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Opel Astra nové generace
Opel Astra nové generace ukazuje cestu značky do
budoucnosti. S novou generací modelu Astra chce
Opel nejen získat podíl na trhu kompaktních vozů
na úkor tradičního rivala Volkswagenu Golf, ale
chce se vyšší technickou úrovní a prémiovou úrovní
zpracování postavit i BMW třídy 1 a Audi A3. Nová
Astra pokračuje v úsilí Opelu uvádět do segmentu
kompaktních vozů prvky výbavy a technické inovace
dosud dostupné jen ve vyšších třídách.

Poprvé IntelliLink umožní připojení smartfonů
prostřednictvím Apple CarPlay a Android Auto.
Astra je prvním modelem Opel, který je k dispozici
se servisním asistenčním systémem Opel OnStar
(v ČR bude funkční od roku 2016). OnStar rovněž
změní nový Opel Astra v mobilní Wi-Fi hotspot 4G
LTE, k němuž může být připojeno až sedm mobilních
koncových zařízení od smartfonů přes tablety až po
laptopy.

Jako vzor pro technický
koncept i design nové Astry
posloužila studie Monza
Concept představená na
frankfurtském autosalonu
v roce 2013. Nová Astra
využívá úplně novou lehkou
flexibilní
architekturu
GM D2XX a k pohonu
používá výhradně motory
nejnovější generace a
poskytuje nejmodernější
konektivitu. S celkovou délkou 437 cm je o 5 cm
kratší než předchůdce a rozvor se zkrátil o 2 cm,
nicméně vnitřní prostor kabiny vzrostl. Podle verze
a výbavy je o 120 kg až 200 kg lehčí.

Absolutní
novinkou,
poprvé
nabízenou
v
segmentu kompaktních
vozů,
je
inteligentní
osvětlovací systém na bázi
světelných diod IntelliLux
LED. Soustava LED matrix
nové generace umožňuje
jízdu s trvale zapnutými
dálkovými světly bez
oslňování
ostatních
účastníků
silničního
provozu. Také nová přední sedadla s certifikátem
AGR (Akce za zdravá záda) představují špičkovou
třídu.

Středobodem kokpitu je systém infotainmentu
IntelliLink nové generace. Standardně se dodává
se 7“ dotykovým displejem s ovládáním rádia.
Vyšší úroveň je IntelliLink Navi 900 s 8“ displejem.

Astra nové generace jako kombi Sports Tourer bude
uvedena na trh o několik měsíců později.
Kompletní ceník nového Opelu Astra jer na str. 10
(jen v pdf verzi).

více na
www.autoweek.cz

Nový zápis autonomního vozu do historie
Policejní hlídka v kalifornském Mountain View
zastavila pomalu jedoucí vozidlo aby jej
pokutovala. Vozidlo ale nemělo řidiče - šlo o
zkušební vůz Google s autonomním řízením.
Autonomně se pohybující vozidlo Google
se podle policisty pohybovalo příliš pomalu,
což jej vedlo k zákroku. Vozidlo jelo rychlostí
jen 38 km/h na úseku, kde je povoleno 56
km/h. V Kalifornii je na některých úsecích silnic zakázáno jezdit příliš pomalu aby
nedocházelo k blokování dopravy.
Podle představitelů Google je zkušební prototyp naprogramován na maximální
rychlost 40 km/h. Během testovacího programu už vozy Googlu najezdily bezmála 2
miliony km aniž by byly pokutovány. Během testů už od roku 2009 došlo k 11 nehodám,
přičemž podle Googlu ani jednou nebyla vina na straně autonomního vozidla.
více na www.autoweek.cz
Německo nehodlá podporovat prodej elektromobilů
Německé ministerstvo dopravy popřelo informace, že spolková vláda plánuje
zavedení pobídkové dotace pro kupující ve výši až 5000 eur (135 000 Kč) na auta s
elektrickým pohonem s cílem podpořit jejich prodej. Zpráva v magazínu Der Spiegel,
kterou posléze převzala i česká média, uváděla, že vláda uvažuje o zvyšování daní
na ropné produkty nebo zvýšení daně z motorových vozidel pro větší automobily,
které produkují větší množství CO2, a takto získané prostředky využít pro financování
dotací na elektromobily. Vláda údajně chtěla získat až 800 milionů eur aby pomohla
k dosažení cíle, jímž je milion elektromobilů na německých silnicích do roku 2020. V
Německu je registrováno okolo 40 000 těchto vozidel (se spalovacím motorem jich
je 44,4 milionu). „Tato zpráva je nepravdivá,“ uvedlo ministerstvo s tím, že neplánuje
ani pobídky, ani zvýšení daní na ropné produkty nebo zvýšení silniční daně pro větší
automobily. Podle ministerstva dopravy se počítá s
podporou elektromobility formou parkování zdarma
nebo vytvářením zvláštních jízdních pruhů.
Na prohlášení ministerstva zareagovalo 16 ministrů
životního prostředí spolkových zemí, kteří se sešli
na konferenci v Augsburgu. Požadují, aby vláda
co nejrychleji nějakou formu podpory pro rozvoj
elektromobility přijala.
více na www.autoweek.cz
Další témata 46. týdne na www.autoweek.cz:
Arval dokončil akvizici GGE Capital fleet Services
Škoda Auto ocenila nejlepší odborníky prodejní a servisní sítě v ČR
Nový FordStore! v Pardubicích

Mathias Mueller pod tlakem
Mezi analytiky a investory se stále hlasitěji začíná
diskutovat o tom, zda je Mathias Mueller skutečně
schopen efektivně řídit vyvedení koncernu
Volkswagen ze současné krize. Mueller, který
převzal vedení koncernu Volkswagen po rezignaci
Martina Winterkorna,
má za úkol obnovit
důvěru
investorů
otřesenou v důsledku
systematického
podvádění ve snaze o
splnění emisních limitů
NOx (v USA) a CO2
(v Evropě). Jenže od
jeho příchodu přibývají
obvinění a slibované
řešení je v nedohlednu.
„Je to jako šířící se
virus. S každou novou
informací,
která
přichází, to je jako by
se nůž zanořoval stále
hlouběji, což budí stále
větší skepsi a rostoucí
pochybnosti, zda si
vůbec uvědomují, jak
hluboká tato krize je,“
uvedl pro Automotive
News
analytik
AutoPacific
Dave
Sullivan.
Mueller
při
svém
příchodu sliboval maximální transparentnost při
vyšetřování celé aféry. Jenže reakce společnosti je
pomalá a komunikace nejasná. Snaha veškerou vinu
svalit na několik málo techniků s tím, že nikdo z vedení
o tom nic nevěděl, nepůsobí moc důvěryhodně.
V USA měl aféru řešit dosavadní šéf Škoda Auto
Winfried Vahland, ale ten raději než by se vydal na tuto
„Mission Impossible“ opustil koncern Volkswagen.
K podání vysvětlení do USA odmítají odjet i další
manažeři Volkswagenu, kteří se obávají (ne bez
důvodu), že by tam mohli být zadrženi.
Mueller byl v představenstvu Volkswagenu, když
někdo používání ilegálního software schválil, a vedl

Porsche v době, když tato značka začala v USA
prodávat vozy Cayenne Diesel vybavené softwarem,
jehož legálnost nyní EPA rovněž zpochybňuje. Je tedy
ve stejné situaci jako před pár týdny Winterkorn - buď
musí přiznat, že o podvádění věděl, nebo že se za
jeho zády odehrávaly
věci, které neměl pod
kontrolou.
Manažer
akcionáře
Volkswagenu,
společnosti
Union
Investmment,
Ingo
Speich vyzval vedení
koncernu,
aby
Muellera
nahradilo
manažerem, který by
přišel zvenku a nebyl
aférou zatížen. Union
Investment Muellerovi
vytýká i katastrofální
komunikační politiku.
Navzdory Muellerovu
slibu
Volkswagen
stále
nepodniká
transparentní opatření
k identifikování příčin
aféry.
Podle
Union
Investment musí vedení
Volkswagenu konečně
učinit rázné kroky, které
by uklidnily situaci
na kapitálovém trhu, a začít znovu budovat důvěru
investorů ve schopnost koncernu situaci dostat
pod kontrolu. V centru kritiky je i nově jmenovaný
předseda představenstva Hans Dieter Poetsch, který
byl v době, kdy se o všem rozhodovalo, finančním
šéfem koncernu.
Vedení Volkswagenu zatím jen vyhlásilo amnestii pro
zaměstnance kteří oznámí vše, co vědí o používání
nelegálního softwaru. Tato amnestie je časově
omezena jen do konce listopadu.

více na
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Traktor Zetor s designem Pininfarina
Společnost Zetor Tractors na veletrhu
Agritechnica v Hannoveru představila
koncept Zetor by Pininfarina. Jde o nový
designový směr, který se bude postupně
aplikovat na všechny modelové řady
značky Zetor. Myšlenkou Zetoru by Pininfarina
bylo ztělesnit dokonalou kombinaci síly,
dynamiky a emocí a zachovat užitečnost
i praktičnost pracovního stroje. Designový
směr spojuje jednotlivé prvky do
modulárního designu, který se dá přenést
na celou modelovou řadu traktorů Zetor.
„Spolupráce s Pininfarinou je pro
naše zákazníky potvrzením, že kromě
produktových novinek, které reflektují technické požadavky zákazníků, pracujeme také
na atraktivním a moderním designu našich traktorů,” říká ředitelka Úseku korporátní
komunikace společnosti Zetor Tractors Margaréta Víghová.
„Jsme velmi pyšní na první výsledek naší spolupráce. Jde o traktor s kompletně novým
stylem, který zdůrazňuje sílu a odolnost produktů Zetor ve formě, která dodává navíc i
emoce a vášeň,“ říká šéfdesigner společnosti Pininfarina Fabio Filippini.
více na www.autoweek.cz

Boxery pro Českou poštu
Za prvních 10 měsíců letošního roku prodala značka Peugeot v České republice 2110
lehkých užitkových vozů. Tohoto mimořádného úspěchu bylo dosaženo také odběrem
328 vozů Peugeot Boxer největším distributorem pošty v ČR. Obchodní spolupráce obou
společností byla zahájena v roce 2013 tendrem na 400 užitkových vozů, který Peugeot
vyhrál. V roce 2014 následovalo další výběrové řízení, kde Peugeot opět uspěl a zajistil si
tak dodávky vozů pro roky 2014 až 2016. Na základě toho byla realizována pro Peugeot
historicky
největší
fleetová
objednávka na 470 vozů Boxer
a Partner. Od letošního září jsou
klientovi dodávány první z dalších
328 objednaných vozů Boxer. Ke
konci roku bude ve vozovém parku
největšího distributora pošty v ČR
a současně nejvýznamnějšího
zákazníka společnosti Peugeot
ČR používáno 1200 vozů značky
Peugeot.
více na www.autoweek.cz

Range Rover Evoque Cabrio
Land Rover představil svůj první luxusní kompaktní
SUV se stahovací střechou Range Rover Evoque Cabrio.
Osobitý design původního Range Roveru Evoque byl
uzpůsoben profilu čtyřmístného kabrioletu, který se
vyznačuje mimořádnou tuhostí karoserie.
Plně samočinně ovládaná střecha se složí za 18 s a
natáhnout ji lze za 21 s, a to i při jízdě do rychlosti
50 km/h. Systém ochrany v případě převrácení
využívá výsuvné ochranné oblouky ukryté v zadní
části karoserie. Dva hliníkové oblouky se v případě
převrácení vozu vysunou během 90 milisekund a
zabezpečí prostor poskytující ochranu cestujících.
V interiéru si zákazníci užijí stejný komfort jako
v pětidveřové verzi modelu Range Rover Evoque.
Složená střecha neomezuje zavazadlový prostor,
jehož objem je 251 l. Range Rover Evoque kabriolet
může táhnout až 1500 kg těžký přívěs.

který pro splnění limitů emisí NOx používá selektivní
katalytickou redukci s kapalinou AdBlue. Převodovka
je standardní devítirychlostní samočinná ZF s velmi
nízkým převodem prvního rychlostního stupně.

V interiéru je zcela nový multimediální systém Jaguar
Land Rover InControl Touch Pro nové generace
s dotykovým HD displejem s úhlopříčkou 10,2“.
Nabízí bezproblémovou integraci chytrých telefonů,
navigaci, 3G konektivitu a špičkový audiosystém.

Range Rover Evoque kabriolet se může pochlubit
typickými prvotřídními terénními schopnostmi značky
Land Rover. Využívá stejnou techniku jako Evoque
s uzavřenou karoserií. Tradiční nabídka systémů
pohonu všech kol se systémy Terrain Response a AllTerrain Progress Control (ATPC) jako v Evoque MY
2016.

K dispozici je kompletní řada lehkých celohliníkových
zážehových i vznětových čtyřválců. Zážehový motor
Si4 s výkonem 176 kW (240 k) poskytuje vysoký
výkon a kultivovanost. Alternativou je úsporný
vznětový dvoulitr Ingenium 2,0/132 kW (180 k),

Originální Range Rover Evoque kabriolet vhodný do
každého počasí i každého terénu se bude vyrábět
v závodě v Halewoodu ve Velké Británii společně
s pětidveřovou verzí a kupé. V prodeji bude od jara
2016 s předběžnou cenou od 1 421 750 Kč vč. DPH.

více na
www.autoweek.cz

Pick-up Fiat Fullback debutuje v Dubaji
Fiat rozšiřuje svou modelovou nabídku o pickup Fullback. Představil jej na autosalonu v
Dubaji. Fiat uvedl v krátkém čase již druhý
terénní pick-up. Na evropský trh však zamíří
pouze Fullback, zatímco menší Fiat Toro na
platformě z Jeepu Renegade je určen jen
pro Jižní Ameriku. Fiat Fullback je vlastně
Mitsubishi L200, jen maska chladiče,

přední
nárazník a logo na volantu jsou jiné. Také motor má japonský původ. První velký italský
pick-up se proto bude v Thajsku vyrábět na stejné lince jako sesterské Mitsubishi. Fullback
bude nabízen se čtyřmi verzemi karoserií (dvoumístný Single Cab, čtyřdveřový 2+2
Extended Cab, čtyřdveřový pětimístný Double Cab a šasi) se třemi délkami 5155 mm,
5275 mm a 5285 mm při rozvoru 3000 mm. Pro Evropu bude k dispozici jen přeplňovaný
vznětový čtyřválec 2,4 DI-D MIVEC se 113 kW (150 k) nebo 133 kW (180 k). V Evropě
přijde do prodeje v květnu 2016 s pohonem zadních nebo všech kol.
více na www.autoweek.cz

Bernská zkušebna se distancuje od DUH
Představitelé vysoké školy z Bernu AFHB se distancovali od tvrzení německé organizace
pro životní prostředí DUH (Deutsche Umwelthilfe), že Opel Zafira při měření ve zkušebně
této university vykázal nadměrné emise oxidů dusíku (NOx). Německá organizace pro
ochranu životního prostředí DUH koncem října uvedla, že při měření emisí výfukových plynů
vozu Opel Zafira 1,6 CDTi, uskutečněných ve zkušebně bernské vysoké školy AFHB, bylo
v určitých jízdních situacích zjištěno mnohonásobné překročení povolených limitů emisí
oxidů dusíku daných standardem
Euro 6 až 17x. Automobilka toto
obvinění okamžitě odmítla jako
nepravdivé
a
nepodložené
přesnými výsledky měření. Její
obhajobu potvrdil i TÜV Hessen.
Fakulta aplikovaných věd v oblasti
technologie a počítačové vědy
bernské univerzity píše, že DUH
uvádí fakta neúplně a zkresleně.
Testovací program byl plně řízen
pracovníky DUH a nikoliv odborníky
AFHB.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Dozorčí rada Škody Auto s novým šéfem
Z dozorčí rady Škody Auto odstoupili v
důsledku skandálu s diesely Christian
Klingler a Martin Winterkorn. Od listopadu
vede radu nový manažer. Do čela rady
přichází Frank Witter, člen představenstva
Volkswagen AG za oblast financí. Dozorčí
rada české automobilky zvolila 56letého
Wittera nástupcem Christiana Klinglera.
Další místo v dozorčí radě Škoda Auto
přebírá
předseda
představenstva
Volkswagen AG Matthias Müller. V této
funkci je následníkem Prof. Dr. Martina
Winterkorna, který z funkce odstoupil.

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

Personální změna v komunikaci
Škody
Z
oddělení
korporátní
komunikace
Škody odešel
v
listopadu
David Šikula.
Měl v odboru
J o s e f a
Baláže
na
starosti kromě jiných témat například
CSR vztahy nebo ekologickou
politiku automobilky. Novináři se s
Davidem mohli setkávat například
na ekologických dnech se Škodou
nebo při organizaci automobilového
závodu
spotřeby
EconomyRun.
Šikulova témata nyní převzala Jana
Bahníková.
Čemu se bude dnes již bývalý PR
manažer Škody věnovat? „Pracuji nyní
pro litoměřickou společnost, která se
zaobírá importem norské módy,” řekl
našemu portálu David Šikula, který v
minulosti prošel například agenturami
Media Flow, Jazz nebo GCI Praha.

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
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Opel Astra - kompletní ceník a technická data
Continental vyzývá EU ke kontrole údajů na štítcích
Nový terminál Audi Auto Jarov Kunratice
Nejen emise ale i filtr pevných částic DPF!
Setrvačníkový hybridní systém GKN pro Audi Sport

Partner organizace:

Oldtimer číslo 10/2015 (260)
Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a
milovníky historických vozidel. Hlavním
tématem je připomínka historie firmy Metalex
a příběh renovace autobusu Tatra 85/91.
Nechybí řádková inzerce ve spolupráci s
Rájem veteránů, kalendář akcí a přehled
renovátorských dílen.
- Novinkou je rozsáhlý ceník historických
vozidel Classic data
- Proč stálo za to jet na autosalon IAA do
Frankfurtu
- Základní diagnostika pro správnou funkci a
životnost motoru
- Bastard - Škoda 160 MTX: Garde s motorem
Lada
- Návštěva u Bentley Motors v Crewe
Oldtimer je v prodeji ve vybraných
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer
je možné zakoupit i osobně ve vydavatelství
IBS motorpress na adrese: Českobrodská
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz

Opel Astra - akční ceny
Nová Astra se vyrábí v anglickém Ellesmere Portu a
polských Gliwicích. Základní verze Selection 1,4/74
kW (100 k) Start/Stop je v nabídce za 319 900 Kč.
Součástí její základní výbavy je LED denní osvětlení,
klimatizace, audiosystém R300, Bluetooth, elektricky
ovládaná přední okna a vnější zrcátka, dělená zadní sedadla či dálkově ovládané centrální zamykání.
Kromě výhodných sazeb pojistného a nízké spotřeby
paliva hraje v celkových provozních nákladech nové
Astry důležitou roli i dlouhý servisní interval 30 000
km, nejdelší ve své třídě.
Audiosystém Navi 900 IntelliLink, adaptivní světlomety LED Matrix se systémem AFL a LED zadní svítilny se
nabízejí v rámci sady Inovace za 40 000 Kč. Ergonomické sedadlo řidiče s certifikátem AGR je za 9000 Kč,

obě přední sedadla tohoto typu přijdou na 15 000
Kč.
V nabídce asistenčních a komfortních systémů je
poprvé i kamera Opel Eye nové generace. Zdokonalená funkce dodržování bezpečného odstupu od
vpředu jedoucího vozidla Forward Collision Alert
upozorňuje řidiče na potenciální nebezpečí. Jestliže
není reakce řidiče na výstrahu dostatečná, systém
nyní podpoří brzděním Integrated Brake Assist nebo
automaticky zabrzdí vozidlo Autonomous Emergency Braking, čímž pomáhá předcházet kolizím anebo
snižovat intenzitu nárazu v nízké rychlosti od 8 km/h
do 80 km/h. V rychlosti 40 km/h dokáže systém autonomně zabrzdit vozidlo plnou intenzitou.

více na
www.autoweek.cz

Continental vyzývá ke kontrole
Výrobce pneumatik Continental AG v návaznosti na
zjištění německého autoklubu ADAC volá po zlepšení
systému kontroly evropského trhu. Nejnovější test zimních pneumatik, provedený ADAC a spotřebitelským institutem
Stiftung Warentest, totiž opět potvrzuje
nedostatek účinné kontroly v dodržování
právních předpisů Evropské komise.
Při testu přilnavosti na mokrém povrchu
v kategorii menších pneumatik v rozměru 165/70 R 14 byla nejlepší zimní pneumatikou ContiWinterContact TS 850, která
má na štítku EU klasifikaci C a z rychlosti
80 km/h dokáže vůz zastavit na vzdálenosti 36,2 m. Nejhoršího výsledku dosáhla pneumatika asijského výrobce rovněž
s klasifikací C, jež ovšem k zastavení vozu
potřebovala 49,6 m.
„Tento extrémní příklad, rozdíl více než
13 metrů v rámci jedné klasifikace přilnavosti na mokrém povrchu na štítku EU,
není v pneumatikářském průmyslu prvním
případem svého druhu. Je nejvyšší čas, aby
byly z těchto alarmujících neshod vyvozeny

přiměřené, ale svým způsobem odstrašující sankce.
V opačném případě by byl evropský pneumatikářský
průmysl kvůli evropským zákonům v podstatné nevýhodě, což nemůže být v zájmu zákonodárců," říká Christian Koetz,
vedoucí divize pneumatik pro osobní a
lehké užitkové vozy ve společnosti Continental AG pro region EMEA a předseda
asociace evropských výrobců pneumatik
ETRMA.
Continental AG opět co nejdůrazněji
požaduje, aby se místo neustálého schvalování nových předpisů Evropská komise
i členské státy EU konečně zavázaly k vytvoření účinných systémů kontroly trhu.
Bez systému kontroly trhu budou evropští
výrobci v nevýhodě.
„Také v ostatních zemích a regionech
existuje stále více a více předpisů. Jejich porušení se tam ovšem setkává s
výraznými sankcemi, takže výrobci mají
stálou motivaci hrát podle pravidel,"
dodává Koetz.
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Nový terminál Audi Auto Jarov Kunratice
Auto Jarov Kunratice je novým prodejním a servisním
místem pro české zákazníky značky Audi, které se může
pochlubit mnoha superlativy a inovacemi. V jednom z
největších terminálů Audi ve střední a východní Evropě
bude vystaveno 24 vozů. Úplnou novinkou je zde prodejní
koncept Audi Sport pro zájemce o vysokovýkonné
sportovní vozy Audi RS a Audi R8. Progresivní koncepci
dokládá rovněž kompletní servisní vybavení pro
elektrickou mobilitu.
Nové dealerství Auto Jarov Kunratice je prvním
autosalonem značky Audi v České republice s prezentací
vozidel ve dvou vnitřních podlažích a na kryté střešní
ploše. V suterénu je parkoviště, z něhož je terminál Audi
propojen tunelem se sousedním autosalonem značky
Volkswagen.

Otevřením showroomu Audi vzniklo 50 nových pracovních
míst.
Zákazníkům značky Audi s vášní pro motoristický sport
a vysokovýkonné sportovní vozy je v rámci kunratického
terminálu Audi vyhrazen exkluzivní Audi Sport Center, který
je první realizací inovativního prodejního konceptu Audi
Sport v České republice. V této sekci jsou prezentovány
vrcholné modely Audi RS a Audi R8, s nimiž se mohou
zájemci důkladně seznámit i během předváděcích jízd.
K dispozici jsou odborně školení prodejci a samozřejmostí
je také exkluzivní servis vysokovýkonných vozů Audi,
včetně vlajkové lodi Audi R8.

Architektonicky progresivní stavba vyjadřuje hodnoty
značky Audi. Na zákazníky v ní čeká příjemné prostředí
k výběru nového vozu Audi nebo využití poprodejních
služeb od servisu a údržby až po prodej příslušenství.
Celý komplex je jedním z největších dealerství značek
Audi a Volkswagen ve střední a východní Evropě.
Hlavní cílovou skupinou kunratického terminálu Audi
jsou soukromí zákazníci a tomu odpovídá poprvé v České
republice realizovaná nejnovější koncepce mobiliáře a
vybavení interiéru, logistické řešení a inovativní servis,
který je kompletně vybaven pro elektrickou mobilitu.
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Nejen emise ale i DPF!
V souvislosti s problematikou turbodieselů odborníci
z AAA Auto doporučují při výběru vozu věnovat
zvýšenou pozornost spíše než emisím filtru pevných
částic. Filtr pevných částic DPF (Diesel Particle Filter) je
pro vozy vyrobené od roku 2009 povinný. Zachycuje
pevné karcinogenní částice ve výfukovém systému
s účinností od 90,00 % do 99,99 % všech pevných
částic. Obvykle se skládá ze dvou těles - samotného
filtru a předřazeného oxidačního katalyzátoru, který ve
fázi regenerace
působí
jako
hořák, v němž
nespálená nafta
vzplane a zapálí
přitom i saze ve
filtru.
Samočistící
cyklus
filtru
p r o b í h á
v pravidelném
i n t e r v a l u
n ě k o l i k a
set
ujetých
kilometrů,
regenerace
však nikdy není
stoprocentní.
S každým dalším
opakujícím
se
cyklem dochází
k vrstvení sazí, až nakonec filtr přestane fungovat
úplně. V takovém případě je návštěva autoservisu a
výměna filtru naprosto nezbytná.
„Na autoservis by se měli řidiči obrátit již při prvních
příznacích omezené funkčnosti filtru. Ta se projevuje
tím, že se filtr příliš často regeneruje. Motor pak má
například vyšší volnoběžné otáčky a vyšší spotřebu.
Nebo se rovnou na přístrojové desce rozsvítí
signalizace poruchy filtru, případně auto vyžaduje
jízdu ustálenou vyšší rychlostí, aby měl filtr čas se
vypálit. Pokud by řidič tyto projevy ignoroval, hrozí
postupem času i vážné poškození dalších součástí
motoru,“ vysvětluje provozní ředitel AAA Auto
Petr Vaněček.

Filtr pevných částic je drahá součástka. Jeho
poškození laik nepozná a nákup neprověřeného
vozu s dožívajícím filtrem pevných částic pro nového
majitele do budoucna představuje zásadní investici do
opravy v řádu několika desítek tisíc korun. „V poslední
době se množí případy, že technici při výkupní
kontrole vozu zjistí, že filtr je zcela nefunkční, protože
ho někdo vyřízl, vykuchal, jeho vnější obal pak zase
navařil zpátky a upravil řídicí jednotku motoru, aby
laik nic nepoznal.
V AAA Auto
proto při výkupu
vozidel pečlivě
sledujeme stav
tohoto zařízení,“
zdůraznil
Petr
Vaněček.
AAA Auto také
varuje
řidiče,
kteří
hodlají
využít některou
z četných nabídek
m e ch a n i cké h o
čistění
DPF.
„Některé metody
čištění
filtru
sice
mohou
být
účinné,
ale
většina
autoservisů není
schopna ucpaný DPF opravit. Často ho nenávratně
poškodí například chemickým čištěním, při němž
naleptají povrch oxidačního katalyzátoru nebo filtr
prorazí tlakovou vodou. Takový vůz vypouští do
ovzduší mikroskopické částice sazí, které se usazují
na sliznicích v dýchacích cestách. Tyto zplodiny jsou
mnohem škodlivější než emise CO2 nebo NOx,“
vysvětluje Petr Vaněček.
„Řidiči by měli mít na paměti, že pokud jezdí hlavně
na krátké vzdálenosti a ve městě, moderní dieselový
motor pro ně není vůbec vhodný. Filtr pevných částic
se totiž nejvíc ucpává právě při krátkých jízdách po
městě,“ připomíná Petr Vaněček.
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Setrvačníkový hybridní systém GKN pro Audi Sport
Firma GKN ve spolupráci s Audi Sport vyvinula
pro Audi pro závod 24 hodin Le Mans 2015 novou
generaci svého setrvačníkového hybridního systému
ukládání energie. GKN zvýšila kapacitu ukládané
energie, průměrnou zásobu energie a dosažitelný
výkon při zachování stejných rozměrů a hmotnosti,
což Audi umožnilo letos závodit v hybridní kategorii
4 MJ. Technický pokrok urychlí rozšíření této
průlomové technologie GKN jako nízkonákladové
alternativy hybridů využívajících akumulátory pro
použití v sériové produkci.
Elektrická setrvačníková technologie Gyrodrive
od firmy GKN Hybrid Power je systém rekuperace
kinetické energie (KERS). Když jezdec brzdí, vozidlo
ukládá kinetickou energii, která se běžně ztrácí ve
formě tepla. Roztočením trakčního elektromotoru se
vozidlo zpomaluje a současně se generuje elektrická
energie. Elektrická energie se využívá k roztočení
setrvačníku. Jeho roztočením až na 36 000/min se
kinetická energie akumuluje. Když jezdec akceleruje,
celý proces probíhá opačně - setrvačník předává
svou energii trakčnímu motoru, který pohání přední
kola. Tím pomáhá spalovacímu motoru (v tomto
případě turbodieselu) pohánějícímu zadní kola
dosahovat krátkodobé zvýšení výkonu při současné

úspoře paliva. Omezuje se tak množství práce, kterou
musí vykonat spalovací motor v závislosti na jízdním
režimu, což až o 25 % zlepšuje hospodárnost.
Systém ukládání energie GKN je uložen v kokpitu
podél jezdce. V každém kole dodává až 4 MJ energie
a v jakémkoli okamžiku ukládá 750 kJ. Při akceleraci
Gyrodrive vede energii zpět na přední nápravu, kde
vyvíjí výkon převyšující 200 kW.
GKN v současné době dodává systém Gyrodrive
výrobci autobusů Alexander Dennis a provozovateli
dopravy Go-Ahead Group. Společnost rozšiřuje
výrobu v rámci plánů, jejichž cílem je nabídnout
technologii po celém světě jako schůdnou alternativu
hybridům využívajícím akumulátory.
S pomocí setrvačníkového hybridního systému s
ukládáním energie Gyrodrive od firmy GKN Hybrid
Power obsadil hybridní vůz Audi R18 e-tron quattro
třetí místo v závodě 24 hodin Le Mans a jezdec Audi
André Lotterer vytvořil nový rekord kola časem 3:17,47.
Třetí místo vozu Audi R18 e-tron quattro v závodě 24
h Le Mans bylo čtvrté po sobě následující umístění
setrvačníkového hybridního systému s ukládáním
energie Gyrodrive od firmy GKN Hybrid Power
používané Audi Sport na stupních vítězů – předchozí
tři přinesly systému GKN vítězství.
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