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Ekonomika

Rástla výroba aj predaj áut

V roku 2007 sa na Slovensku darilo výrobe aj predaju automobilov. Tri automobilky, Volkswagen,
PSA Peugeot Citroen a Kia, etablované na našom
území, vyrobili spolu 571 071 osobných automobilov. To stačilo na to, aby sa Slovensko zaradilo v parametri sledujúcom počet vyrobených automobilov
na 1000 obyvateľov na prvé miesto na svete. Vlani mal tento parameter u nás hodnotu 105,7. Medziročný nárast výroby bol impozantný, výroba sa
takmer zdvojnásobila oproti roku 2006. Počet vyrobených automobilov by mal rásť aj tento rok, ale
už nie tak dramaticky.
Silnejúca ekonomika nášho štátu začína hýbať
aj automobilovým trhom. Vlani polícia zaregistrovala
83 255 nových automobilov s hmotnosťou do 3,5 t kategórií M1 a N1, čo by v bežnej reči malo znamenať, že
sú to osobné (M1) a malé nákladné (N1) automobily.
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Nie je to však celkom pravda. Oficiálne sa u nás vlani
predalo 55 700 nových osobných áut, na malé úžitkové
autá teda z celkového predaja kategórií M1 a N1 pripadá 27 555 vozidiel. Viac ako
20 000 z tohto počtu však
nie sú klasické malé nákladné autá, ale známou „mrežou“ oddeľujúcou batožinový priestor od priestoru pre
posádku upravené osobné
autá kvôli možnosti odpočtu
dane z pridanej hodnoty.
V priebehu tohto ro ka však začne platiť no vá legislatíva Európskej
únie, ktorá takéto úpravy
prakticky znemožní. Predaj

upravených osobných automobilov pre kategóriu N1
bude zrejme „dobiehať“ do konca roka, lebo už vyrobené autá v skladoch výrobcov alebo v distribučnej sieti
sa budú môcť dopredávať aj po zmene legislatívy. Možno teda očakávať, že v roku 2009 bude nárast predaja
nových osobných automobilov podstatne väčší.
Vlani sa už naplno prejavilo zrušenie domácej legislatívy blokujúcej dovoz starších používaných vozidiel zo zahraničia. O rizikách tohto trendu pre náš štát,
ale aj pre majiteľov dovezených príliš starých áut sme
písali v predchádzajúcom vydaní časopisu. Registrácie používaných dovezených automobilov kategórií M1
a N1 prvý raz prekročili počet registrácií nových vozidiel a takýto trend možno očakávať aj v najbližších
rokoch.
Registrácie väčších nákladných automobilov kategórií N2 a N3 medziročne mierne rastú, čo súvisí s celkom dobrou kondíciou viacerých stavebných a dopravných spoločností.
Oveľa horšia situácia je pri autobusoch. Priemerný vek prevádzkovaných autobusov je veľký, možno
až väčšina z nich by už ani nemala byť v prevádzke.
Keď už nie kvôli technickému stavu, tak kvôli veľkým
nákladom na opravy a nadmernú spotrebu paliva, ktorá ide ruka v ruke s veľkým množstvom emisií škodlivín vo výfukových plynoch. Kým v roku 2006 u nás zaregistrovali 518 nových autobusov, vlani ich bolo len
321. Dostávame sa tak do začarovaného kruhu - kvôli
bezpečnosti premávky na cestách, ktoré nemáme dostatočne kvalitné a nadimenzované na množstvo áut,
aké po nich premávajú, by bolo vhodné posilňovať verejnú hromadnú dopravu pred individuálnou. Na nákup
autobusov však vraj nie sú peniaze. Cestovanie v prepchatých, neklimatizovaných autobusoch, trolejbusoch
a električkách odrádza majiteľov áut, aby nechali auto
doma a využívali hromadnú dopravu. Súčasná „móda“
zahusťovania výstavby v našich najväčších mestách
tiež výdatne prispieva k zhoršovaniu dopravnej situácie a pomôcť by opäť mohlo len preferovanie verejnej
hromadnej dopravy. Tento stav by sa mali samosprávy miest snažiť riešiť už teraz, možno by sa na subvencovanie rozvoja systému hromadnej mestskej dopravy
dali využiť aj podporné fondy Európskej únie.
Samuel BIBZA

Ekológia

Materiálové zhodnotenie
opotrebovaných pneumatík
EÚ a z Recyklačného fondu. Súčasne spoločnosť V. O.
D. S., a. s., odkúpila prevádzku spoločnosti Matador Obnova, a. s., v Beluši a tým prevzala i environmentálne záväzky tejto spoločnosti.
V priemyselnom parku Kechnec už druhý rok spoľahlivo pracuje závod na spracovanie opotrebovaných
pneumatík a gumy. V závode vlani spracovali viac ako
15-tisíc ton starých pneumatík, čím dosiahli plánovanú ročnú kapacitu. Vyrobili pritom 9000 ton gumového granulátu, 25 000 m 2 gumových rohoží pre bezpečné detské ihriská a vybudovali 10 špeciálnych multifunkčných športovísk s gumovým povrchom. Závod
využíva jednu z najmodernejších technológií na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík. Výstupným produktom je kvalitný gumový granulát, z ktorého v technologickej linke CHARMOL vyrábajú finálne výrobky.

Recyklačný fond za viac ako 5 rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac ako 2,77 miliardy Sk. S podporou Recyklačného fondu sa na
Slovensku vyzbiera a zhodnotí asi 180 tisíc ton
odpadov. S prispením tohto fondu sa pri separácii
a zhodnocovaní odpadov vytvorilo približne 1000
pracovných miest.
S podporou Recyklačného fondu vznikali aj všetky recyklačné kapacity na zhodnotenie opotrebovaných pneumatík na Slovensku. Za šesť rokov činnosti fond podporil rozšírenie separovaného zberu a materiálové zhodnotenie tejto komodity sumou viac ako
200 miliónov Sk, čím prispel k tomu, že podiel spracovaných opotrebovaných pneumatík za 6 rokov narástol o viac ako päťnásobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 3100 t opotrebovaných pneumatík, v roku 2006 to
bolo už 14 700 t a v roku 2007 to bolo asi 16 500 t.
Do roku 2010 by sa mal u nás zväčšiť podiel vyzbieraných a spracovaných pneumatík minimálne na
70 % ich výskytu z terajších asi 63 %. Dlhodobým
cieľom je úroveň až 98 % výskytu. Na Slovensku je
v súčasnosti zabezpečené materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík v dostatočnej miere.

Kapacity sú vybudované na 44 000 t. Tým sa už v roku
2006 splnila smerná časť POH SR na roky 2006-2010
v komodite pneumatiky, pretože Slovenská republika deklarovala uprednostňovanie materiálového zhodnotenia
starých pneumatík pred energetickým. Keďže recyklačné kapacity na spracovanie pneumatík už nie je potrebné budovať, Recyklačný fond v budúcnosti bude podporovať už len ich zber a zapracovanie drviny do nových
výrobkov.
Opotrebovaná pneumatika vzhľadom na extrémne
energetické nároky pri jej spracovaní nie je ešte predmetom obchodovania. Kto chce pneumatiku dať zrecyklovať, musí recyklátorovi platiť. Len v prípade prechodného nedostatku opotrebovaných pneumatík a v úsilí
využiť naplno dennú kapacitu recyklačného závodu recyklátor odoberá opotrebované pneumatiky zdarma.
Zásadný obrat pri budovaní komplexného systému
zberu, zvozu, spracovania opotrebovaných pneumatík
a tiež využitia drviny nastal projektom, ktorý bol zameraný na vybudovanie technologickej linky v Kechneci na spracovanie opotrebovaných pneumatík a tiež
využitia drviny, na ktorú spoločnosti V. O. D. S., a. s.,
boli poskytnuté prostriedky zo štrukturálnych fondov

Dánska technológia ELDAN spĺňa požiadavky na technológie BAT a BATNEEC a na certifikáciu podľa európskej normy na výrobky. To znamená, že ide o najlepšiu dostupnú technológiu v odbore za prijateľnú cenu.
Vstupnou komoditou sú opotrebované pneumatiky, výstupným produktom kvalitný granulát z gumy rôznych
frakcii podľa požiadaviek odberateľa. V rámci integrovaného systému nakladania s opotrebovanými pneumatikami je dôležité využitie granulátu v nových výrobkoch, konkrétne v kechneckom závode sú to gumové
povrchy multifunkčných športovísk a gumové rohože
bezpečných detských ihrísk.
Recyklačný fond zaviazal spoločnosť V.O.D.S., a.
s. Košice spracovať počnúc rokom 2007 do roku 2011
minimálne 15 000 t opotrebovaných pneumatík ročne a zapracovať do roku 2011 postupne 5000 t gumenej a textilnej drviny ročne do výrobkov. V spracovaní
opotrebovaných pneumatík to napríklad predstavuje
60 % podiel z cieľa, ktorý stanovuje POH SR.
-rfFoto: -rmwww.mot.sk
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KIA ukončila rok 2007 neobyčajným úspechom
Značka, KIA ukončila rok vynikajúcim finišom, keď
v decembri 2007 umiestnila na trh 640 svojich automobilov. Je to nový rekord značky v mesačných predajoch. Tento predajný výsledok postavil v decembri
značku KIA na tretie miesto v poradí najpredávanejších značiek na Slovensku a celkovo 6. pozíciu v celoročnom hodnotení najpredávanejších značiek. To znamená postup o 8 miest v porovnaní s rokom 2006 KIA
dosiahla v decembri rovnako rekordný podiel na trhu
7,88 percenta, pričom v hodnotení osobných vozidiel
(bez kategórie N1) je podiel KIA až 8,6 percenta čo
pre Kiu znamená druhé miesto v celkovom hodnotení. Celoročne KIA získala podiel na slovenskom trhu
5,61 percenta s počtom 4669 predaných automobilov.
V porovnaní s rokom 2006 to znamená skok až o 273
percent. Takýto nárast predaja nedosiahla žiadna iná
významná značka (s podielom na trhu nad 0,2 percenta). Kia cee`d, najúspešnejší typ KIA na Slovensku, si
po raketovom nástupe v roku 2007 zabezpečil pozíciu tretieho najpredávanejšieho typu celkovo, čiže bez

rozdielu tried. V segmente
Typ Kia cee`d bude mať v tohtoročnej ponuke už tri modely, teda aj trojdverový
kompaktných automobimodel pro_cee`d
lov (nižšia stredná trieda)
je cee`d vyrábaný na Slovensku na druhom mieste.
Iba v decembri si ho kúpilo 342 zákazníkov. Celkovo sa na Slovensku v roku
2007 predalo 2568 vozidiel Kia cee`d.
Typ Rio zastupuje značku Kia v najsilnejšom segmente slovenského autoSportage, z toho 130 v decembri 2007, čím sa v tommobilového trhu. V decembri si nové Rio kúpilo 114
to mesiaci stal Sportage najpredávanejším typom segzákazníkov (4. miesto v rámci segmentu v tomto mementu vozidiel SUV.
siaci), celkovo na slovenské cesty pribudlo 1055 voV roku 2007 sa predalo aj 258 kusov „veľkého mizidiel Kia Rio. Kia Sportage, kompaktné SUV sa zaniauta“ Kia Picanto a 137 vozidiel Kia Sorento, 104
čalo vyrábať v továrni v Žiline a od novembra 2007
kusov Kia Carens, 37 Carnivalov, 25 kusov manažérje k dispozícii pre slovenských zákazníkov (so 7-ročskej limuzíny Kia Magentis a dokonca 3 reprezentačnou zárukou). V roku 2007 sa predalo 393 vozidiel
né limuzíny Kia Opirus.

Používaných áut vlani v SR prvýkrát pribudlo viac
ako nových
Počet registrácií nových osobných a malých nákladných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1)
v decembri 2007 medziročne klesol o 4,28 percenta
na 8125 vozidiel a počas dvanástich mesiacov roka
2007 bolo zaregistrovaných 83 255 nových áut uvedených kategórií, čiže o 5,96 percenta viac ako v rovnakom období vlani.
Počas uplynulého roka bolo zároveň zaregistrovaných
87 677 dovezených používaných osobných a malých

nákladných automobilov do 3,5 tony pri medziročnom
náraste 22,40 percenta. V roku 2007 tak počet registrácií dovezených používaných vozidiel uvedených
kategórií prvý krát prevýšil registrácie nových. Kým
v roku 2002 tvorili používané vozidlá iba 13,72 percenta registrácií nových osobných a malých nákladných automobilov do 3,5 tony, v roku 2007 ich podiel
oproti novým vzrástol na 105,31 percenta.
Poradie najžiadanejších značiek nových osobných a

malých nákladných automobilov na slovenskom automobilovom trhu za dvanásť mesiacov uplynulého
roka vedie Škoda s trhovým podielom 21,58 percenta. Nasledujú druhý Peugeot, ktorý dosiahol 7,28 a
tretí Citroen 7,00 percenta. Ďalšie poradie: 4. Volkswagen 6,97 %, 5. Suzuki 5,66 %, 6. Kia 5,61 %, 7.
Renault 5,43 %, 8. Ford 4,94 %, 9. Opel 4,28 %, 10.
Hyundai 4,24 %, 11. Fiat 3,93 % a tucet najúspešnejších uzatvára 12. Toyota/Lexus s podielom na trhu
3,52 percenta.
V roku 2007 zaregistrovali spolu tiež 1118 nových nákladných automobilov hmotnosti 3,5
až 12 ton (kategória N2), čo je o 15,49 % viac
oproti rovnakému obdobiu vlani. Najväčší podiel
na trhu dosiahli: 1. Iveco s 39,00 %, 2. Renault
Trucks, ktorý má 15,21 % a 3. Mitsubishi-Fuso
s 13,24 %.
Počet registrácií nových nákladných automobilov nad 12 ton (kategória N3) dosiahol oproti roku 2006 nárast o 26,63 percenta pri odbyte
za dvanásť mesiacov roku 2007 spolu 4388 vozidiel uvedenej kategórie. Túto kategóriu vedie
prvá Scania, ktorá získala podiel 18,64 %, druhý
Mercedes-Benz má 17,82 %, tretie Volvo 15,36
%. Za január až december 2007 zaregistrovali aj
333 nových autobusov hmotností 3,5 až 6 ton a
nad 6 ton (kategórie M2 a M3), čo je o 35,72 percenta menej ako v roku 2006. Vedie Irisbus, ktorý má 54,65 %, druhý je SOR s 20,72 % a tretí
Novoplan, ktorý dosiahol 5,10 % všetkých registrácií autobusov v uvedených kategóriách.
Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

6

febr uár 2008

Z domova

NOVÁ ŠKODA FABIA COMBI V PREDAJI
Predaj druhej generácie obľúbeného modelu Fabia
Combi na Slovensku začal v januári. Tento model,
ktorý bol verejnosti prvýkrát predstavený na autosalóne v Nitre v septembri minulého roku, už nájdu zákazníci u všetkých obchodníkov automobilovej značky Škoda.
Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam si prvá generácia Fabie Combi získala po celej Európe takmer
640 000 zákazníkov, z toho viac ako 39 000 vozidiel bolo predaných na slovenskom trhu. ŠKODA
AUTO predpokladá nárast predaja od roku 2009 na
100 000 ks ročne.
„Nová generácia Fabie Combi nadväzuje na dlhú tradíciu vozidiel Škoda s karosériou kombi. Zákazníkom
ponúkne všetky vlastnosti charakteristické pre automobily Škoda, ktorými sú kvalita, spoľahlivosť
a príkladná priestrannosť. Narastajúci počet objednávok nám už dnes dodáva optimizmus, a preto verím v jej úspech minimálne na predajnej úrovni jej
predchodkyne“, uviedol konateľ spoločnosti ŠKODA
AUTO Slovensko s.r.o, pán Ing. Matej Bugár.
Nová Škoda Fabia Combi zaujme priestrannosťou a variabilitou, objemom batožinového priestoru
(480/1460 l) sa radí k najpriestrannejším vozidlám vo

svojej triede. Medzi jej technické novinky prispievajúce k bezpečnosti premávky patria okrem iného aj hmlové reflektory s „corner“ funkciou alebo predné projektorové adaptívne reflektory. Cena základnej verzie Škoda Fabia II Combi Classic
s motorom 1,2 HTP 44 kW je od 334 900.- Sk. Verzia s výkonnejším motorom 1,2 12V HTP 51 kW
bude v ponuke od 354 900,- Sk; verzia Ambiente od 369 900,- Sk; verzia Sport od 419 900,- Sk

a Elegance 1,2 12V HTP 51 kW od 434 900,- Sk.
Už základná výbava Classic pritom obsahuje prvky
ako ABS, vrátane MSR a asistenčného systému núdzového brzdenia Dual Rate, čelné a bočné bezpečnostné vankúše pre osoby na predných sedadlách,
posilňovač riadenia alebo delené zadné sedadlá v pomere 60/40. Nová Fabia Combi bude dostupná aj vo
verzii N1 s dvoma typmi deliacich mreží.
-ša-

Rekordný predaj Suzuki na Slovensku
Suzuki Splash

V roku 2007 dosiahla značka Suzuki v Slovenskej republike historicky najlepší predajný výsledok s počtom 4709 predaných automobilov. V porovnaní s rokom 2006 stúpol predaj medziročne až o 41 % a trhový podiel dosiahol 7,89 %. Zároveň sa jej podarilo
obsadiť druhú pozíciu v predaji osobných automobilov. Uvedené výsledky sú najlepšie v histórii predaja Suzuki v SR. Za obdobie posledných troch rokov sa
Suzuki podarilo umiestniť na slovenskom trhu viac
ako 11 300 automobilov.
Najobľúbenejším typom v roku 2007 bol Swift (predaných 2436 vozidiel), ďalej SX4 (1110 kusov), Ignis
(985 kusov), Grand Vitara (120 kusov), Jimny (57 kusov) a Liana (1 vozidlo).
Plány značky pre rok 2008 zostali ambiciózne. K ich
naplneniu iste pomôže aj doplnenie ponuky o typ
Splash, ktorý sa aj na Slovensku začne predávať
po jeho vystavení na autosalóne v Ženeve, teda už

o pár týždňov. Splash je po typoch Swift, Grand Vitara a SX4 štvrtým svetovým strategickým automobilom spoločnosti Suzuki. Pri kompaktných vonkajších
rozmeroch je kombináciou priestoru, farebného a príťažlivého vzhľadu, doplneného o balík bezpečnostných prvkov. Pri rastúcom tlaku legislatívy na spotrebu paliva a tým aj na emisie CO2 bude Splash zaujímavý pre zákazníkov aj z ekologických dôvodov. Jeho

emisie CO2 budú na úrovni 120 g/km.
Pre rok 2008 v Suzuki mierne upravili aj vzhľad u nás
najpredávanejšieho typu Swift. Nové sú napríklad
vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými svetlami, upravené sú nárazníky, združené koncové
svetlá majú trojrozmerné tvarovanie, prekryté sú čírym plastom. V ponuke pre tento typ sú aj 15-palcové kolesá.

Suzuki Swift modelového roku 2008

www.mot.sk
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V Nemecku už s emisnou
nálepkou!
Podľa informácií našich partnerov z nemeckého
ADAC sa od 1.1.2008 začali uplatňovať nové pravidlá ochrany životného prostredia. Ide o postupné
zavádzanie zákazu vjazdu vozidiel s väčšími emisiami mikroprachu do niektorých miest v Nemecku.
Všetky vozidlá (teda aj osobné a nákladné vozidlá
registrované na Slovensku) musia mať pre vjazd do vyznačených zón emisnú nálepku, ktorá musí byť nalepená na prednom skle vozidla. Vjazd do zóny bez nálepky znamená hrozbu pokuty 40 ! Ako je z priloženej
tabuľky zrejmé, táto povinnosť už platí pre Berlín,

Hannover (pre cudzincov až
od 1.1.2009) a Kolín.
Výnimku tvoria len motocykle, trojkoliesky, poľnohospodárske stroje, policajné
a hasičské autá a autá rýchlej zdravotníckej pomoci.
Legislatívne sa tieto opatrenia opierajú o usmernenia
EÚ spred siedmich rokov, orientovaných na zlepšenie
kvality ovzdušia. Spolková vláda Nemecka sa v máji
2006 uzniesla na označovaní vozidiel s malými emisiami s platnosťou od 1. marca 2007. Vozidlá sa budú
označovať emisnou nálepkou, pričom sa farebne odlíši
stupeň znečisťovania (tabuľka dolu).
Údaje o tom, ako možno získať uvedenú emisnú nálepku, ako aj o jej cene máme zatiaľ nejednotné (ADAC
uvádza cenu 5 – 10 , iné zdroje až 35 ). SATC sa bude tejto téme intenzívne venovať v budúcich číslach
tohto časopisu, aj na našej web stránke (www.satc.
sk) nájdete v krátkom čase viac informácií. Budeme
sa snažiť poskytnúť možnosť získať tieto nálepky aj
u nás. Máme informáciu, že aj v iných štátoch sa tvoria zóny kontroly emisií, v najbližšom čase prinesieme
bližšie informácie.
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Kamióny v Maďarsku ako u nás
Ako sme už v minulom čísle uviedli, v Maďarsku od 1. januára zrušili klasické diaľničné nálepky. Používa sa už len virtuálna, elektronická
– do centrálnej databázy sa uloží evidenčné číslo auta, pre ktoré zaplatíte poplatok. O možnosti zakúpenia na Slovensku sa informujte v SATC
na tel. č.18 124.
V prvej polovici roka 2007 však zaviedli aj povinné úhrady za používanie diaľnic, rýchlostných
ciest, ale aj ciest 1. triedy pre vozidlá kategórie D4
(vozidlá nad 12 t).

Allianz - SP ponúka
viacero možností ako
nahlásiť škodovú
udalosť
Zima na Slovensku ešte neskončila. Zrážky a teploty okolo bodu mrazu môžu viesť
k vzniku poľadovice na cestách, ktorá výrazne zväčšuje riziko poškodenia vozidla a zároveň ohrozuje životy a zdravie účastníkov
cestnej premávky.
Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka svojim
klientom viacero možností ako hlásiť škody na
motorových vozidlách, čím sa výrazne skracuje
a zjednodušuje riešenie škodovej udalosti.
V prípade, že vznikne škoda na motorovom vozidle, ktoré je havarijne poistené v Allianz – Slovenskej poisťovni, môže klient škodovú udalosť
nahlásiť jedným z nasledovných spôsobov:
osobne - na ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne, poštou – vyplnené a podpísané tlačivo klient zašle poštou na ktorúkoľvek pobočku
Allianz - Slovenskej poisťovne. Formuláre na nahlasovanie škôd sú dostupné na všetkých pobočkách spoločnosti, alebo si ich klient môže stiahnuť
na internetovej stránke www.allianzsp.sk.
telefonicky – škody z havarijného poistenia
a povinného zmluvného poistenia môže klient
nahlásiť na bezplatnej infolinke Allianz Direct:
0800 122 222,
prostredníctvom internetu
• škody z havarijného poistenia
• škody z povinného zmluvného poistenia
• škody na zdraví (poškodený) z povinného
zmluvného poistenia
prostredníctvom zmluvného servisu Allianz
– Slovenskej poisťovne.
V prípade, že vznikne škoda na zaparkovanom
motorovom vozidle v dôsledku pádu snehu alebo ľadu z budovy či inej nehnuteľnosti a vozidlo
nie je havarijne poistené, je potrebné, aby si občan svoje nároky uplatnil voči správcovi budovy alebo majiteľovi budovy. V prípade, že majiteľ alebo správca budovy
má poistenú všeobecnú zodpovednosť v niektorej poisťovni pôsobiacej na slovenskom trhu, je potrebné, aby si svoje nároky uplatnil u konkrétneho poisťovateľa.
-aawww.mot.sk
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Vedomosti o doprave =
bezpečnosť na cestách
nad Cirochou, ZŠ Zemplínske Hámre, ZŠ Sečovská Polianka – celkom 490 žiakov.
Hlavným cieľom projektu bolo:
- preventívne pôsobiť na žiakov so zámerom posilňovania bezpečnosti na cestách,
- viesť ich k dodržiavaniu zásad bezpečnej jazdy
na bicykli, bezpečnému pohybu chodcov na ceste

Stredná priemyselná škola v Snine dlhodobo organizuje a zapája sa do aktivít, ktoré smerujú k zlepšovaniu bezpečnosti na cestách. Príkladom toho je
aj aj vypracovanie projektu, ktorý bol podporený finančnou dotáciou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pod názvom „Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách“.
Projekt bol určený pre vodičov nemotorových vozidiel – žiakov Základných škôl v meste Snina: ZŠ Budovateľská, ZŠ 1. mája, ZŠ P.O. Hviezdoslavova, ZŠ
Komenského, ZŠ Študentská, CZŠ sv. Cyrila a Metoda
a žiakov zo ZŠ Stakčín, ZŠ Dlhé nad Cirochou, ZŠ Belá
10
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a upozornenie na riziká pri kolíziách s motorovými
vozidlami,
- vzdelávať žiakov v oblas ti pravidiel ces tnej
premávky.
Stručný obsah vzdelávania:
a/ informácie v legislatívnej oblasti
b/ propagácia BECEP
c/ aplikácia výpočtovej techniky v problematike
d/ vypracovanie záverečných testov.

Časť aktivít sa realizovala v učebných priestoroch SPŠ
v Snine, využívala sa školská výpočtová technika, najmä v častiach v práci s počítačom a pri riešení dopravných situácií sa využíval aj dataprojektor a autotrenažér. Vzdelávanie v okolitých školách sa realizovalo
v priestoroch základných škôl.
Všetk y zúčastnené školy v projek te dostali bezplatne 2 knihy na výučbu dopravnej výchovy –

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a 2 CD, ktoré ostali majetkom školy a môžu ich
vyučujúci využívať na triednických hodinách, alebo na
ďalších hodinách, v ktorých sa budú venovať dopravnej výchove. Zúčastnení žiaci získali Osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.
Lektormi vzdelávania boli: Ing. Ján Harmaňoš, Ing.
Michal Roman a Ing. Zdenek Snítil. Koordinátorkou projektu bola. PaedDr. Alena Romanová.
PaedDr. Alena ROMANOVÁ
poverená vedením školy

Ponuka služieb
SATC

ŠKODA AUTO ŠTARTUJE PROJEKT
„VÝSKUM DOPRAVNEJ BEZPEČNOSTI“

Škoda Auto v spolupráci s Políciou Českej republiky (ďalej len ČR), Hasičským záchranným zborom
ČR a ďalšími orgánmi ministerstiev vnútra, dopravy a zdravotníctva štartuje nový projekt „Výskum
dopravnej bezpečnosti“. Projekt skúma rôzne reakcie vozidiel pri dopravných nehodách. Získané poznatky budú priamo aplikované do vývoja súčasných i novo pripravovaných automobilov.
Špeciálne zriadený tím oddelenia Technického vývoja Škoda Auto bude v spolupráci s ďalšími inštitúciami analyzovať dopravné nehody vozidiel značky Škoda,
pri ktorých došlo k aktivácii niektorého bezpečnostného vankúša, zraneniam, či stretu vozidla s chodcom alebo cyklistom.
Výsledná analýza sa bude skladať z troch základných častí: technickej (konkrétne poškodenie vozidla
a jeho správanie sa pri nehode), lekárskej (zranenia

osôb a možnosti ich minimalizácie) a psychologickej
časti (príčiny nehody). Získané poznatky budú spolu s informáciami zistenými počas štandardných nárazových testov využívané pri kontinuálnom zlepšovaní aktívnej i pasívnej bezpečnosti súčasne vyrábaných i novo vyvíjaných automobilov. Projekt čerpá zo
skúseností a z metodiky značiek VW a Audi, ktoré na
nemeckých diaľniciach vykonávajú obdobný výskum
už niekoľko rokov.
Dr. Eckhard Scholz, člen predstavenstva a.s. Škoda Auto zodpovedný za technický vývoj, pri tejto príležitosti uviedol: „Reálne nehody skúmame preto, aby
sa ich výskyt minimalizoval a aby boli následky nehôd
čo najmiernejšie. Hlavným cieľom projektu je maximalizovať vnímanie dôležitosti dodržiavania bezpečnostných princípov ako napríklad používanie bezpečnostných pásov, zabezpečenie nákladu proti jeho pohybu,

dodržiavanie určenej rýchlosti atď. Ďalej hľadáme
možnosti, pri ktorých by samotné vozidlo eliminovalo niektoré následky nehody, a preto sa zameriavame
nielen na správanie sa vozidiel pri normovaných bariérových testoch, ale aj na dianie pri skutočných nehodách“.
V prípade, že protokolujúci úradníci zistia výskyt
jednej z hore uvedených situácií, poskytnú v rámci projektu správu o konkrétnej dopravnej nehode tímu Výskumu dopravnej bezpečnosti. V prípade možnosti a na
základe dohody s príslušným útvarom Polície ČR potom
môže byť horeuvedený tím prítomný pri konkrétnej nehode. Pre tento účel sú k dispozícii špeciálne upravené
vozidlá Škoda Octavia Scout, vybavené zodpovedajúcou dokumentačnou a meracou technikou. Špecialisti
môžu priamo na mieste, ak to okolnosti umožňujú, získať údaje o mieste nehody, podmienkach, o havarovaných vozidlách a ich technických parametroch, škode,
ako aj údaje o prípadných zraneniach.
Martin Jahn, člen predstavenstva Škoda Auto zodpovedný za riadenie ľudských zdrojov dodal: „Tento projekt by nebolo možné zrealizovať bez podpory jednotlivých zložiek ministerstiev vnútra, dopravy, zdravotníctva a samozrejme bez úzkej spolupráce s Políciou ČR,
Hasičským záchranným zborom ČR a oddelením Bezpečnosti cestnej premávky (BESIP). Projekt vychádza
zo skutočnosti, že na českých cestách je takmer každé
druhé vozidlo značky Škoda. Získané informácie z dopravných nehôd nám pomôžu pri ďalšom vývoji bezpečnosti našich vozidiel“.
Podľa riaditeľa Dopravnej polície ČR plk. Martina
Červíčka je správne, že sa na zlepšovaní dopravnej bezpečnosti podieľa nielen štátna správa, ale aj súkromný
sektor.
-ša-

Škoda Auto spustila nový portál
o bezpečnosti na cestách
Spoločnosť ŠKODA AUTO pripravila pre deti originálny spôsob vzdelávania pomocou novej multimediálnej internetovej stránky www.skodahrou.cz.
Na stránke je pre pripravená graficky zaujímavá
aplikácia, pomocou ktorej môžu deti interaktívne riešiť
rôzne modelové situácie alebo si zahrať hry s dopravnou tematikou. Cieľom projektu je pomôcť deťom efektívnejšie si osvojiť návyky nutné k zlepšeniu ich bezpečnosti v každodenných situáciách.
Pripravených je päť príbehov s názvami: „S
Tomí kem na kole, S Krist ýnou po meste, Hrajeme si v parku, Výlet do kina a Jedeme za babičkou“.

Príbehy dopĺňajú predstavenie hlavných pojmov a nástrojov pre aktívnu a pasívnu bezpečnosť cestujúcich.
Pre overenie získaných vedomostí sú na stránke pripravené aj testy. Okrem vzdelávacej časti si môžu deti zahrať aj rôzne hry nielen s dopravnou tematikou (znalosť
dopravných značiek, precvičovanie parkovania osobného automobilu) ale aj so všeobecnou tematikou (napr.
puzzle, euro atlas ...). Stránka poskytuje aj možnosť
stiahnutia si rôznych tapiet, šetričov obrazoviek s fotografiami modelov Škoda či zaslanie hudobnej pohľadnice
kamarátom.

Projekt „Bezpečne na cestách“ z edície Škoda hrou
je určený predovšetkým žiakom prvého stupňa základných škôl. Jeho dostupnosť v dvoch jazykoch, ako aj
spracovanie témy prostredníctvom internetových stránok, umožňuje jeho využitie bez obmedzení. Odbornými
partnermi projektu sú BESIP a UAMK.
Škoda hrou – Bezpečne na cestách nájdete na internetových stránkach www.skodahrou.cz.
Lucia Busquet, PR Manager
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
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Právna rubrika
Xxx

Rada advokáta
Vážení čitatelia,
v minuloročnom novembrovom a decembrovom vydaní časopisu MOT´or som sa venovala právnej úprave
kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka, v januárovom čísle spotrebiteľským zmluvám
a zákonu o ochrane spotrebiteľa. V tomto príspevku
popíšem kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je automobil a ktorá je uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
Obchodný zákonník upravuje záväzkové vzťahy medzi
podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím
na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. Kúpne zmluvy uzatvorené podľa Obchodného zákonníka môžu teda uzatvoriť predovšetkým podnikatelia. Na
strane podnikateľa môže byť aj štát (vrátane organizácií,
ktoré nie sú podnikateľmi), územné samosprávne jednotky
alebo právnické osoby zriadené zákonom ako verejnoprávne inštitúcie, ak sa takéto kúpne zmluvy týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a takéto zmluvy sú uzatvorené s podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. Obchodný zákonník tiež umožňuje, aby sa
zmluvné strany, na ktoré by sa inak neaplikoval režim Obchodného zákonníka, dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci napríklad z kúpnej zmluvy sa spravuje režimom
Obchodného zákonníka. Takáto dohoda musí mať písomnú formu. A práve túto možnosť v praxi využívajú najmä
autobazáry, ktoré si so svojimi klientami, ktorí sú fyzickými osobami - nepodnikateľmi písomne dohodnú, že kúpnu
zmluvu na automobil uzatvoria podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
Občiansky zákonník v niektorých oblastiach poskytuje zväčšenú ochranu pre bežné fyzické osoby, zatiaľ čo Obchodný zákonník je určený najmä pre podnikateľské vzťahy, kde sa už predpokladá vyššie právne vedomie a právna
úprava je značne dispozitívna (teda ak to nie je v rozpore so zákonom, je možné si vzájomné práva a povinnosti
upraviť na základe dohody zmluvných strán). Rozdielnosť
právnych úprav je možné badať napríklad pri úprave záruky a nárokov z chýb tovaru a pri úprave zodpovednosti za chyby. Európsky trend zlepšovania ochrany spotrebiteľa badať i v novele Obchodného zákonníka z konca minulého roka. Hoci pri prijímaní novely Obchodného
zákonníka neboli schválené všetky navrhované ustanovenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, bolo do Obchodného zákonníka doplnené ustanovenie o tom, že v prípade pochybností o obsahu právnych vzťahov medzi dodávateľom a spotrebiteľom, ktoré sa spravujú Obchodným
zákonníkom, sa použije výklad, ktorý je pre spotrebiteľa
priaznivejší.
Obchodný zákonník podobne ako Občiansky zákonník neustanovuje, že by kúpna zmluva na automobil mala
mať písomnú formu, avšak ako som už vyššie uviedla, ak
sa zmluvné strany - nepodnikatelia dohodli, že budú aplikovať režim Obchodného zákonníka, táto dohoda má byť
písomná a väčšinou je táto dohoda súčasťou písomnej kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec, v našom prípade automobil, určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa
zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Obchodný zákonník aj negatívne vymedzuje, čo nie je kúpna zmluva, teda za kúpnu
zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť
záväzku strany, ktorá má tovar dodať, spočíva vo vykonaní činnosti alebo záväzok tejto strany zahŕňa montáž tovaru (môže ísť napríklad o zmluvu o dielo).
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Medzi všeobecné náležitosti kúpnej zmluvy patrí aj
presná identifikácia subjektov, ktoré ju uzatvárajú, aby
neboli zameniteľné s inými. Podnikatelia majú v obchodných dokumentoch uvádzať obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal,
a číslo zápisu. Ďalšou náležitosťou zmluvy je presné uvedenie predmetu kúpy, v našom prípade automobilu. Automobil v zmluve odporúčam identifikovať nielen značkou
a typom, rokom výroby, evidenčným číslom vozidla (EČV,
predtým ŠPZ), prípadne objemom motora, ale hlavne identifikačnými číslami karosérie a motora. V zmluve je možné uviesť aj iné identifikačné údaje predmetu kúpy, napríklad stav tachometra; údaje o dokladoch k automobilu napr. osvedčenie o evidencii vozidla, dátum, kedy bolo
vozidlo zapísané do evidencie vozidiel a podobne.
V zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia.
Obchodný zákonník umožňuje zmluvným stranám uzavrieť
i zmluvu, kde nebude uvedená kúpna cena, no túto vôľu
musia zmluvné strany v zmluve výslovne prejaviť. V prípade neuvedenia kúpnej ceny alebo spôsobu jej určenia,
je kupujúci povinný zaplatiť takú kúpnu cenu, za ktorú sa
predával obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase
uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu takejto zmluvy.
Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou a so zákonom. Podobne ako v kúpnej zmluve podľa Občianskeho zákonníka je vhodné dohodnúť si
miesto a čas dodania, prípadne ďalšie podmienky dodania. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie automobilu (ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tak pri dodaní tovaru), ako aj ďalšie doklady uvedené v zmluve (napr.
servisnú knižku). Podrobnejšie som sa tejto problematike
venovala v decembrovej „Rade advokáta“, v ktorej som
konkretizovala doklady potrebné na zaevidovanie vlastníka vozidla na dopravnom inšpektoráte.
V kúpnej zmluve si možno dohodnúť, kedy na kupujúceho prechádza vlastnícke právo k automobilu teda či to
bude jeho odovzdaním a prevzatím, alebo neskôr. napríklad po zaplatení kúpnej zmluvy alebo dokonca skôr, než
príde k odovzdaniu. Obchodný zákonník má na rozdiel od
Občianskeho zákonníka pri nadobúdaní vlastníctva hnuteľných vecí osobitosť v tom, že umožňuje za určitých podmienok nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka.
Ak by niekto uzatvoril kúpnu zmluvu podľa Občianskeho
zákonníka na automobil a neskôr by sa zistilo, že predávajúci nebol jeho vlastníkom, takáto kúpna zmluva by bola neplatná a kupujúci by sa nestal vlastníkom automobilu. Obchodný zákonník však stanovuje, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo aj v prípade, keď predávajúci nie je
vlastníkom predávaného tovaru. Prekážkou nadobudnutia vlastníckeho práva k autu od nevlastníka je, ak v čase, keď kupujúci mal vlastnícke právo nadobudnúť, vedel,
že predávajúci nie je vlastníkom a že nie je ani oprávnený
s tovarom nakladať za účelom jeho predaja. Obchodný zákonník teda ochraňuje tzv. dobromyseľného kupujúceho,
ktorý nevedel, že kupuje vec (napr. automobil) od nevlastníka. Situácia sa však môže skomplikovať pri nadobudnutí vlastníckeho práva podľa Obchodného zákonníka od

nevlastníka v prípade začatia trestného konania resp. konania o priestupku.
Trestný zákon uvádza, že kto má pri
sebe vec dôležitú
pre trestné konanie,
je povinný ju na vyzvanie predložiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu; ak ju treba na účely trestného konania zaistiť, je povinný vec na vyzvanie týmto orgánom vydať. Ak
výzve nevyhovie, môže mu byť vec odňatá. Podľa zákona
o priestupkoch možno za niektoré priestupky uložiť sankciu prepadnutia veci alebo ochranné opatrenie - zhabanie
veci. Trestný zákon tiež umožňuje uložiť odsúdenému trest
prepadnutia veci alebo páchateľovi ochranné opatrenie,
ktorým je zhabanie veci. Tieto sankcie spravidla možno
uložiť páchateľovi trestného činu alebo priestupku, ak je
takáto vec v jeho vlastníctve. Ak teda napríklad páchateľ
sfalšuje doklady a predá automobil autobazáru (pričom
v čase kúpy autobazár nevedel, že páchateľ nie je vlastníkom automobilu) podľa ustanovení Obchodného zákonníka, autobazár automobil potom ďalej predá podľa ustanovení Obchodného zákonníka kupujúcemu–poškodenému
a následne vyjdú najavo skutočnosti, že osoba, ktorá automobil autobazáru predala, nebola jeho vlastníkom, nie je
možné, aby sa páchateľovi trestného činu uvedené sankcie uložili, pretože nie je vlastníkom veci a túto vec treba
vrátiť vlastníkovi. Môže sa teda stať, že až do vyšetrenia
trestného činu (napr. krádeže) automobilu a jeho následného predaja podľa ustanovení Obchodného zákonníka,
nebude môcť dobromyseľný kupujúci automobil užívať.
Nebezpečenstvo škody na aute prechádza na kupujúceho v čase, keď auto prevezme od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s autom a kupujúci poruší
zmluvu tým, že ho neprevezme. Ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak, alebo ak Obchodný zákonník neustanovuje inak, škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho
povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, okrem situácie, ak ku
škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti
predávajúceho.
Podľa Obchodného zákonníka je možná tiež kúpa na skúšku, ktorá vzniká uzavretím kúpnej zmluvy
s podmienkou, že kupujúci do uplynutia skúšobnej doby tovar schváli. Ak skúšobná doba nie je v zmluve určená, predpokladá sa, že jej dĺžka je 3 mesiace od uzavretia zmluvy. Ak kupujúci tovar neprevzal, má podmienka povahu odkladacej podmienky a táto podmienka sa
považuje za zmarenú, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu v skúšobnej dobe, že tovar schvaľuje. Ak kupujúci prevzal tovar, má podmienka povahu rozväzovacej podmienky a platí, že kupujúci tovar schválil, ak ho
písomne neodmietne v skúšobnej dobe. Kupujúci nemá
právo tovar odmietnuť, ak nemôže tovar vrátiť v stave,
v akom ho prevzal.
Hoci to Obchodný zákonník priamo neupravuje, možno
si tiež dohodnúť v kúpnej zmluve aj iné práva a povinnosti
zmluvných strán, podobne ako v Občianskom zákonníku,
a to napríklad výhradu vlastníckeho práva alebo predkupné právo, o ktorých som písala v predchádzajúcich číslach
časopisu.
JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ
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Výsledky a plány niektorých
automobiliek
Oficiálne výsledky predajov automobilov
v jednotlivých častiach sveta v roku 2007
sa dozvieme zrejme až začiatkom marca.
V niektorých štátoch, významných pre celosvetový trh osobných automobilov však
došlo k poklesu predaja.

Pokles bol citeľný napríklad v Nemecku,
ktoré je najvýznamnejším trhom v Európe.
Napriek tomu viaceré automobilky vlani
dosiahli veľmi dobré hospodárske výsledky, ba až rekordné predaje.

BMW v roku 2007 zväčšilo predaje o 9,2 %
BMW Group pokračovala v úspešne nastolenom
kurze aj v uplynulom roku. Každá z troch značiek
skupiny dosiahla svoje najlepšie predaje. Celosvetovo BMW Group umiestnila u zákazníkov
1 500 678 vozidiel (v roku 2006 to bolo 1 373 970
vozidiel), čo znamená v roku 2007 nárast o 9,2 %.
Značka BMW dosiahla 1 276 793 predaných automobilov, čím prekonala predošlý rok (1 185 088 vozidiel) o 7,7 %. Aj MINI zaznamenalo podstatný nárast predaja: v porovnaní s rokom 2006 (188 077
automobilov) našlo v roku 2007 nového majiteľa 222 875 vozidiel, čo predstavuje zlepšenie až
o 18,5 %. Rolls-Royce Motor Cars majú za vlaňajšok
na konte 1010 automobilov, čím po prvý raz v histórii prekročili tisícovú hranicu, zároveň to však znamená nárast predaja oproti roku 2006 (806 vozidiel) dokonca až o 25,5 %. Pre Rolls-Royce je to už
štvrtý nárast ročného predaja v rade za sebou, čo
potvrdzuje jeho mimoriadnu popularitu na trhu superluxusných automobilov.
Najúspešnejším typom roku 2007, a to nielen v rámci ponuky BMW, ale aj v poli relevantných konkurentov, bolo BMW radu 3, v súčte všetkých štyroch karosárskych verzií. Tento typ sa postaral až o 37 %

celkových predajov skupiny BMW GroMilovníci športových automobilov sa môžu tešiť aj na novinku BMW
up. Počtom 555 219 prekonal trojkový
M3 kupé-kabriolet
rad predaj z roku 2006 (508 479 vozidiel) o 9,2 %.
Najväčším trhom pre BMW a MINI boli
v roku 2007 Spojené štáty americké, kde
BMW Group zaznamenala predaj 335 840
vozidiel, čo znamená nárast oproti predošlému roku o 7,1 % a celkovo historický rekord v tejto krajine.
Mimoriadne úspešné po stránke percentuálnych nárastov boli v roku 2007 trhy
strednej a východnej Európy, kde BMW
otvorilo viaceré priame zastúpenia. Značpred piatimi rokmi a pred koncom roka 2007 už na euka BMW predala 9781 vozidiel, čo predstavuje nárast
rópskych cestách jazdilo viac ako 450 000 vozidiel vyo 35,6 % v porovnaní s rokom 2006, MINI zaznamenabavených jeho technológiami, od BMW radu 1, až po
lo 596 predaných exemplárov, čiže zlepšenie dokonca
BMW X5. Aj zákazníci mnohých predaných modelov MIaž o 53,61 %.
NI už ťažia z inovatívnosti tohto súboru. Stefan Krause
Stefan Krause, člen predstavenstva BMW AG zodpovyjadril spokojnosť aj s tým, že sa koncern BMW Grovedný za predaj a marketing, pripisuje úspešnosť roku
up stal v roku 2007 opäť najúspešnejším producentom
2007 aj faktu, že zákazníci ocenili príchod viacerých
prémiových automobilov po stránke množstva predamodelov s technológiami BWM EfficientDynamics. Výných exemplárov a vyjadril optimizmus v tomto smere
voj tohto súboru opatrení na zlepšenie jazdných výkoaj do roku 2008.
nov a súčasné zmenšenie spotreby aj emisií sa začal
-bw-

NOVÉ REKORDY FORD OF EUROPE V ROKU 2007
Rastúci dopyt po nových štýlových typoch Ford
of Europe znamenal nárast predaja v roku 2007
o 93 500 vozidiel na rekordných 1 833 600 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 5,4 %. Trhový podiel sa zväčšil na 8,9 %.
Ford Focus Sedan

Ford of Europe predal v roku 2007 na svojich hlavných
európskych trhoch 1 463 630 vozidiel (nárast o 4,1 %).
Predaj úžitkových vozidiel vzrástol o 10,9 %, na rekordných 369 985 kusov, čím prekonal rekord z roku
2006, 333 570 vozidiel.

Predaje Ford of Europe – najpredávanejšie typy:
Focus:
Fiesta:
Mondeo:
C-MAX:
Fusion:
Transit:
Transit Connect:

496 600
378 220
159 300
131 600
122 800
224 915
109 900

Predaje Ford of Europe – štáty s najväčším predajom:
Veľká Británia:
Nemecko:
Taliansko:
Španielsko:
Francúzsko:
Rusko:
Turecko:
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444 390
235 050
232 925
175 675
133 600
174 650 (nárast o viac ako 50 %)
100 000
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„Som nadšený naším výkonom v roku 2007“, povedal
Stephen Odell, viceprezident, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. „Na dosiahnutie rekordných výsledkov v takomto konkurenčnom prostredí posilňujeme našu ponuku produktov,“ dodal. „Zväčšili sme predaje každý rok od roku 2002 a je jasné, že výkon, štýl
a kvalita našich osobných a úžitkových vozidiel pokračujú v získavaní zákazníkov značky Ford.“
Minulý rok bol pre značku Ford úspešný aj v iných smeroch, ktoré výrazne prispeli k rastúcej obľube automobilov Ford u zákazníkov. Európskym Autom roka 2007

sa stal Ford S-MAX (a stal sa Autom roka 2007 aj na
Slovensku), nová generácia Fordu Transit získala podobné ocenenie medzi ľahkými nákladnými automobilmi – zvíťazila v súťaži „International Van of the Year
2007“.
Ford je jedinou značkou so štyrmi typmi v prvej desiatke EuroNCAP – typy Galaxy, S-MAX, Focus a Mondeo
získali v nárazových testoch veľké bodové ohodnotenie a po 5 hviezdičiek.
Efektivita vo výrobe v európskych závodoch Ford sa od
roku 2000 zlepšila o viac ako 21 %.

Vzrástol aj podiel zákazníkmi čoraz žiadanejších modelov so vznetovými motormi (v v roku 1999 bol 22 %,
v roku 2006 už 48 %).
Vlani najpredávanejší typ – Focus – má možnosť upevniť si pozíciu na trhu, lebo už v prvom štvrťroku sa dostáva do predaja aj štvordverový model. Doplní troj
a päťdverové hatchbacky, kombi a športové ST modely. V rovnakom termíne sa dostáva na trh aj Focus Coupé-cabriolet a v roku 2009 príde na trh aj nový model Focus RS.
-fd-

Honda na čele v raste predaja automobilov

Značka Honda predstihla v raste predaja v Európe
v roku 2007 všetkých ostatných výrobcov automobilov. Vlani tu predala 398 960 automobilov, čo
predstavuje rast o 21,5 % oproti roku 2006. Je to
už štvrtý kalendárny rok po sebe, čo si spoločnosť
Honda pripisuje v Európe rekordné predaje. Národné rekordy predaja boli prekonané v 32 z 37 štátov regiónu.
Významné zlepšenie predaja si pripísali západoeurópske trhy, a taktiež nové trhy strednej a východnej Európy. Predaj v Rumunsku, Ukrajine a v Rusku sa viac

ako zdvojnásobil. Vo Švédsku sa predaj zväčšil o viac
ako 60 % a v Nórsku 55 %. Za nimi nasledujú Francúzsko, Grécko a Poľsko s nárastom o viac ako 30 %,
v Španielsku, Holandsku a Dánsku prekročil medziročný rast predaja 20 %.
Kľúčom k úspechu bola popularita Civicu, hlavného
typu Hondy v Európe, ktorého predaj v rámci regiónu
medziročne vzrástoll o 41,7 % na 160 082 kusov. Rast
predaja o 77,3 % na rekordných 90 562 kusov bol zaznamenaný aj v prípade typu CR-V, uvedeného začiatkom roka 2007. Predovšetkým predaj CR-V so vznetovým motorom sa zväčšil až o 72,7 % a stal sa tak

v súčasnosti najpredávanejším modelom Hondy so
vznetovým motorom.
„Rok 2008 bude pre nás ďalším vzrušujúcim rokom,
pretože v lete tohto roka predstavíme nový Accord
a v druhej polovici roka nový Jazz, povedal Shigeru Takagi, prezident spoločnosti Honda Motor Europe Ltd.
Sedan Honda Accord a kombi Accord Tourer budú mať
premiéru začiatkom marca na autosalóne v Ženeve.
V závere januára Honda uvoľnila pre médiá niekoľko
detailov karosérie tejto svojej významnej novinky.
. –ha-

HYUNDAI VO SVETE – ciele na rok 2008
Chung Mong-Koo, predseda Hyundai Motor Co.,
apeloval v novoročnom prejave na manažment spoločnosti, aby posilnil marketingové aktivity, zameral sa na nové trhy a zriadil novú kultúru riadenia
práce.
„Aby sme si dokázali udržať konkurencieschopnosť, je
dôležité zabezpečiť pevné základy pre globálnu výrobu.
Rovnako však musíme maximalizovať naše obchodné
a marketingové úsilie, aby sme sa dostali bližšie k našim zákazníkom, aby značka rástla a zlepšovala sa ziskovosť,“ vyjadril sa Chung Mong-Koo.
Tento rok je pre spoločnosť Hyundai-Kia veľmi významný, keďže sa dokončuje rozširovanie výroby v Číne a Indii, zatiaľ čo stavebné práce na nových závodoch v USA
a v Českej republike sú v plnom prúde. V polovici roka
by mal byť položený i základný kameň nového závodu
v Rusku. Investície do zámorských fabrík predstavujú
kľúčový nástroj snahy manažmentu globalizovať operácie a zmenšovať tak závislosť od kórejského trhu.

Celkové predaje spoločnosti Hyundai v roku 2008 by
mali dosiahnuť 3,11 millióna vozidiel, čo sa rovná medziročnému nárastu o 19,6 %. Domáce predaje by mali
vzrásť o 8 % na 670 000 áut, zatiaľ čo exporty by mali predstavovať 1,13 milióna vozidiel s nárastom 4,6
%. Zámorským výrobným závodom v Indii, Číne, Turecku a USA by mali predaje poskočiť o 46 % na 1,31 millióna vozidiel.
Hyundai dosiahol v minulom roku nárast predajov o 4,1 %, čo predstavuje v celosvetovom meradle
2 602 322 predaných vozidiel. Najväčší nárast (7,6 %)
zaznamenal domáci, kórejský trh, s predajom 625 275
vozidiel.
Výrobné dcérske spoločnosti v zámorí predali celkovo
900 311 vozidiel (medziročný nárast o 1,6 %), zatiaľ čo
exporty z troch juhokórejských závodov vzrástli o 4,3 %
a dosiahli hranicu 1 076 716 automobilov.

Hyundai i10

-hiwww.mot.sk
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Úspešný rok 2007 pre LAND ROVER

V 59-ročnej histórii automobilky Land Rover sa jej
vlani podarilo prvý prekonať hranicu 200 000 predaných automobilov za rok.Celosvetový predaj legendárneho výrobcu automobilov s pohonom 4x4
prekonal túto hranicu už v novembri, do konca novembra 2007 predal 205 717 vozidiel, čo je o 27 %
viac oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Tým spoločnosť Land Rover zaznamenala rekordný predaj tretí rok za sebou. Viaceré trhy,

vrátane Ruska, Číny, Francúzska a Španielska, dosiahli v novembri 2007 svoj najlepší výsledok predaja za daný mesiac.
Najväčší a najluxusnejší typ značky - Range Rover, poháňaný vznetovým motorom V8 dosahuje o 32 % menšiu spotrebu paliva ako so zážihovým motorom a kompaktný typ Freelander 2 sa vynikajúco predáva všade
vo svete. Začiatkom toho roka Land Rover demonštroval svoj ďalší príspevok k zmenšeniu negatívneho

vplyvu svojich vozidiel na životné prostredie. Predstavil štúdiu spájajúcu odvážnu evolúciu dizajnu značky
Land Rover s novými technológiami a konštrukčnými
materiálmi s malou hmotnosťou, známu ako koncept
LRX (písali sme o nej v januárovom čísle)
Tento rok automobilka oslavuje okrúhle výročie svojho
vzniku. Od roku 1948 vyrába výlučne autentické automobily s pohonom 4x4, pričom 78 % produkcie exportuje do viac ako 140 štátov sveta.

Predaj spoločnosti Škoda Auto prekonal
očakávania
Škoda Octavia Scout

V priebehu minulého roka dodala spoločnosť Škoda
Auto svojim zákazníkom celosvetovo 630 032 vozidiel. Predstavuje to nárast oproti predchádzajúcemu roku o 15 % a zároveň sa stáva najlepším predajným výsledkom v histórii spoločnosti.
V regióne s najväčším odbytom, v západnej Európe, bolo zákazníkom dodaných celkovo 327 222 vozidiel. Trhový podiel tým narástol na 2,2 %. Napriek celkovému
poklesu automobilového trhu v Nemecku (-9,2 % oproti predchádzajúcemu roku) bol prekonaný rekord v počte predaných vozidiel z roku 2006, lebo Škoda tam vlani predala 118 692 vozidiel. Trhový podiel tým vzrástol
na 3,8 % (3,4% v roku 2006). Posilniť pozíciu sa podarilo aj na domácom českom trhu. Záujem o nové vozidlá značky Škoda tu prejavilo 64 306 zákazníkov, čo
predstavuje o 1,0 % zákazníkov viac ako v roku 2006.
Na slovenskom trhu sa predalo v roku 2007 celkovo
17 963 nových vozidiel Škoda, čím sa trhový podiel
dostal na úroveň 21,58 %.
Vo východnej Európe boli výsledky spoločnosti Škoda
Auto prekonané o 34 % s celkovým počtom 95 032 zákazníkom dodaných vozidiel. Najsilnejším trhom tohto
regiónu bolo Rusko. V porovnaní s rokom 2006 sa v tejto krajine podarilo dodať zákazníkom 27 535 vozidiel,
čo je skoro dvojnásobný nárast.
Najviac prekvapil čínsky trh, kde sa v máji minulého
roka oficiálne začal predaj typu Octavia vyrábaného
16
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priamo v Číne. Za necelých 8 mesiacov sa podarilo predať viac ako 27 000 vozidiel.
Najpredávanejším typom v roku 2007 sa stala Škoda Octavia (liftback, combi a Scout) s celkovým počtom 237 422 zákazníkom dodaných vozidiel. Tento objem predstavuje nárast o viac ako 18 % oproti predchádzajúcemu roku. Naďalej obľúbeným typom ostáva aj
Octavia Tour, ktorej nárast predaja predstavuje 4,6 %
s celkovo 72 529 zákazníkom dodanými vozidlami.

Motorom rastu v roku 2007 bol typ Škoda Roomster,
s predajom 66 661 vozidiel.
Typ Škoda Fabia si získal v roku 2007 celkovo 232 890
zákazníkov. Modelová výmena spôsobila len čiastočne
slabší výsledok ako v roku predchádzajúcom.
Napriek blížiacej sa generačnej zmene typu Škoda Superb bol predaj s celkovým počtom 20 530 zákazníkom
dodaných vozidiel približne na úrovni predchádzajúceho
roka.
-ša-

Ekonomika

Rekordné predajné výsledky Toyoty v Európe

Spoločnosť Toyota Motor Europe (TME) v roku
2007 zaznamenala už po jedenásty rok rekordný
počet automobilov predaných na európskom trhu.
Minulý rok sa totiž v Európe* predalo 1 238 638
vozidiel značiek Toyota a Lexus, čo znamená 10 %
nárast oproti roku 2006. Od januára do decembra
2007 dokázala TME umiestniť na trh 1 184 828
vozidiel značky Toyota (nárast o 10 % oproti roku
2006) a 53 810 vozidiel Lexus (+ 7 %) a dosiahla tak
5,6 %** podiel na trhu. V rovnakom období TME vyrobila v Európe 806 890 vozidiel, 868 948 motorov*** a 583 493 prevodoviek. Výroba prebieha
v závodoch vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Turecku, Poľsku a Česku. Približne dve tretiny všetkých
vozidiel predaných v roku 2007 na európskom trhu
boli vyrobené v Európe. TME plánuje zvýšiť v roku

2008 svoj predaj v Európe o asi 5 %.
Medzi najúspešnejšie typy Toyota v roku 2007
sa zaradili bestseller Yaris – predalo sa 266 461 vozidiel (+ 6 % oproti roku 2006); nový Auris, ktorý so
155 343 predanými vozidlami za necelý kalendárny
rok prekonal očakávania, a prepracovaný model Corolla Sedan s 85 407 predanými vozidlami (+ 56 % oproti
roku 2006). Nárast predaja bol zaznamenaný aj pri type Prius, celosvetovo najpredávanejšom vozidle s hybridným pohonom – zaobstaralo si ho 32 171 zákazníkov (+ 41 %). Toyota tak mohla dokonca prekročiť svoj
cieľ 100 000 vozidiel s hybridným pohonom, predaných
v roku 2007 na európskych trhoch.
K predaju vozidiel Lexus napomohlo uvedenie
dvoch nových modelov: LS 460 v januári a hybridného LS 600h v júni 2007. Najpredávanejším radom vozidiel Lexus v roku 2007 bol typ IS s predajným výsledkom 21 625 vozidiel (- 1 %) a ďalej RX s 20 767 kusmi

(+ 6 %). Na celkovom počte predaných automobilov Lexus sa s 31 % podieľali hybridné vozidlá (+ 5 %), čo vypovedá o raste dopytu po prémiových vozidlách s priaznivejšími vplyvmi na životné prostredie.
Rusko sa v roku 2007 po prvý raz stalo najväčším trhom TME so 157 895 predanými vozidlami – medziročný nárast tu predstavuje 55 %. Ďalším veľkým
trhom je Taliansko (145 217 vozidiel; + 5 %) a Veľká
Británia (144 538 vozidiel; + 3 %). Absolútny rekord
v počte predaných vozidiel bol dosiahnutý na 15 trhoch, pričom k najväčšiemu nárastu došlo na Ukrajine (+ 108 % oproti roku 2006), kde sa predalo 13 627
automobilov.
Dôležitú úlohu v roku 2007 hrali aj nové investície. Toyota v decembri otvorila v Rusku svoj deviaty
výrobný závod v Európe, kde bude vyrábať typ Toyota Camry, v júni predstavila plán investovať 20 mil.
eúr do svojho Európskeho centra náhradných dielcov
(Belgicko) a v októbri slávnostne otvorila 16. centrum
náhradných dielcov TME (ČR). Z ďalších zaujímavostí
možno spomenúť, že TME získala od 1. januára 2008
plné členstvo v Asociácii európskych výrobcov automobilov (ACEA, European Automobile Manufacturers’
Association).
K budúcemu vývoju Tadaši Arašima uviedol: „Rok
2008 bude pre značku Toyota opäť náročnejší, čo platí aj pre automobilový priemysel ako celok. U nás budú hrať významnú rolu technológie na zmenšovanie vplyvov na životné prostredie, pretože sa snažíme zlepšovať svoju konkurenčnú výhodu v emisiách
CO2 všetkých našich modelov a rovnako rozširovať
ponuku našich modelov s hybridným pohonom. V roku
2008 plánujeme zväčšiť celkový počet predaných vozidiel Toyota a Lexus s hybridným pohonom o viac ako
20 %.
-ta-

Volkswagen dobýva top priečky v testoch
kvality
Víťazom v “Správe o nedostatkoch
2008” spoločnosti DEKRA sa stal
v kompaktnej triede Volkswagen
Golf pri počte najazdených kilometrov 60 000 až 90 000. Rovnako významný úspech zaznamenal aj Volkswagen Touran, ktorý pri “vanoch”
nevyhral len túto triedu, ale bol prvý aj medzi vozidlami so stavom kilometrov medzi 30 000 až 60 000.
Tieto umiestnenia podčiarkujú
vysoký štandard kvality úspešných
typov z Wolfsburgu, pretože “Správa o nedostatkoch 2008” spoločnosti DEKRA sa zakladá na testoch viac
ako 15 miliónov vozidiel testovaných
v období dvoch rokov. Najdôležitejšou inováciou pri tom je vyhodnotenie

nedostatkov v kategóriách podľa počtu najazdených kilometrov. Toto podľa DEKRY opisuje technický stav podstatne lepšie ako len vek vozidla.
Aj v správe AutoBild/TÜV Report
2008 v triede dvoj- až trojročných vozidiel dosiahol VW Golf veľmi pozitívny výsledok. Len 2,2 percenta testovaných Golfov v tejto vekovej triede
vykazovalo nedostatky – to je výrazne lepší výsledok ako mal priemer –
4,8 percent. Pre najväčšiu nemeckú
správu o používaných vozidlách bolo zrealizovaných okolo sedem miliónov hlavných testov celkovo na 194
modeloch.
-vwwww.mot.sk
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MINI a John Cooper Works bližšie k sebe
Značky MINI a John Cooper Works zdieľajú spoločné
korene už takmer 50 rokov. Teraz sa otvára nová kapitola ich úspešného príbehu. Pod strechou MINI bude kompletný rad produktov, určených pre vodiča so
špecificky športovými ambíciami, k dispozícii s označením John Cooper Works. V budúcnosti sa John Cooper Works dokonca stane integrálnou súčasťou značky MINI.Viditeľným znakom zmeny statusu je nové
logo, ktoré bude na všetkých budúcich produktoch
John Cooper Works. Všetky komponenty John Cooper Works sú dokonalo prispôsobené modelom MINI, vyvíjajú a vyrábajú sa v najvyššej kvalite. A keďže spĺňajú vysoké štandardy BMW Group v oblasti

spoľahlivosti, profesionality
spracovania a autentickosti,
vzťahujú sa na ne rovnaké záručné podmienky ako na samotné MINI.
Značka John Cooper Works
dnes znamená doplnkovú výbavu a príslušenstvo, poskytujúce nadšencom pre MINI
možnosť zažiť ešte intenzívnejšiu vášeň motoristického športu. MINI Cooper S, vybavené tuningovým
kitom John Cooper Works, sa mení na výkonný stroj,
ktorý sa môže smelo postaviť bok po boku so špecializovanými vozidlami so športovou reputáciou. Táto tuningová súprava pozostáva zo športového vzduchového filtra, športovej koncovky výfuku a modifikovanej riadiacej jednotky motora, čoho výsledkom
je výkon 141 kW, ako aj patričné vizuálne a akustické
odlíšenie. Ponuka príslušenstva John Cooper Works
obsahuje okrem iného aerodynamické prvky, športové

podvozky s červeno lakovanými pružinami, pestrý výber diskov z ľahkých zliatín, výkonné brzdy s vŕtanými kotúčmi, rozperu do motorového priestoru, karbónové aplikácie pre vonkajšie spätné zrkadlá a lemovanie smeroviek, ako aj množstvo špecialít do interiéru,
napríklad športové sedadlá John Cooper Works, alebo špeciálny volant z karbónu a alcantary, doplnený
o svetelnú signalizáciu vhodného momentu na preradenie prevodového stupňa. V sezóne 2008 vyrazí na
trate špeciál s označením MINI John Cooper Works
CHALLENGE a maximálnym výkonom asi 154 kW.
Návrat do histórie sa začína rokom 1961, kedy John
Cooper, legendárny konštruktér Formuly 1 z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, upravil pôvodné Mini na
prvý Mini Cooper. Revolučný malý automobil, ktorým
len krátko predtým jeho tvorca Alec Issigonis prepísal
dejiny každodenného motorizmu, tak dostal novú dimenziu športovosti, agility a zábavy počas jazdy.

Štúdia Kia KND-4
Prvým európskym autosalónom v roku je už tradične autosalón v Bruseli. Tohto roku sa konal od 17.
do 21. januára. Juhokórejská automobilka Kia v Bruseli predstavila po prvý raz na európskej pôde svoju
najnovšiu štúdiu športovo-úžitkového vozidla KND4. Štúdia mala svetovú premiéru na vlaňajšom autosalóne v Soule. Vozidlo bolo vyvinuté v dizajnérskom
stredisku Kia Namyang Designcenter (z toho vzniklo
označenie KND). Svojím vzhľadom stiera rozdiel medzi
„mestským“ a terénnym autom. Trojdverová štúdia
so zaoblenou prednou časťou má predné reflektory
tvorené sústavou svietiacich diód. Vo zvýraznených

blatníkoch sú veľké, 20-palcové kolesá z ľahkých zliatin,
na ktorých sú nízkoprofilové
pneumatiky. Na pohon vozidla slúži 2,2-litrový prepĺňaný motor. Vozidlo je vystrojené najnovšou generáciou
elektronicky riadeného pohonu všetkých kolies, ktorý
automaticky presúva hnací
moment na kolesá s najlepšou trakciou. Štúdia KND4 je dlhá 447 cm, naznačuje, ako by mohli vyzerať

budúce sériovo vyrábamé automobily Kia s pohonom
všetkých kolies.
(RM)

Športové kupé Invicta S1
Poznáte automobilku Invicta? Pravdepodobne nie.
Malá britská spoločnosť Invicta začala vyrábať
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automobily v roku 1925, ale už v roku 1933 s ich výrobou skončila. Automobil značky Invicta sa potom

opäť objavil až v roku 2002, keď na autosalóne v Birminghame mal premiéru športový typ S1. Na nedávnom autosalóne v Bruseli spoločnosť Invicta predstavila modernizovanú verziu svojho športového kupé S1,
patriaceho do kategórie GT (Gran Turismo). Na rozdiel
od doterajšieho typu S1, ktorý bol len dvojsedadlový,
nový má štyri sedadlá. Vozidlo má nosný priestorový
rám zhotovený z oceľových rúrok. Na ráme je upevnená karoséria zhotovená z uhlíkových kompozitov.
Hmotnosť vozidla je len 1380 kg. Na jeho pohon sú
k dispozícii rôzne vidlicové osemvalce, pochádzajúce
zo sortimentu spoločnosti Ford. Najvýkonnejší motor
má výkon 442 kW. Týmto motorom poháňaná verzia
S1 600 zrýchli z 0 na 60 míľ za hodinu (96 km/h) za
menej než štyri sekundy. Žiadne ďalšie technické údaje o vozidle S1 nie sú zatiaľ známe. Malá britská automobilová manufaktúra Invicta vyrobí jedno vozidlo
za mesiac.
(RM)
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Rekordný rok pre Rolls-Royce
Britská noblesná značka Rolls-Royce (patrí pod BMW)
oznámila, že v minulom roku predala o 25 % viac automobilov ako v roku 2006. V roku 2007 dodala táto firma svojim solventným zákazníkom 1 010 vozidiel, čo je nový rekord predaja. Najdôležitejším trhom
pre Rolls-Royce je severná Amerika, za ktorou nasleduje Spojené kráľovstvo. V Spojených arabských
emirátoch stúpol vlani predaj o 70 %, v Číne o 50 %.
Počet obchodných zastúpení značky Roll-Royce sa

v celosvetovom meradle zvýšil na
80. V minulom roku boli otvorené
nové predajne v Drážďanoch, St. Petersburgu a v Kyjeve. V tomto roku
by mala firma Rolls-Royce prísť na
trh s novým kupé. Na rok 2010 je plánovaný príchod úplne nového typového radu.
(RM)

Nové motory Fiat
Automobilka Fiat sa po rokoch vážnej finančnej krízy
dostáva na jasne vzostupnú dráhu. Vidno to z jej nových typov automobilov, ktoré sa dobre predávajú,
ale aj z investičných aktivít. Jednou z najvážnejších
má byť kúpa srbskej automobilky Zastava, uzavretie
zmluvy je vraj „na spadnutie“. Pozoruhodné sú však aj
investície do vývoja a výroby nových motorov.
Už zrealizovanou investíciou je vývoj motora 1.6 JTD.
Fiat Bravo s týmto novým prepĺňaným vznetovým motorom, ktorý má výkon 77 kW a krútiaci moment 290
Nm už pri otáčkach 1500 za minútu, sa predáva v Taliansku a vo Francúzsku. Na jar príde aj na ostatné
európske trhy. Bravo s týmto motorom dosahuje najväčšiu rýchlosť 187 km/h a z 0 na 100 km/h zrýchľuje za 11,3 s. Spotreba nafty v kombinovanej prevádzke je len 4,9 l/100 km. Na jar bude v ponuke aj

výkonnejšia verzia tohto
motora s najväčším výkonom 88 kW, krútiacim momentom 320 Nm. S týmto
motorom dosiahne Bravo rýchlosť až 195 km/h
a bude zrýchľovať z 0 na
100 km/h za 10,3 s.
Veľmi z aujímavé budú
turbodúchadlom prepĺňané dvojvalcové zážihové motory so zdvihovým objemom len 0,7 a 0,9 l, ktorými chce Fiat v priebehu
roku 2009 nahradiť niektoré štvorvalcové motory vo svojich menších typoch automobilov. Motory
majú variabilný systém ventilového rozvodu Multiair. Menší motor so zdvihovým objemom 0,7 l by mal

dosahovať výkon 60 kW pri 5750 otáčkach za minútu
a krútiaci moment 125 Nm pri otáčkach 3000 za minútu. Motor so zdvihovým objemom 0,9 l má mať viac
výkonových úrovní – od 66 do 80 kW. Tento motor
má mať sledované emisie až 50 % pod limitom emisnej normy Euro 4.

Najlacnejšie auto sveta

Svetové automobilky úporne hľadajú každú novú medzierku na trhu. Len pomerne nedávno si európske automobilky uvedomili, že aj na našom kontinente existuje priestor pre odbyt relatívne lacných, sparťansky
vystrojených áut a začali rozširovať svoj sortiment
smerom nadol. Príkladom môže byť Renault Logan či chystaný miniautomobil Volkswagen, ktorého predobrazom je štúdia up! Pochopiteľne, spomenuté automobily sú stále ešte pridrahé napríklad pre
čínsky či indický trh, čo sú dva najrýchlejšie rastúce

automobilové trhy na
svete. Neprekvapuje
preto, že práve čínske
a indické automobilky
sa usilujú prísť na trh
s vozidlom, ktoré by
si mohli kúpiť aj ľudia
z tamojších stredných
vrstiev, ktorých kúpna sila ešte nepostačuje na kúpu „bežného“ auta“.
Práve príslušníkom rozrastajúcej sa indickej
strednej vrstvy je určený nový miniautomobil firmy
Tata, ktorý je predstavovaný ako najlacnejšie osobné auto na svete. Podľa predstaviteľov firmy Tata je
nový model, celkom vhodne nazvaný Nano, určený rodinám, ktoré si doteraz mohli dovoliť kúpiť len motocykle alebo skúter. Model Nano mal svetovú premiéru začiatkom januára na výstave Auto Expo 2008
v New Delhi. Štvordverové Nano je dlhé len 3,1 m, široké 1,5 m a vysoké 1,6 m. Vozidlo môže prepravovať
štyri osoby. Na pohon vozidla slúži dvojvalcový motor

zdvihového objemu len 623 kubických centimetrov,
ktorý je zhotovený z hliníka a vystrojený vstrekovacím systémom firmy Bosch. Vzadu uložený motor má
maximálny výkon 23,5 kW a prostredníctvom štvorstupňovej prevodovky poháňa zadné kolesá. Priemerná spotreba sa pohybuje okolo hodnoty 5 l/100 km.
Firma Tata tvrdí, že vozidlo splňuje medzinárodné bezpečnostné a emisné normy (Euro IV). Na prístrojovej
doske je len palivomer, rýchlomer a kontrolka tlaku
oleja. Vozidlo má vpredu kotúčové, vzadu bubnové brzdy a je vystrojené bezpečnostnými pásmi. Žiadne ďalšie údaje o tomto vozidle neboli zatiaľ zverejnené. Na
indický trh by Nano malo prísť ešte v tomto roku, pričom jeho cena by mala byť okolo 2 500 dolárov, čo
je približne polovica ceny najlacnejšieho vozidla, ktoré sa v súčasnosti v Indii predáva. Okrem štandardnej verzie sa má dodávať aj luxusnejšia verzia, ktorá sa bude vyznačovať nárazníkmi vo farbe karosérie. Zatiaľ je zrejme veľmi predčasné hovoriť o tom,
či sa Nano bude predávať aj na iných trhoch. V Indii
sa vlani predalo približne 1,2 milióna osobných automobilov, do roku 2018 by tento počet mohol stúpnuť
na 3 až 4 milióny.
(RM)
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Mazda2 1.3 MZR TE

Obrat správnym smerom
Pokus Mazdy presadiť sa od augusta 1998 v Európe s typom Demio v triede malých automobilov
nebol príliš úspešný. Mazda Demio mala škatuľovito pôsobiacu karosériu a v Európe vtedy úspešným malým autám nedokázala podliezať ani cenou.
V jeseni 2002 mala na autosalóne v Paríži premiéru
Mazda2, názov Demio sa pre tento typ v Európe už
nepoužíva. Autíčko ladnými tvarmi plne vyhovovalo
vkusu Európanov. Jej terajšia generácia mala premiéru vlani v Ženeve, predávať ju začali v jeseni.
Je ešte úspešnejšia, veď v ankete o európske Auto roka 2008 skončila na druhom mieste a rovnakú
súťaž v Japonsku pod svojim pôvodným označením
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„Demio“ vyhrala. Vyskúšali sme model poháňaný
zážihovým motorom zdvihového objemu 1349 cm
3 s výbavovým stupňom TE (stred siedemmiestnej ponuky výbav).
Auto s celkovou dĺžkou pod 4 m môže poskytnúť
dostatok miesta na predných i zadných sedadlách aj vysokým členom posádky len vtedy, ak je jeho karoséria
„vytiahnutá“ do výšky. To nie je prípad novej Mazdy,
pri generačnej zmene išli jej tvorcovia dokonca s vonkajšími rozmermi dolu. Predné sedadlá sú pre osoby
akéhokoľvek vzrastu bez obmedzení, na zadných, ak
vpredu sedia vysokí, je pre rovnako urastených málo miesta pre nohy. Kto potrebuje rodinné auto a jeho

deti už prerastajú výšku 1,7 m a je predpoklad, že budú ešte rásť, asi o Mazde2 nebude vážne uvažovať, aj
keď sa mu inak páči. I tak pre Mazdu2 zostáva veľká
skupina zákazníkov, ktorí chcú malé auto a pri jeho výbere sú dôležitými kritériami atraktívny vzhľad, dobré
jazdné vlastnosti a spoľahlivosť. Toto všetko poskytuje aj Mazda2. Hodnotenie krásy auta je podobne subjektívne ako výber kráľovnej krásy, nové Mazdy2 už
možno vídať aj na našich cestách, obraz si možno čiastočne spraviť aj z uverejnených fotografií. Kvalita jazdných vlastností je garantovaná asi lepšie ako výnosy
z odvovodov poistencov do druhého dôchodkového piliera. Konštrukcia podvozku je prakticky rovnaká, akú

Vyskúšali sme
Mazda2 1.3 MZR TE

mala predchádzajúca generácia Mazdy2. A keďže je to
podvozok, aký má aj Ford Fiesta, kvalita a spoľahlivosť podvozku novej Mazdy2 je preverená v podstatne
viac ako v milióne vozidiel. Obchodný úspech novo prichádzajúceho typu na európsky trh vždy nabudí dobrý
výsledok nárazových skúšok v organizácii EuroNCAP.
Účinnú ochranu posádky Mazdy2 v prípade havárie vozidla potvrdil kompletný súbor piatich hviezdičiek.
Mazda2 sa pozdávala aj nám, na malé auto má dobre odhlučnený interiér a skutočne dobré jazdné vlastnosti. Pruženie je tvrdšie, bočné náklony aj pri rýchlom
prejazde zákrut sú minimálne a náznak nedotáčavosti
zákrutou veľmi sa náhliaci vodič zažehná miernym povolením tlaku na pedál akcelerácie, korekciu volantom
auto zvyčajne ani nepotrebuje.
Prístrojovému panelu dominuje rýchlomer s veľkou
stupnicou, teplomer chladiacej kvapaliny na paneli vôbec nie je, pri studenom štarte vodiča na nedostatočne

ohriaty motor upozorňuje modrým svetlom kontrolka.
Kým svieti, vodič by mal motor šetriť a naplno ho nezaťažovať. Pre väčšinu vodičov, ktorí sa snažia predlžovať životnosť motora, je to určite oveľa jednoznačnejšia orientácia, ako keď by mali sledovať teplomer
chladiacej kvapaliny motora.
Pohotovostná hmotnosť novej Mazdy2 je mimoriadne malá, len niečo okolo 1 t, takže zážihový motor
s výkonom 63 kW bude iste stačiť napĺňať očakávania väčšiny majiteľov tohto vozidla o úrovni jeho dynamických vlastností. Určite nebudú sklamaní ani z
jeho spotreby, do 6 l/100 km v kombinovanej prevádzke sa zrejme dostanú aj vodiči, ktorí občas radi stlačia
pedál plynu hlbšie k podlahe.
Mazda2 1.3 MZR TE má dostatočnú úroveň bezpečnostnej aj pohodlie cestovania zlepšujúcej výbavy.
V januári sa predávala za 419 900 Sk.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 10:1, zdvihový objem
1349 cm3 , najväčší výkon 63 kW pri 6000 ot./min.,
krútiaci moment 122 Nm pri 3500 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté
pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy
vpredu, bubnové vzadu, ABS, hrebeňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10,3 m, pneumatiky rozmeru 185/55 R 15.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3885/1695/1475
mm, rázvor náprav 2490 mm, rozchod kolies vpredu/
vzadu 1475/1465 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1030/1485 kg, objem batožinového priestoru
250/788 l, objem palivovej nádrže 42,8 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 172 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,9 s, spotreba 95-oktán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej
prevádzke 6,9/4,5/5,4 l/100 km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Fiat Bravo 1.4 T-Jet Sport

Dravec s malým motorom
Nástupca obchodne nie príliš úspešného Fiata Stilo, typ Bravo, absolvoval výstavnú premiéru pred
necelým rokom na autosalóne v Ženeve. Elegantným, športovo ladeným vzhľadom pútal pozornosť
už návštevníkov autosalónu a zákaznícky záujem
potvrdil aj keď sa dostal do výstavných priestorov predajcov Fiatov. Vyskúšali sme jeho zaujímavý variant so športovou výbavou a 1,4-litrovým prepĺňaným zážihovým motorom vyladeným na výkon
až 110 kW.
Fiat Bravo patrí v nižšej strednej triede celkom určite medzi autá, ktoré vzbudzujú u motoristov
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najväčšie emócie. Azda u všetkých priaznivé.
Priaznivé emócie nekončia ani po nahliadnutí do
interiéru, najmä z miesta vodiča. Pred sebou má prístrojový panel s analógovými prístrojmi, dominantné rýchlomer a otáčkomer - sú v tubusoch s pochrómovaným lemovaním. Ovládače, ktoré bývajú v súčasných
autách zvyčajne vľavo od volantu, napríklad nastavovanie sklonu svetelných lúčov reflektorov pri výraznejšej zmene rozmiestnenia hmotnosti vo vozidle alebo
zapínanie hmlových reflektorov má Bravo na stredovej konzole. Keďže sa počas jazdy používajú zriedkavo, až tak veľmi nám neprekážalo, že ich nedokážeme

ovládať intuitívne. Interiér Brava patrí medzi najpriestrannejšie v konkurencii vozidiel nižšej strednej triedy.
Dosť miesta teda majú na zadných sedadlách aj osoby vyššieho vzrastu sediace na zadných sedadlách.
Stredné miesto na sedenie však nemá parametre pohodlia krajných. Nie je síce zle tvarované, ale priestor
pre nohy na podlahe je čiastočne obmedzený vodiacimi koľajničkami pre posuv predných sedadiel a ani hlavová opierka tohto miesta sa nedá vysunúť tak vysoko
ako opierky krajných sedadiel. Interiér má ešte jedno
obmedzenie, v niektorých prípadoch môže byť vážnejšie. Efektné dvíhanie sa línie spodnej hrany bočného
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presklenia Brava smerom dozadu viedlo k tomu, že
osoby nižšieho vzrastu môžu mať problém s výhľadom
z vozidla. Ten by do istej miery mohol mať už aj nižší vodič, ale v jeho prípade je riešením možnosť výškového
prestavenia sedadla. Zadné sedadlá majú priečne delené operadlá aj sedacie časti, ich sklopením dopredu sa
objem pre batožinu zväčší zo 400 l na 1175 l.
Bravo má dostatočne tuhú karosériu (iste aj ona
prispela k zisku piatich hviezdičiek pri nárazových testoch EuroNCAP), čo pozitívne vplýva na akustickú pohodu v kabíne vozidla aj pri jazde po ceste s nerovným
povrchom. Väčšia poddajnosť karosérie v ohybe alebo
krútení by sa pri dosť tvrdom pružení tohto modelu iste prejavovala vyludzovaním pazvukov vzájomne sa pohybujúcich dielcov vnútrajšku kabíny.
Ovládanie Brava je bezproblémové, čo je pri aute
s výkonným motorom veľmi dôležité. Podvozok si však

nedokáže celkom ideálne poradiť s nerovnosťami cesty a dosť výrazne ich prenáša do sedadiel. Pre motor
s výkonom 110 kW by zrejme bola potrebná náhrada
jednoduchej vlečenej zadnej nápravy komplikovanejším a teda aj drahším viacprvkovým zavesením kolies.
Problémy so stabilitou ani pri razantnom prejazde zákrut nerobí ani vlečená zadná náprava. Náznak nedotáčavosti pri extrémne rýchlom prejazde zákrut stačí
riešiť miernym spomalením.
Zážihový 1,4-litrový turbodúchadlom prepĺňaný
motor je dôkazom majstrovstva súčasných motorárov. Pracuje kultivovane, vozidlo s rastúcimi otáčkami motora plynule zrýchľuje bez badateľnej „turbodiery“, a nemá ani extrémne nároky na spotrebu paliva. To
pravdaže platí, len ak jeho plný výkonový potenciál vodič využíva iba občas, napríklad pri potrebe bleskurýchlo predbehnúť pomalšie vozidlo. Pri štýle „plyn - brzda

- plyn“, tento model Brava určite nebude mať spotrebu v kombinovanej prevádzke 7,1 l/100 km ako uvádza výrobca, ale sa dostane aj nad hodnotu uvádzanú pre mestskú prevádzku. Normálna jazda, nie však
„defenzívna“, ktorá by bola priam hriechom vo vozidle
so športovým naturelom, sa dá zvládať pri spotrebe
blízkej spomínaným siedmim litrom.
Výbava tohto modelu je bohatá, obsahuje napríklad prednú lakťovú opierku s klimatizovanou schránkou, hmlové svetlá s funkciou natáčania sa do zákrut,
ESP či automatickú dvojzónovú klimatizáciu.
Cena modelu Fiat Bravo 1.4 T- Jet Spor t je
654 900 Sk.
Samuel BIBZA
VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový prepĺňaný turbodúchadlom, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer
9,8:1, zdvihový objem 1368 cm3 , najväčší výkon 110
kW pri 5500 ot./min., krútiaci moment 206 Nm pri
2000 ot./min.
Prevody: 6-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté
pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy s ventilovanými kotúčmi ABS, hrebeňové riadenie
s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10,5 m,
pneumatiky rozmeru 225/40 R 18.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4336/1792/
1498 mm, rázvor náprav 2600 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1350/1785 kg, rozchod kolies vpredu/
vzadu 1536/1532 mm, objem batožinového priestoru
400/1175 l, objem palivovej nádrže 57 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 212 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,5 s, spotreba 95-oktán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej
prevádzke 9,3/5,8/7,1 l/100 km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB Dakar

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB Dakar
Azda najznámejším a celkom iste najslávnejším
automobilom japonskej automobilky Mitsubishi je
takmer všade jej typ Pajero. Patrí medzi najuznávanejšie športovo-úžitkové automobily (SUV), s mnohými športovými úspechmi na najnáročnejších rely sveta. Niekoľko sa ich malo súťažne, i ako sprievodné vozidlá, zúčastniť aj tohtoročného „Dakaru“,
ktorý sa, ako je známe, pre hrozby teroristických
útokov, napokon neuskutočnil. Na slovenských
cestách to síce podľa štatistík nehodovosti vyzerá podobne tragicky ako po útoku teroristov, lebo
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niektorí z nás pričasto strácajú súdnosť a rešpekt
aj pred fyzikálnymi zákonmi, ktorých podstatu počas nehody nedokáže prekrútiť ani politik, skorumpovaný sudca či prokurátor. V polovici novembra
minulého roka sme vyskúšali päťdverový model
poháňaný 3,2-litrovým vznetovým motorom, vybavený päťstupňovou automatickou prevodovkou
a úrovňou výbavy Dakar.
Pajero malo premiéru na autosalóne v Tokiu v roku 1981, predáva sa od roku 1982. Na parížskom
autosalóne v roku 2006 automobilka Mitsubishi

predstavila jeho štvrtú generáciu, ktorú uviedli na európsky trh na jar minulého roka. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami pôsobí predná časť súčasného
Pajera menej agresívne, možno povedať v duchu súčasného celosvetového módneho trendu. Tvarovanie automobilov SUV je bližšie k osobným autám, keďže väčšina z nich plní len funkcie osobného auta a k prácam
v teréne alebo po neupravovaných cestách sa dostáva len zriedkavo. To neznamená, že by sa nové Pajero zľaklo hoci aj ťažkého terénu. Bez akýchkoľvek
problémov sme v ňom zvládli rozbahnenú lesnú cestu
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(so zapnutým pohonom 4x4, bez uzávierky medzinápravového diferenciálu) aj terén s viacerými kamennými
prahmi, kde občas niektoré z kolies zostávalo vo vzduchu (so zaradeným redukčným prevodom, s blokovaním
medzinápravového diferenciálu a aktivovanou uzávierkou diferenciálu zadnej nápravy).
Pri jazde po spevnených cestách je vhodné kvôli úspore paliva jazdiť len s pohonom kolies zadnej nápravy. Pruženie pomerne komfortné pri akomkoľvek zaťažení vozidla. V zákrutách sa karoséria bočne viac nakláňa, ale kolesá sa nedostávajú do bočného šmyku,
takže vozidlo zachováva vodičom vybranú dráhu. Riadiaca jednotka päťstupňovej automatickej prevodovky
INVECS-II umožňuje aj ručné sekvenčné preraďovanie
prevodových stupňov, ale aj pri automatickom režime
preraďuje dostatočne rýchlo a celkom hladko.

Vznetový 3,2-litrový prepĺňaný motor má dosť zreteľný dunivý zvuk. Pre spoluprácu s päťstupňovou automatickou prevodovkou je vyladený na najväčší výkon 125 kW (s ručne ovládanou prevodovkou má výkon
118 kW). V Mitsubishi zrejme uprednostnili dlhovekosť
motora pred veľkým výkonom, pretože 125 kW dnes
možno vydolovať aj z prepĺňaných vznetových motorov
s podstatne menším zdvihovým objemom. Platí to aj
o krútiacom momente, takže Pajero určite nie je vhodné auto na pochybné súťaženie v šprintoch po rozsvietení sa „zelenej“ na križovatke. Pre pokojnú jazdu má
však výkonu dosť aj na rýchlu jazdu po diaľnici. A vďaka vhodnému sprevodovaniu a zaraditeľnému systému
pohonu 4x4 schopnému meniť rozdelenie krútiaceho
momentu medzi kolesá prednej a zadnej nápravy v pomere 33:67 až po 50:50 vozidlo prekoná aj mimoriadne

veľké jazdné odpory, aké predstavuje napríklad jazda
v hlbokom blate, piesku alebo snehu, či pri ťahaní prívesu. Pajero je napríklad schopné ťahať brzdený príves
s hmotnosťou až 3300 kg.
Interiér „v koži“ ponúka pohodlie a variabilitu usporiadania zadného radu sedadiel, aké možno právom očakávať od uznávaného veľkého športovo-úžitkového vozidla s cenou 1 629 900.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový vznetový prepĺňaný, vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC,
zdvihový objem 3200 cm 3 , najväčší výkon 125 kW
pri 3800 ot./min., krútiaci moment 373 Nm pri 2000
ot./min.
Prevody: 5-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na dvojiciach priečnych trojuholníkových ramien, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava,
vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové
brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáčania
11,4 m, pneumatiky rozmeru 265/60 R 18.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4900/1875/
1870 mm, rázvor náprav 2780 mm, svetlá výška
225 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 2300/
3125 kg, hmotnosť nebrzdeného/brzdeného prívesu
750/3300 kg, objem batožinového priestoru 1100/
1790 l, objem palivovej nádrže 90 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 177 km/
h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 14 s, spotreba nafty v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 13,1/9,1/10,6 l/100 km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Kia Carnival 2.9 CRDi VGT EX

Konkurencia pre európske MPV
Juhokórejská automobilka Kia začala vyvážať
svoj typ viacúčelového vozidla Carnival do Európy
v roku 1999. Pri vtedajších európskych a amerických MPV mohol Carnival na trhu uspieť iba vďaka menšej cene, pretože technicky aj dizajnom za
nimi zaostával. Na jar roku 2006 mal na autosalóne v Ženeve premiéru nový Carnival, odvodený od
v Amerike predávaného nového typu Kia Sedona.
Na náš trh sa Carnival momentálne dováža s dvoma druhmi motorov s výkonom 136 kW - zážihovým
2.7 CVVT V6 24V a vznetovým 2.9 CRDi VGT 16V.
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Model so vznetovým motorom sme vyskúšali v závere minuloročnej jesene.
Súčasný Carnival odpovedá svojim tvarovaním tradičným predstavám o veľkopriestorových automobiloch, ako sa niekedy v Európe viacúčelové vozidlá označujú. To znamená aj to, že keď o pár rokov príde nová
generácia Carnivalu, na tento sa nebudeme pozerať ako
na vyslovene nemoderne vyzerajúci automobil. Medzigeneračné zmeny na terajšom a predchádzajúcom Carnivale sú podstatné najmä v interiéri a podvozku. Sedemmiestna konfigurácia sa síce zachovala, ale v inej

podobe. Predtým mal Carnival tri miesta vedľa seba až
v treťom rade, teraz má tri samostatné sedadlá v druhom rade a vzadu sú len dve. Má to viacero výhod, počínajúc nastupovaním do vozidla. Aj keď sú posuvné
dvere na obidvoch bokoch rozmerné, prístup na sedadlá tretieho radu je len po sklopení krajných sedadiel
druhého radu. Ak nie je cestujúcich viac ako päť, zmestia sa na sedadlá prvých dvoch radov. Ďalšou výhodou
je potreba demontáže menšieho počtu sedadiel, ak treba získať viac priestoru pre batožinu, a pritom zostáva o jedno sedadlo v aute viac. Všetky sedadlá možno
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pozdĺžne posúvať a meniť aj sklon ich operadiel.
Sedadlá druhého a tretieho radu sú osadené nižšie
nad podlahou, ako by bolo žiadúce, nepodopierajú teda dokonale stehná vyšších členov posádky. Vymontovanie sedadiel nie je technickým rébusom, pri ich opätovnej montáži už treba viac špekulovať. A je to aj fyzicky dosť náročné, lebo sedadlá majú pomerne veľkú
hmotnosť. Objem pre batožinu za tretím radom sedadiel nie je veľký, po vymontovaní sedadiel tretieho radu vzrastie na 1485 l a keď sú preč aj sedadlá druhého
radu, Carnival sa zmení na „dodávku“ s objemom pre
náklad 3440 l.
Sedadlo vodiča možno prestavovať aj výškovo, iba
výškovo je prestaviteľný aj volant, ale s nájdením si
vhodnej polohy na bezpečné vedenie vozidla sme nemali problém. Ovládanie vozidla aj jeho správanie sa

pri jazde bolo na očakávanej bezpečnej úrovni. Komfortné pruženie dovoľuje väčšie bočné náklony karosérie, ktoré varujú vodiča pred zrýchľovaním pri vjazde do nasledujúcej zákruty. Carnival nemá športové
danosti, je to auto na pohodlné, pokojné cestovanie.
Takémuto spôsobu jazdy odpovedá aj vznetový motor,
ktorý nemení otáčky tak ochotne ako rovnako výkonné vznetové motory s menším zdvihovým objemom.
Pracuje však celkom hospodárne, priemer spotreby
nafty 8,5 l/100 km, ktorý sme dosiahli pri takmer polovičnom podiele jázd v meste, nie je pre auto s pohotovostnou hmotnosťou nad 2 tony zlý.
Súrodenecký vzťah s typom Sedona predávaným v Amerike v interiéri vidno aj z množstva rôznych odkladacích priestorov a vytvarovaných držiakov na nápoje (len v sklopnom stolíku medzi prednými
sedadlami sú štyri), čo iste oceňujú aj európski zákazníci. Držiak na fľašu dokázali tvorcovia Carnivalu vyformovať aj vo výplni posuvných dverí. Sklo v týchto dverách sa otvára alebo zatvára elektricky, elektricky sa
ovláda dokonca aj vyklápanie vetracích okien na úrovni
tretieho radu sedadiel. Automaticky regulovaná klimatizácia je vlastne trojzónová, pretože odlišné parametre upravovanej teploty vzduchu si môže nastaviť vodič
a spolujazdec sediaci vedľa neho, samostatnú reguláciu má vzduch prúdiaci k druhému a tretiemu radu sedadiel. Intenzitu a smer prúdenia vzduchu v zadnej časti
vozidla možno meniť regulovanými prieduchmi v strope
vozidla. V úrovni výbavy EX, vyššej z dvoch možných,
sú štandardom aj vyhrievanie predných sedadiel, elektrické sklápanie vonkajších spätných zrkadiel, aj veľmi užitočný systém regulácie stability ESP, ktorého súčasťou je protipreklzový systém pôsobiaci na predné
poháňané kolesá. Kia Carnival 2.9 CRDi VGT 16V stojí
1 049 700 Sk.

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

Motor: 4-valcový, 16-ventilový prepĺňaný vznetový, vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2xOHC,
kompresný pomer 18:1, zdvihový objem 2902 cm 3 ,
najväčší výkon 136 kW pri 3800 ot./min. krútiaci moment 343 Nm pri 1500 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové
brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáčania 11 m.
Karoséria: 5-dverová, 7-miestna typu MPV.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4810/1985/
1760/1815 mm, rázvor náprav 2890 mm, rozchod kolies vpredu i vzadu 1685 mm, pohotovostná/celková
hmotnosť 2168/2900 kg, objem batožinového priestoru 364/3440 l, objem palivovej nádrže 80 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 197 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,9 s, spotreba nafty
v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke
10,2/6,4/7,8 l/100 km.

Samuel BIBZA
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Toyota Aygo Blue Cool+ 1.0 VVT-i 5D

Aygo so športovými doplnkami
Najmenšia Toyota z európskej ponuky sa vyrába
v českom Kolíne v spoločnom závode spoločností
Toyota a PSA Peugeot Citroen. Miniauto s celkovou dĺžkou len 341 cm je určené predovšetkým pre
jazdu po mestských komunikáciách. Modelom Aygo Blue Cool+ však automobilka Toyota pripomína
motoristickej verejnosti svoju účasť vo svetovom
seriáli pretekov monopostov Formuly 1. Vyskúšali
sme ho na rozhraní rokov 2007/2008.
Od ostatných modelov Aygo sa navonok líši najmä exkluzívnou modrou metalickou farbou, upraveným predným spojlerom a bočnými prahmi, zadným,
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strešným spojlerom a odlievanými 14-palcovými diskovými kolesami. Kratšie a tvrdšie pružiny v podvozku
znížili vozidlo o 30 mm, športový tlmič výfuku s chrómovanou koncovkou tiež dávajú najavo, že majiteľ
tohto minivozidla obľubuje športový štýl jazdy.
Modré prvky sa objavujú aj v kabíne. Modré sú
lemy prístrojov aj prieduchov ventilácie, modré je aj
lemovanie kobercov na podlahe. Tento model má čelné a bočné bezpečnostné vankúše pre osoby na predných sedadlách, elektrické ovládanie okien v predných dverách, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, zadné sedadlá s priečne delenými sklápateľnými

operadlami v pomere 50/50, s možnosťou upevnenia
detskej sedačky systémom ISO-FIX, ručne ovládanú klimatizáciu, „handsfree Bluetooth“, audiosústavu s CD-prehrávačom a šiestimi reproduktormi. Vnútorný hluk
je však dosť výrazný, v každom jazdnom režime v ňom
dominuje zvuk motora. Hluk samozrejme nie je taký,
aby sa posádka nemohla počas jazdy pokojne rozprávať, ale ilúziu koncertnej sály v kabíne tohto miniautíčka napriek šiestim reproduktorom možno získať len na
parkovisku s vypnutým motorom.
Dostatok miesta v každom smere majú len osoby sediace na predných sedadlách, na ktoré sa aj

Vyskúšali sme
Toyota Aygo Blue Cool+ 1.0 VVT-i 5D

celkom pohodlne nastupuje. Ak sú všetci štyria členovia posádky vyšších postáv, vzadu sediaci budú mať
kolená vtlačené do operadiel predných sedadiel. Ale to
miniautu skutočne nemožno zazlievať. Aj nastupovanie
na zadné sedadlá je náročnejšie, pretože dvere sú menšie a neotvárajú sa pod príliš veľkým uhlom. Konštruktéri celkom logicky vychádzali z toho, že Aygo nie je rodinným autom. A ak áno, tak len pre rodiny s menšími
deťmi, pre ktoré je miesta vzadu dostatok. Batožinový
priestor má objem 139 l pri nesklopených operadlách
zadných sedadiel, po ich sklopení vzrastie na 782 l.
Trojvalcový „litrový“ zážihový motor nie je pre
tento model nijako upravovaný, má teda najväčší výkon 50 kW. Má najmenej dve „naj“. Má hmotnosť len
67 kg, čo je najmenej zo súčasných automobilových
motorov. A súčasne má najmenšiu spotrebu paliva zo
všetkých zážihových motorov vo svojom segmente.

Vďaka variabilnému časovaniu ventilov je aj príkladne
pružný. Výrobca uvádza pre kombinovanú prevádzku
tohto modelu spotrebu 4,6 l na 100 km. Napriek tomu,
že teplota vzduchu sa držala počas našich skúšobných
jázd stále pod nulou, dostali sme sa na priemer okolo
5 l/100 km.
Podvozok s kratšími pružinami je športovo tvdý,
takže posádka hrboľaté cesty dôkladne „precíti“. Vozidlo je však vďaka tomu v zákrutách príkladne stabilné, takže vodič si športové úpravy Ayga užije práve na
kľukatých cestách, kde až tak veľmi nejde o výkon motora, skôr o dobré vlastnosti podvozku auta.
Päťdverové Aygo Blue Cool+ 1.0 VVT-i stojí 342
900 Sk. Sada spoilerov, pružiny F1, tlmič výfuku F1 a
odlievané diskové kolesá z ľahkých zliatin zdvihli túto
sumu o 134 324 Sk.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 3-valcový, 12-ventilový zážihový, ventilový rozvod
2xOHC, kompresný pomer 10,5:1, zdvihový objem 998
cm3 , najväčší výkon 50 kW pri 6000 ot./min., krútiaci moment 93 Nm pri 3600 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná vlečená náprava, vinuté
pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy
vpredu, bubnové vzadu, ABS, hrebeňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10 m, pneumatiky rozmeru 155/65 R 14.
Karoséria: 5-dverová, 4-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3410/1615/1435
mm, rázvor náprav 2340 mm, rozchod kolies vpredu/
vzadu 1415/1410 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 875/1190 kg, objem batožinového priestoru
139/782 l, objem palivovej nádrže 35 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 157 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 14,2 s, spotreba 95-oktán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej
prevádzke 5,5/4,1/4,6 l/100 km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Opel Antara 2.4 ECOTEC Enjoy

Produkt globalizácie
Medzikontinentálne prepojenia podnikateľských
aktivít stierajú rozdiely aj v dizajne, konštrukcii
a kvalite automobilov. Preto málokoho prekvapuje, že niektoré typy automobilov tradičných európskych automobiliek sa vyrábajú tisíce kilometrov
od sídla automobilky. Takto to je aj v prípade športovo-úžitkového vozidla Opel Antara, súrodenca
Chevroletu Captiva, ktorý sa vyrába v kórejskom
závode GM Daewoo. V decembri minulého roka sme
vyskúšali Antaru poháňanú 2,4-litrovým zážihovým
motorom, vybavenú 5-stupňovou ručne ovládanou
prevodovkou so strednou úrovňou výbavy Enjoy.
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Antara je typickým predstaviteľom „cestného
SUV“, cíti sa teda dobre najmä na spevnených cestách. Má síce svetlú výšku 200 mm, ktorá umožňuje
aj odbočenie z hlavnej cesty na nespevnený povrch.
Ale ten nesmie byť „nepevný“. Hlbší piesok alebo blato by mohli byť pre posádku pohromou, pretože Antara má pri priaznivých adhéznych podmienkach poháňané len kolesá prednej nápravy. Keď začnú preklzovať, elektrohydraulicky ovládaná spojka vo funkcii
medzinápravového diferenciálu môže rozdeľovať hnací moment v pomere 50:50 na prednú aj zadnú nápravu.
Na prejazd ťažších úsekov v teréne by bol potrebný aj

redukčný prevod a blokovanie diferenciálov, čo Antara nemá. Antara je suverénna pri jazde v meste aj na
diaľnici, nie je pre ňu žiadny problém prejsť ani slabšie
upravenou príjazdovou cestou na parkovisko lyžiarskeho strediska. Prieskumné cesty v neznámom teréne by
Antarou mohli byť až príliš dobrodružné. I keď výrobcom uvádzaná hĺbka brodu je slušných 450 mm, pevnosť dna potoka by som pred vjazdom autom osobne
skontroloval vlastnými nohami...
Väčšina majiteľov SUV však nemá ambície túlať
sa autom „divočinou“ a uspokojí sa s tým, že má auto,
do ktorého sa ľahko nastupuje, z ktorého má aj vďaka

Vyskúšali sme
Opel Antara 2.4 ECOTEC Enjoy

vyššiemu sedeniu nad vozovkou lepší výhľad ako z bežného osobného auta, pričom mu Antara poskytuje predsa len viac istoty v mimoriadnych jazdných situáciách,
s ktorými sa stretávajú aj vodiči v mestách. Antara určite ľahšie zvládne napríklad výjazd zo snehom zafúkaného parkoviska ako autá s menšou svetlou výškou
a pohonom kolies len jednej nápravy. Jazdnými vlastnosťami po spevnených cestách patrí Antara medzi najlepšie SUV. Výrazné nie sú ani bočné náklony karosérie
v zákrutách. Interiér Antary je priestranný, vďaka celkom rovnej podlahe si môže pohodlne umiestniť nohy
aj cestujúci na strednom mieste zadného sedadla. Sedadlá majú vhodné tvarovanie, rozmery aj tvrdosť čalúnenia, takže neunavujú ani pri dlhodobom cestovaní.
Zadné priečne delené sedadlá možno sklopiť, čím sa
zväčší nie príliš veľký základný objem batožinového

priestoru (370 l) na 1420 l. Dno priestoru pre náklad
je vtedy celkom rovné, s dĺžkou 1740 mm. A keďže
prah na vstupe do batožinového priestoru nie je výrazný, manipulácia s nákladom je jednoduchá.
Zážihový 2,4-litrový motor má výkon 103 kW.
Výkonom teda neohromuje, poskytuje vozidlu priemerné dynamické vlastnosti. Posádku neruší výrazným hlukom, pri objeme palivovej nádrže 65 l a spotrebe v kombinovanej prevádzke okolo 10 l/100 km (čo
možno dosiahnuť), treba načerpať palivo do prázdnej
nádrže približne po 600 kilometroch, čo nie je tiež na
úrovni priemeru SUV so zážihovými motormi.
Cena modelu Opel Antara 2.4 ECOTEC Enjoy bola
v januári 1 038 900 Sk.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9,6:1, zdvihový objem
2405 cm3 , najväčší výkon 103 kW pri 5200 ot./min.,
krútiaci moment 220 Nm pri 2400 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáčania
12,8 m, pneumatiky rozmeru 235/55 R 18.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4576/1850/1747
mm, rázvor náprav 2707 mm, rozchod kolies vpredu/
vzadu 1562/1572 mm, svetlá výška 200 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1907/2272 kg, hmotnosť
nebrzdeného/brzdeného prívesu 750/1500 kg, objem batožinového priestoru 370/1420 l, objem palivovej nádrže 65 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 175 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 11,9 s, spotreba 95-oktán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej
prevádzke 13,3/7,3/9,6 l/100 km.
www.mot.sk
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Vyskúšali sme
Chevrolet Lacetti 1.6 SX

S dizajnom od Giugiara
Výrobu osobných automobilov juhokórejskej automobilky Daewoo po jej finančných problémoch v
deväťdesiatych rokoch prevzal v roku 2002 koncern General Motors. V roku 2004 automobilka Daewoo uviedla na trh nástupcu typu Lanos z nižšej
strednej triedy, ale už pod typovým označením Lacetti. Zákazku na dizajn päťdverového hatchbacku
získalo známe talianske dizajnérske štúdio Italdesign, kde hrajú vedúcu úlohu otec a syn Giugiarovci. V roku 2005 nahradila značku Daewoo vo väčšine európskych štátoch značka známa z koncernu
GM, Chevrolet. Začiatkom januára sne vyskúšali
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päťdverový Chevrolet Lacetti poháňaný 1,6-litrovým zážihovým motorom, s úrovňou výbavy SX.
Typový rad Lacetti obsahuje okrem hatchbacku aj
sedan, jeho tvarovanie je dielom rovnako uznávaného
štúdia Pininfarina, a tretím modelom Lacetti je kombi,
ktoré vytvarovali domáci, kórejskí dizajnéri.
Silu Giugiarovho dizajnérskeho rukopisu cítiť najmä pri pohľade na zadnú časť vozidla. Tá aj po štyroch rokoch od uvedenia auta na trh vyzerá moderne.
Ani spredu Lacetti nevyzerá zle, ale nedá sa identifikovať na prvý pohľad tak ako zozadu, podobne tvarovaných áut bolo už v druhej polovici deväťdesiatych rokov

viacero. Chevrolet Lacetti si však nekupujú ľudia, ktorí
si prehnane potrpia na imidž auta, na ktorom sa budú
voziť. To v žiadnom prípade nie je dehonestácia tohto
vozidla, pretože nepochybne má dostatočnú úžitkovú hodnotu. Interiér je priestranný, dostatok miesta
na zadných sedadlách aj vyšším osobám zabezpečuje na auto nižšej strednej triedy solídny rázvor náprav
2600 mm. Štyri roky od premiéry sme rušivo nepociťovali ani pri prezeraní si detailov interiéru, je to stále
celkom dobre spravené rodinné auto. Elektrické ovládanie okien v predných aj zadných dverách, vonkajších spätných zrkadiel (aj s elektrickým vyhrievaním),

Vyskúšali sme
Chevrolet Lacetti 1.6 SX

dostatok odkladacích priestorov, ručne ovládaná klimatizácia a možnosť ovládania autorádia aj tlačidlami na volante sú v podstate štandardom výbavy pre
zlepšenie pohodlia cestovania v nižšej strednej triede.
V štandardnej výbave úrovne SX však nie je ABS, ale
sú v nej bočné bezpečnostné vankúše pre vodiča a jeho spolujazdca vpredu. Základný objem batožinového
priestoru 275 l nie je oslnivý, sklopením priečne delených operadiel zadného lavicového sedadla možno
pre prevážanie aj objemnejších predmetov získať objem 1045 l. Medzi podlahou batožinového priestoru a
rubom sklopených operadiel je však asi 10 cm vysoký
schod, čo môže sťažovať nakladanie predmetov s väčšou hmotnosťou.
Podvozok Chevroletu Lacetti svoj vek a pôvod z
automobilky Daewoo neodškriepi. Je mäkší a aj riadenie je menej presné, takže toto auto nie je príliš vhodné na zaháňanie stresu vložkou športového spôsobu

jazdy po kľukatiacej sa ceste, najmä ak nemá dokonale rovný povrch. Pri bežnom spôsobe jazdy však podvozok nevystavuje posádku auta žiadnemu nebezpečenstvu. Ani na spomínaných cestách s nekvalitným
povrchom. Naopak, tu cestujúci ocenia, že prejazd nerovností cesty dokáže pruženie dosť účinne stlmiť.
Zážihový 1,6-litrový motor s výkonom 80 kW určite nie je pre hatchback s pohotovostnou hmotnosťou ani nie 1300 kg výkonovo poddimenzovaný. Svedčí o tom aj výrobcom uvádzané zrýchlenie z 0 na 100
km/h za 10,7 s i najväčšia rýchlosť 187 km/h. Obidve
hodnoty považujeme za reálne. Spotrebou benzínu patrí tento motor medzi priemer, novší konkurenti v nižšej
strednej triede sú už na tom o niečo lepšie.
Päťdverový Chevrolet Lacetti 1.6 SX sa v januári
predával za 508 900 Sk.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 9,5:1, zdvihový objem
1598 cm3 , najväčší výkon 80 kW pri 5800 ot./min.,
krútiaci moment 150 Nm pri 3600 ot./min.
Prevody: 5-stupňová ručne ovládaná prevodovka, pohon
kolies prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a spodných trojuholníkových ramenách, priečny
skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, pružiace vzpery, priečny skrutný stabilizátor, kotúčové
brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, hrebeňové riadenie s posilňovačom, obrysový priemer otáčania 10,4 m, pneumatiky rozmeru 195/50 R 16.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4295/1725/1445
mm, rázvor náprav 2600 mm, rozchod kolies vpredu
i vzadu 1480 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1250/1650 kg, objem batožinového priestoru 275/
1045 l, objem palivovej nádrže 60 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 187 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10,7 s, spotreba 95-oktán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej
prevádzke 9,1/6/7,1 l/100 km.

www.mot.sk
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Predstavujeme
Audi TTS

Nové Audi TTS
Nemecká automobilka Audi chrlí jeden nový model
za druhým. Najnovším prírastkom v rodine je model TTS, ktorý sa stáva špičkovým modelom typového radu TT. Svetovú premiéru absolvoval minulý mesiac na autosalóne v Detroite. Nové špičkové Audi TTS sa bude dodávať ako uzavreté kupé
(s usporiadaním sedadiel 2+2) i ako dvojmiestny
roadster.
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Nový model má hybridnú konštrukciu karosérie,
ktorej predná a stredná časť sú zhotovené z hliníka
(140 kg) a zadná časť z ocele (66 kg). Takáto konštrukcia prispela k vhodnejšiemu rozloženiu hmotnosti vozidla medzi prednú a zadnú nápravu. Kupé s ručne ovládanou prevodovkou má hmotnosť len 1395 kg. Výstuhy karosérie roadstera zväčšili jeho hmotnosť na 1455
kg. Prednej časti vozidla dominujú, okrem typickej

mriežky, bixenónové reflektory nového tvaru, ktoré zahrnujú aj tzv. denné svetlá, tvorené pruhom svietiacich
diód. Delené zadné sedadlá kupé TTS sa dajú sklopiť,
čím sa objem batožinového priestoru zväčší z 290 litrov na 700 litrov. Roadster TTS je vystrojený elektrohydraulicky sklápanou mäkkou strechou.
Na pohon nového špičkového modelu radu TT
s vonkajšími rozmermi 4198x1842x1345 (roadster
1350) mm slúži upravená verzia známeho dvojlitrového zážihového štvorvalca, ktorý tri razy za sebou získal titul Motor roka. Ide o motor typu TFSI, čo znamená, že je vystrojený systémom priameho vstrekovania benzínu a prepĺňaný turbodúchadlami. Úpravami,

Predstavujeme
Škoda Superb

ktoré sa dotkli bloku motora, hlavy valcov, piestov, ojníc a turbodúchadla, bol výkon tohto motora zväčšený
na 200 kW. Najväčší krútiaci moment stúpol na 350
Nm (v rozsahu od 2500 do 5000 ot./min). Motor má
hmotnosť len 153 kg. Vozidlo je štandardne vystrojené šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou, ktorej blok je zhotovený z horčíka, ktorý, ako je známe,
má veľmi malú mernú hmotnosť. Na želanie môže byť
nové Audi vystrojené šesťstupňovou dvojspojkovou
prevodovkou S tronic, ktorá sa vyznačuje extrémne
rýchlym preraďovaním (0,2 sekundy). Táto prevodovka má okrem ručného režimu (ovládanie je páčkami na

volante) aj dva automatické režimy (normálny a športový). Vozidlo je sériovo vystrojené systémom pohonu
všetkých štyroch kolies (quattro) a adaptívnymi tlmičmi, má 18-palcové diskové kolesá sú z hliníka. Brzdový
systém je vystrojený 17-palcovými kotúčmi. V interiéri sú vyhrievateľné športové sedadlá potiahnuté kombináciou kože a alcantary. V strede prístrojovej dosky
je informačný panel s veľkým rozlíšením.
Kupé, vystrojené ručne ovládanou prevodovkou, zrýchli z 0 na 100 km/h za 5,4 s a z 80 km/h na
120 km/h (pri zaradenom štvrtom prevodovom stupni) za 4,4 sekundy. Pre roadster sú príslušné hodnoty

5,6 s a 4,6 s. S prevodovkou S tronic zvláda kupé i roadster zrýchlenie z 0 na 100 km/h o 0,2 sekundy rýchlejšie ako s ručne ovládanou prevodovkou. Priemerná
normovaná spotreba kupé je 7,9 l/100 km, roadstera
8 l/100 km (s prevodovkou S tronic). Maximálna rýchlosť Audi TTS je elektronicky obmedzená na 250 km/
h. Nové špičkové Audi TTS sa na trhu objaví začiatkom
leta. Cena kupé yačína pri 44 900 eurách, roadster bude stář od 47 751 eúr. Možno ešte dodať, že prvé kupé
TT sa na trhu objavilo práve pred desiatimi rokmi.
(RM)

PRVÉ OFICIÁLNE FOTOGRAFIE TYPU
ŠKODA SUPERB
Spoločnosť ŠKODA AUTO v druhom januárovom
týždni predstavila prvé oficiálne fotografie novej
generácie typu Superb. Nová Škoda Superb zaujme priestrannosťou interiéru, ktorá tento typ zaraďuje do špičky vozidiel strednej, resp. vyššej strednej triedy.
Nový Superb predstaví zákazníkom množstvo zaujímavých technických riešení, napríklad systém adaptívnych reflektorov s tzv. corner funkciou, novú verziu
elektronicky riadenej klimatizácie Climatronic, či asistenčný automatický parkovací systém. Cieľom spoločnosti ŠKODA AUTO je vyrábať vozidlá s vysokým
stupňom bezpečnosti, dôkazom čoho je, okrem iného,
aj sériová montáž deviatich bezpečnostných vankúšov
u novej Škody Superb. Nová Škoda Superb je 4838 mm
dlhá (nárast o 35 mm v porovnaní so Superbom prvej generácie), 1783 mm široká (+18 mm) a 1461 mm
vysoká (-8 mm). Rázvor náprav je dlhý 2761 mm
(-42 mm).
Nová Škoda Superb bude uvedená na slovenský trh s tromi zážihovými a tromi vznetovými motormi s výkonmi od 77 do 191 kW. Zákazníci nájdu
v ponuke nielen ručne ovládané, ale aj automatické
prevodovky.
Svetová premiéra Škody Superb je naplánovaná
na tohtoročný autosalón v Ženeve. Vlajková loď automobilovej značky Škoda sa bude vyrábať v závode ŠKODA AUTO v Kvasinách.
-ša-
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Bestseller značky Ford

Nový, čerstvý exteriér v štýle „kinetic design“,
upravený interiér, nové prvky a technológie kombinované s výnimočným environmentálnym kreditom a uznávaná jazdná dynamika Fordu Focus má
tento typ udržať v čele segmentu nižšej strednej
triedy aj počas éry jeho tretej generácie.
Od predstavenia Fordu Focus v roku 1998 bolo v Európe vyrobených takmer päť miliónov vozidiel
tohto typu. Jeho vplyv na automobilový svet bol značný – bol prvým a doteraz aj jediným vozidlom, ktoré
36
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získalo titul „Auto roka“ ako v Európe aj severnej Amerike a celkovo získalo v Európe viac ako 80 ocenení. Focus sa stal dobre známym typom značky Ford aj v Ázii,
kde sa teraz dodáva na niektoré trhy, vrátane Číny.
Nový Ford Focus začal z výrobných liniek schádzať
koncom roku 2007 ako troj– a päťdverový hatchback
aj ako kombi. Portfólio modelov Focus bude rozšírené
začiatkom tohto roku, kedy sa pridajú nový štvordverový sedan, Focus Coupé-Cabriolet a vlajková loď, model Focus ST.

„Chceli sme zabezpečiť, aby bol nový model stále
rozoznateľný ako Focus, ale aby bol tiež identifikovateľný ako nová generácia značky Ford,“ povedal Martin Smith, výkonný riaditeľ pre dizajn spoločnosti Ford
of Europe. „Som veľmi spokojný s výsledkom. Nové vozidlo má lepší zjav a silnejšie línie, ktoré posilňujú jeho kredit v oblasti jazdnej dynamiky. Rovnako ako nové Mondeo, toto auto reflektuje našu filozofiu „energia
v pohybe“ reprezentovanú jazykom „kinetic design“.“
Vo vnútri nového Focusu bol kladený dôraz na zlepšenie kvality materiálov a zvýšenie úrovne komfortu.
Výsledok je viditeľný a možno ho aj cítiť vďaka mäkkému materiálu výplne dverí, prístrojovému panelu,
upravenej stredovej konzole a preštylizovaným ovládačom okien a spätných zrkadiel. Pre kľúčové modely
je k dispozícii tiež nová kvalitná koža, na vrchole ponuky spočívajúci model Titanium X prichádza vybavený
modro sfarbenými sklami. Nové tkané čalúnenie stropu
je štandardom pre modely Ghia a Titanium v troj- a päťdverovom vyhotovení (bez strešného okna).
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Ford Focus ECOnetic
Nová stredová konzola „Premium“ bola navrhnutá s dôrazom na zlepšený dizajn a funkčnosť. Je štandardným vybavením pre modely Ghia, Titanium a ST,
alebo ako opcia pre Trend, a ako súčasť balíka Sport.
Je vybavená posúvateľnou lakťovou opierkou v rozpätí 80 mm, odkladacím priestorom s objemom štyri litre,
s dvojicou otvárateľných držiakov na nápoje s gumeným povrchom, držiakom na mince a karty.
Zadná strana konzoly poskytuje dodatočný odkladací priestor pre osoby na zadných sedadlách, alebo
si zákazník môže zvoliť zásuvku na prúd s napätím 230
voltov, ktorá poskytuje priamy zdroj energie pre notebooky, tlačiarne, vysávače a ďalšie spotrebiče každodennej potreby (s predpísaným výkonom menej ako
150 W).
Nový Focus je dostupný v piatich úrovniach výbavy – Ambiente je základnou, nasleduje Trend a vrcholom ponuky je klasicky luxusná Ghia a technokratický variant Titanium (sivo lakované autá a interiér
na obrázkoch) , spolu s ktorými je na vrchole aj výkonný športový derivát ST. Zákazníci si môžu personalizovať svoje vozidlo opčným balíkom X v prípade verzií
Ghia a Titanium, a rôznorodými tematickými opčnými
balíkmi zameranými na špecifické potreby zákazníka –
Sport, Comfort, Style a Business (dostupné v závislosti od trhu).
Nový Focus ťaží z vývojovej práce urobenej v prípade nových veľkých a luxusných automobilov Ford,
takže množstvo kľúčových technológií bolo prevzatých do ponuky Focusa z nového Mondea, typov S-MAX
a Galaxy. Príkladom môže byť systém bezzátkového plniaceho hrdla palivovej nádrže Ford Easyfuel, ktorý sa
dodáva do nového Focusa ako štandard a pomáha zabrániť chybnému plneniu nesprávnym palivom – jednému z najdrahších omylov užívateľov, ktorý môžu na
dnešných vozidlách zažiť. Dostupné je aj štartovacie
tlačidlo Ford Power pre jednoduché bezkľúčové spustenie motora v modeloch vybavených stredovou konzolou Premium.

Každé prenosné audio zariadenie môže byť pripojené na audio systém vozidla buď prostredníctvom konvenčného 3,5 mm konektoru, alebo teraz cez nový USB
port s prepojiteľným modulom. Nový Focus je prvým
vozidlom Ford of Europe, ktoré ponúka ako opciu tuner Digital Audio Broadcasting (DAB). Tento audiosystém Sony poskytuje zlepšenú silu signálu a prehrávanie
rádiostaníc s úrovňou CD vyššej zrozumiteľnosti pre
audio entuziastov.
Pripojiteľnosť systémom Bluetooth® a Hlasové
ovládanie sú tiež dostupné spolu s cenovo dostupným
navigačným systémom, ktorý zahŕňa päťpalcový farebný displej, a po prvý krát slot na SD pamäťovú kartu,
ktorá dovoľuje prístup k MP3 súborom.
Silnou stránkou Forda Focus bol vždy jeho nekompromisný prístup k bezpečnosti, ktorý zahŕňa Ford Intelligent Protection System a šesť bezpečnostných
vankúšov. Nový Focus prichádza so štandardne dodávaným elektronickým systémom stability (ESP) s trakčnou kontrolou na väčšinu európskych trhov. Ak je súčasťou vybavenia Fordov systém adaptívneho predného osvetlenia - Adaptive Front lighting System (ASF),
alebo HID Bi-Xenónové reflektory, je nový Focus vybavený jasnými zadnými svetlami s technológiou LED.
Focus ponúka aj systém detekcie podhustenia pneumatík - Deflation Detection System (DDS) a všetky nové verzie typu Focus sú vybavené automatickými výstražnými svetlami, ktoré varujú za autom idúceho vodiča v prípade núdzového brzdného manévru.
Nový Focus zachováva početný zoznam prvkov
pasívnej aj aktívnej bezpečnosti, vďaka ktorým získal päťhviezdičkové hodnotenie agentúry EuroNCAP,
vrátane štandardného ABS, asistenčného systému núdzového brzdenia. Široký rad opčných prvkov zahŕňa
aj systém AFS s halogénovými reflektormi, Ford Quickclear – vyhrievané čelné sklo a xenónové reflektory
High Intensity Discharge, ktoré ponúkajú takmer dvojnásobnú intenzitu svetla v porovnaní s konvenčnými
reflektormi.

Ford Focus bol vždy uznávaný pre svoje jazdné
kvality, obzvlášť pre jeho dynamiku. Ostáva verný tomuto odkazu. Úpravy podvozka prispeli k tomu, aby bol
tichší, najmä v prípade „vznetových“ modelov, pričom
ručne ovládané prevodovky ťažia z redukcie trenia vďaka použitiu nového málo viskozitného prevodového oleja, ktorý zaručuje nielen menšiu spotrebu, ale prispieva
aj k redukcii síl potrebných pre preradenie, a to až o 14
%. Nový Focus je prvým typom Ford of Europe, ktorý
ponúka úplne novú prevodovku Ford PowerShift. Inovatívna šesťstupňová dvojspojková automatická prevodovka bude dostupná s dvojlitrovými vznetovými agregátmi Duratorq TDCi s výkonom 81 a 100 kW. Malé hodnoty emisií sú prioritou a podstatnou časťou
nového modelového radu Focus – nového Ford Focus
ECOnetic. Poháňaný uznávaným agregátom 1.6 Duratorq TDCi (80 kW) dosahuje priemernú spotrebu 4,3 l/
100 km.
V ponuke zážihových motorov zostala rodina agregátov Duratec nezmenená s rozsahom zdvihových objemov od 1,4 do 2,0 l, s výkonmi od 59 po 107 kW . Zážihové motory Duratec štandardne spolupracujú s päťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Pre motor
1,6 l (74 kW) a 2,0 l (107 kW) je ako opcia dostupná
osvedčená automatická prevodovka Durashift-FN. Pre
nový Focus ST je dostupný turbodúchadlom prepĺňaný
2,5-litrový päťvalcový agregát Duratec, poskytujúci
fascinujúci výkon 166 kW a nádherný zvuk.
Všetky vznetové motory Ford Duratorq TDCi pri
plnej akcelerácii dovoľujú, keď to vodič potrebuje najviac, zväčšiť maximálnu hodnotu krútiaceho momentu
o 20 Nm vďaka funkcii overboost. Motor 1.6 Duratorq
TDCi je dostupný v dvoch výkonových verziách v závislosti od trhu: 66 a 80 kW . Motor 1.8 Duratorq TDCi má
výkon 85 kW a 2.0 Duratorq TDCi má výkon 100 kW.

-fd-
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Modernizácia Lexusu GS
Tretia generácia typu Lexus GS bola uvedená na
trh v roku 2005 a vtedy v Lexuse prvý raz uplatnili
na sériovo vyrábanom vozidle filozofiu dizajnu L-finesse. Tá spája výrazné a elegantné vyhotovenie
vonkajšku s bezkonkurenčnou kultivovanosťou interiéru a atraktívnou jazdnou dynamikou.
Doteraz Lexus predal viac ako 100 tisíc modelov
GS. K tomuto úspechu prispelo i uvedenie verzie GS
450h, ktorá v roku 2006 zaviedla do tohto typového
radu pohon Lexus Hybrid Drive. O rastúcom záujme zákazníkov značky Lexus o technológie hybridného pohonu svedčí i to, že verzia GS 450h hrá v predajoch stále
významnejšiu rolu a v súčasnosti predstavuje viac ako
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40 % z celkového počtu vozidiel radu GS predaných na
európskom trhu.
V poslednom čase silnie pozícia modelu GS 450h
ako vlajkovej lode celého radu GS. Okrem modrých akcentov loga Lexus na maske chladiča a kryte batožinového priestoru sa dá GS 450h lepšie rozpoznať podľa označenia „hybrid“ na modrom pozadí v dolnej časti
zadných dverí a ďalších modrých akcentov vystupujúcich z predných i zadných združených svetiel. Štandardná ponuka farieb karosérie v rámci typového radu
bola pri modeli GS 450h rozšírená o „čiernu opálovú“,
teda farbu ponúkanú výlučne pre vozidlá Lexus s hybridným pohonom.

Model GS 460 nahrádza verziu GS 430 a prichádza s novou pohonnou jednotkou V8 so zdvihovým objemom 4608 cm3 – s väčším výkonom pri menšej spotrebe paliva.
Motor s najväčším výkonom 255 kW dvíha oproti svojmu predchodcovi úroveň výkonu o plných 23 %
a zrýchlenie z 0 na 100 km/h skracuje o 0,3 s na výsledných 5,8 sekúnd. Model má menšiu hladinu emisií CO2 ako verzia GS 430 o 11g/km, dosahuje hodnotu 258 g/km. Nový agregát V8 bol doplnený dvojitým
sacím potrubím nad motorom s kompaktnými vložkami vzduchových filtrov a systémom ACIS (akusticky
ovládaný sací systém) ktorý optimalizuje prípravu
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zmesi paliva so vzduchom. Systém D-4S (stechiometrická technológia priameho vstrekovania paliva) je celosvetovo jediným systémom vstrekovania paliva v automobiloch, kde sú použité dve vstrekovacie jednotky
na valec a kombinuje tak priame i nepriame vstrekovanie paliva do valca. Ten dopĺňa systém Lexus Dual VVT-i
(inteligentné premenlivé časovanie ventilov). D-4S spája prednosti vstrekovania do sacieho kanála s priamym
vstrekovaním, a tak dosahuje väčší výkon motora pri
menších emisiách škodlivín.Variabilné časovanie ventilov zmenšujúce kompresnú stratu, optimalizované pre
ventily nasávania i výfuku, používa technológiu VVT-iE,
čo je celosvetovo prvý elektricky riadený systém premenného časovania ventilov pre vačkové hriadele sacích ventilov. Zlepšuje výkon motora v celom rozsahu
otáčok motora i pracovných teplôt.
K plnému využitiu výkonnostného potenciálu novej jednotky V8 prispieva najmä jej spojenie s osemstupňovou automatickou prevodovkou, jedinou svojho
druhu na svete. Kompaktné vyhotovenie s malou hmotnosťou a najširším rozsahom prevodových pomerov vo
svojej triede stojí za bezkonkurenčnou kombináciou výkonu a hospodárností prevádzky. Nový systém hydraulického ovládania zabezpečuje výrazne rýchlejšiu zmenu prevodových stupňov, ktorú však vodič prakticky
nie je schopný rozoznať. Vďaka podstatnému zmenšeniu hluku a vibrácií je nová prevodovka najkultivovanejším a najtichším agregátom, aký kedy Lexus vyvinul.
S verziami GS 460 a GS 450h Lexus teraz ponúka systém aktívnych stabilizátorov v spojení s pneumatikami typu run flat. Stabilizátory s premennou tuhosťou, ktoré obmedzujú nakláňanie karosérie pri prejazde

zákrutami s väčšou presnosťou riadenia, bez akýchkoľvek vplyvov na pohodlie jazdy v priamom smere, ktorým sú vozidlá Lexus preslávené. Systém bol v Európe
prvýkrát predstavený vo vozidle LS 600h. Jeho hlavnou časťou je akčný člen umiestnený uprostred na
stabilizátoroch vpredu i vzadu. Akčný člen je zložený
z bezkontaktného jednosmerného motora a redukčného prevodu, ktorý je schopný vyvinúť krútiaci moment
na ľavú i pravú časť žrde stabilizátora. Elektronická riadiaca jednotka systému vypočíta požadovaný krútiaci
moment pre otáčavý pohyb vozidla na základe informácií zo snímača uhla natočenia kolies v kombinácii
s rýchlosťou vozidla. Krútiaci moment použitý nezávisle na žrdiach stabilizátorov vpredu i vzadu zmenšuje náklon karosérie, a tak prispieva k lepšej stabilite vozidla,
k výborným jazdným vlastnostiam pri prejazde zákrutami a lepšej agilnosti vozidla vďaka presnejšej odozve
riadenia. Systém aktívnych stabilizátorov sa na trati
bez zákrut nepoužíva, čo sa podieľa na menšej spotrebe energie.
Model GS 300 má úplne nové kolesá s rozmermi
17 a 18´´ a je štandardne vybavený systémom AVS
(adaptívne odpruženie). Vďaka AVS môže vodič prispôsobiť jazdné vlastnosti GS 300 využitím rôznych nastavení tlmičov: ‘Normal’ pre bežnú jazdu alebo ‘Sport’
zabezpečujúci lepšiu ovládateľnosť a kontrolu náklonov karosérie. AVS v obidvoch režimoch automaticky
a nepretržite prispôsobuje odpruženie kolies, a to na
všetkých štyroch kolesách nezávisle. Model GS 300 je
tiež štandardne vybavený najmodernejším systémom
Lexus VIDM (integrované riadenie dynamiky vozidla)
prispievajúcim k lepším jazdným vlastnostiam, riadeniu

trakcie a stabilite vozidla. Snímače VDIM rozmiestnené po celom vozidle dodávajú komplexné stavové údaje, ktoré slúžia systémom aktívnej bezpečnosti ako sú
ABS (brzdy s protiblokovacím systémom), EBD (elektronické rozdeľovanie brzdnej sily), TRC (riadenie trakcie) a VSC (systém riadenia stability vozidla), spoločne s elektronickým posilňovačom riadenia (EPS). Ďalšie
zlepšenie aerodynamických vlastností vozidla prispelo
k zmenšeniu celkových emisií CO2 takmer o 4 %, teraz
predstavujú 226 g/km.
Modernizovaný rad GS ťaží z mnohých jemných
zlepšení vonkajšieho i vnútorného vyhotovenia vozidla. V exteriéri boli vykonané opatrné, no napriek tomu
zreteľné zmeny v tvarovaní masky chladiča a reflektorov, ukazovatele smeru dizajnéri presunuli do vonkajších spätných zrkadiel, zadný nárazník bol znížený kvôli lepšej aerodynamike.
V interiéri bola upravená kulisa preraďovacej páky
prevodovky, spínače a ukazovatele na prístrojovej doske, bola doplnená zásuvka pre pripojenie ďalšieho audioprehrávača, pre modely GS 460 a GS 450h je teraz
v štandardnej výbave kožený poťah sedadiel a voliteľne sa ponúkajú kožené sedadlá s povrchovou úpravou
semi-anilín.
Modernizovaný rad GS sa už dostáva k predajcom
Lexus. Cena modelu GS 300 bola po novom stanovená
na 1 599 000 Sk. Verzie GS 460 a GS 450h budú ponúkané za zhodnú cenu 2 099 000 Sk. Zákazník tak bude
mať možnosť jednoduchšej voľby medzi konvenčným
osemvalcovým motorom alebo pohonom Lexus Hybrid
Drive.
-lswww.mot.sk
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Dynamickejšie a úspornejšie
Roadstery Mercedes-Benz triedy SLK si začali získavať priazeň milovníkov športových automobilov
v roku 1996. Čoskoro sa začnú predávať modely,
ktoré majú v porovnaní s doterajšími 650 novovyvinutých súčastí. Nové modely SLK budú dostupné od apríla 2008 a budú stáť od 36 503 do 69 050
eúr, vrátane dane z pridanej hodnoty.
Od svojho prvého predstavenia v roku 1996 sú
kompaktné roadstery SLK symbolom dynamického charakteru značky Mercedes-Benz. V súčasnosti jazdí aj
po našich cestách už druhá generácia tohto dvojmiestneho športového auta, ktorá má v roku 2008 úpravy
pre zvýraznenie svojho športového charakteru.
Z prvej generácie modelov tohto roadstera sa v rokoch 1996 až 2004 predalo asi 310 000 exemplárov.
Druhá generácia si od svojho uvedenia na trh v marci 2004 až do konca roku 2007 našla už asi 185 000
majiteľov – z toho iba v Nemecku približne 60 000.
Nová úprava SLK prináša nové športové aspekty
a tento úspešný dvojmiestny športový automobil
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s trendovou variostrechou, ktorá v priebehu niekoľkých
sekúnd zmení roadster na kupé do každého počasia, je
tak ešte atraktívnejší.
Vizuálny dojem kultového dvojsedadlového športového automobilu dizajnéri športovo ďalej „zostrili“.
Pohľady priťahuje výrazný predný nárazník so zmeneným členením otvorov na prívod chladiaceho vzduchu a ostrejším profilom. Oblasť okolo hviezdy v logu
je zvýraznená. Zadný nárazník so vzhľadom difúzora v spodnej časti budí dojem väčšej mohutnosti roadstera aj zozadu. Koncovky výfukov s lichobežníkovým
prierezom, a podľa vzoru AMG stmavené zadné svetlá,
tento dojem pôsobivo podčiarkujú. Vonkajšie spätné zrkadlá boli vybavené smerovkami zo svietiacich dióg /
LED/ v nápadnom tvare šípu, zrkadlá majú ešte väčšiu
plochu. Skoro úplne nová je aj paleta diskových kolies
z ľahkej zliatiny.
Aj interiér bol v mnohých detailoch prepracovaný, zlepšený starostlivým výberom materiálov a s ešte väčšou orientáciou na potreby vodiča. Nový je

trojramenný športový volant s multifunkčnými tlačidlami, ako aj združený prístrojový panel s novým lemovaním prístrojov.
K dispozícii je aj nová farba interiéru s červenou
kožou (gullwing), ktorá pripomína interiér legendárneho 300 SL s výklopnými krídlovými dverami. Ďalšia nová výbava z kože napa, v odtieni prírodnej béžovej farby, ladí s dreveným obkladom z koreňa svetlého orechu či z čierneho jaseňa s textúrou „Vtáčie oko“.
Prvý raz Mercedes-Benz nasadzuje v SLK novú generáciu audiotechniky a telematiky NTG 2.5. Tá presvedčí výrazne zlepšenou ovládateľnosťou a ďalšími
účelnými funkciami. V základnej výbave je do každého rádia integrovaná aj súprava na hlasité telefonovanie s technológiou Bluetooth a nové mediálne rozhranie v skrinke pred spolujazdcom, pomocou ktorého
možno plne integrovať mobilné audioprístroje, ako napríklad iPod, a tak ich ovládať cez ovládacie rozhranie
audiosystému.
S novou generáciu techniky na diaľkový prenos
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údajov ponúka Mercedes-Benz taktiež prvýkrát v triede SLK na želanie aj optimalizovaný a svojimi vynikajúcimi vlastnosťami známy systém ovládania hlasom
LINGUATRONIC.
Vynikajúci akustický zážitok ponúka cestujúcim
surroundový zvukový systém harman kardon® Logic7® dodávaný ako výbava na želanie, a to aj otvorenej variostreche. Sýty priestorový zvuk vytvára transparentný akustický zážitok, aký v roadsteri doteraz nebolo možné očakávať.
K športovému vnímaniu generácie SLK modelového roku 2008 značnou mierou prispievajú aj tri zdokonalené
motory. Štvorvalcový zážihový motor v SLK 200 Kompresor a šesťvalcový športovo ladený motor v SLK 350
majú výrazne väčší výkon a krútiaci moment. Iba v SLK
55 AMG naďalej pracuje nezmenený známy osemvalcový motor.
Osobitnú pozornosť venovali inžinieri Mercedes-Benz športovému motoru V6, ktorý je prvýkrát použitý
práve v triede SLK. Podstatnými zásahmi do mechaniky výrazne oživili charakter tohto šesťvalca. Z nezmenených 3498 kubických centimetrov zdvihového objemu teraz odovzdáva výkon 224 kW pri 6500 otáčkach
za minútu, to je o 24 kW viac, ako mal jeho predchodca. Narástol aj krútiaci moment (o 10 Nm) na 360 Nm
pri 4900 otáčkach za minútu. Tento výsledok sa dosiahol aj zväčšením limitu otáčok na 7200 za minútu.
Medzi ďalšie zásahy do motora patrí zväčšenie kompresného pomeru, nové sacie potrubie ako aj rozsiahle
modifikácie na časovaní ventilov. Výrazne emotívny je
na novom motore aj jeho cielene silný športový zvuk,
s emocionálnym dizajnom zvuku v režime akcelerácie.
V kombinácii s automatickou prevodovkou 7G-TRONIC
riadiaca jednotka motora pri preraďovaní smerom nadol pracuje automaticky s medziplynom. Prináša to nielen športovú akustiku, zároveň sa tým tlmia reakcie na

zmeny zaťaženia motora.
Napriek väčšiemu výkonu a mimoriadnym jazdným
výkonom spotreba paliva SLK 350 výrazne klesla. So
šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou má kombinovanú spotrebu 9,5 litra na 100 km a vykazuje tak
pozoruhodné zmenšenie spotreby o 1,1 litra na 100 km;
s automatickou prevodovkou 7G-TRONIC športový agregát vystačí so spotrebou 9,2 litra na 100 km, to je
o 0,9 litra menej ako u svojho predchodcu. V dôsledku
zmenšenia spotreby klesá aj emisia CO2 o 23 g/km na
219 g/km vo verzii s automatickou prevodovkou (pri
ručne ovládanej prevodovke je to 227 g/km, čo zodpovedá poklesu o 28 g/km).
K palete motorov druhej generácie úspešnej triedy SLK
budú patriť aj tri ďalšie motory:
• Štvorvalcový prepĺňaný kompresorom v SLK 200 má
o 15 kW väčší výkon (135 kW) a krútiaci moment
vzrástol z 240 na 250 Nm. Jeho kombinovaná spotreba benzínu klesla o liter, na 7,7 litra na 100 km.
• Aj spotreba motora modelu SLK 280 sa zmenšila
o 0,4 litra na 9,3 litra (pri automatickej prevodovke mínus ďalších 0,2 l na 9,1 l/100 km.
• V SLK 55 AMG pracuje 5,5-litrový V8 motor s výkonom 265 kW a krútiacim momentom 510 newtonmetrov.
Tri nové modely SLK sú sériovo vybavené 6-stupňovou
prevodovkou s precíznym ručným preraďovaním. SLK
55 AMG si naďalej ponecháva sedemstupňovú automatickú prevodovku 7G-TRONIC Sport. Voliteľne sa pre

SLK 200 dodáva päťstupňová automatická prevodovka
a pre modely so šesťvalcovým motorom SLK 280 a SLK
350 sedemstupňová automatická prevodovka 7G-TRONIC alebo alternatívne aj 7G-TRONIC Sport s preraďovacími páčkami na volante.
Kvality športového podvozku sa ešte lepšie uplatnia v kombinácii s voliteľným, novovyvinutým priamym
riadením s variabilným účinkom posilňovača (v SLK 55
AMG v základnej výbave). Spája agilitu a ovládateľnosť
pri jazde po kľukatých okresných cestách s komfortom
riadenia pri zaparkovávaní a zaručuje bezpečné riadenie pri veľkých rýchlostiach. Systém priameho riadenia
vychádza z doterajšieho parametrického riadenia a pracuje čisto mechanicky. Odpadá tak potreba náročných
regulačných jednotiek a komplikovanej sústavy snímačov, ktorá ovplyvňovala priamy prenos sily medzi kolesom a volantom a zhoršovala tak precíznosť riadenia.
Jadrom je nová ozubená žrď so špeciálnym ozubením,
ktorá zaručuje zmenu prevodového pomeru prevodky
riadenia podľa uhla natočenia kolies. Na zabezpečenie
smerovej stability, a teda bezpečnosti pri veľkých rýchlostiach, je tento pomer nepriamy pri polohách volantu blízko stredovej polohy. Už od natočenia kolies o 5
stupňov prevodový pomer veľmi rýchlo rastie a riadenie je citeľne priamejšie. Takto sa u nového priameho
riadenia zmenšuje počet otáčok volantu z jednej koncovej polohy do druhej asi o 25 percent. Znamená to,
že na zmenu smeru jazdy postačuje už v mestskej premávke pomerne malé natočenie volantu. Rýchly prejazd
zákrut na okresných cestách možno zvládnuť relatívne malým pohybom volantu skoro intuitívne bezpečne
a precízne.
SLK 55 AMG je po technickej stránke takmer bez
zmien, charakterizuje ho nový predný nárazník s čiernou priečnou vzperou, bočné otvory na prívod vzduchu
ako aj tmavé reflektory.
Výnimočné kvality roadsteru SLK ostávajú zachované aj po jeho prepracovaní. K nim sa radí variostrecha, ktorá roadster za 22 sekúnd zmení na kupé, rovnako ako rozsiahla základná výbava s bočnými hlavovými/hrudníkovými bezpečnostnými vankúšmi,
adaptívnymi čelnými vankúšmi a dvojstupňovými obmedzovačmi sily pásov. Roadster okrem toho na želanie ponúka aj jedinečné vykurovanie priestoru v oblasti hlavy AIRSCARF, ktoré umožňuje jazdu s otvorenou
strechou aj za chladného počasia a výrazne tak predĺži sezónu kabrioletov.
-mzwww.mot.sk
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Americké novinky v Detroite
Začiatkom každého roka je svetovou motoristickou udalosťou číslo jeden medzinárodný autosalón v Detroite. Tohto roku sa autosalón, známy pod
skratkou NAIAS (North American International Auto Show), konal od 13. do 27. januára. Na tomto
autosalóne majú tradične prím domáci výrobcovia
automobilov, ale veľký význam mu pripisujú aj významní importéri na americký trh, teda najmä japonské, juhokórejské a nemecké automobilky.
V expozíciách automobiliek na tohtoročnom autosalóne sa dali vypozorovať dva významnejšie trendy.

Prvým z nich bolo až enormné úsilie nemeckých automobiliek o čo najpozitívnejšie prezentovanie vozidiel
so vznetovým motorom, tým druhým nezvyklé množstvo „zelených“ noviniek amerických výrobcov. Takéto „zelené“ novinky, vystrojené alternatívnymi hnacími systémami (najmä elektrickými a hybridnými) mala
vo svoje expozícii azda každá väčšia americká automobilka. Pretože tých amerických noviniek bolo na autosalóne skutočne veľa, predstavíme stručne aspoň
niektoré z nich. Začneme novinkami koncernu General
Motors, ktorý, zdá sa, definitívne stratil svoju pozíciu
Cadillac CTS-V
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najväčšieho svetového výrobcu automobilov. Istým
prekvapením bolo, že najviac noviniek predstavila v Detroite najnoblesnejšia značka koncernu, automobilka
Cadillac. Za najvýznamnejšiu zo štyroch jej noviniek
možno považovať štúdiu Provoq. Tento „crossover“ luxusnej triedy je postavený na najnovšej vývojovej verzii platformy E-Flex s elektrickým pohonom. Na rozdiel
od doterajších štúdií na báze E-Flex nemá Provoq žiadny pomocný vznetový motor. Namiesto neho je pod
prednou kapotou uložená sústava palivových článkov.
Ide o články piatej generácie, ktoré majú len polovičnú
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veľkosť ako doterajšie, a to pri väčšom výkone. Články sú zásobované vodíkom z dvoch tlakových nádrží
z kompozitných materiálov, uložených pod podlahou vozidla. Do nádrží možno natankovať 6 kg plynného vodíka. Trvalý výkon palivových článkov je 88 kW. Doplnkovým zdrojom elektrickej energie je lítiovo-iónový akumulátor s kapacitou 9 kWh. Akumulátor môže
poskytovať špičkový výkon až 60 kW. Predné kolesá
poháňa elektromotor výkonu 70 kW, v náboji každého
zadného kolesa je elektromotor s výkonom 40 kW. Provoq zrýchli z 0 na 100 km/h za 8,5 s a dosiahne maximálnu rýchlosť 160 km/h. Vozidlo je vystrojené elektrickým brzdovým systémom, pričom energia brzdenia
sa využíva na dobíjanie akumulátora. Na 21-palcových
hliníkových diskových kolesách sú namontované pneumatiky Michelin Green X s malým valivým odporom.

Z au j í ma v o s ťo u
sú lamely prednej
mriežky, ktoré sa
ot várajú len v te dy, keď to vyžaduje chladenie palivových článkov. Provoq je postavený na
podvozku s rázvorom 2906 mm, jeho
dĺžka je 4580 mm,
v ý š k a 17 0 3 m m
a šírka 1850 mm.
V prednom nárazníku je zásuvka, ktorá umožní dobíjať lítiovú batériu
z bežnej siete elektrickej energie. S plnou nádržou vodíka prejde Provoq až 480 km, pričom z jeho výfuku nevychádzajú žiadne škodlivé emisie, ale len vodná para.
Druhou detroitskou novinkou spoločnosti Cadillac
je špičkový model typového radu CTS, označený CTS-V
(písmenom V označuje Cadillac najvýkonnejšie modely
každého radu). Na rozdiel od štúdie Provoq je CTS-V sériový model modelového roku 2009, ktorý budú ponúkať nielen na domácom trhu, ale aj v Ázii, na Blízkom
východe i v Európe. Na pohon tohto vozidla slúži 6,2-litrový vidlicový zážihový osemvalec zhotovený z hliníka. Kompresorom prepĺňaný motor vyvíja maximálny
výkon 404 kW a jeho najväčší krútiaci moment je 745
Nm. Motor poháňa 19-palcové zadné kolesá prostredníctvom šesťstupňovej prevodovky s ručnýmm alebo
Ford Explorer

automatickým preraďovaním. Cadillac CTS-V je vystrojený elektromagneticky riadenými adaptívnymi tlmičmi, kožou potiahnutými športovými sedadlami Recaro, audiosystémom Bose, navigačným systémom a interfejsom Bluetooth. Spoločnosť Cadillac predpokladá,
že tento model bude silnou konkurenciou modelom Mercedes-Benz E 63 AMG alebo BMW M5. Zatiaľ len ako
koncepčné vozidlo predstavil Cadillac v Detroite CTS
Coupé. Dvojdverové kupé je postavené na podvozku
s rovnakým rázvorom ako sedan, ale je nižšie i kratšie, a predné okno je viac sklonené. Nová zadná časť
karosérie má v strede chrómovanú koncovku výfuku.
Vpredu sú 20-palcové kolesá, vzadu 21-palcové. V interiéri sú štyri samostatné sedadlá. Na pohon štúdie
slúži 3,6-litrový vidlicový šesťvalec výkonu 227 kW,
kombinovaný s ručne ovládanou šesťstupňovou prevodovkou. Pripravuje sa aj verzia poháňaná „turbodieselovým“ motorom výkonu 186 kW. Zatiaľ nie je známe,
kedy bude kupé CTS uvedené na trh. Štvrtou novinkou
Cadillacu je luxusný športovo-úžitkový automobil Escalade s hybridným pohonom. Ide o tzv. plný hybrid, ktorý pri malej rýchlosti alebo v mestskej premávke typu
„idem-stojím“ umožňuje poháňať vozidlo len elektrickým motorom. Použitím prídavného elektromotora sa
vraj dosiahlo zmenšenie spotreby až o 50 %. Pod kapotou vozidla je šesťlitrový motor výkonu 248 kW, ktorého maximálny krútiaci moment je 500 Nm. Escalade
Hybrid má prísť na trh už toto leto.
Automobilka Buick, patriaca do koncernu GM,
predstavila v Detroite koncepčné vozidlo Riviera,
ktoré však už malo svetovú premiéru na vlaňajšom

Ford Explorer
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autosalóne v Šanghaji. Vozidlo vzniklo v Číne, v spoločnom technickom a dizajnérskom centre koncernu
GM a spoločnosti SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). Riviera sa vyznačuje krídlovými dverami a jej panely karosérie sú zhotovené z uhlíkových
kompozitov. Vozidlo je postavené na podvozku s rázvorom 2870 mm, jeho dĺžka je 4710 mm. A jazdí na 21-palcových diskových kolesách vykovaných z hliníka. Kupé
Riviera bolo navrhnuté tak, aby sa doň mohol montovať
nový hybridný hnací systém, ktorý už v tomto roku začne vyrábať spoločnosť Shanghai GM. Zatiaľ nie je známe, kedy by sa mohol začať vyrábať sériový model odvodený od štúdie Riviera. Automobilka Buick chce zrejme oživiť názov Riviera, pod ktorým predala v rokoch

1963 až 1999 na americkom trhu viac ako 1,1 milióna
vozidiel.
Z celkom iného dizajnérskeho súdka je štúdia Hummer HX. Táto štúdia terénneho vozidla je dielom troch
mladých študentov dizajnu, ktorých požiadali, aby vytvorili menší, mládežnícky Hummer. Vozidlo má dva odnímateľné strešné panely a aj jeho dvere sa dajú rýchlo
demontovať. Podvozok má rázvor 262 cm, dĺžka vozidla je 443 cm a jeho šírka je 206 cm. Vďaka 35- palcovým kolesám sa vozidlo dobre pohybuje aj v ťažkom teréne. Vozidlo je vystrojené aj navijákom a súpravou náradia na prípadné vyslobodzovanie vozidla. V interiéri
nájdeme množstvo technických „hračiek“, okrem kamery, navigačného systému a LCD displejov aj prípojky

Ford T-150
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pre telefón, prehrávač MP3, i-Pod aj i-Phone. Na pohon vozidla slúži 3,6-litrový vidlicový šesťvalec, ktorý
môže spaľovať aj bioetanol. Motor má maximálny výkon 227 kW a poháňa všetky štyri kolesá prostredníctvom šesťstupňovej automatickej prevodovky. Štúdia
Hummer HX predstavuje prvý náznak toho, ako by mohol vyzerať tzv baby-Hummer H4, ktorý by na trh mal
prísť v roku 2010.
Svetovú premiéru mal v Detroite aj Saturn Vue
Green Line. Ide o verziu kompaktného športovo-úžitkového vozidla Vue, vystrojenú hybridným pohonom.
Okrem 3,6-litrového vidlicového šesťvalca je toto vozidlo vystrojené aj dvoma elektromotormi s výkonom
po 55 kW. Elektromotory sú napájané z Ni-MH batérie
s napätím 330 V. Hybridný Saturn Vue by mal na trh
prísť už v tomto roku.
Prejdime teraz k novinkám koncernu Chrysler, ktorého sa len nedávno „zbavila“ spoločnosť Daimler-Benz
(tá sa už nazýva len Daimler). Automobilka Dodge, patriaca do koncernu Chrysler, predstavila dve novinky.
Jedna z nich ide takpovediac „proti prúdu“, teda proti tendencii smerom k úspornejším modelom. Ide o nový pikap Ram, vyznačujúci sa mohutnou chrómovanou
prednou mriežkou. Podľa výrobcu možno dizajn prednej časti charakterizovať ako „get-out-of-the-way“, čiže „choď mi z cesty“. Tento luxusne vystrojený pikap
sa dodáva buď so štvordverovou alebo s dvojdverovou
kabínou (dvojdverová verzia má dlhšiu úložnú plochu).
Na pohon tohto pikapu sú k dispozícii tri motory. Najvýkonnejším z nich je 5,7-litrový motor Hemi-V8, ktorého maximálny výkon je 280 kW a najväčší krútiaci moment je 548 Nm. S týmto motorom zrýchli Ram
z 0 na 100 km/h za približne 7 sekúnd. Ďalšími motormi sú 4,7-litrový vidlicový osemvalec výkonu 228 kW
a 3,7-litrový vidlicový šesťvalec výkonu 152 kW. Predné sedadlá sú klimatizované resp. vyhrievané, pre cestujúcich vzadu je k dispozícii televízny prijímač. Pikap
je vystrojený aj dvojzónovou klimatizačnou sústavou,
chladeným priečinkom v podlahe na strane spolujazdca
a kvalitnou audiosústavou. Vozidlo je vystrojené systémom ABS, stabilizačným systémom, pomôckou na rozjazd do kopca a systémom na stabilizáciu prívesu. Vtipné sú malé odkladacie priestory v bočniciach úložného
priestoru. Pikap Ram príde na trh v jeseni, v roku 2010
by mala na trh prísť aj hybridná verzia. Druhá novinka spoločnosti Dodge je už „zelená“. Ide o koncepčné
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vozidlo ZEO, čo znamená Zero Emissions Operation, čiže prevádzka s nulovými emisiami. ZEO je totiž štvormiestne športové kombi, vystrojené čisto elektrickým
pohonom. Podľa Billa Zhenga, ktorý bol hlavným dizajnérom exteriéru vozidla, má ZEO zlomiť zaužívané
predstavy o tom, ako má vyzerať elektromobil. Zaujímavosťou sú „nožnicové“ dvere, ktoré umožňujú pohodlný vstup do vozidla. Vozidlo je postavené na podvozku s rázvorom 2792 mm a je dlhé 4390 mm, široké
1944 mm a vysoké 1290 mm. Predné i zadné kolesá
sú zavesené na dvojitých priečnych ramenách. Kolesá majú priemer 23 palcov. Na pohon vozidla slúži jediný elektromotor výkonu 200 kW. Elektromotor je elektrickou energiou napájaný z akumulátora Li-ion (lítiovo-iónový), ktorý má kapacitu 64 kWh. Štúdia ZEO
zrýchli z 0 na rýchlosť 60 míľ za hodinu (96 km/h)
za menej než šesť sekúnd a jej maximálna rýchlosť je
208 km/h. S plne nabitým akumulátorom je dojazd až
400 kilometrov.
Automobilka Jeep, tiež patriaca do koncernu
Chrysler, predstavila na autosalóne štúdiu Renegade.
Táto dvojmiestna štúdia predstavuje otvorené vozidlo
s „minimalistickým“ interiérom. Interiér pozostáva len
z malého počtu dielcov, pričom väčšina z nich je zhotovená z recyklovaných materiálov. Po jazde v blativom
teréne možno celý interiér vystriekať vodou. Vozidlo
je postavené na podvozku s rázvorom 2580 mm a je
dlhé 3885 mm. Všetky štyri kolesá vozidla sú poháňané dvoma elektromotormi výkonu po 200 kW. Zdrojom
elektrickej energie je akumulátor typu Li-ion s kapacitou 16 kWh. Na čisto elektrický pohon prejde vozidlo
64 km. Na predĺženie dojazdu slúž 1,5-litrový trojvalcový vznetový motor. Zaujímavosťou je, že vozidlo nemá
konvenčnú kabeláž, pretože prístroje s bezdrôtovou komunikáciou sú umiestnené v puzdrách a možno ich z vozidla vybrať. Koncern Chrysler predstavil v Detroite aj
štúdiu rodinného vanu ecoVoyager. Toto vozidlo poskytuje štyrom cestujúcim pohodlie aj na dlhých cestách.

Predné kolesá tohto vanu, dlhého 4856 mm, sú poháňané elektromotorom výkonu 200 kW. Ten je napájaný
z batérie Li-ion s kapacitou 16 kWh. Pomocným zdrojom elektrickej energie je palivový článok s maximálnym výkonom 45 kW. Pri využití oboch zdrojov elektrickej energie môže vozidlo prejsť bez doplnenia vodíka až 480 km.
Aj koncern Ford prišiel do Detroitu s niekoľkými
novinkami. Prvou z nich je štúdia luxusnej limuzíny Lincoln MKT. Štúdia je postavená na podvozku s rázvorom
takmer tri metre a jej dĺžka je 530 cm, šírka 200 cm
a výška 162 cm. V interiéri sú použité mimoriadne kvalitné materiály. Stredná konzola sa tiahne cez celú dĺžku interiéru a sú na nej ovládacie prvky klimatizačnej
sústavy, prístupné každému členovi posádky. Vzadu sediaci cestujúci majú k dispozícii výklopný displej z tekutých kryštálov, na ktorom môžu sledovať rôzne programy. Na pohon tejto štúdie slúži 3,5-litrový zážihový motor s priamym vstrekovaním a turbodúchadlom. Motor
výkonu 309 kW, ktorý môže spaľovať aj palivo E85 (bioetanol + benzín), poháňa všetky štyri kolesá prostredníctvom šesťstupňovej automatickej prevodovky. Vozidlo má mohutné, 21-palcové kolesá s diskami z ľahkej
zliatiny. Ďalšou novinkou automobilky Ford je nová generácia pikapu F-150. Tento typ je najpredávanejším
americkým pikapom (v USA sa mu hovorí truck) a vyrába sa už 60 rokov. Doteraz sa predalo viac ako 33 miliónov vozidiel F-150. Nová generácia tohto úspešného
pikapu sa vyznačuje tuhším rámom s menšou hmotnosťou, väčšou kabínou nového dizajnu a výkonnejšími motormi. Do bezpečnostného výstroja patrí okrem ABS aj
stabilizačný systém, systém trakčnej kontroly a okenné bezpečnostné vankúše. K dispozícii sú tri motory,
5,4-litrový vidlicový osemvalec a dve verzie 4,6-litrového vidlicového osemvalca (s dvoma resp.s tromi ventilmi na valec). Výkony motorov zatiaľ Ford nezverejnil. V roku 2010 by sa sortiment motorov mal rozšíriť aj o vznetové motory a zážihové motory s priamym

vstrekovaním. Pikap F-150 sa dodáva s tromi rôznymi kabínami, štyrmi typmi úložnej plochy a v siedmich
stupňoch výbavy. Automobilka Ford predstavila na
autosalóne aj nový koncepčný Explorer America, ktorý naznačuje, ako by mohol vyzerať tento športovo-úžitkový automobil v budúcnosti. Explorer je najpredávanejším vozidlom kategórie SUV v USA, ročne sa
ho predá okolo 400 000 kusov. Štúdia Explorer America bola navrhnutá tak, aby sa dosiahlo čo najväčšie
zmenšenie spotreby paliva. Na pohon budúceho Explorera už nebude slúžiť doterajší štvorlitrový vidlicový
šesťvalec a 4,6-litrový vidlicový osemvalec. Nová generácia Explorera bude poháňaná modernými prepĺňanými motormi s priamym vstrekovaním benzínu. Pôjde
o dvojlitrový motor výkonu 202 kW a 3,5-litrový vidlicový šesťvalec výkonu 250 kW. Predpokladá sa, že
tieto motory budú mať o 20 až 30 % menšiu spotrebu
ako terajší V6 motor. Nový Explorer už nebude mať karosériu uloženú na nosnom ráme, bude mať samonosnú karosériu. Vozidlo bude vystrojené tromi radmi sedadiel, pričom kvôli uľahčeniu nastupovania do tretieho
radu sa bude dať druhý rad elektricky posunúť dopredu. Štúdia Explorer America má na pravej strane posuvné zadné dvere, ale toto riešenie pravdepodobne
neprejde do sériového modelu. V Detroite mala premiéru aj tretia verzia koncepčného vozidla Verve. Trojdverovú verziu Verve predstavil Ford vlani vo Frankfurte,
verzia so stupňovitou zadnou časťou predstavili na autosalóne v čínskom Guangzhou. Na detroitskom autosalóne prezentovaná verzia Verve sa len nepatrne odlišuje od „čínskej“ verzie, a to najmä pozmeneným dizajnom prednej časti. Verve predstavuje víziu nového
malého vozidla Ford, ktoré by na trh malo prísť v roku
2010. Verve má podvozok rázvoru 2489 mm a je dlhý
369 cm. Zatiaľ nie je známe, aké motory sa budú do nového malého Forda montovať. Predpokladá sa však, že
jedným z motorov bude 1,4-litrový prepĺňaný štvorvalec s priamym vstrekovaním benzínu. Tento motor by
sa mal montovať aj v kombinácii s dvojspojkovou prevodovkou PowerShift, vyrábanou v závode Getrag Ford
v Kechneci pri Košiciach.
Nakoniec spomeňme ešte novinku u nás málo známej americkej spoločnosti Fisker. Tá prišla do Detroitu
so štúdiou štvordverového športového vozidla Karma,
vystrojeného hybridným hnacím systémom. Toto zaujímavo tvarované vozidlo s dlhou kapotou a „usmievajúcou sa“ prednou maskou má nosný rám i karosériu
z hliníka. Predné i zadné svetlá sú tvorené svietiacimi
diódami. O pohonnom systéme tohto vozidla sa zatiaľ
vie len toľko, že ho tvorí elektromotor a malý benzínový štvorvalec. Karma by mala na stovku zrýchliť za
niečo viac ako šesť sekúnd a jej maximálna rýchlosť
by mala byť nad 200 km/h. S plne nabitým akumulátorom by malo vozidlo prejsť okolo 80 km/h. Sériová
verzia Karmy by sa mala na trhu objaviť koncom roka
2009, pričom cena tohto luxusne vystrojeného vozidla
by sa mala pohybovať okolo 80 000 dolárov. Spoločnosť Fisker dúfa, že sa jej ročne podarí predať 15 000
vozidiel Karma.
Rado MLÝNEK
www.mot.sk
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Štúdia kompaktného pick-upu
Spoločnosť Toyota Motor Sales (TMS), U. S. A.,
Inc. svojou najnovšou štúdiou s názvom A-BAT hlása návrat ku koreňom výroby kompaktných vozidiel typu pick-up. Ekologicky zameraný automobil
A-BAT ponúka dnes takú žiadanú všestrannosť,
priestrannosť a štýl, všetko v balení kompaktného pick-upu. Štúdiu predstavili v januári na autosalóne v Detroite.
„Cestovanie autom z prímestských oblastí do centra je pre mnohých ľudí každodennou realitou,“ povedal Kevin Hunter, prezident spoločnosti Calty Design
Research, Inc. „Obzreli sme sa späť do histórie výroby
ľahkých nákladných vozidiel značky Toyota a vytvorili
sme víziu takého automobilu, ktorý by bolo možné ľahko ovládať v okolí miest aj na nespevnených cestách.
Tento kompaktný pick-up pohodlne poslúži na dlhé dochádzanie do práce aj na výlety za mesto. Možno doň
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naložiť vybavenie pre svoje aktivity v prírode, ale rovnako dobre aj materiál na rekonštrukciu domu. Výhodu
pre zákazníkov predstavuje aj hybridný pohon s malou
spotrebou a malými emisiami škodlivých plynov.
Štúdia A-BAT využíva platformu samonosnej karosérie. Vozidlo sa v meste a na preplnených parkoviskách správa ako bežné osobné auto, ale zároveň ponúka hladkú jazdu na diaľnici alebo na ceste pri každodennom dochádzaní do práce. Ďalšou výhodou je
vynikajúca spotreba paliva, na ktorej sa podieľa malá
hmotnosť vozidla v kombinácii s pohonom Hybrid Synergy Drive® spoločnosti Toyota. Priesvitné solárne
články na hornej ploche prístrojového panelu zachytávajú slnečné svetlo, premieňajú ho na elektrinu a ukazujú tak v reáli „zelený“ naturel tohto vozidla.
Na aerodynamických tvaroch štúdie A-BAT sa
podpísal Ian Cartabiano, hlavný návrhár centra Calty,

spoločne s kreatívnym návrhárom Mattom Sperlingom.
Dokázali začleniť filozofiu dizajnu „vibrant clarity“ do
vonkajších tvarov vozidla, ktoré navrhli ako moderné,
čerstvé a funkčné. Veľké panely karosérie sa pretínajú
s ostrými rovinami exteriéru vozidla s čerstvými krivkami a lichobežníkovým profilom. A-BAT bol predstavený s kolesami s priemerom 19“; práve vďaka veľkým
kolesám a krátkymi previsom karosérie vozidlo pôsobí
robustným a solídnym dojmom.
„Vzhľad terénneho vojenského vozidla NATO nás
inšpiroval posunúť priestor pre posádku čo najviac
smerom dopredu, aby sme mohli zväčšiť priestor na
náklad, a pritom zachovať kompaktný rozmer vozidla,“
uviedol Matt Sperling.
Štúdia A-BAT ponúka úložnú plochu s dĺžkou približne 120 cm, ale je flexibilnejšia ako štandardný
pick-up. Priesvitný strešný panel sa dá odsunúť a tak
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možno v kabíne vozidla prevážať vysoké predmety. Po
sklopení zadnej deliacej steny kabíny smerom dovnútra sa úložná plocha predĺži o ďalších asi 60 cm. Výklopná zadná stena korby potom ponúka ďalších 60 cm pre
náklad. Majiteľ vozidla A-BAT môže jeden deň prevážať štandardné preglejkové dosky s rozmermi 120 x
245 cm a na druhý deň vziať celú rodinu na výlet do
kempu pri jazere.
Úložná plocha je výborne vybavená na pracovné účely aj na voľný čas. Je tu napríklad svetlo v zadnej výklopnej stene, vďaka ktorému je náklad na korbe vozidla dobre osvetlený. Ďalej tu nájdeme lekárničku a baterku uloženú priamo v zadnej stene, posuvné
upevňovacie oká a zásuvku na striedavý prúd. Ďalšie predmety na šport a voľný čas možno prevážať
v uzamykateľných schránkach v stenách nákladného
priestoru. Štúdia vozidla tiež ponúka ďalší odkladací
priestor, prístupný vďaka posuvným dverám, umiestneným pohodlne zvnútra aj zvonku korby vozidla. Ďalšie miesto na prevážanie vecí objavíte pod úložnou plochou vo veľkej posuvnej schránke, ku ktorej je prístup
aj bez nutnosti otvárať zadnú výklopnú stenu.
Štúdia A-BAT je robustná a originálna, jej moderný vzhľad však dosiahol aj tím pracujúci na interiéri.
„Farby a textílie sme zladili tak, aby boli živé a sýte,

a zároveň evokovali duch mesta so zodpovedajúcou
energiou a geometrickými tvarmi,“ uviedol Alan Schneider, hlavný dizajnér projektu.
„Pri návrhu otvorených konštrukcií použitých v interiéri sme sa inšpirovali rámami špičkových horských
bicyklov,“ doplnil Daryl Harris, starší kreatívny návrhár. „Na prístrojovom paneli, konzole a na sedadlách
sme použili ľahké konštrukčné materiály, napríklad uhlíkové vlákna a hliník. Výsledkom je väčšia konštrukčná tuhosť pri celkovom odľahčení hmoty.“
Medzi sedadlami vpredu sa nachádza tuhá, pritom
tvarovo zaujímavá stredová konzola z hliníka, v ktorej
je prenosný sieťový zdroj. Tento batériový modul ponúka striedavý aj jednosmerný prúd, využiteľný v najrôznejších situáciách, ako je napájanie ručného náradia,
elektrických spotrebičov pri kempovaní, dobíjanie notebooku, napájanie malých prístrojov, alebo ako zdroj
pri štartovaní vozidla s vybitou autobatériou.
Výplň dverí, lakťové opierky a výplň prístrojového
panelu aj čalúnenie sedadiel sú vyrobené z odolného,
ľahkého a príjemného materiálu, ktorý možno vyberať
podľa želania zákazníka. Farby sú zladené tak, aby dokreslili príjemný interiér. Na stredovej konzole a vo dverových priehradkách sú použité časti z uhlíkových vlákien, ktoré pôsobia trvanlivým a moderným dojmom.

Štvormiestny A-BAT s vonkajšími rozmermi
4605x1890x1626 mm a s rázvorom náprav 2860 mm
ponúka nespočetné možnosti v usporiadaní sedadiel
a nákladného priestoru. Zadné sedadlá sa dajú sklopiť tak, aby sa mohla sklopiť aj zadná stena kabíny.
Okrem toho možno sedačky zadných sedadiel zasunúť
pod nákladný priestor, čím sa možnosti uloženia nákladu v zadnej časti kabíny ešte zlepšia. Odnímateľná
úložná schránka pod zadným sedadlom obsahuje upevňovacie oká a priehradky na zabezpečenie voľného
nákladu.
Vnútri vozidla sa potom nachádza zasunovacia prenosná navigácia s displejom s uhlopriečkou 7“ a bezdrôtovým pripojením do internetu. K ďalším prvkom výbavy patrí port umožňujúci synchronizáciu digitálnych
„organizérov“ (PDA) alebo pevný disk na prehrávanie
hudby v digitálnom formáte. Na prístrojovom paneli má
vodič aj spolujazdec veľký multifunkčný displej, kde sa
zobrazuje stav všetkých moderných prístrojov alebo
nastavenie klimatizácie alebo audia.
Solárne panely inštalované na prístrojovom paneli
zachytávajú slnečnú energiu, ktorá po premene na elektrinu slúži na napájanie navigácie, prenosného sieťového zdroja a podsvietených informačných displejov.
-ta-

Hybridné vozidlá s lítium- iónovými
akumulátormi a technológiou Plug-In
TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) na tohtoročnom autosalóne v Detroite oznámila, že plánuje do roku 2010 začať predávať svoje hybridné vozidlá vybavené lítium-iónovými akumulátorovými
batériami a technológiou Plug-In (umožňujúcou
dobíjanie z bežnej siete). Prvé vozidlá by sa mali
predávať zákazníkom z radov podnikov, a to v USA
a v ďalších štátoch. S týmto cieľom teraz TMC
a spoločnosť Matsushita Group hľadajú možnosti hromadnej výroby lítium-iónových akumulátorov
v závode Omori v strednom Japonsku. Táto spolupráca má formu spoločného podniku Panasonic EV
Energy Co., Ltd.

Je to ďalší krok k širšiemu nasadeniu hybridných
vozidiel s technológiou Plug-In, ktoré v roku 2007 už
prešli overovacími skúškami na verejných komunikáciách v Japonsku, USA aj v Európe. Zúčastnili sa na
nich vozidlá Toyota s NiMH akumulátormi a technológiou Plug-In. V Spojených štátoch sa tieto skúšky začali v novembri minulého roka v spolupráci s Kalifornskou
univerzitou v Berkeley a Kalifornskou univerzitou v Irvine, a to v rámci stimulačného plánu na podporu alternatívnych palív, vyhláseného štátom Kalifornia.
TMC sa aj naďalej bude venovať vývoju moderných technológií s víziou dosiahnuť celosvetovo udržateľnú mobilitu, kde je možná existencia obyvateľov

tejto planéty. TMC verí, že predstavované technológie treba na trhu presadzovať intenzívnejšie. Okrem
samotných vozidiel s hybridným pohonom a technológiou Plug-In sa TMC aj naďalej venuje výskumu a vývoju vozidiel poháňaných palivovými článkami, vozidiel schopných spaľovať biolieh, vozidiel so vznetovými
motormi a ďalším technológiám. TMC onedlho predstaví novo vyvinutý čistý vznetový V8 motor určený pre
veľký pick-up Tundra a veľké vozidlo kategórie SUV,
predávané pod názvom Sequoia na severoamerickom
trhu.
-ta-
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Volkswagen Passat CC
Nemecká automobilka Volkswagen si zvolila autosalón v americkom Detroite za miesto svetovej
premiéry svojho nového modelu Passat CC. Je prvým štvordverovým kupé spoločnosti VW a na trhu by mal zaplniť príliš veľkú medzeru medzi typmi Passat a Phaeton. Technickým základom modelu CC je bežný Passat (55 % dielcov je spoločných),
ale karoséria modelu CC je úplne nová. Podľa šéfdizajnéra VW Klausa Bischoffa je model CC športovejší a elegantnejší ako základný Passat a je určený najmä rodinám bez detí či s deťmi, ktoré sú
už preč z domu.
Model CC má oblúkovitú strechu a je dlhší, širší a nižší ako klasický Passat. Dĺžka Passatu CC je
4796 mm, čo je o 31 mm viac ako je dĺžka základného sedanu. Šírka je 1856 mm (viac o 36 mm), výška je
1420 mm (menej o 50 mm). Súčiniteľ aerodynamického odporu je 0,29. Filozofia typu kupé sa premietla aj
do interiéru, kde sú štyri samostatné sedadlá športového typu. Na želanie môžu byť predné sedadlá vystrojené systémom aktívneho vetrania. Predné i zadné sedadlá môžu byť vyhrievané. Batožinový priestor má objem 535 litrov, čo je o 30 litrov menej ako má sedan. Na
želanie môže byť vozidlo vystrojené elektricky ovládaným strešným panoramatickým oknom, dlhým 750 mm
a širokým 1120 mm. Vozidlo má 17-palcové diskové kolesá z ľahkých zliatin, na želanie sa montujú aj 18-palcové. Zaujímavosťou sú pneumatiky typu Mobility Tire. Majú veľmi pružnú gumovú zmes, ktorá dobre obopne cudzie teleso (napríklad klinec) a zmenší riziko úniku
vzduchu z pneumatiky a nevyhnutnosť zastaviť a vymeniť koleso. Podľa štatistík musí motorista zastaviť
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kvôli defektu každých 100 000 km, pričom pneumatiky Mobility Tire by podľa prognóz mohli predĺžiť tento
netrval až na 500 000 km.
Passat CC je vystrojený niekoľkými elektronickými asistenčnými systémami. Spomedzi nich je svetovou novinkou systém Lane Assist. Tento systém pomocou malej kamery v prednom okne sleduje vodorovné
značenie jazdného pruhu, v ktorom vozidlo ide. Ak vozidlo začne tento pruh neúmyselne (teda bez zapnutia
smerových svetiel) opúšťať, systém Lane Assist natočí vozidlo späť do pruhu. Vodič však má však vždy vládu nad vozidlom, pretože miernou silou na volante môže zásah systému prekonať. Ďalším systémom je systém Park Assist, ktorý automaticky zaparkuje vozidlo
do medzery v rade áut. Priestor za vozidlom pritom sníma malá kamera, ktorá sa vysunie spod veľkého zadného podnikového loga. Passat je vystrojený aj adaptívnymi tlmičmi, pričom vodič môže zvoliť jednu z troch
charakteristík tlmenia (normal, sport, comfort). Ďalším
asistenčným systémom je systém ACC, ktorý umožňuje automaticky sa „viezť“ v bezpečnej vzdialenosti za
vpredu idúcim autom. Systém Front Assist, využívajúci radar, prispeje k zmenšeniu rizika nárazu do vpredu
idúceho vozidla. Keď dôjde k nebezpečnému zmenšeniu odstupu, systém preventívne zväčší tlak v brzdovom systéme, čím sa skráti tzv. technický reakčný čas
a tým aj brzdná dráha. Vozidlo môže byť vystrojené až
ôsmimi bezpečnostnými vankúšmi.
Na pohon štvordverového kupé Passat CC je k dispozícii päť motorov, všetky s priamym vstrekovaním.
Základný prepĺňaný zážihový 1,8-litrový motor TSI má
maximálny výkon 118 kW, najväčší krútiaci moment

250 Nm má už pri 1500 otáčkach za minútu. S týmto motorom má Passat CC priemernú spotrebu benzínu
7,6 l/100 km, zrýchli z 0 na 100 km/h za 8,6 s a dosiahne maximálnu rýchlosť 222 km/h. Tento motor môže
byť kombinovaný aj s novou sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Ďalším motorom je dvojlitrový motor TSI s najväčším výkonom 147 kW a najväčším krútiacim momentom 280 Nm. Priemerná spotreba s týmto motorom je
7,9 l/100 km. Tento motor možno kombinovať aj so
šesťstupňovou automatickou prevodovkou.
Najvýkonnejším motorom v ponuke je 3,6-litrový šesťvalec s maximálnym výkonom 220 kW (v USA
206 kW). Týmto motorom poháňané kupé zrýchli „na
stovku“ za 5,6 s a jeho maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 250 km/h. Motor sa sériovo dodáva v kombinácii so systémom pohonu všetkých kolies 4MOTION. V Európe sa Passat CC bude dodávať
aj s dvoma verziami dvojlitrového prepĺňaného vznetového motora, ktorých výkon je 103 kW a 125 kW.
So slabšou verziou, ktorej priemerná spotreba je 5,8 l/
100 km, zrýchli Passat CC na 100 km/h za 9,8 s a dosiahne maximálnu rýchlosť 213 km/h. Výkonnejšej verzii trvá šprint z 0 na 100 km/h 8,6 s a jej maximálna
rýchlosť je 227 km/h, pričom normovaná spotreba je
6 l/00 km.
Passat CC sa vyrába v nemeckom Emdene a na európskom trhu sa začne predávať v druhom štvrťroku,
ku koncu roka sa toto vozidlo začne predávať aj v USA,
Kanade a v Japonsku.
(RM)
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Štúdia Audi R8 V12 TDI
Nemecká automobilka Audi je bezpochyby jedným
z pionierov používania vznetových motorov aj vo
vozidlách športového charakteru. Teraz sa ako prvá odvážila použiť vznetový motor aj na pohon superšportového vozidla. Ide zatiaľ síce len o štúdiu,
ale je celkom možné, že „naftový superšportiak“ sa
bude aj sériovo vyrábať.
Za miesto prezentácie svojej novinky si Audi zrejme nie náhodou zvolila detroitský autosalón. Štúdia
s označením R8 V12 TDI má byť ďalším ohnivkom v reťazci aktivít automobilky Audi i ďalších nemeckých
automobiliek, ktoré sa úporne snažia Američanov presvedčiť, aby konečne „vzali na milosť“ doteraz azda až
iracionálne zamietaný vznetový motor.
Na pohon štúdie Audi R8 V12 TDI slúži, ako to už
možno dešifrovať z jej označenia, prepĺňaný vznetový
vidlicový dvanásťvalec. Tento šesťlitrový motor je blízkym „príbuzným“ motora, ktorý doviedol k dvojnásobnému víťazstvu v 24-hodinových pretekoch Le Mans
pretekárske vozidlá R10. Motor má uhol rozovretia radov valcov 60o a je vystrojený najmodernejším vstrekovacím systémom common rail s piezoinjektormi. Ide
o veľmi kompaktný motor, ktorého dĺžka je 684 mm,

čo je len o 166 mm viac ako je dĺžka motora V8 TDI.
Každý rad valcov je prepĺňaný samostatným turbodúchadlom, ktoré vyvíjajú tlak až 260 kPa. Teplota stlačeného vzduchu sa zmenší prechodom cez dva veľké
chladiče. Veľkú pozornosť venovali konštruktéri „čisteniu“ výfukových plynov. Na zmenšovanie obsahu nebezpečných kysličníkov dusíka sa používa špeciálny katalyzátor, do ktorého sa vstrekuje roztok Adblue. Motor
už dnes splňuje plánovanú emisnú normu Euro 6, ktorá by mala začať platiť pravdepodobne od roku 2014.
Maximálny výkon motora je 368 kW, krútiaci moment
sa na svojej najväčšej hodnote 1000 Nm udržuje v rozsahu od 1750 do 3000 otáčok za minútu.
Vozidlo je vystrojené šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou a, samozrejme, pohonom všetkých
štyroch kolies. Systém quattro rozdeľuje krútiaci moment medzi obe nápravy variabilne, v závislosti na
trakčných podmienkach. V základnom režime je moment rozdeľovaný medzi prednú a zadnú nápravu v pomere 40:60.
Na karosérii upúta veľký zadný spojler a dve strešné okná. Zaujímavosťou je tzv NACA-dýza (NACA bola
predchodcom agentúry NASA) v zadnej časti strechy,

ktorou sa privádza vzduch k motoru. Vozidlo má predné
reflektory i zadné svetlá tvorené sústavami diód (LED).
V trojramennom volante je umiestnené tlačidlo spúšťania motora a prepínač režimu jazdy s polohami Dynamic, Sport a Race (preteky). Vznetové superšportové
Audi R8 V12 TDI zrýchli z 0 na 100 km/h za 4,2 s a dosiahne maximálnu rýchlosť 300 km/h. Všetko nasvedčuje tomu, že táto „raketa na naftu“ sa bude sériovo
vyrábať.
(RM)
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AK TÍVNE RIADENIE A JA ZDNÉ
VLASTNOSTI AUTOMOBILU (3. časť)
satelitov je pritom zaručená samotným závitovkovým
prevodom (ten je dostatočne samozáverný), avšak je
ešte naviac poistená (redundancia) pomocou elektromagneticky ovládanej mechanickej západky. Konštrukciu prevodovky názorne predstavujú obr. 10 a 11. Takému prevodovému mechanizmu, ktorý je realizovaný pomocou centrálneho kolesa a satelitov, sa v technickej
mechanike hovorí epicykloidný; epicykloida je krivka,
ktorú opisuje bod tvoriacej kružnice pri odvaľovaní sa
po obvode základnej kružnice.
Popíšme si teraz funkciu tejto prevodovky v dvoch
krajných režimoch, a to:
- pri otáčaní volantu a zablokovanom nosiči satelitov
(pri stojacom servomotore),

V predchádzajúcich dvoch častiach tohto príspevku sme vysvetlili, aké výhody prináša systém aktívneho riadenia z hľadiska komfortu riadenia vozidla
a z hľadiska podpory smerovej stability jazdy, najmä v kritických situáciách. Zmienili sme sa o tom,
že takým mechanickým „srdcom“ tohoto systému
je špeciálna vložená prevodovka, ktorá rozdeľuje
hriadeľ volantu na dve časti a umožňuje ich vzájomné natáčanie. Tým je dané, že natočenie riadených kolies nie je jednoznačne závislé len od natočenia volantu, ale aj od prídavného natočenia pastorka hrebeňovej prevodky riadenia realizovaného
pomocou tejto prevodovky. V dnešnej záverečnej
časti si popíšeme jej konštrukciu a funkciu.

Obr. 10 Prierez vloženou prevodovkou: 1 – ozubená žrď hrebeňovej prevodky riadenia, 2 - ovládací
ventil hydraulického servoriadenia Servotronic, 3 –
elektrický servomotor, 4 – závitovka, 5 – nosič satelitov, 6 – snímač uhla natočenia servomotora, 7 –
elektromechanická západka, 8 – závitovkové koleso,
9 – stupňový satelit, 10 – pastorok hrebeňovej prevodky riadenia, 11 – centrálne koleso č. 1 (spojenés
volantom)

Obr. 9 Celkový pohľad na vloženú prevodovku
s dvoma centrálnymi kolesami a sadou satelitov
Ako sme už uviedli, systém aktívneho riadenia sa
uplatňuje od roku 2003 v niektorých typoch nemeckej
automobilky BMW. Systém bol vyvinutý a je vyrábaný spoločnosťou ZF Lenksysteme GmbH, ktorá vznikla ako spoločný podnik s podielom 50/50 % spoločností Robert Bosch GmbH a ZF Friedrichshafen AG s cieľom zabezpečiť výrobu a dodávky systémov riadenia
pre automobilky. Tento systém používa vloženú prevodovku, ktorá sa čiastočne (ale len čiastočne!) podobá
planétovej prevodovke a je znázornená na obr. 9. Klasické planétové súkolesie, ako sme si ho predstavili
v našom časopise č. 5/2006, sa totiž skladá z troch
základných členov, a to centrálneho kolesa, korunového kolesa a skupiny satelitov otočne uložených na
spoločnom nosiči. V tomto prípade je to však inak.
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Prevodovka sa skladá z dvoch neúplných planétových
súkolesí za sebou, pričom zásadným rozdielom oproti klasickému planétovému súkolesiu je to, že chýbajú korunové kolesá. Prevodovku tvoria dve centrálne
ozubené kolesá, ktorými sú zakončené obidve časti rozdeleného hriadeľa volantu, ktoré sú navzájom prepojené sadou dvojitých ozubených satelitov. Tieto sú otočne uložené na čapoch nosiča satelitov a zaberajú ozubením na jednom konci do centrálneho kolesa č. 1 (zo
strany volantu) a na druhom konci do centrálneho kolesa č. 2 (zo strany prevodky riadenia). Nosič satelitov
je ovládaný elektrickým servomotorom pomocou závitovkového prevodu, pričom sa môže otáčať obidvoma smermi podľa zmyslu otáčania servomotora, alebo môže byť pevne zablokovaný v určitej polohe pri
neotáčajúcom sa servomotore. Pevná poloha nosiča

Obr. 11 Detailný prierez závitovkovým prevodom
pohonu nosiča satelitov (čísla odpovedajú textu k obr.
10).
- pri pevnom volante a otáčaní nosiča satelitov (pomocou servomotora).
V prvom prípade sa centrálne koleso č. 1 otáča spoločne s volantom a jeho pohyb sa ozubením prenáša na
satelity. Tieto svojim ozubením zapadajú aj do centrálneho kolesa č. 2 a nútia ho otáčať sa rovnakým smerom ako centrálne koleso č. 1. Tento režim teda zabezpečuje priamy prenos pohybu volantu na pastorok

Obr. 12 Zostava hydraulického ser voriadenia Ser votronic s vloženou prevodovkou aktívneho
riadenia
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Obr. 13 Základná schéma vlnového prevodu

Obr. 15 Celkový pohľad na vloženú prevodovku s vlnovým mechanizmom pod
konzolou volantu

Obr. 16 Rozklad vlnovej vloženej prevodovky na jednotlivé časti
Obr. 14 Detail zubového záberu medzi centrálnym a korunovým kolesom a funk- mali rozdielne počty zubov
alebo satelity v miestach
cia vlnového prevodu počas jednej otáčky vlnového generátora
záberu s centrálnymi kolesami mali tiež rozdielne počty zubov. Jedine v tom príprevodky riadenia približne tak, ako keby hriadeľ vopade sa bude centrálne koleso č. 2 otáčať v závislosti
lantu nebol prerušený vloženou prevodovkou. Prečo len
od rýchlosti a smeru otáčania servomotora, a to aj pri
„približne“, uvidíme pri popise druhého funkčného režistojacom centrálnom kolese č. 1. Je možné použiť ktomu. Zabezpečenie takejto situácie, totiž priameho merékoľvek z uvedených riešení; v tomto prípade sú použichanického spojenia volantu s riadenými kolesami, vyté tzv. stupňové satelity s rôznymi počtami zubov v zážadujú súčasné legislatívne predpisy.
bere s centrálnymi kolesami, ako je zrejmé z obr. 10.
Pri druhom režime, keď je volant pevný a servoAk túto skutočnosť spätne premietneme do prvémotor otáča nosičom so satelitmi, sa satelity odvaľuho režimu s otáčajúcim sa volantom a stojacim nosičom
jú svojím ozubením po obvode stojaceho centrálneho
satelitov, prídeme na to, že následkom uvedených rozkolesa č. 1 a súčasne aj po obvode centrálneho koledielov v počte zubov sa centrálne koleso č. 2 nebude
sa č. 2. Pozorný čitateľ si iste povšimne, že ak by obiotáčať rovnako rýchlo ako centrálne koleso č. 1. Rozdve centrálne kolesá mali rovnaké počty zubov a ak
diel nebude veľký, pretože počty zubov sa tiež líšia len
by aj satelity v miestach záberu s centrálnymi kolesamálo (obvykle rozdiel 2 zuby na centrálnych kolesách).
mi mali takisto rovnaké počty zubov, bolo by v tomto
Dôsledkom je skutočnosť, že ani pri pevnom nosiči saprípade aj centrálne koleso č. 2 v pokoji, neotáčalo by
telitov nie je prevodový pomer medzi volantom a passa, a teda by nebolo zabezpečené požadované prídavtorkom prevodky riadenia rovný jednej, čo však nie
né natáčanie riadených kolies bez zásahu vodiča. K toje na závadu. Popísaný systém aktívneho riadenia sa
mu, aby sa tak stalo, je potrebné, aby centrálne kolesá

dodáva spolu s hydraulickým hrebeňovým servoriadením ZF – Servotronic, obr. 12.
Spoločnosť ZF – Lenksysteme GmbH vyvinula
a nedávno uviedla na trh celkom nový druh vloženej
prevodovky. Tá je v novom Audi A4 súčasťou systému aktívneho riadenia, ktorý sa v tomto prípade nazýva „dynamické riadenie“. Z hľadiska funkcie tohoto
systému platí presne to, čo sme doteraz povedali. Zaujímavá je však vložená prevodovka, ktorá je založená
na princípe tzv. vlnového (alebo harmonického) prevodu. Tento prevod sa skladá z troch hlavných častí, obr.
13, a to:
- eliptického valivého (guľkového) ložiska s tenkostenným deformovateľným vonkajším krúžkom (tzv. vlnový
generátor), poháňaného elektrickým servomotorom,
- tenkostenného deformovateľného centrálneho
ozubeného kolesa s vonkajším ozubením, spojeného
so vstupným hriadeľom (na strane volantu),
- tuhého kruhového korunového ozubeného kolesa
s vnútorným ozubením, spojeného s výstupným
hriadeľom (na strane pastorka prevodky riadenia).
www.mot.sk
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Obr. 17 Detail vlnového prevodu so servomotorom
Tenkostenný pružný krúžok centrálneho kolesa kopíruje eliptický tvar vonkajšieho krúžku valivého ložiska a je na koncoch dlhej osi elipsy v zábere s korunovým kolesom. Pri otáčaní ložiska sa záber zubov centrálneho a korunového kolesa v priebehu jednej otáčky
postupne presúva po ich obvode, ako to názorne ukazuje obr. 14. Pretože centrálne a korunové koleso majú nerovnaký počet zubov, dochádza pri tom k ich relatívnemu natáčaniu. Toto zariadenie plní teda rovnaké funkcie, aké sme videli v predchádzajúcom prípade.
V prípade neotáčajúceho sa vlnového generátora (servomotor bez prúdu, ložisko zablokované elektromagneticky ovládanou mechanickou západkou) zubový styk
medzi centrálnym a korunovým kolesom zabezpečuje
pevné spojenie medzi volantom a riadenými kolesami.
V prípade otáčajúceho sa vlnového generátora sa riadené kolesá natáčajú jedným alebo druhým smerom

Obr. 18 Detail vlnového generátora s pružným centrálnym kolesom
(podľa smeru otáčania servomotora) aj pri nemennej
polohe volantu. Obr. 15 až 18 umožňujú záujemcom bližšie sa zoznámiť s konštrukciou popísanej vloženej prevodovky dynamického riadenia vozidla Audi A4.
Prevodovky tohto typu sú charakteristické veľkými prevodovými pomermi a sú už dlhší čas známe
z iných aplikácií ako pohybové prvky napríklad priemyselných robotov, jednoúčelových obrábacích strojov, vo vojenskej technike a v kozmickej technike. Napríklad boli použité ako prvky pohonu kolies lunárnych
prieskumných vozidiel a ako presné prevody v systémoch priestorového polohovania v Hubblovom vesmírnom teleskope. V automobilovej technike ide o prvý prípad využitia takejto prevodovky. Tento systém tu ponúka oproti iným princípom prevodov najmä výhody:
- kompaktného koaxiálneho usporiadania (servomotor s dutým hriadeľom je umiestnený v spoločnej osi

s hriadeľom volantu, na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, keď bol servomotor kvôli závitovkovému prevodu umiestnený približne kolmo na hriadeľ
volantu); vďaka tomu bolo možné v Audi A4 vloženú prevodovku umiestniť tesne pod volantom,
- veľkých hodnôt prevodu, momentovej kapacity
a skrutnej tuhosti pri veľkej presnosti,
- prevádzky s veľmi malým trením (veľká mechanická účinnosť) a prakticky bez vôle,
- jednoduchej konštrukcie a malej hmotnosti.
Dynamické riadenie je v Audi A4 jedným z piatich prvkov, ktoré spoločne tvoria systém tzv. Audi drive select, umožňujúci vodičovi zvoliť požadovaný jazdný režim so širokým záberom regulácie motora, prevodovky
a podvozkových agregátov. O tom si povieme podrobnejšie pri vhodnej príležitosti.

Honda FCX Clarity
V novembri minulého roku na autosalóne v Los Angeles spoločnosť Honda predstavila sériovo vyrábaný automobil, ktorého zdrojom energie pre pohon
sú palivové články, Hondu FCX Clarity. Súčasne
oznámila plány na začatie limitovanej distribúcie
automobilu v USA, počnúc letom 2008.
FCX Clarity je ďalšou generáciou vozidla na palivové články bez emisií, založená na úplne novej platforme
Honda V Flow. O štúdii Honda FCX, z ktorej je typ FCX
Clarity odvodený, poháňanej kompaktnými a mimoriadne výkonnými palivovými článkami Honda V Flow, sme
písali v januárovom čísle..
„FCX Clarity je žiarivý symbol vývoja, ktorý sme
uskutočnili s automobilmi na palivové články z nášho
presvedčenia o tejto technológii,“ povedal Tetsuo Iwamura, prezident Honda America. Honda America plánuje prenajať FCX Clarity obmedzenému počtu maloobchodných konzumentov v Južnej Kalifornii, s prvými dodávkami v lete 2008.
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Úplné detaily prenájmu budú stanovené s blížiacim sa začiatkom distribúcie vozidiel. Momentálne sa
uvažuje o 3 až 4-ročnom prenájme s cenou 600 dolárov mesačne, vrátane údržby a havarijného poistenia.
Honda America taktiež rozvíja servisnú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje zákazníkom rovnováhu medzi pohodlím a kvalitou servisu. Keď FCX Clarity bude vyžadovať údržbu, zákazníci budú jednoducho zapísaní do
kalendára návštev ich lokálneho predajcu Honda. Honda America prepraví vozidlá do ich servisného zariadenia pre vozidlá poháňané palivovými článkami, vytvoreného v Los Angeles a okolí, kde bude poskytnutý
všetok potrebný servis. Po ukončení práce si zákazník
vyzdvihne auto u predajcu.
FCX Clarity používa Honda palivový článok v kombinácii s novou a výkonnou lítiovou batériou a jednodielnou nádržou na vodík. Palivový článok funguje ako najväčší zdroj energie vozidla. Vodík reaguje

s atmosférickým kyslíkom v palivovom článku, kde je
chemická energia z reakcie konvertovaná do elektrickej energie použitej na pohon vozidla. Prídavná energia zachytená cez regeneračné brzdenie a spomalenie,
je skladovaná v lítiovej batérii použitej ako náhrada
príkonu z palivového článku, ak je to potrebné. Jedinou emisiou vozidla je voda.
FCX Clarity nová revolučná platforma V Flow obsahuje kompaktné a výkonné V Flow palivové články
(o 65% menšie ako palivové články v predchádzajúcich
experimentálnych vozidlách), umiestnené v centrálnom
tuneli vozidla, medzi prednými sedadlami. Vďaka kompletne novej palivovej konfigurácii vertikálne orientovaného článku článok dosahuje výkon 100 kW (oproti 86 kW predchádzajúceho palivového článku) s 50 %
nárastom výkonu na objem (67 % na hmotnosť). Jeho kompaktná veľkosť dovoľuje priestrannejší interiér a výkonnejšie pohonné komponenty, ktoré by inak

mohli byť nedostupné v štíhlej, nízkej verzii sedanu.
FCX Clarity má 2 až 3-krát menšiu spotrebu ako
benzínom poháňané vozidlo a 1,5-krát menšiu ako hybridné systémy so zážihovým motorom a elektromotorom vo vozidle porovnateľnej veľkosti. Má pritom dojazd okolo 340 km.
FCX Clarity „hovorí“ o vízii Hondy do budúcnosti
a oslobodení automobilového dizajnu vzhľadu od stiesnených a konvenčných technológií pohonu. FCX Clarity
je 4-dverový sedan s krátkym predkom, priestrannou
kabínou a s pohodlným sedením pre štyroch ľudí a ich
batožinu. Hlavné komponenty pohonu, vrátane elektrického motora, palivového článku, batérie a vodíkovej nádrže, boli vyrobené kompaktnejšie a sú rozložené pozdĺž celého vozidla na ďalšie optimalizovanie priestoru, pohodlia a celkového výkonu vozidla.
-hawww.mot.sk
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CITROËN BERLINGO
Vozidlo Citroën Berlingo bolo prvýkrát predstavené v roku 1996 – v úžitkovej verzii furgon, ako nové koncepčné riešenie v kategórii ľahkých nákladných automobilov, a tiež v 5-miestnej verzii ako
jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie vozidiel na voľný čas - tzv. ludospace. Jeho novátorstvo oslovilo nielen podnikovú klientelu, ale aj individuálnych zákazníkov a zabezpečilo typu Berlingo naozajstný obchodný úspech. V Európe (v 17
štátoch) je od roku 2003 nepopierateľným lídrom
na trhu „ludospace- ov“ a od jeho uvedenia na trh
v roku 1996 sa na celom svete sa predalo viac ako
1 760 000 kusov (úžitkových a osobných).
Na úspešné výsledky chce Citroën nadviazať predstavením nového Berlinga, ktoré bude uvedené na trh
v druhom štvťroku 2008. Nové Berlingo bude v ponuke
po boku aktuálneho Berlinga, ktorého základné verzie
zostanú naďalej v ponuke s označením Berlingo First.
Táto stratégia umožní značke Citroën ešte lepšie uspokojiť roznorodé požiadavky klientov.
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Berlingo je vozidlo vhodné pre každú situáciu, veľmi dobre zodpovedá narastajúcim potrebám pocitu slobody a mnohostranného využitia. Nadväzuje na rodinný charakter a mnohoúčelovosť použitia, teda na silné stránky svojho predchodcu a dynamickým dizajnom
podvrdzuje príslušnosť k značke. Ponúka pohodlie, ktoré je najma akusticky porovnateľné so sedanom a zároveň si osvojuje praktickosť inšpirovanú „monospaceom“ (otvárateľné okno 5. dverí, 3 samostatne sklápateľné sedadlá v 2. rade, zlepšený systém Modutop)
a ponúka výborné jazdné vlastnosti, neobvyklé pre tento segment.
V neposlednom rade, vďaka vznetovému motoru HDi 110 k s filtrom pevných častíc FAP spoznáme nové Berlingo aj s označením AIRDREAM, charakterizujúcim vozidlá najohľaduplnejšie k životnému
prostrediu.
Vo verzii ľahkého úžitkového vozidla sa nové Berlingo vyznačuje výnimočným nákladovým priestorom,
užitočnou hmotnosťou a modularitou, čo sú určujúce

požiadavky profesionálnej klientely v tomto segmente
vozidiel. Nové Berlingo ponúka výnimočný priestor na
prepravu tovaru s veľkou využiteľnou dĺžkou až 1,8 m
a s objemom 3,3 m3, do ktorého sa zmestia až 2 europalety na šírku. Užitočnú hmotnosť má až 850 kg.
Nové Berlingo je tiež mimoriadne prívetivé k svojim cestujúcim. Ponúka im pohodlie a komfort pri vedení vozidla, ktoré majú charakter skôr osobných vozidiel, napríklad ponúka pomoc pri rozjazde do kopca, pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant, nápravy
zhodné s typom C4 Picasso, ESP,... Nové Berlingo je
moderným a mnohostranne využiteľným pracovným
nástrojom, ktorý svojim štýlom prináša pocit pevnosti
a dynamiky.
Uvedenie nového Berlinga nasleduje po uvedení
nového Jumpera, nového Jumpy a napokon nového Nema. Citroën ponúka podnikateľom najširšiu a najkompletnejšiu škálu úžitkových vozidiel vo svojej histórii,
ktorá pokrýva širokú paletu potrieb (od 2,5 do 17 m3
nákladového priestoru a až 2 t užitočnej hmotnosti).

Ponuka služieb
Xxx

Volvo R-design – voľba pre
zákazníkov s rafinovaným vkusom

Volvo XC90 R-Design

Volvo XC90 R-Design

Volvo C30 R-Design

Volvo S40 R-Design

Volvo V50 R-Design

Volvo V50 R-Design

Ponuka R-design spoločnosti Volvo Cars, voliteľný
balík sériovo montovaných športových doplnkov,
je teraz v ponuke pre Volvo XC90, Volvo C30, Volvo S40 a Volvo V50. „Možnosť personifikácie vozidla podľa osobného vkusu je pre dnešných zákazníkov veľmi dôležitá. R-design je vyvinutý pre zákazníkov, ktorí si potrpia na rafinovaný a športový
vzhľad ich automobilu,“ tvrdí Gerry Keaney, senior viceprezident pre marketing, predaj a služby zákazníkom spoločnosti Volvo Cars.
Balík R-design pre Volvo XC90 je rozšírením verzie XC90 Sport, ktorá bola predstavená na konci roku 2006. Nový R-design zahŕňa voliteľné 20-palcové
diskové kolesá, dvojité výfuky, jedinečný ochranný
kryt, logá R-design na maske chladiča, volante a sedadlách a kryty vonkajších spätných zrkadiel s matnou

povrchovou úpravou. Z verzie XC90 Sport sú ponechané: športový podvozok, detaily a obloženie v matnom
vyhotovení namiesto štandardného chrómu, prahové
lišty z leštenej nehrdzavejúcej ocele, športový volant
a preraďovacia páka prevodovky potiahnutá perforovanou kožou a športové sedadlá so zvýšenými bočnými
oporami, ktoré vodičovi poskytujú lepšiu stabilitu aj pri
rýchlom prejazde zákrut, sedadlá s kombináciou dvoch
rôznych kvalít kože s dekoračným lemovaním v odlišných farebných odtieňoch, ručičkové ukazovatele so
stupnicami v štýle chronografických hodín s modrým
leskom a športové koberčeky s farebným dekoračným
lemovaním.
Na zdôraznenie športového charakteru a vytvorenie uhladeného vzhľadu vozidlo nie je vybavené pozdĺžnikmi strešného nosiča, ktoré však budú k dispozícii

Volvo S40 R-Design

ako voliteľná výbava pre zákazníkov, ktorí ich
potrebujú.
Balík R-design pre Volvo C30, S40 a V50
zahŕňa výber z 10 farieb exteriéru, logo R-design na maske chladiča a rad špeciálne navrhnutých prvkov exteriéru a interiéru. Medzi exteriérové prvky patrí maska
chladiča s matnou povrchovou úpravou, farebne zladené nárazníky a spodné bočné lišty, zadný alebo strešný spojler, matné kryty
vonkajších spätných zrkadiel a päťlúčové hliníkové diskové kolesá (17-palcové, v ponuke
sú voliteľné 18-palcové). Balík zahŕňa aj dekoračnú lištu na veku batožinového priestoru pri S40 a na dverách
batožinového priestoru pri V50.
Vo vnútri vozidla sú sedadlá vo vyhotovení off-black Flex-Tec v kombinácii s kožou krémovej farby.
Športový vzhľad sedadiel zdôrazňujú logá R-design
vyrazené na operadlách a kontrastné štepovanie.
Medzi ďalšie interiérové prvky R-design patrí kožou potiahnutý volant s logom R-design, jedinečný prístrojový panel, hliníkové pedále, špeciálne navrhnutá
hliníková stredová konzola a obloženie dverí, preraďovacia páka s hliníkovým obložením a tmavé športové koberčeky s kontrastným lemovaním zo svetlej kože. Vybrané prvky R-design budú tiež v ponuke ako
príslušenstvo.
-vowww.mot.sk
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Sync v automobiloch Ford

Knight Rider skutočnosťou

Technológia pre automobily Sync od spoločnosti Microsoft (NASDAQ „MSFT“, založená v roku
1975) vodičom počas vedenia vozidla zjednodušuje všetky „sprievodné“ činnosti ako telefonovanie alebo počúvanie hudby. Všetky funkcie sú plne
ovládané hlasom. Prirodzená interakcia technológie s ľudskými zmyslami je totiž jedným z hlavných
trendov vývoja informačných technológií. Táto myšlienka zaznela z úst Billa Gatesa, ktorý už tradične
otvoril výstavu Consumer Electronics Show v Las
Vegas svojim úvodným prejavom.
Systém hovorí anglicky, španielsky a francúzsky,
v prípade nehody okamžite zavolá záchrannú službu,

vytvorí posádke „playlist“ z obľúbených pesničiek,
prečíta esemesky a vybaví telefonáty. Sync je hlasom
ovládaná technológia pre automobily, vďaka ktorej si
spomenieme na inteligentné auto KITT z legendárneho seriálu Knight Rider. Sync je dostupný v Severnej
Amerike a doteraz sa predalo viac ako 30 tisíc automobilov značky Ford vybavených týmto systémom. Do roku 2009 sa začne Sync inštalovať aj do osobných a nákladných automobilov značiek Lincoln a Mercury.
Počas vedenia vozidla musí mať vodič ruky na volante a zrak upretý na cestu. Telefonovanie v aute je
činnosťou, ktorá asi najčastejšie odpútava pozornosť
vodiča. So systémom Sync má vodič o starosť menej,

telefonáty vybaví bez toho, aby sa telefónu čo i len
dotkol, všetko ovláda príkazmi hlasom. Sync pracuje
s množstvom typov mobilných telefónov vybavených
funkciou bluetooth. Po nástupe do auta sa telefón automaticky spojí so systémom Sync a to aj v prípade, že na
ňom práve prebieha hovor. Sync dokáže komunikovať
až s 12 telefónmi naraz, pričom prvý sa so systémom
spáruje ten, ktorý je nastavený ako primárny telefón.
Systém Sync si automaticky prenesie všetky kontakty
z telefónu vodiča. Ak vodič chce uskutočniť hovor, stačí mu tak jednoducho vysloviť „zavolaj“ a meno zo zoznamu alebo telefónne číslo. Pri prijímaní hovorov systém pozastaví prehrávanú hudbu a vysloví meno volajúceho. Podobne fungujú aj textové správy, Sync ich
počas jazdy prečíta a vodič pomocou príkazov hlasom
môže odoslať jednu z 15 predvolených odpovedí. Sync
zvládne všetko, čo zvládne aj telefón, vďaka nemu sa
možno v aute zúčastniť napríklad konferenčného hovoru. Informácie o neprijatých hovoroch alebo stave batérie sa zobrazujú na displeji autorádia.
Ďalšou užitočnou funkciou je prehrávanie hudby. Sync si porozumie so všetkými najrozšírenejšími
mp3 prehrávačmi ako Microsoft Zune, iPod a tiež so
všetkými USB pamäťovými zariadeniami, prostredníctvom ktorých dokáže prehrať pesničky vo formáte mp3, aac, wma, wav a tiež podcasty a audio knihy.
Hudbu možno ovládať tlačidlami na volante alebo autorádiu, predovšetkým však hlasom. Stačí vysloviť „prehraj“ a meno interpreta, názov skladby, albumu alebo
žáner a Sync skladbu prehrá. Vďaka príkazu „hraj podobné“ Sync vytvorí zoznam zložený zo skladieb podobného žánru a štýlu ako práve prehrávaná pesnička. Prehrávač pripojený cez USB port sa počas jazdy dokonca
automaticky nabíja.
Na jeseň tohto roku bude systém Sync obohatený
o jedinečnú bezpečnostnú funkciu s názvom 911 Assist.
Tá v prípade aktivácie bezpečnostných vankúšov automaticky vytočí číslo záchrannej služby, mobilný telefón
však musí byť funkčný a pripojený na Sync. V prípade,
že zdravotná pomoc nie je potrebná, člen posádky môže (samozrejme hlasom) vytáčanie čísla záchranárov
odmietnuť. Ak tak neurobí, 911 Assist ho spojí so záchrannou službou. Ak sú členovia posádky automobilu
v bezvedomí alebo z iného dôvodu nie sú schopní komunikovať, 911 Assist záchrannej službe prehrá nahraný
oznam, ktorý vysvetlí situáciu.
Spolu s funkciou 911 Assist bude túto jeseň uvedená aj funkcia Vehicle Health Report. Vďaka nej pomocou jedného hlasového príkazu možno spustiť detailnú
diagnostiku vozidla. Za pár minút tak Sync v spolupráci s kontrolnými modulmi automobilu dajú dokopy kompletnú správu o „zdravotnom“ stave automobilu, ktorú
si potom možno pozrieť na internetovej stránke.
Viac sa o revolučnej technológii Sync možno dozvedieť
na http://www.syncmyride.com/.
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Predstavujeme
Chevrolet Malibu

Americké Auto roka 2008
Aj v Severnej Amerike novinári volia „Auto roka“.
Pre tento rok sa im najviac páčil Chevrolet Malibu,
sedan s rozmermi 4872x1785x1451 a rázvorom náprav 2852 mm. Aj v Amerike autá zvyčajne pri generačnej zmene narastú - nové Malibu je o 76 mm
dlhšie a má väčší rázvor náprav dokonca až o 162
mm. Z fotografií vidno, že jeho tvarovaním by si toto auto len sotva získalo priazeň európskych motoristických novinárov. Ale ako sa hovorí: Proti gustu žiadny dišputát. Američanom sa zrejme takéto
autá páčia.
Amerických novinárov si nová generácia Chevroleta Malibu získala vraj najmä vďaka dobrému dielenskému spracovaniu vozidla, čo sa okrem iného zvonka prejavuje aj malými a pravidelne vedenými medzerami medzi pevnými a pohyblivými časťami karosérie,
ale aj vďaka zaujímavo farebne stvárnenému interiéru a kvalitnému podvozku. Malibu sa dodáva v troch
úrovniach výbavy - LS, LT a LTZ. Už v úrovni LS sa sériovo dodávajú napríklad hlavové bezpečnostné vankúše a čelné aj bočné vankúše pre osoby na predných
sedadlách, protiblokovací aj protipreklzový systém,
systém automatického hlásenia polohy havarovaného
vozidla do systému OnStar. Elektronický systém stability, označovaný ako StabiliTrak, je súčasťou výbavových stupňov LT a LTZ. Podvozok je podobne koncipovaný ako na európskych alebo ázijských autách strednej triedy, s prednou nápravou typu McPherson, vzadu

je viacprvková náprava. Na pohon tohto vozidla sú určené dva zážihové motory. Štvorvalcový 2.4 Ecotec má
výkon 126 kW pri 6400 otáčkach za minútu a najväčší
krútiaci moment 217 Nm pri 4500 otáčkach za minútu. S týmto motorom si možno vybrať model so štvor
alebo šesťstupňovou automatickou prevodovkou. Vidlicový 3,6-litrový šesťvalcový motor má najväčší výkon 188 kW pri 6300 otáčkach a krútiaci moment 340
Nm pri 3200 otáčkach za minútu. Tento motor spolupracuje so šesťstupňovou automatickou prevodovkou.
Modely so štvorvalcovým motorom sú vybavené elektrickým posilňovačom riadenia, so šesťvalcovým motorom majú riadenie s hydraulickým posilňovačom.
Pre tento typ vozidla sú na
výber 16, 17 aj 18-palcové
kolesá s pneumatikami rozmeru 215/60 R 16, 225/50
R 17 alebo 225/50 R 18.
V ponuke teda nie sú žiadne extrémne nízkoprofilové pneumatiky. Má to však
logiku, pretože v Amerike sú v porovnaní s Európou menšie rýchlostné
limity na všetkých typoch
ciest a od áut zákazníci

prioritne požadujú mimoriadne pohodlie, aj pruženia,
k čomu pneumatiky s vyššími bokmi prispievajú. Európania vo všeobecnosti uprednostňujú dobrú stabilitu vozidla aj pri extrémnejších jazdných manévroch, hoci aj na úkor tvrdšieho pruženia.
Chevrolet Malibu bude v ponuke aj s hybridným pohonom. Malibu Hybrid bude mať popri štvorvalcovom
motore (a štvorstupňovej prevodovke) pomocný elektromotor, schopný meniť sa na generátor pri rekuperácii kinetickej energie vozidla na elektrickú.
-za-
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SAMORIADIACI CHEVROLET
TAHOE „BOSS“
Na výstave Consumer Electronics Show predviedol
General Motors automobil Chevrolet Tahoe schopný jazdy bez ovládania človekom, ktorý na reálne „šoférovanie“ samého seba používa elektroniku. V novembri 2006 úspešne absolvoval mestský
okruh v dĺžke 60 míľ (96 km) a zvíťazil tak v prestížnej súťaži sponzorovanej Ministerstvom obrany USA. Jeho elektronika je natoľko sľubná, že môže byť cestou k sériovo vyrábaným automobilom
schopným eliminovať najčastejšiu príčinu dopravných nehôd – zlyhanie vodiča.
Chevrolet Tahoe nesúci meno „Boss“ – prezývku zakladateľa výskumu a vývoja GM Charlesa F. Ketteringa – vyvinuli Carnegie Mellon University, General Motors a ďalšie partnerské spoločnosti. Na videnie okolia vozidla využíva kombináciu LIDAR, radaru,
videnia a mapovania systémami GPS. Rozoznáva geometriu cesty, rešpektuje okolitú premávku, prekážky

)a využívajúc inteligentný algoritmus i počítačový
softver rozhoduje, či je jazda bezpečná vzhľadom na
aktuálne okolnosti. Boss absolvoval 60 míľ v hustej mestskej premávke, na frekventovaných cestách
a križovatkách so stop-značkami za menej než 6 hodín, čo mu prinieslo víťazstvo v súťaži Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 2007 Urban
Challenge.
„Nielenže sme schopní nahradiť palivá elektrinou
v prípade pohonu automobilov, ale elektronické technológie použité v Tahoe Boss môžu pre ľudí vytvoriť
svet bez automobilových havárií, s efektívnejšou dopravou a s veľmi zriedkavými dopravnými zápchami“
povedal Larry Burns, viceprezident GM pre R&D a strategické plánovanie. Dodal tiež, že technológia použitá
v tomto vozidle je schodíkom k časom, keď človek v aute bude môcť počas cesty do práce vybavovať svoje e-maily, raňajkovať a sledovať správy. „Táto súťaž nás
výrazne posunula vpred v procese chápania, čo treba

vykonať, aby sa vozidlo bez vodiča stalo novou realitou automobilizmu,“ povedal Burns.
Súčasné automobily využívajú širokú škálu elektronických asistenčných systémov pre vodiča – známych pod pojmom autonómne riadenie – určených na
potláčanie omylov vodiča, ktoré by mohli skončiť haváriou. Sú významným pokrokom, ktorý môže ovplyvniť dopravu budúcnosti.
Už dnešné vozidlá disponujú systémami ako adaptívny tempomat, ovládanie stability (napríklad StabiliTrak v prípade GM); bezpečnostný a zabezpečovací
systém GM OnStar využívajúci GPS; snímače indikujúce nebezpečenstvo nárazu; sledovanie mŕtveho uhla
zrkadiel; či systémy upozorňujúce na zmenu jazdného
pruhu. Tieto systémy nie sú náhradou vodičovej zodpovednosti a pozornosti, no pomáhajú zoslabovať následky jeho chýb, ktoré môžu byť príčinou havárií. Zlepšujú
tak bezpečnosť posádky a plynulosť premávky.
GM nielen sponzoroval Tartan Racing Team, ktorý
manažoval vozidlo Boss v súťaži DARPA, ale na vývoji technológií autonómneho riadenia tiež spolupracuje
s Carnegie Mellon University prostredníctvom jej partnerského výskumného laboratória v Pittsburgu. Podľa
Alana Tauba, výkonného riaditeľa GM pre výskum a vývoj, kooperácia s univerzitami a dodávateľmi je pre vývoj týchto technológií životne dôležitá.
Víťaznú účasť tímu Tartan na súťaži DARPA podporovali okrem GM a Carnegie Mellon University aj Caterpillar; Continental AG; Intel; Google; Applanix; TeleAtlas; Vector; Ibeo; Mobileye; CarSim; CleanPower Resources; M/A-COM; NetApp; Vector; CANtech a Hewlett
Packard.
-gm-
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Elektronický stabilizačný
®
systém (ESP ) Bosch
Elektronický stabilizačný systém (ESP®) je oporou
vodiča takmer vo všetkých kritických jazdných situáciách. Zahŕňa funkciu protiblokovacieho systému bŕzd (ABS) a protipreklzového systému (TCS),
ale dokáže podstatne viac. Zisťuje šmykové pohyby
vozidla a aktívne proti nim pôsobí. To výrazne zlepšuje jazdnú bezpečnosť. Celosvetové štúdie ukázali, že systém ESP® dokáže výrazne zmenšiť pravdepodobnosť, že sa vozidlo stane účastníkom vážnej
alebo smrteľnej „nehody jedného vozidla“. Nehody
jedného vozidla sú také, ktorých účastníkmi nie sú
žiadni iní užívatelia ciest.
Systémy ABS a TCS poskytujú účinnú podporu v
prípade zmien rýchlosti v smere pohybu vozidla. ABS
napomáha brzdeniu vozidla a TCS zrýchleniu vozidla.
Elektronický stabilizačný systém naviac pomáha vodičovi pri pohyboch vozidla priečne k smeru cesty. Na základe uhla natočenia kolies systém rozpozná
želaný smer jazdy. Snímače rýchlosti na každom kolese merajú rýchlosť kolies. Snímače stáčania vozidla zároveň merajú otáčanie vozidla okolo jeho zvislej osi, ako aj bočné zrýchlenie. Z týchto údajov riadiaca jednotka vypočíta skutočný pohyb vozidla, pričom
ho 25-krát za sekundu porovná so želaným smerom.
Ak nie sú príslušné hodnoty v zhode, systém okamžite zareaguje, bez akejkoľvek činnosti zo strany vodiča. Systém zmenší výkon motora, aby sa zachovala
stabilita vozidla. Ak to nepostačuje, tak navyše brzdí

jednotlivé kolesá. Výsledný otáčavý pohyb vozidla pôsobí proti šmyku – ak to dovoľujú zákony fyziky, automobil zostane bezpečne na želanej trase.
Vedecké štúdie vykonané v Japonsku, Nemecku,
Švédsku, Francúzsku a USA poskytujú dôkaz o účinnosti systému ESP®: systémom ESP® sa dá v prípade

osobných vozidiel predísť 30 až 50 percentám všetkých
smrteľných „nehôd jedného vozidla“. Pri športovo-úžitkových vozidlách je toto číslo ešte väčšie: 50 až
70 percent.
Spoločnosť Bosch v spolupráci s automobilkou
Mercedes-Benz vyvinula Elektronický stabilizačný systém až do štádia vhodného do sériovej výroby
a bola celosvetovo prvou, ktorá ho uviedla na trh.
Mercedas-Benz ho v roku 1995 premiérovo inštaloval do vozidiel triedy S.
V nasledujúcich rokoch vývojári systém
zdokonalili a doplnili ho ďalšími funkciami. Tieto funkcie pomáhajú pri rozjazde do kopca, bránia rozkývaniu prívesu alebo zmenšujú riziko prevrátenia sa vozidla. Pre tieto rôzne modifikácie
spoločnosť Bosch rozšírila svoju najnovšiu technológiu ESP® na celú rodinu produktov.
V súčasnosti je najmodernejším členom tejto rodiny ESP® premium. Na jednej strane je tento systém extrémne tichý, ale pritom dokáže extrémne rýchlo zväčšiť brzdný tlak v ovládacom
potrubí bŕzd. Rozšírením systému ESP® o softvérové funkcie zo systému Riadenia dynamiky vozidla (VDM) spoločnosť Bosch vytvorila systém,
ktorý sa dá zosieťovať so systémami riadenia a
podvozkovými systémami. To umožňuje vytvárať nové funkcie, ktoré ďalej zlepšujú bezpečnosť
a pohyblivosť vozidla.
-bhwww.mot.sk
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Zima a sneh – domov spoločnosti
Volvo
Škandinávske dedičstvo spoločnosti Volvo a najlepšia štruktúra skúšok v odvetví tvoria základ najbezpečnejších vlastností vozidiel v zime na svete.
Pre spoločnosť Volvo je nevyhnutné, aby sa zákazníci mohli na automobily Volvo spoľahnúť kdekoľvek. Bez ohľadu na podnebie a stav vozovky. Preto
svoje vozidlá počas ich vývoja testujú v najextrémnejších podmienkach. V zdrvujúcej horúčave púšte
v Arizone a treskúcej zime arktického severu.
„Naše vozidlá musia odolávať vonkajším teplotám
v rozmedzí -40 až +60 stupňov C. Táto požiadavka existuje už dlho a je jednou zo zložiek našej tradície bezpečnosti. Naším cieľom je vytvoriť najlepšiu možnú celkovú funkčnosť pre všetky podnebia,“ povedal Jan Inge
Eliasson, vedúci oddelenia kompletného testovania vozidiel spoločnosti Volvo Cars.
Požiadavka sa vzťahuje na celé vozidlo až po jeho
najmenší detail. Automobil Volvo pozostáva z približne
40 hlavných systémov, medzi ktoré patrí motor, klimatizačná jednotka, sedadlá atď. Tieto sa delia na 400
podsystémov, napríklad na spúšťač, ventilátor, vyhrievače sedadiel a ďalšie. Podsystémy sú zas tvorené celkovo z približne 3000 súčastí, do ktorých patrí všetko,
od snímačov až po vykurovacie obvody.
Systémy a súčasti musia spolu zabezpečovať tisícky rôznych funkcií. Napríklad sedadlá sa musia dať
posúvať dopredu a dozadu, ventilátor musí dodávať
správny výkon, stierače čelného skla musia pracovať
v nastavených intervaloch a podobne.
Okrem týchto základných funkcií musí vozidlo spĺňať aj dlhý zoznam požiadaviek na vlastnosti. A tu sa
objavujú aj teploty. Požiadavka môže znieť napríklad
takto: „Pri štartovaní pri -20 stupňoch C sa čelné sklo
musí odhmliť za určený počet minút,“ „, alebo „Pri jazde pri -15 stupňoch C musí byť určitý stanovený rozdiel
v teplotách v oblasti hlavy a v oblasti chodidiel“.
„Extrémna zima je pravdepodobne najnáročnejšia
skúška, akej možno vystaviť vozidlo. Dochádza tu k nesmiernemu namáhaniu motora, riadenia, klimatizačnej
jednotky a ďalších systémov. Podľa mojich informácií
sme jediní, kto vykonáva skúšky až do -40 stupňov Celsia. Dôvodom je naše škandinávske dedičstvo.
Keďže pochádzame zo Švédska, naši zákazníci na
nás kladú, a my sami na seba si stanovujeme, mimoriadne požiadavky,“ vysvetľuje Jan Inge Eliasson.
Spoločnosť Volvo Cars začala uskutočňovať zimné testy svojich vozidiel v švédskom Laponsku už
v 60-tych rokoch, čo bolo omnoho skôr ako v prípade ostatných výrobcov. Dnes má spoločnosť modernú testovaciu základňu pri meste Kiruna. Tu a v okolitých oblastiach podstupujú náročné skúšky všetky
typy vozidiel Volvo. So všetkými špecifikáciami a možnosťami výbavy, ktoré automobilka ponúka svojim
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zákazníkom. Sezóna zimných testov trvá od decembra
do apríla. Počas tohto obdobia vozidlá najazdia na testovacej dráhe a verejných cestách 200 000 kilometrov,
čo zodpovedá približne piatim cestám okolo sveta.
Skúšky vykonávajú testovací technici spoločnosti Volvo spolu s miestnymi testovacími vodičmi. Medzi testovacími vodičmi sú muži aj ženy rôzneho veku
a s rôznym množstvom skúseností s vedením vozidiel.
Ich úlohou je zistiť a ohlásiť akékoľvek prípadné chyby skôr, ako by sa s nimi stretli zákazníci.
„Všetky skúšky sa uskutočňujú v podmienkach,
ktoré sú čo najbližšie ku každodennej realite zákazníkov. Aj keď väčšina zákazníkov spoločnosti Volvo nikdy
nepríde do kontaktu s takýmito extrémnymi klimatickými podmienkami, auto musí byť pripravené aj na jediný deň v roku, keď sa všetko náhle stratí pod snehovou prikrývkou,“ hovorí Jan Inge Eliasson.
Celé obdobie testovania prebieha na základe starostlivo navrhnutého programu. Ak prírodné podmienky nie sú dosť náročné, použijú sa na tento účel mraziace kontajnery. Vozidlo môže ostať cez noc zaparkované
vnútri pri teplote tridsať stupňov pod nulou. Nasledujúce ráno sa dvere nasilu otvoria a okamžite sa vykoná studený štart motora, ktorý musí byť pripravený na
denné skúšky.
„Veľká výzva spočíva v zabezpečení bezchybného
spoločného fungovania všetkých systémov. Chlad spomaľuje blokovacie systémy a jednotlivé displeje. Sneh
sa dostáva do filtrov a zablokuje ich. Okná a svetlá pokryje ľad. Všetky tieto problémy a ešte mnohé ďalšie
sa musia vyriešiť, aby boli splnené náročné požiadavky, ktoré sa v neposlednom rade vzťahujú aj na bezpečnosť,“ pokračuje Jan Inge Eliasson.
Práca v snehu a zime, ktorá súvisí s bezpečnosťou,
sa uskutočňuje na viacerých úrovniach. Vozidlo musí
zabezpečiť prostredie a vnútornú klímu, ktoré vodiča
dlhodobo udržujú sviežeho a ostražitého. Musí byť zabezpečený výhľad z vozidla. To isté platí o funkcii riadenia a brzdenia. A to aj v krutých snehových búrkach

s nebezpečenstvom námrazy. S úplne správnym stupňom účinku musí fungovať aj pohon všetkých kolies a
bezpečnostné systémy, ktoré sa aktivujú v kritických
situáciách.
Zimné testy sa uskutočňujú v pokročilej fáze vývoja produktu s použitím predsériových vozidiel, ktoré
vyzerajú a fungujú úplne rovnako ako konečný model.
Testovací proces však začína prebiehať omnoho skôr.
Najprv prostredníctvom počítačových simulácií, potom
v laboratóriách: aerodynamické tunely spoločnosti Volvo napríklad dokážu vo vnútri vytvoriť plnohodnotné
podmienky snehovej búrky.
„Výhodou laboratórií je, že testy sú predpovedateľné a dajú sa opakovať. Existuje tu však aj riziko. Vo
všeobecnosti hovoríme, že aerodynamický tunel poskytuje odpovede, ktoré hľadáme. Vonku na otvorenej ceste však nachádzame odpovede na otázky, ktoré sme
nikdy ani len nepoložili,“ hovorí Thomas Persson, vedúci konštrukcie technológií a systémov pre klimatizačné
systémy.
Jedným z príkladov je anténa v tvare žraločej plutvy na novom type Volvo S80. Zimné testy odhalili, že
jej chvost vytváral na zadnom okne pás snehu a ľadu.
Príčinou bola neustála vzduchová turbulencia, ktorú
anténa vytvárala, pričom vyhrievacie prvky zadného
okna neboli schopné odstraňovať zo skla všetok sneh
a ľad.
„Pri našich laboratórnych testoch sme na to neprišli. Takýto druh detailu dokážu odhaliť len reálne situácie a poveternostné podmienky,“ vysvetľuje Thomas
Persson. Následkom tohto zistenia sa teraz vyhrievanie
zadného okna zapína v studenom počasí automaticky
a nie ručne vodičom, ako to bolo predtým. Vo vyhrievacích prvkoch zadného okna bol vytvorený prúdový impulz, ktorého účinok aj frekvencia sa optimalizovali.
„Rovnako ako v prípade antény si zákazník väčšinu zmien, ktoré urobíme, nevšimne. A presne tak to má
byť”, povedal Thomas Persson.
-vo-
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Dokonalejší „Pre-crash Safety
System“
TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) nedávno
oznámila, že predkolízny bezpečnostný systém
„Pre-crash Safety System“ obohatila schopnosťou určiť – po prvý raz na svete1 - či má vodič
oči riadne otvorené. TMC očakáva, že tento prelom
v monitorovaní vodiča spolu so súčasnou schopnosťou systému určiť smer tváre vodiča zohrá významnú úlohu pri zmenšovaní následkov súvisiacich s kolíziami.
Funkcia monitorovania očí, ktorá sa má ponúkať
v typoch vozidiel naplánovaných na uvedenie na trh
v blízkej budúcnosti v Japonsku, používa kameru monitorujúcu vodiča a počítač spracúvajúci obraz tak,
aby bolo možné určiť pozíciu horného a dolného očného viečka vodiča. Ak bezpečnostný systém „Pre-crash
Safety System“ zistí, že hrozí kolízia, a tiež určí, že vodič nemá oči riadne otvorené – alebo pomocou doterajšieho systému monitorovania tváre určí, že tvár vodiča nesmeruje vpred – vydá vodičovi varovanie skôr,

ako by k tomu došlo bez takejto informácie o stave
vodiča.
TMC verí, že rozvoj
technológií, ktoré vyhodnocujú stav vodiča, je nev yhnutný na zlepšenie
celkového bezpečnostného výkonu vozidla, keďže stav vodiča sa považuje za kľúčov ý fak tor
v bezpečnos ti premávky, lebo chyba vodiča je
hlavnou príčinou dopravných nehôd 2 . Pr eto je
TMC rozhodnutá pokračovať vo v ý voji tak ýchto technológií a ďalej zdokonaľovať svoj predkolízny bezpečnostný systém a ďalšie bezpečnostné
technológie.

Zobrazenie funkcie monitorovania očí bezpečnostného systému „Pre-crash Safety System“

Kamera monitorujúca vodiča rozoznáva horné
a dolné očné viečka. Vypočítava, do akej miery sú
oči otvorené

TMC zamýšľa v rámci svojich snáh o udržateľnú
mobilitu posilniť v budúcnosti svoje dopravné bezpečnostné iniciatívy prostredníctvom: 1) rozvoja ešte bezpečnejších vozidiel a technológií na základe svojho konceptu integrovaného riadenia bezpečnosti (Integrated
Safety Management Concept)3; 2) účasti na tvorbe
bezpečného dopravného prostredia a 3) činností určených na vzdelávanie ľudí v oblasti dopravnej bezpečnosti, čím TMC prispeje k úplnému odstráneniu strát
na životoch v doprave, čo možno vnímať ako najväčššiu nádej spoločnosti, ktorá si cení mobilitu.
Postupnosť pôsobenia systému
Systém vydá vodičovi varovanie skôr ako zvyčajne,
ak zaznamená, že hrozí kolízia, a určí, že tvár vodiča
nesmeruje vpred, alebo že vodič nemá riadne otvorené oči.

1) K decembru 2007 podľa prieskumu TMC.
2) Podľa správy z roku 2005 Japonského inštitútu pre výskum dopravných nehôd a analýzu dopravných údajov.
3) Bezpečnostná technológia a koncept TMC rozvoja vozidiel, zamerané na realizáciu vozidiel, ktoré nespôsobujú nehody kombinovaním bezpečnostných technológií a systémov na
poskytovanie optimálnej jazdnej podpory založenej na skutočných jazdných podmienkach.

„What car?“ - Auto roka 2008 pre Jaguar XF
Jaguar XF sa stal Autom roka 2008 v ankete britského časopisu What car?

Špecializovaný časopis sa stal uznávaným poradcom
pre tých, ktorí si chcú kúpiť nové auto, no tiež sprievodcom pre tých, čo zbožňujú snívanie
o krásnych autách. Každý rok sa v tejto súťaži rozhoduje o tom, ktoré z nových áut na trhu dostane tento prestížny titul.
Každá z 3985 noviniek má možnosť vyhrať, len jedna si však nakoniec odnesie primát. Po vyhlásení víťazov v jednotlivých kategóriách udeľuje toto periodikum cenu pre najlepšieho
z najlepších – titul Auto roka. V tomto
roku sa ním môže pýšiť práve nový

Jaguar XF. Jaguar XF 2,7D V6 Luxury zvíťazil v kategórii Executive Cars v cene do 33 900 libier. What
car? ocenil najmä pokrok nového prírastku rodiny Jaguar: „Niekedy je progres priemerný – ťažko prekvapí v porovnaní s vysokým štandardom dnešných áut.
Inokedy je to obrovský skok – ako keď si spomeniete
na svetový rekord Boba Beamona v skoku do diaľky,
keď ho na OH 1968 v Mexiku zlepšil o neuveriteľných
55 centimetrov. A o tom je nový Jaguar XF.“
Jaguar XF sa slovenskej verejnosti predstaví vo
februári. Predávať sa u nás začne koncom marca.
-jr-
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Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 159 Sportwagon

Alfa Romeo 166

Alfa Romeo GT

Audi TT

Audi A3 Sportback

Audi A6

Audi A8

BMW 1

BMW 3

BMW 5

BMW X3
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BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto

Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Ford Fiesta

Ford Fusion
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Ford Focus

Ford Mondeo

Ford Galaxy

Honda Accord

Honda FR-V

Honda CR-V

Honda Jazz

Honda S 2000

Hyundai Getz

Hyundai Elantra

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson
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Hyundai Santa Fe

Chevrolet Spark

Chevrolet Kalos

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Evanda

Chrysler Crossfire

Chrysler PT Cruiser

Chrysler Sebring

Chrysler Voyager

Jaguar X-Type

Jaguar X-Type Kombi

Jaguar S-Type
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Jaguar XJ

Jaguar XK

Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Cerato

Kia Carens

Kia Sorento

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Land Rover Freelander

Land Rover Discovery 3

Range Rover

Lexus IS 200

Lexus IS 300

Lexus GS 300

Lexus RX 300

Maybach 57

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 6

Mazda RX-8
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Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz E-T

Mercedes-Benz SLK

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz ML

Mini Cooper

Mitsubishi Colt

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Pajero

Nissan Micra

Nissan Almera
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Nissan Primera

Nissan 350 Z

Nissan X-Trail

Opel Agila

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Opel Signum

Peugeot 206

Peugeot 307 SW

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807
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Porsche Boxster

Porsche Cayenne

Renault Modus

Renault Clio

Renault Megane

Renault Laguna

Renault Scenic

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea
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Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4
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Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Fabia

Škoda Fabia Combi

Škoda Octavia Tour Combi

Škoda Octavia

Škoda Superb

Toyota Yaris

Toyota Corolla

Toyota Corolla Verso

Toyota Avensis

Toyota Prius
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Toyota Land Cruiser

Volkswagen Polo
Ford Fiesta 1.25 75 k Champion X
už za 329 000 Sk
Ford Focus 1.6 Champion
iba za 499 000 Sk
Ford Fusion 1.4 80 k Rival X
už za 399 000 Sk
Ford C-MAX 1.6 Family X
iba za 519 000 Sk

ABS+EBD, vyhrievanie elného skla, predné hmlovky, klimatizácia, diakový centrál, el. vyhrievané a nastavitené spätné zrkadlá,
metalický lak, CD prehráva, palubný poíta at. + DAREK: Sada zimných pneumatík s diskami!
ABS+EBD+EBA, el. vyhrievané a nastavitené spätné zrkadlá, vyhrievanie elného skla, automatická klimatizácia,
predné hmlovky, 6x airbag, tempomat, CD prehráva, palubný poíta, alarm, 16´´ zliatinové disky at.
ABS+EBD, diakový centrál, predné hmlovky, automatická klimatizácia, 4 airbagy, parkovací asistent,
el. vyhrievané a nastavitené spätné zrkadlá, CD prehráva, palubný poíta, 16´´ zliatinové disky at.
ABS+EBD+EBA, el. nastavitené spätné zrkadlá, klimatizácia, CD prehráva, predné hmlovky, 4x airbag, alarm,
el. ovládané predné okná at. + DAREK: Univerzálny strešný nosi a autobox!

Volkswagen Golf

Typ karosérie:
Pohon:
Prevodovka:
Výbava:

S - sedan, K - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, V - van, SS - splývajúca zadná časť, T - terénne, R - roadster
4x4 - štyroch kolies, Z - zadný, P - predný
M – mechanická / počet prevodových stupňov, A – automatická / počet prevodových stupňov, CVT - plynulá zmena prevodu
A - bezpečnostný vankúš vodiča, D - bezpečnostný vankúš vodiča a spolujazdca, B - bočné bezpečnostné vankúše, K - klimatizácia (aj automatická),
Volkswagen Passat

E - elektricky ovládané okná, C - centrálne zamykanie (aj diaľkové), T - kontrola trakcie, R - rádio, P - cestovný počítač, ABS - protiblokovací
brzdový systém, S - kontrola stability, 0-bez posilňovača riadenia

Spotreba:
Motor valce:
Ventily:
Zmes:

Podľa normy EU 93/116 pre zmiešanú prevádzku (l/100 km)
R - radový, V - vidlicový, B - boxer, O - rotačný, počet valcov
Počet ventilov v jednom valci
VK - vznetový komôrkový, VP - vznetový s priamym vstrekovaním, ZJ - zážihový s jednobodovým vstrekovaním, ZV - zážihový s viacbodovým

Volkswagen Pheaton

vstrekovaním, ZP - zážihový s priamym vstrekovaním, ZK - zážihový s karburátorom

Prepĺňanie:

1

- bez prepĺňania, T - turbodúchadlo, K - kompresor

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Doplňovačka

Volkswagen Touareg

V MOT`ore sme vám predstavili najnovšiu štúdiu osobného automobilu spoločnosti Audi (tajnička), ktorá bola
vystavená na tokijskom autosalóne. Štúdia má hybridnú pohonnú jednotku a pohon všetkých kolies. O rok má
prísť na automobilový trh.
1- odborník pracujúci v autoservise, 2- sila schopná vykonávať prácu, 3- ťažné motorové vozidlo, 4- veličina charakterizujúca pohyb časovou
zmenou, 5- jedna zo strán trojuholníka, ktoré zvierajú pravý uhol, 6- priehľadná obalová látka z celulózy,
7- predmet na opretie, 8- časť
automobilu, na ktorej sú pripevnené kolesá, 9- malé vozidlo na prepravu osôb v meste, 10- jemne rozptýlená kvapalina v inej kvapaline, s ktorou sa
nezlučuje, 11- látka, ktorá sa pridáva do motorového oleja, 12- preprava tovaru cez územie iného štátu.

Volvo S 40

Volvo V 50

Volvo V 70

Volvo XC 90

Riešenie
Tajnička: Metroconcept, 1- mechanik, 2- energia, 3- traktor, 4- rýchlosť, 5- odvesna, 6- celofán, 7- opierka, 8- náprava, 9- citybus, 10- emulzia, 11- prísada,
12- tranzit
-jo-
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K RESL ENIE OBDĹ ŽNIKOV P OMÔŽE
POROVNAŤ SPOTREBY PALIVA
(nadväzujeme na Hry s fyzikou z minulého čísla)
Vo vzorci (1) na výpočet spotreby paliva (zaoberali sme sa ním v posledných troch Hrách s fyzikou)
máme tiež zlomok. Ako ho prakticky využijeme, čo
nám hovorí a čo všetko môžeme z neho vypátrať?
Využijeme na to skúsenosti s prácou so zlomkami
z minulých Hier s fyzikou.

Na začiatok si pripomenieme, čo zmamemajú jednotlivé symboly vo vzorci (1): „ Sp (l/1OO km)“ je prevádzková spotreba paliva motora, „ mp (g/(kW.h)) „ je
špecifická spotreba paliva, (množstvo spotrebovaného
paliva na vyvinutie výkonu jedného kilowattu za jednu
hodinu), „Pm (kW)“ je práve využívaný výkon motora,
„ró p (kg/l)“ je hustota paliva, „v (km/h)“ je rýchlosť
vozidla a číslo „1O“ je prepočítavacia konštanta.

Zväčšením „ mp „ sa zväčší plocha obdĺžnika „ Sp
„, čím vzrstie aj hodinová spotreba paliva „ Sp (g/h)“ ( obr. 1 - v strede). Následkom toho sa zväčší aj
prevádzková spotreba paliva „ Sp (l/1OO km)“ .
Zmenšenie „ mp „ nových moderných motorov prinieslo zmenšenie plochy obdĺžnika „ Sp „, teda zmenšenie hodinovej spotreby paliva Sp (g/h) „ (pri zachovaní
pôvodných parametrov vozidla) - obr. 1 - dolu. Následkom toho sa z me n š í aj prevádzková spotreba paliva
„ Sp (l/1OO km)“ .
2 . Pri rovnakej špecifickej spotrebe paliva „ mp „ pri
tom istom motore sa môže meniť jeho výkon „ Pm
„ - obr. 2 .
Pri väčšom potrebnom výkone motora (vplyvom väč-

NAJPRV SI BUDEME VŠÍMAŤ LEN ČITATEĽ A
ZLOMKU
V čitateli zlomku (1) je súčin „ mp . Pm „ - čiže špecifická spotreba paliva motora krát výkon motora. Ako si
to môžeme predstaviť?

šej hmotnosti vozidla s väčším odporom vzduchu) sa
zväčší plocha obdĺžnika „ Sp „ a tým narastie aj hodinová spotreba paliva „ Sp (g/h)“. To isté sa stane i vtedy, keď bude vodič využívať veľký výkon motora, teda
keď bude veľmi pridávať plyn - obr. 2 - v strede. Následkom toho sa zv äč š í aj prevádzková spotreba paiva „
Sp (l/1OO km)“.
Naopak, ak na pohyb vozidla stačí menší výkon
motora (napr. vďaka menšej hmotnosti a menšiemu odporu vzduchu vozidla), alebo vodič bude využívať menší výkon motora, menej bude pridávať plyn, zmenší sa
plocha obdĺžnika a tým sa z menš í aj prevádzková spotreba paliva „ Sp (g/h)“ - obr. 2 - vpravo.
3 . Pri zväčšení špecifickej spotreby paliva motora
„ m p „ i potrebného výkonu na pohon vozidla
„ P m „ (napr. vplyvom nehospodárneho motora a vozidla s veľkou hmotnosťou a s veľkým odporom vzduchu, a navyše, ak bude
vodič ešte aj veľmi pridávať plyn)
sa ešte viac zväčší plocha obdĺžnika „ Sp „, čím ešte viac narastie
aj prevádzková spotreba paliva Sp
(l/1OO km) - obr. 3 .
(pokračovanie)

Súčin „ mp . Pm „ je plocha obdĺžnika „ Sp „, ktorého
výška je „ mp „ a základňa je „ Pm „ ( obr. 1 - hore). Čo
to znamená v prevádzke motora, to zistíme, keď si do
spomínaného súčinu dosadíme fyzikálne jednotky (čiže rozmery):

Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Z predošlých hier s fyzikou už vieme, že rozmer „
mp „ je „ g/ ( kW.h )“ a rozmerom „ Pm „ sú „ kW „ . Ich
vzájomný súčin bude: „( g/ ( kW.h )) .kW = g/h „ . Teda je to hodinová spotreba paliva „ Sp (g/h)“ spotreba za hodinu (hodinová spotreba) a to práve vyjadruje
plocha „ Sp „ spomínaného obdĺžnika. Ak si vypočítame plochu tohto obdĺžnika, hneď tým získame aj hodinovú spotrebu paliva motora v „ Sp ( g/h )“. Čím bude
mať obdĺžnik väčšiu plochu, tým bude mať motor väčšiu hodinovú spotrebu paliva a naopak.
Teraz budeme uvažovať rovnakú (konštantnú)
rýchlosť jazdy , to znamená, že menovateľ nášho zlomku bude stále ten istý. V prípade čitateľa zlomku môžu
nastať viaceré možnosti:
1 . Pri rovnakom výkone motora „ Pm „ sa môže meniť
špecifická spotreba paliva motora „ mp „ - obr. 1 .
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MITSUBISHI CONCEPT-RA NA
AUTOSALÓNE V DETROITE 2008
Mitsubishi Motors Corporation (MMC) a Mitsubishi Motors North America Inc. (MMNA, so sídlom v Cypress Kalifornia) predstavia na autosalóne „2008 North American International Auto
Show“ (NAIAS alebo Detroit Motor Show) vo svetovej premiére Mitsubishi Concept-RA. Mitsubishi
Concept-RA vyvoláva vášeň pre dynamiku a presné
riadenie. Navyše vďaka využitiu ekologicky čistého a vysoko efektívneho dieselového motora taktiež vysokú zodpovednosť voči životnému prostrediu. NAIAS 2008 sa uskutoční v termíne od 13. do
27.1. v centre Cobo v Detroite a pre verejnosť otvorí svoje brány 19.1. 2008.
Mitsubishi Concept-RA ukazuje, že vzrušujúci výkon a zodpovednosť voči životnému prostrediu by nemali byť výnimkou ani pre koncepty. Tento koncept coupé má vo svojej výbave dynamickú kontrolu riadenia
S-AWC a dvojitú spojku SST v spojení s automatizovanou prevodovkou použitou pri modeli Lancer Evolution)*1. O pohon sa stará nový vysoko výkonný a vysoko efektívny ekologicky čistý dieselový motor.
Mitsubishi Concept-RA S-AWC ponúka aktívnu

kontrolu riadenia a zavesenie kolies k systémom
ACD)*2, AYC)*3, Sport ABS)*4 a ASC)*5, ktoré sú kompromisom systému použitého pri Lancer Evolution. S-AWC ucelene riadi tieto systémy tak, aby bola dosiahnutá pokročilá úroveň kontroly krútiaceho momentu
a bŕzd; čím je zvýšená trakcia, zatáčanie a stabilita vozidla. To všetko je doplnením intuitívneho chovania vozidla, ktoré spoľahlivo reaguje na šoférove úmysly pri
všetkých jazdných podmienkach; cez bežné každodenné situácie užívania vozidla až po krajné situácie, kedy
je nutné zabrániť kolízii.
Mitsubishi Concept-RA je vybavený novým vysoko efektívnym turbodieselovým 4-valcovým motorom
s objemom 2,2 litra DOHC so 16-ventilmi s technológiou MIVEC)*6 s nízkymi emisiami. Vďaka piezoelektrickému vstrekovaču common-rail dovoľuje priame
vstrekovanie dosiahnutie nízkeho kompresného pomeru; súčasne vďaka turbodúchadlu s variabilnou geometriou umožňuje ekologicky čistý diesel maximálny výkon
150 kW (204 k) a maximálny krútiaci moment 420 Nm
(42.8 kg-m). Za účelom plnenia požiadaviek emisných
štandardov v Spojených Štátoch Amerických (Tier 2

Bin 5 emission regulations) sa motor opiera o nový
systém katalyzátora výfukových plynov, ktorý zahŕňa
dieselový oxidačný katalyzátor (DOC), katalyzátor oxidu dusnatého (NTC) a filter pevných častíc (DPF). Nový dieselový motor prinesie vzrušujúce zážitky z jazdy
v spojení s vysokou úrovňou ekonomiky spotreby.
S cieľom zlepšiť odolnosť pri náraze a znížiť hmotnosť vozidla je Mitsubishi Concept-RA vybavený novou
štruktúrou karosérie, ktorá využíva hliníkový priestorový rám, vyrobený z lisovaných hliníkových profilov
a hliníkových častí, rovnako ako novou kapotou nad
motorom, nárazníkmi a ďalšími vonkajšími komponentmi, vyrobenými z vysoko nárazu odolnej a ľahko recyklovateľnej živice.
*1:
*2:
*3:
*4:
*5:
*6:

Lancer Evolution X in Japan
Active Center Differential
Active Yaw Control
Sport Antilock Brake System
Active Stability Control
Mitsubishi Innovative Valve lift & timing Electronic Control system

www.mot.sk

75

Historické vozidlá
Mercedes-Benz 170 V (W 136), r. v. 1939

Mercedes-Benz 170 V (W 136),
rok výroby 1939
Mercedes-Benz 170 bol najúspešnejší automobil
tejto populárnej značky. Za všetko hovorí skutočnosť, že sa vyrábal takmer štvrťstoročie, od roku
1931 do roku 1955. Keďže máme v rodinnej zbierke Mercedes-Benz 170, viem, že je to naozaj vynikajúce auto.
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Mercedes-Benz 170 (W 15) mal premiéru na pražskom autosalóne v roku 1931. Vtedy mal šesťvalcový
motor s výkonom 23 kW. V tomto vyhotovení sa vyrábal do roku 1935. Celkom ich bolo vyrobených 13 775
kusov. Jeho následovník, typ 170 V (W 136), bol predstavený v Berlíne v roku 1935. Dostal celkom nový tvar

karosérie, ktorá bola zaoblená a maska chladiča bola
sklonená. Nový motor bol štvorvalcový, s ventilovým
rozvodom SV. Výkon motora stúpol na 28 kW. V tomto
vyhotovení bol vo výrobe v rokoch 1936-1942. Od roku 1943 sa vyrábali vozidlá upravené pre armádu, tiež
s pohonom na drevoplyn. Celkom bolo do roku 1945 vyrobených 74 964 vozidiel. Od roku 1936 sa vyrábal typ
260D, ktorý bol identický s typom 170 V, ale bol vybavený vznetovým motorom. Bol to v histórii prvý osobný automobil vybavený vznetovým motorom, ktorý sa
vyrábal sériovo. Do roku 1947 bolo vyrobených 1967
takýchto vozidiel.
Po skončení vojny bola výroba typu 170 V obnovená - už v roku 1946. Najskôr to boli dodávkové vozidlá typu 170 V (136 I), a v roku 1947 aj osobné, identické s pôvodným modelom z roku 1936. V roku 1949
prišlo k rekonštrukcii vozidla. Nový typ bol označený
170 S. Vo výrobe bol do roku 1953, kedy už prichádza
prvý Mercedes s pontónovou karosériou, typ 180, známy u nás ako „gulaťáč“. Mechanická časť bola totožná s typom 170 S. Mal modernú karosériu a lepšie vybavený interiér. Aj keď bol Mercedes 170 V najmenší
typ dlhodobo vyrábaný vo veľkých sériách, patril medzi
najúspešnejšie vozidlá tejto značky. Na svoj malý výkon (28 kW) bol rýchly, pružný, úsporný, a čo je najdôležitejšie, aj spoľahlivý. Bol aj dostatočne priestranný

Galéria veteránov
na Slovensku

a pohodlný. Jeho cena v Nemecku bola 3850 ríšskych
mariek. V súšasnoti je Mercedes 170 V veľmi obľúbený medzi zberateľmi hlavne pre jeho parametre, dizajn
a tiež imidž značky. Je až neuveriteľné, že na typ 170
V sa dajú v Nemecku kúpiť prakticky všetky súčiastky. Sám som si to vyskúšal, keď som minulý rok na môj
Mercedes 170 V Cabriolet objednal vinuté pružiny na
zadnú nápravu, gumové „hardyspojky“ na spájací hriadeľ a oba silentbloky na motor. Keď mi letiaci bažant
poškodil hviezdu na chladiči, tak aj tú som telefonicky
objednal a o 4 pracovné dni som mal zásielku doma.
Pokiaľ viem, na Slovensku je asi šesť takýchto
vynikajúcich veteránov Mercedes 170 V. Majiteľom
a renovátorom predstavovaného Mercedesu je známy bratislavský zberateľ pán Vladimír Koštiaľ. Svoj

Mercedes predstavil minulý rok verejnosti na autosalóne v Nitre.
Technické údaje:
Motor: kvapalinou chladený radový štvorvalec s ventilovým rozvodom SV. Zdvihový objem 1697 cm3,
priemer valcov x zdvih piestov 73,5x100 mm. Najväčší výkon 28 kW (38 k) pri 3400 ot./min.
Prevody: štvorstupňová ručne ovládaná prevodovka
s jedným stupňom dozadu, 3. a 4. stupeň synchronizovaný.
Podvozok: nosnú časť tvorí rám tvaru X, ktorý je zvarený z rúrok oválneho prierezu. Predná náprava je
delená, s dvoma priečne uloženými listovým pružinami a s dvoma hydraulickými jednočinnými

tlmičmi. Zadná náprava je s výkyvnými poloosami. Pruženie vzadu zabezpečujú dve vinuté pružiny. Vďaka tomuto usporiadaniu náprav má vozidlo vynikajúce jazdné vlastnosti. Brzdy sú bubnové, s hydraulickým ovládaním. Diskové kolesá sú
oceľové.
Karoséria: Uzatvorená, štvordverová, štvormiestna,
typu sedan.
Rozmery a hmotnosť: d/š/v 4270/1570/1560 mm.
Rázvor náprav 2845mm, rozchod kolies vpredu/
vzadu 1320/1310 mm, rozmer pneumatík 5,5016“. Hmotnosť vozidla 1160 kg. Najväčšia rýchlosť 108 km/h. Spotreba paliva (benzín UNI) je
11 l/100 km.
Konštantín Nikitin

Ďalšie unikátne vojenské vozidlá
na Slovensku
DEMAG D 7

NSU HK 101

Tančík LORRAINE 37 L. Francúzska trikolóra pochádza z druhej svetovej vojny. Vozidlo bolo ukryté pred Nemcami.

Delostrelecký ťahač BREDA 130 spredu

Delostrelecký ťahač BREDA 130 zozadu

Americká pásová „lasička“ WEASEL

V závere minulého roku pribudlo zo zahraničia do
Slovenského klubu historických vojenských vozidiel hneď niekoľko unikátnych exponátov. Boli kúpené vcelku ako „balík“.
Najcenejším prírastkom je polopásové vozidlo „DEMAG D 7“. Unikátne je tým, že nie je pancierované a teda má malú hmotnosť a je neuveriteľne obratné. Vybavené je motorom MAYBACH 42 TUKRM. Hoci bolo počas vojny vyrobených 25 000 kusov, zachovali sa len
tri vozidlá.
Ďalším „polopásom“ je legendárny a dobre známy
KETTEN KRAD NSU, HK-101. Tento stroj má platnú registráciu (EČV) v Rakúsku!
Tretie vozidlo je celopásové, je to francúzsky dvojmiestny tančík LORRAINE 37 L. Motor má Delahaye
so zdvihovým objemom 3533 cm3. Francúzi vyrobili
400 takýchto tančíkov, ale väčšina padla do rúk Nemcov, ktorí ich prerobili na stíhače tankov s delom ráže
75 mm.
Z Talianska pochádza delostrelecký ťahač BREDA 130. Má vznetový motor zdvihového objemu 9635
cm3. Vozidlo má vzduchové brzdy, hmotnosť 9500 kg
a ťah na háku 40 ton.
Ďalší prírastok je z USA. Je to STUDEBAKER „WEASEL“ (Clasica). Je to celopásový trnasportér s hmotnosťou 1690 kg.
Z Rakúska pochádza nákladná „jedenapoltonka“
STEYR 270 1500 A/2. Všetky tieto vozidlá sa zúčastnili druhej svetovej vojny.

Niečo pre majiteľov áut s bielobokými pneumatikami
Doteraz sme kupovali saponátové vankúšiky na čistenie bielobokých pneumatík spoločnosti MOSER v Lambachu (Rakúsko). Nedávno som objavil prostriedok
s identickými vlastnosťami v drogériách u nás. Je to

výrobok spoločnosti Söke a má názov „Spontex“. Celofánový balíček obsahuje 6 saponátových vankúšikov.
Keď už nepomôže tento prostriedok, tak treba použiť
technický benzín, alebo leštiacu pastu.

Štefan Dian
CCC Bratislava
Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN
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FILIP, JOE, ŠTEFAN, RÜDIGER I WALTER...
O komže to bude reč v dnešnej, záverečnej časti
nášho príspevku o najkrajších ťahačoch (aj s návesmi) z roku 2007? Aj o štyroch dizajnéroch, ktorí tak skvele zvládli zadanú úlohu, že ich prácu dnes
už možno obdivovať aj v miniatúrnej podobe. Ako
minimodely v mierke 1:87 spoločnosti HERPA.
To, že vyššie spomenutí pištolníci maľujúci našťastie len dizajnérskou pištoľou sa svojej roboty zhostili naozaj skvele, svedčí aj skutočnosť, že nimi pomaľované ťahače (tri z nich sj s návesmi) si v roku 2007
vybrala ako predlohy do svojej najprestížnejšej série
modelov „120“ v M 1:87 práve najväčšia „miniautíčková“ spoločnosť na svete, HERPA. Tá už popri aktuálnej
mierke 1:87 začína dokonca experimentovať aj s pomaľovanými modelmi o polovicu menšími, v M 1:160.
A ako sa ešte v tomto článku ukáže, ešte aj s čímsi
celkom novým... Zostaňme však pri záverečnej tretine
na danú tému: A ako prvý zo zvyšných najkrajších ťahačov roka 2007 predstavme dielo pána Filipa, pestro
pomaľovanú Scaniu TL SZG - aj s jej chladiarenským j
návesom. Prečo? Pretože pán Filip Gaal je nám bližšie
ako ostatní traja: Je Čech, z Týna nad Bečvou. Kde má
aj svoju spoločnosť Filip-Airbrush (reklamné maľby),
ktoré možno nájsť tak na ťahačoch s návesmi, ako aj
na úžitkových vozidlách, ochranných prilbách, či fasádach budov. Presvečte sa aj sami (prostredníctvom
internetu), veď, komuže inému sa už podarilo namaľovať svoju vlastnú reklamu na motorové vozidlo nejakej špedičnej spoločnosti? Najmä ak sa spoločnosť
Aquasped z Ostravy špecializuje na prepravu potravín
a nápojov! Doma i v zaharaničí, hlavne v NSR. S vraj
kompletnou logistikou, takže len sama najlepšie vie,
čo tým aj v tomto prípade sledovala... My si môžeme
len domýšľať, napokon, s Čechmi máme dodnes priam
neuveriteľne veľa spoločného... Napríklad tie spôsoby
podnikania. Takže máme aj spoločnosť Aquasped Slovakia, hoci tá sa špecializuje zas na akési finančné operácie a poisťovníctvo - prezrádza internet. No schopná
je založiť vám vašu najnovšiu „eseróčku“ - za päťapoltisíc a do štrnástich dní!). Opustime Filipa (radšej nie

- „Ruky na plech! A teraz mi, dočerta, konečne povedzte, prečo ste sa, ako majiteľ najdlhšieho bavoráka až hen, zo
siedmeho radu, museli trepať do cudzieho návesu?“
- „Lebo ma zaujímalo, či sú tie vrtule drevené - alebo kovové? Kvôli dodatočným, alternatívnym zdrojom energie, bez
ktorých si dnes u nás už naozaj žiadny podnikateľ či politik svoju budúcnosť ani len nedokáže predstaviť.“

Scania TL SZG českej špedičnej spoločnosti Aquasped pomaľovaná reklamnou agentúrou Filip-Airbrush - na
jej vlastný prospech. A BMW 7. radu (najdlhšia verzia), plus nemecký policajný Mercedes-Benz triedy E
- „Juj, Zuza - počkaj! Lebo ma obstúpili kukláči, asi kvôli tomu červenému Porsche, čo som pinkla v garáži obchodného centra. Ale nevadí, aj keď to vyzerá najmenej na tri až päť rokov... No len čo ma prepustia, ihneď ti zavolám,
a všetko dopoviem. Veď načo inak by nám bol mobil?“

Scania TL ZSG a Porsche 959
„Jano, bachni ešte zopäťkrát do strún, ja urobím na vlnách kolíšúcu sa Santu Mariu, a Anča ešte raz zachrochtá do
mikrofónu - a ide sa domov! Za tých pár korún, čo nám dá agentúra za túto promóciu, to už určite stačí!“

Dve Scanie a la britská špedičná spoločnosť Joe Sharp. Aj so zeleným BMW Z 8 a s Audi A6 s pohonom na
všetky štyri kolesá - v atramentovo modrej metalíze

- Ach, Adrián, žiaľno mi: Srdce puká, z očí vodopády tečú... Kam len to všetci naši dôchodcovia odchádzajú?“
- „Adélka, Adélka - predsa do rozšíreného šengenského priestoru, isteže, len západným smerom! Lebo tam majú dôchodcovia až desaťnásobné dôchodky, kým u nás z nich od hladu aj
vši zdohli, i pes skapal...“
- „Adrián, a to sú tí Škóti odrazu takí štedrí, že sa s nimi aj podelia?“
- „Veruže podelia - veď kto by im inak vodu podal a plienku vymenil? Veď ani ich vlastné deti na nich čas nemajú! Lebo musia robiť ako osy, aby raz aj oni mali dobrý dôchodok. Teda,
ak sa ho vôbec ešte dožijú... Veď aj tam
sa vek do dôchodku stále zvyšuje tak,
ako u nás: Aby aspoň poniektorým na
dobré dôchodky zostalo.“
- „A, Adrián môj, čože to tam vpredu tá
mladá deva ukazuje?“
- „Ále, zaplatili jej, aby sa zvýšilo naše
národné povedomie, a aj tá cudzina vedela, že aj my u nás doma máme ešte
nejaké skryté rezervy. Ba veruže, nielen
jednu, ale aj dve, či dokonca tri!“
Zatiaľ posledné dva modely (HERPA) ťahačov značky Scania britskej špedičnej spoločnosti Joe Sharp - „Islandský sen“ a „Atlantický sen“
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- „Aj tak si len sprostý Jano! Tak, ako tá sprostá Anča z televízie - z Dereša či Pereša? No tá, čo si k sebe kadejakých truľov zvykne pozývať... Akoby to jediná cesta bola, ako sa aj k vlastnému Ferrari dopracovať! Pozri na mňa: Už za
totality som pred Tuzexom valuty naháňal, a keď sa všetko zvrtlo tak, ako iní chceli, stačilo, že som si za jedinú noc aspoň účes zmenil... A aj, akože, spôsob podnikania - s Ičom i Dičom. No a vidíš? Oplatilo sa!“

DAF XF SSC SZ nemeckej špedičnej spoločnosti Stefan Sitzmann - pomaľovaný Rudigerom Fieberom - na
propagáciu spoločnosti Sunline, regeneratívne energie . Plus Ferrari F 40, a novinka, NASA Space Shutle Enterprise (0V-101) z celkom novej oblasti modelov spoločnosti HERPA - vesmírnej dopravnej techniky v M 1:500!
vlastného!) a prejdime k Joeovi. Sharpovi. Tomu, o ktorom sme už dvakrát hovorili, no až teraz sa nám podarilo obrazom predviesť aj jeho dva najkrajšie ťahače
značky Scania - „Islandský sen“ a „Atlantický sen“.
Filip je fuč, Joe takisto - kto je Štefan? Ten, o ktorom
je reč, má priezvisko Sitzmann, a je z bavorského Forchheimu, kde vlastní špedičnú spoločnosť. A v rámci
nej aj DAF XF SSC SZ, ktorý nechal pomaľovať v prospech nemeckej spoločnosti Sunline, z Fürthu pri Norimbergu. Tá dokáže už dvadsať rokov povedať vetru a
rozkázať dažďu, len aby sa využívali aj regeneratívne
zdroje energie. Počnúc slnečnou, až po dažďovú vodu.
Aj vďaka rozvíjaniu fotovoltaiky. Poučenie? Ak sa na
vec pozrieme z opačnej strany, uvidíme to isté a predsa iné! Čo potvrdzuje aj samotný model. No aj to, že

Jánošík. Narodený v roku 1688, povolaním zbojník. Lebo doštudovať až na farára či právnika sa mu nepodarilo. Alebo nechcelo v časoch, kedy sa ešte veselo pálili bosorky na hranici - s údajným božím požehnaním. Aj
keď povesť hovorí, že tento náš zbojník bohatým bral
a chudobným dával, ja tomu uveriť nedokážem, keďže
aj naša predchádzajúca vláda robila presný opak! No, a
to je tu ešte aj názor domovníčky Strašiftákovej, že ak
nám takého chlapinu dokázal položiť na lopatky suchý
hrach v dedinskej krčme, môžeme byť už tento pochybný rok s osmičkou na konci na lopatkách aj my všetci.
Aj keď to sa predsa v našej dobe nestalo ani vtedy,
keď nám - takisto aj podľa premiéra - predchádzajúca vláda za nanajvýš podozrivých okolností sprivatizovala ešte aj náš vlastný plynárenský priemysel, len

- „Povedz, prečo odrazu všetci tancujú, spievajú?“
- „Lebo verejnoprávna televízia zas nemá riditeľa! No najskôr aj preto, že si jej vrcholový manažment asi zas vyplatil
miliónové ročné odmeny, a tak na výrobu nových programov už nezostalo celkom nič. Takže si opäť raz zmysleli, že
tancovať budú znova len tí ohúrení televízni koncesionári - tak, ako im oni budú hrať.“

DAF XF SSC SZ - z opačnej strany. Tentoraz so „zašpineným“ Mercedes-Benzom triedy G Offroad - už od výrobcu modelov!

- „Keď som v novinách videl tú pozvánku na degustáciu čerstvého cesta na pizzu, ani vo sne mi nenapadlo, že to myslia doslova!“

aby ktosi zasa raz na tom zarobil. Pre seba. Až dovtedy pritom to bol vlastne majetok nás všetkých. Skrátka, takto pochybne sme kvôli nenažranosti kohosi prišli všetci ešte aj o svoj vlastný slovenský plynárenský
podnik. A aj ďalší majetok.
Ing. Štefan ŠTRAUCH
Foto: The World en miniaturte
(Branislav Koubek, Maňo Štrauch)

obchodný obrat sa dá dnes vytvárať naozaj rôznymi
spôsobmi. Nečudo, najmä ak si pripomenieme ten trápny škandál v Nemecku, ktorý vyvolali právnici jednej
známej automobilky len preto, že sami usúdili, že akési drevené autíčko pre najmenších, prosto hračka, bolo vytvorené podľa jednej z „ich“ predlôh - tuším spred
polstoročia. A predstavte si - bez zaplatenej licencie!
No hrôza! Aj keď opäť raz len podopretá ľudskou - s
odpustením - pažravosťou... Či nenásytnosťou? Nuž,
len si počkajme, určite to neprejde „len tak“ ani okolo
nás... Takže si treba dávať pozor na iných, no osobitne (aj) na licencie! Aby sme nezabudli: Na modro a žlto
pomaľoval vozidlo Rüdiger Fieber z Arnbergu. V Bavorsku. A čo ten Walter? Ak prezradíme, že priezviskom
so volá Rosner, vie už hádam každý modelár či zberateľ autíčok, že ide o kráľa všetkých dizajnérov. Ktorý
po kratšej prestávke pomaľoval ďalší z ťahačov - aj s
jeho chladiarenským návesom - Mercedes-Benz A - LH
02. Pre spoločnosť Henglein, ktorej flotila ich má takto
už tridsať: Skrátka podobne zušľachtených vozidiel. A
darí sa jej, pretože z ekologicky pestovaných zemiakov

- „Najprv som si myslel, že keď bola reč o lístkovom ceste, asi pôjde zas len o politiku a nové voľby. No ukázalo sa, že
títo tu len nesľubujú, ale človeku aj čosi dajú: Len škoda, že aj oni zabudli pritom na finiš...“

Mercedes-Benz A - LH 02 SZ s chladiarenským návesom nemeckej spoločnosti Henglein: Pomaľoval ho veľmajster dizajnérskej striekacej pištole, Walter Rosner.
vyrába zemiakové cesto na ovocné gule, no i lístkové cesto či pizzu. A všetko toto dokáže aj obratom previezť do supermarketov - už dve desaťročia. Dúfajme,
že dariť sa bude aj nám, hoci v tohtoročnom letopočte opäť raz straší pre nás historicky nebezpečná cifra osem! Navzdory smutným skúsenostiam som sa jej
však ja sám nevyľakal. Trochu ma vystrašil náš predseda vlády tvrdením, že jeho najväčším vzorom je - Juro

Poznámka: Aj ten pankáč na jednom z priložených ob-

rázkov, inak hrdý to majiteľ dokonca už aj raketoplánu
(novinka spoločnosti HERPA), pochádza z ponuky figúrok známej spoločnosti PREISER. Tá ich robí tak skvele, že ani vám neodporúčam (s)kontrolovať, s ktorýmže to z piatich prstov svojej ľavej ruky - skrátka od srdca - ukazuje tento novopečený milionár na nás a náš
dnešný, utešený svet.
www.mot.sk
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Potulky po Slovensku
Xxx

Vlastenectvo a národovectvo

Autor „Potuliek“, pán Ján Zelem, dychtivo poznáva nielen Slovensko a jeho dejiny. Azda s rovnakou zanietenosťou sa zaujíma aj o kultúry minulosti,
ktoré významne ovplyvnili ľudské poznanie a „svetový beh dejín“. Snímka ho zachytáva v Palmyre.
Je to skoro neuveriteľné, priatelia Potuliek po Slovensku, ale stretávame sa s mesačnou pravidelnosťou už dvestokrát. Prvý raz sa tak stalo v máji 1991.
Ako človek slobodnej mysle neobľubujem zvlášť
citáty. Citáty vo mne, neviem prečo, evokujú svojim
„ten , vtedy a tam povedal to a to“, „politické vzdelávania más“ v minulom režime, alebo po stáročia „hlásania z kancľa“. Tak sme ako deti vraveli činnosti kňaza
pri nedeľných kázňach. Pri oboch spomínaných činnostiach mi prekážala hlavne „jednosmernosť“ komunikácie. Nemožnosť povedať si svoj názor na vec, nemožnosť diskusie. Nedá mi však pri dnešnej, pre mňa
slávnostnej príležitosti, jeden citát nespomenúť. „ Človek je jediný tvor, ktorý pozná rodičov a starých rodičov. Kultúrny človek vie o generáciách, ktoré žili pred
ním. Má vzťah k rodom pred ním a po ňom. Národy, ktoré sa už nezaujímajú o svoj historický pôvod, sú ako rieky oddelené od prameňa. Roztečú sa v piesku. Tvory,
ktoré stratia pamäť, zanikajú“- E. W. Heine.
Niektorí jazykovedci sa domnievajú, že slová ako
rodina, rod, národ sú reflexiami úcty k pradávnemu,
všezahŕňajúcemu Prabohovi Rodovi. Vieru v neho si
naši predkovia priniesli so sebou zo svojej slovanskej
pravlasti. Podľa ich pôvodnej mytológie Praboh Rod
bol začiatkom aj koncom, prameňom všetkého podstatného a nepodstatného, hmotný aj nehmotný, poznateľný aj nepoznateľný, ktorý sa zrodil z mora chaosu, pričom on bol tým morom. Naši predkovia si vážili
svoju rodinu, rod a boli hlboko veriaci aj pred zavedením kresťanstva na území Slovenska.
Často dostávam otázku, prečo používam pojem naši priami, bezprostrední predkovia, starí Slováci, Sloveni. Ide o veľmi komplikovanú problematiku etnogenézy, určenú pre odborníkov, do ktorej si netrúfam
zasahovať (som svojou profesiou informatik). Ja používam tento pojem ako pracovný pre spoločenstvo ľudí,
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vyčlenených zo slovanských skupín, a to Slovenov
(Sklavínov, Sklavov) a Antov, označovaných neskôr
už len jedným názvom.
Ich prví zvedovia prišli sporadicky na územie
dnešného Slovenska podľa interpretácie niektorých
archeologických nálezov už asi v 2. či nasledujúcich
storočiach po Kristovi. Nepopierateľne však už v šiestom storočí sa usídlili na území Slovenska. Vedecké fakty, že žili tu nepretržite po stáročia a žijú ich priami potomkovia, my, dnešní Slováci, už nik dnes nespochybňuje. Jedným dychom však treba povedať, že dnešné
Slovensko je tak isto vlasťou aj obyvateľov iných národností, ktorých predkovia tu pred stáročiami zavítali ako „hostia“ , ako príšelci, či ako dobyvatelia.
Páči sa mi, ako pekne celú situáciu vystihuje pojem Spišiak. Obyvatelia Spiša sa podľa dochovaných
prameňov nejako zvlášť nedelili na Slovákov, Rómov
(Cigáňov), Čechov, Poliakov, Maďarov, Rusínov, Židov,
katolíkov, protestantov atď. Boli to jednoducho Spišiaci, bez straty svojej pôvodnej identity. Mám dojem, že
svojou kultúrnou, sociálnou a náboženskou pestrosťou
po stáročia robili a stále robia všetko preto, aby sa mali podľa daných možnosti všetci dobre tam, kde a kedy spoločne žili a žijú. Myslím si, že ak vôbec, tak delenie ľudí by malo prebiehať hlavne podľa kritérií, aký je
to človek, ako a čo robí, ako sa chová k svojmu okoliu
a aký mu prináša prospech.
Žijeme už azda v dobe, kedy každý má právo na
svoj vlastný názor. Osobne sa za iných cítim dosť trápne, keď na niektorých internetových denníkoch čítam
názory ich čitateľov. Okrem obrovského informačného prínosu je tam však aj neúcta, hrubé urážky, opovrhovanie, netolerancia na jednej strane, a priam úžasný obdiv k jedinej správnosti a „genialite“ vlastného
úsudku na tej druhej strane. Psychológovia tvrdia, že
človek, ktorý nemá úctu k druhým, si v hĺbke svojho
„ja“ neváži ani seba. Som presvedčený, že ako človek
túžiaci po poznaní, si vážiť môžem to, čo poznám. To bol
tiež jeden z dôvodov, pre ktoré som zostal verný písaniu do časopisu MOT‘or. Pokúsiť sa aspoň trochu prispieť k poznaniu tohto nádherného kúta Zeme, ktorý
sa volá Slovensko. A to cez akýsi mix „vlastivedy“ zahŕňajúci popis prírodných krás, výtvorov ľudí, samotných ľudí, ich zvykov, kultúry, povestí, dejín atď.
Podľa môjho názoru, veľmi „nahrubo“ povedané,
dejiny sú poskladané zo zachovaných artefaktov, doslova čriepkov, často odpadkov (veď kto odhodí ešte
dobrú vec). Ďalej sú poskladané z fragmentov rôznorodých písomných prameňov z denného života, beletrie,
rôznych použitých analógii, rôznych metód určenia času a mixu celého spektra príbuzných vied (počnúc jazykovedou a končiac špičkovými fyzikálnymi výskumami). A celý tento komplex je niekým a pre niekoho
interpretovaný s daným zámerom v danom čase a to
s využitím, či zneužitím danej dejinnej udalosti. Pekne to vidieť napríklad v dnešnej diskusii o Jurajovi
Jánošíkovi. Na jednej strane vzor, hrdina, na druhej

strane zlodej, násilník. Ako si vytvoriť na vzniknutú situáciu svoj názor a nenechať sa ovplyvniť ani „politickým vzdelávaním“ ani „hlásaním z kancľa“? Podľa mňa
jedna zo schodných ciest je cesta poznania. Prečítajme
si niečo z dobových textov desaťročí okolo revolučného
roku 1848, prečítajme si niečo o Štúrovcoch, prečítajme si aspoň niečo z ich diel, prečítajme si niečo o násilnej maďarizácii koncom 19. a začiatku 20. storočia,
prečítajme si o perzekúciách, či vysťahovaní drobných
ľudí hlásiacich sa k svojej národnosti v časoch súvisiacich s druhou svetovou vojnou a hlavne, prečítajme si
niečo o samotnom Jánošíkovi z pôvodných, dobových
dokumentov. Napríklad o jeho zapájaní sa do Rákócziho
stavovského povstania, o spôsoboch „vyšetrovania“
vtedajších súdov, o dobových výpovediach svedkov,
písomnostiach z procesu atď. A na tejto ceste nájdeme aj osobnú statočnosť, aj podplácanie, aj zbabelosť,
aj taktizovanie. Naraz si uvedomíme, že tí ľudia čo žili tu, na Slovensku, pred nami, žili v svojej dobe, pre
svoje ciele a záujmy.
Cesta poznania je ťažká, namáhavá v porovnaní s trblietajúcimi sa bublinami prázdnoty ducha prezentovanými často súčasnými masovokomunikačnými
prostriedkami. Osobne som však presvedčený, že bez
znalosti svojich koreňov je dnešný mladý človek už vopred „odpísaný“ v konkurencii zjednotenej, mnohoetnickej Európy. Strom bez koreňov zahynie.
Podľa môjho názoru by sa historické povedomie
malo pestovať už od útleho detstva. Ťažisko by malo
spočívať v ukazovaní historických súvislostí a nekomentovaným, podľa možností čo najviac objektívnym
opisom z viacerých pohľadov poznatkov, písomností,
artefaktov a iných prameňov z danej doby na vtedajšie
dianie. Ideálnym prostriedkom ako to dosiahnuť, sa mi
javí hravá forma príbehu. S maximálnou snahou o vernosť interpretácie citovaných zdrojov „vyrozprávať“
príbehy vecí, ľudí, udalostí, javov. Nádherne to vo svojich literárnych prácach robí práve pán Pavel Dvořák,
ktorého myslenie, štýl a literárne vyjadrenia sú mi ako
človeku veľmi blízke.
Na záver by som veľmi rád a úprimne poďakoval
Vám, mojim verným čitateľom Potuliek za záujem, šéfredaktorovi časopisu za dôveru a priestor čo mi vyhradil v časopise. A dovoľte mi, neskromne, si vzájomne
popriať, aby sme sa v zdraví dožili aj tristého článku
Potuliek po Slovensku v našom časopise MOT‘or.
Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Úprimne mu ďakujeme za fundované mapovanie bohatej
histórie každého fliačku územia Slovenska. Nepochybne
svojou prácou prispieva k odstráneniu mýtu, že sme národom bez histórie. A snaží sa to robiť kultivovane, objektívne. Preto sa radi pripájame k jeho prianiu, dožiť sa
v zdraví aj tristého pokračovania Potuliek po Slovensku
v našom časopise.
-Redakcia-

www.suzuki.sk

JedineÏná zimná kolekcia Suzuki
Swift 1,3 GLX AC

len za

323 000 Sk

SX4 1,5 GLX

len za

369 000 Sk

SX4 1,6 sedan GS AC

len za

454 000 Sk

Banská Bystrica, PRO AUTO, Tel.: 048/412 5076 • Bratislava, MIKONA, Tel.: 02/6241 0734 • Bratislava, AUTO - IDEAL
SERVIS, Tel.: 02/4446 2314 • Dunajská Streda, TURDUS, Tel.: 031/551 5021 • Komárno, GÉRINGER AUTO, Tel.: 035/770 5350
• Košice, AUTO–MOKRÁĉ, Tel.: 055/674 8878 • LuÏenec, DSB AUTOŠPECIÁL, Tel.: 047/433 1102 • Malacky, AUTO TEAM 4X4,
Tel.: 034/773 1493 • Martin, MIKONA, Tel.: 043/428 1491 • Nitra, BMC, Tel.: 037/692 6824 • Piešħany, ELA CAR, Tel.: 033/774 4133
• Poprad, ROADEX, Tel.: 0905 975 753 • Prešov, ACK AUTO, Tel.: 051/748 0951 • Prievidza, MARIÁN GRIÎ-MOTOPRES, Tel.: 046/543 0792
• TrenÏín, AUTOTREND, Tel.: 032/640 1257 • Zvolen, ZV AUTO, Tel.: 045/532 2334 • Žilina, A-AUTO, Tel.: 041/700 3183
Emisie CO2 148-165 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,2-6.8 l na 100 km.
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-roÏnú záruku a asistenÏné služby zdarma.

Akcia platí do vypredania zásob.
ilustraÏné foto

Suzuki vám ponúka
tri jedineÏné
modely s cenovým
zvýhodnením.
Akcia platí do vypredania zásob.

Caliber
Od 599.000 Sk s DPH

Nitro
Od 999.000 Sk s DPH

Avenger
Od 699.000 Sk s DPH

PRICHÁDZAJÚ V PLNEJ SILE!
Legendárna rodina Dodge sa na Slovensku rozrástla o nových členov.
Každý z nich dostal do vienka nespútanú silu, dravosť a osobitý štýl. Posúďte sami...

VIPER > CALIBER > NITRO > AVENGER

6 rokov do 160.000 km servis v cene auta
Možnosť rozšírenej 4-ročnej záruky
24h asistenčná služba na cestách
Kombinovaná spotreba: 6,0 - 11,3 l/100km
Emisie CO2: 160 - 288 g/km

info@dodge.sk O www.dodge.sk O Infolinka: 02/49 294 484

