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Nová Corsa je připravená na úspěch
Zdá se, že pro Opel po sedmi hladových letech
nastalo biblických sedm let hojnosti, a když vše
půjde dobře, tak snad i mnohem víc. Pod záštitou
PSA vždy usilovná práce v Rüsselsheimu konečně
dostala správný směr a Opel se v neuvěřitelně
krátkém čase poprvé dostal do černých čísel.
Pro pokračování pozitivního vývoje je nutné, aby
nová Corsa dosáhla prodejní úspěch. Má k tomu
všechny předpoklady – německou kvalitu,
schopnosti techniků skvěle naladit podvozek,
atraktivní design a k tomu i své tradiční speciality
– unikátní osvětlení a kvalitní sedadla.
Corsa má za sebou 37 úspěšných let s prodejem
13,78 milionu vozů a je nejprodávanějším
modelem značky. Předchozí generace získaly
ocenění AutoBest 2007 a AutoBest 2015. Pro
tvůrce nové Corsy to znamenalo velký závazek
– zachovat klíčové vlastnosti, který tento model
provázejí. Přitom na svou práci měli mimořádně
krátký čas – vzhledem k přechodu na platformu
PSA CMP pouhé dva roky.

ním přehledně horizontálně rozdělené ovládací
prvky. Standardní výbavou je plně digitální kokpit
se 7“ displejem ve funkci přístrojového panelu.
Na výběr jsou tři zážehové tříválce 1,2 l –
nepřeplňovaný s 55 kW (75 k) a s přeplňováním
se 74 kW (100 k) nebo 96 kW (130 k). K dispozici je
i čtyřválcový turbodiesel 1,5 CDTi/75 kW (102 k).
Šestá generace Corsy se opět vyrábí ve
španělské Zaragoze. Na český trh přichází
s akčními cenami začínajícími na hodnotě 289
990 Kč s pětiletou zárukou resp. na 100 000 km.
Tzv. multienergetický koncept platformy
PSA CMP umožnil použití poprvé i elektrického
pohonu. Na verzi Corsa-e si ale budeme muset
počkat až do druhého čtvrtletí 2020.
Více, vč. technických dat a ceníku, na str. 10
(jen ve volně stahované pdf verzi)

Nová Corsa se rozměrově změnila jen
minimálně – je o 39 mm delší (4060 mm)
s rozvorem prodlouženým o 28 mm na 2538 mm.
Zavazadlový prostor má objem 309 l, tedy o 24
l víc než dosud, po sklopení zadních sedadel
1081 l. Přitom je Corsa o 10 % lehčí – v základní
verzi má hmotnost jen 980 kg. Nižší hmotnost je
přitom spojena se zvětšením tuhosti.
V solidně působícím interiéru najdeme
centrální displej o velikosti 7“ nebo 10“ a pod
více na
www.autoweek.cz

Zahájení sériové výroby modelu Škoda Citigoe iV
V
závodě
Volkswagen
Slovakia
v Bratislavě sjel z linky první vůz Citigoe iV.
Pětidveřové malé městské auto je prvním
modelem značky s elektrickým pohonem
s akumulátory. Jako zdroj energie používá
lithio-ionový akumulátor o využitelné
kapacitě 32,2 kWh, který napájí trakční
elektromotor o výkonu 61 kW a umožňuje
za běžných podmínek dojezd až 260 km. Při
kompaktních rozměrech – délce 3597 mm
a šířce 1645 mm – Citigoe iV s pohonem
předních kol nabízí dostatek prostoru pro
čtyři osoby. Objem zavazadlového prostoru
sklopením opěradla zadních sedadel
vzroste z 250 na 923 l.

Dacia vrací na trh pohon na LPG
Po ukončení výroby motorů 1,2 l LPG
a 1,6 l LPG na konci roku 2018 Dacia
opět vrací do nabídky pohon na LPG
v kombinaci s novým zážehovým tříválcem
1,0 TCe/74 kW (100k). Tento motor byl od
počátku vývoje konstruován s ohledem
na LPG pohon. Vozidla jsou dvoupalivová
a disponují dvěma systémy vstřikování
paliva i dvěma nádržemi (na benzin a na
LPG). Dojezd na jedno tankování je díky
tomu až 1000 km. Pokud dojde LPG, systém
přejde automaticky na benzin. Řidič může
kdykoliv za jízdy přepnout z benzinu na
LPG a naopak pomocí přepínače. Objem
zavazadlového prostoru zůstává zachován
díky instalaci nádrže na LPG v místě pro
rezervní kolo.
Pořizovací cena základních verzí
s pohonem na LPG vč. DPH začíná na 252
400 Kč pro Logan, 249 400 Kč pro Sandero,
272 400 pro Logan MCV a 321 900 Kč pro
Duster 4x2. Výhody tovární verze LPG oproti

dodatečným zástavbám jsou zejména
v zachování plné tovární záruky na 3 roky
nebo 100 000 km, kontrola systému LPG
je zahrnuta do standartního programu
údržby a nádrž na LPG není nutné po 10
letech měnit jako je tomu u dodatečných
přestaveb.

více na
www.autoweek.cz

Bude to nový Model T nebo Edsel?
Ford v Los Angeles předvedl dlouho očekávaný
plně elektricky poháněný Mustang Mach-E, první
vozidlo založené na nové architektuře značky.
Mach-E je první Mustang se čtyřdveřovou
karoserií, první v podobě SUV, první s pohonem
všech kol a první vyráběný v Mexiku.
„Na vůbec prvním autosalonu v Detroitu Henry
Ford řekl, že pracuje na něčem, co svět zasáhne
jako úder blesku. Byl to model T. Dnes Ford Motor
Company s hrdostí představuje automobil, který
znovu zasáhne svět jako úder blesku – nový,
plně elektricky poháněný Mustang Mach-E.
Je rychlý. Je zábavný. Ztělesňuje svobodu. Je
tu pro novou generaci řidičů Mustangu,“ uvedl
nejvyšší představitel automobilky Bill Ford.
Mach-E je stěžejním modelem, s nímž Ford
znovuobnovuje snahu o výrobu čistě elektricky
poháněných vozidel deset let poté, co nabídl
elektrickou verzi modelu Focus. Mach-E se
bude prodávat po celém světě. Představuje
vrchol investice Fordu ve výši 11 miliard USD do
elektrifikovaných vozidel. Ford slibuje, že do roku
2022 představí 40 modelů včetně 16 vozidel
s elektrickým pohonem a akumulátory, mj. pickupu F-150.
Ford chtěl jménem Mustang přilákat k novince
pozornost a to se mu podařilo. Tím ale provokuje
kritiky – pokud by to auto bylo opravdu tak
dobré, tak by nepotřebovalo pomoc od jména
Mustang. Tradiční sportovní nadšenci jsou

pohoršeni, ale marketingoví odborníci soudí,
že výhody převažují. „Pokud bude toto vozidlo
vynikající a zákazníky dobře přijaté, dosáhne
Ford velké vítězství. Pokud k tomu ale nedojde,
může mít v rukou další Edsel,“ uvedl redaktor
Kelley Blue Book Michael Harley s odvoláním
na jeden z největších propadáků v dějinách
automobilového průmyslu.
Mach-E s pohonem zadních kol nabídne
nejvyšší výkon pohonné jednotky 248 kW (337
kW), ve verzi Mach-E GT to bude 342 kW (465
k). K dispozici bude i ve verzi Mach-E 4 také
s pohonem všech kol. Bude mít akumulátory
o kapacitě 75,7 kWh, ve verzi s prodlouženým
dojezdem 98,8 kWh. Očekává se dojezd mezi
340 a 480 km, s prodlužovačem dojezdu ve
formě spalovacího motoru je cílem hranice 600
km (podle WLTP).
Moderní interiér je vybaven svislým 15,5“
centrálním displejem, zatímco přístrojový panel
tvoří 10,2“ displej. Zavazadlový prostor má
objem 402 l, po sklopení zadních sedadel až
1420 l.
Vedení společnosti Ford při představení vozu
uvedlo, že se bude v USA prodávat se základní
cenou mezi 40 000 a 50 000 USD. Mach-E dorazí
k prodejcům počátkem roku 2020, vrcholná
verze GT přijde na jaře 2021. Už byla otevřena
online rezervace na webových stránkách
s vratnou zálohou 500 USD.
více na
www.autoweek.cz

Koncept ID Space Vizzion ukazuje třetí elektromobil VW
Koncept elektromobilu s akumulátory
ID Space Vizzion, který společnost
Volkswagen představuje na autosalonu
v Los Angeles, ukazuje podobu vozu,
který se pravděpodobně stane třetím
elektromobilem v nové rodině ID.
Volkswagen uvádí, že produkční verze
bude připravena na konci roku 2021
a bude k dispozici v odlišných verzích pro
Evropu, Severní Ameriku, a Čínu.
ID
Space
Vizzion,
postavený
na modulární platformě VW pro
elektromobily MEB, je v podobě konceptu
vybaven vzadu uloženým trakčním
elektromotorem s výkonem 202 kW (275 k)
a akumulátorem s kapacitou 82 kWh. To
mu dává dojezd 590 km podle WLTP. Na
přední nápravu lze za příplatek instalovat

ještě druhý elektromotor zvyšující výkon
na celkových 250 kW a umožňující
pohon všech kol 4Motion. Koncept ID
Space Vizzion byl předveden se dvěma
řadami sedadel dvouřadého vozidla, ale
Volkswagen uvádí, že může pojmout i třetí
řadu.

Toyota RAV4 – plug-in hybrid pro vyšší výkon
Toyota na autosalonu v Los Angeles
představila novou verzi SUV RAV4,
tentokrát je to plug-in hybrid. Dojezd

s čistě elektrickým pohonem by měl
být kolem 60 km, což není jen v rodině
RAV4, ale vůbec u Toyoty absolutně
špičková hodnota. Podíl na tom mají mj.
i vlastnosti podvozkové platformy GA-K.
Pod kapotou najdeme tentýž zážehový
motor 2,5 l Hybrid Dynamic Force jako
v modelu RAV4 Hybrid. Toyota uvedla, že
je hrdá na vysoký výkon systému pohonu
se systémovým výkonem 225 kW (306 k).
Za tím stojí mimo jiné nové lithio-ionové
akumulátory s vysokou kapacitou a úpravy
v řídicí jednotce. Uvedení plug-in hybridní
verze modelu RAV4 je naplánováno na
druhou polovinu roku 2020. Standardně se
bude dodávat s inteligentním elektrickým
systémem pohonu všech kol AWD-i.

více na
www.autoweek.cz

Kam s ní?
Rakušan Dominik Freymuth počátkem října
dostal za volantem záchvat kašle. V důsledku toho
se svou Teslou narazil do stromu. To ještě netušil,
že tím jeho elektrická odysea teprve začala.
Když se po dvou týdnech po nehodě vrátil z
nemocnice, musel zajistit likvidaci nepoužitelného
šrotu, který dříve byl jeho Teslou Model S85D. Trosky
po nehodě a uhašení následného požáru hasiči
ponořili na tři dny do speciálního kontejneru s 11
000 litry vody, aby ochladili akumulátor.
Jenže součástí šrotu je i lithio-ionový
akumulátor o hmotnosti 600 kg. A tady nastal
problém - v Rakousku neexistuje žádná firma,
která by měla k jeho likvidaci potřebnou licenci.
Recyklace Li-Ion akumulátoru není problém,
ovšem jen v případě, že je neporušený. Ostatně
podle evropské legislativy má výrobce povinnost
zajistit sběr a likvidaci použitých výrobků. Jenže
to neplatí pro akumulátor z auta, které shořelo.
Jediné specializované firmy v Evropě, které mají
oprávnění poškozené akumulátory likvidovat,
jsou Redux v Německu a Umicore v Belgii. Jenže
tady Freymuth narazil na evropskou byrokracii
- nesmí akumulátor ke specializované firmě do
Německa dopravit, protože doprava rizikového
odpadu přes hranice je v rámci EU zakázaná a
Rakousko nepodepsalo dohodu EU o dopravě
nebezpečných materiálů.

Doprava Li-Ion akumulátoru je tedy z hlediska
evropské legislativy dopravou nebezpečného,
vysoce hořlavého materiálu. Zarážející na tom
je, že pokud je tentýž akumulátor v autě jako
zdroj energie, tak už se o materiál představující
vysokou míru rizika nejedná. Po evropských
silnicích se mohou volně a bez jakékoliv
výstrahy pohybovat vozidla, v nichž se převáží
tak nebezpečný materiál!
Dominik Freymuth se tak stal majitelem
časované bomby prozatímně zaparkované
na okraji místního smetiště ve Walchsee.
Jediné řešení údajně spočívá v tom, že za
ním přijede specialista z Nizozemska, který má
potřebné vybavení na úplné vybití rozbitého
akumulátoru. Ten se až po úplném vybití změní v
bezpečný odpad, který je v Rakousku dovoleno
zpracovat. Podle reportérů rakouské televize
ÖRF Freymuth na příjezd tohoto specialisty čeká
už několik dní. Zřejmě má po Evropě hodně
práce.
Jen na doplnění - likvidace kontaminované
vody z kontejneru, kam byla Tesla ponořena,
přijde na 250 eur za 100 0 litrů. Belgická
s polečnost Redux př i recyklaci Li - Ion
akumulátorů získává kobalt, nikl a měď. Jde
o celkem 70 % materiálů. Recyklace lithia se
nedělá, protože se nevyplácí.
více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Maybach GLS 600: luxusní SUV
ve velkém formátu
Konkurence nespí, a to ani v segmentu
noblesních SUV. Nyní Mercedes v čínském
Kantonu předvedl své pojetí kombinace
GLS a luxusního sedanu MercedesMaybach GLS 600 4Matic. Cestující jsou
zde rozmazlováni mnoha vymoženostmi.
Standardní vzduchové pérování nebo za
příplatek plně aktivní podvozek zajišťují
jejich dokonalé oddělení od nerovností
povrchu cesty. Pohon luxusního SUV,
vycházejícího z třídy GLS a dlouhého 521
cm, zajišťuje čtyřlitrový V8 s výkonem 410
kW (558 k) a točivým momentem 730 N.m.
Je vybaven 48 V systémem EQ Boost, tedy
mild-hybridním pohonem. Spotřeba mezi
11,7 až 12,0 l/100 km a emise CO2 266 až
273 g/km asi odpůrce spalovacích motorů

nenadchnou. Mercedes-Maybach GLS
600 4Matic má přijít do prodeje v druhé
polovině roku 2020 na trh. Hlavní regiony
prodeje budou Čína a Spojené státy.

Aston Martin předvedl své první SUV s vírou v obrat
Aston Martin DBX v Pekingu slavnostně
představil své první SUV. Aston Martin,
tradičně spojovaný s filmovým agentem
007 Jamesem Bondem, už během své
106 let trvající historie už sedmkrát prošel
bankrotem a od počátku milénia vystřídal

několik majitelů. V současné době jsou
majoritním vlastníky soukromé kapitálové
skupiny z Kuvajtu a Itálie. Anglický výrobce
exkluzivních sportovních automobilů po
několika letech vzestupu letos zaznamenal
dramatický pokles cen akcií, protože jeho
tržby poklesly, prodej v Evropě padá a nový
model Vantage neplní očekávání. S vírou
v obrat k lepšímu proto uvádí své první SUV
a doufá, že s DBX osloví více kupujících žen.
Pro jeho výrobu se staví zcela nová továrna
ve Walesu. První pětimístný model značky
v celé její historii pohání nová verze motoru
V8 4,0 l twin turbo, známého z modelů
DB11 a Vantage. Zde má největší výkon
404 kW (550 k). Aston Martin DBX se bude
v Německu nabízet za 193 500 eur (4,94
milionu Kč). První dodávky se plánují na
začátek druhého čtvrtletí 2020.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Šafarčík oživuje prodej SsangYongu v Praze
Do automobilového byznysu se
po třech letech vrací bývalý manažer
řady značek Marek Šafarčík. Po
dlouholetém působení na pozici Business
Development Manager u společnosti

Polar Mobil, která do střední Evropy
dovážela Saaby, přešel v roce 2013
k Nissanu, kde se postupně vypracoval
až na českého country manažera. Po
odchodu od japonské značky v prosinci
2016 se věnoval podnikání mimo obor. Bez
aut ale nakonec nevydržel, letos vsadil na
korejské vozy, které už před lety v tuzemsku
prodával Emil Frey. „V říjnu jsme zahájili
činnost a stali jsme se autorizovaným
prodejcem a servisem vozidel SsangYong.
Jsme exklusivní zástupci značky v Praze,“
uvedl Marek Šafarčík na nové pozici
majitele společnosti SFR Motor.

více na
www.automakers.cz

Univerzitní carsharing Uniqway po roce provozu
Univer zitní carsharing Uniqway,
podporovaný Škoda Auto DigiLabem, má
za sebou více než rok provozu a prvních
200 000 km. Jde o první čistě univerzitní
carsharing v Evropě. Studentský tým
z Českého vysokého učení technického
v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze
a České zemědělské univerzity v Praze má
k dispozici 17 vozů Škoda (15 Fabií a po
jednom voze Scala a Kamiq) na 2000
uživatelů. Další rozšíření se připravuje.
Zaregistrovalo se už 2000 uživatelů z 21
univerzit. Uživatelé jsou ze 44 zemí. Většinu
z 200 000 km studenti a pedagogové ujeli
zejména po Praze. Výjimkou však nejsou
ani výpůjčky na celý víkend pro jízdy mimo
Prahu či dokonce do zahraničí. V počtu
jízd vede uživatel, který má na kontě 130
zápůjček.
K využívání služby opravňuje studentská
ISIC karta či další identifikační průkazy

studentů a pedagogů. Zájemce si nechá
ověřit údaje a pak přes aplikaci může vůz
rezervovat. Pomocí karty jej odemkne přes
čtečku na předním skle. Auta se vypůjčují
a vracejí pouze v zónách vyznačených
na mapě v aplikaci. Ceny začínají na 4,90
Kč/km a 29 Kč/hod. Jde tedy o kombinaci
platby za čas a vzdálenost.

více na
www.autoweek.cz
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Nová Corsa má
pro každého něco

Vehicle remarketing
– spása fleet
manažerů

Daimler chce
šetřit na
zaměstnancích

Průkopnické
komunální
vozidlo Enviel
To se nepovedlo

Nová Corsa má pro každého něco
Corsa se nabízí ve čtyřech stupních výbavy:
Corsa, Edition, exkluzivní Elegance a sportovní GS
Line. GS Line se liší detaily designu vč. odlišného
spoileru, sportovními sedadly i rozšířením jízdních
režimů o Sport.
Corsa je prvním vozem v segmentu malých
aut dodávaným výhradně s LED světlomety
vpředu i vzadu. Ve vrcholné verzi jsou, opět
poprvé v segmentu, k dispozici světlomety
IntelliLux LED Matrix, které jsou pro Opel
charakteristické. Díky nim je možné jezdit se
stále zapnutými dálkovými světly, přičemž na
základě údaje z kamery se vykrývají v protisměru
nebo vpředu jedoucí vozidla aby se předešlo
oslňování jejich řidičů. Vzhledem k menšímu
počtu segmentů (osm), v porovnání s vynikajícími
světlomety modelů Astra nebo Insignia, se ovšem

na hodně zatáčkovitých úsecích zdá být reakční
doba 1,3 až 1,8 s dlouhá. LED světlomety mají
menší rozměry, což oceňují designéři, i spotřebu
elektrické energie – se spotřebou jen 17 W proti
72 W v případě halogenových světlometů, což
se projevuje ve snížení celkových emisí CO2 o 0,7
g/km.
As i stenční systémy
zahrnují také 180° kameru
pro couvání, aktivní pomoc
při vybočení z jízdního pruhu
a adaptivní tempomat,
který dynamicky udržuje
vzdálenost od auta vpředu
od 30 km/h.
V nadstandardní výbavě
lze získat i sedadla s masážní
funkcí, vyhřívaná sedadla
a vyhřívaný volant.
více na
www.autoweek.cz

Vehicle remarketing – spása ﬂeet manažerů
Pravidelně se ﬂeet manažeři pečující o firemní
ﬂotilu vozů ocitají tváří v tvář výzvě sehnat nové
vozy a vypořádat se s těmi starými, jimž končí
doba leasingu.
Společnost GEFCO, jednička na trhu logistiky
hotových vozů v Evropě, se rozhodla jim tento úkol
co nejvíce ulehčit, a přišla se speciální službou
tzv. vehicle remarketing. Tento anglický výraz
v sobě skrývá službu řízeného prodeje ojetých
vozů z firemních ﬂotil. GEFCO pro své klienty umí
zajistit kompletní přípravu vozů, kterým právě
končí doba leasingu, k sekundárnímu prodeji
i customizaci nové ﬂotily, ke zpětnému prodeji
i obnovu firemní ﬂotily.
Proces vehicle remarketingu začíná
zajištěním přepravy aut do depa v klientem
stanovenou dobu. Nejenže tak odpadá starost
manažera ﬂotily, ale navíc je minimalizována
pravděpodobnost dalšího drobného poškození
vozů při převozu. Profesionální transfer šetří
čas i náklady klienta. Následně jsou odborně
odstraněny veškeré polepy, auta jsou vyčištěna,
drobné oděrky opraveny a auta jsou připravena
k sekundárnímu prodeji. Součástí služby je
i nafocení vozů a jejich umístění na online prodejní
kanály nebo jejich nabídnutí specifickému
cílovému segmentu.
Správné načasování šetří čas i peníze
Hlavní přínos pro klienta spočívá jednak
v ušetření času, který by ﬂeet manažer musel

věnovat prodeji staré ﬂotily a nákupu nové,
a zároveň i správnému načasování těchto
procesů, ale také v úspoře nákladů, protože
profesionální remarketing se odráží i na výsledné
ceně prodejů. „Naším cílem je naplánovat vše
tak, aby koloběh vozidel ve firmách plynule
navazoval a ojeté firemní vozy nebyly zbytečně
dlouhou dobu nechtěnými aktivy společností,“
popisuje důvod obliby remarketingových služeb
Miloš Mrázek, FVL manažer společnosti GEFCO.
Ojeté vozy míří na jedné straně k dealerům,
často ale také přímo ke koncovým zákazníkům.
Novými majiteli se nezřídka stávají sami
zaměstnanci, kteří díky remarketingovým
službám přebírají kompletně debrandovaný,
vyčištěný i opravený vůz.
Součástí spolupráce s ﬂeet manažerem je také
dodání připravené nové firemní ﬂotily, a i v tomto
případě může GEFCO nabídnout něco navíc.
V rámci tzv. postprodukčních úprav je možné
upravit vozy individuálně dle požadavků klienta,
a to jak z funkčního, tak estetického hlediska, od
výztuží v nákladovém prostoru až po designové
polepy či doplnění nadstandardní výbavy do
některých vozů ﬂotily. „Služby vehicle remarketingu
jsou stále oblíbenější, zaznamenáváme rostoucí
poptávku a rádi bychom zvýšili podíl služeb
pro ojeté vozy do dvou let na 40 % z celkového
portfolia úprav vozů,“ uzavírá ambiciózním cílem
téma Miloš Mrázek.
více na
www.autoweek.cz

Průkopnické komunální vozidlo Enviel
Zlínská technologická a inovační společnost
NWT stojí za vznikem prvního českého vozidla
s elektrickým pohonem pro komunální služby
Enviel. Zakladatel společnosti Enviel Systems
a iniciátor projektu Ladislav Chudý vysvětluje
pozadí vzniku projektu: „S ohledem na stále
složitější a nákladnější systémy upravující složení
spalin vznětových motorů se ukazuje, že diesel
už není vhodný pro komunální provoz. Elektrický
pohon je s ním výkonově plně srovnatelný
a v městském provozu se maximálně uplatní
i rekuperace. Vychází nám, že díky nízkým
provozním a servisním nákladům přinese
v porovnání s konvenčním pohonem za pět
let provozu úsporu ve výši 600 000 Kč.“
Se svou myšlenkou postavit komunální vozidlo
s elektrickým pohonem Chudý v roce 2017
oslovil zlínskou společnosti NWT (New World
Technologies) manželů Vítkových. NWT Group
už více než čtvrtstoletí patří mezi nejvýznamnější
technologické a inovační firmy České republiky.
Projekt bylo možné realizovat až když se našel
vhodný typ akumulátorů u společnosti EVC
Hulín. Při provozním napětí 700 V mají kapacitu
60 kWh, kterou lze zvýšit až na 90 kW. To stačí
pro celodenní provoz vozidla, a to až na ujetí
250 km. Integrovaná nabíječka je kompatibilní

s wallboxem dodávaným společností ČEZ.
Trakční elektromotor, dodávaný z USA, má
výkon 72 kW (100 k). Při zpomalování a brzdění
se využívá rekuperace kinetické energie.
Enviel má kompaktními rozměry (délka 465 cm,
rozvor náprav 260 cm) a užitečnou hmotnost
1500 kg při celkové hmotnosti pod hranicí
3,5 t. K vozu lze připojit různé nástavby. Jejich
uchycení je shodné s vozidly značek Multicar,
Magma Alficar, Zebra aj. Uživatelé tedy mohou
využít i příslušenství, které už mají k dispozici.
Podle kalkulace společnosti Enviel vycházejí
při pětiletém provozu a denním nájezdu 50 km
náklady na 1 km u vozidla Enviel na 1,04 Kč,
zatímco u srovnatelného komunálního vozidla
se vznětovým motorem to při ceně nafty 33
Kč/litr je 10,14 Kč. Celkové provozní náklady za
pět let jsou pro Enviel 65 000 Kč, zatímco pro
tradičně poháněná vozidla dosahují hodnotu
636 150 Kč.
Základní cena vozidla Enviel bez nástaveb
vychází na 3,2 milionu korun. Na jeho pořízení lze
získat od Ministerstva životního prostředí dotaci
z programu Doprava ve výši 700 000 Kč.
V současné době se dokončují potřebné
homologace a sériová výroba začne v roce
2020.

více na
www.autoweek.cz

To se nepovedlo
Elon Musk na velkolepé akci v Los Angeles
představil dlouho očekávaný pick-up značky Tesla.
Výsledkem jsou rozpaky nad výstředním vzhledem
futuristického vozidla, nazvaného Cybertruck,
i nad prezentací, která skončila trapasem.
Když se Elon Musk objevil na pódiu, publikum
začalo křičet jako při začátku koncertu popové
hvězdy. „Pick-upy jsou nejprodávanějším
segmentem amerického trhu. Prodávají se
jich tři miliony kusů ročně a tři nejprodávanější
vozidla v Americe jsou pickupy. Přitom všechny
současné pick-upy jsou od sebe nerozeznatelné.
Potřebujeme udržitelnou energii. Pokud ale
nemáme pickup, nemůžeme to vyřešit. Musíme
mít pickup, ale potřebujeme něco jiného.“
Pak přijel na pódium Cybertruck a nikdo
nechtěl věřit tomu, co viděl – podivné vozidlo, které
vypadá, jakoby vyjelo ze sci-fi filmu počátku 80. let.
Publikum se začalo smát, ale jen na chvilku. Pak
vystoupil šéfdesignér Tesly Franz von Holzhausen

a vysvětlil, že Cybertruck nemá karoserii na rámu,
ale ultrapevnou nosnou strukturu Exoskeleton
z nerezové oceli válcované za studena.
Pak diváci viděli video, v němž Cybertruck
neprostřelí ani výstřel z pistole 9 mm (celkem
praktická vlastnost do městského provozu…).
Musk poté zdůraznil, že Cybertruck nepoužívá
normální sklo ale tzv. Tesla Armor Glass. Pak opět
přišel Franz von Holzhausen a aby dokázal tvrdost
skla, proti oknu dveří hodil ocelovou kuličku.
Ozval se zvuk praskajícího skla a dokonale
hladký povrch narušila pavučina rozbitého okna.
Holzhausen to pro jistotu zkusil ještě jednou – se
stejným výsledkem.
Rozpačitý Musk se po nepublikovatelném
komentáři postavil před dveře vozu a neúspěšně
se snažil zakrýt rozbité okno. Tradičně se chlubil
bezkonkurenčním dojezdem a schopností
utáhnout přívěs jako náklaďák aniž by se zmínil
o kapacitě a velikosti akumulátorů.
Kontroverzní vzhled Cybertrucku vyvolal kritiku
a místo obvyklého růstu hodnoty akcií trvale
ztrátové společnosti po představení Cybertrucku
nastal pokles o 5,7 %.
„Jsem zmatený a cítím se ztracený. Je
to skvělé a já to nevidím? Kde jsou stěrače
a zrcátka? Myslel jsem, že se jedná o vozidlo
pro výrobu, ale to, co vidím, je jen nablýskaný
koncept. Neuvěřím tomu, dokud jeden neuvidím
na silnici,“ napsal Steph Willems v TTAC.
Krátce po prezentaci Elon Musk oznámil, že
už má na Cybertruck 150 000 objednávek…
více na
www.autoweek.cz

Daimler chce šetřit na zaměstnancích
U příležitosti Dne kapitálových trhů v Londýně
společnost Daimler představila novou obchodní
strategii zaměřenou na udržitelný rozvoj. V rámci
plánu snižování nákladů o 1,4 miliardy eur zruší
do roku 2022 1100 pracovních míst.
Společnost Daimler se zavázala k CO2
neutrální mobilitě. Generální ředitel Ola
Källenius plán komentoval: „S jasnou strategií
připravujeme naši společnost k transformaci.
Náklady potřebné na splnění cíle snížení
emisí CO2 budou vyžadovat komplexní
zlepšení efektivity ve všech oblastech činnosti
společnosti. Přísnější emisní předpisy zasáhnou
v letech 2020 a 2021 naši ziskovost.“
Daimler předpokládá, že trh prémiových
osobních automobilů bude nadále růst
rychlejším tempem než masový trh s běžnými
auty. Mercedes-Benz se v budoucnu chce
zaměřit na vozidla s nejvyšší mírou zisku v každém
segmentu. „Měli bychom růst, ale měli bychom
růst výnosně,“ řekl Källenius.
Källenius chce do svého úsporného
programu také více zapojit dodavatele aby se
více podíleli na vývoji. „Máme svou technickou
hrdost, ale v některých případech by něco,
co mají a je to méně složité i levnější, mohlo

dobře sloužit stejnému účelu,“ prohlásil Källenius.
Také uvedl, že chce prosadit nové smlouvy
s dodavateli aby v případě problémů také platili
za ztráty ve výrobě.
Globální legislativní požadavky na snižování
emisí CO2 budou nadále vyžadovat velké
investice. Rostoucí nabídka vozidel s plug-in
hybridním a plně elektrickým pohonem povede
ke zvyšování nákladů, což ovlivní ziskovost
prodeje automobilů značky Mercedes-Benz.
Byl připraven produkční plán, který umožní splnit
cíle týkající se splnění limitu ﬂotilových emisí
CO2 v Evropské unii.
Divize Mercedes-Benz Cars už zahájila
realizaci opatření ke zlepšení struktury nákladů
a kompenzace očekávaného poklesu ziskovosti.
Tato kompenzace by měla především podpořit
snížení materiálových nákladů. Společnost se
však neobejde bez snížení své pracovní síly.
Do konce roku 2022 plánuje Mercedes-Benz
Cars ušetřit na osobních nákladech více než
1 miliardu eur. Za tímto účelem bude potřeba
snížit počet pracovních míst v řízení i nepřímých
oblastech.
Mercedes-Benz Vans je ve fázi růstu
podporované rostoucí urbanizací a digitalizací
obchodního podnikání. Aby se
zvýšila její konkurenceschopnost,
bude třeba sní žit materiálové
a osobní náklady o 100 milionů eur.
D a i m l e r Tr u c k s o č e ká vá
pokles poptávky na hlavních
trzích v Evropě a v USA až do
roku 2021. Daimler Buses naproti
tomu očekává zvýšení poptávky.
V divizi Daimler Trucks & Buses
bude nutné investovat do nových
technologií, včetně CO2 neutrální
flotily prostřednictvím zavádění
elektrického pohonu, stejně jako
do automatizace a propojení
nákladních vozidel a autobusů.

více na
www.autoweek.cz

