled. Po roce tak
společnost BASF opět shrnuje závěry

týkající se aktuálních trendů, jež ve
spolupráci se zákazníky a partnery využije
při vývoji nových produktů. Sada navržená
pro Evropu, Střední východ a Afriku
(EMEA) oživuje tradiční barvy pomocí
nových efektů, jemných přechodů nebo
specifického třpytu. Zatímco odstíny šedé
mění svou barevnost podle úhlu pohledu,
lehké a reflexní odstíny modré strukturují
povrch. „Tyto barvy vytváří superpozice
komplexních tónů. Pro lidské vnímání proto
představují výzvu, jinými slovy, otevírají oči
a nutí k zamyšlení,“ říká generální ředitel
společnosti BASF v České republice
Filip Dvořák.
více na
www.autoservismagazin.cz

Co je za nejnovějším bojem o moc ve VW?
K řehký vztah generálního ředitele VW
Herberta Diesse s odboráři se opět vyhrotil. Na
setkání se zaměstnanci, prvním ve Wolfsburgu po
téměř dvou letech, přišlo přes 3000 lidí a další je
sledovali přes internet. V úvodu se šéfka odborů
VW Daniela Cavallo obořila na generálního
ředitele: „Věřím, že Herbert Diess formuloval
správnou podnikovou strategii, ale teď jde o to
ji implementovat. To, co vidíme u polovodičů, je
důkaz neschopnosti! Existují výrobci automobilů,
kteří dokáží krizi zvládat lépe. Naše vedení, za
které odpovídáte vy, doktore Diessi, nedokáže
udržet náš závod v provozu! Opravdu by mě
zajímalo, zda si uvědomujete situaci. Faktem je, že
tady není ani jeden člověk navíc, takže přestaňte
spekulovat o propouštění a spolupracujte s námi
na hledání řešení!“
Diess vyjádřil pochopení pro nelibost
pracovníků, protože ve Wolfsburgu se pravidelně
ruší směny: „Je mi jasné, že se chcete vrátit do
továrny. Ale nedostatek čipů budeme mít i příští
rok. Dodávky se zlepšují, ale nebudeme schopni
postavit každé auto. Na Golf máme 118 000
objednávek a už jsme prodali všechna auta,

která se budou ve Wolfsburgu vyrábět v prvních
třech měsících příštího roku. Přitom zejména
Golf je pro skupinu nesmírně důležitý. Prodej
našich vozů se spalovacími motory ﬁnancuje
přechod na elektrický, digitální, plně propojený
automobil.“
Diess za svůj vzor vnímá Teslu, která ukázala,
že o úspěchu v novém automobilovém světě
nerozhoduje počet vyrobených aut, ale také
technologie a software. Tesla, která za devět
měsíců prodala 627 350 vozů, má hodnotu 1,2
bilionu dolarů, víc než osminásobek ocenění
Volkswagenu ve výši 143 miliard dolarů, přestože
ten prodal jedenáctkrát víc aut.
Diessovo srovnání s novým závodem Tesly
v Grünheide, kde má 10 000 zaměstnanců
vyrábět 500 000 vozů ročně, Cavallo odmítla,
protože ve Wolfsburgu se z 60 000 zaměstnanců
pouze 13 000 zabývá výrobou aut: „Pokud tedy
vezmeme 820 000 vozů, které by mohly být ve
Wolfsburgu vyrobeny, tak si ve srovnání s Teslou
stojíme docela dobře.“
Podle informací agentury Reuters bude
o budoucnosti Herberta Diesse jednat mediační
výbor dozorčí rady Volkswagenu – necelé čtyři
měsíce po prodloužení jeho smlouvy na pozici
generálního ředitele.
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Audi A8 L Horch
bude Maybach
z Ingolstadtu

Násilníci ve vlaku

Těžební průmysl
varuje

Car Cost Index
společnosti LeasePlan
za rok 2021

HYVIA ukázala
svou první
dodávku

Násilníci ve vlaku
Vítejte u dopravního zpravodaje Seana
Gouldinga Carrolla z Euractiv s nejnovějším
souhrnem zpráv o mobilitě z celé Evropy.

pohodlí řidičů a cyklisté jsou vytlačováni doslova
na okraj. Systém přiděluje prostor autům, čímž
zajišťuje, že cyklistika není pro slabé povahy.

Pokud jde o vztah mezi individuální dopravou
a emisemi uhlíku, řešení je jasné: jezděte méně,
létejte méně, víc choďte, víc jezděte na kole
a využívejte veřejnou dopravu. Tento jednoduchý
předpis samozřejmě komplikuje nespočet
faktorů, včetně toho, že pro mnoho lidí je řízení
nezbytností – ať už z pracovních důvodů nebo
kvůli nedostatku možností veřejné dopravy.

Kromě obvyklého reptání proti hromadné
dopravě, že není spolehlivá, pokrývá příliš malou
plochu a je příliš drahá, existují i další důvody,
proč se lidé mohou rozhodnout pro auto místo
vlaku. Zatímco auto je soukromý vesmír plující
ulicemi, veřejná doprava je kolektivní zážitek.
To znamená, že menšina může mít zásadní vliv
na většinu.

Světoví lídři se sešli v Glasgowě na 26.
konferenci OSN o změně klimatu COP26 s vírou,
že zde schválí ambicióznější plán na řešení změny
klimatu. Akce COP’s Transport Day, která se bude
konat 10. listopadu, se zaměří na elektromobilitu
a dobíjecí infrastrukturu. Ne na všechny to
však dělá dojem. Evropská federace cyklistů
ECF označila zaměření na elektrická vozidla za
„hluboce chybné“ s tím, že se cyklistika přehlíží.
Vyzývá politiky aby se zavázali ke zlepšení
cyklistické infrastruktury a uzákonění politiky,
která povzbudí lidi aby dávali přednost kolům
před auty.

V Irsku chce odborová organizace National
Bus and Rail Union vyzvat k zastavení práce na
protest proti „antisociálnímu chování a přímému
násilnictví cestujících, které už přesáhlo mez
únosnosti.“ Irští pracovníci na železnici tvrdí,
že ve své každodenní práci čelí zneužívání,
fyzickému násilí a neustálému obtěžování. Pro
mnoho cestujících stačí hrozba zastrašování
a obtěžování k tomu, aby opět hledali klíčky od
auta. Podobně v Bruselu je vzácné potkat někoho
(zejména mezi ženami), kdo nemá nepříjemný
zážitek z nočního cestování metrem. Aby byla
veřejná doprava považována za nadřazenou
nabídku proti automobilům, bude vyžadovat
více než jen zelené odůvodnění.

Ne každé městské prostředí je pohostinné pro
cyklistiku. Většina měst je navržena s ohledem na

více na
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Těžební průmysl varuje
Podle těžařů by spoléhání se pouze na
suroviny pocházející z Evropy mohlo podnítit
používání nerecyklovatelných akumulátorů,
což by zvýšilo potřebu těžit suroviny pro pohon
elektrických vozidel.
Kobalt a nikl jsou klíčovými součástmi lithioionových akumulátorů a jsou vhodné pro
opětovné použití, což vyvolalo naděje, že velkou
část evropské poptávky po těchto surovinách lze
uspokojit spíš recyklací než těžbou. Než ale do
systému vstoupí dostatečné množství akumulátorů
s ukončenou životností bude nutné pokračovat
v těžbě velkého množství původních materiálů
aby se uspokojila předpokládaná poptávka.
Někteří zákonodárci proto vyzvali evropské
výrobce automobilů, aby upřednostňovali
akumulátory vyžadující výhradně suroviny, které
mohou pocházet z Evropy.
„Přestože přechod výhradně na technologii,
která nevyžaduje dovoz surovin, se může jevit jako
ideální řešení, poškodilo by to úsilí o vytvoření více

oběhového hospodářství a mohlo by naopak
vyžadovat více těžby původního materiálu.
To, co činí články bez kobaltu atraktivní pro
kupující, je skutečnost, že jsou levnější. Jenže to
také znamená, že pro recyklační společnosti
nebude ekonomické je recyklovat,“ vysvětlil
Adam McCarthy, prezident Cobalt Institute.
Těžební průmysl čelí kontroverzi kvůli
informacím o neetick ých pracovních
podmínkách v rozvojových zemích. V roce
2016 Amnesty International vydala otřesnou
zprávu odhalující, že v kobaltových dolech
v Demokratické republice Kongo pracuje 35
000 dětských dělníků. Pro Evropu může být
lákavé vydat plošný zákaz materiálů ze států
zapojených do tohoto zneužívání dětí, ale to by
podle Adama McCarthyho problém nevyřešilo.
Poukázal na těžkou chudobu, které děti v tomto
regionu čelí, a dodal, že tyto děti jsou de facto
hlavou domácností, protože jsou zodpovědné
za zajištění jediného příjmu pro početnou rodinu.

více na
www.autoweek.cz

Audi A8 L Horch bude Maybach z Ingolstadtu
Luxusní limuzíny v poslední době ztratily své
postavení, protože bohatí zákazníci se raději
nechávají vozit ve velkých SUV. V Číně je tomu
jinak – s 60 % prodaných vozů je nejen největším
trhem pro Audi A8 na světě, přičemž se zde
z 80 % objednává dlouhé verze, která je pro
výrobce lukrativnější, ovšem o níž je v Evropě
minimální zájem. Není divu, že Audi má tendenci
omezovat rozsah modernizace čtvrté generace
A8, která je v prodeji od roku 2017, a současně
se snaží posílit její postavení v Číně.
Modernizované Audi A8 odstartuje v Evropě
v prosinci 2021. Opravdu nové jsou u něj vlastně
pouze světlomety LED Matrix s technologií DMD
(Digital Micromirror Device) a OLED svítilny na
zádi. Díky revizi by měl exteriér A8 působit ještě
reprezentativněji. Standardem je adaptivní
vzduchové odpružení, stejně jako progresivní
řízení. Na přání je k dispozici dynamické řízení
všech kol, které je standardem pro Audi S8.
Vrcholem modernizovaného A8 je prediktivní
aktivní odpružení. Pomocí elektromotoru zatíží
nebo odlehčí každé kolo a tak aktivně reguluje
polohu karoserie.

Maybach u Daimleru. Nyní se jméno Horch přece
jen vrací pro exkluzivní verzi A8 s prodlouženým
rozvorem. Oproti A8 L narostla o 13 cm
na 545 cm a rozvor se protáhl na 320 cm.
Výsledkem je čtyřmístný vůz s obrazovkou
infotainmentu, lednicí a dalšími ovládacími prvky
pro cestující na zadních sedadlech.
Zatímco vozy Horch se od roku 1926 stavěly
pouze s osmi – a dvanáctiválci, pro A8 L Horch
pohon obstará zážehový turbo V6 ve verzi
48 V mild-hybrid. Důvodem je, že A8 L Horch
bude od začátku roku 2022 nabízen výhradně
v Číně, kde velké motory nejsou výhodou
a luxusní sedany s řidičem jsou zaměřeny na
jízdy ve městě. Zda A8 L Horch časem zamíří i do
Evropy, především do Ruska, se teprve uvidí.

Jméno Augusta Horcha bylo často spojováno
s úvahami o ultraluxusní prodloužené verzi
sedanu Audi jako reakci na reinkarnaci značky

více na
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Car Cost Index společnosti LeasePlan za rok 2021
V zemích západní Evropy už vycházejí celkové
provozní náklady u elektromobilu stejně nebo
dokonce levněji než provoz konvenčního auta se
spalovacími motory. V České republice je situace
odlišná.
Podle studie Car Cost Index leasingové
společnosti LeasePlan jsou dnes kompaktní
a středně velká elektricky poháněná vozidla
ve většině evropských zemí „nákladově
konkurenceschopná“ s vozy se zážehovými
a vznětovými motory. V několika málo státech,
kde elektromobily ještě nejsou cenově
konkurenceschopné, se rozdíl v nákladech výrazně
zmenšil. Pokud tento trend bude pokračovat,
elektromobily dosáhnou konkurenceschopnosti ve
všech zkoumaných zemích do poloviny desetiletí.
Pojem „nákladově konkurenceschopná“
je pro účely indexu definován tak, že jde
o elektricky poháněná auta, u nichž výdaje
na vlastnictví a provoz nejsou o více než 5 %
vyšší než u srovnatelných vozidel se spalovacími
motory. Analýza Car Cost Index sleduje skutečné
celkové náklady na provoz vozidel (TCO) bez
případných slev. Do výpočtu zahrnuje amortizaci,
náklady na palivo, daňovou zátěž i výdaje
na pojištění a údržbu. Pro potřeby studie jsou
náklady zprůměrovány za první čtyři roky provozu
při ročním nájezdu 30 000 km. Do průzkumu se
zapojilo 22 států včetně České republiky.

N á k l a d ová ko n ku re nce s cho p no s t
elektromobilů se zvyšuje spolu s velikostí vozů, tedy
i s jejich prodejní cenou. V nižší střední třídě jsou
elektromobily nákladově konkurenceschopné ve
14 z 22 sledovaných zemí, ve skupině prémiových
vozidel střední třídy to platí pro 17 z 22 států.
LeasePlan se letos ve studii více soustředil
právě na prémiové vozy střední třídy. V tomto
srovnání pokud jde o celkové náklady na provoz
elektromobilu vyšla Česká republika vůbec
nejhůř. Řidič u nás musí počítat s měsíčními
výdaji 31 040 Kč, ale v sousedním Rakousku je
to jenom 21 130 Kč. Provoz stejného automobilu
s turbodieselem vyjde v ČR na 25 600 Kč, se
zážehovým motorem na 25 250 Kč a v plugin hybridní variantě na 27 410 Kč. U nás je
tedy čistě elektrická verze nejdražší variantou,
ve většině států ale naopak jde o nejlevnější
řešení.
Analýza LeasePlan Car Cost Index 2021
ukázala, že průměrné měsíční náklady na
řízení auta se v Evropě velmi liší – nejnižší jsou
v Řecku, nejvyšší ve Švýcarsku. V poměru
k HDP jsou náklady na vlastnictví auta nejvyšší
ve Švýcarsku a Portugalsku, nejnižší v Dánsku
a Německu. Polsko je nejlevnější místo pro řízení
auta se zážehovým motorem, zatímco Řecko
pro turbodiesely.
více na
www.autoweek.cz

HYVIA ukázala svou první dodávku
Společný podnik HYVIA, založený v červnu 2021
Renaultem a americkým výrobcem palivových
článků společností Plug Power, představil
skříňovou dodávku H2-Tech Master Van včetně
čerpací stanice pro rychlé natankování vodíku.
Jde o první téměř sériový prototyp s pohonem
pomocí palivových článků. HYVIA chce od roku
2022 uvést na trh tři lehké užitkové vozy.
Kromě 33 kWh akumulátoru má Master Van
H2-Tech palivový článek s výkonem 30 kW.
Čtyři nádrže na vodík pojmou 6 kg což umožní
dojezd až 500 km, z toho 100 km na akumulátory.
Skříňová dodávka má nákladový prostor
s objemem 12 m3. Později má následovat velká
dodávka Master Cab H2-Tech s nákladovým
prostorem 19 m3 a dojezdem 250 km a městský
minibus Master Combi H2-Tech pro až 15 osob
s dojezdem kolem 300 km.
Čerpací stanice na vodík HYVIA umožňuje
rychlé tankování do pěti minut jako doplnění
paliva u konvenčních vozidel se spalovacími
motory. Vodík se generuje na místě z vody

elektrolýzou nebo se dodává v cisternách. HYVIA
nabízí čerpací stanici na vodík ke koupi, leasingu
nebo pronájmu.
Renault Master Van se vyrábí v závodě Batilly,
elektrickou a vodíkovou integraci realizuje PVI,
dceřiná společnost Skupiny Renault v GretzArmainvilliers, trakční elektromotor se vyrábí
v závodě v Cleonu ve Francii a nádrže na vodík
dodá Faurecia. Montáž palivových článků
i kompletace vozidel na bázi modelu Master
začne v závodě Renault Flins ve Francii na konci
tohoto roku.
HYVIA bude působit po celé Evropě, ale
sídlo má ve Francii, kde bude mít čtyři pobočky.
Společnost Plug Power už dodala než 40 000
systémů palivových článků. Navrhla a postavila
110 čerpacích stanic, které dávkují více než 40
tun vodíku denně. V Evropě nainstalovala několik
elektrolyzérů s technologií PEM v Německu,
Francii, Nizozemsku a Portugalsku. Dodala už víc
systémů palivových článků pro elektromobilitu
než kdokoliv jiný na světě.
více na
www.autoweek.cz

