46. týden 2020

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek
www.autoweek
autoweek.cz
.cz

Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

Ocenění CompanyBest 2020 pro Škoda Auto
Evropská porota AutoBest zvolila společnost
Škoda Auto jako držitele ocenění CompanyBest
2020. Zvláštní cenu AutoBest A Star is born získala
společnost Citroën za řešení městské mobility
Ami. Frank Stevenson se stal novým členem Síně
slávy DesignBest Hall of Fame.
Závěrečného testu ﬁnalistů ankety AutoBest
Best Buy Car of Europe in 2021 se v Rakousku
zúčastnily vozy Citroën C4, Honda Jazz, Peugeot
2008, Seat Leon, Škoda Octavia a Toyota Yaris.
V návaznosti na dlouholetou tradici se letos hlavní
fáze testování uskutečnila ve zkušebním areálu
ÖAMTC Teesdorf. Porotci zde měli k dispozici ne
méně než 18 automobilů, které do Rakouska
doputovaly z několika evropských zemí. Citroën
e-C4 a plug-in hybridní verze Seatu Leon zde
měly světové premiéry, protože členové poroty
AutoBest byli prvními novináři, kteří tyto novinky
řídili. Předchozí den porotci absolvovali testovací
jízdy po silnicích v nádherné oblasti Dolního
Rakouska.

„S přihlédnutím k podmínkám celoevropské
pandemie byla úspěšná organizace testu
finalistů AutoBest spíše zázrakem! Byla to jediná
celoevropská motoristická mediální událost
v této těžké době. Osobně chci poděkovat
všem našim členům poroty, kteří udělali vše
pro to, aby se akce zúčastnili, a také výrobcům
finalistů, kteří vynaložili veškeré úsilí, aby byli
velmi dobře zastoupeni. Měli jsme vynikající
spolupráci s organizací ÖAMTC Fahrtechnik,
která vytvořila dosud nejnáročnější testy pro naše
finalisty. V rámci AutoBestu víme, co znamená
Mission Impossible. Toto vydání závěrečného
testu další ukázkou toho, že dokážeme nemožné
učinit možným,“ uvedl zakladatel a předseda
organizace AutoBest Dan Vardie.
Porota, složená z 31 členů zastupujících 31
evropských zemí, nyní uskuteční závěrečné
hodnocení a v nadcházejících týdnech bude
hlasovat, přičemž vítěz bude vyhlášen v polovině
prosince. U příležitosti závěrečného testu hlasovali
členové poroty AutoBest o několik
dalších letošních cenách.
20. roční k s lavnostní ho
předávání cen se uskuteční příští
rok v den a na místě, které budou
potvrzeny až budou splněny
příslušné hygienické podmínky
v různých zemích Evropy.
Podrobně o jednotlivých
cenách na str. 10 (dostupné po
stažení pdf verze)
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Arteon a Arteon Shooting Brake k prodejcům
Volkswagen zahajuje na českém trhu
prodej modernizované modelové řady
Arteon, která je nově rozšířena o verzi
Shooting Brake kombinující styl kupé
s prostorností kombi. Nabídku verzí rozšíří
plug-in hybridní Arteon eHybrid a sportovní
Arteon R. Ceny začínají již od 851 900 Kč
včetně DPH. Verze Shooting Brake jsou
o 25 000 Kč dražší.
Zážehové motory jsou v nabídce 1,5
TSI/110 kW(150 k) nebo 2,0 TSI/140 kW (190
k), 206 kW (280 k) nebo 235 kW (320 k).
Doplňují je turbodiesely 2,0 TDI/110 kW

(150 k) nebo 147 kW (200 k). Novinkou pro
obě karosářské verze je plug-in hybridní
pohon se zážehovým motorem 1,4 TSI
PHEV a s výkonem 115 kW (156 k). Volit lze
i pohon všech kol 4Motion.

Toyota Highlander přichází do ČR
Prodejci
Toyoty
začali
přijímat
předobjednávky na nové největší hybridní
SUV značky, sedmimístný Highlander. Ten
se poprvé v historii prodává v západní
Evropě včetně České republiky. První
vozy se k zákazníkům dostanou na

začátku roku 2021. Základní cena začíná
na 1 399 000 Kč.
Highlander čtvrté generace, postavený
na podvozkové platformě Toyota GA-K, se
nabízí výhradně s plně hybridní soustavou
pohonu a pohonem 4x4 AWD-i. Hybridní
pohon 2,5 Hybrid Dynamic Force spojuje
zážehový motor 2,5 l se dvěma trakčními
elektromotory. Má celkový největší výkon
180 kW (246 k). Spotřeba paliva je podle
WLTP 6,6 l benzinu na 100 km. Highlander
je dlouhý 4950 mm s rozvorem 2 850
mm. V interiéru dominuje 12,3“ displej
multimediální soustavy na středovém
panelu se satelitní navigací, projekční
(HUD) displej a přepínatelné digitální vnitřní
zpětné zrcátko.

Další témata 46. týdne na autoweek.cz
Partnerství na pomoc francouzským dodavatelům
Všechna nákladní Volva dostanou elektropohon
Zvýhodnění při nákupu dvou vozů
Dáme jídlo nově rozváží také snídaně
Online prověření historie vozidla zdarma u Generali České pojišťovny
více na
www.autoweek.cz

Koncern Volkswagen zvyšuje investice
do nových technologií
Koncern Volkswagen pokračuje ve své
transformaci ve společnost pro digitální
mobilitu. Po zasedání dozorčí rady oznámil,
že v následujících pěti letech se investice do
výzkumu a vývoje budoucích technologií zvýší
na 50 % z celkových 150 miliard eur místo dosud
plánovaných 40 %. Investice do digitalizace
se zdvojnásobí na 27 miliard eur, což odráží
zaměření skupiny na vlastní vývoj softwaru.
Přibližně 35 miliard eur bude vynaloženo na vývoj
elektrických vozidel a dalších 11 miliard eur bylo
vyčleněno na vývoj hybridních verzí. Plán vychází
z očekávání, že globální ekonomika v příštích
pěti letech mírně poroste. Transformaci ﬁnančně
zajistí zvýšení produktivity o 30 % a úspory ve
správě.
Volkswagen usiluje o to, aby byl klimaticky
neutrální do roku 2050. V příštích deseti letech
skupina hodlá uvést na trh přibližně 70 plně
elektricky poháněných modelů, přičemž 20
z nich už se vyrábí. Do konce desetiletí je navíc
plánováno přibližně 60 hybridů, z nichž se již více
než polovina vyrábí.
Plánovací kolo počítá s výrobou 26 milionů
plně elektricky poháněných automobilů do roku

2030. Asi 19 milionů z nich bude založeno na
platformě MEB a většina ze zbývajících 7 milionů
bude používat vysoce výkonnou platformu
OOP. Ve stejném období vyrobí sedm milionů
hybridních vozidel.
Investováním do svých německých závodů
Volkswagen jako jeden z největších průmyslových
podniků v zemi přispívá k silné německé
ekonomice a zároveň pokračuje v prosazování
transformace země do udržitelnější a digitálnější
budoucnosti s dlouhodobou jistotou zaměstnání.
V jednotlivých závodech bude pokračovat
strategie konsolidace modelových řad s více
značkami aby se ještě více využila synergie mezi
značkami a ještě více se zvýšila efektivita výroby.
Wolfsburg od roku 2024 přidá do výrobního
programu další SUV se spalovacími motory.
Volkswagen Užitkové vozy bude v Hannoveru
vyrábět elektrický minivan ID.Buzz, který bude
uveden na trh v roce 2022. Od roku 2024 se zde
přidají tři nová elektricky poháněná prémiová SUV
vyšší střední třídy pro jiné koncernové značky. Také
v Emdenu postupuje transformace na elektrickou
mobilitu. Vedle ID.4 se zde od roku 2023 bude
vyrábět čtyřdveřové kupé Volkswagen Aero.

více na
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Výroba Superbu zamíří do Bratislavy
Dozorčí rada koncernu Volkswagen schválila
rozhodnutí, že se Volkswagen Passat, v současné
době vyráběný v Emdenu, bude od roku 2023
vyrábět v Bratislavě společně s modelovou řadou
Škoda Superb, což znamená využití synergie
v rámci této skupiny vozidel.
Přesunem výroby příští generace modelu
Superb ze závodu v Kvasinách na Slovensko
do Bratislavy společnost Škoda Auto od roku
2023 získá v České republice dodatečné výrobní
kapacity potřebné pro růstový plán značky.
Přesun vychází z tzv. plánování vytíženosti závodů
na úrovni koncernu.
Vedle přesunu výroby modelu Superb do
Bratislavy bylo také stanoveno, že výroba vysoce
ziskového SUV Škoda Kodiaq a jejího následníka
zůstane v dlouhodobém výhledu v Kvasinách.
Škoda Auto navíc kromě vývoje další
generace modelu Superb převzala nad rámec
značky také vývoj nové generace vozů střední
třídy náležejících do skupiny objemových značek
koncernu Volkswagen, tedy modelu Passat
a z něho odvozených variant.
V Kvasinách se vyrábí vedle modelu Superb
a jeho plug-in hybridní verze Superb iV také
SUV Škoda Kodiaq a Karoq a vozy Seat/Cupra
Ateca. Společnost Škoda Auto již delší dobu

hledá dodatečné výrobní kapacity. Proto byla
nedávno část výrobu modelu Karoq přesunuta
do Bratislavy. Kapacity, které se přesunem výroby
Superbu do Bratislavy v Kvasinách uvolní, umožní
zvýšit výrobu SUV, po nichž je velká poptávka,
a navíc se v Kvasinách bude moci vyrábět další
model značky Škoda. Rozší řením výrobních
kapacit se pro tyto modely zkrátí dodací lhůty.
Koncern Volkswagen navíc pověřil českou
automobilku řízením aktivit koncernu na důležitých
růstových trzích. Po Indii Škoda Auto převezme
odpovědnost také za Rusko a region severní Afriky.
Předseda představenstva Škoda Auto Thomas
Schäfer k tomu uvedl: „Vítáme rozhodnutí
týkající se plánování vytíženosti koncernových
závodů. Ve společnosti Škoda Auto získáme
v České republice dodatečné kapacity, které
naléhavě potřebujeme pro náš růstový plán. Tím
vytvoříme podmínky pro další expanzi značky při
současném zachování vysoké ziskovosti. Považuji
za důležitý signál, že v koncernu Volkswagen
zároveň převezmeme ještě větší odpovědnost.
Vedle regionu Indie budeme v budoucnu řídit
také růstové trhy v Rusku a regionu severní Afriky.
Skutečnost, že vedení koncernu nám svěřilo tyto
úkoly, zdůrazňuje velkou důvěru ve schopnosti
zaměstnanců společnosti Škoda Auto.“
více na
www.autoweek.cz

Renault předvedl nové Kangoo a přidal Express
Po 13 letech dobrých a věrných služeb ustoupí
Kangoo 2. generace nové generaci. Na trh
přijde už na jaře 2021. Třetí generace modelu
Renault Kangoo se vyznačuje novým designem,
praktičtějším řešením pro manipulaci s nákladem,
větším komfortem a moderními asistenčními
systémy. Stejně jako u svých předchůdců, kterých
se od roku 1997 prodaly více než čtyři miliony,
budou u nové generace opět k dispozici obě
varianty – osobní i užitková.
Pětimístné Kangoo odpovídá potřebám
aktivních rodin. Má nový elegantnější design,
je komfortnější a nabídne rozsáhlejší výbavu
s novými asistenty řízení. Zachovává si důmyslnou
variabilitu, která činí tento vůz velmi oblíbeným
u zákazníků.
Nové Kangoo Van bude k dispozici ve dvou
délkách s objemem nákladového prostoru 3,3
až 3,9 m3 ve standardní verzi a 4,2 až 4,9 m3
v prodloužené. Má bohatší výbavu než dosud
a přináší zásadní inovaci v podobě unikátního

uspořádání Easy Side Access. Nemá boční
sloupek, takže nabízí nejširší boční přístup
na trhu s ší řkou 1426 mm – dvakrát větší než
předchozí verze. To umožňuje pohodlný přístup
do nákladního prostoru zejména ve stísněných
podmínkách ve městě. Další významná novinka
Easy Inside Gallery umožňuje přepravu dlouhého
a objemného zboží v horní části vozu pod
střechou, přičemž podlaha zůstává volná pro
další náklad.
Kangoo a Kangoo Van se budou vyrábět
ve Francii v továrně Renault v Maubeuge.
V nabídce budou zážehové i vznětové motory,
ale také plně elektrický pohon.
Kromě toho Renault v Evropě nabídne i nový
model Express, což je nízkonákladová verze
připomínající Dacii Dokker. V Evropě se bude
prodávat jen užitková varianta Express Van
speciálně určená pro provozovatele malých ﬂotil
a začínající ﬁrmy. Vyrábět se bude v továrně
Renault v Tangeru v Maroku.
více na
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Umývárny: čistota v každém směru
Umývárna je vizitkou podniku a často
využívaným místem v každé společnosti.
Proto je zde potřeba dbát na čistotu
a hygienu. Nezáleží na tom, zda tento
prostor využívají hosté nebo spíše
zaměstnanci. Důležité je, poskytnout
jim možnost důkladně si umýt a osušit
ruce. Umývárny ukazují úroveň podniků.

Jsou důležitým hodnotícím kritériem
zaměstnanců i návštěvníků.
Koncept MEWA pro sanitární hygienu
poskytuje společnostem vše, co předepisují
normy. V praktickém systému pronájmu
poskytujeme kvalitní automaty na ručníky
MEWA a dávkovače mýdla, které jsou
šetrné k životnímu prostředí. Automaty
na ručníky se jednoduše ovládají, jsou
spolehlivé, cenově výhodné a ekologické,
protože zabraňují zbytečnému plýtvání
papírem.
Servis pro umývárny MEWA je k dispozici
v osvědčeném zákaznickém servisu služeb.
Vedoucí pracovníci podniků se tak mohou
naplno soustředit na své úkoly místo toho,
aby se museli starat o ekologicky šetrné
a udržitelné zásobování hygienickými
potřebami.

Přelom ve vývoji vznětových motorů
Společnosti Bosch se společně s čínským
výrobcem motorů Weichai Power poprvé
podařilo dosáhnout účinnost vznětových
motorů užitkových vozidel 50 %. To je
skutečný milník – dosavadní maximální
hodnota u nákladních vozidel byla 46 %.
V novém motoru je použit modulární
systém Common rail pro užitková vozidla od
společnosti Bosch se vstřikovacím tlakem
až 250 MPa (2500 bar). Zajišťuje efektivní
dodávku a vstřikování paliva, je škálovatelný
a lze jej variabilně použít v motorech s až
osmi válci. Kilometrový výkon je v závislosti
na segmentu až 1,6 milionu kilometrů.

Zejména u užitkových a nákladních
vozidel a především v případech, kdy je
potřeba přepravovat těžké náklady na
velké vzdálenosti, zůstane vznětový motor
v dohledné budoucnosti preferovanou
volbou.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personalia z
Auto Palace mění
organizační strukturu
Auto Palace Group oznámila změny
v organizační struktuře, které reﬂektují
aktuální posilování jejích obchodních
aktivit na českém automobilovém trhu.
V nedávné době otevřela další tři nová
prodejní a servisní centra, a to dvě v Praze
a jedno v Karlových Varech. Do nově
vytvořené pozice Operations Director
s přímou odpovědností generálnímu řediteli
byl jmenován Ondřej Tomšů, který pracuje
ve skupině Auto Palace od června roku
2019 a dosud zastával funkci obchodního
ředitele pobočky Auto Palace Spořilov.
Tomšů bude nyní v nové pozici odpovědný
za operativní řízení všech poboček
především v oblasti sjednocování interních
procesů a vedení operativních záležitostí
s cílem zvýšení efektivity fungování středisek
uvnitř celé skupiny. Externí komunikace
s obchodními partnery skupiny Auto Palace
zůstává i nadále v gesci jejího generálního
ředitele Radka Donnera.

Otevřené pozice v Auto Palace
V souvislosti se zmíněnou personální
změnou plánuje skupina Auto Palace
v nejbližší době obsazení uvolněné
pozice obchodního ředitele pobočky na
pražském Spořilově s odpovědností za řízení
prodeje pěti značek nových vozů a rovněž
prodeje ojetých vozů. Nedávné posílení
obchodních aktivit se však vztahuje také
k oblasti Aftersales. Z tohoto důvodu
otevírá skupina Auto Palace další novou
pozici Group Aftersales Manager. Vhodný
kandidát pro tuto pozici bude mít na starosti
řízení Aftersales služeb v rámci skupiny, a to
především sjednocení servisních procesů
na všech pobočkách a zvýšení servisních
kapacit pro zákazníky, a to především
z oblasti ﬂeetových obchodů.
„Jsem si plně vědom, že naplňování
naší dlouhodobé obchodní strategie
v České republice nemůže být pouze
o investičních akvizicích. V této oblasti
jsme udělali v minulých měsících obrovský
kus práce. Musíme však mít na paměti, že
tak významné změny v naší skupině musí
provázet také kvalitní personální posílení,
protože na konci tohoto řetězce musí
i nadále zůstat náš spokojený zákazník.
Proto jsme se rozhodli k vytvoření dvou
nových
významných
manažerských
pozic, které současné obchodní posílení
reflektuje,“ řekl Radek Donner, generální
ředitel skupiny Auto Palace.
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BMW představilo
elektrické SUV iX

Ocenění
CompanyBest
2020 pro Škoda
Auto
Nové Technické
a inovační
centrum 3M

Motorsport
směřuje
k elektromobilitě

Škoda Auto a ČPS podpoří
rozvoj LNG v nákladní
silniční dopravě

Ocenění CompanyBest 2020 pro Škoda Auto
Porota zvolila jako držitele ceny A Star is Born
Citroën Ami. Tato unikátní cena oceňuje revoluční
řešení mobility, nové startupy a značky s novými
přístupy k přeplněné moderní mobilitě. Tento
dvoumístný elektromobil by mohl být ideálním
řešením pro individuální přepravu cestujících
v evropských městech blízké budoucnosti.

aktualizaci a datovou konektivitu vozu. Jaguar
Land Rover je prvním výrobcem automobilů,
který implementoval nastavení dual-sim,
původně používané v kosmonautice a letectví.
Vyniká i jednoduchostí ovládání, protože přístup
k 90 % běžně používaných funkcí je s maximálně
dvěma kliknutími.

Škoda Auto byla zvolena vítězem ceny
CompanyBest 2020 pro nejúspěšnější společnost.
Růst registrací nových automobilů značky Škoda
v posledních letech byl stejně působivý jako
nárůst tržního podílu na mnoha trzích. Technické
inovace, atraktivní design, rozšiřování modelové
řady s orientací na zákazníka, digitalizace výroby
„dProduction“, výroba automobilů BEV a ICE na
stejné lince a pokračující princip Simply Clever
nápadů ospravedlňují toto prestižní ocenění.

Ocenění SafetyBest 2020 letos získává Toyota
za vývoj a použití středového airbagu v novém
modelu Yaris, poprvé v evropském segmentu
malých vozů, což znamená pokračování
demokratizace této technologie a hrálo klíčovou
roli v hodnocení v testu Euro NCAP.

Držitelem ceny DesignBest Hall of Fame
2020 je Frank Stephenson. Stál u zrodu mnoha
legendárních automobilů, jako jsou Ford Escort
RS Cosworth, BMW X5, Maserati MC12, Ferrari FXX,
McLaren MP4-12C, ale také Mini Cooper nebo
Fiat 500. V roce 2018 založil Frank Stephenson
Design Consultancy, kde pokračuje v práci na
různých projektech i mimo sféru automobilů.
Ocenění SmartBest 2020 získala společnost
Jaguar Land Rover za svůj informační a zábavní
systém Pivi Pro. Vyznačuje se designem dualsim, který umožňuje efektivnější bezdrátovou

Torger Christian „Toto“ Wolﬀ se stal vítězem
ceny SportBest 2020. V roce 2013 převzal vedení
Mercedes-Benz Motorsportu a dovedl tým
Mercedes AMG Petronas F1 k sedmi titulům
v mistrovství světa konstruktérů FIA a jeho jezdce,
Lewise Hamiltona (6x) a Nica Rosberga (1x)
k sedmi titulům v šampionátu jezdců. Wolﬀ se
tak stal nejúspěšnějším šéfem týmu formule 1
všech dob.
O dalších cenách – ManBest, EcoBest
a TechnoBest – bude porota AutoBest teprve
hlasovat. Jako světovou premiéru porota také
uvede zcela nové ocenění s názvem „The
Future is Here“ (Budoucnost je zde) určené
koncepčnímu vozu, který nejlépe předvádí
budoucnost motorismu.
více na
www.autoweek.cz

Nové Technické a inovační centrum 3M
Technologická společnost 3M v Praze otevřela
nové Technické a inovační centrum pro zákazníky
s velkým podílem služeb pro automobilový
průmysl a nově i elektromobilitu.

požadavků zákazníků, ale také vyvíjet nové
aplikace, které jim umožní zefektivnit výrobní
procesy nebo zlepšit kvalitu produkce,“ vysvětluje
technický ředitel 3M Rudolf Melezinek.

Nové Technické a inovační centrum pro
zákazníky společnosti 3M v business parku v Praze
na Chodově tvoří moderně zařízený showroom
a plně vybavená aplikační vývojová laboratoř.
Rozšířené technické zázemí nabízí ještě více místa
pro testování zákaznických aplikací. Zdejší inovace
podporují český průmysl a nachází uplatnění
i v širším regionu střední a východní Evropy.

Český tým aplikačních inženýrů 3M ročně
zpracuje na stovku projektů, naprostá většina
souvisí s automobilovým průmyslem, ale
i s velkými dopravními prostředky, elektronikou
a mnoha dalšími oblastmi průmyslu.

Nové Technické a inovační centrum pro
zákazníky nahrazuje předchozí dvě inovační
centra. Je doplněné o moderní možnosti
projekce digitálního obsahu i o nová pracoviště.
Orientuje se zejména na představení řešení
z oblasti lepení, dekoračních a ochranných
fólií, zvukově izolačních materiálů, broušení,
elektrických a elektrotechnických materiálů.
„Vlastní technické centrum nám dává
možnost testovat výrobky 3M podle konkrétních

Zákaznické technické a inovační centrum
zahrnuje několik speciﬁckých pracovišť. Patří
sem například laboratoř se dvěma klimatickými
komorami pro vystavování testovaných
lepených spojů vlivům extrémního prostředí
nebo kondicionovaná laboratoř pro termickou
analýzu a stabilizaci vzorků. „V ní probíhá
podpora stávající aplikace pro jednu zahraniční
automobilku. Podařilo se nám díky ní přesunout
z Asie do Evropy výrobu specifických dílů,
které jsou citlivé na přepravu. Nyní se tento díl
kompletuje v České republice,“ popisuje Rudolf
Melezinek.

více na
www.autoweek.cz

BMW představilo elektrické SUV iX
Před dvěma let y B MW před stavilo
koncept Vision iNEXT jako nositele technologií
blízké budoucnosti ve vozidle od počátku
navrhovaném jen pro elektrický pohon. Nyní
přidává pohled na ﬁnální verzi BMW iX, která
je v současné době stále ještě v přípravě pro
sériovou výrobu. Model iX, první vůz vzniklý na
nové „budoucí platformě“, se bude od druhé
poloviny roku 2021 vyrábět v Dingolﬁngu.
BMW uvádí, že iX bude velikostí srovnatelné
se současným BMW X5. Model iX je poháněn
pátou generací systému elektrického pohonu
BMW eDrive, která zahrnuje dva trakční
elektromotory, výkonovou elektroniku, systém
nabíjení a vysokonapěťový akumulátor. Pro
pohon BMW slibuje výkon přes 370 kW (500 k)
a zrychlení z 0 na 100 km/h za méně než 5 s.
Cílem je nízká kombinovaná spotřeba energie
méně než 21 kWh/100 km v cyklu WLTP.

Akumulátor s kapacitou více než 100 kWh by
měl v cyklu WLTP umožnit dojezd více než 600
km. Nová technologie umožňuje rychlé nabíjení
stejnosměrným proudem s výkonem až 200 kW.
Akumulátor by se měl být schopen nabít z 10
na 80 % za méně než 40 minut a do 10 minut
lze načerpat dostatek energie, aby se dojezd
prodloužil o 120 km. Nabíjení téměř vybitého
akumulátoru na 100 % kapacity v domácím
wallboxu s výkonem 11 kW zvládne za méně
než 11 hodin.
V interiéru BMW klade důraz na prostor
a kvalitní kombinaci materiálů vytvářející na
všech pěti sedadlech luxusní salonek. BMW
zredukovalo displeje a ovládací prvky jen na
to podstatné. Přístrojovou desku tvoří rozsáhlá
zakřivená obrazovka.
Modulární technologie, použitá v modelu
iX, vytvoří základ pro významný pokrok
v oblasti autonomního řízení a digitálních
služeb. Tomu odpovídá i výpočetní výkon pro
zpracování objemu dat, který je 20x vyšší než
u předchozích modelů. Ve výsledku bude možné
zpracovat dvakrát tolik dat ze snímačů vozidla
než dříve, bude kompatibilní s 5G sítí a bude
přijímat a používat nové a vylepšené funkce
automatizovaného řízení a parkování.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto a ČPS podpoří rozvoj LNG
v nákladní silniční dopravě
S polečnost Š koda Auto jako pr vní
zareagovala na výzvu Českého plynárenského
svazu k širšímu využívání vozidel na zkapalněný
zemní plyn v nákladní silniční dopravě. Škoda
Auto uzavřela memorandum o spolupráci
s Českým plynárenským svazem (ČPS) k širšímu
využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG)
v nákladní silniční dopravě.
Největší tuzemská automobilka bude aktivně
motivovat a do využívání LNG zapojovat své
subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří
výstavbu nových LNG plnicích stanic a zajistí
školení řidičů v oblasti bezpečnosti plnění LNG.
Oba subjekty se spojí při představování LNG jako
bezpečné, ekologické a ekonomické alternativy
k naftě a benzínu. Společně budou také usilovat

o zavedení státní podpory, zejména v oblasti
pořízení a provozu nákladních vozidel na LNG.
„Jsme přesvědčeni, že LNG bude hrát
klíčovou roli při dosažení environmentálních cílů
České republiky do roku 2025 respektive 2030
v oblasti snižování emisí. Velmi si vážíme přístupu
společnosti Škoda Auto, která se rozhodla s námi
přispět k rozvoji trhu s LNG v nákladní silniční
dopravě,“ uvedl předseda Rady ČPS Martin
Slabý při podpisu memoranda o spolupráci.
Dopravci dnes nejsou motivováni k nákupu
nákladních vozidel na LNG. Cena jejich pořízení
je až o třetinu vyšší oproti vozidlům na klasická
paliva a chybí plnicí infrastruktura. Proto se ČPS
se Škoda Auto shodují na tom, že role státu
a vytvoření stabilního a transparentního rámce
pro podporu a rozvoj LNG v silniční nákladní
dopravě v ČR je podmínkou úspěchu celé
aktivity.
ČPS bude v maximální mí ře podporovat
své členy ve výstavbě LNG stanic v blízkosti
výrobních závodů Škoda Auto a na dopravních
tazích, které společnost využívá pro svou logistiku.
Člen ČPS a největší tuzemský distributor zemního
plynu společnost GasNet plánuje do roku 2022
zprovoznit v České republice osm veřejných
a dvě mobilní LNG stanice.
více na
www.autoweek.cz

Motorsport směřuje k elektromobilitě
Technický partner německé série cestovních vozů
DTM Schaeﬄer během posledního závodního
víkendu se stávajícími prototypy kategorie
Class One představil závodní vůz s elektrickým
pohonem.
Elektrický pohon společnosti Schaeﬄer je od
roku 2014 úspěšný ve formuli E. Prototyp vozu se
čtyřmi trakčními elektromotory naznačuje, že od
roku 2023 by se DTM mohlo stát seriálem pro plně
elektricky poháněné automobily. Demonstrační
vůz generuje výkon 800 kW (1200 k), což je téměř
dvojnásobek výkonu motorů V8 současných vozů
DTM, které mají přes 450 kW, a zrychlí z 0 na 100
km/h za 2,4 s, tedy o 0,4 s rychleji než současné
vozy DTM.
Zatímco se účastníci mistrovství světa v rallye
WRC dohadují o předpisech pro rok 2022, které
uvedou hybridní pohon, bývalý jezdec značky
Hyundai Novozélanďan Hayden Paddon
předvedl elektricky poháněný soutěžní automobil
Hyundai Kona EV. I když ve vývoji je i soutěžní Opel
Corsa-e, jedná se o první automobil pro rallye
s výkonem srovnatelným s vozy WRC. Hyundai
Kona EV postavila Paddon Rallysport Group za
přispění ﬁrmy STARD Rakušana Manfreda Stohla.
Ta bude dodávat pohonné jednotky pro projekt
elektricky poháněného vozu pro rallycross Projekt

E. Vůz je založen na nosné struktuře vozu Kona,
kterou Hyundai hodlá použít pro vůz WRC od
roku 2022. Trakční motor STARD má pro rallye
výkon 300 až 370 kW (asi 400 až 500 k) a točivý
moment 1100 N.m. Vzhledem k hmotnosti vozu
1400 až 1500 kg (podle použitého akumulátoru)
by vůz měl mít srovnatelnou dynamiku s vozy
WRC, které mají nižší výkon (285 kW/380 k), ale
hmotnost jen 1190 kg. Paddon věří, že se vůz
v příštích 12 měsících objeví v novozélandských
soutěžích.
Elektrické pohonné ústrojí STARD, označované
REVelution, už úspěšně absolvovalo první závody
série Projekt E v rámci podniků mistrovství světa
FIA v rallycrossu. Zkoušené vozy využívají tři trakční
elektromotory, které mají kombinovaný výkon
450 kW (613 k). Mistrovství světa FIA v rallycrossu
má přejít na čistě elektrický pohon od sezony
2022.

více na
www.autoweek.cz

