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AUTOnews
PØEKLADY Z ANGLIÈTINY
A DO ANGLIÈTINYse zamìøením
na technická témata pøedevším z oblasti
automobilového prùmyslu.
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Za mnoho let překládání textů s odbornou automobilovou tematikou máme vlastní rozsáhlou
databázi technických výrazů.
Texty s automobilovou tématikou spojujeme s odborným lektorováním.
Nabízíme i rešerše internetových stránek na zadaná témata.
Reference překladů:
- Knihy - historické práce pro vydavatelství ELKA PRESS (Žije Elvis?, Ponorkové eso), pro vydavatelství REBO
knihy pro děti (Náklaáky a traktory, Rychlá auta, Závodní motorka, Letadla, Pirátská lo, Atlas světa)
i dospělé (Stromy, Reflexní terapie, Krajinomalba), pro vydavatelství Mladá fronta encyklopedická kniha
Adama Hay-Nichollse Formule 1.
- Scénáře dokumentů České televize věnovaných motoristickému sportu (Zákulisí formule 1, Super racers,
Monako - Závod králů, Ayrton Senna - Poslední dny idolu, Jak se jezdí Dakar, Jak funguje tým formule 1,
Jak pracuje tým v Le Mans) a automobilové technice (Automobil budoucnosti).
- Překlad knihy The Evolution Theory pro dovozce vozů Mitsubishi M Motors.
- Překlady textů pro www.autoweek.cz, ekonomicky zaměřené články z Automotive News pro časopis Auto Data
& News, články zaměřené na technická témata a problematiku bezpečnosti silničního provozu pro časopis
ÚAMK Autostyl, technicky a ekonomicky zaměřené články pro časopis FORMULE, v letech 2000 - 2002
pro českou verzi anglického časopisu F1 RACING.
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České Top 10 v lednu a únoru 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Škoda Octavia
Škoda Fabia
Renault Thalia
Škoda Superb
Škoda Yeti
Renault Mégane
Volkswagen Golf
Dacia Duster
Hyundai i30
Ford Focus

3968
2289
929
900
640
622
570
508
476
465
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
18.
19.
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Ford Fiesta
Volkswagen Polo
Renault Clio
Opel/Vauxhall Corsa
Peugeot 207
Opel Astra
Ford Focus
Renault Mégane
Fiat Punto
Fiat Panda
Citroën C3
Nissan Qashqai
BMW 3
Renault Scénic
Škoda Octavia
Peugeot 308
Audi A3
Audi A4
Volkswagen Passat

502
425
364
348
333
310
306
292
272
266
236
230
215
187
187
186
181
178
173
170

307
595
439
921
622
827
152
348
612
553
323
140
982
623
012
994
976
860
069
876
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SsangYong Korando:
Nový pokus
SsangYong se s novými indickými majiteli vrací na trh
s crossoverem spojujícím technickou vyspělost a na svou
třídu nízkou spotřebu paliva s atraktivním designem od
Giorgetta Giugiara. Od počátku vývoje stála v popředí
snaha konstruktérů i schopnost vozu k tažení.
Jde o první SUV značky se samonosnou konstrukci
s motorem uloženým vpředu napříč. Při délce 4410 mm
má rozvor náprav 2650 mm a obrysový průměr zatáčení
je 10,9 m. Zavazadlový prostor o objemu 486 l má velké
přihrádky pod podlahou.

D20DTF 2WD MT
D20DTF 4WD MT
D20DTF 4WD AT
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výkon/převodovka
129 kW/6M
129 kW/6M
129 kW/6A

pohon
4x2
4x4
4x4

Nový dvoulitrový vznětový čtyřválec byl vyvinut
ve středisku ve Stuttgartu. Má výkon 129 kW (175 k)
při 4000/min a největší točivý moment 360 N.m. K dispozici jsou verze s pohonem předních kol i se stálým
pohonem všech kol AWD s elektronicky řízeným
rozdělením točivého momentu na zadní nápravu
prostřednictvím lamelové spojky s možností režimu
uzávěrky (Lock Mode).
V základní výbavě Korando nabízí šest airbagů, vícefunkční elektronický stabilizační program ESP, klimatizaci
a palubní počítač. SsangYong Korando přichází do
prodeje s nabídkou pětileté záruky resp. 100 000 km.

Active
579 900
625 900
-

Comfort
659 900
699 900

Executive
769 900

FORD FOCUS:
Sázka na techniku
Ford Focus třetí generace překračuje rámec segmentu
kompaktních vozů nabídkou špičkové techniky a kvalitnější
výbavou. Evropská podoba tohoto globálního modelu se
vyrábí v německém Saarlouis.
U Fordu se snažili zachovat vnější rozměry a hmotnost vozu.
S pětidveřovou karoserií je jen o 21 mm delší (4358 mm),
přičemž rozvor náprav vzrostl o 8 mm na 2648 mm.
Nový Focus se snaží překonat konkurenci větším potěšením
z jízdy a ovládání auta. Interiér zaujme přehledným uspořádáním přístrojů i soustředěním ovládacích prvků na volantu.

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

zaváděcí ceny
Ti-VCT Duratec
Ti-VCT Duratec
EcoBoost
EcoBoost
TDCi Duratorq
TDCi Duratorq
TDCi Duratorq
TDCi Duratorq
TDCi Duratorq
TDCi Duratorq
TDCi Duratorq

výkon/převodovka
77 kW/5M
92 kW/5M
110 kW/6M
134 kW/6M
70 kW/6M
85 kW/6M
85 kW/6A PowerShift
103 kW/6M
103 kW/6A PowerShift
120 kW/6M
120 kW/6A PowerShift

Trend
359 990
387 990
432 990
414 990
442 990
492 990
-

Samozřejmostí je bohatá nabídka motorů s dynamickou
charakteristikou, přičemž jsou zde zcela nové zážehové
motory EcoBoost kombinující přímé vstřikování benzinu
s přeplňováním turbodmychadlem. Technickou zajímavostí
na podvozku je systém TVC (Torque Vectoring Control) zlepšující přilnavost hnacích kol a omezující nedotáčivost bez
potřeby omezení výkonu motoru jako při zásahu ESP.
Základní výbava Trend má v základní výbavě šest airbagů, ESP,
klimatizaci, rádio s CD a USB, palubní počítač a elektricky
ovládaná přední okna. V tabulce uvedené ceny platí pro
pětidveřový hatchback, sedan je o 25 000 Kč dražší a kombi
o 34 000 Kč.
Titanium
452 990
497 990
539 990
507 990
557 990
542 990
592 990
575 190
625 190

www.autoweek.cz
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Opel Astra Sports Tourer:
SPORTOVNÍ KOMBI
Astra Sports Tourer byla navržena v technickém středisku v
německém Rüsselsheimu ale vyrábí se v anglickém Ellesmere
Portu.
S hatchbackem se kombi shoduje až ke středovým sloupkům,
ale jedná se o zcela osobitý automobil s rozměrným zavazadlovým prostorem o objemu 500 l, který lze zvětšit až
na 1550 l pomocí asymetricky dělených zadních sedadel
FlexFold. Ta se snadno sklápějí stlačením knoflíku ze zavazadlového prostoru. Po jejich sklopení vzniká plochá kompletně

akční ceny
1,4
1,6
1,4
1,4
1,6
1,3
1,7
1,7
2,0
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Turbo
Turbo
Turbo
CDTI Start&Stop
CDTI 110 hp
CDTI 125 hp
CDTI
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výkon/převodovka
74 kW/5M
85 kW/5M
88 kW/6M
103 kW/6M
132 kW/6M
70 kW/5M
81 kW/6M
92 kW/6M
118 kW/6M

Essentia
357 900
388 000
406 000
432 700
-

čalouněná podlaha s délkou 1835 mm. V nabídce je i adaptabilní úložný systém FlexOrganizer.
Základní výbava Essentia má standardně čtyři airbagy, ESP,
rádio, klimatizaci, střešní nosič, elektricky ovládaná přední
okna a zrcátka. Enjoy přidává mj. další dva airbagy, tempomat,
kvalitnější rádio se sedmi reproduktory a aktivní opěrky hlavy.

Enjoy
367 900
398 000
416 000
428 000
442 700
454 000
474 000
483 000

Sport
401 800
431 900
449 900
461 900
487 900
507 900
516 900

Cosmo
407 800
437 900
455 900
467 900
517 900
493 900
513 900
522 900

CITROEN C4 :
Větší možnost individualizace
Druhá generace Citroenu C4 je k dispozici jen s pětidveřovou
karoserií hatchback se zcela nově pojatým designem. Vyrábí
se ve francouzských Mulhúzách. Zůstal zachován rozvor
náprav 2608 mm a délka vzrostla jen o 50 mm na 4330 mm.
Zavazadlový prostor je 380 l s náhradním kolem, které je
standardní výbavou.
Citroen C4 opouští volant s pevným středem, ale na nyní
klasickém volantu je řada ovládacích prvků. Vracejí se také
klasické kruhové přístroje. Nastavení tlumení podvozku
je odlišné podle parametrů pohonné jednotky. V nabídce
je i mikrohybridní verze e-HDi se systémem Stop&Start
a pneumatikami Michelin Energy Saver.
zaváděcí ceny
1,4 VTi
1,6 VTi
1,6 VTi AT
1,6 THP
1,6 HDi 90
1,6 HDi 110
1,6 e-HDi airdream
2,0 HDi

Základní varianta Attraction má šest airbagů i elektricky
ovládaná přední okna, tempomat, klimatizaci či indikátor
řazení, ale nikoliv autorádio a ESP je jen za příplatek. Dovozce
ale předpokládá, že dvě třetiny kupujících bude volit střední
výbavu Tendence, přidávající mj. i rádio, ESP a palubní počítač.
Prosvětlení od velkého čelního skla lze zvětšit o panoramatickou prosklenou střechou, která je v nabídce od úrovně
výbavy Tendance. Citroen C4 nabízí mnoho individuálně
nastavitelných prvků výbavy včetně zvuků či barev sdruženého
přístroje. V nabídce je také služba Citroen WiFi On Board
umožňující použití internetu.
výkon/převodovka
70 kW/5M
88 kW/5M
88 kW/4A
115 kW/6BMP
68 kW/5M
82 kW/6M
82 kW/6BMP
110 kW/6M

Attraction
274 900
329 900
-

Tendance
319 900
349 900
379 900
369 900
389 900
422 900
-

Exclusive
414 900
454 900
454 900
487 900
499 900

www.autoweek.cz

5

AUTOsalon

C H EV R O L E T
ORLANDO
Víceúčelový originál
Chevrolet nový model Orlando označuje jako minivan,
ale najdeme v něm prvky velkého kombi a jeho design
připomíná crossovery. Výsledkem je pohodlný automobil
úspěšně plnící více účelů současně.

6
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Chevrolet Orlando používá stejnou kompaktní koncernovou
platformu GM jako sedan Chevrolet Cruze, nová generace
Opelu Astra či elektrická dvojčata Chevrolet Volt/Opel
Ampera.
Orlando vytvořila jihokorejská společnost GM DAT jako
kompaktní rodinné auto. Do nabitého segmentu kompaktních
minivanů jej vyslala s originálním, sebevědomě působícím
designem a nadstandardním vnitřním prostorem. Od poměrně
tradičního profilu vozů tohoto segmentu se cíleně liší profilem
a stylistickými prvky vyvolávajícími dojem crossoveru, což je
mezi kupujícími stále populárnější kategorie.
Orlando je standardně sedmimístné (s výrobou pětimístné
verze se nepočítá). Oproti sedanu Cruze má Orlando o 75 mm
delší rozvor (2760 mm) a je i širší s rozchodem 1584 mm
vpředu a 1588 mm vzadu (u Cruze je to 1544/1558 mm).
Průměr otáčení je 11,3 m.
Vzpěry McPherson u přední nápravy zaujmou hydraulickými
pouzdry pro lepší odizolování nárazů. Zadní vlečená náprava
je se zkrutnou příčkou a vytváří dostatečný prostor pro třetí
řadu sedadel.

8
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Přednosti Orlanda jsou především v interiéru. Nevyniká sice
mimořádnou variabilitou, ale k základním funkcím manipulace se sedadly ve druhé a třetí řadě přidává nadprůměrný
prostor. Interiér vychází z principu tzv. duálního kokpitu
vytvářeného masivní středovou konzolí. Ta obklopuje cestující na předních sedadlech aniž by je omezovala v pohybu.
Velmi dobrý výhled je nejen z předních sedadel, ale i ze
druhé řady s poněkud vyvýšenou polohou. Oproti jiným
vozům poskytuje i třetí řada sedadel větší prostor pro hlavu,
lepší výhled a snazší přístup i když ani zde se nedá počítat s
tím, že by se dvou sedadel využívalo jinak než jen pro krátké
cesty.
Interiér je vysoce funkční, praktický s ergonomicky optimálně
uspořádanými ovládacími prvky. Příjemná je modrá iluminace
nasvícení přístrojů. Odkládací prostory jsou rozměrné
a najdete je na všech využitelných místech. Úplnou novinkou
je přihrádka pod panelem audiosoustavy, v níž lze před zraky
nenechavců skrýt několik CD či přehrávač MP3. Je v ní
standardně umístěna přípojka a na přání i USB.
V sedmimístné podobě je objem zavazadlového prostoru jen
89 l, ale v pětimístném uspořádání nabízí 456 l a při sklopení
druhé i třetí řady vzroste na 856 l při zcela rovné podlaze.
Přitom se sedadla ve druhé a třetí řadě nemusejí vyjímat
z vozu, ale velmi jednoduše zasouvají do podlahy.

www.autoweek.cz
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Evropským nárokům odpovídají i pohonné jednotky. Zážehový čtyřválec 1,8 l Ecotec má 104 kW (141 k) při 6200/min
a točivý moment 176 N.m při 3800/min. Dvoulitrový turbodiesel s vysokotlakým vstřikováním nafty systémem Common
Rail je k dispozici ve dvou výkonových verzích - se 120 kW
(163 k) a točivým momentem 360 N.m nebo 95,5 kW (131 k)
a 315 N.m. Převodovky jsou šestirychlostní, u výkonnější
verze turbodieselu může být i samočinná.
Orlando přichází na český trh ve třech úrovních výbavy.
Základní LS bude mít standardně šest airbagů, elektronický
stabilizační systém ESC, rádio/MP3 se vstupem AUX, výškově
nastavitelná přední sedadla, dálkově ovládané centrální
zamykání, elektricky ovládaná zrcátka a přední okna a 12 V
zásuvku.

HLAVNÍ ROZMĚRY
délka (mm)

4652

šířka (mm)

1836

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

výška (mm)

1633

motory
1,8
palivo
B
výkon (kW/k)
104 (141)
točivý moment (N.m)
176
převodovka
6M
rychlost (km/h)
185
zrychlení 0-100 km/h (s)
11,6
spotřeba (l/100 km)
7,3

rozvor (mm)

2760

2,0D 131 k 2,0D 163 k
N
N
120 (163)
96 (131)
360
315
6M/6A
6M
195
180
10,0/11,0
10,3
6,0/7,0
6,0

ZÁKLADNÍ CENY VČ. DPH
Chevrolet Orlando
výkon/převodovka
1,8
104 kW/6M
2,0D 131 k
96 kW/6M
2,0D 163 k
120 kW/6M
2,0D 163 k
120 kW/6A
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Střední stupeň výbavy LT přidá klimatizaci, elektricky ovládaná
zadní okna, palubní počítač, parkovací senzory a ovládaní
audiosoustavy na volantu. LT Plus přidává mj. připojení MP3,
USB a iPod. Nejvyšší úroveň LTZ má navíc větší obrazovku pro
informační systémy, 17" kola z lehkých slitin či elektronický
tempomat. V závislosti na stupni výbavy se odlišují i barvy
a povrchy prvků interiéru.

www.autoweek.cz

LS
362 900
420 400
-

LT
390 900
448 400
-

rozchod (mm)

1584/1588

průměr zatáčení (m)

11,3

zavazadlový prostor (l)

89/456/856

nádrž paliva (l)

64

pohotovostní hmotnost (kg)

1603-1734

užitečná hmotnost (kg)

576

LT Plus
402 900
460 400
467 900
497 900

LTZ
417 900
482 900
512 900

www.autoweek.cz
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AUTObest
Jacques Chauvet, vedoucí Renault Euromed a předseda
automobilky Dacia, s presidentem poroty Iljou Selikarem

AutoBest
oslavil 10 let

Desáté vyhlášení výsledků ankety AutoBest se uskutečnilo
v divadle Bulandra v Bukurešti. Zúčastnila se jej stovka
významných hostí včetně mnoha vedoucích pracovníků
evropských automobilek.
Při příležitosti 10. výročí vzniku organizace AutoBest byli
mimořádnou cenou 10 Anniversary Diploma of Honor
oceněni současní i bývalí vedoucí představitelé automobilek
Wayne Brannon (Chevrolet), Luca de Meo (Volkswagen),
Christian Esteve (Renault), John Fleming (Ford), Carl Peter
Forster (Tata), Chris Lacey (GM), Jean-Charles Lievens (Kia),
Osamu Masuko (Mitsubishi), Allan Rushforth (Hyundai) a Ian
Slater (Ford).

CompanyBest 2010:
ManBest 2010:
DesignBest 2010:
EcoBest 2010:
TechnoBest 2010:
SafetyBest 2010:
SportBest 2010:

Část poroty AutoBest
se zástupci automobilky Dacia

President Chevrolet Europe Wayne Brannon
a šéf Dacie Jacques Chauvet

AutoBest 2011
1.
2.
3.
4.
5.

Dacia Duster
Opel Meriva
Renault Fluence
Citroen C3
Kia Venga

863
822
717
654
544

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Volkswagen Group
Wayne Brannon, president Chevrolet Europe
Peter Schreyer, vicepresident Kia Motors odpovědný za design
Nissan Motor za elektromobil Leaf
Fiat za motor TwinAir
Ford za nové systémy bezpečnostních pásů a airbagů
Burçu Cetinkaya, účastnice rallye IRC

Peter Schreyer názorně
vysvětluje co je "tygří nos"
na přídi vozů Kia

Operační ředitel Hyundai
Europe Allan Rushforth ocenil
příležitost k setkání s kolegy
z jiných společností

Šéf marketingu Volkswagenu
Luca de Meo připomenul,
že automobil není jen zbožím,
ale je spojen i s emocemi
President Mitsubishi Europe
Akinori Nakaniši v zastoupení
presidenta Mitsubishi Motors
Osamua Masuka popřál pokračování úspěšné činnosti AutoBest

12
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AUTOexclusive

Ford Galaxy
PRVNÍ TŘÍDOU
Velké MPV Ford Galaxy dostalo pro modelový rok 2010 nový
svěží vzhled a nové pohonné jednotky. Především ale udělalo
další krok směrem k exkluzivním kategoriím. Toto už není
"people mover", ale luxusní dopravní prostředek ideální pro
dlouhé cesty.

14
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AUTOexclusive
Rodinný nebo pro fleetovou klientelu předurčený majestátní
vůz dostal nový design, který spolu s prvky výbavy umocnil
jeho luxusní charakter. Dynamický profil Galaxy se skloněnou
přídí vylepšuje vzhled i aerodynamiku. Nová vylepšení, jako
zvýraznění tvaru kapoty, chromované detaily nebo přepracovaný přední nárazník se spodní mřížkou, přidávají vozu na
eleganci. Podobně na zádi svíticí diody (LED) s dlouhou životností zlepšují viditelnost vozu a současně vůz zatraktivňují.
V interiéru zaujmou nově použité luxusní povrchové a potahové materiály s modernějšími barvami. Dojem komfortu
umocňují nové dekorační lišty ve dveřních výplních a na
přístrojové desce.

16

www.autoweek.cz

Ale nejde jen o vzhled - nadprůměrný je i prostor ve všech
třech řadách sedadel. Od úrovně Ghia se dodává unikátní
stropní konzole po celé délce interiéru. Standardně dodávaný
systém sklápění sedadel Ford FFS (Ford FoldFlatSystem)
umožňuje ve druhé a třetí řadě vytvořit až 32 různých konfigurací. Zavazadlový prostor poskytuje objem 308-435/1130/2325 l.
Nosná struktura má velkou tuhost, zatímco podvozek
s pomocnými rámy vpředu i vzadu efektivně pohlcuje rázy
od nerovností silnice. Vytváří se tak optimální kombinace
pro přenos točivého momentu, lepší odezvu řízení s hydraulickým posilovačem a komfort pérování. S motory Duratorq
2,0 TDCi se dodává elektrohydraulický posilovač řízení
(EHPAS) s proměnlivým účinkem podle režimu jízdy.

Inovovaný vznětový motor Duratorq TDCi 2,0 l byl konstruován
tak, aby poskytoval vyšší výkon při nižších provozních
nákladech.
Poprvé se v nabídce Fordu objevilo i převodné ústrojí s dvojitou
spojkou - samočinná šestirychlostní převodovka Power Shift.
Ta přispívá k pohodlnější, hospodárnější a celkově příjemnější
jízdě. Její řazení je velmi rychlé a nedochází při něm k
přerušení přenosu momentu na kola. Vedle hospodárného
samočinného režimu umožňuje i sportovní s volbou rychlostních stupňů pomocí páky, ale bez nutnosti sešlapávat
spojkový pedál.

Základem pasivní bezpečnosti vozu je standardně dodávaný
inteligentní systém ochrany IPS kombinující nejmodernějšími
technologie ochrany řidiče i cestujících. Zahrnuje mj. 7 airbagů
(čelní vpředu, boční pro přední sedadla, stropní pro první
a druhou řadu sedadel a kolenní pro řidiče), dále teleskopický
sloupek řízení a deformovatelnou pedálovou skupinu PIPS,
ochranu před hyperflexí krční páteře při nárazu zezadu pro
obě přední sedadla, pevnou konstrukci karoserie s bočními
výztuhami a funkci automatické aktivace varovného osvětlení.

www.autoweek.cz
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AUTOexclusive
Sériově montované systémy aktivní bezpečnosti reprezentují
elektronický stabilizační systém ESP s protiprokluzovým
systémem TA a brzdový asistent EBA. Na přání je k dispozici
i systém interaktivního řízení dynamiky vozidla IVDC a tlumiče
pérování s plynule proměnnou charakteristikou CCD přinášející výrazné zlepšení ovladatelnosti, stability a brzdného
výkonu. Nabízí se rovněž asistent pro rozjezd ve svahu HSA,
spouštění tlačítkem Ford Power se systémem Ford KeyFree.
Dalšími prvky pro zvýšení bezpečnosti jsou systém hlídání
mrtvých úhlů BLIS a adaptivní světlomety. Získat lze i parkovací asistent nebo parkovací kameru.

Verze Ghia přidává mj. rádio/CD Sony, chromované ozdoby,
samočinné světlomety, tempomat s nastavitelný omezovač
rychlosti ASLD a třízónovou klimatizaci TEATC. Vrcholná
verze Titanium má kromě dalších vylepšení vzhledu sportovní
sedadla vpředu a barevný informační displej Convers+.
HiFi audiosystém může být v kombinaci s audiosystémy Sony
či DVD navigačním systémem doplněn o port pro připojení
USB/MP3/iPod.
Pro nejnáročnější je připraven program Individual umožňující
přizpůsobit si vůz pomocí řady doplňků přesně podle svých
představ.

Základní výbava Trend zahrnuje mj. stereorádio s ovládáním
na volantu a 10 reproduktory, duální klimatizaci DEATC,
střešní ližiny, elektricky ovládaná vnější zrcátka a okna.
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Duratec
Duratec FFV
EcoBoost
EcoBoost
Duratorq TDCi
Duratorq TDCi
Duratorq TDCi
Duratorq TDCi
Duratorq TDCi
Duratorq TDCi
Duratorq TDCi
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výkon/převodovka
107 kW/5M
107 kW/5M
118 kW/6M
149 kW/6A PowerShift
85 kW/6M
103 kW/6M
103 kW/6A PowerShift
120 kW/6M
120 kW/6A PowerShift
147 kW/6M
147 kW/6A

Trend
599 990
614 990
649 990
734 990
769 990
819 990
-

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA
zážehové motory
2,0
Duratec
palivo
B
výkon (kW/k)
107 (145)
točivý moment (N.m)
185
převodovka
5M
rychlost (km/h)
194
zrychlení 0-100 km/h (s)
11,2
spotřeba (l/100 km)
8,2

Ghia
659 990
709 990
809 990
829 990
879 990
869 990
919 990
889 990
939 990

Titanium
719 990
819 990
839 990
889 990
879 990
929 990
899 990
949 990

1,6
1,6
2,0 FFV
Duratec EcoBoost EcoBoost
B
B
B
107 (145) 118 (160) 118 (160)
240
240
185
6M
6M
5M
201
201
194
9,9
9,9
11,2
7,2
7,2
8,2

2,0 TDCi
2,0 TDCi
1,6 TDCi
Duratorq
Duratorq
Duratorq
N
N
N
palivo
120 (163)
103 (140)
85 (115)
výkon (kW/k)
340
320
270/290
točivý moment (N.m)
6M/6PowerShift 6M/6PowerShift 6M/6PowerShift
převodovka
203/200
193/190
178
rychlost (km/h)
9,8/10,4
10,6/11,1
13,4
zrychlení 0-100 km/h (s)
5,7/6,0
5,7/6,0
5,4
spotřeba (l/100 km)
vznětové motory

AKČNÍ CENY
2,0
2,0
1,6
2,0
1,6
2,0
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2

HLAVNÍ ROZMĚRY
délka (mm)

4819

šířka (mm)

1884

výška (mm)

1709

rozvor (mm)

2850

rozchod (mm)

1578/1600

průměr zatáčení (m)
308/1130/2325

zavazadlový prostor (l)
nádrž paliva (l)

70

pohotovostní hmotnost (kg)

1697-1841

užitečná hmotnost (kg)

664-774

2,2 TDCi
Duratorq
N
147 (200)
420
6M/6A
215/210
8,8/9,1
6,8/7,1

www.autoweek.cz
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AUTOeco

Mikrohybrodní systém e-HDi
Citroen a Peugeot přicházejí s novou generací mikrohybridních
motorů e-HDi vybavených systémem Stop&Start posíleným
superkondenzátorem.

20
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Koncern PSA Peugeot Citroen byl průkopníkem v uvádění
systému Stop&Start do sériové produkce, a to i u cenově
dostupných vozů. První generace s reverzibilním alternátorem byla od roku 2004 určena pro zážehové motory. Systém
umožňuje chvilkové vypnutí a opětovné spuštění motoru
když je vůz v klidu, např. při zastavení na semaforu, dopravní
zácpě, protože vůz v městském provozu kolem 30 % času stojí.

Technologie e-HDi představuje novou generaci systému
Stop&Start (3). Kombinuje reverzibilní alternátor StARS (4)
se vznětovým motorem HDi (5). Pro zvýšení výkonnosti,
potřebné pro spouštění turbodieselu, používá tzv. e-booster (1)
se superkondenzátorem (1b).
Systém nově umožňuje vypnutí a spouštění motoru i u pohybujícího se vozu. Lze jej proto využívat i při pomalém dojíždění
ke křižovatce či při popojíždění v kolonách. Systém snižuje
spotřebu nafty a tím i emise CO2 až o 15 %. Činnost klimatizace či topení, autorádia, stejně jako všechny podpůrné prvky
řízení, jako posilovače řízení a brzd, ESP aj., jsou samozřejmě
i ve fázi STOP zachovány v činnosti.

www.autoweek.cz
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AUTOextrem

POPRVÉ S POHONEM 4X4

Ferrari FF
První snímky zcela nového dvanáctiválcového modelu Ferrari FF
se v médiích objevily na začátku letošního roku. Skutečnou podobu
vozu pak mohli obdivovat návštěvníci ženevského autosalonu.

22
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AUTOextrem
Čtyřmístné Ferrari FF je vůbec první model s pohonem 4x4
v historii slavné maranellské značky a pod jeho nesporně
zajímavý design se opět podepsala karosárna Pininfarina,
která jej zpracovala spíš ve stylu "Shooting brake". Záď
téměř pět metrů dlouhého vozu je totiž překvapivě zakončena výklopným víkem, pod nímž se skrývá nečekaně velký
zavazadlový prostor o objemu 450 litrů, který lze zvětšit
sklopením zadních sedadel až na 800 litrů.
O ryze sportovních vlastnostech nového Ferrari FF ovšem ani
tak nelze pochybovat. Pod přední kapotou se nachází nový
vidlicový dvanáctiválec s přímým vstřikováním benzinu, který
při zdvihovém objemu 6262 cm3 poskytuje nejvyšší výkon
485 kW (660 k) při 8000 min-1 a maximum točivého momentu
683 N.m při 6000 min-1. Dvouspojková sedmistupňová
převodovka F1 je uložena před zadním diferenciálem a její
bleskurychlé řazení bez přerušení toku hnací síly přispívá
ke skvělé akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,7 s (0 až 200 km/h
za 11 sekund!). Největší rychlost vozu činí dle údaje výrobce
335 km/h a kombinovaná spotřeba paliva 15,4 l/100 km.

24
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Patentovaný pohon všech kol 4RM upřednostňuje kola zadní
nápravy a pouze v případě zhoršených trakčních podmínek
přenáší část hnací síly na přední kola. Jeho hmotnost je v
porovnání s konvenčními systémy pohonu všech kol o 50 %
nižší, což přispívá k ideálnímu rozložení hmotnosti (53 %
připadá na zadní nápravu). Regulace pohonu všech kol
je dokonale integrována do elektronického řízení jízdní
dynamiky vozidla. K údajně vynikajícím jízdním vlastnostem
přispívají rovněž magnetorheologické tlumiče nejnovější
generace (SCM3) a keramické kotoučové brzdy Brembo
vyztužené uhlíkovými vlákny. Interiér nového Ferrari FF je
řešen velmi komfortně, v nabídce je šest barevných odstínů
a čalounění z jemné, vysoce kvalitní kůže, velký důraz je rovněž kladen na zábavní systémy vozu. Cestující na zadních
sedadlech mohou například na dvou obrazovkách sledovat
televizi či oblíbené filmy na DVD. O pohodu na palubě se
rovněž stará špičkový audiosystém s prostorovým zvukem
Dolby Surround Sound.

www.autoweek.cz
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AUTOsport

ÈESKÉ RALLYE
Bitva na domácích cestách
Mistrovství České republiky v rallye bude letos okořeněno soubojem
dvou týmů s továrním zázemím. Střetnou se v něm obhájce titulu
Pavel Valoušek ve službách Peugeotu se svým bývalým týmem Škoda
reprezentovaným Janem Kopeckým.

Škoda Motorsport oslaví 110. let účasti v motoristickém sportu účastí továrního týmu s Fabií Super 2000 ve speciálním
retro-designu připomínajícím vozy Škoda 130 RS z roku 1977.
Tým Škoda Motorsport bude reprezentovat posádka Jan
Kopecký-Petr Starý. Kopecký domácí titul získal už v roce
2004 s Fabií WRC. V posledních dvou letech obsadil druhé
místo v seriálu IRC, což bude jeho hlavní náplní programu
i letos. Se soukromě připraveným vozem Škoda Fabia S2000
se letos objeví rovněž Roman Kresta.
Loňští mistři Pavel Valoušek-Zdeněk Hrůza nebudou titul
obhajovat s vozem Škoda Fabia S2000, ale budou startovat
s Peugeotem za Peugeot Delimax Total Team. Vůz Peugeot
207 S2000 Evolution 2011 z dílen Peugeot Sport pro ně
připraví belgický tým Kronos Racing. Projekt podpoří snahu

značky Peugeot posílit svou pozici na českém trhu. Peugeot
o oficiálním vstupu do českých rallye uvažoval již dříve, ale
až projekt Delimax týmu pro to vytvořil vhodné podmínky.
Společnost Delimax je největším výrobcem lahůdek v České
republice navazujícím na tradici započatou Janem Varmužou
v Hodoníně v roce 1913.
V domácích rallye Škoda Auto představí rovněž vůz Fabia
kategorie R2, určený amatérským soutěžním jezdcům. Vývoj
vozu Fabia R2 probíhal ve spolupráci automobilky Škoda
s firmou Impromat Car.

První vůz Škoda Fabia R2 bude řídit Jaroslav Tarabus

Do bojů bude chtít zasáhnout i Václav Pech
se svým Mitsubishi Lancer Evo IX

Peugeot Delimax Total Team připravil
pro Pavla Valouška Peugeot 207 S2000

Jan Kopecký bude reprezentovat Škodu Motorsport
s vozem Škoda Fabia S2000
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AUTOadventure

Škodovky v terénu
Čtyřkolky se spojkou Haldex vyrábí mladoboleslavská
automobilka již od roku 1999. Dnes tento zdokonalený
systém pohonu všech kol můžeme najít hned v několika
modelových řadách.
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Během testovacích jízd v okolí Barcelony jsme měli možnost
si vyzkoušet takřka kompletní nabídku modelů 4x4 z produkce Škoda Auto. Všechny jsou vybavené systémem pohonu
s elektronicky ovládanou mezinápravovou spojkou Haldex
čtvrté generace.
Největší pozornost jsme samozřejmě věnovali nově nabízené
kombinaci turbodieselu 2,0 TDI CR o výkonu 103 kW s automatizovanou dvouspojkovou šestistupňovou převodovkou
DSG, jež se nyní objevuje u všech modelů.
Pod dohledem zkušených instruktorů a firemních techniků
jsme v průběhu dne absolvovali hned několik poměrně
náročných speciálních testů, které měly demonstrovat
přednosti jednotlivých modelů a zejména pak výhody pohonu
4x4 ve ztížených provozních podmínkách.

Testy jsme zahájili s vozem Superb Combi 4x4 2,0 TDI CR na
horské trase ke klášteru Monastir de Montserat. Prudké
stoupání do výšky přes 1000 m n. m. zvládal poměrně lehce.
Cestu nám ztěžovaly jen občasné námrazy v zastíněných
pasážích. Na zledovatělé vozovce jsme si mohli dobře
vyzkoušet funkci spojky Haldex, která v tomto případě rozděluje moment na obě nápravy v poměru 50:50. Podařilo se
nám také simulovat situaci, kdy při rozjezdu s prokluzujícími
předními koly spojka sepne a pohon vozu se takřka okamžitě
přenese na kola zadní nápravy. Ve spojení s převodovkou
DSG zajišťuje motor vozu optimální výkonnost při rozumné
spotřebě paliva. Motor samozřejmě není tak agilní jako
šestiválec 3,6 l FSI, přesto je jeho projev, zvláště pak ve
středních a vyšších otáčkách, velmi přesvědčivý.

www.autoweek.cz
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AUTOadventure
Stejnou pohonnou jednotku měl i Superb 4x4, tentokrát v
provedení liftback, s nímž jsme absolvovali krátkou jízdu na
asfaltovém vozovce posypané jemným, drceným mramorem,
jenž na jejím povrchu vytvořil velmi kluzké prostředí,
podobné mokré až zledovatělé silnici. Tentokrát jsme jeli co
nejrychleji, na samé mezi stability vozidla, abychom zjistili
výhody systému pohonu všech kol oproti modelu s pohonem
pouze předních kol. V součinnosti s asistenčními systémy ESP
a ABS poskytuje systém pohonu 4x4 na kluzkém povrchu
prokazatelně lepší ovladatelnost a větší stabilitu vozu,
nehledě na to, že umožňuje daleko bezpečnější a rychlejší
průjezdy zatáček.
Další disciplínou byl test s vozy Octavia Combi 4x4 na krátkém
členitém asfaltovém okruhu. Instruktor nám přes vysílačku
dával rady pro volbu ideální stopy v zatáčkách. S každým
okruhem jsme zvyšovali rychlost a postupně jsme zjišťovali
trakční možnosti vozu při velmi razantní jízdě na hranici
smyku. I v tomto testu vozy obstály na jedničku. Octavia
Combi 4x4 snese na silnici opravdu "drsné" zacházení, aniž
by řidič ztratil kontrolu nad vozem.
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Nejvíce nás samozřejmě nadchly jízdy v terénu. S modely
Octavia Scout jsme se lehce rozcvičili na prašných a kamenitých
cestách a hned jsme se pustili do pravého "off-roadového
pekla". To již jsme seděli za volantem modelu Yeti 4x4 s nám
dobře známým dvoulitrovým turbodieselem a převodovkou
DSG. Ve srovnání s modelem Octavia Scout je Yeti opravdovým
terénním vozem, je neuvěřitelně obratný a schopný překonávat i na první pohled děsivé přírodní překážky. Samozřejmě
jsme si vyzkoušeli i brutální boční náklony, prudké výjezdy
a průchodnost vozu v hlubokých kolejích. Jízda v terénu je
s motorem 2,0 TDI CR vysoce komfortní, a to i díky příznivému
průběhu točivého momentu. Velkou zásluhu na tom má
ovšem i volitelný režim Off-road, aktivovaný tlačítkem ve
spodní části středového panelu, který dle potřeby a momentálních trakčních podmínek upravuje charakteristiky pohonné
jednotky, brzdových a protiprokluzových asistenčních systémů.
Režim Off-road mimo jiné "zastřešuje" funkci rozjezdového
asistentu (usnadňuje rozjezd nejen do kopce, ale i při rozjezdu s těžkým přívěsem), činnost systému ABS v terénu
či asistent pro jízdu z kopce konstantní rychlostí v rozmezí 2
až 30 km/h. Škoda Yeti 4x4 nás ve Španělsku znovu přesvědčila o svých nesporných technických kvalitách.
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AUTOfun
NOKIAN nejen na zimu
Na výměnu pneumatik by se měl každý řidič připravit s
časovým předstihem. Právě nyní nabízejí pneuservisy
výhodné ceny a široký výběr. Správnou volbu pak mohou
usnadnit výsledky nejnovějších testů letních pneumatik.
Ty nejlepší známky v testech opakovaně dostávají pneumatiky finské společnosti Nokian Tyres. Ta je známá
především jako specialista na zimní pneumatiky. Vynikající
výsledky v nejrespektovanějších testech letních pneumatik
uskutečněných německým autoklubem ADAC ale prokázala i pneumatika Nokian H. Podle testu je Nokian H (na
obrázku) velmi vyváženou letní pneumatikou s nejlepší
známkou na suché vozovce a dobrou i na mokru. Vykazuje
i výtečné výsledky ve spotřebě paliva a v míře opotřebení
dezénu, stejně jako vysokou bezpečnost v nejnáročnějších
situacích - ovládání na mokru, jízdní stabilitě na suchu
a jízdní stabilitě v zatáčce za mokra.
Pneumatika Nokian V prokázala v testech výraznou úsporu paliva. Přitom
mezi tzv. ekologickými pneumatikami
vyniká nadstandardní bezpečností na
mokrém povrchu. Také pneumatiku
Nokian Z G2 automobilový klub ADAC
hodnotil jako velmi vyváženou s velmi
dobrým chováním na mokrém i suchém
povrchu.

V roce 2010 byla uvedena nová inovovaná verze pečeti,
která změnila způsob vyjádření dosaženého stupně
z hvězdičkového hodnocení na procentuální. Významnou
novinkou je i nová podoba certifikátu. Ta obsahuje údaje
o vozidle, procentuální hodnocení jednotlivých skupin
a výpis všech kritérií, čímž se certifikát stává protokolem
o technickém stavu vozidla. Vozidlo, které je splňuje
podmínky pro udělení pečeti, je i nadále opatřeno
papírovým certifikátem, záznamem v databázi DEKRA
a samolepkou na zasklené ploše vozidla.

Nejvýznamnější akvizicí v oblasti využití Pečeti jakosti
je spolupráce se společností Peugeot ČR v rámci jejího
programu Peugeot vyzkoušené vozy.

Bridgestone

DEKRA
Pečeť jakosti je službou, kterou nabízí nezávislá expertní
organizace DEKRA v rámci celé Evropy. Jedná se
o zhodnocení technického stavu ojetého vozidla. Získání
certifikátu Pečeti jakosti není omezeno stářím vozidla
či počtem ujetých kilometrů.
Principem Pečeť jakosti je posouzení technického stavu
jednotlivých skupin a porovnání zjištěné skutečnosti s
předem definovanými kritérii. To umožňuje matematicky
vyhodnotit, zda vozidlo plní podmínky, aby mu byl
certifikát udělen a v jakém stavu se posuzovaná skupina,
případně celé vozidlo nachází.
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na nejlepších motorech
Společnost Federal-Mogul dodává komponenty pro všech
deset nejlepších motorů oceněných pro rok 2011 americkým specializovaným magazínem Ward´s. Federal-Mogul
dodává nejmodernější technologie pro většinu motorů,
které se v anketě Ward's 10 Best od jejího vzniku objevily
na předních místech.

Moderní odlehčená kostra snižuje valivý odpor,
což se pozitivně odráží na spotřebě pohonných hmot.
Pneumatika Fulda SportControl je proto ideálním
řešením pro ty, kteří hledají cenově výhodné řešení
po celou dobu životnosti pneumatik. Pneumatika
se opotřebuje rovnoměrně, což garantuje komfortní
jízdu s nízkou emisí hluku a vyšší úrovní kilometrového
proběhu.

Mimoøádný
Michelin
Michelin Pilot Super Sport je nejrychlejší sériově vyráběnou
pneumatikou na světě vhodnou i pro závodní okruhy.
Byla navržena pro nejvýkonnější sériově vyráběné
sportovní modely i pro speciálně upravované vozy
s velkým výkonem. Při její výrobě byly využity znalosti
a zkušenosti značky Michaelin z mezinárodních vytrvalostních závodů, a zejména ze 24 hodin Le Mans.

Ekologické pneumatiky

Pečeť jakosti

FEDERAL-MOGUL

Bridgestone uvádí na trh novou ekologickou pneumatiku
Ecopia EP150 s minimalizovaným valivým odporem. Pneumatika kombinuje nejvyšší úroveň bezpečnosti na mokru
se sníženým valivým odporem, který má za následek nižší
spotřebu paliva a emise CO2. Podařilo se to díky použití
směsi Nano Pro-Tech, která zmenšuje součinitel valivého
odporu potlačením energetických ztrát v horních vrstvách
směsi během odvalování v kombinaci s novým dezénem
s propojenými bloky a tenkým žebrem. Uvedené řešení
zvyšuje tlak ve styčné ploše a zkracuje brzdnou dráhu
na mokru.
Pneumatika Ecopia EP150
má v porovnání se současnými produkty Bridgestone
stejného rozměru snížený
valivý odpor o 15 %, což
znamená průměrné snížení
spotřeby paliva o cca 3 %.
Pneumatika Ecopia EP150
se nabízí pro kompaktní
a středně velké osobní vozy
s koly 14" až 16".

Federal-Mogul dodává komponenty pro válce, těsnění,
ložiska a tepelnou izolaci. Mezi prvky pro válce jsou písty,
kroužky, vložky, zapalovací svíčky, ventilová sedla a vodítka. Z výrobků pro těsnění, ložiska a systémovou ochranu
to jsou kluzná ložiska a vložky válců, těsnění sacího a výfukového potrubí, těsnění olejové vany, dynamické těsnění
a ochranné těsnící manžety.
Vítězné motory 17. ročníku ankety Ward's 10 Best Engines
vybírala porota složená ze zástupců společnosti Ward's
Communications a jsou považovány za měřítko nejvyšší
průmyslové kvality.

Novinka
od Fuldy
Německý výrobce pneumatik
Fulda uvedl na trh novou
vysoce výkonnou letní
pneumatiku SportControl
(UHP). Díky funkčnímu
dezénu s charakteristickými
progresivními výstupky
umožňuje sportovní jízdu.
Siliková směs běhounu
a nové běhounové drážky
Aqua Flow poskytují vyšší
přilnavost a zajišťují kratší
brzdné dráhy na mokru.

Pneumatika byla navržena tak, aby nabídla jedinečný
zážitek z řízení a zároveň si zachovala maximální
bezpečnost i v extrémních podmínkách. Tato kombinace
se potvrdila při vývoji ve spolupráci s automobilkami
Porsche, BMW M-Sport a Ferrari.
Michelin při výrobě využívá kombinaci tří prvků - pásu
z vlákna Twaron a technologií Bi-Compound a Variable
Contact Patch 2.0 vyvinutých speciálně pro pneumatiky
používané při 24 hodinách Le Mans. Cílem jejich použití
bylo zlepšit stabilitu
pneumatiky na silnici
a její brzdné vlastnosti
i v nejextrémnějších
podmínkách.
Pneumatika Michelin
Pilot Super Sport je
určena
motoristům,
kteří chtějí prožít jedinečný zážitek z jízdy
a zároveň mít pocit
bezpečí.
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