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Volkswagen ID.3: vyjíždíme!
Ve Cvikově byla zahájena sériová výroba
čistě elektricky poháněného automobilu ID.3 od
něhož ve Wolfsburgu očekávají skutečně velké
věci, především že bude dostupný milionům
zákazníků. Ceremoniálu v závodě Volkswagen
ve Cvikově se po boku generálního ředitele VW
Herberta Diesse zúčastnila i německá kancléřka
Angela Merkelová. Ta při této příležitosti slíbila
podporu spolkové vlády elektromobilitě mj.
vybudováním milionu rychlodobíjecích stanic.

poháněných vozidel. Továrna ve Cvikově zde
bude hrát klíčovou roli: poprvé byla velká
automobilka investicí ve výši 1,2 miliardy eur
zcela přeměněna na elektromobilitu.

Koncern Volkswagen plánuje do roku 2028
uvést na trh 70 nových elektricky poháněných
modelů. V březnu Diess uvedl, že VW do roku
2023 utratí za elektrifikaci svého portfolia vozidel
přes 30 miliard eur. Skupina Volkswagen plánuje
do roku 2028 prodat zhruba 22 milionů elektricky

Volkswagen chce během roku 2020
vyrobit kolem 100 000 vozidel ID.3, přičemž
ve střednědobém horizontu plánuje ročně vyrábět
až 330 000 elektromobilů řady ID ročně. Celkově
by se modulární platforma MEB měla uplatnit
ve 33 modelech celého koncernu.

„ID.3 zpřístupní čistou a individuální mobilitu
milionům lidí. Je milníkem pro naši společnost
na cestě k tomu, aby se do roku 2050 stalo
klima neutrální,“ řekl generální ředitel koncernu
Volkswagen Herbert Diess při slavnostním
ceremoniálu ve Cvikově.

„ID.3 je high-tech automobil z high-tech
továrny,“ uvádí VW. Se 700 roboty, autonomním
systémem dopravy a plně automatizovanými
výrobními procesy Cvikov ukazuje, jak má
vypadat velkoobjemová výroba elektromobilů.
Volkswagen chce s ID.3 řešit problém, že
elektricky poháněná vozidla byla pro každodenní
použití pro spotřebitele dosud nepraktická a příliš
nákladná. Očekává se, že základní verze ID.3
s dojezdem kolem 300 km bude od léta 2020
v Německu nabízena za méně než 30 000 eur.
více na
www.autoweek.cz

Světová premiéra Škody Octavia na internetu
V pondělí 11. listopadu 2019 v Praze
proběhne
světová
premiéra
nové
generace modelu Škoda Octavia. Pro
všechny, kteří se jí nezúčastní na místě,
bude třicetiminutová prezentace živě
přenášena od 19:00 hodin na internetu.
Tiskovou konferenci bude možné sledovat
prostřednictvím livestreamu na Škoda
Storyboardu a na sociálních sítích. Světová
premiéra bude přenášena v češtině,
angličtině a němčině.
Termín: pondělí, 11. listopadu 2019 od 19:00
Škoda Storyboard: http://www.skodastoryboard.com
YouTube: https://youtu.be/qTOCkrjE66Q

Twitter: https://twitter.com/skodaautonews
Facebook: https://www.facebook.com/
skoda/

Nový čínský model Škoda Kamiq GT
Škoda Auto v Číně rozšiřuje svou rodinu
modelů SUV na pět vozů. Nový Kamiq GT
je druhé SUV kupé značky a stejně jako
větší Kodiaq GT je dostupné exkluzivně jen
pro čínský trh.

Již devět let je Čína největším světovým
trhem české automobilky. V současné
době se zde prodá každé čtvrté auto
značky Škoda. Nový sportovně laděný
model Kamiq GT je kupé verzí městského
SUV Kamiq určenou pro lifestylově
orientované zákazníky. S délkou 4409 mm
je o 19 mm delší než čínský model Kamiq,
rozvor 2610 mm je totožný. V interiéru
i exteriéru se najde řada designových
prvků, které odkazují na studii Vision GT.
Maska chladiče po stranách přechází
v krystalické LED přední světlomety. Také
záď přebírá dynamický design studie Vision
GT s LED světly s krystalickými strukturami.
Přístrojová deska má po celé své šíři
kartáčovanou metalickou lištu s logem GT
na straně spolujezdce. Sportovní sedadla
mají integrované opěrky hlavy s vyšitým
logem GT.

více na
www.autoweek.cz

Nová Škoda Octavia – nový koncept interiéru
Jako striptýzová tanečnice poodhalovala svá
tajemství Octavia čtvrté generace. Jen několik
dní před světovou premiérou Škoda ukázala, že
poprvé nabídne Full-LED-matrixové světlomety
s výraznou světelnou grafikou a nový koncept
interiéru.
Nižší přední světlomety i zadní světla využívají
LED technologii. U Full LED Matrix světlometů
se světelný kužel skládá z několika ovládaných
segmentů. Kamera v čelním skle rozpozná
vozidla jedoucí v protisměru i ve stejném
směru, ale i osoby a objekty s reflexními prvky,
a jednotlivé segmenty vypíná, aby nedošlo
k oslnění. To umožňuje mít neustále rozsvícena
dálková světla. Také krystalické zadní svítilny
využívají technologii LED. Navíc mají dynamická
směrová světla, která se v modelu Octavia
objevují poprvé.
Nově tvarovaná přístrojová deska je rozdělena
do několika úrovní, které svými liniemi a barvami

pod velkým a volně v prostoru stojícím centrálním
displejem připomínají typické tvary masky
chladiče vozů značky Škoda. Pocit prostornosti
interiéru posiluje vizuální šířka přístrojové desky.
Displej nejnovější generace digitálního,
individuálně konfigurovatelného virtuálního
kokpitu má úhlopříčku 10“. Řidič může volit
ze čtyř základních režimů zobrazení – Basic,
Classic, Navigace a Asistenční systémy –
a zobrazovaný obsah nastavovat ovládacími
tlačítky multifunkčního volantu. Octavia je první
model značky Škoda, který nabídne tzv. headup displej.
Novinkou ve vozech značk y Škoda je
i dvouramenný volant s tlačítky a otočnými
ovladači usnadňujícími ovládání jednotlivých
funkcí. Multifunkční verze volantu nabízí ovládání
14 různých funkcí pomocí tlačítek a nových
otočných ovladačů.
Na středovém panelu nahrazuje volicí páku
automatické převodovky malý přepínač
s nímž se volí režimy převodovky DSG pomocí
technologie shift-by-wire, tedy bez přímé
mechanické vazby.
Displej infotaintmentu má úhlopříčku až 10�.
Pomocí integrované spodní lišty v displeji lze
ovládat klimatizaci a pomocí nové dotykové lišty
pod displejem lze ovládat hlasitost a přibližovat
mapu navigace. Propojení s infotainmentem
umožňuje až pět USB-C konektorů.
více na
www.autoweek.cz

Kia dává budoucnosti jméno
Na čínském importérském veletrhu
CIIE (China International Import Expo)
v Šanghaji Kia ukazuje, jak by mohla
vypadat budoucí elektrická vozidla
značky Kia ve formě studie kupé SUV

Futuron Concept. Má plně elektrický
pohon všech kol e-AWD a flexibilní
hightech interiér, který by měl vyzývat
k uvolněné autonomní jízdě na úrovni
4. Koncept Futuron je dlouhý 485 cm při
rozvoru náprav 300 cm. Tvar karoserie
je umožněn plně elektrickým pohonem
se čtyřmi elektromotory v nábojích kol
a akumulátory v podlaze vozidla. Proto
jde velká světlá výška ruku v ruce s nízkým
těžištěm vozidla. Futuron používá novou
interpretaci mřížky chladiče s „tygřím
nosem“, která je již více než deset let
tradičním poznávacím znakem vozů Kia.
Jeho základní princip – jasný obrys, který se
ve středu zužuje – byl zachován. Návrháři
Kia jej však rozšířili na celou přední část
vozidla.

Udržitelná logistika v režii DB Schenker
Přední světový poskytovatel logistických
služeb DB Schenker letos otevřel své první
nízkouhlíkové centrum pro distribuci zásilek
v norském Oslu. Centrální terminál omezuje
emise CO2 při městském doručování až o 80
% díky použití elektromobilů a elektrokol.
DB Schenker chce dosáhnout nulových
emisí pro městské doručování v Norsku
do konce roku 2020. Projekt Oslo City Hub
je první zastávkou na cestě k dosažení
tohoto cíle. Oslo City Hub se nachází ve
čtvrti Filipstadkaia v centru Osla. Budova je
postavena z přepravních kontejnerů a je
uzpůsobena tak, aby umožnila efektivní
manipulaci se zbožím, které budou
doručovat elektrokamiony a elektrokola.
Společnost DB Schenker od Norské
obchodní komory obdržela ocenění NHO

Logistics and Transport's Environmental
Award jako uznání za své úsilí omezit emise
při distribuci zboží ve městě.

více na
www.autoweek.cz

Zaváděcí série Škody Citigoe iV rychle vyprodána
První sériový elektromobil s akumulátory
v historii značky Škoda má za sebou úspěšný
vstup na český trh. Během sedmi týdnů přijala
Škoda v ČR závazné objednávky na celou
zaváděcí sérii 500 vozů Citigoe iV, což překonalo
všechna očekávání. Majitelé si současně s vozem
převezmou nabíjecí čip od Skupiny ČEZ na
bezplatné nabíjení elektřinou z čistých zdrojů
po dobu 1 roku u dobíjecích stanic ČEZ. V první
vlně činil podíl soukromé klientely zhruba 60:40
vůči firemním zákazníkům.
Nyní Škoda přichází s aktualizovanou nabídkou
pro český trh, která odráží dosavadní zkušenosti
s prodejem těchto vozů. Rozšiřuje specifikaci Style
o výbavu Extra Top, která dosud byla součástí
volitelné výbavy za cenu 20 000 Kč a naprostá
většina klientů ji volila, a zvýhodnění v rámci tzv.
Ekologického bonusu v hodnotě 30 000 Kč. Ten
bude moci každý zákazník využít podle svých
vlastních preferencí např. jako jednorázovou
prémii při pořízení ekologického vozu, popř. na
získání a instalaci domácího wallboxu nebo
nákup a služby spojené s kontrolou připravenosti
domácí sítě a instalací wallboxu, resp. některé
z variant Zákaznického balíčku eMobility.

s Corner funkcí, vyhřívané čelní sklo, držák
multimediálních přístrojů a digitální radiopříjem
DAB. Doporučená prodejní cena vozu činí 479
900 Kč.
Pro zájemce o vůz s ryze elektrickým pohonem
přináší ucelené řešení individuální bezemisní
mobility za bezkonkurenční cenu na českém trhu.
Vyjma standardní zákonné záruky výrobce (2 roky
na věcné a právní vady, 3 roky na vady laku, 12
let na neprorezavění karoserie a 8 let/160 000
km na vysokonapěťové akumulátory) si mohou
zájemci nově pořídit, podobně jako u ostatních
vozů Škoda, prodlouženou záruku v rámci paketu
Mobilita Plus. Ve variantě 5 let/100 000 km vyjde
na symbolických 2 000 Kč, ve variantě 5 let/150
000 km na výhodných 6 800 Kč. Samozřejmostí
zůstávají volitelné služby Předplacený servis
Standard nebo Předplacený servis Plus.

Extra Top rozšiřuje standardní výbavu mj.
o tempomat, vyhřívání předních sedadel, zadní
parkovací senzory, přední mlhové světlomety
více na
www.autoweek.cz

DS partnerem Festivalu francouzského filmu 2019
Francouzská prémiová značka DS
se podruhé stala partnerem Festivalu
francouzského filmu v ČR. Letošní už 22.
ročník proběhne ve dnech 20. až 27.
listopadu v Praze, 21. až 27. listopadu
v Ostravě a Českých Budějovicích,
24. až 28. listopadu v Hradci Králové
a 24. listopadu až 1. prosince v Brně.
DS zde bude v roli oficiálního dopravce
a sponzora této kulturní události. Festival
francouzského filmu je filmová přehlídka,
která nejširšímu českému obecenstvu
představuje to nejlepší z francouzské
produkce. Pro slavnostní večer Festivalu
se značkou DS byl vybrán nejnovější film
světoznámého režiséra Claudia Lelouche
Nejlepší léta jednoho života. Film završuje
milostný opus Muž a žena (1966) a Muž

a žena po 20 letech (1986) s Jean-Louis
Trintignantem a Anouk Aimée. Bývalý
závodník, kterého jsme poznali jako hvězdu
Rallye Monte Carlo a Rallye Dakar, se
ztrácí ve vzpomínkách. Jeho syn se snaží
mu pomoct a vyhledá tu, kterou si jeho
otec nedokázal udržet, aby navázali na
minulost.

Audi posílá na start dva nové sportovce
Audi vytáhlo ze zásobníku hned
dva nové sportovní vozy – R8 V10 RWD
s pohonem zadních kol a závodní vůz R8
LMS GT4. Vedle základní varianty R8 V10
quattro s pohonem všech kol bude Audi
R8 V10 RWD s pohonem jen zadních kol
k dispozici jako Coupe i Spyder. Motor V10
5,2 FSI uložený před zadní nápravou má
výkon 397 kW (540 k) a maximum točivého
momentu 540 N.m. R8 V10 RWD Coupe
s hmotností 1595 kg dokáže zrychlit z 0

na 100 km/h za 3,7 s a dosahuje největší
rychlost 320 km/h, pro Spyder s hmotností
1695 kg jsou tyto hodnoty 3,8 s a 318 km/h.
R8 V10 RWD bude k dispozici začátkem
roku 2020.
Závodní vůz pro zákaznické týmy
v kategorii GT4 má soukromým závodníkům
poskytnout citlivější ovládání a jemnější
nastavení. Motor V10 5,2 l v rámci předpisů
dosahuje výkon až 364 kW (495 k) a pohání
zadní kola.

více na
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Mladá fronta mění redakci motoristických časopisů
Vydavatelství Mladá fronta mění
organizační strukturu divize Magazíny.
Dosavadní šéfredaktor titulů Auto7 a Auto
Motor a Sport Classic Michal
Borský z Mladé fronty odchází
po vzájemné dohodě. Na
nově zřízenou pozici editorial
manager
byl
jmenován
Jiří Červenka, bude řídit
a
koordinovat
redakce
motoristických titulů divize.
Nový šéfeditor má tlačit na efektivitu.
Za obsah, design a celkovou podobu
magazínů budou dál odpovídat Petr
Slezák jako publisher a Martin Feyrer jako art

director divize Magazíny. Ředitelem divize
Magazíny je Lukáš Zmátlík. Červenka se
má zaměřit na zvýšení provozní efektivity
a na další prohlubování
synergií s divizí Online.
Divize Magazíny vydává
měsíčníky Auto7, Auto Motor
a Sport a Motocykl včetně
speciálních vydání, odborný
měsíčník o silniční dopravě
Lastauto Omnibus a časopis
Do-it-yourself Udělej si sám. Nedávno
portfolio doplnil titul Active sport, zaměřený
na aktivní životní styl a cyklistiku.

více na
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Ministerstvo otevírá další výzvu OPD na budování
rychlodobíjecích stanic
Ministerstvo dopravy vyhlásilo čtvrtou
výzvu OPD v rámci dotačního programu
na podporu infrastruktury pro alternativní
paliva zaměřenou na vybudování tzv.
páteřní sítě rychlodobíjecích stanic.
Maximální alokace na tuto výzvu je 145
milionů Kč. Konečný termín pro předložení
žádostí je 27. února 2020. O podporu v této
výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří
na území členských států EU v současnosti
provozují alespoň 10 veřejně přístupných
dobíjecích stanic a kteří předloží

komplexní projekt na vybudování 125
rychlodobíjecích stanic umístěných po
celém území ČR. Maximální míra podpory
dosáhnout až 70 %. Ministerstvo dopravy
ve čtvrté výzvě podpoří instalace nejméně
15 dobíjecích stanic o výkonu minimálně
150 kW a stanice o výkonu minimálně 40
kW. V rámci čtyř výzev by mělo vzniknout
500 rychlodobíjecích stanic. Výzva
navazuje na třetí, vyhlášenou v březnu
2019, na níž ministerstvo obdrželo jednu
žádost o podporu.

Krátce

Šéf nového koncernu PSA-FCA Carlos Tavares chce zachovat všechny jeho stávající
značky.
Experti objevili v autonomním voze Uber software z konkurenčního projektu Waymo.
Průměrné stáří osobních automobilů v ČR ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostlo na 14,87 roku.
Registrace nových osobních automobilů v ČR v říjnu vzrostly o 1,17 %, podíl vznětových
motorů stoupl na 30,67 %.
Německý trh v říjnu zaznamenal meziroční růst o 13 % mj. díky růstu zájmu o turbodiesely
(+9,6 %), jejichž podíl vzrostl na 30,9 %.

více na
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Ultrakapacitor brání poklesům napětí ve Škoda Auto
Unikátně nakonfigurované zařízení, vzešlé
ze spolupráce společností Ško-Energo a E-On,
v extrémně krátkém čase eliminuje poklesy napětí,
a tím i výpadky výroby v lakovně automobilky
Škoda Auto. Využití ultrakapacitoru UGS
(Ultracapacitor Grid Stabiliser) tímto způsobem
je první na světě.
V posledních letech přibývá
poklesů napětí v distribuční
síti vysokého napětí 110 kV
i v přenosové soustavě 400 kV.
Jednou z příčin jsou připojované
obnovitelné energetické zdroje
(OZ) do sítě. Tyto poklesy, trvající
po dobu v řádu desítek milisekund,
způsobují v ýpadky řídicích
systémů a robotických linek. Jejich
znovuuvedení do provozu trvá
i několik hodin. To pro Škoda Auto
znamená zásadní problém, neboť
tyto výpadky výroby v lakovně
nelze snadno nahradit.
Odborníci ze společnosti Local
Energies ze skupiny E.on byli schopni reagovat
na konkrétní potřeby a vyřešili je inovativním
způsobem zařízením UGS. Během pilotního provozu
už unikátní energetický systém na robotických
linkách v lakovnách v Mladé Boleslavi a Kvasinách
pokrylo více než 60 krátkodobých poklesů napětí
v dodávkách elektřiny v síti vysokého napětí 22
kV, přičemž ani jednou nedošlo na zálohovaných
zařízeních lakovny k přerušení výroby.

Na základě zkušeností z minulých let
a průměrného počtu poklesů napětí v síti se
díky jednotkám UGS sníží roční ztráty výroby
o 365 minut v lakovně v Mladé Boleslavi a o 222
minut v lakovně v Kvasinách. Tomu odpovídá
úspora více než 740 nalakovaných karosérií,
které by jinak byly nevyrobené
a musely by být lakované jinde
nebo v mimořádných směnách
se značnými vícenáklady.
Zařízení rozpozná pokles napětí
do 10 milisekund a do dalších
10 milisekund přepne zařízení
na čerpání záložní elektrické
energie z UGS. Při tom je schopno
dodat výkon 1 MW až po dobu
1,5 sekundy. Další UGS jednotka
byla v červenci 2019 instalována
v lakovně v Kvasinách. Její účel je
stejný, jen její výkon je poloviční,
tedy 0,5 MW, a zařízení je schopno
zálohovat po dobu 2 sekund.
„Ře š e n í za u ja lo i d a l š í
průmyslové podniky, které se ve svých výrobních
závodech s krátkodobými poklesy napětí
potýkají. Zájem projevily i další značky Koncernu
VW. Díky úspěšné realizaci ve Škoda Auto nyní
řešíme dodávky technologie ultrakapacitoru
i dalším zákazníkům,“ vysvětluje Robert Vinický,
předseda představenstva společnosti Local
Energies ze skupiny E.on, která ultrakapacitory
zákazníkům jako jediná v ČR dodává.
více na
www.autoweek.cz

Daimler mění podnikovou strukturu
Koncern Daimler podle plánu přešel od 1.
listopadu 2019 na novou podnikovou strukturu.
Společnost Daimler AG zastřešuje tři právně
samostatné akciové společnosti. MercedesBenz AG má odpovědnost za divize MercedesBenz Cars & Vans, Daimler Truck AG, do níž jsou
sloučeny veškeré aktivity divizí Daimler Trucks &
Buses, a již roky právně samostatnou společnost
Daimler Financial Services, která v červenci
změnila název na Daimler Mobility AG. Daimler
Mobility má kromě financování vozidel a správy
vozových parků na starosti také služby v oblasti
mobility. Daimler AG zůstává jedinou společností,
kotovanou na burze. Jako zastřešující společnost
s 6000 zaměstnanci převezme vedoucí, strategické
i řídicí funkce a bude zajišťovat služby přesahující
rámec koncernu.
Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG jsou
spolurozhodující německé akciové společnosti se

sídlem ve Stuttgartu. Dozorčí rady obou společností
budou v souladu s německou legislativou složeny
každá z 20 členů, z nichž bude 10 zástupců
akcionářů a 10 zástupců zaměstnanců.
Mercedes-Benz AG řídí globální podnikání divizí
Mercedes-Benz Cars & Mercedes-Benz Vans se
175 000 zaměstnanci po celém světě. Společnost
Mercedes-Benz AG se zaměřuje na vývoj, výrobu
a prodej osobních a lehkých užitkových vozů
včetně příslušných služeb a patří mezi největší
výrobce prémiových osobních automobilů.
Daimler Truck AG nese odpovědnost za
obchod s nákladními vozidly a autobusy. Se 100
000 zaměstnanci vyvíjí, vyrábí a prodává produkty
a služby divizí Daimler Trucks & Buses.
Daimler Mobility AG s 13 000 zaměstnanci má
odpovědnost za obchodní oblast Daimler Mobility.
Pro koncern Daimler vystupuje jako poskytovatel
služeb v oblastech financování, leasingu, pojištění
a správy vozových parků.
Ola Källenius, předseda představenstva
společností Daimler AG a Mercedes-Benz AG,
k tomu řekl: „Nové uspořádání nám umožní
efektivnější naplňování našich cílů a úspěšnou
realizaci naší trvale udržitelné obchodní
strategie, která zahrnuje transformaci na mobilitu
budoucnosti. Rozhodující přitom bude to, aby
zákazníci byli středem naší pozornosti a abychom
je dokázali nadchnout i přesvědčit inovativními
produkty a technologiemi.“
více na
www.autoweek.cz

Ocenění pro projekt dProdukce
společnosti Škoda Auto
V rámci 14. ročníku kongresu Automotive Lean
Production ve Wolfsburgu ve finále soutěže Lean
Production Awards automobilky představily
své nejlepší projekty týkající se štíhlé výroby.
Škoda Auto se stala jedním ze čtyř nových
nositelů ceny Automotive Lean Production
Awards, když získala ocenění Special Award –
Smart Digital Application za projekt dProdukce.
Cenu ve wolfsburském Autostadtu převzal člen
představenstva Škoda Auto za výrobu a logistiku
Michael Oeljeklaus.
Michael Oeljeklaus při předávání ceny zdůraznil:
„Prostřednictvím projektu dProdukce dále
důsledně sázíme na technologie po vzoru
průmyslu 4.0. Důslednou digitalizací procesů
optimalizujeme kvalitu výroby, šetříme čas
a snižujeme náklady. Náš vysoce moderní
závod v Kvasinách je v tomto ohledu jeden
z nejpokročilejších v ČR.“
Letos se o cenu Automotive Lean Production
Award ucházelo více než 1200 závodů ze 17 zemí,
z nichž 68 nejlepších bylo pozváno do Wolfsburgu
na závěrečný kongres. V jeho rámci představili
nejlepší účastníci své projekty týkající se štíhlé
výroby. Následně byli vyznamenáni vítězové
jednotlivých kategorií. Vedle obou laureátů
z kategorií Original Equipment Manufacturer

a Supplier udělily odborný časopis Automobil
Produktion a společnost Agamus Consult dvě
zvláštní ceny, z nichž jednu získala společnost
Škoda Auto za svou digitální aplikaci dProdukce,
která byla v dubnu 2019 úspěšně zavedena
v závodě v Kvasinách na montážní lince modelů
Superb, Superb iV a Kodiaq.
Vítězný projekt šetří čas, zamezuje chybám
a umožňuje rychlejší přístup k dokumentacím,
příručkám a pracovním pokynům. Poté, co se
již projekt v kvasinském závodě osvědčil v praxi,
česká automobilka plánuje zavést dProdukci
také v mateřském závodě v Mladé Boleslavi a ve
střednědobém horizontu ve všech závodech
společnosti.
Časopis Automobil Produktion, zaměřený na
automobilový průmysl, a poradenská společnost
Agamus Consult inciativou Automotive Lean
Production – Award & Study vyznamenávají
takové společnosti a projekty, které mohou sloužit
jako měřítko pro štíhlou výrobu a digitalizaci
v mezinárodním automobilovém průmyslu.
Soutěž o cenu Automotive Lean Production
Awards se proto koná v duchu hesla Učit se od
nejlepších. Společně s účastníky se organizátoři
podílí na rozvoji metod pro štíhlou výrobu a štíhlé
řízení v Evropě.
více na
www.autoweek.cz

Continental zdokonaluje technologii aktivního skla
Okna automobilů se stanou novými
obrazovkami s řadou praktických funkcí.
Technologie aktivního skla Intelligent Glass
Control slouží ke spojení oken automobilu
s palubními systémy s dosud nevídanou kvalitou
skla a automatickým ztmavením díky nové vrstvě
na bázi tekutých krystalů.
Moderní automobily disponují v průměru pěti
čtverečními metry skla. To je téměř dvojnásobek
plochy v porovnání se stavem před třiceti lety.
Okna představují rozměrné plochy, které nemají
žádné digitální využití. Přitom jejich potenciál je
velký. Mohou se stát novými obrazovkami s řadou
praktických funkcí od vnitřního zpětného zrcátka
s vestavěným čidlem únavy až po rychloměr
s trojrozměrným zobrazením.
Společnost Continental vylepšila a dále rozšířila
svoji technologii Intelligent Glass Control. Díky ní
mohou být okna ztmavená mnohem efektivněji
než dříve. Takto vybavená okna lze také samočinně
vyhřívat bez instalace drátků a dokonce jich lze
využít jako displeje. Intelligent Glass Control ve
své konstrukci využívá speciální vrstvy, které na
základě elektrických impulzů dokáží měnit úroveň
propustnosti světla. Dosud byla využívána pro
panoramatická střešní okna. Nyní Continental
novou technologii na bázi tekutých krystalů použil
pro všechna okna v automobilech.

„Okna se stávají aktivní a inteligentní součástí
vozidel. Intelligent Glass Control je pokročilá
technologie, kterou v současné době vyvíjíme,
aby bylo možné okna zakomponovat do
uživatelského rozhraní,“ říká Johann Hiebl ze
společnosti Continental.
Výhody aktivního skla jsou obdivuhodné.
Každé okno ve voze například může být
ztmaveno nezávisle na ostatních. Díky tomu
lze omezit funkci klimatizace, což se odrazí
v nižších emisích CO2. Pokud se funkce tónování
čelního skla propojí s palubní napájecí soustavou
a současně s cloudovým úložištěm, vybrané
části okna se mohou dopředu plně automaticky
ztmavit nebo zesvětlit podle povětrnostních
podmínek nebo polohy slunce a mechanické
clony se stanou zbytečnými.
S pomocí Intelligent Glass Control lze zvýšit
také účinnost adaptivních kamerových systémů
pro autonomní řízení, jejichž funkce je omezena
když se slunce nachází nízko nad horizontem.
Díky inteligentnímu řízení propustnosti světla
může inteligentní čelní sklo hrát také důležitou roli
jako zobrazovací panel pro vybrané pokročilé
asistenční systémy nebo infotainment. Okna
se také mohou změnit v dotykové displeje pro
ovládání různých funkcí.
více na
www.autoweek.cz

Budoucnost závodů s elektrickým pohonem
Ať už se to závodním nadšencům líbí nebo ne,
elektrická mobilita se stále více šíří i na závodní
tratě. Nově i Němci projevují zájem o elektrický
pohon pro vozy v německém mistrovství
cestovních vozů DTM (Deutsche Tourenwagen
Masters). Promotér šampionátu, společnost
ITR, představil revoluční vizi závodů elektricky
poháněných cestovních vozů dosahujících
bezkonkurenční výkon s roboty vyměňujícími kola
a akumulátory během zastávek v boxech.
Podle ITR jde konstrukce daleko za hranice
stávajících závodních vozidel s elektrickým
pohonem. Trakční elektromotory studie jsou
poháněny dvěma různými způsoby: buď
prostřednictvím akumulátoru nebo pomocí
palivového článku. Ani zastávky v boxech
nebudou tím, čím jsou dnes. Průmyslové roboty
by neměly pouze automaticky vyměňovat kola,
ale také měnit akumulátor umístěný v podvozku
vozidla nebo tlakové nádrže na vodík – v závislosti
na použitém zdroji energie. Konstrukce umožní
stavbu extrémně výkonných cestovních vozů,
v nichž řidiči budou moci využít krátkodobě
až 735 kW (1000 k). Vzhledem k tomu, že tento
výkon bude využíván v závodě trvajícím 30 až 40
minut, bude nutná výměna akumulátoru nebo
vodíkové nádrže. Vozy budou mít do značné míry
standardizovanou konstrukci a budou schopny
dosahovat rychlost přes 300 km/h.
Šéf DTM, bývalý závodník a majitel týmu F1
Gerhard Berger, říká: „Pokud chcete utvářet

budoucnost motoristického sportu a nabídnout
závodění s alternativními pohony, které budou
vzrušující pro fanoušky, tak se musíte dívat
dopředu. Je zřejmé, že výrobci, kteří se chtějí
zapojit do motoristického sportu, se stále více
zaměřují na koncepty alternativních pohonů.
Skutečné závodění pro mě je s výkonem 1000
k. Pak se ukazuje, kdo je nejlepší řidič který
takový výkon zvládá. Když vidím formuli E, pak
je to příliš pomalé, na úrovni formule 3. To není
to, co příznivec motoristického sportu chce
vidět. Proto jsme přišli na myšlenku robotické
výměny akumulátorů, která by vyřešila problém
s dojezdem a umožní nám provozovat motory
s 1000 k aby fanoušci viděli velkolepé závody
jako se spalovacími motory.“
Od roku 2019 DTM používá vysoce výkonné
dvoulitrové přeplňované čtyřválce s výkonem
více než 440 kW (600 k). DTM však chce být čistší.
Proto ITR hledá schůdnou cestu pro zavedení
hybridního pohonu s rekuperací založeného na
současných turbomotorech s cílem jeho zavedení
v roce 2022.
Milovníci závodů mohou truchlit za starými
dobrými časy, když vzduch kolem tratí voněl
benzinem a bránici jim rozechvívalo burácení
motorů. Jenže vzhledem k humbuku kolem
klimatických změn jsou změny v automobilovém
sportu nezastavitelné – pokud se nechceme
dočkat jeho úplného zákazu.
více na
www.autoweek.cz

