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TPCA přejde pod Toyotu, spolupráce s PSA pokračuje
Skupina PSA a Toyota Motor pokračují
ve spolupráci v Evropě novou formou. Toyota
převezme vlastnictví společné továrny v České
republice a bude i nadále vyrábět vozy pro obě
společnosti. Dohodly se na následujícím:

TPCA bude i nadále vyrábět mini auta pro obě
společnosti. Toyota plánuje pokračovat zde
ve výrobě a udržet pracovní místa. V TPCA nyní
pracuje 2400 lidí. O podobě nových aut se ale
teprve jedná.

1) Od konce roku 2019 Toyota Motor Europe
(TME) nabídne v Evropě pod značkou Toyota
novou kompaktní dodávku z továrny PSA
ve Vigu. Půjde tedy o vůz příbuzný s vozy Citroën
Berlingo, Peugeot Partner a Opel Combo, které
získaly ocenění Van of the Year 2019. TME už od
roku 2012 nabízí Toyotu Proace z produkce PSA
příbuznou s Citroënem Jumpy a Peugeotem
Expert. Toyota se bude v budoucnu podílet
i na financování a vývoji lehkých užitkových
vozidel.

Vicepresident TME pro prodej Matt Harrison
nám řekl: „Aygo je pro značku Toyota v Evropě
klíčovým modelem. Je to automobil, s jehož
pomocí získáváme mladé zákazníky. Proto
musíme najít optimální rovnováhu při hledání
jeho pozice na trhu a učinit jej přitažlivým
pro následující dekádu. Je zde otázka
elektrifikace či jiných pohonných jednotek
i volba typu karoserie. Tento segment je citlivý na
cenu, což vzhledem k růstu výrobních nákladů
a elektrifikaci znamená nemalý problém.“

2) Od ledna 2021 Toyota převezme plné
vlastnictví společnosti Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech (TPCA) v Kolíně - Ovčárech,
která je společným podnikem vyrábějícím
městská miniauta Toyota Aygo, Peugeot 108
a Citroen C1. Společný podnik skupiny PSA
a TMC vznikl v roce 2002 a dohoda dovoluje
každému z partnerů přehodnotit svůj podíl.

Marketingový ředitel Citroënu Xavier Peugeot
k tomu ve Vairanu dodal: „Segment městských
miniaut za posledních deset let prošel obrovskou
proměnou. Do budoucna bude čelit zákazům
vjezdu aut se spalovacími motory do městských
center. Proto musíme společně najít tu správnou
strategii do budoucna. Podoba nových
městských miniaut je věcí dalších jednání
a budoucích rozhodnutí.“

TPCA se stane součástí TME a připojí se k sedmi
závodům, které Toyota v Evropě provozuje.

více na
www.autoweek.cz

Audi e-tron GT concept - výhled
na rok 2020
Audi na autosalonu v Los
Angeles
představuje
studii
čtyřdveřového sedanu s profilem
kupé a elektrickým pohonem.
Po nedávno představeném SUV
e-tron 55, jehož prodej začne
v únoru 2019, a modelu e-tron
Sportback, který přijde na trh
do konce roku 2019, bude e-tron
GT třetí Audi s plně elektrickým
pohonem.
Vývoj
projektu
probíhá tak, aby mohla být
v závěru roku 2020 zahájena
sériová výroba. S předáním prvních vozů zákazníkům se počítá na začátku roku
2021. Za realizaci sériového vozu nese odpovědnost dceřiná firma Audi zaměřená
na sportovní vozy Audi Sport a technika byla vyvinuta v úzké spolupráci s Porsche.
Pohon všech kol zajišťují dva elektromotory s celkovým výkonem 434 kW (590 k)
a napájené lithio-ionovými akumulátory v systému s napětím 800 V a kapacitou
90 kWh. Dojezd podle nové zkušební metodiky WLTP přesáhne hranici 400 km.
více na www.autoweek.cz
Kia Soul EV Euro Spec
Kia Motors America na autosalonu v Los Angeles představila třetí generaci crossoveru
Soul včetně verze e-Soul s elektrickým pohonem. Na evropských trzích bude uvedena
v prvním pololetí 2019 jen tato plně elektrifikovaná varianta s označením Soul EV.
Nová generace má trakční elektromotor s výkonem 150 kW (200 k) jako model Kona.
Podstatně se zlepšily jízdní vlastnosti mj. i díky novému nezávislému zavěšení zadních
kol. Vylepšená sada lithio-ionpolymerových
akumulátorů
s kapalinovým chlazením má
kapacitu 64 kWh. Dojezd bude
zveřejněn až počátkem roku 2019
po homologačních testech. Kia
zatím ani nenaznačila očekávanou
hodnotu (odcházející generace
má s akumulátory 27 kWh dojezd
190 km). Pro zvýšení dojezdu nový
Soul EV nabízí i několik systémů
rekuperace energie. Kia e-Soul
se vyrábí v jihokorejském závodu
Gwangju.
více na www.autoweek.cz

Spor o továrnu
Při seznamování s nejnovějšími plány koncernu
generální ředitel společnosti VW Group Herbert
Diess oznámil, že automobilka hledá místo
pro novou továrnu ve východní Evropě,
která by po roce 2022 měla začít vyrábět
automobily více značek. Základem výrobního
programu budou kompaktní SUV Škoda Karoq
a Seat Ateca. Ta se tam přesunou z Kvasin,
aby ve východních Čechách nechala prostor
pro přesun výroby Volkswagenu Passat
z Emdenu, kde se továrna do roku 2023
přebuduje na produkci vozidel s elektrickým
pohonem. Výrobou Passatů v Kvasinách
společně se Škodou Superb se sníží výrobní
náklady.
Nová továrna, která by měla zaměstnat
4000 až 5000 pracovníků, byla projektována
jako výrobní závod společnosti Škoda Auto
s tím, že se zde budou vyrábět i modely jiných
značek. Jenže podle německých médií vedení
německých odborů požaduje, aby se tato

továrna stala součástí základní koncernové
značky Volkswagen - osobní vozy.
Herbert Diess ve svém vystoupení nedefinoval,
které značce bude nová továrna náležet,
a předseda dozorčí rady Hans Dieter Poetsch
pro
magazín
Automobilwoche
uvedl,
že společnost dosud o tom, která značka bude
vést továrnu, nerozhodla s tím, že „Škoda je
jednou z možností.“
Nová továrna by se měla vybudovat v Bulharsku
nebo Rumunsku. Dříve uvažované Turecko už
se mezi kandidáty neobjevuje. Problémem
obou balkánských členských zemí EU ovšem
je komplikovaná logistika. Další možností,
která se také zvažuje, je přeměnit na produkci
automobilů některou z koncernových továren
vyrábějících motory, tedy v Polkowicích
v Polsku a v Györu v Maďarsku.

více na
www.autoweek.cz

Krátce
- Japonští vyšetřovatelé prodloužili vazbu Carlose Ghosna o dalších 10 dní.
- Peugeot v Číně představil prodlouženou verzi svého modelu 508 L.
- Také vedení Mitsubishi Motors odvolalo Carlose Ghosna ze všech vedoucích funkcí.
- Připravované kompaktní SUV Alfa Romeo by mělo vzniknout na bázi platformy Jeepu
Renegade resp. Fiatu 500X.
- Výzkum Státní university v Michiganu prokázal, že už lehký déšť znemožní autonomním
vozidlům rozpoznat chodce nebo cyklisty.

Škoda Scala krok před premiérou
Škoda Auto pokračuje ve strategii
postupného poodhalování svého
nového kompaktního modelu
Scala. Nyní zveřejnila první
fotografie interiéru.
Ústředním bodem je vysoko
umístěný
centrální
displej,
umístěný v zorném poli řidiče,
a spolu s tím i nově tvarovaná
přístrojová deska. Volně stojící
displej 9,2“ ve formě tabletu je
lemován charakteristickou linkou.
Tato linie tvoří i ergonomickou
oporu pro ruku. Ovládání klimatizace na středovém panelu a tlačítka pro start-stop,
volbu jízdního profilu nebo parkovací asistent, jsou před řadicí pákou. Přístrojová deska
a výplně dveří mají měkčený povrch s novou specifickou strukturou napodobující
krystalické struktury.
Teď už nás čeká světová premiéra hatchbacku Scala 6. prosince 2018 v izraelském Tel Avivu.
více na www.autoweek.cz
Scala objektem streetartu
Škoda Scala už dostala i extravagantní maskování. U Lennonovy zdi v blízkosti Karlova
mostu v Praze se nový kompaktní model stal turistickým magnetem. Dnes je tato zeď
na Malé Straně v Praze pokrytá směsí pouličního umění, které ovšem s původní podobou
a charakterem Lennonovy
zdi nemá nic společného. Je
místem, kde se může projevit
kdokoli s čímkoliv bez obav
z pronásledování. Český
streetartový umělec Chemis
a fotograf a influencer
Dave Krugman z New Yorku
zde vytvořili video, které
propojuje symboliku místa
s novým vozem Škoda Scala
a z nového kompaktního
modelu vytvořili hlavního
představitele streetartového
uměleckého díla.
více na www.autoweek.cz

18. test AutoBest na okruhu Vairano
Tradiční testování finalistů ankety AutoBest
se už potřetí uskutečnilo na předměstí Milána
v testovacím areálu Vairano ASC Center patřícím
časopisu Quattroruote.
Letošními finalisty jsou trojice vozů koncernu PSA
Citroën Berlingo/Peugeot Rifter/Opel Combo,
Citroën C4 Cactus, Dacia Duster, Ford Fiesta, Kia
Ceed a Toyota Corolla. Toyota k testům poprvé
připravila i možnost srovnání obou systémů
hybridního pohonu pro novou generaci modelu
Corolla.
Tradičním začátkem testů bylo seznámení
se s vozy v běžném provozu v okolí města San
Genesio ed Uniti. Tak jako každý rok byli porotci,
včetně těch přijíždějících z východní Evropy,
překvapeni, s jak neuvěřitelně nekvalitními
silnicemi se lze na severu Itálie setkat. Pro účely
testu jsou ovšem tyto silnice ideální, protože
dokáží odhalit skryté nedostatky zkoušených
vozů. Je ale vidět, že Itálie dlouhodobě do oprav
silniční sítě neinvestuje.
Další fází je setkání s představiteli automobilek,
kteří při originálním představení seznamují
všechny přítomné, tedy i zástupce konkurence,

s přednostmi svých vozů s cílem seznámit
porotce s přednostmi jejich vozů z hlediska kritérií
používaných při volbě, přičemž mají k dispozici
matici se 13 hodnotícími kritérii a jejich váhou. Své
vozy představili Xavier Peugeot (Citroën), Rainer
Wode (Ford), David Labrosse (Kia), Peter Kuhn
(Opel) a Rembert Serrus (Toyota) a spolu s nimi
PR pracovníci Nicolas Judenne (Citroën), Panu
Vainamu (Kia) a Jean-Philippe Kemf (Opel).
Letošní prezentace lze jednoznačně označit
za zdaleka nejkvalitnější za celou historii pořádání
těchto setkání. Všechny značky vzaly svůj úkol
velmi vážně a současně s nadhledem. Všechny
prezentace výrazně převyšovaly běžný standard
známý z představení novinek pro novináře.
K tomu se přidaly i zajímavé odpovědi na dotazy,
včetně diskuzí se zástupci konkurence, přičemž
otázky zahrnovaly i oblasti budoucích strategií
jednotlivých značek s ohledem na nadcházející
přechod k elektromobilitě.
Více o testech na okruhu na str. 11 (po stažení
pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Škoda obhájila titul ve WRC 2
Posádky továrního týmu Škoda
vyhrály 11 ze 13 soutěží kategorie
WRC 2 mistrovství světa 2018
(FIA World Rally Championship),
přičemž ve čtyřech zaznamenaly
dvojité vítězství. Tovární posádky
Škoda díky tomu vybojovaly první
tři místa v celkovém hodnocení
kategorie WRC 2 a potřetí
v řadě tovární posádka Škoda
Motorsportu vyhrála kategorii
WRC 2 v mistrovství světa.
Po sezónách 2015, 2016 a 2017 si tým
Škoda Motorsport opět zajistil první
místo v hodnocení týmů kategorie
WRC 2.
Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se stali mistry světa kategorie WRC 2, mistři světa
sezóny 2017 Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S) skončili druzí a mladá posádka
Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) doplňuje stupně vítězů celkového
hodnocení.
Při příležitosti výroční tiskové konference konané v Praze představila Škoda Motorsport
i nový koncept soutěžního vozu Fabia R5, který by měl být homologován pro sezonu 2019.
více na www.autoweek.cz
Škoda Motorsport má novou budovu
Škoda Motorsport získal zázemí ve zcela novém sídle v těsné blízkosti továrny Škoda
Auto na okraji Mladé Boleslavi. V budově navržené přímo na míru je připraven prostor
pro všechna oddělení Škoda Motorsportu pod jednou střechou, a může tak vycházet
vstříc svým zákazníkům i potřebám
továrního týmu ještě lépe než dříve.
V nové budově má tým Škoda
Motorsport vše, co potřebuje výzkumné a vývojové centrum,
výrobu, dílnu, sklady, přípravu
prototypů,
logistiku,
kanceláře
i showroom. Kancelářské prostory
nového centra mají plochu 1859
m2 a dalších 3844 m2 pro dílny
a skladové prostory. Celkově nové
centrum zabírá plochu o rozloze
16 400 m2.
více na www.autoweek.cz
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Přibyl se věnuje obnově zámku
v Konojedech
Dovozce motocyklů do ČR a dlouholetý
šéf motocyklové sekce SDA Vladimír
Přibyl se v posledních letech věnuje
obnově svého zámku v Konojedech.
Letos pokročil, peníze mu uvolnil
z neinvestičního dotačního programu
Ústecký kraj na obnovu zámecké
budovy.
„Konojedy u Úštěku mají velké množství
autenticky dochovaných venkovských
staveb, drobných sakrálních památek,
monumentální kostel a zámek spjatým
s rodem Šporků,“ uvedl Přibyl. Proto
se staly v posledních letech cílem zájmu,
respektive výzkumu studentů katedry
historie Filozofické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Český Dachser vymění generálního
ředitele
Mezinárodní
logistický
provider
Dachser Czech Republic opouští
generální ředitel a předseda
představenstva
Petr
Kozel.
Po 12 letech aktivního působení
ve společnosti a 26 letech
v logistice odchází do penze.
Od ledna 2019 převezme jeho roli
Jan Pihar, který doposud úspěšně
řídí největší pobočku společnosti
v České republice - Dachser
Kladno. Kozel založil v roce 1992
spediční společnost E.S.T., stál
v jejím čele jako majitel a generální
ředitel.
Během
několika
let
na
českém
trhu
vybudoval
společnost, která zaujala přední
pozici zejména v oblasti dopravy
a spedice. Snaha o integraci
do
evropského
trhu
vedla
k uzavření smlouvy o partnerství
s německým logistickým koncernem
Dachser.
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Konference ČAP
- Cool Driving:
Challenging
Autonomous
Systems

Šok pro Trumpa: GM
v USA zavře čtyři
továrny

Testy AutoBest na okruhu
Vairano

700 k pro klubové
závody

EcoCar 2018

Konference ČAP - Cool Driving:
Challenging Autonomous Systems
Česká asociace pojišťoven pod záštitou
guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka
uspořádala 3. konferenci pojistného trhu, která se
zabývala tématem Jak blízko jsme autonomnímu
řízení a kdo bude pojistníkem zítřka? Představitelé
pojišťoven diskutovali se zahraničními experty
a specialisty z automobilového průmyslu,
telekomunikací o budoucnosti s autonomními
systémy.
„Rolí asociace je nejen
stát po boku pojišťovnám
při
jejich
vyrovnávání
se s novými regulacemi,
ale má být místem inspirace,
pomáhat dívat se za horizont
na svět zítřka. Pojišťoven bude
v budoucnu třeba více než
kdy jindy, čekají nás výzvy
jako frekventovanější výskyt
přírodních katastrof, zvyšující
se kybernetická rizika nebo
větší
příležitost
pomoci
v důstojném stáří. Zavádění
asistenčních
systémů
v autech je jasným ukazatelem budoucnosti.
Chceme v diskuzi s našimi hosty odpovědět
některé zásadní otázky, které okolo tématu
vznikají,“ zahájil konferenci výkonný ředitel ČAP
Jan Matoušek.

Vstupní
prezentaci
předvedli
Marco
Amendolagine ze společnosti Octo Telematics
a Philippe Talleux z AXA Global P&C. Uvedli,
že v současnosti je více než 90 % dopravních
nehod způsobeno lidskou chybou, takže by
autonomnímu řízení garantovalo rapidní snížení
nehodovosti. Dále uvedli, že se předpokládá, že
v roce 2040 už bude na světě prodáno více než
33 milionů autonomních vozidel.
Z
panelových
vzešly závěry a
do budoucna:

diskuzí
otázky

Česká
republika
se
autonomními
vozidly
musí
aktivně
zabývat,
protože
podstatná
část
našeho průmyslu se zakládá
na produkci automobilů.
- Je důležité, aby evropská
legislativa navrhla základní,
sjednocující
principy,
neboť různí výrobci nyní
implementují různé autonomní prvky. S ohledem
na budoucí fungování a kooperaci autonomních
vozidel je nezbytné již nyní utvářet nezbytné
standardy. Bohužel se tak neděje.
- Hlavní cíl pojištění zůstane stejný. Bude nabízet
řešení pro ochranu zákazníků a jejich majetku.
Jedná se pouze o další vývojovou fázi. Vždy
se bude vyskytovat něco, co klient bude
chtít pojistit. Autonomní vozidla pro pojišťovny
znamenají další velkou příležitost.
- I když technologie autonomních vozidel
technicky zvládnou vše potřebné, nejpodstatnější
otázku bude etické hledisko: jak autonomní
vozidla naprogramovat pro situace, v nichž
neexistuje pozitivní řešení a při nichž bude
ohrožena posádka vozidla či další účastníci
silničního provozu.

více na
www.autoweek.cz

Testy AutoBest na okruhu Vairano
Během testování na okruhu ve Vairanu nejde
o srovnávací test ani o měření výkonnosti. Jde
především o prověření všech vozů v extrémních
situacích, k nimž dochází v běžném provozu
a s nimiž se musejí automobily vyrovnávat
bez ohledu na kategorii, do níž náleží - jde
o ovladatelnost a chování vozu v sériích zatáček
s různým poloměrem, stabilitu při extrémním
brzdění, zvládání vyhýbacího manévru, jízdu
po nekvalitních cestách, ukazující schopnosti
tlumení podvozku a ovladatelnost vozu
na příčných i podélných nerovnostech,
a brzdění na mokru. Přitom měli porotci k dispozici
od každého modelu různé verze karoserií
i pohonných jednotek.
Současně s tím se samozřejmě členové poroty
AutoBest mohou s vozy detailně seznámit
i z hlediska jejich praktičnosti a dalších parametrů,
které je zajímají. Přitom mohou vše přímo
na místě probírat se zástupci automobilek. Získávají
tak potřebné informace pro následné hodnocení
podle přesně stanovených kritérií.

evropské motoristy. Do hodnocení se proto
zahrnují jen rodinné automobily s cenou základní
verze nepřesahující hranici 20 000 eur bez DPH.
U všech finalistů automobilky zaručují, že je tato
podmínka splněna a že jsou jejich vozy v prodeji
ve většině zemí do konce února následujícího
roku.
Porotci nyní vyhodnotí své zážitky z Vairana
a do svého hodnocení zahrnou i konkrétní
situaci na každém trhu. Poté propočtou bodové
hodnocení. Součet jejich hodnocení určí pořadí
tak, aby byl vítěz ohlášen 15. prosince. Spolu
s tím budou oznámeni i vítězové dalších
kategorií, v nichž porota hodnotí největší přínos
pro automobilový průmysl.
Tradiční slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
během galavečera 6. února 2019 v Bruselu.
Tam budou pozvány nejen představitelé
oceněných firem, ale i další významné osobnosti
evropského
automobilového
průmyslu
bez ohledu na to, kdo bude konečným vítězem.

Porota AutoBest volí auto, které podle daných
kritérií vychází jako ta nejlepší koupě pro běžné
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Šok pro Trumpa: GM v USA zavře čtyři továrny
Vedení General Motors potvrdilo, že uzavření
kanadského závodu Oshawa v Ontariu nebude
jediným omezením výroby, k němuž v příštím
roce dojde. V USA to bude horší, protože zde GM
od roku 2019 zastaví výrobu ve čtyřech závodech
- dvou pro montáž vozidel Detroit-Hamtramck
a Lordstown a dva na výrobu pohonných
jednotek v Baltimoru a Warrenu.

Bylo také potvrzeno, že výroba plug-in hybridního
Chevroletu Volt skončí 1. března 2019. Uvedení
plně elektrického Chevroletu Bolt v roce 2016
sice odčerpalo část zájemců o Volt, jenže
zájem o obě vozidla letos v porovnání s rokem
2017 poklesl v součtu o 41,1 % (v prvním čtvrtletí
to bylo 3949 kusů obou vozidel s elektromotory
v porovnání s 6710 vozidly v roce 2017).

V obou závodech montujících auta se vyrábějí
stále hůř prodejné sedany - v Hamtramcku
Buick LaCrosse, Cadillac CT6, Chevrolet Impala
a Chevrolet Volt, v Lordstownu Chevrolet Cruze.
GM v reakci na změnu zákaznických preferencí
v USA během příštího roku přerozdělí produkty
do menšího počtu závodů. Ford ze stejného
důvodu končí s výrobou všech tradičních
sedanů a hatchbacků pro severoamerický trh.

Přesto generální ředitelka GM Mary Barraová
uvedla, že se zdvojnásobí zdroje vyčleněné
na výrobu vozidel s elektrickým pohonem
a autonomních vozidel. Kromě toho GM soustředí
svá globální vývojová centra a rozšíří využívání
virtuálních nástrojů ke snížení doby vývoje
a nákladů.

Kromě toho GM do konce roku 2019 přestane
provozovat další dvě továrny v jiných regionech
a uzavře továrnu Gunsan v Jižní Koreji. GM věří,
že tato opatření povedou k úspoře 6 miliard
dolarů do konce roku 2020 snížením výrobních
nákladů o 4,5 miliardy dolarů a snížení investičních
výdajů o 1,5 miliardy dolarů. Současně tím v USA
sníží počet zaměstnanců o 14 000 lidí.

Prezident Donald Trump tato opatření ostře
odsoudil: „Měli by zatraceně rychle otevřít novou
továrnu ve Spojených státech.“ Současně vyzval
Barraovou, aby GM ukončilo výrobu aut v Číně.
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EcoCar 2018
Zlatý volant podruhé udělí cenu
v oblasti ekologie. Rozhodne o ní
veřejnost. Anketa EcoCar naváže
na loňskou anketu Eko-počin roku,
která se v rámci Zlatého volantu
představila
poprvé.
Zatímco
v loňském roce byly nominovány
nejen auta s alternativním pohonem,
ale také nové technologické
koncepty posouvající toto odvětví,
pro rok 2018 se pořadatel rozhodl
volbu zjednodušit a o prvenství
se utkají pouze sériově vyráběná
eko-auta.

Výrobce Model
1

Audi Q8 (mild-hybrid)

2

Audi A4 G-tron (CNG)

3

BMW

Nový i8 roadster

4

BMW

X5 X-drive 45e iPerformance

5

Fiat Punto (CNG)

6

Fiat Dobló (CNG)

7

Fiat Ducato (CNG)

8

Ford Mondeo (hybrid)

9

Honda

10

Hyundai Motor Hyundai Kona (elektromobil)

11

Hyundai Motor Hyundai Ioniq (hybrid)

Slavnostní vyhlášení vítěze ankety
proběhne v rámci galavečera
Zlatý volant, který se uskuteční
20. února 2019 v prostorách Pragovky
v pražských Vysočanech.

12

Hyundai Motor Hyundai NEXO (vodíkový pohon)

13

Hyundai Motor IVECO Daily (CNG)

14

Kia Motors

KIA e-Niro (elektromobil)

15

Kia Motors

KIA Optima (hybrid)

16

Kia Motors

KIA Soul EV (elektromobil)

Přes úvodní obavy z mírné
kontroverze,
kterou
s
sebou
oceňování alternativních pohonů
nese, byl loňský úvodní ročník
úspěšný. Hlasování se zúčastnily
vyšší stovky hlasujících. Loni anketu
vyhrála
rychlonabíjecí
stanice
pro elektroauta.

17

Land Rover

Range Rover (hybrid)

18

Lexus

19

Mercedes-Benz

S500 (plug-in hybrid)

20

Mercedes-Benz

Sprinter (CNG)

21

Mitsubishi Outlander PHEV (mild-hybrid)

22

Mini Countryman (hybrid)

23

Nissan

Leaf (elektromobil)

EcoCar bude jednou ze tří kategorií,
ve které o vítězi rozhodne pouze
veřejnost. Hlasování bude probíhat
na webu Zlatého volantu od prvního
prosince do 21. ledna. Jen a pouze
veřejnost rozhodne také o vítězích
kategorií Zlaté sportovní auto roku
a Zlatá motorka roku.

24

Nissan

eNV200 (elektromobil)

25

Peugeot Partner electric (elektromobil)

26

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo (hybrid)

27

Renault

28

Seat Leon TGI (CNG)

29

Suzuki

Swift (hybrid)

30

Škoda

Octavia G-Tec (CNG)

31

Škoda

Citygo G-Tec (CNG)

32

Tesla Model S

33

Toyota

Prius (hybrid)

34

Toyota

Rav 4 (hybrid)

35

Volkswagen

e-Golf (elektromobil)

36

Volkswagen

Passat GTE (hybrid)

37

Volkswagen

Caddy TGI (CNG)

38

Volvo

S90 (hybrid)

39

Volvo

XC90 (hybrid)

40

Jaguar

I-Pace (elektromobil)

CR-V (hybrid)

Lexus RX Hybrid (hybrid)

Zoe (elektromobil)
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700 k pro klubové závody
Porsche na autosalonu v Los Angeles představilo
nejen novou generaci modelu 911 (992),
ale také závodní vůz odvozený od verze 911 GT2
RS (991.2) určené pro normální silniční provoz.
Produkce závodní verze 911 GT2 RS Clubsport je
striktně limitována počtem 200 kusů. Novinka je
určena nejen pro klubové závodění, ale počítá
se i s jejím použitím v mezinárodních závodních
šampionátech.
Pohání jej nejnovější verze kapalinou chlazeného
plochého šestiválce 3,8 l přeplňovného dvěma
turbodmychadly. V základní podobě dosahuje
výkon 515 kW (700 k). Elektronický management
motoru je Continental SDI 9. Na motor navazuje
sedmistupňová dvojspojková převodovka PDK
ovládaná páčkami pod volantem.
Brzdy
jsou
vpředu
se
šestipístkovými
monoblokovými čelistmi vyrobenými z hliníkové
slitiny a působícími na ocelové kotouče
o průměru 390 mm vybavené vnitřním chlazením.
Vzadu jsou čtyřpístkové čelisti a kotouče
o průměru 380 mm.

Vůz je vybaven stabilizačním systémem PSM
(Porsche Stability Management) zahrnujícím
protiprokluzový
systém
a
protiblokovací
systém brzd. Tyto asistenční systémy může
řidič přestavovat ovladači na centrální konzoli
nebo je zcela vypnout. Snímatelný volant převzatý
z 911 GT3 R je vybaven barevným displejem.
Přístrojový panel Cosworth ICD zahrnuje záznam
dat a chronometr. Jednosedadlový interiér
je chráněn masivním bezpečnostním rámem.
Závodní sedadla Recaro mají šestibodové
bezpečnostní pásy. Pro dosažení optimální
teploty v kokpitu je vůz vybaven klimatizací.
Vůz je dlouhý 4743 mm při rozvoru náprav
2457 mm a má hmotnost 1390 kg. Integrovaný
pneumatický zvedák má tři výsuvné podpěry.
Světlomety jsou LED.
Porsche 911 GT2 RS Clubsport bude možné
objednávat za cenu 405 000 eur plus DPH. První
dodávky přijdou v květnu 2019.
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