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len za

Viac zábavy,
viac zážitkov

8 877€
150
KUSOV

TV EDITION

SWIFT 1,3 GLX AC s LCD TV
prenosný LCD TV prijímač s DO
klimatizácia a kožený volant
Q výkonný motor 68 kW/92 koní
Q centrálne uzamykanie s DO a palubný počítač
Q elektricky ovládané predné okná a spätné zrkadlá
Q rádio s CD a ovládaním na volante
Q vyhrievané spätné zrkadlá a tónované sklá
Q
Q

SX4 1,5 GLX AC
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

len za

klimatizácia
výkonný motor 82 kW/112 koní
centrálne uzamykanie s DO
palubný počítač
autorádio s CD a MP3
vyhrievané spätné zrkadlá
bočné lišty a strešný nosič
el. ovládané predné okná a spätné zrkadlá

Emisie CO2 139 – 140 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,8 – 6,1 l na 100 km.
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ronú záruku a asistenné služby zdarma. infolinka: 02/5363 3306

10 999€

Akcia platí do vypredania zásob.
ilustrané foto

WAECO 3000
A vo vašom autobuse bude zima aj v lete
• Najlepšia stanica na recykláciu, plnenie a odsávanie podľa zákazníkov
KFZ-betrieb
• 30 kg náplň (môžete odsávať a recyklovať aj autobusy, nákladné automobily,
traktory, kombajny, stavebné stroje a samozrejme veľmi rýchlo aj osobáky)
• Najpresnejšie váhy chladiva na trhu
• Najnižšia poruchovosť
• Servis od Homolu v Bratislave, Ružomberku, Košiciach a v Brne

Obsah

38 - Ozdoba rodiny Mégane
Nový Renault Mégane Coupé-Cabriolet korunuje komplexné obnovenie rodiny Mégane,
ktorá sa skladá zo šiestich karosárskych verzií a v priebehu jedného a pol roka prešla
postupným omladením ponuky v segmente, ktorý je pre Renault z hľadiska tržieb najväčší v Európe.

36 - Zaostrené na zadné
    dvere

40 - Najúspornejší Land 
    Rover

BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY
Máme stále veľa nebezpečných ciest.............................................. 8
Technické kontroly motocyklov...................................................... 14

48 - Mercedes-Benz R

PREDSTAVUJEME

Lamborghini Murciélago pre Čínu................................................... 33
DFM Mini Auto.................................................................................34
Opel Meriva....................................................................................... 36
Renault Mégane CC.......................................................................... 38
Land Rover LRX................................................................................40
Citroën Metropolis........................................................................... 42
Mazda 6.............................................................................................44
Ford Start..........................................................................................45
Peugeot RCZ.....................................................................................46
Mercedes-Benz R.............................................................................48
Ford Transit má 45 rokov................................................................ 52
Mini Countryman.............................................................................54
Elektromobil SOŠA........................................................................... 56
Gonow GX6....................................................................................... 58

Pininfarina Nido EV.......................................................................... 25
Hyundai Verna.................................................................................. 27

Nissan Qashqai................................................................................. 60
BMW Concept Gran Coupé.............................................................. 61

PRÁVNA RUBRIKA....................12
VYSKÚŠALI SME
Opel Astra 1.6 Turbo ECOTEC......................................................... 18
Toyota Auris 1.6 Valvematic........................................................... 20
Škoda Superb Combi 2.0 TDI CR 125 kW...................................... 22
Ford Kuga 2.5 T................................................................................ 24
Fiat 500 1.2 SS by Diesel................................................................ 26
Volvo XC 70....................................................................................... 28
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6..................................... 30

2

jún 2010

Tiráž

46 - Šarmantné kupé
             Peugeota

Automobilka Peugeot na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom v roku 2007 predstavila štúdiu 308 RCZ a o pol roka, v marci 2008 na autosalóne v Ženeve potvrdila, že takýto automobil
bude sériovo vyrábať. Vlani na autosalóne vo Frankfurte si mohli
zákazníci objednať niektoré z vozidiel 200-kusovej uvádzacej série. Kompaktné 2+2-miestne kupé si už možno objednať aj u nás.
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Registrácie áut v apríli klesli 
Počet registrácií nových osobných a malých nákladných automobilov do 3,5 tony (kategórie M1 a N1)
v apríli 2010 oproti aprílu 2009 medziročne klesol o
51,75 percenta, a to spolu na 5260 vozidiel. Nastal tak
očakávaný menší prírastok nových vozidiel oproti roku
2009, kedy odbyt stimulovalo „šrotovné“, i oproti konjunkturálnym predošlým rokom. Za január až apríl tohto
roku bolo pritom zaregistrovaných celkovo 19 550 áut

uvedených kategórií, čiže o 27,74 percenta menej ako za
rovnaké mesiace vlani.
Poradie najžiadanejších značiek nových osobných
a malých nákladných automobilov na slovenskom automobilovom trhu vedie po prvých štyroch mesiacoch
roka Škoda s trhovým podielom 18,66 percenta. Druhý
Volkswagen má 7,56 percenta a tretí je Renault s podielom 6,97 percenta. Ďalšie poradie: 4. Peugeot 6,31 %,

5. Citroën 5,72 %, 6. KIA 5,90 %, 7. Hyundai 4,95 %, 8.
Suzuki 4,98 %, 9. Fiat 4,64 %, 10. Toyota/Lexus 4,18
%, 11. Ford 4,00 % a tucet najúspešnejších uzatvára 12.
BMW 3,81 %.
Za január až apríl roku 2010 zaregistrovali tiež 111
nových nákladných automobilov hmotnosti 3,5 až 12
ton (kategória N2), čo je o 19,57 percenta menej ako za
rovnaké mesiace vlani. Najväčší podiel na trhu, 47,75
%, má Iveco, druhý MercedesBenz získal 13,51 %, tretia Avia
9,91 % a MAN 9,91 %.
Počet registrácií nových nákladných automobilov nad 12
ton (kategória N3) zaznamenal
po štvrtom mesiaci tohto roku
oproti vlaňajšku opäť nárast, a
to o 26,18 percenta, pri odbyte za január až apríl 2010 spolu 429 vozidiel uvedenej kategórie. Najväčší podiel na trhu,
21,91 %, získal Mercedes-Benz,
druhé Volvo má 20,98 % a tretia Scania dosiahla 15,62 %.
Počas prvých štyroch mesiacov roku 2010 zaregistrovali
aj 126 nových autobusov (kategória M2 a M3), čo je o 15,44
percenta menej ako za štyri
mesiace roku 2009. Vedie Irisbus s podielom 40,48 %, druhý
SOR má 30,16 % a tretí Mercedes-Benz získal 11,90 % všetkých registrácií v uvedených
kategóriách.
Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZAP SR

Predaj osobných áut v apríli 
na európskych trhoch
Podľa informácií organizácie JATO v 27 európskych štátoch, kde táto organizácia predaj áut sleduje, v apríli sa
v nich predalo viac ako 1,16 milióna nových automobilov. Vlani ich predali 1,24 milióna, z čoho vyplýva medziročný pokles predajov 8,7 %.
Najväčším trhom zostáva Nemecko, kde v apríli
predali necelých 260 tisíc automobilov, v apríli 2009 ich
predali o takmer 120 tisíc viac, v medziročnom porovnaní je teraz predaj o 31,7 % slabší. Druhým najvýkonnejším európskym trhom v apríli bolo Francúzsko, kde predali 191 tisíc áut, tretím Taliansko (160,5 tisíc) a štvrtým Veľká Británia (takmer 149 tisíc). Významne sa
4
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oživil trh s autami v Španielsku, kde predali takmer
94 tisíc áut, o 39,8 % viac ako pred rokom. Najväčší

medziročný nárast aprílových predajov áut zaregistrovali v Írsku, kde predali 8544 áut, v minuloročnom apríli
len 4373 áut, predaj sa teda v apríli 2010 takmer zdvojnásobil. Významné medziročné nárasty zaznamenali aj
vo Švédsku (40,7 %) a v Nórsku (42). V Českej republike
predali v apríli 2010 15 264 nových áut, pred rokom 17
592 áut, pokles teda predstavuje 13,2 %.
Najpredávanejším typom v apríli bol Volkswagen
Golf, vystriedal na čele Ford Fiesta, ktorá bola na čele
tohto rebríčka v marci. Poradie za Golfom a Fiestou na
prvých desiatich miestach je zrejmé z tabuľky.
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Poistenie zodpovednosti 
za environmentálnu škodu
Narastajúci počet priemyselných havárií, ktoré mali negatívny vplyv na životné prostredie, vyvolal potrebu
úpravy zodpovednosti za environmentálnu škodu v legislatíve. Doposiaľ poznali podnikatelia najmä zodpovednosť za škodu na zdraví, živote a na veci poškodeného. Nový zákon, ktorý preberá ustanovenia smernice
EÚ, prináša novú zásadu: znečisťovateľ platí.
Prevádzkovatelia by preto mali byť motivovaní prijímať preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku
environmentálnej škody. V súvislosti s platnou legislatívou ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, ktorý
poskytuje podnikateľom plnohodnotné poistné krytie.
Allianz – SP pripravila poistenie zodpovednosti za
environmentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok, pričom environmentálna škoda je definovaná v poistných podmienkach širšie ako stanovuje zákon.
Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, vodu,
pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy na Slovensku.
Poistené sú náklady na: preventívne opatrenia, nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov a technické

náklady. Špecifikom tohto produktu je, že nie je krytá
environmentálna škoda spôsobená konkrétnemu poškodenému, ale kryjú sa náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody, ktoré si bude štát uplatňovať prostredníctvom svojich orgánov. Klient si môže poistenie prispôsobiť vlastným potrebám, a to výberom alebo kombináciou viacerých modulov poistenia.

Príklady z praxe pri likvidácii poistných udalostí
Poistený spôsobil v ČR environmentálnu škodu pri prečerpávaní motorovej nafty z vlakovej cisterny do vlastných zásobníkov. Počas prečerpávania došlo v potrubí
prepravujúcom naftu k jej úniku do pôdy cez malú prasklinu zvaru v spodnej časti potrubia. Rybár, ktorý videl
mastnú škvrnu na hladine rybníka vzdialeného od miesta prečerpávania 400 metrov, to ihneď oznámil miestnemu úradu. Rozšíreniu ropnej škvrny v celom rybníku o rozlohe 2,7 ha zabránil bezprostredný zásah hasičov. Posypom sorbentu a položením norných stien do

rybníka zachránili aj nasadené ryby v hodnote 0,6 mil.
Kč. Nafta sa do rybníka dostala cez blízky melioračný
kanál. Aj napriek okamžitému konaniu zúčastnených
(odbor životného prostredia miestneho úradu, zložky integrovaného záchranného systému, spoločnosť poverená likvidáciou odpadu) dosiahla celková škoda sumu
8,7 mil. Kč. Išlo o náklady na vyčistenie pôdy a vody,
vrtné práce, chemické rozbory vzoriek, geologický dohľad, vývoz odpadu na skládku a biodegradáciu kontaminovaných zemín. Samotné obnovenie poškodených
prírodných zdrojov, vody a pôdy, sa do pôvodného stavu podarilo vykonať v krátkom časovom období dvoch
mesiacov.
Spoločnosť Boliden Apirsa SL ťažila a spracovávala pyritickú rudu pri národnom parku Coto Donana
v španielskej Andalúzii. Odpad vylievala do umelej vodnej nádrže, ktorej hrádza bola tvorená zo zvyškov z bane.
V roku 1998 došlo po prelomení hrádze v dĺžke 50 m
k vyliatiu odpadu na 4500 ha pôdy. Škoda,vrátane kompenzácie škôd na majetku farmárov, bola vyčíslená
v sume 378 mil. eur.

ŠKODA AUTO PREDSTAVUJE NOVINKY
MODELOVÉHO ROKU 2011
Škoda Auto pripravila pre slovenských zákazníkov
v rámci modelového roku 2011 rad technických inovácií.
Od 22. týždňa tohto roku dochádza k rozšíreniu motorovej palety pre typy Yeti a Superb. Nové agregáty prinesú moderný systém vstrekovania nafty do valcov common rail, ktorý nahrádza starší systém vstrekovania

čerpadlo-dýza (PD). Zážihové motory TSI budú k dispozícii v širšej ponuke ako doteraz. Zlepšenia sa dotkli aj
interiéru jednotlivých typov. Nový dizajn dostanú napríklad niektoré rádiá a ovládacie prvky v interiéri vozidla.
Pre typ Octavia je v ponuke nový motor s technológiou common rail 2,0 TDI CR DPF/103 kW, ktorý

Škoda Yeti
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nahradí agregát 2,0 TDI PD s rovnakým výkonom. Nová
pohonná jednotka bude k dispozícii vo verzii pre ručne
ovládanú a automatickú prevodovku s pohonom predných kolies a tiež pre ručne ovládanú prevodovku s pohonom všetkých štyroch kolies. Neskôr pribudne aj automatická prevodovka DSG s pohonom všetkých štyroch kolies. Rad Octavia ponúkne aj nové 16“ kolesá
Proxima z ľahkej zliatiny a pre model Octavia Scout 17“
kolesá Proteus v odlišnom farebnom vyhotovení.
Ponuka motorov pre typ Yeti je bohatšia o moderný zážihový agregát 1,4 TSI/90 kW v kombinácii so
šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou a pohonom predných kolies. Druhou novinkou je kombinácia
osvedčeného vznetového motora 2,0 TDI CR DPF/103
kW 4x4 so šesťstupňovou automatickou prevodovkou
typu DSG.
Vlajková loď automobilky, typ Superb a Superb
Combi, dostane pod kapotu aj zážihový agregát 2,0 TSI
so šesťstupňovou automatickou prevodovkou DSG s výkonom 147 kW. Od marca 2010 je v ponuke aj vznetový
motor 2,0 TDI CR DPF/103 kW, ktorý nahradil starší 2,0
TDI PD 103 kW.
Všetky zmeny v rámci modelového roku 2011 nadobudli platnosť od 22. týždňa (od 31. mája) roku 2010.

Z domova

Autá po zatopení môžu znamenať 
pre vodičov bezpečnostné riziko
Po povodniach, aké boli u nás nedávno, sa v podobnej situácii v uplynulých rokoch vždy na trhu následne objavili ojazdené automobily, poškodené zatopením. Veľa menších bazárov ich však predávalo bez tejto informácie ako
nepoškodené autá. Združenie Spolok na ochranu vlastníkov automobilov (SOVA) upozorňuje, že nákup takého
vozidla môže byť spojený so značnými rizikami.
„Pôsobením vody dôjde k poškodeniu hlavne elektrických a elektronických súčastí vozidla. To sa následne môže prejaviť poruchami v priebehu jazdy, ktoré pri
väčších rýchlostiach môžu viesť aj k haváriám,“ upozornil predseda Združenia SOVA Mgr. Július Petrus. Navyše, takéto vozidlo je ďalej prakticky nepredajné.

Združenie SOVA preto radí v nasledujúcich mesiacoch pri nákupe používaného auta v oblastiach zasiahnutých povodňami a v ich blízkom okolí, venovať väčšiu pozornosť stavu vozidla z hľadiska možných známok
zatopenia.
„Treba pozorne prehliadnuť miesta pod plastovými
časťami v interiéri, či sa tam neukážu zvyšky piesku alebo bahna. Je užitočné rozobrať čalúnenie vo dverách,
pozrieť sa pod prahové lišty, koberce a sedačky,“ radí
pán Petrus. Známky zatopenia však možno hľadať aj na
miestach, ktoré bežne záujemcovia o kúpu používaného vozidla neskúmajú. „Pozrieť sa treba aj pod prístrojovú dosku, práve pod ňou môžu zostať stopy po zatopení.

Pričuchnite k čalúneniu, či z neho necítiť zápach bahna,
hľadajte škvrny na sedačkách!“ zdôraznil pán Petrus.
Zmienené rady obsahuje tiež príručka združenia pre bezpečnú kúpu ojazdeného auta, ktorú si môžu záujemcovia stiahnuť z webových stránok združenia cez odkaz
http://www.zdruzenie-sova.sk/prirucka.pdf .
Združenie SOVA sa zaoberá pomocou majiteľom
ojazdených vozidiel, kúpených v autobazároch a od individuálnych dovozcov a predajcov. Sťažnosti možno
posielať na e-mail staznosti@zdruzenie-sova.sk alebo zaslať prostredníctvom webového formulára na
www.zdruzenie-sova.sk.

Bosch očakáva citeĽné zotavenie 
po krízovom roku 2009
Bosch Group v Slovenskej republike mala dobrý štart do
aktuálneho obchodného roku a hodlá v tomto roku vykompenzovať väčšinu strát tržieb z roku 2009. Konsolidovaný obrat Bosch Group v Slovenskej republike – predaj tretím stranám na slovenskom trhu – bol 199 milionov eur, čo predstavuje pokles o 28 %. Aj napriek obtiažnej obchodnej situácii zostal počet zamestnancov Bosch
Group v Slovenskej republike stabilný, teda takmer 700.
Divízia Automobilovej techniky, ktorá vytvára väčšinu obratu spoločnosti Bosch v Slovenskej republike, bola svetovou hospodárskou krízou zasiahnutá najviac. Prvý štvrťrok roku 2010 vykazuje známky oživenia, avšak stále na nízkej úrovni. Počet zamestnancov
v závode Holger Christiansen Production Slovakia s.r.o.
v Bernolákove, čo je dcérska spoločnosť Bosch, v roku

2009 vzrástol o 40 pracovníkov a v tomto roku ich plánuje prijať viac ako 50. Závod prepracováva automobilové
alternátory a motory z celej Európy. Divízia automobilových náhradných dielcov získala druhýkrát za sebou prestížne ocenenie “Slovak Gold”, ktoré sa udeľuje najlepším
výrobkom a službám, a to za nezávislý koncept automobilového servisu s názvom Bosch Car Service.
Divízia Spotrebného tovaru a techniky budov naproti tomu zaznamenala len mierny pokles predaja i napriek celkovo obtiažnej hospodárskej situácii. Stabilne
sa vyvíjal obchod v oblastiach Tepelná technika a Domáce spotrebiče. Závod v Michalovciach, 50/50 spoločný podnik so spoločnosťou Siemens, prosperuje a naďalej sa rozrastá. Zaobera sa konštrukciou a vyrobou moderných elektrických motorov a čerpadiel pre domáce

spotrebiče. Nová akvizícia značky Loos doplnila portfolio tepelnej techniky Bosch v roku 2009.
Prísne opatrenia na úsporu nákladov a zabezpečenie likvidity prispeli k tomu, že si spoločnosť Bosch v
Slovenskej republike dokázala udržať zdravú finančnú
bázu aj v krízovom roku 2009. Boli zmrazené kapitálové
investície, zmenšené rozpočty na marketing a obmedzené služobné cesty. “Podpora tohoto procesu zo strany zamestnancov bola pre zavedenie týchto opatrení
nevyhnutná,“ povedal Dr. Karl Strobel, zástupca Bosch
Group na Slovensku a dodal: “S našou podnikovou štruktúrou a oddanými zamestnancami sme na oživenie dobre pripraveni.”

Suzuki SX4 SE
V deň otvorenia autosalónu v Bratislave predstavila značka
Suzuki špeciálnu edíciu SX4 1,6 4x4 SE.
Tento model s bohatou výbavou sa odlišuje od výbavy GS šedou
prednou maskou, spojlerom predného a zadného nárazníka v šedej farbe, šedými strešnými pozdĺžnymi lyžinami, šedými diskami kolies z ľahkej zliatiny, koženým volantom prešívaným striebornou niťou a špeciálnymi poťahmi sedadiel. Výbavu tvorí ESP (elektronický stabilizačný systém), 6 bezpečnostných vankúšov (predné, bočné vpredu a okenné po celej dĺžke bočných okien), predné hmlové

reflektory, centrálne zamykanie s DO, bezkľúčové otváranie dverí a štartovanie, palubný počítač, automatická klimatizácia, elektricky ovládané okná vpredu aj vzadu, elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, vyhrievané predné sedadlá, rádio s CD/
MP3 a ovládaním na volante. Dostupné sú tri metalické farby: Cosmic Black, Silky Silver, Sunlight Copper. SX4 SE je už v predaji. Cena modelu SX4 SE je 14 999 € vrátane metalízy.
www.mot.sk
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Máme stále veľa nebezpečných ciest
Za posledných desať rokov zomrelo na slovenských cestách viac ako
6000 ľudí. Akoby celé mestečko. Takmer každý z nás pozná niekoho,
kto sa pri dopravnej nehode zabil, alebo bol zmrzačený. Morálne, sociálne a ekonomické škody sú nevyčísliteľné. Viac ako polovica smrteľných nehôd sa stala na nebezpečných cestách I. a II. triedy ...
Nie je len problém Slovenska. John Dawson, riaditeľ organizácie EuroRAP bol koncom mája na Slovensku a konštatoval, že v poslednom desaťročí
bolo na cestách Európskej únie usmrtených alebo
ťažko zranených viac ako 2 milióny ľudí. Ekonomická strata predstavuje ročne 2 % európskeho HDP, to
znamená približne 160 miliárd eur.
EuroRAP má veľa skúseností s hodnotením bezpečnosti
ciest. Preto majú jeho slová o tom, že ak nepristúpime k
realizácii účinných opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej infraštruktúry, aj naďalej budeme za to platiť hroznú daň – 200 000 mŕtvych a ťažko zranených osôb na
európskych cestách každý rok.
Najväčie nebezpečenstvo číha na cestách v extravilánoch, mimo veľkých miest. Práve na týchto cestách dochádza v Európe až k dvom tretinám smrteľných
nehôd. Audit vykonaný metodológiou program EroRAP
dokáže riziká na týchto cestách úspešne identifikovať
a následne navrhnúť opatrenia, ktoré umožňujú národným autoritám v oblasti cestnej dopravy, aby investície
na zlepšenie bezpečnosti smerovali práve do tohto segmentu cestnej infraštruktúry.
EuroRAP dokáže analyzovať a odhaliť stovky úsekov na
európskych cestách, kde sú dopravné nehody s násled62 %
všetkých úmrtí na slovenských cestách v roku 2008
sa odohralo na cestách I. a II.
triedy v extravilánoch...

+20
ľudí viac zomrelo pri dopravných nehodách v SR v rokoch
2006-2008 v porovnaní s obdobím 2004-2006

100 %
dĺžky dialnic, rýchlostných
ciest a ciest I. triedy na Slovensku mapuje posledná
analýza EuroRAP za roky
2006- 2008.Naviac mapuje aj vybrané úseky ciest II.
triedy s veľkou intenzitou
dopravy
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kom úmrtia či ťažkého zranenia ľahko predvídateľné, ba
stávajú sa takmer rutinnou záležitosťou. Takýmto nehodám pritom možno veľmi často zabrániť pomerne malými investíciami do cestného dizajnu a jednoduchých
bezpečnostných opatrení. Počet vážnych dopravných
nehôd možno zmenšiť až o polovicu, keď budú cesty vybavené bežnými bezpečnostnými štandardmi – kruhovými objazdmi, stredovými a bočnými zvodidlami, odbočovacími pruhmi na križovatkách, správnym a výrazným dopravným značením a v neposlednom rade separáciou chodcov a cyklistov od premávky vozidiel.
V nasledujúcej dekáde možno v Európe – pomocou nákladovo dostupného a rýchlo návratného programu EuroRAP – predísť najmenej 300 úmrtiam a ťažkým zraneniam denne. Rovnako možno ušetriť až 0,5 % európskeho HDP ročne. Na dosiahnutie týchto cieľov treba mať
uvedomelých vodičov, bezpečné autá, ale takisto aj bezpečné cesty, ktoré dokážu „prepáčiť“ vodičskú chybu, a
pomôcť účastníkom cestnej premávky svoju chybu „pochopiť“ bez toho, aby na jej následky zomreli.
Miera rizika úmrtia a ťažkého zranenia môže byť na určitých cestných úsekoch až 15 krát väčšia ako na bezpečnej ceste. Dokazujú to aj štatistiky dopravných
nehôd na Slovensku

4 hlavné príčiny vážnych dopravných nehôd
Program EuroRAP sa sústreďuje najmä na analýzu dopravných nehôd s vážnymi následkami / úmrtie, ťažké
zranenie osôb /. Ako hlavné príčiny takýchto nehôd program identifikoval štyri typy kolízií v cestnej premávke :
1. čelná zrážka
2. náraz do pevnej prekážky mimo vozovky
3. silný bočný náraz dvoch vozidiel na križovatkách
typu „T“ a „X“
4. kolízia motorového vozidla s chodcom a cyklistom
Aj na Slovensku bolo v rokoch 2006-2008 až 74% úmrtí a ťažkých zranení na cestách viac či menej ovplyvnených jedným z uvedených štyroch faktorov. Samozrejme, že prvotnou príčinou nehody je takmer vždy zlyhanie / chyba / vodiča – neprimeraná rýchlosť, neprispôsobenie jazdy povahe a stavu vozovky, mikrospánok,
nevenovanie sa vedeniu vozidla, či mnohé iné dôvody.
Ak by však slovenské cesty mali vyššiu bezpečnostnú úroveň, boli by schopné fatálnym následkom takejto nehody zabrániť. Výskumy EuroRAP dokazujú,
že až pri 30 % všetkých vážnych nehôd. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené najviac rizikové úseky z dosiaľ preskúmanej časti našej cestnej siete.

2/3
všetkých úmrtí a ťažkých zranení bolo zapríčinených jednou zo 4 hlavných príčin vážnych dopravných nehôd podľa programu EuroRAP: 26
% kolízia s chodcom alebo cyklistom, 14 % havária v križovatke, 12 % náraz do pevnej prekážky mimo cesty a 22 % čelná zrážka

5000 km
klasických protismerných ciest I. a II. triedy v extravilánoch zostane v pôvodnom stave aj po plánovanej dostavbe diaľníc a rýchlostných ciest po roku 2020. Na túto „zabudnutú“ časť cestnej siete koncentruje
svoju pozornosť program EuroRAP

-38 %
bol medziročný pokles úmrtí v cestnej doprave
v roku 2009 /347/ oproti roku 2008 /558/.
Hlavnou príčinou je v tomto prípade zjavne zavedenie nového represívneho Zákona o cestnej premávke /február 2009/, ktoré bohužiaľ
môže mať len krátkodobý účinok. Cielené investície do bezpečnej cestnej infraštruktúry majú
potenciál dlhodobo zmenšiť toto číslo o ďalšiu tretinu

400 km
bola dĺžka pilotnej cestnej inšpekcie na trase
Bratislava-Banská Bystrica a späť, ktorú v
roku 2008 na vlastné náklady realizoval Slovenský autoturist klub, EuroRAP.
Výsledky boli prezentované médiám i expertom, nebol však prejavený žiadny záujem zo
strany národných či regionálnych autorít o
prípadné využitie zistených poznatkov

17 %
sledovanej cestnej siete bolo programom EuroRAP analyzovaných ako bezpečných...

2020
je rok, kedy je plánovaná dostavba rýchlostných komunikácií R3 a R4, ktoré sú súčasťou
doplnkových transeurópskych koridorov

6x
väčšie riziko, že sa pri
dopravnej nehode zabijete, predstavujú klasické protismerné cesty I.
a II. triedy v porovnaní s
diaľnicami, rýchlostnými cestami, či cestami
typu 2+1
74 %
hodnotených úsekov
malo v roku 2008 podľa
programu EuroRAP neakceptovateľne veľkú mieru rizika /zodpovedajúca
1 až 2 hviezdičkám hodnotenia EuroRAP/. Ak na
takejto ceste urobíte vodičskú chybu, je veľmi
pravdopodobné, že zabijete alebo zmrzačíte
seba i spolucestujúcich
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Právna rubrika

Rada advokáta
Osvedčenie o evidencii vozidla (od 1. júna 2010)
Od 1. júna 2010 sa vydávajú nové osvedčenia o evidencii, podobné tým, na ktoré boli motoristi zvyknutí v minulosti. V zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a jeho novelizácie zák. č. 144/2010 Z. z.
sú osvedčenia verejnými listinami, označenými sériou a
evidenčným číslom, ktoré oprávňujú prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách. Osvedčenie o evidencii časť I a časť II sa vydávajú vozidlám,
ktoré podliehajú prihláseniu do dopravnej evidencie a
sú evidenčnými dokladmi. Technické osvedčenie je vydávané vozidlám, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel. Osvedčením o evidencii časť II a technickým osvedčením vozidla sa preukazuje zhodnosť vozidla so schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.
Podľa vyhlášky MDPT SR č. 169/2010 Z. z. je osvedčenie o evidencii časť I doklad s rozmermi 8,6 cm x 5,4
cm vyhotovený ako mikroprocesorová čipová karta zelenej farby s priehľadnou vrstvou na povrchu, s ochrannými prvkami. Údaje uložené na karte sú čitateľné prostredníctvom snímacích zariadení. Osvedčenie o evidencii časť II je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené
na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu. Skladá sa z piatich oddielov: titulná strana, technické informácie o vozidle, základné údaje o evidencii vozidla, potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla a ďalšie
úradné záznamy.
Osvedčenia o evidencii ostatných štátov sú uznávané
za rovnocenné s osvedčeniami o evidencii vydanými v
Slovenskej republike a oprávňujú prevádzkovať vozidlo
v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej
republike.
Ani jedno z osvedčení vozidla sa nesmie uchovávať vo
vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje. Vodič vozidla,
ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, je povinný mať osvedčenie o evidencii časť I – čipovú kartu
- pri vedení vozidla vždy pri sebe. Výnimka sa týka vodiča, ktorý má pri sebe „papierové“ osvedčenie o evidencii časť II v čase najviac do 30 dní od dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II, keď ešte elektronické osvedčenie nebolo vyrobené. Po doručení čipovej karty (osvedčenia o evidencii časti I) vodič vozidla počas vedenia vozidla v premávke na pozemných komunikáciách nesmie
mať pri sebe papierové osvedčenie o evidencii časť II.
Papierové osvedčenie o evidencii časť II bude považované za neplatné na vedenie vozidla, ak sa ním vodič pri vedení vozidla preukáže po 30 dňoch od dňa jeho vydania.
Vodič vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie
vozidiel, je povinný mať technické osvedčenie vozidla
pri vedení vozidla vždy pri sebe.
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Každý prevádzkovateľ vozidla je povinný osvedčenia
chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím. Ich stratu alebo odcudzenie musí
bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Nálezca cudzieho osvedčenia o evidencii ho
musí čo najskôr odovzdať orgánu Policajného zboru, Železničnej polície, obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia odovzdanie príslušnému orgánu Policajného zboru, v prípade technického osvedčenia vozidla odovzdanie príslušnému obvodnému úradu dopravy.
Dôvodov neplatnosti papierového osvedčenia (osvedčenia časť II a technického osvedčenia) je viacero: ak bolo
zničené, stratené alebo ukradnuté, ak je poškodené tak,
že údaje v ňom uvedené sú nečitateľné, ak v ňom boli
neoprávnene vykonané zmeny, záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti či ak bolo vozidlo ukradnuté. Čipová karta je okrem vyššie uvedených dôvodov neplatná aj v prípade, ak je neplatné papierové osvedčenie o
evidencii časť II.
Platnosť elektronického osvedčenia o evidencii časť I je
10 rokov od dňa podania žiadosti o jeho vydanie. Vydáva ho polícia a doručuje ho na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla. Náklady s tým spojené musí znášať Ministerstvo vnútra SR. Papierové osvedčenie o evidencii
časť II sú oprávnení vydávať a zapisovať do neho údaje buď výrobca (zástupca výrobcu) vozidla, alebo štátny
dopravný úrad, obvodný úrad dopravy príslušný podľa
miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla, prípadne orgán Policajného zboru, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke.
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii,
môže na základe písomnej žiadosti požiadať orgán Policajného zboru o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia.
O vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla z
dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia môže požiadať prevádzkovateľ vozidla na základe písomnej žiadosti toho, kto vydal osvedčenie - teda
výrobcu / zástupcu výrobcu prípadne obvodný úrad dopravy. Keď osvedčenie vydal výrobca / zástupca výrobcu, ktorý medzičasom zanikol alebo už neexistuje a
nemá teda kto vydať duplikát, prevádzkovateľ sa bude
musieť obrátiť na obvodný úrad dopravy, ktorý vydá duplikát na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu. K žiadosti o vydanie duplikátu technického
osvedčenia vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do dopravnej evidencie, treba priložiť okrem iného aj odborný
posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komuni-

káciách“ nie starší ako 30 dní od
dňa jeho vydania.
V prípade straty a
odcudzenia technického osvedčenia sa k žiadosti
o duplikát prikladá doklad o ohlásení tejto udalosti na
polícii.
Staršie osvedčenia netreba meniť za nové. Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách uverejnená v
Zbierke zákonov v zákone č. 144/2010 Z. z. ustanovila,
že osvedčenie o evidencii vozidla vydané pred 1. marcom 2005 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť I a
technický preukaz vozidla vydaný pred 1. marcom 2005
sa považuje za osvedčenie o evidencii časť II. Osvedčenie o evidencii vydané pred 1. júnom 2010 sa považuje
za osvedčenie o evidencii časť I. Osvedčenia o evidencii
vydané pred 1. júnom 2010 môžu výrobcovia (zástupcovia výrobcov) vystavovať a vydávať najneskôr do 30.
júna 2010. Pri prihlasovaní vozidla do evidencie už polícia vydá nové osvedčenie o evidencii časť II.
JUDr. Zuzana MARTIŠOVIČOVÁ

Poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní IT služieb
Chyba softvéru, výpadok siete, zlyhanie systému – toto
sú len niektoré z množstva príčin, ktoré môžu viesť k masívnym škodám klientov spoločností poskytujúcich služby v oblasti IT. Od 1. februára 2010 uviedla Allianz - Slovenská poisťovňa na trh nové poistné podmienky pre Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií.
Poistenie je určené pre veľké medzinárodné spoločnosti aj pre malých živnostníkov vykonávajúcich činnosť
zo svojho domova. Pre podnikajúce fyzické osoby bude poistný produkt dostupný v ponuke produktov poistenia podnikateľov Allianz - SP v priebehu roku 2010.
Poistenou profesiou je široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať – od vývoja a predaja
softvéru, hardvéru, cez spracovanie dát, systémovú analýzu, poskytovanie internetových služieb až po poradenstvo a školenia v oblasti IT. Poisťovňa hradí za poisteného
škody spôsobené v dôsledku porušenia povinností poisteného pri výkone poistenej profesie, pričom škodou môže
byť finančná ujma, škoda na zdraví a/alebo škoda na majetku. Súčasťou krytia sú aj náklady konania v prípade, že
poistenému vzniknú náklady v súdnom, správnom alebo
administratívnom konaní o náhrade škody. V rámci poistenia možno dohodnúť aj rôzne rozšírenia ako napríklad krytie škôd v dôsledku neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva alebo nákladov na obnovu alebo nahradenie dokumentov a/alebo počítačových záznamov.

Z domova

SlovaKia žije futbalom!

Slovenská futbalová reprezentácia zaznamenala minulý rok historický úspech, získala miestenku na tohtoročné Majstrovstvá sveta vo futbale v Juhoafrickej republike, kde bude prítomná aj spoločnosť Kia Motors,
ktorá je dlhoročným partnerom viacerých veľkých svetových športových podujatí akými sú napr. Australian
Open, Majstrovstvá Európy vo futbale Euro 2008, či tohtoročné Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA 2010. A
práve futbal, najmasovejší a najpopulárnejší šport na svete, je nosným motívom nielen globálnych, ale i lokálnych sponzoringových aktivít značky Kia. Kia Motors sa svojimi aktivitami formuje ako dôležitý globálny hráč,
lebo si uvedomuje nevyhnutnosť zlepšovania povedomia a poznateľnosti značky Kia, ktorá prináša svojim
zákazníkom i futbalovým fanúšikom výnimočné zážitky - majiteľom vozidiel značky Kia prostredníctvom svojich kvalitných vozidiel a fanúšikom v podobe skvelých futbalových výkonov na svetovom šampionáte.
osloviť široké spektrum poslucháčov a hlavne futbalosvojimi výkonmi vysielajú pozivých fanúšikov a stať sa slovenským hitom ešte pred
tívny signál do sveta,“ povedal
MS 2010 vo futbale. Ako sa hymna natáčala, aká bola
pán Ľubomír Habala, generálny
nálada a hlavný zámer autorky, možno vidieť na exkluriaditeľ Kia Motors Sales Slozívnom videu vytvorenom pre spomínaný nový komunitvensko.
ný portál www.funslovakia.sk. Katka Knechtová o práVýborné výsledky našej futci na tejto piesni povedala: „Futbal nikdy nepatril medzi
balovej reprezentácie a postup
moje obľúbené športy, ale túto výzvu zložiť a nahrať piena vysnívané Majstrovstvá sveseň pre náš slovenský futbalový tím, som prijala. Vďaka
ta, to sú udalosti, ktorými žije
hudbe spoznávam tento šport a mám k nemu omnoho
celé Slovensko. Kia Motors prilepši vzťah. Mojím cieľom bolo vložiť do skladby správpravila pre všetkých futbalonu energiu, duch Afriky, ako aj uviesť Slovensko a prevých priaznivcov rôzne unikátniesť atmosféru fanúšikov. Náš futbalový tím zaznane lokálne projekty v podobe
menal významný pokrok a držím im palce.“ Text piesne
nového zábavného komunitnévznikal s dôrazom na nádych, úsmev, ale i nadhľad, preho portálu www.funslovakia.
tože postup na MS 2010 je obrovským úspechom a prísk, viacerých súťaží o lístky na
padný neúspech počas samotného šampionátu je nepoMS 2010, či dokonca „hymny“,
rovnateľný oproti eufórii, ktorú naši futbalisti vyvolali
ktorú naspievala Katka Knechna našom malom Slovensku.
tová pri príležitosti splnenia sloMyšlienku zložiť hymnu pre slovenskú futbalovú
venského futbalového sna.
reprezentáciu priniesla spoločnosť Kia Motors Sales
Návštevníci nového portálu
Slovensko, Platinový partner našej reprezentácie. „Vewww.funslovakia.sk nájdu na
ríme, že skladba osloví mnohých, nielen futbalových,
stránke užitočné informácie k
fanúšikov, nadchne ich a stane sa naozaj hymnou nášho
tohtoročným Majstrovstvám
historického postupu na Majstrovstvá sveta vo futbasveta vo futbale, ako aj o nale,“ komentuje vznik piesne pán Habala.
šej futbalovej reprezentácii, exVideo z nahrávania piesne „Slovensko na nohy!“ ako
kluzívne iba u nás priebeh naKatka Knechtová s maskotom Majstrovstiev sveta vo futaj samotná pieseň je k dispozícii exkluzívne na novom kohrávania hymny „Slovensko na
bale v Juhoafrickej republike, ktorý dostal meno Zakumi
munitnom portáli Kia Motors – www.funslovakia.sk.
nohy!“ na MS 2010, ktorej hudbu zložila a naspievala Katka
-kaKnechtová, text napísal
Dovozca vozidiel značky Kia na náš domáci trh, spoločVlado Krausz. K disponosť Kia Motors Sales Slovensko, slávnostne podpísala
zícii je aj možnosť „chatrojročný kontrakt so Slovenským futbalovým zväzom
tovať“, prispievať do
v marci 2008 a stala sa Platinovým partnerom Slovendiskusií i zasielať medskej futbalovej reprezentácie. Podpora slovenskej futzi sebou zaujímavý obbalovej reprezentácie je plánovaným pokračovaním v
sah. Zaregistrovaní násponzoringovej stratégii. Počas roka 2009 spoločnosť
vštevníci môžu zároveň
KMSS stála pri športových výkonoch našich futbalisobohatiť obsah portátov a podporovala ich pri neľahkých kvalifikačných zálu zavesením svojich vipasoch na svetový šampionát, ktoré nakoniec skončili
deí, obrázkov a podeliť
pre slovenský tím úspešne.
Úspešný tréner našej futbalovej reprezentácie, pán Vladimír Weis, dostal vlasa o ne s priateľmi. Hym„Sme hrdí, že môžeme sponzorovať jedno z najni od spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko k dispozícii automobil Kia Sona „Slovensko na nohy!“
veľkolepejších športových podujatí na svete. Veľmi
rento, aby sa mohol bezpečne prepravovať počas prípravy našich futbalistov
má všetky predpoklady
nás tešia triumfy našich slovenských športovcov, ktorí
na MS
www.mot.sk
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Ponuka služieb

Úspešná akcia

spoločnosti SLOVDEKRA
Motocykel je najrizikovejším dopravným prostriedkom na cestách. Policajné štatistiky za rok 2009 zaznamenali v SR celkom 438 nehôd motocyklistov na motocykloch všetkých kategórií, pri ktorých bolo usmrtených 26 osôb, 131 bolo ťažko a 267 ľahko zranených. Aj keď v porovnaní s rokom 2008 to bol pozitívny vývoj, veď počet nehôd motocyklistov sa zmenšil o 161 a počet usmrtených je menší o 6 osôb, je potrebné pokračovať v preventívnych opatreniach a akciách na zlepšenie ich bezpečnosti v cestnej premávke.
Medzi akcie uvedeného druhu patrí aj „Deň otvorených dverí STK“, ktorý pripravila a uskutočnila spoločnosť SLOVDEKRA 17. apríla tohto roku na troch zo svojich staníc technickej kontroly, konkrétne v Bratislave
(v STK na Poliankach), Banskej Bystrici a Košiciach. V
súlade s tohtoročným zameraním koncernu DEKRA, do
ktorého je zaradená aj spoločnosť SLOVDEKRA, bola akcia orientovaná predovšetkým na motocyklistov a motocykle. Všetky uvedené STK však boli otvorené aj pre
majiteľov automobilov, ktorí túto príležitosť v hojnom
počte využili.
Odborníci, kontrolní technici spoločnosti SLOVDEKRA bezplatne skontrolovali technický stav 73 motocyklov. Kontrola bola zameraná najmä na kolesá a pneumatiky, brzdy, pruženie a tlmiče, motor s prevodovkou,
osvetlenie a svetelnú signalizáciu, spätné zrkadlá, prenos sily (hnaciu reťaz) a povinnú výbavu. Každý z účastníkov dostal prehľadný formulár s vyhodnotenými kontrolnými úkonmi, ktoré sa na motocykli vykonali. Najviac nedostatkov bolo zistených na osvetlení a svetelnej signalizácii (celkom 41 nedostatkov), konkrétne išlo
o stav a funkčnosť svetlometov, odraziek a osvetlenia
tabuľky s evidenčným číslom. Nasledovali nedostatky
pneumatík (celkom 24 - nesprávne hustenie, nedostatočná hĺbka dezénovej drážky) a nedostatky na pružení a tlmičoch Získanie uceleného obrazu o technickom
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stave motocykla a odstránenie zistených nedostatkov
s nástupom motocyklovej sezóny je príspevkom spoločnosti SLOVDEKRA k ich bezpečnej jazde. V medziobdobí, medzi povinnými pravidelnými technickými kontrolami, alebo pred ich absolvovaním, je takáto kontrola
pre majiteľov motocyklov bezpochyby užitočná. Na akcii sa „predviedli“ takmer všetky známe značky, pričom

najstarším motocyklom bola JAWA 20-Pionier z roku
1967 a najmladším SUZUKI DL 650 z roku 2008.
Každý z účastníkov Dňa otvorených dverí STK dostal užitočné propagačné predmety spoločnosti SLOVDEKRA na podporu bezpečnosti, akými sú reflexné vesty či moto-lekárničky. Nechýbali ani obľúbené
šiltovky.				
-mk-

Ekonomika

„Rok 2010 bude rozhodujúci“
„Pre značku Chevrolet na slovenskom trhu je tradične najdôležitejší záujem zákazníkov o malé automobily
a autá nižšej strednej triedy. V našom prípade teda o Spark a Aveo. Tie tvoria podstatnú časť predajov vozidiel našej značky. Mnohí záujemcovia o malé autá si ich však kúpili už vlani, s využitím „šrotovného“, tento rok predávame menej, pre našich predajcov je veľký problém hľadať nových zákazníkov. To sa prenáša v
značnej miere na plecia dovozcu, ostatne, ako aj pri iných značkách. Myslím si, že rok 2010 bude pre naše
podnikanie rozhodujúci,“ povedal na úvod nášho rozhovoru o predaji automobilov Chevrolet na Slovensku
Country Manager C&S pán Pavel Drábik.
Podarilo sa Chevroletu vlani využiť zavedenie „šrotovného na slovenskom trhu?

naviac , čo sa týka služieb, tiež rôznych akcií zo strany
predajcu, ale aj zo strany importéra.

- Využili sme ho veľmi dobre, pretože hneď od začiatku
sme mali v skladoch dostatok vhodných vozidiel. Horšie je to teraz, slovenský trh s autami je v porovnaní s
vlaňajšom slabší o asi 48 %, čo cítime aj my. Oživenie
ekonomiky Slovenska sa na snahe zákazníkov kupovať si nové autá zatiaľ neprejavuje. Ľudia sú opatrní
a potrebujú zrejme dlhodobejšie potvrdenie tohto pozitívneho trendu, kým budú ochotní minúť úspory alebo sa zadĺžiť kvôli novému autu. Očakávame, že tento rok bude celkový „prepad“ predaja automobilov na
Slovensku asi 25 až 30 %. Pre našich predajcov, aj
pre nás, je teda hlavnou úlohou prilákať k našej značke nových zákazníkov, aby nedošlo k nebezpečnému
oslabovaniu výkonnosti predajnej siete značky.

Čo je momentálne z pohľadu marketingu takou výnimočnou výhodou pre klientov ?

Zmenilo sa v tomto ekonomicky náročnom
období niečo na preferenciách typov z ponuky značky Chevrolet?
- Nie, na Slovensku sa aj v období významných rastov
predaja automobilov – pred dvoma – tromi rokmi –
najviac predávali menšie vozidlá. To sa teraz sotva
zmení. Pre nás teda zostávajú z hľadiska objemu predaja najvýznamnejšie typy Spark a Aveo. Je to cenová relácia, ktorá je pre nás rozhodujúca, ktorá nám v
minulosti tvorila objemy. Preto starostlivo sledujeme
vývoj cien modelov malých áut konkurenčných značiek, lebo cena je v súčasnosti najvýznamnejší nástroj ako zaujať zákazníkov. Tu sú našimi hlavnými
konkurentmi Renault, Citroen, Kia, Hyundai, do istej
miery aj Dacia, i keď táto značka predsa len viac oslovuje trochu iných zákazníkov. V porovnaní so spomínanými značkami sme na tom horšie v tom, že tie
majú na Slovensku podstatne dlhšiu tradíciu ako Chevrolet. O to je naša práca ťažšia, musíme silou nášho
marketingu a kvalitou všetkých ľudí v predajnej
sieti i v importérskej štruktúre presvedčiť potenciálnych zákazníkov, že sa im vyplatí mať automobily
Chevrolet.
O cenách by sme mohli hovoriť strašne dlho, pretože
súčasná situácia u zákazníkov je taká, že by pomaly
chceli auto zadarmo, čo chápam, ale všetci vieme, že
to nejde. Preto sa skôr snažíme zákazníkovi ponúknuť
aj nejakú pridanú hodnotu. Aby videl, že si nekupuje len
kvalitné, spoľahlivé auto, ale dostane k nemu aj niečo

- Je už dobre známe, že každý rok sa uskutočňujú preteky VTTC v Brne. Tohto roku chystáme podobnú akciu, ale v oveľa väčšom rozsahu. Chceme prostredníctvom predajcov osloviť našich zákazníkov, aj potenciálnych, aby sa prišli do Brna pozrieť na preteky VTTC, kde je Chevrolet veľmi aktívnym účastníkom. Veríme, že aj v tomto roku bude úspešný, takže
budeme motivovať našich klientov k získaniu voľného vstupu, kde budú okrem automobilových pretekov
vidieť aj kultúrny program, ktorý tam budeme organizovať. Budeme tam mať svoj stan a za určitých podmienok tento stan bude otvorený širokej verejnosti.
To je jeden z trochu netradičných spôsobov ako chceme, okrem konkurenčných cien vozidiel, získavať pre
našu značku nových priaznivcov. Spoločne s marketingom sa bavíme i o lojalite zákazníkov. Spomínal
som, že vlani sa nám podarilo predať najviac vozidiel „v šrotovnom“. Teraz nasleduje ten krok dva, a to
je tohto roku získať tých zákazníkov do servisu. To
je úloha nášho servisného oddelenia, aby pracovali
s predajcami, aby vniesli motiváciu a ochotu tých zákazníkov, ktorí jazdili doteraz so svojimi vozidlami desať až dvadsať rokov, ktorí si väčšinu prác na svojich
vozidlách robili sami, aby mali dôvod prísť do našich
značkových servisov. Aby sa dozvedeli, že je to cenovo pre nich dostupné a nemusia hľadať menej spoľahlivé spôsoby zabezpečenia servisu svojho vozidla.
Neoslabila sa automobilka Chevrolet krízou
vo svete natoľko, že by majitelia automobilov tejto značky mali mať obavy zo zhoršovania
štandardu služieb, povedzme dodávok náhradných
dielcov alebo plnenia garančných záväzkov?
- Na značke Chevrolet bola v roku 1911 založená podstata koncernu General Motors. V roku 1931 sa General Motors stal celosvetovo najväčším výrobcom automobilov, a najväčšiu zásluhu na tom má práve Chevrolet. Patrí do rodiny General Motors a vždy bude
patriť. General Motors ani v najhorších chvíľach krízy neuvažoval o tom, že táto značka by bola na predaj. Európske aktivity Chevroletu spadajú pod našu

juhokórejskú divíziu General Motors, naša produkcia
vychádza zo stabilného základu, máme samostatné
vývojové stredisko v Južnej Kórei, kde sa robí výskum a vytvárajú sa nové typy, máme na čom stavať.
Nie je dôvod pre obavy z akéhokoľvek zhoršenia komfortu služieb pre zákazníkov zo strany automobilky.
Chevrolet nie je lacnou značkou, ale ponúkame maximálne možnú úžitkovú hodnotu za utratené peniaze pre zákazníkov. A v tom chceme ešte dôslednejšie
pokračovať. Dodal by som ešte, že Chevrolet je štvrtou najväčšou značkou na svete v počte predaných
vozidiel. To je nepochybne možné len vďaku širokému
portfóliu kvalitných automobilov a dlhodobo spoľahlivých služieb zákazníkom. Čoskoro uvedieme na európsky trh päť ďalších noviniek. Budúci rok to bude
nové Aveo, typ Orlando, postavený na platforme Chevroletu Cruze. V ponuke budeme mať aj päťdverový
model Cruze, automobily Camaro aj Corvette. V roku
2012 uvedieme na trh Chevrolet Volt, vozidlo s elektrickým pohonom.
Považujete predajnú sieť Chevroletu na Slovensku za postačujúcu?
- Áno. Máme 14 predajných miest rovnomerne rozmiestnených po Slovensku. V súčasnej dobe necítime, že by sme mali niekde nejakú kapacitnú rezervu,
alebo dieru, kde by zákazník nemal možnosť sa stretnúť s našou ponukou a so službami Chevroletu.
Zhováral sa: Samuel BIBZA
www.mot.sk
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Koncept hybridného bicykla Lexus 

Spoločnosť Lexus si vybudovala pozíciu priemyselného lídra v zavádzaní pokročilých technológií na trh so
špičkovými automobilmi. V tomto prípade použili rovnaké myslenie v menšom meradle, aby vytvorili hybridný
bicykel Lexus, dizajnový koncept, ktorý preberá základné konštrukčné a dizajnové hodnoty značky, avšak tentoraz na dvoch kolesách namiesto štyroch.
V každom ohľade ide o Lexus, počnúc pútavým

rámom v štýle dizajnovej filozofie L-finesse až po použitie hybridnej energie, elektrického osemstupňového
prevodu a konštrukcie z ľahkých uhlíkových vlákien.
Sila šliapania cyklistu sa zosilňuje využitím elektromotora s výkonom 240 W na prednom kolese, ktorý poháňa lítium-iónová batéria s napätím 25,9 V. Zároveň si možno vybrať medzi režimami Eco alebo Power.
Rovnako ako v prípade systému Lexus Hybrid Drive i tu

existuje funkcia rekuperácie energie, ktorá pomáha dobíjať batériu využitím kinetickej energie vytváranej počas brzdenia. Hybridný bicykel Lexus využíva pohon
oboch kolies pomocou remeňového systému..
V súčasnosti sa neplánuje, že by sa z hybridného bicykla Lexus stal sériovo vyrábaný model.
-ls-

MU BY PEUGEOT už aj v MADRIDE
Počas konferencie, ktorej predsedal Komisár pre bezpečnosť a mobilitu mesta Madrid, spoločnosť PEUGEOT Španielsko oficiálne oznámila uvedenie novej služby
v oblasti mobility v Španielsku - MU by PEUGEOT.
Tento projekt uviedli do činnosti 20. mája 2010
a PEUGEOT bude ponúkať nevídané služby vo svete automobilov, ktoré umožnia občanom mesta, majiteľom,
ale aj ne-majiteľom automobilov PEUGEOT prístup
k celému radu mobilných služieb prispôsobených ich
potrebám, a to prostredníctvom siete predajcov PEUGEOT Španielsko , ktorá kompletne vstúpila do tohto programu. MU by PEUGEOT je ponuka mobility, ktorá sa dá predplatiť a aj dobiť na špeciálnej stránke
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www.mu.peugeot.es. Každý záujemca si zakladá na
stránke svoje osobné konto. Každý zaregistrovaný si
následne bude môcť prenajať automobily a príslušenstvo z celej ponuky PEUGEOT, ako aj pridružené služby.
Ponuka MU by PEUGEOT má 2 časti :
Prenájom automobilov alebo doplnkov PEUGEOT: bicykel, elektrický bicykel, skúter 50 alebo 125 cm3
a takmer celú ponuku automobilov značky (107, 207CC,
308CC, 407 Coupe, 3008, 5008, RCZ, ... ), úžitkové automobily, náhradný automobil s 2 alebo 4 kolesami,
GPS, nosič lyží, autosedačky, ...
Koncom roka PEUGEOT bude ponúkať aj nový elektrický

automobil ION, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou
kompletnej ponuky PEUGEOT.
Prístup k službám, ktoré ponúka partner: v spolupráci s cestovnou kanceláriou môže napríklad,majiteľom účtu, pomocou jednoduchého telefonátu, rezervovať letenku, vlak, rezervovať hotel alebo priamo zorganizovať cestu podľa vlastných potrieb.
Systém MU by PEUGEOT už úspešne uviedli vo francúzskych mestách Brest, Lyon (na snímkach), Nantes, Rennes a Paríž, kde sa už celkom zaregistrovalo viac ako
2000 klientov. Po Madride bude v Španielsku nasledovať Barcelóna, kde bude tiež uvedený tento výnimočný
projekt mobility.			
-pt-

Zo sveta

Modernizované Audi TT

Nemecká automobilka Audi zverejnila nedávno informácie o svojom zmodernizovanom type TT, ktorý sa vyrába ako kupé i roadster. Na karosérii boli vykonané len
malé úpravy, nový predný nárazník má väčšie otvory
na vstup chladiaceho vzduchu, mriežka prednej masky
je lesklo čierna a hmlové svetlá sú lemované chrómovanými krúžkami. Spodnú hranu reflektorov lemuje 12
bielych svietiacich diód, ktoré slúžia ako denné svetlá.
Modifikovaná bola aj zadná časť vozidla, ktorá má teraz
väčší difúzor. Úpravami karosérie sa dĺžka vozidla zväčšila o 2 cm, na 4187 mm. Šírka vozidla (1842 mm) a jeho
výška (1352 mm pre kupé a 1357 mm pre roadster) sa
nezmenili. Na zadnej časti je spojler, ktorý sa automaticky vysúva pri rýchlosti 120 km/h. Batožinový priestor
roadstera má objem 250 litrov. Mäkká sklápacia strecha sa otvára buď ručne, alebo pomocou elektrohydraulického mechanizmu (trvá to 12 sekúnd). Zmodernizovaný bol aj interiér vozidla, v ktorom sú teraz dekoračné

prvky s hliníkovým vzhľadom. Sortiment motorov tvoria tri prepĺňané štvorvalce s priamym vstrekovaním
paliva. Novinkou je dvojlitrový motor TFSI (s priamym
vstrekovaním benzínu), ktorý je vystrojený systémom
variabilného zdvihu ventilov. Je náhradou za doterajší dvojlitrový motor TFSI a za 3,2-litrový vidlicový šesťvalec, vyvíja maximálny výkon 155 kW. Kombinovaná
spotreba tohto motora je 6,6 l/100 km, čo je o 1,1 l/100
km menej v porovnaní s doterajším motorom. Kupé TT,
vystrojené týmto motorom, zrýchli z 0 na 100 km/h za
6,1 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 245 km/h.
V kombinácii so šesťstupňovou prevodovkou S tronic
a pohonom všetkých kolies quattro trvá zrýchlenie na
„stovku“ len 5,6 sekundy. Druhým zážihovým motorom
je 1,8-litrový štvorvalec TFSI dodávaný v kombinácii
so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou a pohonom predných kolies. Maximálny výkon tohto motora je 118 kW. V ponuke je aj vznetový dvojlitrový motor

s výkonom 125 kW.. Priemerná spotreba tohto motora
je 5,3 l/100 km. Všetky tri motory sú vystrojené systémom na rekuperáciu energie počas brzdenia (energia sa
využíva na dobíjanie akumulátora). Na želanie môžu byť
všetky verzie modelu TT vystrojené tlmičmi s elektronicky riadenou tuhosťou. Vodič má k dispozícii dve charakteristiky tlmenia, a to normálny alebo športový mód.
Športovejší model TTS, dodávaný ako kupé i roadster,
je poháňaný dvojlitrovým motorom TFSI, ktorého výkon
bol zväčšený na 200 kW. Kupé TTS má maximálnu rýchlosť 250 km/h a jeho priemerná spotreba je 7,7 l/100
km. Špičkovým modelom TT RS, poháňaný prepĺňaným
2,5-litrovým radovým päťvalcom s maximálnym výkonom 250 kW Kupé TT RS zrýchli z 0 na 100 km/h za 4,6
sekundy a obmedzovač maximálnej rýchlosti môže spoločnosť quattro GmbH na želanie zákazníka prestaviť z
250 km/h na 280 km/h.
(RM)

Jazda v automobile Volvo 
zmierňuje alergie
Jar a začiatok leta sú nádherné pre mnohých ľudí, no
pre iných sú veľkým utrpením. Ľudia trpiaci alergiou
alebo astmou majú cez peľovú sezónu iba málo útočísk.
Jazda v automobile značky Volvo im uľahčuje život.
“Filtre, ktoré montujeme na čistenie vzduchu vstupujúceho do kabíny posádky, odstraňujú aj čiastočky spôsobujúce alergie. Jazda v automobile môže skutočne uľahčiť dýchanie mnohým ľuďom s akútnymi problémami, hovorí Andreas Andersson, manažér spoločnosti Volvo Cars pre optimalizáciu interiérov z hľadiska alergie. Filtre čistiace vzduch majú dve funkcie – jedna vrstva zachytáva mikroskopické čiastočky zo vzduchu a druhá s aktívnym uhlím neutralizuje plyny vnikajúce do kabíny vozidla. Kvalitu vzduchu v kabíne monitoruje systém kvality vzduchu, merajúci množstvo plynov vo vzduchu privádzanom do kabíny. Ešte predtým
ako hodnoty škodlivých plynov dosiahnu kritickú hodnotu, systém automaticky zastaví prívod vzduchu do kabíny a automaticky prepne na vnútornú cirkuláciu. Preto

je vzduch v kabíne automobilu principiálne vždy čistejší
ako okolitý vonkajší vzduch.
Jedným z faktorov prispievajúcich k čistému vzduchu v kabíne je systém automatickej ventilácie, ktorý
vyvetrá kabínu, keď vodič odomkne vozidlo diaľkovým
ovládačom. Takýto systém sa momentálne montuje do
typov Volvo S80, XC60, V70, XC70 a S60, no postupne
bude zavedený do všetkých automobilov značky.
Všetky textílie používané v modeloch značky Volvo majú prísny certifikát Öko-Tex*, čo je ojedinelý zjav
v automobilovom priemysle. Kožené materiály používané na čalúnenie sú vypracované úplne bez použitia chrómu a preto neobsahujú jeho zvyšky. Navyše aj dekoračné obklady a lesklé okrasné prvky v kabíne sú vyrobené tak, aby sa z nich iba minimálne uvoľňoval nikel. Výsledkom je, že päť typov Volvo s deviatimi rozličnými vyhotoveniami interiéru má takú kvalitu, že ich odporúča
švédska „asociácia astmy a alergie“ (Asthma- och Allergiförbundet). Viacero modelov Volvo získalo aj vysoké

hodnotenie asociácie Healthy Car v USA – nezávislej organizácie ktorá robí vlastné výskumy a štúdie škodlivých látok v kabínach automobilov.
Výskumní pracovníci spoločnosti Volvo Cars teraz
pracujú na vývoji filtrov, ktoré dokážu zachytiť aj najmenšie pevné čiastočky vo vzduchu. Tie nespôsobujú
bezprostredné symptómy ako väčšie čiastočky, iniciujúce prepuknutie alergie, ale môžu spôsobiť negatívne
zdravotné efekty z dlhodobého hľadiska.
Vývoj automobilového interiéru, optimalizovaného
z hľadiska alergie, je súčasťou vízie, ktorú spoločnosť
Volvo Cars prezentovala pod hlavičkou DRIVe Towards
Zero (Smerovanie k nule), ktorej cieľom je vyvinúť automobily úplne bez škodlivých čiastočiek a emisií CO2. Jediným štátom, ktorý právnymi predpismi upravuje kvalitu vzduchu v automobile, je Čína. V Japonsku takéto
predpisy platia pre domácich automobilových výrobcov.
-vo-
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Opel Astra 1.6 Turbo Ecotec Sport

Sestra Insignie
Uvedenie novej generácie Astry je udalosťou nielen v automobilke Opel, ale aj na najväčších európskych automobilových trhoch, pretože Astra už desaťročia súperí s Volkswagenom Golf  o punc najlepšieho auta nižšej strednej triedy. A technicky pár rokov je ich rovnocenným súperom aj Ford Focus. Preto vlaňajšie predstavenie novej Astry bolo pod drobnohľadom európskej motoristickej tlače a záujem je aj o testovanie tohto vozidla. Vyskúšali sme Astru poháňanú najvýkonnejším zážihovým motorom z ponuky s kvalitnou výbavou Sport.
Pri vývoji Astry Opel využil mnohé prvky z konštrukcie
o triedu väčšej Insignie, ktorá, ako je známe, sa stala
Autom roka 2009. A rovnako pristupoval aj pri navrhovaní jej vonkajších rozmerov: Insignia patrí medzi najväčšie autá strednej triedy, Astra s dĺžkou 4419 mm
v nižšej strednej. Dizajnéri to však nepretavili do
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nadpriemerne veľkého interiéru, estetické kritériá mali
prednosť, to isté platí o snahe poskytovať v tejto triede nadpriemerný komfort. Cítiť ho už pri tlmenom zvuku zatváraných dverí a počas jazdy kvalitné odhlučnenie kabíny. Opticky ho dotvárajú prvky známe z Insignie,
napríklad volant či prístrojový panel. Stredová konzola

prístrojovej dosky je husto posiata ovládačmi audiosústavy a ventilačného systému (s automatickou klimatizáciou). Ale pri ich ovládaní nie je nič nelogické, netreba sa dlho „preklikávať“ pri potrebe niečo v nastavení
meniť ako pri multifunkčných prepínačoch, takže množstvo tlačidiel na stredovej konzole nám neprekážalo.

Vyskúšali sme

Opel Astra 1.6 Turbo Ecotec Sport

Predné, anatomicky optimalizované sedadlá (za príplatok), ktoré malo skúšané vozidlo, sa dajú veľkoryso prestavovať všetkými potrebnými smermi. Majú aj
účinné bočné opory. Za nimi je síce menej miesta, ako
by sa dalo očakávať podľa vonkajších rozmerov vozidla, ale osoby s výškou okolo 180 cm sediace vzadu nebudú tlačiť kolenami do operadla predného sedadla, ani
hlavou odierať čalúnenie stropu. O tom, že konštruktéri Opla rátajú s tým, že na zadných sedadlách sa len zriedka niekto vozí (potvrdzujú to nielen štatistiky, ale aj
pohľad do áut prúdiacich po cestách), svedčí aj „fixovanie“ opierok hlavy zadných sedadiel len v jednej vysunutej polohe, čo nie je práve ergonomické. Nová Astra má

vpredu dostatok praktických odkladacích priestorov,
ktoré v predchádzajúcej generácii chýbali. Zadné sedadlá majú priečne delené sklopné operadlo. Za nimi je batožinový priestor s objemom 370 litrov, čo nie je ohurujúca veľkosť. Má dvojité dno, pomerne vysokú „nakladaciu hranu“ a priemerne veľký vstupný otvor po vyklopení „piatych dverí“. Sklopením operadiel zadných sedadiel objem pre náklad vzrastie na 1235 litrov. Pôvodná dĺžka batožinového priestoru 836 mm sa predĺži na
1549 mm, pridané „dno“ z rubov operadiel zadných sedadiel nemožno sklopiť úplne do vodorovnej roviny. Kto
nemá nadpriemerne vysokých členov rodiny, ktorých by
pravidelne usádzal na zadné sedadlá, nepreváža často
objemné predmety s veľkou hmotnosťou v batožinovom
priestore, tomu priemernosť Astry z hľadiska objemu
za operadlami predných sedadiel iste nebude prekážať.
Kvalitu nová Astra potvrdzuje aj pri jazde. Skúšané vozidlo malo podvozok s príplatkovým systémom
Flex-Ride, ktorého podstatnou časťou sú adaptívne tlmiče a dosah na reguláciu nastavenia riadenia aj riadiacej jednotky motora. Tento technický výdobytok mala
už aj predchádzajúca generácia Astry. Pri novinárskej
prezentácii Astry v Nemecku sme vlani vyskúšali aj modely so základným vyhotovením podvozka. A aj vtedy
v nich bola jazda pohodlná a správali sa na ceste stabilne. S aktívnym podvozkom je to ešte väčší zážitok.
Reguláciu podvozka, pri ktorom sa mení nielen tvrdosť
charakteristiky tlmičov pruženia, ale aj charakteristika
posilňovača riadenia a elektronického prenosu pohybov
akceleračného pedála na škrtiacu klapku motora, možno prestavovať do komfortného alebo športového režimu. Pri športovom by stabilizačný systém nemusel až

tak horlivo zasahovať, pretože zbytočne ruší veľký potenciál podvozku pre športový štýl jazdy. Zvlášť, ak vozidlo poháňa výkonný motor, akým Ecotec 1.6 Turbo určite je. Vodič môže režimy Tour a Sport prepínať počas
jazdy a rozdiel medzi nimi on, ale i posádka určite zaregistruje. Komfortný režim Tour zabezpečuje Astre mäkkosť prejazdu nerovností takmer na úrovni automobilov
strednej triedy, pričom stabilita vozidla v zákrutách je
príkladná. Po prepnutí do režimu Sport pruženie stuhne,
a vodič cíti, že to isté platí aj o riadení.
Turbodúchadlom prepĺňaný 1,6-litrový zážihový
motor s najväčším výkonom 132 kW je pružný, najčastejšie sme využívali otáčkové pásmo od 1800 do 3000
za minútu, pri jazde po rovine nebolo treba podraďovať pri obvyklých úrovniach zrýchlenia prúdu vozidiel.
Motor je tichý, ale v skromnosti pri odbere paliva z nádrže sa vznetovým motorom nevyrovná. Nie je problém
jeho otáčky vyhnať hodne nad 6000 za minútu (aj keď
zrýchľovanie už vtedy nie je také citeľné, takže to nemá
praktický význam), ale aj keď sme tento režim využívali len skutočne ojedinele a snažili sme sa to kompenzovať
pokojnou jazdou, spotreba benzínu v kombinovanej prevádzke zostala na úrovni 8 l/100 km, čo je dosť ďaleko
od oficiálnej hodnoty 6,8 l/100 km. S prihliadnutím na nemalú hmotnosť Astry to ale nie je prekvapujúca hodnota.
Nová Astra je už pri základnej úrovni výbavy veľmi
dobre vybavená, skúšané vozidlo s výbavou Sport malo
už aj také komfortno-bezpečnostné prvky ako je automatické prepínanie diaľkových svetiel, takže aj s prihliadnutím na to bude takáto nová Astra nepochybne pre
mnohých motoristov lákavou voľbou. Cena modelu Opel
Astra 1.6 Turbo Ecotec Sport je 22 010 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový,16-ventilový, prepĺňaný zážihový, ventilový rozvod 2xOHC, kompresný pomer 8,8:1, zdvihový objem
1598 cm3, najväčší výkon 132 kW pri 5500 ot./min., krútiaci
moment 230 Nm pri 2200 až 5400 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, priečne vedená Wattovým priamovodom, vinuté pružiny, kotúčové brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ABS, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým
posilňovačom, obrysový priemer 11,5 m, pneumatiky rozmeru 205/55 R 15.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4419/1814/1510
mm, rázvor náprav 2685 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1544/1558 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1490/1965 kg, objem batožinového priestoru 370/1235 l,
objem palivovej nádrže 56 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 221 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,5 s, spotreba benzínu v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 8,8/5,6/6,8 l/100 km, CO2
160 g/km.
www.mot.sk
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Toyota Auris 1.6 Valvematic Luna

Účelné zmeny
Po troch rokoch na trhu prešiel zástupca Toyoty v nižšej strednej triede, Auris, inovačnou kúrou. Nebola len
formálna, pretože nástupca slávnej Corolly v Európe nenaplnil očakávania vedenia Toyoty a nedokázal ohroziť pozície najväčších európskych konkurentov. A s tým sa najväčší svetový výrobca automobilov nehodlá
zmieriť. Vyskúšali sme model poháňaný 1,6-litrovým zážihovým motorom a strednou úrovňou výbavy Luna.
Silné stránky Aurisu, s ktorými vstupoval na európsky trh, konštruktéri zachovali bez zmien. Platí to napríklad o priestrannosti kabíny alebo o bezpečnostnej
úrovni vozidla. Aj keď celkovou dĺžkou mierne nad 4,2
m nemali tvorcovia interiéru ľahkú prácu pri zabezpečení dostatku miesta pre nohy aj hlavy cestujúcich na
zadných sedadlách, výsledok je výborný. Pomohla im
nadpriemerná výška vozidla (1515 mm), umožňujúca
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koncipovať predné aj zadné sedadlá pre „vzpriamenejšie“ sedenie. Sedacie časti zadných sedadiel sú dlhé len
460 mm, ale vďaka tomu, že sú až 390 mm nad podlahou, celkom pohodlne sa na nich sedí aj osobám s výškou nad 180 cm. S úrovňou výbavy Luna dokáže Auris
uspokojiť aj nároky náročnejších motoristov. Súčasťou
výbavy je napríklad dvojzónová automatická klimatizácia či tempomat s obmedzovačom rýchlosti.

Dizajnéri spravili niekoľko pomerne výrazných zmien aj
v tvarovaní karosérie – nárazníkov, reflektorov vpredu i vzadu, na maske chladiča i kapote motora, z užívateľského hľadiska nie sú podstatné. Kto si potrpí na
mäkčené povrchy plastov, teraz sa na niektorých dielcoch interiéru objavili. Nový volant s menším priemerom a hrubým vencom je v rukách príjemný, pre vodiča
je príjemná aj poloha preraďovacej páky šesťstupňovej

Vyskúšali sme

Toyota Auris 1.6 Valvematic Luna

výkony na ceste. Svojou koncepciou karosérie vynikajúco plní funkciu rodinného auta a tejto úlohe je prispôsobený aj podvozok.
Mimoriadnu pozornosť si zaslúži aj motor 1.6 Valvematic, pravdepodobne najvýkonnejšia „jedna šestka“ s atmosférickým plnením (97 kW) v sériovo vyrábaných autách, ktoré sú dnes na trhu. Konštruktéri to dosiahli použitím variabilného časovania aj veľkosti zdvihu ventilov, čím optimalizovali proces plnenia valcov zápalnou zmesou aj následný proces jej horenia. Vďaka
tomu má tento motor, s prihliadnutím k jeho výkonu, pozoruhodne malú spotrebu benzínu. Toyota ho používa aj
vo väčšom type Avensis, a úspornosť potvrdil aj v Aurise. Pri dodržiavaní limitov rýchlosti, s približne vyrovnaným podielom jázd v meste, po cestách I. a II. triedy a diaľnici, vychádzala priemerná spotreba 7,2 l/100 km.
Toyota Auris 1.6 Valvematic s výbavou Luna sa predáva za 14 790 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

prevodovky na šikmo dolu sa zvažujúcej konzole. To už
ale poznáme aj z Aurisu pred jeho modernizáciou a nič sa
nemení ani na našom hodnotení, že je to síce pre oči pekné riešenie, ale funkče už menej. Napríklad plytký odkladací priestor pod touto konzolou nie je praktický, na to,
aby z neho vypadli kľúče alebo iné odložené predmety,
naozaj nemusia v zákrute pískať pneumatiky.

Podstatné zmeny k lepšiemu sa pri modernizácii
udiali aj pri vylaďovaní podvozku. Pruženie je teraz tvrdšie, ale nie o toľko, aby si podvozok neporadil s bežnými nerovnosťami cesty a nárazy necitlivo prenášal do
karosérie. Karoséria sa v zákrutách menej nakláňa do
strán, ale už aj s ohľadom na jej väčšiu výšku nemožno
Auris pokladať za vhodné auto pre mimoriadne športové

Motor: 4-valcový, 16-ventilový zážihový, ventilový rozvod
2xOHC, kompresný pomer 8,8:1, zdvihový objem 1598 cm3,
najväčší výkon 97 kW pri 6400 ot./min., krútiaci moment
160 pri 4400 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, kotúčové brzdy,
vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 205/55 R 16.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4245/1760/1515 mm,
rázvor náprav 2600 mm, rozchod kolies vpredu i vzadu 1525
mm, pohotovostná/celková hmotnosť 1350/1750 kg, objem batožinového priestoru 350/777 l, objem palivovej nádrže 55 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 195 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 10 s, spotreba 95 oktán. benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke
8,6/5,5/6,6 l/100 km, CO2 153 g/km.

www.mot.sk

21

Vyskúšali sme

Škoda Superb Combi 2.0 TDI CR 125 kW
Elegance

Luxus s úsporným motorom
Minulú jeseň spoločnosť Škoda Auto predstavila svoj najväčší model, Superb Combi. V májovom čísle sme písali o prvých skúsenostiach s týmto
modelom na našich cestách, keď sme skúšali vozidlo so zážihovým motorom 1.8 TSI s pohonom kolies prednej aj zadnej nápravy, ručne ovládanou prevodovkou a úrovňou výbavy Elegance. O pár týždňov sme mali
možnosť vyskúšať aj Superb Combi s dvojlitrovým vznetovým motorom,
s automatickou päťstupňovou prevodovkou, pohonom kolies prednej nápravy a opäť s najvyšším stupňom výbavy Elegance.
Superb Combi je rovnako dlhý aj široký ako liftback. Je
vyšší o 19 mm, so štandardne dodávanými pozdĺžnikmi strešného nosiča o 29 mm. Interiér je rovnaký ako v
liftbacku, a ak máme porovnávať len interiéry obidvoch
kombi, tak sa líšili len farbou čalúnenia a pákami prevodovky - v neskôr skúšanom modeli bola voliaca páka
automatickej prevodovky s možnosťou aj ručného, sekvenčného, preraďovania. Keďže sme už viackrát písali aj
Superbe s karosériou liftback, ktorý má rovnako veľkoryso koncipovaný, hodnotný interiér ako kombi, sústredíme sa len na správanie sa dvojlitrového vznetového
motora vyladeného na najväčší výkon 125 kW vo „vlajkovej lodi“ značky Škoda.
Z označenia vznetových motorov koncernu
Volkswagen sa postupne stráca doplnok PD a pribúdajú motory s označením CR za tradičným TDI. CR, znamenajúce vstrekovací systém common rail miesto v koncerne dlho preferovaného vstrekovacieho systému čerpadlo (pumpa)-dýza (PD). Pre posádky automobilov je
táto zmena najmä „počuteľná“. Obtiažne plnenie limitov
emisnej normy Euro 5 pre motory so vstrekovacím systémom PD motoristov u nás ešte príliš netrápi, pretože zatiaľ nemáme prevádzku áut zdaňovanú podľa emisií, odlišné vstrekovacie systémy ešte nespôsobujú významnejšie rozdiely v spotrebe paliva, ani vo výkone.
Motor v teraz skúšanom Superbe Combi už má vstrekovací systém common rail, ktorého hlavnou prednosťou je možnosť presnejšieho členenia celkového množstva vstrekovaného paliva do valca pri jednom pracovnom zdvihu piesta do viacerých oddelených dávok. To
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spôsobuje „mäkší“, postupný priebeh horenia jemnejšie
rozprášenej nafty vo valcoch, čo sa prejavuje okrem iného aj menším celkovým hlukom motora a menšími vibráciami. Samozrejme aj menším množstvom škodlivých
zložiek vo výfukových plynoch, pretože rozprášená nafta vstrekovaná do valca postupne, zhorí dokonalejšie a
v spaľovacích priestoroch nie sú také veľké špičky teplôt ako pri menšom počte vstrekov pripadajúcich na jeden pracovný cyklus vo valcoch motora.
Odpoveď na otázky, ktoré sme si dávali pred prevzatím vozidla, či budú zvuk vznetového motora a jeho
výkon primerané pre reprezentatívne auto, akým Superb rozhodne je, presvedčivo zodpovedal motor už po
niekoľkých stovkách metrov jazdy. Jeho tlmený zvuk
preniká do kabíny len decentne a posádka ho začne vnímať len pri zrýchľovaní s využitím otáčkového pásma
nad 4000 otáčok za minútu. Aj v tomto režime ešte dokáže zabezpečiť zreteľný rast rýchlosti veľkého auta s
pohotovostnou hmotnosťou 1,6 t, takže rozptýlil aj naše
mierne pochybnosti o výkonovej dostatočnosti. Schopnosť tohto modelu zrýchľovať z pokoja na 100 km/h za
8,6 s je nepochybne dostatočná. A keďže pri bežnom spôsobe jazdy motor netreba „vytáčať“, pri plynulej jazde do
rýchlosti 100 km/h otáčky neprekročia hodnotu 2000 za
minútu, spotreba nemusí prekročiť ani 5,5 l/100 km. A to
je pri takom veľkom aute príjemné zistenie.
Škoda Superb Combi 2.0 TDI CR 125 kW Elegance
so šesťstupňovou automatickou prevodovkou sa predáva za 37 549 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový,16-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kompresný pomer 16,5:1, zdvihový objem 1968 cm3, najväčší výkon 125
kW pri 4200 ot./min., krútiaci moment 350 Nm pri 1750 až
2500 ot./min.
Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies
prednej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a
spodných trojuholníkových ramenách, priečny skrutný stabilizátor, zadná viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové
brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, ESP, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, pneumatiky rozmeru 225/40
R 18.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4838/1817/1510
mm, rázvor náprav 2758 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1545/1517 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1594/2157 kg, objem batožinového priestoru 633/1865 l,
objem palivovej nádrže 60 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 218 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,9 s, spotrebanafty v mest./mimomest. cykle/komb. prevádzke 8/5,2/6,2 l/100 km, CO2
162 g/km.

Zo sveta

Najvýkonnejšie Porsche všetkých čias

Významné svetové automobilky doteraz prezentovali
svoje novinky najmä na európskych či amerických autosalónoch. V ostatných rokoch však čoraz väčší význam začínajú zohrávať autosalóny na „východe“, najmä v Pekingu a Moskve. Práve moskovský autosalón,
ktorý sa bude konať koncom augusta, si nemecká automobilka Porsche zvolila za miesto svetovej premiéry
svojho najnovšieho modelu 911GT2 RS. Z tohto označenia vyplýva, že ide o verziu základného modelu GT2.
V porovnaní s modelom GT2 má verzia GT2 RS menšiu hmotnosť (o 70 kg) a väčší výkon motora (o 51,5 kg).
Hmotnosť vozidla pripraveného na jazdu je len 1370 kg.
Na pohon vozidla slúži 3,6-litrový plochý šesťvalec (tzv.

boxer), ktorý je prepĺňaný dvoma turbodúchadlami s variabilnou geometriou usmerňovania prúdu spalín do turbíny. Krútiaci moment motora, ktorého maximálny výkon je 456 kW, sa na zadné kolesá prenáša prostredníctvom šesťstupňovej ručne ovládanej prevodovky. Napriek nárastu výkonu motora klesla priemerná spotreba
o päť percent, na 11,9 l/100 km. Na zadných kolesách
sú špeciálne pre toto vozidlo vyvinuté pneumatiky rozmeru 325/30 ZR 19. Brzdová sústava je vystrojená keramickými brzdovými kotúčmi.
Opticky sa model GT2 RS odlišuje od modelu GT2
niekoľkými prvkami z uhlíkových kompozitov, širšími kolesami a rozšírenými prednými blatníkmi. Nové

diskové kolesá z ľahkej zliatiny majú centrálny uzáver.
K aerodynamickým zlepšeniam patrí prepracovaná hrana predného spojlera a o 10 mm vyšší zadný spojler. Porsche 911 GT2 RS zrýchli z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy, rýchlosť 200 km/h dosiahne za 9,8 sekundy
a rýchlosť 300 km/h za 28,9 sekundy. Maximálna rýchlosť najvýkonnejšieho cestného Porsche všetkých čias
je 330 km/h. Porsche vyrobí len 500 vozidiel typu 911
GT2 RS, ktoré sa na európskom trhu začnú predávať
v septembri tohto roka, na americkom v októbri. Na nemeckom trhu sa toto nové Porsche bude predávať za
237 000 eur.
(RM)

ŠKODA AUTO NA 29. STRETNUTÍ 
GTI WÖRTHERSEE 2010
Škoda Auto sa zúčastnila na tuningovom zraze GTI
pri rakúskom jazere Wörthersee. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 12. - 15. 5. 2010. Automobilka sa prezentovalA dizajnovo upravenými modelmi Fabia RS+
a Octavia RS+ a dvoma pretekárskymi špeciálmi Fabia Super 2000. Upravené vozidlá pochádzajú priamo z dizajnérskej dielne Škoda Auto pod vedením Jozefa Kabaňa, vedúceho oddelenia dizajnu. Modely predstavili špeciálne optické balíky výbavy a farebné úpravy s využitím samolepiacich fólií.
Fabia RS+ bola pripravená na základe modelu Fabia RS špeciálne pre zraz
pri Wörthersee. Jasné tvary zdôrazňujú optickú šírku modelu Fabia RS+, jeho
silný charakter a kvalitu v detailoch.
Špeciálne upravená Octavia RS+ (na

snímke) má taktiež svoje korene v úspešnom sériovom modeli. Pretekárske špeciály Fabia Super 2000
prezentovali jazdci Mattias Kahle pretekajúci s podporou Škoda Auto Deutschland a Raimund Baumschlager

jazdiaci za súkromný tím BRR. Továrenský tím Škoda
Motorsport aktuálne kraľuje šampionátu IRC v hodnotení jazdcov aj značiek.
-ša-

www.mot.sk
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Vyskúšali sme

Ford Kuga 2.5 T Titanium

Okrajová motorizácia

Ford Kuga, predstaviteľ európskej vetvy automobilky Ford v kategórii športovo-úžitkových automobilov (SUV)  
je na trhu od roku 2008. Najprv ho predávali len s pohonom prednej nápravy, začiatkom minulého roka ponuku rozšírili o modely s pohon všetkých kolies a k pôvodne len dvojlitrovému vznetovému motoru s výkonom
100 kW pridali aj prepĺňaný 2,5-litrový zážihový päťvalcový motor s najväčším výkonom 147 kW. Minulú jar
sme vyskúšali Ford Kuga so vznetovým motorom(MOT´or č. 5/2009), po roku so zážihovým. Obidva modely
mali najvyššiu úroveň výbavy Titanium, pohon 4x4, prvý mal ručne ovládanú šesťstupňovú prevodovku, druhý päťstupňový „automat“.
VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Na parkovisku Kuga nezaberie veľa miesta, lebo pri dĺžke 4544 mm a šírke 1862 mm nemá výrazne väčší pôdorys ako Ford Focus. Vďaka výške 1710 mm však pôsobí oveľa robustnejším dojmom. Vďaka výške sa do
Kugy nasadá citeľne pohodlnejšie ako do hatchbackov
nižšej strednej triedy. Otáľanie Fordu, či postavia svojho
zástupcu do súboja s konkurenciou aj v kategórii športovo-úžitkových vozidiel, prispelo k tomu, že Kuga prišla na trh ako „konštrukčne vyspelé“ vozidlo. Pri jazde
na spevnených cestách sa vďaka tvrdšiemu pruženiu
správa suverénne, s veľmi malými bočnými náklonmi
pri zmene smeru, v teréne už treba opatrnejšie „našľapovať“, pretože na nerovnom povrchu pri rýchlom prejazde nerovností s výškou nad 5 cm posádka dostáva
neprehliadnuteľný úder do zadníc. Tak ako väčšina „ľahkých“ SUV, ani Kuga nie je terénnym autom, aj keď najmä s modelmi s pohonom kolies prednej aj zadnej nápravy sa vodič nemusí báť výletu do ľahšieho terénu.
Pri svetlej výške 195 mm Kuga len tak ľahko nezostane s preklzujúcimi kolesami „ležať na bruchu“. Priznávame, že zaradenie päťvalcového prepĺňaného zážihového
24
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motora do ponuky pre Kugu nepovažujeme za užitočné.
Logiku by to azda malo len vtedy, ak by sa do Európy
chystalo presídliť veľké množstvo Američanov, pretože „typickí“ Európania po smädnom zážihovom motore
v SUV ruky nenaťahujú. Pocitovo sme síce tento motor
v Kuge vnímali priaznivo – nie je hlučný a „ťahá“ už od
1500 otáčok za minútu. Ale ani vtedy, keď sme neprekračovali pri jazde hranicu otáčok 4000 za minútu, sme sa
so spotrebou nedostali pod 10 l/100 km. Najväčší výkon
motor dosahuje pri otáčkach 6000 za minútu, iste si viete predstaviť, aký vír robí motor v nádrži s benzínom, ak
sa vodič rozhodne predbiehať vozidlá v dlhšej kolóne a potrebuje pri tom často zrýchľovať pri využití celého výkonového potenciálu motora... Už dynamickejšia jazda, ale
bez znakov cestného pirátstva, znamená spotrebu okolo
15 l/100 km. Preto si myslíme, že pre Kugu je tento motor len „okrajovou motorizáciou“.
Za dobre vybavený Ford Kuga 2.5 T s automatickou prevodovkou a výbavou Titanium treba zaplatiť 33 850 eur.
Samuel BIBZA

Motor: 5-valcový, 20-ventilový zážihový, kompresný pomer 9:1,
zdvihový objem 2521 cm3, najväčší výkon 147 kW pri 6000
ot./min., krútiaci moment 320 pri 1600 až 4000 ot./min.
Prevody: 5-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies
prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné kolesá zavesené na vzperách McPherson a
spodných trojuholníkových ramenách , priečny skrutný stabilizátor, viacprvková náprava, vinuté pružiny, kotúčové brzdy,
vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s posilňovačom, stopový priemer otáčania 11,5 m, pneumatiky rozmeru 2225/55 R 17.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4544/1862/1710
mm, rázvor náprav 2690 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1574/1584 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1653/2130 kg, objem batožinového priestoru 410/1405 l, objem palivovej nádrže 55 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 205 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,8 s, spotreba benzínu v mest./
mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 14,6/7,8/10,3
l/100 km, CO2 244 g/km.

Predstavujeme
Pinifarina Nido EV

Pinifarina Nido EV

Známa talianska dizajnérska spoločnosť  Pininfarina oslávila koncom mája 80. výročie svojho založenia. S
pôvodným názvom Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina ju založil 22. mája 1930 v Turíne Battista „Pinin“ Farina. Farina si v roku 1961 zmenil priezvisko na Pininfarina, čo musel dekrétom potvrdiť taliansky prezident. Spoločnosť Pininfarina sa z malého karosárskeho podniku vypracovala na veľkú medzinárodnú skupinu, ktorá má štúdiá či kancelárie okrem Talianska aj v Nemecku, Švédsku, Maroku, Číne a USA a ktorá je
globálnym partnerom automobilového priemyslu.
Klientami spoločnosti Pinifarina sú, alebo boli
také známe značky, akými sú Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Ford, Volvo, Tata Motor a Chery. Má partnerov aj v iných oblastiach a jej klientmi boli napríklad aj spoločnosti Ansaldobreda, Eurostar, Iveco a Prinoth. Pred viac ako
20 rokmi bola založená spoločnosť Pininfarina
Extra, ktorá sa špecializuje na dizajn rôznych
produktov a interiérov, architektúru, plachetnice a lietadlá, pričom doteraz sa podieľala na
viac ako 400 projektoch. Mnohé dizajnérske
kreácie spoločnosti Pininfarina sa dostali do
zbierok prestížnych múzeí – napríklad newyorské Múzeum moderného umenia vystavuje od
40. rokov minulého storočia automobil Cisitalia 202 Berlinetta. Vo svojej 80-ročnej histórii
získala spoločnosť Pinifarina nespočetné ocenenia pre svoje automobilové kreácie. Sergio a
Battista „Pinin“ Farina boli uvedení do Európskej automobilovej siene slávy.
V rámci osláv 80. výročia svojho založenia spoločnosť Pinifarina predstavila prototyp Nido EV ako novú modulárnu platformu
pre vozidlá s elektrickým a hybridným pohonom. Vonkajší dizajn prototypu Nido EV nadväzuje na dizajn mestského koncepčného vozidla Nido, ktoré spoločnosť Pininfarina predstavila v roku 2004 a ktoré získalo cenu Najkrajšie vozidlo sveta v kategórii prototypov

a koncepčných vozidiel. Nido EV je o niečo väčšie ako Smart ForTwo a jeho nosná konštrukcia je zhotovená z oceľových rúrok. Odborníci ale predpokladajú, že sériová verzia bude
pravdepodobne mať ľahší hliníkový priestorový rám. Hmotnosť dvojmiestneho prototypu je
okolo 900 kg. Predpokladá sa však, že na platforme Nido EV by mohli vzniknúť aj verzie 2+2,
pikap a van.
Na pohon prototypu slúži elektromotor s
permanentnými magnetmi, ktorý má výkon 30
kW a krútiaci moment 125 Nm. Motor poháňa
zadné kolesá. Na rozdiel prakticky od všetkých
ostatných elektromobilov je vo vozidle Nido EV
zdrojom elektrickej energie niklovo-soľný akumulátor (Ni-NaCl) spoločnosti Zebra. Výhodou
akumulátora takéhoto typu je to, že neobsahuje žiadne škodlivé látky a je plne recyklovateľný. Akumulátor má kapacitu 21,2 kW a jeho
hmotnosť je 181 kg. S plne nabitým akumulátorom prejde vozidlo až 140 kilometrov. Elektromobil Nido EV zrýchli z 0 na 60 km/h za 6,7
sekundy a jeho maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 120 km/h. Spoločnosť Pinifarina zrejme nemieni vyrábať sériovú verziu
elektromobilu Nido, ale hľadá partnera, ktorému
by mohla poskytnúť licenciu na výrobu tohto zaujímavého mestského elektromobilu.
(RM)
www.mot.sk
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Fiat 500 1.2 8V SS by Diesel

Plod spolupráce s módnou značkou
Fiat 500 v súčasnej podobe je na trhu od roku 2007. Reminiscencia na slávne auto, ktoré významným spôsobom prispelo k motorizácii povojnového Talianska, zabezpečilo typu zo spodného okraja súčasnej ponuky automobilky Fiat mimoriadne vrúcne prijatie nielen talianskej motoristickej verejnosti. Lenže, ako sa hovorí, každý zázrak trvá len tri dni, a tak, ak má zostať zákaznícky záujem o tento typ dostatočne veľký, treba
ho vhodnými marketingovými nástrojmi udržiavať. Uvádzanie na trh počtom limitovaných modelov s nejakou dizajnovou alebo konštrukčnou odchýlkou od štandardných výrobkov je osvedčeným prostriedkom na
to, aby sa oživila publicita o danom type. Dizajnéri Fiatu v spolupráci s módnymi návrhármi značky Diesel vytvorili model Fiat 500 SS by Diesel. Z reakcií okolia sme zistili, že sa im dielo vydarilo.
Fiat 500 sme prvý raz skúšali na jar 2008, poháňal ho
1,4-litrový zážihový motor s výkonom 73,5 kW spolupracujúci so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou. Model v úprave Diesel je v ponuke so všetkými motormi určenými pre tento typ, teda so zážihovými 1.2 8V (51 kW) a 1.4 16V (74 kW) a so vznetovým
1.3 Multijet 16V (55 kW). Na výber sú farby laku zelená by DIESEL, hnedá Mohican by DIESEL a čierna Crossover, ku ktorým pribudne úplne nová modrá farba. Vyskúšali sme „Diesel“ zelenej farby s menším z „benzínových“ motorov.
Priestorovo aj základnými jazdnými vlastnosťami
to zostala „päťstovka“, akú si pamätáme z pred dvoch
rokov. Príjemné malé autíčko, ľahko zaparkovateľné aj
na miestach, kde by sme si už netrúfali nechať odstavené auto hoci len nižšej strednej triedy, lebo by už „prečnievalo“ a mohli by sme mať opletačky s mestskou políciou alebo aj s odťahovou službou.
V úprave „by Diesel“ má Fiat 500 16-palcové hliníkové diskové kolesá s logom DIESEL, saténovo chrómované kryty na vonkajších spätných zrkadlách, rovnaký
povrch majú bočné lišty, kľučky dverí, stĺpik B a nárazníky, model má presklenú pevnú strechu,zadný spojler s
logom DIESEL. Interiér sa od iných modelov tohto typu
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líši športovými sedadlami s poťahmi z džínsoviny DIESEL denim a žlto lemovanými švami, špeciálnymi aplikáciami ako sú bočné vrecká na predných sedadlách podobné na piate vrecká džínsov DIESEL. Prístrojová doska má farbu Satin Chrome, je na nej logo DIESEL, ktoré sa opakuje aj na hlavici preraďovacej páky päťstupňovej ručne ovládanej prevodovky (alternatívou je aj robotizovaná prevodovka Dualogic ™).
Fiat 500 by Diesel má aj hodnotné prvky výbavy,
napríklad ručne ovládanú klimatizáciu s peľovým filtrom, audiosústavu s CD/MP3 prehrávačom, Hi-Fi systém Interscope™ (zosilňovač 4 x 30 W, 6 repro, subwoofer pod sedadlom spolujazdca), Blue & Me hands-free s
technológiou Bluetooth™, digitálny prehrávač audio formátov, hlasové ovládanie, USB, výškovo a osovo nastaviteľný športový volant potiahnutý kožou s ovládaním
autorádia 8 tlačidlami, čelné, bočné aj hlavové bezpečnostné vankúše, ba aj kolenný bezpečnostný vankúš pre
vodiča, svetlá do hmly, zatmavené zadné sklá, priečne
delené (50/50) a sklopné operadlo zadného sedadla,
úchyty ISOFIX pre upevnenie detských sedačiek, parkovací snímač vzadu, systém regulácie stability (ESP),
súprava Fix&Go na opravu pneumatík. Cena Fiata 500
1.2 8V by Diesel je 15 000 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: 4-valcový, 8-ventilový zážihový, ventilový rozvod OHC,
kompresný pomer 11,1:1, zdvihový objem 1242 cm3, najväčší výkon 51 kW pri 5500 ot./min., krútiaci moment 102 pri
3000 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, hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom, obrysový priemer otáčania 9,2 m, pneumatiky rozmeru 195/45 R 16.
Karoséria: 3-dverová, 4-miestna typu hatchback.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 3546/1627/1488
mm, rázvor náprav 2300 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu
1413/1407 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 940/1305
kg, objem batožinového priestoru 185/610 l, objem palivovej
nádrže 35 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 160 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 12,9 s, spotreba 95-oktán.
benzínu v mest./mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke
6,4/4,3/5,1 l/100 km, CO2 119 g/km.

Predstavujeme
Hyundai Verna

Hyundai Verna
Juhokórejskej automobilke sa na čínskom trhu darí veľmi dobre – v roku 2009 zaznamenala medziročný
nárast predaja o 94 % a od príchodu na tento trh v roku 2002 predala na ňom už viac ako dva milióny vozidiel. Svoju pozíciu v Číne chce Hyundai posilňovať ďalšími modernými typmi, ku ktorým patrí aj typ Verna,
ktorý mal svetovú premiéru na nedávnom autosalóne v Pekingu.

Verna, ktorá je považovaná za náhradu typu Accent, bola vyvinutá v priebehu ostatných piatich
rokov, a to špeciálne pre čínsky trh. Vozidlo patrí do
strategicky dôležitého segmentu C1 a je postavené na novej podvozkovej plošine s nízko položenou
podlahou. Použitím ocelí s veľkou pevnosťou konštruktéri dosiahli veľkú tuhosť karosérie. Rozmery vozidla neboli zatiaľ zverejnené, v tlačovej správe sa však uvádza, že batožinový priestor má objem 454 litrov.
Na pohon nového typu sú určené dva motory
z nového radu Gamma. Základný 1,4-litrový motor
má maximálny výkon 78,7 kW pri 6300 ot./min a
krútiaci moment 135,4 Nm pri 5000 ot./min. Tento
motor môže byť kombinovaný s päťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou alebo štvorstupňovou
automatickou prevodovkou. Priemerná spotreba

(s ručne ovládanou prevodovkou) je 5,7 l/100
km. Výkonnejší 1,6-litrový motor vyvíja 90,4 kW
pri 6300 ot./min. a jeho najväčší krútiaci moment je 155 Nm pri 4200 ot./min. Tento motor
sa dodáva len v kombinácii s automatickou prevodovkou. Obidva motory sú zhotovené z hliníkovej zliatiny a vystrojené dvoma vačkovými hriadeľmi v hlave valcov i systémom variabilného časovania ventilov.
Hyundai Verna sa začne sériovo vyrábať
v júli, a to v závode s vysokým stupňom automatizácie v Pekingu. Na čínsky trh sa dostane
v druhej polovici roka a neskôr ho spoločnosť Hyundai bude ponúkať aj na iných trhoch. V niektorých štátoch sa tento automobil bude pravdepodobne predávať pod zaužívaným názvom
Accent. 			
(RM)

Mitsubishi Motors a PSA Peugeot Citroën
spolupracujú na výrobe nového kompaktného SUV
Mitsubishi Motors Corporation (MMC) a PSA Peugeot
Citroën v závere apríla oznámili, že začínajú spoluprácu na výrobe nového športovo-úžitkového vozidla (SUV)
strednej triedy. Spolupráca sa týka vývoja a adaptácie
existujúcej platformy spoločnosti Mitsubishi pre SUV
strednej triedy značiek Peugeot a Citroën.
Nové SUV, ktoré by malo prísť na európsky trh
začiatkom roku 2012, sa bude vyznačovať štýlovými prvkami špecifickými pre Peugeot a Citroën, no zároveň bude využívať veľké množstvo komponentov
vozidla Mitsubishi (RVR v Japonsku, ASX v Európe).

Automobily sa budú predávať s pohonom 4x4 alebo s
pohonom len predných kolies. Ročne by sa malo predať
približne 50 000 áut značiek Peugeot a Citroën.
Nové SUV Peugeot i Citroën bude vybavené motorom PSA 1,6 HDi FAP. Predpokladané emisie CO2 by mali
byť veľmi malé napriek segmentu vozidla. Cieľom je 123
g CO2 /km, teda menej ako 4,7 l spotrebovanej nafty
na 100 km pri verzii s predným pohonom. Nové SUV
umožnia skupine PSA Peugeot Citroën rozšíriť typové
rady oboch značiek, Peugeot a Citroën, a prilákať nových zákazníkov v segmente, ktorý by mal do roku 2015

zaznamenať nárast o približne 60 %.
Ide už o v poradí štvrtú spoluprácu PSA Peugeot
Citroën a Mitsoubishi. Nasleduje po dohode týkajúcej sa
výroby SUV Mitsubishi Outlander, Peugeot 4007 a Citroën C-Crosser v roku 2005, stavbe spoločného výrobného závodu v Rusku, ktorý bol nedávno otvorený a uvedení elektrických automobilov Peugeot iOn a Citroën CZéro, založených na Mitsubishi I MiEV*, ktoré prídu na
európske trhy koncom roku 2010.
-ptwww.mot.sk
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Volvo XC70 D5 AWD Summum

Vývoj napreduje
V roku 1996 Volvo zareagovalo na (aj v Európe) rýchlo rastúci záujem o športovo-úžitkové vozidlá. Nie síce
pravým SUV, typ XC90 táto švédska automobilka predstavila až v jeseni 2002, ale niečim, čo malo vlastnosti „mestského SUV“, ale vyzeralo mierumilovnejšie - ako kombi s mierne väčšou svetlou výškou. Tým
„niečim“ bol typ XC70, odvodený od kombi V70, dodávaný s pohonom predných kolies alebo aj všetkých
štyroch. Druhá generácia XC70 už bola odvodená od typu S80, luxusného sedanu strednej triedy, na trh ju
uviedli v roku 2007. Takýto automobil, poháňaný radovým päťvalcovým vznetovým motorom sme vyskúšali začiatkom leta 2008 (MOT´or č. 7/2008).
S rovnakým, alebo takmer rovnakým vozidlom sme sa
stretli opäť, vyskúšali sme dokonca model s identickým
označením, XC70 D5 AWD Summum. D5 je označenie
pre 2,4-litrový prepĺňaný päťvalcový vznetový motor,
ktorý mal v roku 2008 najväčší výkon 136 kW a krútiaci moment 400 Nm v rozsahu otáčok 2000 až 2750
za minútu. Bol to prvý vznetový motor pre osobné autá
Volvo, pri ktorom jeho konštruktéri využili veľké
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skúsenosti svojich kolegov z divízie nákladných automobilov Volvo, ktorí už desaťročia konštruovali vynikajúce
motory. Medzitým divízia vyrábajúca osobné autá dvakrát zmenila majiteľov, ale ešte pred druhou, tohtoročnou zmenou, keď ešte bola pod kuratelou koncernu Ford,
došlo k nezanedbateľnej modernizácii motora D5. Ten
pôvodný vznikal pred desaťročím a potreboval úpravy
pre plnenie emisných noriem, ale aj pre zlepšenie „kultúry

chodu“. Blok radového päťvalca so zdvihovým objemom
2400 cm3 zostal pôvodný. Konštruktéri upravili spaľovacie priestory, vybavili ich novými keramickými žeraviacimi sviečkami, ktoré už po dvoch sekundách majú
teplotu 1000 oC a spoľahlivo zapália novými piezoelektricky ovládanými vstrekovačmi jemne rozstreknutú
dávku nafty vo valcoch aj pri „studenom štarte“ polárnej zimy. Riadiaca jednotka motora reguluje zapájanie
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Volvo XC70 D5 AWD Summum

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE

sa dvojice rôzne veľkých turbodúchadiel do plnenia valcov, najmä s ohľadom na otáčky motora a veľkosť stlačenia pedálu akcelerácie. Nárast výkonu je bez skokov,
ktoré by zhoršovali plynulosť zrýchľovania vozidla. Motor má teraz najväčší výkon 151 kW a najväčšiu hodnotu krútiaceho momentu 420 Nm si udržiava v širokom
rozsahu otáčok 1500 až 3250 za minútu. Úpravou teda
vzrástol aj krútiaci moment a podstatne sa rozšíril rozsah otáčok s jeho vrcholnou hodnotou.
Volvo využíva pre svoje modely s pohonom kolies
obidvoch náprav (AWD) spojku švédskej spoločnosti
Haldex. Aj tú dodávateľ priebežne zlepšuje. V úlohe medzinápravového diferenciálu citlivo samočinne predistribuuje časť hnacieho moment aj na zadnú nápravu, ak

na ceste s nedostatočnou priľnavosťou pneumatík k jej
povrchu by došlo k preklzovaniu predných kolies. Štandardne sú poháňané len predné kolesá, čo je výhodné
najmä kvôli udržaniu malej spotreby paliva - vďaka menším stratám v sústave pohonu. Na tom, že súčasné Volvo XC70 D5 má výrazne menšiu spotrebu nafty v meste aj v kombinovanej prevádzke ako mal rovnaký model,
ktorý sme skúšali v roku 2008, má však najväčšiu zásluhu upravený motor. Pôvodne mal spotrebu nafty v
mestskom cykle 11,2 l/100 km, teraz 10,6 l/100 km.
V kombinovanej prevádzke je oficiálne uvádzaná úspora
nafty ešte väčšia, predtým bola 8,3, teraz len 7,5 l/100
km. Bez snahy o ekonomický štýl jazdy sme v zmiešanej prevádzke dosahovali spotrebu oscilujúcu okolo

Motor: radový 5-valcový, 20-ventilový prepĺňaný vznetový, ventilový rozvod 2xOHC, vstrekovací systém common rail, kompresný pomer 16,5:1, zdvihový objem 2400 cm3, najväčší výkon 151 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 420 Nm pri
1500 až 3250 ot./min.
Prevody: 6-stupňová automatická 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, kotúčové
brzdy, vpredu s ventilovanými kotúčmi, hrebeňové riadenie s
posilňovačom, obrysový priemer otáčania 11,9 m, pneumatiky
rozmeru 235/50 R 18.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4838/1870/1604
mm, rázvor náprav 2815 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu 1614/1580 mm, pohotovostná/celková hmotnosť
1811/2400 kg, objem batožinového priestoru 575/1600 l,
objem palivovej nádrže 70 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 205 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,9 s, spotreba nafty v mest./
mimomest. cykle/komb. prevádzke 10,6/6,1/7,5 l/100 km,
CO2 199 g/km.

8 l/100 km. Volvo XC70 D5 AWD Summum s automatickou prevodovkou Geatronic sa predáva za cenu od
49 360 eur.
Samuel BIBZA

Zetros s motorom pred kabínou
Nemecký koncern Daimler vyrába nielen osobné automobily, ale aj
rozsiahly sortiment úžitkových vozidiel. Tvorí ho asi 80 rôznych typov, ale len jeden z nich má motor pred kabínou. Ide o nový nákladný automobil Zetros do ťažkého terénu, vystrojený pohonom všetkých kolies.
Vozidlo s motorom pred kabínou je lepšie ovládateľné, prináša
výhody v extrémnych podmienkach i z hľadiska bezpečnosti a pohodlia vodiča. Typ Zetros schádza z rovnakého výrobného pása ako tri
konštrukčné rady univerzálneho terénneho vozidla Unimog a nízkopodlažný Econic. Zetros sa vyrába v dvoch základných vyhotoveniach. Dvojnápravová verzia má celkovú hmotnosť 16,5 alebo 18 ton a
užitočné zaťaženie bez nadstavby má takmer 10 ton. Trojnápravová
verzia má celkovú hmotnosť 25 alebo 27 ton a užitočnú 16 ton.
Na pohon všetkých verzií slúži radový šesťvalec so zdvihovým
objemom 7,2 litra. Maximálny výkon tohto motora je 240 kW, najvyšší krútiaci moment 1300 Nm dosahuje v rozsahu otáčok 1200
až 1600 za minútu. Štandardne sa k nemu montuje deväťstupňová
prevodovka shydraulicko-pneumatickým preraďovaním, na želanie
môže byť vozidlo vystrojené šesťstupňovou automatickou prevodovkou. Nákladný Zetros do ťažkého terénu sa dokáže prebrodiť vodnými plochami s hĺbkou 0,8 metra (na želanie až 1,2 metra) a uplatní sa
v mnohých odvetviach, napríklad v energetike, geologickom prieskume, u hasičov i v záchranných službách.
(RM)
www.mot.sk

29

Vyskúšali sme

Land Rover Range Rover Sport 3.0
TDV6 SE

Land Rover Range Rover Sport
Typ Range Rover Sport vytvorili vo vývoji britskej automobilky Lange Rower na základe typu Discovery3.
Výstavnú premiéru mal v marci 2005 na autosalóne v Ženeve. Minulý rok v lete tento typ modernizovali, v
sortimente motorov sa pri tej príležitosti objavili aj vznetový 3.0 TDV6 a zážihový, kompresorom prepĺňaný
5-litrový vidlicový osemvalec. Vyskúšali sme model zo zážihovým vidlicovým šesťvalcom.    
Úlohou Range Roveru Sport bolo zaujať zákazníkov,
ktorým sa zdajú byť klasické typy Land Roverov konzervatívne, málo športové. Nižšou siluetou karosérie
na veľkých 20-palcových kolesách s dostatočne agresívne tvarovanou prednou časťou športovosť napĺňa
formálne. Zvnútra pôsobí, podobne ako ostatné veľké
typy Land Roverov, dojmom mohutnosti a „solídnosti“.
Samozrejme, so zreteľným nádychom aristokratického
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luxusu, čo sa prejavuje v kvalite použitých materiálov aj
v dielenskom vyhotovení každého detailu interiéru a v
množstve luxusných prvkov výbavy. Z pozície vodiča je
všetko tak, ako má byť, tvarovanie volantu aj vyladenie
posilňovača patrí medzi najlepšie k triede veľkých športovo-úžitkových vozidiel. Prvotriedne pohodlie poskytujú predné, elektricky prestaviteľné sedadlá, nadmerne
vyrastené osoby sediace na zadných sedadlách môžu

mať pocit nedostatku voľného miesta nad hlavami.
Na ceste sa Range Rover Sport, napriek veľkej
hmotnosti (pohotovostná 2610, najväčšia 3175 kg)
správa suverénne, vodič si veľmi rýchlo, a rád, zvykne
na to, že ovládanie tohto SUV je rovnako jednoduché ako
bežného auta, povedzme zo strednej triedy. Ani bočné
náklony v zákrutách a predklony karosérie pri prudkom
brzdení nie sú výrazné. Na tom majú najväčšiu zásluhu
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Land Rover Range Rover Sport 3.0
TDV6 SE

plynové pružiace jednotky a elektronicky regulovaná tuhosť tlmičov pruženia. V ostrých, na seba nadväzujúcich
zákrutách už predsa len cítiť rozmery a hmotnosť tohto
auta, je rozumné nehľadať hraničnú rýchlosť ich bezpečného prejazdu, ak sú v okolí aj iné autá, alebo jedna strana cesty hraničí s roklinou.
Pre jazdu v teréne konštruktéri aj tento typ vybavili svojim známym systémom TerrainResponse, ktorý
nekladie na vodiča mimoriadne nároky pri jeho obsluhe. Stačí upraviť výšku karosérie nad povrchom cesty alebo terénu (v rozsahu 172-227 mm) a otočným
ovládačom nastaviť povrch, po ktorom sa má vozidlo
pohybovať. Systém umožňuje vozidlu bezpečný pohyb
po zasneženom povrchu, piesku, v blate, zvláda aj preliezanie skál. Otočný ovládač umožňuje vodičovi jedným pohybom optimálne nakonfigurovať motor, prevodovku, podvozok a regulačné systémy vozidla pre
dosiahnutie maximálnej trakcie a optimálnej ovládateľnosti v špecifických podmienkach. Systém Terrain
Response® obsahuje okrem iného aj funkciu obmedzujúcu preklzovanie kolies pri rozjazde na piesku
(Sand Launch Control). takže vodič sa môže rozbiehať

aj na plný plyn bez obáv, že vozidlo „zahrabe“, a funkciu,
ktorá počas jazdy veľmi malou rýchlosťou automaticky
vytvorí malý tlak na všetkých brzdových kotúčoch vozidla (Rock Crawl Pre-charge). Tým uľahčuje preliezanie
skál skrátením reakčnej doby bŕzd a zrýchlením intervencie systému trakčnej kontroly.
Nový vidlicový vznetový šesťvalec s najväčším
výkonom 180 kW nemá problémy „rozpohybovať“
toto auto s nadpriemernou hmotnosťou. Z 0 na 100 to

dokáže za 9,3 s. Aby sa auto dalo v prípade potreby porovnateľne rýchlo aj zabrzdiť, montujú do neho kotúčové brzdy Brembo s malou citlivosťou na stratu účinnosti pri opakovanom brzdení. Ak hodnotíme smäd motora, tak výrobcom uvádzaných 9,2 l/100 km v kombinovanej prevádzke, aj našu o necelý liter väčšiu výslednú
hodnotu (len s krátkym výjazdom do terénu) možno s
prihliadnutím na rozmery a najmä hmotnosť auta považovať za primeranú. Páčilo sa nám aj to, ako si motor rozumel so šesťstupňovou automatickou prevodovkou ZF.
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 SE má základnú cenu 63 410 eur.
Samuel BIBZA

VÝROBCOM UVÁDZANÉ PARAMETRE
Motor: vidlicový 6-valcový, 24-ventilový prepĺňaný vznetový,
vstrekovací systém common rail, ventilový rozvod 2x2xOHC,
kompresný pomer 16:1, zdvihový objem 2993 cm3, najväčší výkon 180 kW pri 4000 ot./min., krútiaci moment 600 pri
2000 ot./min.
Prevody: 6-stupňová automatická prevodovka, pohon kolies
prednej aj zadnej nápravy.
Podvozok: predné aj zadné kolesá zavesené na dvojiciach priečnych ramien, vzduchové pružiny s automatickým udržiavaním
svetlej výšky vozidla, tlmiče pruženia s elektronickou reguláciou útlmových síl, kotúčové brzdy, hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom, stopový priemer otáčania 11,6 m,
pneumatiky rozmeru 275/40 R 20.
Karoséria: 5-dverová, 5-miestna typu kombi.
Rozmery, hmotnosti, objemy: d/š/v 4783/1928/1784
mm, rázvor náprav 2745 mm, rozchod kolies vpredu/vzadu
1605/1610 mm, svetlá výška 170 mm, pohotovostná/celková hmotnosť 2610/3175 kg, objem batožinového priestoru
450/2015 l, objem palivovej nádrže 88 l.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 193 km/h,
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 9,3 s, spotreba nafty v mest./
mimomest. cykle/kombinovanej prevádzke 11,2/8,1/9,2
l/100 km, CO2 243 g/km.

www.mot.sk
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Volkswagen modernizoval Phaeton

Nemecká automobilka Volkswagen zmodernizovala svoju vlajkovú loď Phaeton. Novinka mala svetovú premiéru, pre túdo dobu príznačne, na nedávnom autosalóne
Auto China v Pekingu.
Taliansky šéfdizajnér koncernu VW, Walter de Silva, úplne preštylizoval prednú časť vozidla, ktorej teraz dominujú horizontálne línie. Na rozdiel od menších
Volkswagenov je predná maska Phaetona chrómovaná.
Na masku nadväzujú na bokoch nové bixenónové reflektory s integrovanými smerovými svetlami (na báze LED)
a svetlami do zákrut (takisto z „lediek“). Modifikovaná
bola aj zadná časť vozidla, v ktorej sú nové zadné svetlá.
Phaeton sa dodáva na podvozku s dvoma rôznymi rázvormi náprav, pričom verzia s kratším rázvorom je

dlhá 506 cm, s dlhším 518 cm. V zadnej časti interiéru
môžu byť tri sedadlá alebo len dve pohodlné kreslá. Na
pohon nového Phaetonu sú k dispozícii štyri motory, z
toho jeden „turbodieselový“. Základným motorom je vidlicový šesťvalec s maximálnym výkonom 206 kW. Ďalším zážihovým motorom je vidlicový osemvalec výkonu
246 kW. Najvýkonnejším motorom celého sortimentu
je dvanásťvalec tvaru W, ktorého maximálny výkon je
331 kW. Vznetové motory sú zastúpené úsporným prepĺňaným vidlicovým šesťvalcom, ktorý vyvíja maximálny výkon 176 kW. Týmto motorom poháňaný Phaeton
zrýchli z 0 na 100 km/h za 8,6 s a dosiahne maximálnu
rýchlosť 237 km/h. Kombinovaná normovaná spotreba
s uvedeným motorom je 8,5 l/100 km.

Nový Phaeton je sériovo vystrojený pohonom všetkých kolies a systémom vzduchového pruženia. O príjemnú mikroklímu v interiéri vozidla sa stará štvorzónová klimatizačná sústava. Do sériovej výbavy vozidla patria všetky najmodernejšie asistenčné systémy. Ide napríklad o systém dynamickej regulácie diaľkového svetla, asistenčný systém zmeny jazdného pruhu a systém
rozpoznávania dopravných značiek. Tento systém, ktorého základom je malá kamera, premieta na multifunkčný displej i na centrálny dotykový displej údaje o obmedzení rýchlosti. Svetovou novinkou je to, že systém rozpozná aj značku zákazu predbiehania. Nový Phaeton príde na trh už tento mesiac a jeho základná cena v Nemecku bude 66 500 eur. 			
(RM)

Volkswagen kúpi väčšinový podiel 
spoločnosti Italdesign Giugiaro
V polovici mája sa rozchýrilo, že koncern Volkswagen
kúpi slávne talianske dizajnérske centrum Italdesign
Giugiaro. Informáciu 24. mája potvrdili, nemecký koncern kúpi podiel 90,1 % spoločnosti Italdesign Giugiaro
S.p.A., vrátane práv na ochranné známky, meno a patentovo chránené riešenia spoločnosti Italdesign. Podiel
oficiálne prevezme Lamborghini Holding S.p.A., dcérska
spoločnosť automobilky Audi. Zvyšné podiely v spoloč32
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nosti zostali vlastníctvom rodiny Giugiaro.
Spoločnosť Italdesign Giugiaro založili v roku 1968
Giorgetto Giugiaro a Aldo Mantovani. V súčasnosti má
asi 800, prevažne prvotriedne kvalifikovaných, zamestnancov a jej ročné príjmy sú okolo 100 miliónov eur. Jej
služby v posledných rokoch najviac využívali čínske automobilky, ešte v nedávnej minulosti to boli najmä talianske značky (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati). Pra-

covali aj pre koncern Volkswagen, „karosovali“ napríklad prvé generácie VW Golf, Passat a Scirocco, Audi
80 aj Seat Toledo.
Volkswagen chce využiť vývojový a dizajnový potenciál Italdesignu pri pripravovanej expanzii, ktorou sa
má v roku 2018 dostať na prvé miesto vo svete vo výrobe aj predaji automobilov.
-vw-

Zo sveta

Auto s najdlhším názvom

Automobilky sa obvykle snažia, aby ich modely mali
krátky a výstižný názov, ktorý by sa dobre vyslovoval v
najrôznejších jazykoch. Veď kto by bol rád, keby musel
vysloviť sedem slov a ešte k tomu nejaký číselný symbol, aby niekomu oznámil názov svojho vozidla. No a prá-

ve takýto dlhočizný názov má automobil, ktorý talianska automobilka Lamborghini predstavila na autosalóne v Pekingu.
Špeciálne pre čínsky trh určený model, ktorý bude
vyrobený len v obmedzenom počte, sa totiž nazýva

Lamborghini Murcielago LP670-4
SuperVeloce China Limited Edition, a je to podľa všetkého najdlhší
názov, akým kedy nejaká automobilka označila svoj výrobok. Tento model sa ale od bežného modelu Murcielago LP670-4 SuperVeloce (už to je dosť komplikovaný názov) nelíši ničím iným, len oranžovým pruhom, symbolizujúcim „silu
vybuchnuvšej sopky“ na zadnej
časti tmavosivej karosérie. Každé z len desiatich vyrobených vozidiel bude označené aj očíslovaným štítkom s menom majiteľa.
Model so superdlhým názvom má
ďalej podporiť predaj vozidiel Lamborghini v Číne, ktorý vlani vzrástol o 11 %. Automobilka Lamborghini má v Číne už sedem zastúpení a čoskoro otvorí ôsme. Možno
ešte dodať, že pohonnou jednotkou modelu Murciélago LP 670-4
SuperVeloce China Limited Edition
je 6,5-litrový dvanásťvalec s najväčším výkonom 493 kW. Vozidlo zrýchli z 0 na 100
km/h za 3,2 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť
342 km/h.
(RM)

Prediktívny núdzový brzdový
systém Bosch
Automatický núdzový brzdový systém Bosch do sériovej výroby. Poskytuje účinnú podporu vodičom v situáciach, v ktorých hrozí náraz do vozidla vpredu. „Asi 80
percent vodičov nezošliapne brzdu pred nárazom vôbec,
alebo nevyužije naplno schopnosť auta zabrzdiť,“ zhrňuje Dr. Werner Struth, predseda predstavenstva divízie
Bosch Chassis Systems Control analýzu GIDAS, nemeckej databázy dopravných nehôd. Systém Bosch pomáha vodičom správne zareagovať. Technickým základom
tohoto systému je elektronický program stability ESP®
a radarové snímače s dlhým rozsahom LRR3 adaptivného jazdného ovládacieho systému AAC, doplnené video
snímačom. Tieto funkcie budú teraz prvý krát použité v
novom Audi A8 ako súčasť balíčku „pre-sense“.
Až 15 % všetkých nehôd v Nemecku, pri ktorých
dochádza k zraneniu alebo úmrtiu, sú „zadné“ nárazy.
Prediktívne systémy, ktoré vyhodnocujú stav dopravy
pred vozidlom, varujú vodičov, pomáhajú im a nakoniec

automaticky reagujú, môžu počet takýchto nehôd významne zmenšiť. Čím skôr a presnejšie je možné situáciu pred vozidlom vyhodnotiť, tým lepšie môže riadiaci asistenčný systém vodičovi pomôcť. Technici Bosch
preto vyvinuli pre optimálne rozpoznávanie dopravných situácií kombináciu radarových a video dát. Okrem výkonného brzdového ovládacieho systému Bosch
ESP®premium je Audi A8 vybavené dvoma radarovými
snímačmi umiestnenými vpravo a vľavo v prednom nárazníku. Tieto nové snímače Bosch tretej generácie rozpoznajú predmety pomocou lúčov šírky asi 40 stupňov
na vzdialenosť až 250 metrov a dokážu stanoviť ich polohu a rýchlosť. Za predným sklom je vo výške spätného
zrkadla umiestnená videokamera. Výhodou video technológie je vysoká úroveň obsahu informácií, vďaka ktorým
sa ľahko identifikujú osoby, vozidlá aj dopravné značky.
Ďalším prínosom je schopnosť tejto technológie porovnať jeden obrázok s druhým a vykonať uhlovú detekciu

predmetov. Radarový signál za svoju stranu poskytuje presné údaje o polohe a rýchlosti osôb, vozidiel a dopravných značiek zobrazených video signálom.
V prvom kroku systém prediktívneho núdzového
brzdenia rozozná potenciálnu prekážku, ako je prudko
spomaľujúce alebo úplne zastavujúce vozidlo, brzdy sa
pripravia na prípadné núdzové zabrzdenie. To znamená, že sa v brzdovom systéme mierne zväčší tlak, ktorý priblíží brzdové doštičky k diskom a pripraví ich tak k
okamžitému zmenšeniu rýchlosti pre prípad následného
aktivovania bŕzd. Ak vodič nezareaguje a vozidlo sa dostane bližšie, aktivuje sa akustický varovný signál nasledovaný čiastočným automatickým pribrzdením vyvolaným krátkym stiahnutím bŕzd. Ak vodič stále nereaguje, a nie je možné odvrátiť zrážku, systém asi pol sekundy pred nárazom automaticky naplno zabrzdí, aby sa
zmenšila rýchlosť nárazu a minimalizovali sa dôsledky
nehody.				
-bchwww.mot.sk
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DFM K07 Mini COMBI 1,1 i

DFM Mini Auto

Prvú informáciu o príprave predaja malých čínskych úžitkových automobilov DFM Mini Auto na Slovensku
sme uverejnili vo februári. Začiatkom mája dovozca, spoločnosť AUTOMAX Žilina s r.o., predstavila novinárom
niektoré z vozidiel, výrobkov spoločnosti DONGFENG MOTOR CORPORATION, ktoré ponúka na našom trhu.
Modelový rad DFM Mini Auto obsahuje celkom 7 vyhotovení. Spoločnú majú podvozkovú skupinu, ktorá je tvorená pevným rebrinovým rámom, prednou nápravou s
nezávislým zavesením kolies a zadnou tuhou hnanou nápravou, uchytenou na listových pružinách. Štvorvalcový motor so zdvihovým objemom 1012 cm3 je umiestnený uprostred, spolupracuje s päťstupňovou ručne
ovládanou prevodovkou, vozidlo s ním môže dosiahnuť
maximálnu rýchlosť 120 km/h. Vozidlá sú určené predovšetkým zákazníkom z radov živnostníkov a podnikov, ktorí ocenia hlavné aktíva tohto vozidla: jednoduchosť, kompaktné rozmery, veľmi malú spotrebu benzínu (kombinovaná do 6 l/100 km), malé povinné ručenie
a veľkú nosnosť. Skvelá ovládateľnosť, pružnosť motora a krátko odstupňovaná prevodovka DFM Mini auto
predurčuje tieto vozidlá najmä do mestskej a prímestskej prevádzky.
DFM K01 Mini TRUCK 1,1 i: základný model radu DFM
Mini Auto, valník s oceľovou korbou, disponuje úložnou plochou 2300x1430 mm a odvezie až 948 kg. To ho
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predurčuje na použitie nielen v upratovacích a stavebných podnikoch, ale napríklad aj ako vozidlo komunálnych služieb. Vyhotovenie K01 Mini TRUCK 1,1
i podvozok (šasi) je možné vybaviť ľubovoľnou úžitkovou nadstavbou.
DFM K01 Mini DUMPER 1,1 i: model postavený na
podvozku Mini TRUCK je variantom až trojstranného vyklápača. Vďaka manévrovacím schopnostiam
je využiteľný vo viacerých pracovných odvetviach.
DFM K01 Mini TRUCK 1,1 i

DFM K01 Mini DUMPER 1,1 i

DFM K01Mini BOX 1,1 i
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DFM K02 Mini FARMER 1,1 i: je zaujímavý kombináciou „dvojitej“ kabíny pre posádku a plechového valníka s úložnou plochou 1650x1430 mm. Tento automobil
nemá na našom trhu žiadnu priamu konkurenciu a osloví
podobný segment ako model Mini TRUCK.

DFM K02 Mini PICKUP 1,1 i

DFM K02 Mini PICKUP 1,1 i: viac civilnejšie vyhotovenie modelu Mini FARMER má za cieľ zaujať všetkých,
ktorí hľadajú kompromis medzi vozidlom pre rodinu, alebo prepravu osôb a medzi úžitkovým „pracantom“. Svojich klientov si nájde predovšetkým v mestách, kde svojou ovládateľnosťou a kompaktnými rozmermi v kombinácii s malou spotrebou, predbehne takmer akékoľvek
osobné auto.
DFM Mini VAN 1,1 i: dodávka kompaktných rozmerov
(3795x1560x1925 mm) sa uplatní ako vozidlo pre mestský a prímestský rozvoz. Užitočné zaťaženie 620 kg,
malá spotreba paliva, veľký nákladný priestor.
DFM K07 Mini COMBI 1,1 i: „civilná“ dodávka Mini
COMBI je podobne ako Mini PICKUP auto vhodné aj do
rodinného segmentu a ľuďom, ktorí hľadajú kompromis.
Má 4 miesta na sedenie, meter dlhý nákladný priestor, ďalšou výhodou sú malé nároky na údržbu a malá
spotreba paliva. K dispozícii je, rovnako ako pre všetky ostatné modely, aj voliteľná výbava, napríklad klimatizácia, centrálne zamykanie, hliníkové diskové kolesá
a ďalšie prvky.

DFM Mini VAN 1,1 i

DFM K02 Mini FARMER 1,1 i

Ocenia ho najmä pracovné čaty pri rozvoze posypového
materiálu na ťažko dostupné miesta. Užitočné zaťaženie
1000 kg umožňuje tomuto modelu postaviť sa čelom hocakej konkurenčnej značke v jeho kategórii.

DFM K01Mini BOX 1,1 i: nadstavba typu izotermická skriňa s objemom 3,6 m³ spojená s podvozkom Mini
TRUCKU uspokojuje prepravné spoločnosti, ktoré potrebujú ochrániť tovar pred nepriaznivým počasím.

Aká je kvalita a bezpečnosť automobilov vyrobených
v Čine a ako sa chcú tieto čínske výrobky presadiť v Európe? Spoločnosť AUTOMAX Žilina s.r.o. stavila spolu
s DONGFENG Motor Corporation hlavne na poctivú výstupnú kontrolu a vysokú úroveň použitých výrobných
technológii. Spoločnosť DFM má veľké skúsenosti z výroby automobilov renomovaných značiek v spoločných
podnikoch s nimi na území Číny. Od každej prevzala to
najlepšie do výroby svojich vlastných vozidiel. Karoséria je kompletne ošetrená kataforézou, podvozok je
vďaka povahe čínskych ciest značne predimenzovaný
a zážihový motor 1,1i EURO 4, vyrábaný v japonskej licencii, je osadený elektronikou BOSCH. Ako dôkaz kvality automobilov DFM Mini Auto je na ne v SR poskytovaná plná záruka 2 roky, alebo do najazdenia 50 000 kilometrov. DFM Mini Auto sa môže pochváliť úspešným
uvedením svojich vozidiel v nasledovných európskych
štátoch: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko,
Švédsko, Litva, Estónsko a Lotyšsko.
Spoločnosť AUTOMAX Žilina s.r.o., poverená MDPaT SR
osvedčením zástupcu výrobcu DONGFENG MOTOR Corporation v Slovenskej republike, má aktuálne schválené
všetky homologizácie a typové skúšky v SR podľa notifikovanej skúšobne pre homologizačné skúšky podľa
predpisov EHK a smerníc EÚ. Zástupca výrobcu si momentálne vyberá svojich predajných a servisných partnerov, ktorí sú schopní spĺňať kritéria odbornosti a serióznosti vzťahov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
e-mailovú na adresu dfm@orangemail.sk.

www.mot.sk
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Zaostrené na zadné dvere
Viacúčelový kompaktný automobil Opel Meriva je na trhu od roku 2003. Po obchodnom úspechu väčšieho typu Zafira, ktorý Opel ponúka od roku 1999 a z ktorého Meriva prevzala koncept sedadiel FlexSpace,
sa rovnako dobre uviedla na trhu aj Meriva. Doteraz Opel v Európe predal viac ako milión vozidiel tohto typu.
Malé MPV však na trh uviedli aj viaceré konkurenčné automobilky a tak marketingoví odborníci a vývojári
Oplu začali premýšľať, ako ďalšiu generáciu Merivy výraznejšie odlíšia od konkurencie.
Rozhodli sa oživiť koncepciu otvárania predných a zadných dverí proti sebe, s ktorou už Opel pred desaťročiami experimentoval. Druhú generáciu Merivy sme dostatočne podrobne predstavili v tohtoročnom februárovom
vydaní, teraz vtedy uverejnené informácie len doplníme
– aj o jazdné vlastnosti tohto vozidla, ktoré sme spoznávali začiatkom mája na cestách v okolí Hamburgu.
Na prezentácii Merivy sme sa dozvedeli, že zadné dvere otvárané proti smeru jazdy, s pántami na zadnom stĺpiku karosérie, konštruktéri namontovali už v
roku 2005 na Merivu prvej generácie. Tento prototyp
potom používali vybraní zamestnanci automobilky Opel
a niekoľkí zákazníci, aby odbory marketingu a vývoja
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automobilky mali dostatok informácií o tom, či je toto
konštrukčne, a teda aj finančne náročnejšie riešenie otvárania dverí pre klientov užitočné. Hodnotenia boli zrejme prevažne kladné, keďže druhá generácia Merivy má
protismerné otváranie zadných dverí, výhodné z hľadiska ľahkosti nastupovania na zadné sedadlá, najmä však
kvôli bezpečnosti vystupovania detí z vozidla. Rodič nemusí po vystúpení z vozidla prednými dverami náhlivo
odbiehať dozadu a obchádzať otvárajúce sa zadné dvere, aby dával pozor na vystupujúce menšie deti. Nevýhodou tohto riešenia sú komplikácie, ak by chceli súčasne
vystupovať z vozidla osoby sediace na predných aj zadných sedadlách, mohli by do seba narážať. A ak vedľa
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Opel Meriva

Merivy stojí ďalšie auto, alebo plot či múr, tak sa posádka musí dohodnúť na postupe, ako sa dostať z uzavretého priestoru medzi dverami. Zadné dvere sa dajú otvárať len do rýchlosti 4 km/h, aby ich pri väčšej rýchlosti
prúd vzduchu celkom neotvoril.
Nová Meriva však neláka zákazníkov len nezvyčajným spôsobom otvárania zadných dverí, ale aj konštrukčnými riešeniami prevzatými z typov Astra či Insignia. Platí to napríklad aj o sedadlách, ktoré majú certifikát od nemeckej asociácie pre zdravý chrbát. Prakticky vodič akejkoľvek postavy si dokáže nájsť optimálnu polohu pre vedenie vozidla, lebo jeho sedadlo sa dá
prestavovať v pozdĺžnom smere o 240 mm a na výšku v rozsahu 65 mm. Zaujímavým prvkom interiéru je
systém FlexRail - predĺženie stredovej konzoly prístrojovej dosky medzi predné sedadlá, kde má podobu hliníkových koľajníc, na ktorých sú posuvné a odnímateľné schránky, vrátane multifunkčnej posuvnej lakťovej
opierky. Do výplní dverí možno vložiť aj 1,5 litrovú plastovú fľašu, celkovo je v kabíne Merivy teraz 32 odkladacích miest.
Pri prezentácii v Nemecku sme mali možnosť vyskúšať Merivu poháňanú zážihovými 1,4-litrovými prepĺňanými motormi. Dvojica vznetových, 1,3 CDTI a 1,7
CDTI k dispozícii nebola.
Motorom 1,4 Turbo s najväčším výkonom 88 kW
Opel nahradil v prvej Merive používaný 1,6-litrový zážihový motor. Je spriahnutý s päťstupňovou ručne

ovládanou prevodovkou, pri pokojnej jazde sme dosahovali priemernú spotrebu benzínu podľa palubného počítača 7 l/100 km, na trase boli aj diaľničné úseky. Výrobca uvádza v kombinovanej prevádzke o liter menšiu spotrebu (6 l/100 km).
Výkonnejšia verzia 1.4 Turbo s najväčším výkonom
103 kW nahrádza v sortimente motorov Merivy zážihový 1,8-litrový motor. Spolupracuje so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou, je to verzia vhodná aj pre
vodičov, ktorí si občas dožičia aj športovejší spôsob jazdy. Aj keď oficiálne hodnoty zrýchlenia Merivy s týmto
a so slabším prepĺňaným motorom nie sú príliš odlišné
(10,3 s oproti 11,5 s), pocitovo sa nám zdal rozdiel výraznejší. S týmto motorom sme dosahovali spotrebu asi
o pol litra väčšiu ako so slabším, výrobca uvádza hodnotu v kombinovanej prevádzke 6,5 l/100 km.
Meriva je koncipovaná ako rodinné auto, systém
pruženia si preto poradí aj s výraznejšími nerovnosťami na ceste (trasa viedla aj po cestách bývalej NDR), nemali sme však pocit nestability pri zmenách smeru, ani
bočné náklony karosérie nie sú výrazné. Do ponuky zážihových motorov bude patriť ešte motor 1.4 Twinport
s výkonom 74 kW, pre ktorý výrobca uvádza schopnosť
zrýchľovať z 0 na 100 km/h za 13,9 s a spotrebu benzínu v kombinovanej prevádzke 6 l/100 km.
Druhá generácia Merivy sa u nás začne predávať
začiatkom leta – so spomínanou trojicou zážihových
a dvoch vznetových motorov. Do konca tohto roka by

sortiment mali obohatiť ešte tri výkonové verzie vznetových motorov a budúci rok aj zážihový motor schopný
spaľovať aj propán-bután (LPG). Budúci rok budú v ponuke aj modely so systémom automatického vypínania
motora po zastavení vozidla (Start-Stop).
Samuel BIBZA
www.mot.sk
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Renault Mégane Coupé-Cabriolet

Ozdoba rodiny Mégane
Nový Renault Mégane Coupé-Cabriolet korunuje komplexné obnovenie rodiny Mégane, ktorá sa skladá zo
šiestich karosárskych verzií a v priebehu jedného a pol roka prešla postupným omladením ponuky v segmente, ktorý je pre Renault z hľadiska tržieb najväčší v Európe.
S viac ako 170 000 predanými vozidlami od uvedenia prvej generácie, predstavuje Mégane Coupé-Cabriolet 4%
predajov z rodiny Mégane. V roku 2009 pripadá v západnej Európe na tento model podiel 10 % v segmente
kompaktných kabrioletov. V nadväznosti na silné stránky, ktoré zabezpečili úspech jeho predchodcu, ponúka
nový Renault Mégane Coupé-Cabriolet svojim zákazníkom skutočný pocit slobody, a to vďaka svojej panoramatickej sklenej streche a čelnému sklu posunutému dopredu. Jeho sklo s funkciou vetrolamu ponúkané v základe, zmenšuje nepohodlie spôsobené turbulenciami a maximalizuje potešenie z jazdy s otvorenou strechou. Vyrába sa vo francúzskej továrni Renault v Douai, spolu
s modelmi Scénic a Grand Scénic a má všetko knowhow získané od začatia výroby prvého Mégane Cabriolet v roku 1997.
Nový Mégane Coupé-Cabriolet elegantne ilustruje
nové motto značky Renault: „Drive the Change.“ Na väčšine európskych trhov, vrátane nášho, je od mája. Je
o niečo väčší, s dĺžkou 4485 mm (+130 mm oproti predchodcom) a rázvorom náprav 2609 mm (+87 mm).

38

jún 2010

Prepracované bolo aj veko batožinového priestoru, nachádza sa na ňom horná časť zadných svetiel. Dva svetlovody zadných obrysových svetiel z LED mu dávajú riolet štýlový a okamžite rozpoznateľný svetelný podpis.
Veľká zasúvateľná strecha sa už aj v predchádzajúcej
generácii Mégane Coupé-Cabriolet osvedčila svojou priepustnosťou svetla a viditeľnosťou smerom von. Táto
strecha sa v novej generácii dostala do sériovej výbavy, a plocha presklenia sa zväčšila o 10 %. Momentálne je to s plochou takmer 1 m2 najväčšia presklená skladacia strecha v segmente (0,47 m2 na samotnej streche
a 0,5 m2 na zadnej časti karosérie). Jej tmavé vyhotovenie a lesklé čierne stĺpiky s povrchovou úpravou jemného chrómu na ráme čelného skla a pásiku okolo karosérie prinášajú dotyk exkluzivity, a aj vo verzii kupé podporujú vzhľad kabrioletu. Strecha s čelným sklom posunutým smerom dopredu podporuje previazanosť kupé a kabrioletu, a aj vo verzii kupé poskytuje v interiéri množstvo
svetla, čo prináša vodičovi aj spolujazdcovi pocit priestoru a voľnosti. V ponuke je sedem farieb karosérie, z ktorých vynikne mimoriadne elegantná biela perleť.

Elegancia siaha aj do interiéru: tvary vo vnútri automobilu sú mäkké a čisté, materiály a spracovanie sú
kvalitné. Kabína má atmosféru rodiny Mégane - vrátane prístrojovej dosky, ktorá je spoločná s hatchbackom
a kupé - ale dostala špecifické prvky: sedadlá so zlepšenou bočnou oporou, výplne dverí v tvare medailónu „motýlie krídla“ a čalúnenie strechy veľmi čiernou kožou.
V ponuke sú dve jednoduché a elegantné kombinácie:
tmavé drevené uhlie a béžová farba. V koženej výbave
sa prejavila rafinovanosť v podobe dvojfarebnej červenej a tmavočiernej kombinácie.
Použitie jedinečného čelného skla s minimalizáciou turbulencií už v základnej výbave umožňuje jazdu vo
štvorici až do rýchlosti 90 km/h bez rušiacich aerodynamických a akustických turbulencií. Dvojica cestujúcich môže jednoducho zakryť zadné sedadlá a výrazne
eliminovať vírenie vzduchu v interiéri. Obe zariadenia,
čelné sklo proti turbulenciám, aj kryt zadných sedadiel,
umožňujú jazdu v kabriolete bez ohľadu na rýchlosť.
Strechu vyvinuli v spoločnosti Karmann®, veľmi skúsenej v odbore zaťahovacích pevných striech.

Predstavujeme

Renault Mégane Coupé-Cabriolet

Strešný modul sa skladá z dvoch sklených panelov, ktoré sa skladajú do V, aby sa zmestili do batožinového
priestoru, mechanizmov pre spoločné funkcie s vekom
batožinového priestoru a strechy a hydraulickej jednotky s elektronickou riadiacou jednotkou.
Pre optimálnu filtráciu svetla v kokpite je sklená
strecha ošetrená proti slnečnému žiareniu tvrdeným
sklom s filtrom s koeficientom 35. Ak posádka vyžaduje ďalšiu ochranu pred slnečným žiarením, môže využiť zasúvateľnú slnečnú clonu. Zadné sklo s vyhrievaním dosahuje rovnaké schopnosti ako v prípade uzatvoreného kupé. V porovnaní s plátennou strechou, zaťahovacia sklená strecha zabezpečuje tepelné a zvukové pohodlie porovnateľné s hatchbackom a zároveň zabezpečuje lepšiu ochranu proti vandalizmu. Okrem toho, tvrdá
strecha poskytuje väčšiu hodnotu pri ďalšom predaji.
Skladací systém strechy je posilnený tak, aby bolo
zabezpečené optimálne tesnenie zaťahovacej strechy
na celú dobu životnosti vozidla (väčší počet prútov a ich
prierez). Celková hmotnosť modulu je 110 kg, z čoho 75
kg pripadá na strechu a 25 kg na mechanizmy ovládania dverí batožinového priestoru. Strešné moduly sú vyrábané a montované v závode Karmann® v Nemecku a
dodávané do závodu Renault v Douai, kde sa ďalej montujú. Kinematika tejto zaťahovacej strechy je zabezpečená plne elektro-hydraulický pohonom. Ovláda sa

stlačením tlačidla na konzole, a za 21 sekúnd sa zavrie.
Ak posádka chce otvoriť strechu, deliaca roletka batožinového priestoru musí byť zatiahnutá a dvere batožinového priestoru zatvorené. Ak to tak nie je, na prístrojovej doske sa zobrazí informácia o chybe. Vodič je o celom procese, ako aj o jeho ukončení (správa + pípnutie)
informovaný. Druhé stlačenie spínača v rovnakom smere na ovládači strechy impulzne spustí všetky štyri okná
súčasne. Okná sa do strešného modulu zasúvajú v dĺžke
niekoľkých milimetrov, čím je dosiahnutý lepší zvukový
komfort a ochrana proti dažďu.
Pre ľahké nasadanie na zadné sedadlá majú predné sedadlá pamäťový systém pre pozdĺžne nastavenie.
Pracovisko vodiča je zlepšené v rámci generačnej zmeny v rozsahu známom z modelov Mégane Coupé a hatchback. Nový Renault Mégane Coupé-Cabriolet je určený
na prepravu štyroch osôb a ich batožiny a ponúka batožinový priestor s praktickým tvarom a ľahkým prístupom. Má objem 417 litrov pri zatiahnutej streche (kupé)
alebo 211 litrov vo verzii kabriolet. Novinkou oproti druhej generácii je možnosť elektrického zatvárania batožinového priestoru, čo uľahčuje jeho bezproblémové používanie. Skrinka pred spolujazdcom s objemom 9 litrov
sa odomyká a zamyká spolu s centrálnym uzamykaním
vozidla. Táto funkcia pomáha chrániť osobné veci, bez
toho aby bolo treba zatvoriť strechu.

Podvozok bol vyladený tak, aby poskytoval dostatok komfortu a spĺňal špecifiká rozloženia hmotnosti kabrioletu s pevnou strechou. Okrem iného tuhosť tlmičov
vpredu stúpla o 13% a o 17% vzadu v porovnaní s hatchbackom. Nový Renault Mégane Coupé-Cabriolet má na
našom trhu dva zážihové motory: 1,6 16V (81 kW). Tento motor je k dispozícii aj vo verzii na bioetanol (E85).
Druhým zážihovým motorom je prepĺňaný 1.4 TCe 130
(TCe: Turbo Control efficiency) má výkon 96 kW. Obidva
spolupracujú so 6-stupňovými ručne ovládanými prevodovkami. V ponuke budú aj tri verzie vznetových motorov a nová dvojspojková automatická prevodovka EDC.
Veľmi bohatá je aj výbava zlepšujúca aktívnu i pasívnu
bezpečnosť.
-rtwww.mot.sk
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Najúspornejší Land Rover
Automobilka Land Rover od roku 1948 vyrába autentické automobily s pohonom  4x4, ktoré vynikajú mimoriadnymi jazdnými vlastnosťami v teréne. V súčasnosti ju vlastní, podobne ako značku Jaguar,  indická
spoločnosť Tata Motors, ktorá ich rozvoj nebrzdí, skôr naopak. Každý z vyrábaných typov Land Rover, Defender, Freelander, Discovery, Range Rover Sport a Range Rover, reprezentuje špecifický segment trhu vozidiel 4x4, pričom 78 % produkcie sa exportuje do viac ako 140 štátov sveta. Land Rover priamo zamestnáva 9500 osôb a nepriamo viaže ďalších 40 000 pracovných miest vo fabrikách subdodávateľov.

Blížiaci sa termín sankcionovania automobiliek predávajúcich v Európskej únii sortiment automobilov prekračujúci limit emisií kysličníka uhličitého nad priemernú hodnotu 130 g CO2 na kilometer jazdy jedného vozidla prinútil aj vedenie Land Roveru, aby hľadalo cesty, ktorými sa čo najviac priblíži k tejto hodnote. Pri výrobe športovo-úžitkových a terénnych áut to nie je ľahká úloha.
Jednou z možností zmenšovania spotreby paliva,
a tým aj produkcie CO2, je aj výroba modelov s pohonom len jednej nápravy. Nový kompaktný typ Range
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Rover, odvodený zo štúdie predstavenej začiatkom minulého roka, si zákazníci budú môcť objednať aj vo verzii s pohonom kolies iba jednej (prednej) nápravy. Toto
kompaktné SUV sa začne predávať v roku 2011a bude
dosahovať emisie CO2 pod hranicou 130 g/km – čím sa
stane najúspornejším modelom Range Rover v histórii
značky. Samozrejme, naďalej bude k dispozícii aj verzia
4WD so štandardným pohonom všetkých kolies, ktorý patrí k typickým atribútom automobilov Land Rover.
Spoločnosť Jaguar Land Rover investuje viac ako
900 miliónov eur do vývoja ekologických technológií

Predstavujeme
Land Rover LRX

a produkcie vozidiel s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré zodpovedajú aktuálnym požiadavkám zákazníkov.
Spolu so zavedením pohonu 2WD sa Land Rover sústredí pri vývoji nových automobilov na tri hlavné oblasti – zmenšenie hmotnosti vozidiel, zmenšenie strát
výkonu pohonnej jednotky na externých agregátoch

a zlepšenie účinnosti pohonného ústrojenstva. V tejto
súvislosti je významným prvkom pri veľkých vozidlách
značky zavedenie technológie hybridného pohonu. Prvý
automobil Land Rover s hybridným pohonom bude mať
premiéru v roku 2012 a predávať sa začne v roku 2013.
Od konca roka 2010 bude Land Rover testovať prvý hybridný prototyp s označením „range_e“, skonštruovaný

na platforme typu Range Rover Sport. Skúšobné vozidlá budú vybavené aktuálnym motorom TDV6 s objemom 3,0 litra v kombinácii s 8-stupňovou automatickou prevodovkou ZF. Hybrid by mal dosiahnuť dojazd
32 km s čisto elektrickým pohonom, emisie menej ako
100 g CO2 na km a maximálnu rýchlosť až 193 km/h.
Land Rover má vyše 60-ročné skúsenosti vo vývoji a výrobe vozidiel schopných prekonávať najťažšie
terénne podmienky vďaka využívaniu priekopníckych
technológií ako je napríklad unikátny systém regulácie
pohonu všetkých kolies Terrain Response. Automobily
Land Rover sa predávajú vo viac ako 160 štátoch sveta, kde majú pevné miesto na trhu. Od nového typu s
kompaktnými rozmermi a menšou hmotnosťou, s možnosťou výberu pohonu 2WD alebo 4WD, ktorý budú vyrábať v závode Halewood v Merseyside neďaleko Liverpoolu, vedenie Land Roveru očakáva, že zaujme veľký
počet zákazníkov. Upevní si tak pozíciu v konkurencii automobiliek ponúkajúcich športovo-úžitkové automobily
na významných trhoch sveta a súčasne zmenší v súčasnosti ešte veľký „flotilový priemer“ emisií CO2.
-lrwww.mot.sk
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ŠTÚDIA PODĽA
ČÍNSKEHO VKUSU

Automobilka CITROËN predstavuje štúdiu METROPOLIS vo francúzskom pavilóne na svetovej výstave
Expo, ktorá sa koná v Šanghaji od 1. mája do 31 októbra 2010. Štúdiu vytvorili ako poctu jedinečnému čínskemu rozmachu.

METROPOLIS je limuzína s vyzývavým dizajnom a harmonickými líniami. Vozidlo vznikalo pod rukami medzinárodného dizajnérskeho tímu značky CITROËN, ktorý v Šanghaji pôsobí od roku 2008, čo zaručilo, že bude
presne zodpovedať potrebám a vkusu čínskeho publika. METROPOLIS predstavuje naozajstný umelecký výtvor, ktorý obsahuje luxusné prvky a plne zodpovedá
pôvabu a definícii sloganu značky Créative Technologie. Zároveň perfektne zapadá do témy francúzskeho
42
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stánku: „Zmyselné mesto“. História značky CITROËN
je pretkaná exkluzívnymi vozidlami, ktoré počas 90 rokov predstavovali automobilový pokrok. Návštevníci
svetovej výstavy Expo sa zoznámia s automobilovým
veľdielom METROPOLIS, ktoré je plné najmodernejších
technológií, ako pruženie hydractive alebo hybridný pohon
plug-in.
Značka CITROËN si chce svojou účasťou na svetovej výstave Expo v Šanghaji uctiť veľkosť a vplyv

čínskeho trhu, na ktorom pôsobí už 20 rokov a zároveň
aj potvrdiť svoju stúpajúcu úlohu globálnej automobilky. Čína je dnes najväčším automobilovým trhom sveta
a pre značku CITROËN je to druhé najväčšie odbytište.
V roku 2009 tam značka zväčšila svoj odbyt o 57
percent.
Štúdia METROPOLIS využíva v Číne mimoriadne
populárnu trojpriestorovú karosériu, ktorá dostala impozantné a premyslene luxusné tvary, ktoré podčiarkujú veľkorysé rozmery (5,3x2x1,4 m): koncept tak odráža
rozmer ambícií krajiny, v ktorej vznikol.
Exteriér dostal pozoruhodné svalnaté a plynulé
tvary, nalakované priekopníckou farbou Pearl Silk, ktorej intenzita sa mení pod vplyvom dopadajúceho svetla, aby tak vynikli veľkorysé krivky a prepracované detaily. Vzhľad štúdie METROPOLIS si vzal za vzor čínsku dievčinu XIAN NU a jeho tvary spájajú rovné plochy, ale aj zmyselné krivky, ktoré dopĺňajú silové prvky ako predný spojler, ktorý zvýrazňuje aerodynamické
schopnosti vozidla. Smerom dozadu sa zvýrazňujú
chrómované lišty v hornej časti karosérie a postranných okien, ktoré slúžia na ochranu súkromia osôb sediacich na zadných sedadlách a opticky naťahujú siluetu vozidla. Tvar zadného stĺpika opticky odľahčuje zadnú časť, podporuje plávajúci efekt a obsahuje
svetelný zdroj, ktorý sa odvoláva na pôvodný typ DS.
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Predná časť štúdie METROPOLIS cez prepracovanú
mriežku v tvare papierového draka jasne zvýrazňuje obrovský výkon. Obkolesujú ju prvky s oceľovým vzhľadom, ktoré dodávajú celej prednej časti neodškriepiteľnú prirodzenú autoritu. Zadná časť štúdie potvrdzuje šírku a stabilitu vozidla, pritom si však udržiava úzky
a mimoriadne aerodynamický tvar. Konkávna zadná
časť, spojená s profilom batožinového priestoru, doplnená o aktívne aerodynamické krídlo, zvýrazňuje plynulý
vzhľad štúdie. Svetlá v tvare na seba navrstvených bumerangov predstavujú originálny prvok, ktorý definitívne podčiarkuje jedinečný vzhľad zadnej časti štúdie METROPOLIS. Pri návrhu interiéru sa dizajnéri inšpirovali vejárom a čínskym strunovým hudobným nástrojom
(GU ZHENG). V Číne sú to znaky kultivovaného a mimoriadne vzdelaného človeka. Stredová konzola sa skláňa
ako pri mimoriadnej pohostinnosti, vytvára šperk, ktorý stvárňuje luxus v jeho novej, orientálnej podobe.

Interiér štúdie METROPOLIS prevzal tieto prvky luxusu,
v ktorých sa prirodzene prejavuje bohatstvo.
V skratke: táto nová štúdia sa vyznačuje hodnotami ako veľkosť, harmónia, rafinovaná kreativita a pokrokové technológie. Navyše, vynikajúco odráža prienik
čínskeho a francúzskeho vnímania krásy a luxusu. METROPOLIS predstavuje obraz neustáleho vzostupu čínskych ambícií.
METROPOLIS rešpektuje rovnováhu medzi náročnými mestskými podmienkami a potešením z jazdy,
ktoré vychádza z pohonného reťazca plug-in hybridu.
Štúdia navyše dostala pruženie Hydractive, aby naplno
vynikli jej dynamické jazdné vlastnosti. CITROËN touto
technológiou odpovedá na veľmi výrazné požiadavky
na pohodlie, ktoré neustále prichádzajú z Číny. Pruženie
umožňuje konštantnú výšku karosérie, čo zlepšuje aerodynamiku a prispieva k redukcii emisií CO2.
Štúdia METROPOLIS sa môže vďaka hybridnej
technológii plug-in pohybovať dvoma spôsobmi:
- v čisto elektrickom režime (pri rozjazde, malými rýchlosťami v meste a pri spomaľovaní): umožňuje to
elektromotor so stálym výkonom 40 kW, ktorý môže
krátkodobo vzrásť až na 70 kW a poháňa kolesá zadnej nápravy,
- v režime spaľovacieho motora (pri ustálených rýchlostiach na cestách či na diaľniciach, pokým motor
dosiahne optimálny výkon): o to sa stará 2-litrový zážihový V6 motor. Motor dodáva výkon 200 kW, trvalý krútiaci moment 375 Nm a poháňa kolesá prednej nápravy,
- spojením týchto pohonov:
• počas zrýchľovania sa oba pohony spoja a pridajú
krátkodobé zväčšenie výkonu, vďaka čomu dosiahnu
špičkový výkon 345 kW a krútiaci moment 430 Nm

• prenos sily na všetky štyri kolesá, ak to vyžadujú
podmienky priľnavosti k vozovke.
Tento druh pohonného reťazca spája potešenie z jazdy s
vynikajúcimi výkonmi a ochranou životného prostredia,
čo spôsobila výrazná redukcia emisií CO2. Emisie CO2 sa
v porovnaní s podobne výkonným klasickým pohonom
(motor V8 s objemom 4,0 litra) zmenšili až na pätinu (70
g/km a spotreba je len 2,6 l/100km) .
Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka:
- optimalizácii zážihového motora,
- 7-stupňovej robotizovanej dvojspojkovej prevodovke,
- použitiu hybridnej technológie,
- nastaveniu fungovania hybridného pohonu, ktoré sa
v každom momente zameriava na čo najmenšie emisie CO2.
-cn-

Minulosť už bola, ži teraz!
Toto je jeden zo sloganov, ktorým automobilka Citroën
uvádza na trh svoj prvý model z exkluzívnej línie DS.
A v duchu ďalšieho sloganu „Najlepšie nápady sú tie,
ktoré tu ešte neboli!“, dovozca automobilov tejto francúzskej značky vystavil pri príležitosti postupného otvárania komplexu Eurovea v Bratislave, pred vstup do
Galérie nový Citroën DS3 v 7-metrovej ochrannej

bubline, ktorá umocňuje charakter skvostu moderného
dizajnu, ktorým Citroën DS3 bezpochyby je. Nedotknuteľný DS3 mohli návštevníci komplexu Eurovea v bubline do 3. mája obdivovať vo dne, ale i v noci, kedy výstavný kúsok dostával iný charakter vďaka originálnemu osvetleniu a svetelným efektom. Kto mal chuť takýto automobil vidieť viac zblízka, v interiéri obchodného

centra bol vystavený ešte jeden automobil DS3 v ďalšej
z mnohých farebných kombinácií. „Minulosť už bola, ži
teraz!“ je jedným z už spomínaných sloganov ANTI RETRO kampane na DS3, ktorý odmieta konvencie, reprezentuje moderný dizajn a inovácie. DS3 je predurčený
stať sa ikonou súčasnosti, pretože je známe, že nehodno
kopírovať dejiny, ak chceme do nich vstúpiť!

www.mot.sk
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Modernizácia pre rok 2010
Japonská automobilka Mazda predstavila modernizovanú podobu  svojej „šestky“  začiatkom marca na autosalóne v Ženeve.  V ponuke zostali doterajšie tri verzie karosérie – sedan, liftback a kombi. Úpravy vonkajšieho vzhľadu karosérie majú priniesť ešte silnejší športový nádych tohto predstaviteľa Mazdy v strednej triede, upravený je aj interiér aj prvky pohonu.

Vpredu je nový nárazník zlepšujúci aerodynamiku s integrovanými oválnymi hmlovými svetlami a maska chladiča so širokým vodorovným pásom, na ktorom je logo automobilky, ktorého podklad tvorí buď čierna farba, alebo lak farby karosérie pre verzie Sport (GTA).
Prepracované a zvýraznené sú aj nové reflektory.
Doteraz najatletickejšiu tvár typu Mazda6 dokresľujú
výrazné prelisy, zvýrazňujúce dolnú líniu masky medzi kapotou a blatníkmi. Motív krídla z prednej časti sa
opakuje aj vzadu. Nové chrómované vnútorné plochy
združených koncových svietidiel vďaka krídlovému tvaru zadnú časť opticky rozširujú a zasahujú ďalej do bokov karosérie, kombinujú číru optiku so svetelnými diódami (LED). Modernizovaná Mazda6 zároveň ponúka
nové štýlové kolesá z ľahkých zliatin s rozmermi 17, alebo 18 palcov s mierne zalomenými lúčmi. Na výber bude
desať odtieňov laku karosérie, štyri z nich sú nové.
V dokonalejšie odhlučnenom interiéri dizajnéri
použili chrómované prvky, napríklad na ovladačoch
klimatizácie a audiosústavy, kľučkách dverí, na páke
44
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parkovacej brzdy. Okrem štandardných textilných poťahov sedadiel je v ponuke aj hnedá koža. Výraznejšie odlišná výbava Sport bude mať u nás označenie GTA. V ponuke sú štyri úrovne výbavy.
„Základným“ motorom Mazdy6 je 1,8-litrový zážihový s výkonom 88 kW a krútiacim momentom 165
Nm. Novinkou v ponuke zážihových motorov je dvojliter radu MZR s označením DISI (Direct Injection Spark
Ignition), teda s priamym vstrekovaním benzínu do valcov. Má najväčší výkon 114 kW a krútiaci moment 193
Nm. Tento motor možno kombinovať so šesťstupňovou
ručne ovládanou alebo päťstupňovou automatickou prevodovkou. Najvýkonnejšou možnosťou pohonu zostáva
2,5-litrový štvorvalec so sekvenčným časovaním ventilov a premenlivou dĺžkou nasávania, ktorého výkon dosahuje 125 kW a krútiaci moment 226 Nm. Spolupracuje so šesťstupňovou ručne ovládanou prevodovkou
s upravenými prevodmi, čo viedlo k miernemu zmenšeniu spotreby paliva. V ponuke vznetovým motorov sú
tri výkonové verzie upravovaného motora 2.2 MZR-CD

s výkonmi 95, 120 a 132 kW. Upravovaný bol systém recirkulácie výfukových plynov, časy vstrekovania, zmena tvaru dutiny v dne piestov tiež prispela k zlepšeniu
účinnosti spaľovania. Upravené boli aj turbodúchadlá.
Motory plnia emisnú normu Euro 5.
Veľmi dobré podvozky prvej generácie Mazdy6
konštruktéri ešte zlepšovali. Použili kratšie pružiny a
upravili charakteristiku tlumičov pruženia .Predné kolesá zavesené na dvojiciach priečnych ramien majú nové
uloženie priečneho stabilizátora, upravené je aj riadenie a zadná viacprvková náprava. Zmeny viedli k zlepšeniu stability a zmenšeniu vibrácií. Brzdová sústava
má kotúče s väčším priemerom, vpredu 299 mm, vzadu
280 mm. Štandardom je systém trakčnej regulácie hnacích kolies (TCS) a stabilizačný systém (DSC). V ponuke
príplatkovej výbavy je aj systém kontroly tlaku v pneumatikách, bi-xenonové reflektory s natáčaním, parkovacie snímače, či cúvacia kamera.
-ma-
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Štúdia mestského auta

V súčasnosti žije už viac než polovica svetovej populácie v mestách, do roku 2020 má urbanizácia sveta
vzrásť na 70 %. Mestá sa teda rozrastajú, zahusťujú a individuálna automobilová doprava v nich sa stáva čoraz zložitejšia. Aj v spoločnosti Ford si uvedomujú, že nastal čas na vývoj nového malého a úsporného mestského vozidla.
Na autosalóne v čínskom Pekingu Ford predstavil koncepčné vozidlo Start, ktoré je inovatívnym malým automobilom. Jeho dvojdverová karoséria má hladké, oblé
tvary s úzkymi štrbinami medzi jednotlivými povrchovými dielcami, čo prispieva k zmenšeniu aerodynamického odporu. Prednej časti dominuje zaoblená verzia typickej lichobežníkovej „fordovskej“ mriežky a štrbinové
reflektory, tvorené svietiacimi diódami. K dobrým aerodynamickým vlastnostiam prispievajú aj hladké 17-palcové diskové kolesá, lisované z hliníka. Na nich sú namontované pneumatiky Michelin Green X 205/45R 17,
špeciálne navrhnuté pre toto vozidlo.
Nosnou časťou karosérie je ľahká hliníková bezpečnostná „klietka“, na ktorú sú upevnené vonkajšie panely z pružne deformovateľných, predfarbených a recyklovateľných kompozitov. Spodok vozidla je zakrytý hladkým jednodielnym krytom. Vonkajšie dizajnérske prvky
sú zámerne jednoduché a funkčné. Dizajnérsky tím pred
začiatkom vývoja tohto vozidielka umiestnil do štúdia
také inšpiratívne vozidlá, akými sú Porsche 356 či Alfa
Romeo Zagato SZ a snažil sa odhaliť tie atribúty ich dizajnu, ktoré priťahujú ľudí. Koncepčné vozidlo Start je

postavené na podvozku s rázvorom náprav 2300 mm,
jeho celková dĺžka je menej ako 3700 mm, šírka je 1672
mm a výška približne 1400 mm.
Koncepcia jednoduchosti sa uplatnila aj v interiéri.
Vodičovi sú poskytované len tie informácie, ktoré skutočne potrebuje. Nosná časť sedadiel je z ľahkého kompozitu. Predné sedadlá sú posuvne uložené na jednom
strednom nosníku, čo uľahčuje vstup na zadné sedadlá.. Liate výplne sedadiel možno jednoducho vyberať. Na
podlahe je „koberec“ z liatej gumy. Na stredovej konzole
je preraďovacia páka päťstupňovej
prevodovky a multifunkčný displej.
Mnohé funkcie vozidla možno ovládať hlasovými pokynmi.
Na pohon štúdie slúži nový prepĺňaný jednolitrový zážihový trojvalec EcoBoost vystrojený systémom priameho vstrekovania benzínu. Tento motor, ktorý sa bude
v budúcnosti sériovo vyrábať, má
porovnateľný výkon a krútiaci moment ako neprepĺňaný 1,6-litrový

zážihový štvorvalec. Presné výkonové parametre motora však spoločnosť Ford nezverejnila. Predpokladá
savšak, že motor bude emitovať menej ako 100 gramov
CO2 na kilometer jazdy.
Štvormiestna štúdia Start je len akýmsi štylistickým cvičením a nebude z nej priamo odvodený žiadny
sériovo vyrábaný model. Vedenie Fordu však s napätím
očakáva, aké budú reakcie návštevníkov autosalónov
na dizajn a ďalšie prvky tejto štúdie malého mestského
vozidla. 				
(RM)
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Šarmantné kupé Peugeota
Automobilka Peugeot na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom v roku 2007 predstavila štúdiu 308 RCZ
a o pol roka, v marci 2008 na autosalóne v Ženeve potvrdila, že takýto automobil bude sériovo vyrábať. Vlani na autosalóne vo Frankfurte si mohli zákazníci objednať niektoré z vozidiel 200-kusovej uvádzacej série.
Kompaktné 2+2-miestne kupé si už možno objednať aj u nás.
Peugeot RCZ má konštrukčný základ v type 308, predné
kolesá má zavesené na vzperách McPherson, zadné na
vlečených ramenách spojených skrutne pružnou priečkou. Peugeot pri vývoji tohto vozidla spolupracoval s
rakúskou spoločnosťou Magna Steyr v Grazi, ktorá postavila overovaciu sériu vozidiel. Vzhľad sériovo vyrábaného kupé sa oproti štúdii takmer nezmenil. Vozidlo
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je 4280 mm dlhé, 1845 mm široké a 1359 mm vysoké. Ak ste si pri pohľade na jeho fotografie pomysleli,
že bude konkurenciou aj pre Peugeot 308 CC, tak oproti nemu je kupé RCZ o 160 mm kratšie, o 28 mm širšie a
o 65 mm nižšie. Batožinový priestor má však praktický
tvar aj objem – k 321 litrom možno po sklopení zadných
sedadiel (na núdzové sedenie pre dospelé osoby) pri-

Predstavujeme
Peugeot RCZ

dať asi dvojnásobok objemu, na celkovo 639 litrov. Výbava Peugeota RCZ bude bohatá, „v základe“ bude okrem iného ESP, asistenčný systém pre rozjazd do kopca,
bi-xenónové reflektory, dvojzónová klimatizácia.
Na začiatku predaja tohto typu sú k dispozícii dva
prepĺňané motory s priamym vstrekovaním paliva do valcov. Zážihový 1.6 THP s výkonom 115 kW a vznetový

2.0 HDi FAP s výkonom 120 kW, oba spolupracujú so
šesťstupňovými ručne ovládanými prevodovkami. V
priebehu leta bude v ponuke aj automatická prevodovka
k motoru 1.6 THP, aj výkonnejšia verzia motora 1.6 THP
(147 kW), ale pre tento motor je v RCZ určená len ručne
ovládaná prevodovka. Budúci rok si budú môcť zákazníci objednať RCZ aj s inovatívnym hybridným pohonom,

kde bude predné kolesá poháňať vznetový motor a zadné elektromotor.
Peugeot RCZ 1.6 THP (115 kW) na našom trhu
stojí 26 000 eur, s motorom 2.0 HDi FAP (120 kW)
29 000 eur.
-pt-
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Mercedes-Benz R

Mercedes-Benz triedy R novej generácie má kompletne prepracovaný dizajn. Predná časť zaujme najmä
zvýraznením šírky a horizontálne štruktúrovanou kapotou motora. Novú úpravu majú blatníky, maska chladiča, reflektory a nárazníky s chrómovanou ochranou spodnej časti vozidla. Do ponuky patrí i integrované
denné osvetlenie svietiacimi diódami (LED) a bixenónové reflektory. Bočný pohľad sa líniou okien podobnou
kupé odkláňa od bežných veľkopriestorových vozidiel. Zmenené sú i vonkajšie zrkadlá a dizajn kolies. Zadná časť má nové kryty nárazníkov, zmenené zadné svetlá a široké integrované koncovky výfuku. Atraktivitu
exteriéru vozidla zlepššuje i možnosť vyhotovenia v novom módnom diamantovo-bielom laku. Rovnako ako
nové materiály a farebné odtiene uplatnené v jeho interiéri.
V najmladšej generácii triedy R sa tak ako pri jej predchodcoch snúbia prednosti sedanov či kombi a športovo-úžitkových vozidiel značky Mercedes-Benz. Možnosť
deviatich základných verzií, bežný a dlhý rázvor náprav
48
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(batožinový priestor 1950, respektíve 2385 litrov),
päťmiestna, ale aj štvor -, šesť -, a sedemmiestna konfigurácia sedadiel vytvárajú predpoklady vyhovieť aj tým
najnáročnejším osobným preferenciám.

Široká škála agregátov pre nové Mercedesy R
zahŕňa päť motorov V6: tri vznetové so zdvihovým
objemom 2987 cm3 (140 kW a 440 Nm, 155 kW a 540
Nm, 195 kW a 620 Nm) a dva zážihové jeden s objemom
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2996 cm3 (170 kW a 300 Nm) a druhý s objemom 3498
cm3 (200 kW a 350 Nm). Šiesty, najvýkonnejší motor je
zážihový V8 so zdvihovým objemom 5461 cm3 (285 kW
a 530 Nm). Pozornosť si medzi nimi obzvlášť zaslúžia
optimalizované vznetové motory. Model R 300 CDI BlueEFFICIENCY (140 kW, 440 Nm) má kombinovanú spotrebu nafty (podľa nového európskeho jazdného cyklu - NEJC) 7,6 l/100 km, čo je oproti predchodcovi o 7
% menej. Nový model R 350 CDI 4MATIC s malými hodnotami spotreby svojho ekonomického V6 motora zasa
poskytuje výnimočné jazdné výkony na úrovni agregátu V8. Na sto kilometrov má pri výraznom náraste výkonu kombinovanú spotrebu (podľa NEJC) 8,5 litra nafty, čím je nové vozidlo hospodárnejšie v porovnaní s
predchádzajúcim modelom o 0,8 litra. Ak predtým motor jeho predchodcu dosahoval najväčší výkon 165 kW,
má tento vznetový agregát V6 výkon 195 kW a krútiaci

moment 620 Nm. Ako najšportovejší model triedy R so
vznetovým motorom pritom R 350 CDI 4MATIC zrýchli
z 0 na 100 km/h za 7,6 s a dosahuje rýchlosť 235 km/h.
Všetky modely novej triedy R sériovo disponujú
množstvom technológií, ktoré robia jazdy na dlhé, aj
krátke mestské, trasy pre vodiča uvoľnenejšie a bezpečnejšie. Okrem iného sem treba zahrnúť systém
ochrany posádky PRE-SAFE®, osem bezpečnostných
vankúšov, aktívne opierky hlavy NECK PRO, snímač tlaku v pneumatikách a adaptívne brzdové svetla. K bezpečnosti prispievajú tiež výkonné telematické systémy s ľahkou obsluhou. Nechýba automatická klimatizácia THERMATIC s kombinovaným filtrom na ďalšiu redukciu škodlivých látok zo vzduchu nasávaného zvonku. THERMOTRONIC s oddelenou klimatizáciou zadného
priestoru zasa na želanie optimalizuje vnútornú klímu vo
vozidle.

V sériovom vyhotovení ponúka trieda R sedadlá
s čiastočným elektrickým ovládaním pre vodiča a spolujazdca. Na želanie vpredu aj aktívne vetrané a vyhrievané multiobrysové sedadlá s plným elektrickým nastavovaním a pamäťovou funkciou.
Popri rozsiahlej sériovej výbave ponúka trieda R
navyše na prianie i početné asistenčné systémy, pre
komfort a bezpečnosť jazdy na najvyššej úrovni. Okrem iných tempomat s udržovaním odstupu DISTRONIC, vzduchové pruženie AIRMATIC s adaptívnym tlmiacim systémom ADS alebo asistenčný systém mŕtveho uhla, ktorý zlepšuje bezpečnosť pri zmene jazdného
pruhu. Moderné hlasové ovládanie LINGUATRONIC zas
robí ovládanie telematiky ešte jednoduchším a pohodlnejším, kamera na cúvanie umožňuje plynulé a pohodlné parkovanie ako aj jazdu vzad v neprehľadnom teréne.
-mzwww.mot.sk
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BEZPEČNOSŤ

NA PRVOM MIESTE !
Jazdné vlastnosti automobilov v oblasti ich smerovej dynamiky hrajú rozhodujúcu úlohu z hľadiska aktívnej
bezpečnosti jazdy. Možno povedať, že takmer všetky súčasné osobné automobily sú z tohto hľadiska na
dobrej, až veľmi dobrej úrovni. Bolo by však chybou si myslieť, že ďalší vývoj v tejto oblasti sa zastavil. Naopak, najmä automobilky, ktoré majú vo svojich výrobných programoch vysokovýkonné luxusné limuzíny,
sa snažia vlastnosti týchto vozidiel naďalej zlepšovať a aj týmto spôsobom bojovať o sympatie motoristickej
verejnosti.
Cieľom je ponúknuť zákazníkovi vozidlo s veľmi dobrou ovládateľnosťou a súčasne vysokou úrovňou bezpečnosti vo všetkých jazdných situáciách, navyše s mimoriadnym komfortom aj pri rýchlej športovej jazde nielen pre vodiča, ale aj pre spolucestujúcich. Hovorí sa o
tzv. kultúre jazdy, čo znamená na jednej strane jazdný
komfort a bezpečnosť jazdy na vysokej úrovni, na druhej strane jazdnú dynamiku, ktorá sprostredkuje zákazníkovi radosť a pôžitok z jazdy. Na tento účel sa často
používajú asistenčné systémy, ktoré pomáhajú vodičovi
riešiť mnohé jazdné situácie.
Jazdné vlastnosti vozidla je potrebné riešiť pre rozličné, z hľadiska zákazníka relevantné oblasti, ako sú
mestská premávka, jazda na štandardnej cestnej sieti
a jazda na diaľnici. Pritom je nutné rozlišovať spôsob
jazdy zákazníka, a to normálnu jazdu, rýchlu športovú
jazdu a jazdu v hraničnej oblasti jazdnej dynamiky. Pre
každý z uvedených prípadov sú rozhodujúce určité vlastnosti vozidla. Pri normálnej a športovej jazde v mestskej
premávke majú zásadný význam stacionárne (ustálené)
vlastnosti vozidla na kruhovej dráhe, teda zatáčavosť a
„poslušnosť“. Pri rovnakom spôsobe jazdy na štandardnej cestnej sieti, ktorá je typická veľkým počtom zákrut, je rozhodujúca agilita v priečnom smere (rýchla reakcia vozidla na natočenie volantu) a z hľadiska jazdného komfortu harmonické stáčanie a priečne klopenie vozidla. Pri jazde po diaľnici je dôležité pokojné a stabilné
správanie sa vozidla pri veľkej rýchlosti v priamom smere. Pri jazde v blízkosti medze jazdnej dynamiky v mestskej a cestnej premávke stoja v popredí dynamická stabilita jazdy a stabilita proti prevráteniu sa vozidla.
Kvalita základných jazdných vlastností automobilu z hľadiska jeho smerovej dynamiky sa dosahuje cieľavedomou súhrou mnohých parametrov a vlastností podvozkových skupín, ako sú systémy zavesenia kolies (kinematika a elastokinematika), pružiny (tuhosť, deformačná charakteristika), tlmiče (tlmiace sily), priečne
stabilizátory (skrutná tuhosť), pneumatiky (smerové
vlastnosti), a ďalšie. Významnú úlohu hrá skrutná tuhosť karosérie a zavesenie jednotlivých agregátov a
skupín v nej. Pri zvláštnych jazdných situáciách sú dôležité aj vlastnosti ďalších skupín, ktoré by na prvý pohľad nemali smerovú dynamiku vozidla ovplyvňovať,
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niekoľkých testovacích procedúr. Uveďme aspoň niektoré z nich:
- skúška ustálenou jazdou vozidla na kruhovej dráhe,
tzv. kruhový test – posúdi vlastnosti vozidla z hľadiska jeho zatáčavosti, teda nedotáčavosť, pretáčavosť, neutrálne správanie sa; pre dobrú ovládateľnosť, priečnu agilitu a smerovú stabilitu sa požaduje,
aby vozidlo vykazovalo miernu nedotáčavosť,
- skúška prechodovej odozvy vozidla v priečnom smere po rušivom natočení volantu – používajú sa rôzne

Obr. 1 Typická charakteristika zatáčavosti osobného automobilu s nedotáčavými smerovými vlastnosťami stanovená na základe kruhového testu
ako účinok brzdovej sústavy, prenos hnacieho momentu na kolesá, a podobne. Uvedené vlastnosti niektorých
podvozkových skupín sú v moderných osobných automobiloch regulované podľa momentálnej jazdnej situácie, napríklad v závislosti od rýchlosti jazdy, kvality
povrchu vozovky, správania sa vozidla v zákrute a podobne. Takýto systém sa nazýva dynamická regulácia
podvozku.
Na posúdenie jazdných vlastností automobilu z hľadiska
jeho smerovej dynamiky sa v súčasnosti používa súbor

Obr. 2 Typická rýchlostná charakteristika stáčavosti osobného automobilu

Obr. 3 Rýchlostná charakteristika stáčavosti automobilu Mercedes–Benz novej triedy E, jeho predchodcu a konkurenčných vozidiel
typy rušivých vstupov volantom, a to skokové (veľmi rýchle) natočenie o určitý uhol a zotrvanie v tejto polohe, sínusové natočenie (jedna celá perióda sínusoidy s návratom do východiskovej polohy), pulzné natočenie (jedna polperióda sínusoidy s návratom
do východiskovej polohy), náhodné natočenie; odozva vozidla pri týchto testoch musí mať stabilný charakter,
- frekvenčný test vozidla – hodnotí sa priečna odozva
vozidla na periodické (sínusové) natáčanie volantu s
určitou amplitúdou a frekvenciou pri určitej rýchlosti jazdy.

Technika

Obr. 4 Schematické znázornenie priebehu testu
Fishhook
Obr. 1 znázorňuje výsledok kruhového testu osobného
automobilu na kruhovej dráhe s určitým polomerom ako
závislosť zmeny uhla natočenia volantu na dostredivom
zrýchlení v ťažisku vozidla, tzv. charakteristiku zatáčavosti. Ak je pri tejto skúške zmena natočenia volantu
kladná, teda s nárastom dostredivého zrýchlenia (teda
rýchlosti jazdy na kružnici) sa zväčšuje, je jazdný stav
vozidla nedotáčavý. Uhol (smernica) dotyčnice k tejto
krivke v počiatku diagramu je tzv. gradient zatáčavosti vozidla. Z obrázku je zrejmé, že približne od dostredivého zrýchlenia 4 m/s2 (teda 0,4 g) sa zväčšuje strmosť krivky, vodič musí výrazne natáčať volant do zákruty, až vozidlo dosiahne maximálne možnú rýchlosť jazdy v danej zákrute. Čím bude strmosť charakteristiky
zatáčavosti väčšia, tým bude menšia maximálne možná rýchlosť jazdy vozidla v zákrute. Zvýraznená časť diagramu na obr. 1 predstavuje oblasť, v ktorej sa bežne
nachádzajú tieto charakteristiky osobných automobilov
všetkých kategórií, od športových po SUV.
V súčasnosti sa pozornosť vývojárov sústreďuje najmä
na test bočnej odozvy vozidla, charakterizovanej napríklad veľkosťou uhlovej rýchlosti stáčania vozidla (rotácia okolo zvislej osi) pri kvázistacionárnom periodickom
(sínusovom) natáčaní volantu s určitou amplitúdou a
veľmi malou frekvenciou (0,1 až 0,2 Hz), pri určitej rýchlosti jazdy. Výsledkom je závislosť uhlovej rýchlosti
stáčania, prípadne pomernej uhlovej rýchlosti stáčania
(tzv. miery stáčania, čo je pomer uhlovej rýchlosti stáčania a uhla natočenia volantu) na rýchlosti jazdy. Obr.
2 znázorňuje výsledok takého testu osobného automobilu. Gradient miery stáčania (smernica dotyčnice ku krivke charakteristiky v počiatku diagramu) charakterizuje
rýchlosť odozvy vozidla na natočenie volantu, čo je miera tzv. priečnej (smerovej) agility vozidla. Vrchol charakteristiky, teda maximálna hodnota miery stáčania, je
zvyčajne pri rýchlosti 80 – 130 km/h. Pri ďalšom náraste rýchlosti jazdy charakteristika klesá, teda priečna agilita vozidla sa zmenšuje, čo zaručuje smerovú stabilitu a bezpečnosť pri priamej jazde veľkou rýchlosťou.
Priebeh charakteristiky stáčania je možné pri vývoji vozidla ovplyvňovať vhodnou voľbou niektorých parametrov podvozku, ako sú miera nedotáčavosti vozidla, prevod riadenia a ďalšie. Základným cieľom je dosiahnuť
veľkú smerovú agilitu (veľkú mieru stáčania) vozidla pri
menších rýchlostiach jazdy a klesajúcu smerovú agilitu

pri narastajúcej rýchlosti. Na obr. 3 je uvedená charakteristika stáčania osobného automobilu Mercedes–Benz novej triedy E, typového radu 212, v porovnaní s predchádzajúcim radom 211 a s niektorými porovnateľnými konkurenčnými vozidlami. Frekvencia natáčania volantu bola 0,15 Hz a jeho amplitúda taká, aby maximálna hodnota bočného zrýchlenia v ťažisku bola pri každej rýchlosti jazdy 4 m/s2.
Pri vývoji tohto vozidla sa kládol mimoriadny dôraz
na harmonické zladenie jeho stáčavých a klopivých
vlastností, čo viedlo napríklad k zavedeniu tlmičov
pruženia s útlmom závislým na amplitúde kmitavého pohybu ako sériového vybavenia. Ako zvláštnu
výbavu možno zvoliť riadenie s „direktnou“ charakteristikou, čím sa ďalej zlepšuje pôžitok pri športovej
jazde v zákrutách a súčasne zostáva zachovaný pocit
bezpečnosti pri veľkej rýchlosti pri priamej jazde.
V poslednom období sa pri vývoji osobných automobilov využívajú niektoré nové skúšobné procedúry,
ktoré vystihujú správanie sa vozidla v medznej oblasti

Obr. 5 Časový priebeh natočenia volantu pri teste
Sine-with-Dwell
jazdnej dynamiky. Dôvodom je to, že pri súčasnej rýchlej
a často prehustenej premávke môže vozidlo aj proti vôli
vodiča takýto jazdný stav dosiahnuť. Objektívne vyhodnotenie a posúdenie takejto situácie umožňujú, okrem
iných, najmä dva testovacie jazdné manévre, vyvinuté
a vyžadované americkým úradom pre bezpečnosť dopravy na diaľnici (NHTSA), označované ako Fishhook (rybárska udica) a Sine-with-Dwell (sínusoida s
predĺžením). Obidva tieto manévre sú presne definované z hľadiska uhla natočenia volantu a jeho rýchlosti a realizujú sa pomocou riadiacich automatov.

maxima a zotrvaní v tejto polohe po dobu 0,5 s vracia do
nulovej polohy, obr. 5. Tento priebeh vystihuje pravdepodobné správanie sa vodiča pri snahe vyhnúť sa nepredvídanej prekážke na vozovke a vrátiť sa s vozidlom
do pôvodného smeru jazdy. Výsledkom tohto testu je závislosť bočného vychýlenia ťažiska vozidla od pôvodnej dráhy na veľkosti amplitúdy uhla natočenia volantu
vztiahnutej k natočeniu volantu pri ustálenej kruhovej
jazde pri bočnom zrýchlení 0,3 g v určitom časovom okamihu po začiatku riadiaceho vstupu, pričom pohyb vozidla nesmie vykazovať známky nestability. Obr. 6 znázorňuje výsledok tohto testu osobného automobilu Mercedes–Benz novej triedy E, typového radu 212. Vozidlo je
schopné dosiahnuť maximálnu bočnú výchylku okolo 3
m, čo sa hodnotí ako dostatočné pre úspešnú realizáciu
vyhýbacieho manévru aj na hranici jazdnej dynamiky.
Manéver Fishhook hodnotí stabilitu automobilu proti
prevráteniu sa na základe presne stanoveného časového priebehu uhla natočenia volantu, ktorý sa realizuje
pomocou riadiaceho automatu. Na podobný účel sa používa aj známy „losí test“ (vyhýbací manéver, náhla zmena jazdného pruhu), avšak pri ňom je vozidlo riadené vodičom, čo vylučuje možnosť presnej reprodukovateľnosti testu a môže byť príčinou chýb pri jeho realizácii. Manéver Sine-with-Dwell posudzuje najmä hranice stability stáčania a stability uhla smerovej odchýlky v ťažisku
vozidla, taktiež na základe presne stanoveného časového priebehu uhla natočenia volantu, ktorý sa realizuje
pomocou riadiaceho automatu.
Záverom popísané metódy skúšok smerovej dynamiky
osobných automobilov posúvajú naše znalosti o vlastnostiach vozidiel až do oblasti fyzikálnych hraníc, ktoré v žiadnom prípade nemožno prekročiť, a tak sa výrazne podieľajú na ďalšom zlepšovaní bezpečnosti jazdy súčasných cestných dopravných prostriedkov.
Ing. Roman MOČKOŘ, CSc.

Pri Fishhook – teste je časový priebeh natočenia volantu určený modifikovanou sínusoidou, pričom volant zostáva po dosiahnutí druhého maxima (protipohyb) v natočenej polohe. Obr. 4 schematicky znázorňuje usporiadanie a priebeh testu. Test sa uskutočňuje s postupne sa zväčšujúcou nájazdovou rýchlosťou v rozsahu 35 až 50 míľ za hodinu a cieľom je
stanoviť rýchlosť jazdy, pri ktorej sa začínajú dvíhať vnútorné kolesá od vozovky (menej ako 4 cm),
čo signalizuje nebezpečenstvo následného prevrátenia sa vozidla. Tvar krivky dráhy vozidla pripomína rybársku udicu, od čoho je odvodený názov testu.
Obr. 6 Charakteristika bočného posunutia vozidla v závisPri Sine-with-Dwell – teste je časový priebeh nalosti od amplitúdy uhla natočenia volantu ako výsledok testu
točenia volantu opäť určený modifikovanou sínu- Sine-with-Dwell vozidla Mercedes–Benz novej triedy E
soidou, pričom sa volant po dosiahnutí druhého
www.mot.sk
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Ford Transit

sa vyrába už 45 rokov

Legendárne úžitkové vozidlo Transit spoločnosti Ford sa znova dostalo na titulné stránky novín. V tureckej
fabrike Ford-Otosan v meste Kocaeli zišiel 30. apríla 2010 z výrobnej linky šesťmiliónty Transit. Biela dodávka so stredným rázvorom náprav FT280 Kombi je určené pre nemeckého zákazníka, ale výrobný úspech
typu Transit a jeho nadchádzajúce 45. narodeniny budú oslavovať na špeciálnych podujatiach aj v ostatných výrobných fabrikách spoločnosti Ford, kde sa Transit vyrába, a to v anglickom meste Southamptone,
čínskom meste Nanchang a vietnamskom meste Hai Duong.
„Nielenže je to najdlhšie slúžiace vozidlo v portfóliu spoločnosti Ford of Europe, ale počas tohto obdobia sa stalo hlavným pilierom nášho obchodu v Európe. Je to jedno z najúspešnejších úžitkových vozidiel v automobilovej histórii,“ povedal John Fleming, riaditeľ a predseda
predstavenstva spoločnosti Ford of Europe.
Od svojho uvedenia na trh v roku 1965 sa Ford
Transit osvedčil ako spoľahlivý, praktický a univerzálny
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dopravný prostriedok pre profesionálov. Neustále
ponúka najnovšie technológie a dlhú životnosť, špičkovú bezpečnosť a pohodlie ako v osobnom vozidle. Výnimočné sú aj jeho jazdné vlastnosti a malé náklady na
vlastnenie. Transit najnovšej generácie je jediným úžitkovým vozidlom strednej triedy na svete, ktorý si zákazníci môžu objednať s pohonom prednej, zadnej, alebo
všetkých náprav na rovnakej platforme.

S výrobou typu Transit sa začalo ešte skôr, ako
existovalo Európske spoločenstvo a spoločnosť Ford of
Europe, a bol prvým výrobkom spoločnosti Ford, ktorý
bol vyvinutý a skonštruovaný pre celú Európu. Po prvý
krát v histórii sa tak spojili konštrukčné a marketingové tímy z Británie a Nemecka. Odvtedy neprestal tento typ udávať tempo vo vývoji vozidiel tejto kategórie.
Aj vďaka tomu je príkladom skutočného svetového
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úspechu a dnes je dostupný pre záujemcov v 85 štátoch
na piatich kontinentoch. V Británii, kde tento typ obsadil
najväčšiu časť trhu, si od svojho uvedenia v roku 1965
neustále drží pozíciu lídra.Aj napriek nedávnym celosvetovým ekonomickým problémom sa Transit stal v roku
2009 najúspešnejším vozidlom v segmente do jednej a
dvoch ton, a to až na 19 európskych trhoch. Celkový trhový podiel Transitu pre rok 2009 dosiahol úroveň 12,8
% - o 0,2 bodu viac ako v roku 2008 - a zaknihoval si tak
najväčší podiel na európskom trhu za posledných šesť
rokov.
V auguste 2010 dosiahne Ford Transit ďalší významný míľnik a oslávi svoje 45. narodeniny. „Ford
Transit má skvelú minulosť a ešte jasnejšiu budúcnosť.
Neustále budeme počítať a budeme pripomínať svetu,
že Transit zostáva aj naďalej verný svojmu pôvodu a vydobytej reputácii,“ povedal Fleming.

Napokon uvedieme niektoré
míľniky histórie tohto výnimočného typu:
1965 – 9. augusta schádza prvý
model Transit z výrobnej linky v
anglickom meste Langley.
1968 – V meste Dagenham sa
začala výroba modelu Transit so
vznetovým motorom.
1976 – Predstavený model s najväčšou hmotnosťou 3,5 tony.
Predné kotúčové brzdy sa stávajú štandardom. Vyrobený miliónty Transit.
1978 – Na trh sa dostáva nová
verzia s prepracovanou prednou časťou. Uvedenie automatickej prevodovky.
1984 – Debut vznetového motora s priamym vstrekovaním.
1985 – Vyrobený dvojmiliónty Transit.
1991 – Významná zmena dizajnu štruktúry podvozku.
Do predaja sa dostáva prepĺňaný vznetový motor.
1994 – Vyrobený trojmiliónty Transit. Do predaja sa dostáva nový model.
1996 – Na trhu debutuje minibus so 17 sedadlami.
1997 – Výroba modelu Ford Transit začína vo vietnamskej fabrike Hai Dong a čínskej fabrike Nanchang
1998 – Transit dostáva systémy elektronickej distribúcie brzdnej sily a trakčnej asistencie.
2000 – Uvedený nový Transit s pohonom prednej a zadnej nápravy na spoločnej platforme. V 35. roku výroby
sa vyrobil štvormiliónty Transit.

2002 – Uvedený Transit Connect a 4,25-tonový Transit Jumbo. Uvedením vznetového motora Duratorq
TDCi s objemom 2 l (92 kW) sa pre záujemcov o Transit
sprístupnilo aj vstrekovanie common rail.
2005 – V roku 40. narodenín sa vyrobil päťmiliónty
Transit.
2006 – Uvedená aktuálna generácia modelu Transit.
Transit dostáva systém ESP.
Transit získava po tretí raz ocenenie Medzinárodná dodávka roka, tentoraz roka 2007.
2007 – Uvedenie modelu Ford Transit s pohonom všetkých štyroch kolies. Systém ESP je v štandardnej výbave všetkých modelov Transit s pohonom predných a zadných kolies a motormi Duratorq TDCi.
2009 – Predstavenie modelu Ford Transit ECOnetic.
-fdwww.mot.sk
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Štvrtý typ MINI
Pôvodne britská značka MINI už niekoľko rokov patrí spoločnosti BMW a s jej pomocou zažíva skutočnú renesanciu. K trom doterajším typom nedávno pribudol pre MINI netradičný kríženec kombi a SUV s názvom
Coutryman s voliteľným pohonom všetkých kolies.
Názov Coutryman nie je v histórii značky nový, používali ho modely Austin Mini s karosériou kombi, ktoré mali
drevenú konštrukciu zadnej časti. Súčasný Coutryman
je doteraz najväčším sériovo vyrábaným MINI, prvým
s päťdverovou karosériou, so štvor alebo päťmiestnym
interiérom (výber je bez príplatku). Obavy pravoverných
priaznivcov značky, že „vidiečan“ (Coutryman), nebude
dizajnovo zapadať do rodiny MINI, sa nepotvrdili.
Contryman má rázvor náprav 2595 mm (o 132 mm
viac ako má hatchback MINI), je dlhý 4097 mm, široký
1789 mm a vysoký 1561 mm. O solídnej základni tohto
vozidla, ktorú vytvárajú kolesá na ceste, svedčia mimoriadne široké rozchody kolies – vpredu 1525 mm, vzadu 1551 mm. Predné kolesá sú zavesené na vzperách
McPherson a spodných priečnych kovaných ramenách,
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zadná viacprvková náprava s hliníkovými ramenami
umožňuje poháňať aj zadné kolesá. Na výber bude aj
o 10 mm znížený športový podvozok.
Interiér je celkom v duchu MINI, s výraznými kruhovými prvkami. V druhom rade sedadiel sú na výber
dve možnosti. Buď dve samostatné anatomicky tvarované kreslá (majú 490 mm dlhú sedaciu časť, len o 10
mm kratšiu ako predné sedadlá), operadlá sú rovako vysoké ako vpredu, 630 mm, alebo trojmiestna „lavica“
s priečnym delením sedacej časti v pomere 60/40 a
operadla v pomere 40/20/40. Samostatné sedadlá aj časti „lavice“ možno samostatne pozdĺžne posúvať a meniť
sklon operadiel. Základný objem batožinového priestoru
tak možno zväčšovať z 350 litrov na 420 litrov. Po sklopení zadných operadiel až na 1170 litrov. Pri štvormiestnom

interiéri bráni nazeraniu do batožinového priestoru sklopná pevná prepážka, ktorá pri päťmiestnom interiéri neumožňuje vyberať „druhé“ dno. Odlišnosťou obidvoch
variant interiéru je aj dĺžka stredových koľajníc – pri
štvormiestnom vyhotovení zasahuje aj medzi zadné sedadlá, pri päťmiestnom končí medzi prednými sedadlami. V koľajničkách možno upevniť a posúvať okrem lakťovej opierky aj držiaky na nádoby s nápojmi či multimediálne prístroje.
MINI prvý raz ponúka vozidlo nielen s pohonom
kolies prednej nápravy, Contryman si možno objednať
aj s pohonom všetkých kolies, systém pohonu 4x4 má
obchodné označenie ALL4. Jeho základom je elektromagneticky regulovaný medzinápravový diferenciál,
rovnako ako pri pohone BMW xDrive. Pri dostatočne
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dobrej adhézii kolies k vozovke rozdeľuje krútiaci
moment na výstupe z prevodovky medzi nápravy v
pomere 50:50, na šmykľavom povrchu môže usmerniť na zadné kolesá až 100
% hnacieho momentu. Pohon ALL4 je prepojený so
stabilizačným systémom,
k změně rozdelenia hnacieho momentu dochádza „v reálnom čase“, nedochádza
teda k nežiadúcemu preklzu kolies niektorej z náprav. Spájací hriadeľ má vstavaný tlmič vibrácií.
Všetky motory ponúkané teraz pre tento typ majú zdvihový objem 1,6 l a sú
známe aj z hatchbacku MINI. „Základný“ zážihový v modeli One má najväčší výkon
72 kW, v modeli Cooper 90 kW a s prepĺňaním, v modeli Cooper S, má výkon až 135
kW. Dva vznetové motory, slabší v modeli One D má výkon 66 kW, výkonnejší v modeli Cooper D 82 kW. Štandardom je šesťstupňová ručne ovládaná prevodovka.
-mi-

www.mot.sk
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Elektromobil košických
stredoškolákov
Kapitáni nášho priemyslu si často ťažkajú – a zväčša oprávnene – že naše stredné i vysoké školy technického zamerania pripravujú síce obvykle teoreticky pomerne dobre podkutých absolventov, ale s ich praktickými znalosťami je to už horšie. Na mnohých školách totiž stále chýba taká praktická časť výučby, pri ktorej by
pedagógovia, majstri odborného výcviku a študenti tímovo pracovali na zaujímavých projektoch. Príklad takejto tímovej práce ukázala nedávno Stredná odborná škola automobilová (SOŠA) v Košiciach, ktorej pedagógovia, majstri a študenti zhotovili elektromobil, s ktorým sa zúčastnili na súťaži Bosch Elektromobil v maďarskom Miškovci.
Pretože propozície súťaže umožňovali zúčastniť sa na
nej len univerzitným alebo zmiešaným tímom, košická stredná automobilová škola sa jej zúčastnila v spoločnom tíme s košickou Technickou univerzitou (tá samostatne vyslala na súťaž ďalšie dva elektromobily).
Vedúcim tímu i hlavným konštruktérom elektromobilu bol pán Ing. Peter Vida. Jednou z hlavných technických požiadaviek na elektromobily pre túto súťaž bolo
to, že ich hnaciu sústavu muselo tvoriť šesť akumulátorových vŕtačiek spoločnosti Bosch. Technické predpisy pre elektromobily boli veľmi náročné. Aj preto bolo
nakoniec na štart pripustených len 64 z pôvodne viac
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ako stovky prihlásených vozidiel. Medzi technické podmienky patrilo napríklad dosiahnutie rýchlosti aspoň
27 km/h (košický „stredoškolský“ elektromobil dosiahol rýchlosť 37 km/h), maximálny priemer otáčania 10
m a brzdná dráha z rýchlosti 27 km/h najviac 7 m. Celý
projekt bol výnimočným aj kvôli vynikajúcej spolupráci
košických škôl. „Hriadele do prevodov nám spravili na
Strednej odbornej škole hutníckej, náboje do kolies zase
na Strednej priemyselnej škole strojníckej,“ povedal Ing.
Vida. Nosný skelet elektromobilu je z duralových rúrok,
nosné prvky zadnej nápravy a prevodovky sú z kvalitných duralových plechov, ktorých tvary boli navrhnuté

počítačovou metódou CAD a zhotovené laserovým vyrezávaním. Pri konštrukcii elektromobilu sa využilo veľa
prvkov z bicyklov – ide napríklad o kolesá, voľnobežky,
„prehadzovačky“ a brzdy. Spôsob pohonu bol taký, že
jedna trojica vŕtačiek poháňala vždy jedno zadné koleso., Rýchlosť vozidla sa regulovala zmenou otáčok vŕtačiek. Na to bol vyvinutý dômyselný vačkový systém,
ktorý pôsobil na tlačidlá vŕtačiek. Pilot ovláda tento
systém pedálom, druhým pedálom ovláda brzdy. Páčka
ovládania „prehadzovačiek“ je na volante. Aj keď nám
Ing. Vida nechcel prezradiť, z čoho je zhotovená ľúbivá
karoséria vozidla, motoristi možno v nej spoznajú časť
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čohosi, čo potrebujú pri cestách na dovolenky, keď sa
im všetka batožina nezmestí do batožnového priestoru auta. Pekná karoséria však vzbudzovala obdiv členov iných tímov i divákov počas súťaže.
Ing. Vida zdôraznil, že majstri odborného výcviku
i študenti sa na práci pri zhotovovaní elektromobilu
podieľali veľmi radi. Na samotnej súťaži v Miškolci,
ktorá sa konala 17. apríla, sa zúčastnil tím pod vedením Ing. Vidu, ktorého členmi boli dvaja študenti
SOŠA (jeden z nich bol pilotom) a traja študenti technickej univerzity. Pri súťaži bolo 64 tímov rozdelených do 16 rozjázd, pričom do semifinále a finále postúpil vždy len prvý tím z každej rozjazdy. To považoval Ing. Vida za trochu nespravodlivé, pretože aj
keď druhý tím v rozjazde dosiahol lepší čas ako víťazi
niektorých iných rozjázd, ďalej nepostúpil Jazdilo sa
na trati s dĺžkou 750 metrov, ktorú bolo treba prejsť
sedem ráz s jednou povinnou zastávkou na „tankovanie“, teda na výmenu batérií vo vŕtačkách. Ďalšia súťažná disciplína bola takpovediac dragsterová – išlo
o zrýchlenie na trati 100 metrov s pevným štartom.
Na súťaži Bosch Elektromobil sa okrem troch košických tímov (tie boli jediné zo Slovenska) zúčastnili aj
tímy z Nemecka, Rakúska, Slovinska i ďalších krajín,
žiaden z nich však nedosiahol na stupienky víťazov –
na nich stáli len tímy maďarských univerzít. V tomto
prípade však môžeme spokojne konštatovať, že – podobne ako pri olympiádach – dôležité bolo zúčastniť
sa a nie zvíťaziť. Účasť na projekte označil Ing. Vida
za veľmi prospešnú: „Prezentovali sme sa ako škola
a dokázali sme, že vieme zostrojiť konštrukčne kvalitný elektromobil. Okrem toho to bolo veľmi prospešné aj z pedagogického hľadiska. Do konštrukcie sa aktívne zapojili mnohí naši študenti i študenti technickej univerzity, ktorí si tak mohli v praxi otestovať teoretické poznatky.“ 			
(RM)
www.mot.sk
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Gonow GX6

Návštevníci tohtoročného bratislavského autosalónu si iste všimli stánok, na ktorom boli vystavené vozidlá
čínskej spoločnosti Gonow, ktoré sa dovážajú už aj k nám. O  spoločnosti Gonow sa na internete (vrátane jej
vlastnej  stránky) dá nájsť len pomerne málo informácií. Spoločnosť, ktorej úplný názov je Zhejiang Gonow
Auto, bola založená v septembri 2003 a sídli v meste Taizhou. Jej výrobný sortiment   tvoria pikapy, vozidlá
kategórie SUV a minibusy. Terajšia ročná výrobná kapacita je 60 000 vozidiel, v budúcnosti má byť rozšírená na 200 000 vozidiel (niekde sa uvádza 300 000 vozidiel).  
V roku 2008 bola v Taliansku založená spoločnosť Gonow Europe, ktorá sa stala výhradným dovozcom automobilov Gonow do Európy. Vozidlá Gonow sa okrem Slovenska dovážajú už aj do Česka, Poľska, Maďarska a Rumunska, oficiálne dovoz do týchto štátov zastrešuje
58

jún 2010

spoločnosť Asia & Italz Motors so sídlom vo Vyškove.
Zatiaľ sa k nám aj do uvedených štátov dovážajú len
športovo-úžitkový typ GX 6 a pikap GA 200. SUV Gonow GX 6 je postavený na podvozku s rázvorom náprav 2740 mm. Celková dĺžka vozidla je 4970 mm, šírka

1780 mm a výška 1840 mm. Prednej časti vozidla dominuje mohutná chrómovaná maska s veľkým názvom výrobcu, strecha vozidla (so strešným nosičom) je ukončená malým spojlerom. Výrazným prvkom zadnej časti je odklopné puzdro s rezervným kolesom. Na pohon
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vozidla slúži 2-litrový zážihový motor z produkcie japonskej automobilky Mitsubishi. Ide o štvorvalcový
motor so štyrmi ventilmi na valec, ktorého maximálny výkon je 93 kW pri 6000 ot/min. Krútiaci moment
má vrchol 175 Nm pri 4500 ot./min. Motor poháňa prostredníctvom päťstupňovej ručne ovládanej prevodovky ZOMAX zadné kolesá, ale vodič môže zaradiť aj pohon prednej nápravy. Vozidlo má 15-palcové kolesá

s diskami z ľahkej zliatiny. Výrobca dodáva aj verziu
Ecomode, ktorá môže okrem benzínu používať aj plyn
(LPG). Podľa údajov výrobcu je priemerná spotreba pri
jazde mimo mesta 9,05 l/100 km/h, pri jazde v meste
14,2 l/100 km, kombinovaná spotreba je 11 l/100 km.
Čínske SUV sa dodáva s bohatou sériovou výbavou.
Patrí do nej okrem iného ručne ovládaná klimatizačná sústava, centrálny uzamykací systém s diaľkovým

ovládaním, kožené čalúnenie sedadiel, multimediálny
prehrávač s 5,8-palcovým dotykovým displejom i elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá. Za príplatok môže byť vozidlo vybavené aj parkovacou kamerou, digitálnym televíznym systémom a navigačným
systémom.
(RM)

Honda VFR1200F
s dvojspojkovou prevodovkou

Do mnohých typov automobilov sa už začínajú montovať dvojspojkové automatické prevodovky, ktoré
umožňujú preraďovanie prakticky bez prerušenia prívodu krútiaceho momentu k poháňaným kolesám. Na
svete je však už aj prvý motocykel vystrojený takouto modernou prevodovkou.
Japonská spoločnosť Honda oznámila, že do svojho motocykla VFR1200F, predstaveného vlani v októbri, bude
montovať šesťstupňovú dvojspojkovú prevodovku úplne
novej konštrukcie. Ide o vôbec prvú prevodovku takéhoto
typu určenú pre motocykle s motorom s veľkým zdvihovým objemom. Prevodovka má, tak ako v automobiloch,
jednu spojku pre nepárne prevodové stupne (1, 3 a 5)
a jednu pre párne stupne (2, 4 a 6). Na pohon motocykla
slúži 1,2-litrový kvapalinou chladený vidlicový štvorvalcový zážihový motor s výkonom 127 kW pri 10 000 ot./
min. a krútiacim momentom 129 Nm pri 8750 ot./min.
Motocykel je 2250 mm dlhý, 740 mm široký a 1220
mm vysoký. Má hliníkový rám s rázvorom 1545 mm, sedadlo je vo výške 815 mm nad vozovkou. Vpredu i vzadu
sú 17-palcové ráfiky odlievané z hliníka. Motocykel pripravený k jazde má hmotnosť 277 kg. Dvojspojková prevodovka môže okrem automatického režimu pracovať aj
s ručným ovládaním (páčkou na riadidlách).
(RM)
www.mot.sk
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Predstavujeme

BMW Concept Gran Coupé

Nová fáza dizajnu BMW

Na exkluzívnej Noci dizajnu, ktorá sa konala počas nedávneho pekingského autosalónu, BMW poskytlo pohľad do hĺbky svojej dizajnovej filozofie a vývojovej stratégie. Hlavná pozornosť bola okrem nového BMW
radu 5 s predĺženým rázvorom, určeného špeciálne pre čínsky trh, upriamená na elegantné štvordverové
vozidlo s dynamickými proporciami - BMW Concept Gran Coupé.
BMW Concept Gran Coupé sústreďuje základné hodnoty značky do jediného vozidla. Dizajn jeho karosérie autenticky zachytáva ducha špičkovej dynamiky a kvalitnej elegancie. Podobne ako pri koncepte CS z roku 2007,
BMW opäť posúva vyššie latku dizajnu štvordverových
kupé so zreteľným športovým charakterom.
BMW Concept Gran Coupé prenáša základné hodnoty dizajnovej tradície BMW do budúcnosti. Aj v moderných tvaroch tejto štúdie sú klasické prvky každého kupé BMW prezrádzajúce dynamický potenciál vozidla: dlhý rázvor, profilovanú dlhú kapotu s líniami smerujúcimi dopredu, dozadu posunutú presklenú časť karosérie, nízku siluetu, splývajúcu líniu strechy a krátky predný previs. Silueta takmer 5 m dlhého vozidla je
športovo nízka vďaka výške štúdie BMW Concept Gran
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Coupé iba 140 cm, čo je o 10 cm menej ako pri BMW
radu 5 alebo BMW radu 7. Proporcie vozidla ešte viac vizuálne predlžuje línia strechy, postupne klesajúca smerom dozadu. Vďaka plochým proporciám pôsobia mimoriadne štíhlo a dynamicky aj bočné okná. Veľmi výraznú
a nápadnú podobu má ďalšia z dizajnových ikon BMW
– známy Hofmeister kink, teda protibežný oblúk na prednej hrane zadného stĺpika. Bezrámové dvere udeľujú
štúdii BMW Concept Gran Coupé moderný charakter,
keďže sa jednotlivé sklené povrchy spájajú prakticky
bez prerušenia stĺpikmi.
V zadnej časti sa na prvý pohľad zdajú byť viditeľné iba svetlá a lemovanie koncoviek výfukov. Svetlá
v tvare písmena L sú veľmi decentne a mierne zakrivené. Tretie brzdové svetlo, umiestnené pod odskokom

strechy v zadnom okne, je takisto vybavené svietiacimi diódami a rozsvecuje sa na celú šírku zadného okna.
Výrazne krojené lemy blatníkov zadných kolies vizuálne umocňujú športový charakter štúdie. Vonkajšie spätné zrkadlá, s uchytením integrovaným do dolnej hrany
okien, pôsobia mimoriadne ľahko a nenápadne, keďže
ich tvar plne korešponduje s celkovou exteriérovou
štylistikou.
Ďalším mimoriadne dynamickým a elegantným prvkom je dizajn diskov kolies. Ich lúče vychádzajú z hĺbky
stredu disku, čím mu dávajú nápadne trojdimenzionálny
vzhľad. Samotné lúče sú reliéfovo tvarované, čo im prepožičiava vizuálnu ľahkosť.
-bw-

Predstavujeme
Nissan Qashqai

Modernizácia

úspešného „crossovera“

Na väčšine európskych trhov Nissan pred pár rokmi vycúval klasickými hatchbackami alebo sedanmi z nižšej strednej triedy, ktorú aj u nás dovtedy vcelku úspešne predstavoval typ Almera. Na jar roku 2007 nasadil
proti konkurencii do tejto triedy „crossover“ Qashqai (na niektorých trhoch, vrátane nášho, v tejto triede má
aj typ Tiida). A Qashqai sa uchytil vynikajúco, do konca minulého roka sa z tohto typu predalo viac ako pol
milióna vozidiel. Aj po nedávnej modernizácii zostáva v ponuke i predĺžená verzia Qashqai+2.
Modernizovaný Qashqai má mierne zmenený vzhľad karosérie, čo prispelo aj k zmenšeniu koeficientu odporu
vzduchu z hodnoty 0,34 na 0,33. Obnovená je farebná
škála laku karosérie, nový je aj dizajn odlievaných diskových kolies z ľahkých zliatin. V interiéri je nový prístrojový panel, displej palubného počítača (pre vyššie úrovne výbavy), väčší počet odkladacích priestorov.
Qashqai i Qashqai+2 si možno vybrať s niektorou
zo štyrou úrovní výbavy: Visia, Acenta, I-Way alebo Tekna. Už so základnou výbavou Visia má Qashqai systém
regulácie stability (ESP), šesť bezpečnostných vankúšov, elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, ručne ovládanú klimatizáciu, audiosústavu

s CD/MP3 prehrávačom a Bluetooth hands free.
S výbavou Acenta má naviac predné svetlá do
hmly, automatickú dvojzónovú klimatizáciu, tempomat,
snímač dažďa a vonkajšieho svetla, parkovacie snímače vzadu, kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučiek
dverí vo farbe karosérie a 17-palcové odlievané diskové
kolesá. Priplatiť si v tejto úrovni výbavy možno aj za panoramatickú strechu a systém Nissan Connect – vstavanú navigáciu s 5-palcovým LCD displejom a parkovacou kamerou. Výbava I-Way obsahuje aj pozdĺžniky
strešného nosiča, hliníkové pedále, zatmavené okná v
zadných bočných dverách, za príplatok sú k dispozícii aj
18-palcové kolesá.

Pri najvyššej úrovni výbavy Tekna má Qasqai aj
xenónové reflektory, „inteligentný kľúč“, za príplatok je
možné mať aj kožené poťahy sedadiel.
Modernizovaný Qashqai sa opäť vyrába s pohonom
prednej nápravy, s motorom 2.0 dCi aj s pohonom všetkých kolies. Na výber sú štyri motory, zážihové 1.6i (84
kW) a 2.0i (104 kW), vznetové 1.5 dCi (78 kW) a 2.0
dCi (110 kW). Dvojlitrový zážihový motor možno kombinovať aj s automatickou prevodovkou CVT (štandardom je šesťstupňová ručne ovládaná), dvojlitrový vznetový môže mať aj šesťstupňovú automatickú prevodovku – len s pohonom 4x4.
-nswww.mot.sk
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

BMW 7

Citroën C2

Citroën C4

Citroën C5

Citroën C8

Citroën Jumpy Combi

Citroën C-Crosser

Citroën C4 Picasso

Dacia MCV

Dacia Logan

Fiat Panda 4x4

Fiat Grande Punto

www.mot.sk
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Fiat Stilo Multiwagon

Fiat Dobló Cargo

Fiat Croma

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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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Hyundai Santa Fe

Chevrolet Spark

Chevrolet Kalos

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Evanda
Dodge Caliber

Dodge Journey
Dodge Nitro

Chrysler Grand Voyager

Jaguar X-Type

Jaguar X-Type Kombi

Jaguar S-Type

www.mot.sk
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Jaguar XJ

Jaguar XK
Jeep Wrangler

Jeep Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Kia Picanto

Kia Cee`d

Kia Carens

Kia Sportage

Lada 110

Lada Niva

Land Rover Defender
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

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

www.mot.sk
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku
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 X-Trail
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Opel Astra

Opel Vectra Caravan

Opel Signum
Peugeot 307 SW

Peugeot 407 SW

Peugeot 607

Peugeot 807

Porsche Cayenne
Renault Clio

Renault Koleos

Renault Mégane

Renault Kangoo

www.mot.sk
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Renault Thalia

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab 9-5 Wagon

Seat Altea

Seat Ibiza

Seat Leon

Seat Alhambra

Smart Fortwo

Smart Forfour

SsangYong Kyron
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Subaru Impreza

Subaru Station Wagon

Suzuki Swift 3 dv

Suzuki Swift 5 dv

Suzuki Ignis

Suzuki SX 4

Suzuki Jimmy

Suzuki Grand Vitara

Škoda Roomster

Škoda Superb

Škoda Superb GreenLine

Škoda Fabia

www.mot.sk
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Škoda Fabia Combi

Škoda Octavia

Škoda Octavia Tour Combi
Toyota Avensis Kombi

Toyota Corolla
Toyota iQ

Toyota Verso

Toyota Prius

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat
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Cenníky automobilov
predávaných na Slovensku

Volkswagen Pheaton

Volkswagen Touareg

Volvo S 40

Volvo V 50

Typ karosérie:

S - sedan, H - hatchback, L - liftback, K - kombi, C - kupé, CA - kabriolet, CC - kupé-kabriolet, V - van, R - roadster

Pohon náprav:

P - prednej, Z - zadnej, 4x4 - prednej aj zadnej

Volvo V 70

Prevodovka/počet prevodových stupňov: M - ručne ovládaná, A - automatická, CVT - s plynulou zmenou prevodu
Usporiadanie valcov motora:

R - radový, V - vidlicový, B - „boxer“, O - rotačný

Palivo:

B - benzín, N - nafta, BE - hybrid so zážihovým motorom, ME - hybrid so vznetovým motorom, PB - propán-bután, NG - zemný plyn

Štandardná výbava:

ABS a čelný bezpečnostný vankúš sú povinnou výbavou všetkých áut do 3,5 t predávaných v EÚ.

Volvo XC 90

A - čelný vankúš spolujazdca, B - bočné bezpečnostné vankúše vpredu, BB - bočné bezpečnostné vankúše vpredu/vzadu, H - hlavový bezpečnostný vankúš, AK - kolenný bezp. vankúš vodiča, K - klimatizácia, C - centrálne zamykanie, E - elektricky ovládané okná, S - kontrola stabilita, P - palubný počítač, 0 - bez posilňovača riadenia, R - rádio

Doplňovačka
Výskum a vývoj vozidiel spoločnosti Suzuki sa sústredil na zmenšovanie spotreby
paliva, hybridné vozidlá, elektromobily, teda na ekologickú prevádzku. Hybridné vozidlá alebo elektromobily majú svoje uplatnenie najmä v mestskej prevádzke. Z tohto poznatku vznikol model (tajnička). Jeho vývoj bol založený na prieskume medzi japonskými motoristami. Prieskum ukázal, že viac ako 50 % motoristov v Japonsku denne nenajazdí viac ako 20 km. (MOT´or č. 04/2010). 1- názov osobného automobilu značky Chevrolet, 2- hlavná jednotka magnetického indukčného toku v meracej sústave SI, 3- elektrický výboj na zapaľovacej sviečke zážihového spaľovacieho motora, 4- rotačný obrábací nástroj, 5- zariadenie určené na zníženie hluku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

spaľovacieho motora, 6- názov osobného automobilu značky Fiat, 7- teleso na svietenie, 8- nekovový chemický prvok značky C, 9- miestnosť na úschovu motorového vozidla, 10- zástrčný montážny kľúč, 11- palivo pre vznetové spaľovacie motory, 12- názov osobného automobilu značky Toyota, 13- názov osobného automobilu značky
Toyota, 14- mechanizmus na spomalenie alebo zastavenie pohybu mopeda, 15- pohyblivá časť alternátora, 16- blok ocele určený na ďalšie spracovanie, 17- vzorka na
pneumatike.

Riešenie
Tajnička: Swift Plug-in Hybrid, 1- Spark, 2- weber, 3- iskra, 4- fréza, 5- tlmič,
6- Punto,
7-lampa,
10
11
12
13
14
15
16
17
8- uhlík,
9- garáž,
10- imbus,
11- nafta,
12- Hiace,
13- Yaris,
14- brzda,
15- rotor,
16- ingot,
17- dezén.
-jowww.mot.sk
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Hry s fyzikou

AKO JE TO
S BRZDNOU
DRÁHOU PRI ABS ?
(nadväzujeme na hru s fyzikou v minulom čísle nášho časopisu)

Obr. 6
4. Skutočný priebeh núdzového brzdenia so systémom
ABS je na obr. 6. Počas samočinnej funkcie systému pri
núdzovom brzdení sa pneumatiky ocitnú na hranici šmyku (HŠ) a môžu sa na chvíľu zastaviť. Pri nasledujúcom
opakovanom zmenšení tlaku brzdovej kvapaliny sa kolesá slabšie brzdia a brzdná sila je pod hranicou šmyku,
takže kolesá sa budú ovaľovať a budú schopné prenášať
aj bočné sily, potrebné na vyhnutie sa prípadnej prekážke. Keď, podobne ako predtým (v prípade 3), preložíme
horné obdĺžniky do údolí kľukatej čiary - obr. 7, vidíme,
že bude menšia aj priemerná brzdná sila „Fb6 = Fb5“ pod
hranicou šmyku. Táto brzdná sila je menšia ako v prípade 1, preto tu systém ABS predĺži brzdnú dráhu. V porov-

Obr. 8
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Obr. 7
naní s prípadom na obr. 2 však získame spravidla kratšiu brzdnú dráhu.
5. Keby bol systém ABS nastavený s dôrazom na zachytávanie väčších bočných vodiacich síl (kvôli lepšej stabilite automobilu), nastane situácia na obr. 8. Vtedy aj
vo fáze silnejšieho brzdenia sa bude systém nachádzať
pod hranicou šmyku HŠ. Potom, keď znovu, podľa metódy v prípade 3, presunieme vyšrafované obdĺžniky z obr.
7 do údolí kľukatej čiary v obr. 9, dostaneme ešte menšiu priemernú brzdnú silu „Fb8 = Fb7 „ a dlhšiu brzdnú dráhu ako v predošlom prípade 4.
V praxi môže byť softvér systému ABS nastavený

Obr. 9

v súlade s prípadom 3 alebo 5. V prípade 3 systém ABS
pripúšťa väčšiu priemernú brzdnú silu s kratšou brzdnou dráhou, ale menšiu bočnú vodiacu silu pneumatík.
To znamená, že vozidlo lepšie brzdí, ale horšie sa vyhýba prekážkam.
Na druhej strane, v prípade 5, systém ABS dovoľuje menšiu priemernú brzdnú silu, ale umožňuje dosahovať väčšiu bočnú vodiacu silu pneumatík. Vtedy
má vozidlo dlhšiu brzdnú dráhu, ale lepšie sa vyhýba
prekážkam.
(pokračovanie)
Doc. Ing. Alexander IKRINSKÝ, PhD.

Zo sveta

NA PRETEKOCH

SHELL ECO-MARATHON EUROPE
PADOL PÄŤROČNÝ REKORD

Aktuálny ročník súťaže Shell Eco-marathon Europe bol opäť rekordný: padol dlho nepokorený rekord z roku
2005, a to o neuveriteľných 1060 kilometrov.  

Šampiónom tohtoročných pretekov Shell Eco-marathon Europe sa stal francúzsky tím Polytech’ Nantes,
ktorému sa podarilo zdolať rekordne najdlhšiu vzdialenosť na jeden liter paliva, ktorú v roku 2005 prešiel tím
ETH Zürich zo Švajčiarska. Už predtým obdivuhodný rekord 3836 km na 1 liter paliva sa nedarilo prekonať päť
rokov. O to väčším prekvapením bolo jeho pokorenie, a to
hneď dvakrát. Francúzsky tím prešiel s vozidlom na vodíkový pohon závratných 4414 km/l hneď v prvý deň pretekov. Posledný deň súťaže svoj nový rekord prekonal o
ďalších 482 kilometrov, keď prešiel rekordných 4896,1
km s 1 litrom paliva. Vzdialenosť, ktorú tím prešiel, zodpovedá približne jazde naprieč Európou z najsevernejšieho
na najjužnejší cíp. Napríklad zo Severného mysu v Nórsku
na samotný koniec Apeninského polostrova.
Tímy z Nantes už tradične na súťaži Shell Eco-marathon Europe vedú. Tento ročník je v poradí už druhým
za sebou, keď tím dosiahol výborný rekordný výsledok a
ešte ho v rámci rovnakého ročníka prekonal. Tím La Joliverie z Nantes zdolal minulý rok rekord v kategórii prototypov so spaľovacím motorom a ešte v ten istý deň svoj
vlastný rekord prekonal. Tím Polytech’ Nantes tento rok
dokázal, že aj 5 tisícová méta je dosiahnuteľná.
Niel Golightly, viceprezident pre komunikáciu
spoločnosti Royal Dutch Shell, vo svojom komentári
Tím 402
Víťaz kategórie UrbanConcept small

venovanom vynikajúcim výkonom v rámci ročníka 2010
uviedol: „Tento ročník dokázal, že tímy, ktoré sa na súťaž vracajú, sa učia z priebehu minulých ročníkov a taktiež od iných tímov. Aplikujú
poznatky svojich kolegov vo
vlastnej práci. Ročník 2010
bol kľúčovým v ďalšom vývoji inovatívnych riešení, a
preto sme tento rok svedkami tak skvelých výsledkov
a rekordov. Ešte pred niekoľkými rokmi by na ne nikto ani nepomyslel.“
Vedúca tímu Polytech’ Nantes, Pauline Tranchardová, vysvetlila, čo sa skrýva za neuveriteľnými výkonmi jej tímu: „Za prekonaním vzdialenosti 4896 km na liter paliva stojí päť rokov usilovného výskumu a vývoja.
Tento pre mnohých nepredstaviteľný cieľ nám pomohli dosiahnuť predovšetkým poznatky a skúsenosti kolegov z tímu Lycée de La Joliverie de Nantes.“ Tranchardová taktiež nastavila latku pre budúce výsledky svojho
tímu: „Veríme, že máme aj na lepší výsledok. Keby nebol
taký vietor a nešli by sme posledné kolo s prasknutou
pneumatikou, mohli sme prejsť aj väčšiu vzdialenosť,“
tvrdí Tranchardová.
Dôležitým prvkom inovácie tohto ročníka bol skúšobný test batériami poháňaných vozidiel, ktorého sa

Tím 117 - Cena za technickú inováciu
Tím 414 - Cena Autodesk za dizajn UrbanConcept

zúčastnilo 12 tímov. Cieľom bolo overiť možnosť vzniku novej kategórie elektromobilov v budúcich ročníkoch
Shell Eco-marathonu. To by určite vzbudilo záujem študentských tímov o oblasť elektromobility a jej ďalšieho
rozvoja.
Aj tohtoročnú súťaž Shell Eco-marathon poznamenalo nepriaznivé počasie – búrky a silný dážď dokonca prerušili prvý oficiálny deň pretekov. Po starostlivej
analýze predpovede počasia využili organizátori stredajšie priaznivé podmienky a odštartovali rozjazdy skoro ráno. Tímy, ktorých kvalifikáciu a preteky narušilo nepriaznivé počasie, tak mohli svoj program dokončiť a dobehnúť vzniknutý časový sklz.
Slovenský tím zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa napriek plánom tento rok na pretekoch nezúčastnil. Kompletný zoznam cien podľa typu
pohonu a ocenenia v „nesúťažiacich“ kategóriách nájdete na www.shell.com/ecomarathon/europe.

O pretekoch Shell Eco-marathon
Cieľom pretekov Shell Eco-marathon je inšpirovať študentské tímy stredných a vysokých škôl z celého sveta k tomu, aby navrhli, zostrojili a otestovali energeticky čo najúspornejšie vozidlo. Víťazom sa stáva tím, ktorého vozidlo prejde najväčšiu vzdialenosť pri spotrebe
minimálneho množstva energie. Táto súťaž poskytuje
skvelú príležitosť pre súčasných aj budúcich vodcov,
ktorí nadšene hľadajú trvalé riešenia svetových energetických problémov.
Shell Eco-marathon sa, ako skutočne globálna iniciatíva s pretekmi po celom svete, sa konala alebo bude konať v termínoch:
• Shell Eco-marathon Americas: 26. – 28. marca, Houston, USA
• Shell Eco-marathon Europe: 6. – 7. mája, Lausitz,
Nemecko
• Shell Eco-marathon Asia: 8. – 10. júla, Kuala Lumpur,
Malajzia				
-slTím 202 - Víťaz kategórie Prototypy
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Historické vozidlá

TATRA 13, rok výroby 1926

Kopřivnická automobilka, jedna z najstarších na svete, je našim čitateľom dobre známa. Medzi zberateľmi
patria jej automobily medzi rozšírené a obľúbené značky. Podobne je to aj v parku úžitkových vozidiel, či už
v civilnom, alebo vojenskom sektore v súčasnosti. Dnes predstavíme prvé nákladné, resp. úžitkové vozidlo
„tatrováckej koncepcie“, ktorú používajú nákladné vozidlá Tatra dodnes.
Zdvihový objem 1057 cm3, priemer valcov x zdvih
piestov 82x100mm, najväčší výkon 10,3 kW (14 k)
pri 2800 ot./min.
Prevody: ručne ovládaná prevodovka bez synchronizácie, štyri stupne dopredu + 1 dozadu.
Podvozok: nosnú časť tvorí rúra. V prednej časti je
umiestnený agregát (motor + prevodovka), v zadnej
časti je zadná náprava s diferenciálom. Predná náprava je tuhá , zadná náprava má dve nezávislé výkyvné polnápravy. Pruženie zabezpečujú priečne listové pružiny. Tlmiče pruženia sú trecie. Bubnové brzdy s mechanickým ovládaním sú iba ma zadných
kolesách.

Všetko to začalo v roku 1923, keď automobilka Tatra predstavila typ Tatra 11, ktorého podvozok tvorila
nosná rúra. Tá mala v prednej časti upevnený agregát
(motor + prevodovka )a prednú nápravu, v zadnej časti dve nezávislé výkyvné polnápravy. Tatra 13 vznikla
ako úžitková verzia Tatry 11 s použitím čo najviac komponentov z Tatry 11. Zadná náprava bola upravená na
väčšiu záťaž pridaním a zosilnením listových pružín, tiež
pevnejšieho kolesa s väčším priemerom a šírkou ráfiku.
Zadné kolesá boli z hrubšieho plechu ako predné. V priebehu výroby, už v roku 1926, bol motor z Tatry 11 nahradený motorom z Tatry 12. Keďže Tatra 13 bola konštruovaná ako úžitkové vozidlo, tak nadstavby vyrábali podľa požiadaviek zákazníkov, ktorí boli remeselníci a
menší podnikatelia. Boli to nadstavby typu valník, furgony, dodávky, či už s otvorenou alebo uzavretou kabínou posádky. Známe sú aj nadstavby pohrebných vozidiel a sanitiek. Nadstavby mali vždy drevenú kostru potiahnutú plechom.
Predstavovaná Tatra 13 je mimoriadne zaujímavá tým, že je známa jej celá história. Vozidlo si objednal majiteľ pekárne v Turzovke, pán Ján Kachaňák. Potreboval ho na rozvoz chleba a pečiva po okolitých obciach. Pri prechode frontu v II. svetovej vojne Tatru 13
majitelia rozobrali, aby ju vojaci nezobrali. Po vojne bola
tatrička opäť zmontovaná a vo Frenštáte pod Radhošťom prekarosovaná. Nová karoséria bola skriňová, s policami na rozvoz chleba. Po zrušení pekárne v Turzovke používal pán Kachaňák Tatru na rôzne hospodárske
práce. Bola tiež raritou v sprievode maturantov. Keď
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Tatru 13 poznačil zub času, tak ju spolu s Tatrou 11 poskytol popradskému Veterán klubu. Odtiaľ bola predaná záujemcovi do Nitry. Dlhé roky sa s Tatrou nič nedialo, až ju kúpil jej terajší majiteľ, pán Ing. Baliga, predseda Veterán klubu Tatra 141 a prezident ZZHV SR. Vďaka
nemu Tatra prešla reinkarnáciou v profesionálnej dielni
a dnes je v stave ako v roku 1926, keď bola vyrobená.
Celkovo bolo v rokoch 1925-1933 vyrobených 716 vozidiel tohto typu s rôznym vyhotovením karosérie.

Technické údaje:
Motor: vzduchom chladený zážihový plochý dvojvalec (tzv. boxer) s ventilovým rozvodom OHV.

Karoséria: dvojmiestna typu furgon, s pevnou strechou
a so zhrňovacími bočnicami, ako aj zadnou časťou.
Nákladný priestor je zhotovený na prepravu chleba.
Karoséria má drevenú kostru. Predná časť je potiahnutá plechom, zadná časť má drevenú výplň.
Rozmery a hmotnosť: d/š/v 4200/1830/2180mm,
rázvor náprav 1646 mm, rozchod kolies vpredu i vzadu 1200 mm. Predné kolesá sú diskové s priemerom 18“, zadné majú priemer 20“. Rozmer pneumatík
vpredu 710x90 mm, vzadu 820x120 mm. Hmotnosť
vozidla je 1000 kg, užitočné zaťaženie 800-1200 kg.
Prevádzkové vlastnosti: najväčšia rýchlosť 45 km/h,
spotreba paliva (benzín BA91) 8 l/100 km.

Galéria veteránov
na Slovensku

Otvorenie slovenskej veteránistickej
sezóny 2010
Už siedmu veteránistickú sezónu na Slovensku otvárala „Prvomájová veterán Tatra Rallye Bratislava“.
Usporiadateľom je Veterán Klub Tatra 141 Bratislava.
Súťaž je rozdelená na dve základné kategórie, a to pre
vozidlá značky Tatra, a pre vybrané vozidlá iných značiek. Jazdy sa zúčastnili historické vozidlá viacerých kategórii, od motocyklov cez osobné autá až po nákladné
autá a autobusy. Akcie sa zúčastnili aj historické vozidlá, ktoré súťažia o Slovenský pohár HV.
Štart bol už tradične na Hviezdoslavovom námestí.
Trasa viedla cez Pezinok, Modru, Pezinskú babu do Lozorna. Odtiaľ pokračovala na Devín, Kolibu až do cieľa
na Kamzíku. Účastníci boli ubytovaní v štvorhviezdičkovom hoteli West. Z plejády 50 vozidiel som vybral pár
fotografii. Z tatroviek to bola unikátna Tatra 52 s karosériou karosárne Sodomka. Slovenskú premiéru mala
Hispano Suiza s motorom zdvihového objemu 8000
cm3. Pozornosť pútali americké automobily z predvojnovej doby. Premiéru mal novo zreštaurovaný autobus
Škoda ŠM. Jeho renovátorom a majiteľom je člen rady
zberateľov ZZHV SR pán Ing. Mikuláš Ivaško. Organizátori tohto podujatia už myslia na 8. ročník, na ktorý sa
pripravuje nezvyčajný unikát. Do videnia v roku 2011!
Rubriku vedie: Ing. Konštantín NIKITIN

Jarné El Dorado
veteránistov v Brne

Dlhé roky usporiada brnenský Veteran Automoto Club Brno dvakrát ročne v areáli výstaviska , stretnutie milovníkov
historických vozidiel s názvom Motor Techna Brno. Hlavným bodom programu je predaj a kúpa súčiastok do historických vozidiel. Veľmi zaujímavá je výstava historických vozidiel, na ktorej sa predstavujú novo zreštaurované, alebo
novo získané vozidlá. Moju pozornosť upútal automobil MG v pretekárskej verzii. Z motocyklov to bol Jawa 500 OHV
s postranným vozíkom. Nevšedným dojmom pôsobili tri autobusy Škoda RO, ktoré si pamätám z čias mojej mladosti.
Najstarší vystavený autobus bol Praga RN, ktorý sa vyrábal od roku 1939 až do päťdesiatich rokov minulého storočia. Veľmi zaujímavé boli expozície reštaurátorských dielní. Reštaurátori predviedli svoje umenie. Môžem zodpovedne tvrdiť, že zreštaurované veterány sú precízne zhotovené, ako keď boli nové. Okrem súčiastok a príslušenstva bol
v Brne aj veľký výber literatúry za dobré ceny. Napríklad člen našej výpravy Ferko Baliga kúpil za 120 eur celý ročník nemeckého vojenského časopisu. Boli tam autentické fotografie vojenských veteránov KdF-82 až po Konigs Tiger.
Samostatnou kapitolou boli predajné pulty so starožitnosťami. Dalo sa tam kúpiť skoro všetko. Jesenná Motor Techna Brno sa koná 23. 10. 2010. Vrelo odporúčam!
Michal Ličko Člen CCC BA

Pretekársky automobil MG

Prekrásna JAWA 500 OHV

Trio autobusov ŠKODA RO

Aurobus Praga RN
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Svet v miniatúre

TAJOMSTVÁ MINIVITRÍN :

MOTORIZMUS A LETO

Nedávno sme na tomto mieste vítali jar s naozaj čistou prírodou (Natur pur) a s motorizmom - a la BUSCH.
Miniatúrny svet, oproti skutočnosti 87-krát zmenšený. Tak, aby sa nám do minivitríny s rozmermi len 89 x
46 x 53 mm vošlo hoci aj holandské tulipánové pole! Aj s motorovým vozidlom a tulipánmi až v piatich farbách. Prečo nepokračovať, ak je predo dvermi leto? Aj keď tulipány nahradí obilie či vinič...
MAMIČKE Z LÁSKY
- Milá naša mamička! Za to, že si od rána stihla skypriť, pohrabať a popolievať našu záhradku, poupratovať chatku, trikát nakŕmiť, prebaliť a znova okúpať naše trojčatá, uvariť
raňajky, dvakrát kávu i obed, a popri tom ešte vymasírovať a
natrieť mi chrbát s protislnečným krémom s ochranným faktorom šesťdesiat, dovoľ, aby som ti v mene celej našej rodinky vyjadril našu lásku - touto ružou!

od vlastného pozorovacieho talentu. Veď aj bratia
MODRERNÉ UMENIE
Grimmovci, rozprávkári, dokázali umiestniť telo
- Dárius, a naozaj veríš, že ak spojíš van Goghove slnečnice
s Picassovým kubizmom a mojimi prednosťami, bude tvoj
Snehulienky pod sklo! Čo nadchlo Walta Disneyobraz lepší, ako všetky ich diela dohromady?
ho až tak, že to všetko nakreslil - aj s tímom obťahujúcich pomocníčok. A oplatilo sa - bol totiž Američan: Za svoj kreslený celovečerný, po prvý raz aj
farebný i ozvučený film, Snehulienku a sedem trpaslíkov, dostal Oscara! Už v 30. rokoch minulého
storočia. Hoci podobný nápad mali už predtým aj
inde! O čom dodnes koluje povesť: Istý Mr. Green
z New Yorku, nevediac sa vynačudovať, koľkože
na prvý pohľad normálnych ľudí dokáže aj za mraZrejúcie obilie v M 1:87 (BUSCH). Na plochu 10x10
zu stáť dlhé hodiny v nekonečnom rade na hlavcm sa vojde až 3000 stebiel! (Figúrky PREISER, M 1:87)
nom námestí len preto, aby pod skleným krytom
uvideli mŕtvolu, sa tam postavil takisto. A stoA keď v roku 1960 navštívil USA súdruh Nikita Sergejejac na konci, bol aj dosť nervózny - lietadlo mu toRôzne druhy zeleniny a kvetín zo série Natur pur/Čis- tiž za Veľkú mláku odlietalo už o pár hodín. Ešteže
vič Chruščov, prvý tajomník najväčšej zo všetkých znátá príroda v M 1:87 BUSCH, v rovnakej mierke sú aj figúr- si jeho nervozitu všimol aj jeden domáci tovarišč v
mych strán (po tej čínskej), just kukurica ho v Amerike
ky PREISER; záhradnú chatku ponúka FALLER
nadchla nadovšetko! Až tak, že sa rozhodol zvíťaziť nad
civile, ktorý tam mal službu, David Davidovič. NedaAmerikou a jej imperializmom práve vďaka nej! Ibaže mu
lo mu, a tak k Mr. Greenovi pristúpil, aj keď iným sa
jeho radcovia zabudli včas prezradiť, že na Sibíri najskôr
to v minulosti neoplatilo. A takto prehovoril: Očujú GreČím začať? Nuž, zostaňme verní slovenskej tradícii, zánedozreje... Úbohý Nikita! Nielenže mu jeho vlastní kaen, veď nech nie sú taký nervózny! Ak sa zaprú, a vytihradníčeniu vo vlastnej záhradke! Hm, že aj o záhradku
dečo tajili, ešte aj v OSN ho rozčúlil istý Filipínec, Lorenahnu dvadsať dolárov, stráž pri vchode im ho aj s truhste už dávno prišli? Nevadí: Stačí skalpel, pinzeta a sezo Sumulong. Až tak, že si vyzul topánku, a na podpolou donesie až sem! Nuž, je to starý vtip, ale pri dnešnej
kundové lepidlo - záhradníčiť sa dá aj na kuchynskom
ru svojich argumentov mlátil ňou do rečníckeho pultu!
nadvláde peňazí nad morálkou sa zdá byť bližšie k realistole! Aspoň podľa BUSCHa... Teda, ak vám už aj ten neČo mnohých diplomatov zobudilo. A zistili, že je aj dosť
te ako za „socíku“. Takže modelujme po svojom - ešte to
zobral exekútor. Stačí, aby ste zo stavebnice odrezamalej postavy... No toto! Vraj Sovietsky zväz si anektozákonom zakázané nebolo. Najprv s kukuricou; viete, že
li kapustnú hlavu, a vlepili ju do ružice rovnako orienval Východnú Európu! Čo napokon mohlo byť (a aj bolo)
mexických indiánov živila už 3500 rokov pred narodetovaných listov. Zelenú či červenú - všetko jedno. Zvovšetkým ukradnuté. A tak súdruha Chruščova presláviním Ježiška? Lebo sa jej tam darilo: Na jar početné dažliť sa dá aj karfiol či šalát - a sú tu aj kaleráby, i kvitnúla napokon nie kukurica, ale jeho vlastná poltopánka.
de, potom dlhé, suché letá. Do Európy sa ale dostala až
ce tekvice, „Zucchini“. Samotný aranžmán závisí už len
Od kukurice k slnečniciam: S maliarom moderny i s Dagpo piatich tisícročiach - v
mar - hore i dolu bez, a la PREISER. Najmä ak obľúbená
roku 1500 ju po prvý raz
NADCHLA UŽ NIKITU
kozička Pabla Picassa naozaj existovala! Ba pre veľkú
vysadili v Španielsku.
- Teda chlapi, poviem vám: Najlepším vynálezom Ameriky je kukurica! Žerú ju svine i dobytok, ba ujde sa aj nám... No hlavné je, že človek do nej zalezie aj s basou piva - a môže
hrať mariáš aj v pracovnom čase! Beztoho, aby ho stále ktosi otravoval s akousi demo- Drahí voliči! Ako vidím, prišli ste síce v ešte menšom počte ako naposledy, no s radosťou
kraciou, voľbami, hospodárskou krízou, či povinnosťou ratovať Grékov či euro...
musím skonštatovať, že na našich najvernejších sa dá spoľahnúť vždy!

Kukurica v M 1:87 (BUSCH), figúrky v rovnakej mierke PREISER
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Najmenšie kapustné, karfilové či šalátové hlavy na svete - zo série Natur pur/Čistá príroda. Od spoločnosti BUSCH v M 1:87. V rovnakej mierke boli zmenšené aj figúrky
PREISER

Svet v miniatúre
NOC MÁ SVOJU MOC. I PRAVDU.
- Za vaše pozvanie ohľadom hromadného vstupu do vašej
strany vám, pán predseda, ďakujeme. Žiaľ, musíme ho odmietnuť, keďže v jednej veľmi podobnej strane už dávno sme:
V SNR - DÚÚPIT...
- Áále, slečna... Dobre viete, že podobných strán je dnes aj
u nás ako hnoja v maštali - mohli by ste mi tú vašu tajomnú
skratku aj dešifrovať?
- Ach, tí politici! - nevidia si ani na špičku nosa! Skratka predsa znamená Stranu najstaršieho remesla - demokratická
úniu žien pracujúcich s pevnou tyčou!

prehistorických: Z Kaukazu sa dostal do Grécka, odtivan Gogh, si to svoje ucho odrezal kvôli nej! Slnečniaľ do starovekej Itálie. Neskôr všade, aj k nám. Bezdoce len maľoval - ktovie či vôbec vedel, že z ich semimovcov asi zaujme, že v tých časoch ho pili všetky vrsten sa lisuje jedlý olej, a tri štvrtiny úrody zožerie dovy spoločnosti. Taký starorímsky Cato (234 - 149 p.n.l.;
bytok? A ten zas ľudia... Od slnečníc a slnka prejdi205 kvestor, 198 - prétor, 195 - konzul, skrátka žiadna
me rovno do tmy noci: Noc má totiž svoju moc! Ak
staroveká nula), dokonca odporúčal dopriať víno aj otpridáme aj kvetiny neskorého leta, georgíny (vďaka
rokom - ročne až 260 litrov! Síce už vtedy riedeného voAztékom - od roku 1790), bude všetko, ako má byť!
dou, no i tak... Napokon, vínu holdovali už starí Gréci,
Veď ich sortiment je pestrofarebný, a taká georgína
ktorí si vymysleli nielen svojho boha vína, Dionýza, ale
vraj symbolizuje dlhé nohy, ctihodnosť a dôstojnosť.
aj každoročné slávnosti - dionýzie. V starovekých AtéSkrátka, žiadne chytanie v žite! A sme pri obilí: Ponach, na južnom svahu aténskej akropoly, kde štyri stokiaľ ide o značku BUSCH a mierku 1:87, na decimeročia pred naším letopočtom postavili aj kamenné divater štvorcový sa zmestí až 3000 stebiel zrelého žita
dlo. Aby v ňom už vtedy hrali drámy. A inak? No, tajne,
vysokého desať milimetrov! Ale žiadny strach, v jedv noci, slávili bakchanálie... Pri ktorých bakchantky (menom rade je už pevne uchytených 50 stebiel! A keďnády) oslavovali boha vína Dionýza/Bakcha až tak, že sa
že nám sa okrem toho vtáka podarilo do minivitríny
dostávali až do manie (= stav extázy a šialenstva). A kto
so žitom umiestniť aj automobil, pripomenul sa nám
ich viedol? Silénos. Spola človek, spola cap. A víno spôsoaj americký bítnický spisovateľ J. D. Salinger, ktobilo, že aj v starom bezzubom chlapovi, ktorý už nemohol
rý napísal slávny román Kto chytá v žite. Vykresliac
hrýzť len piť, videli napokon šumného mládenca. Čo mňa
v
ňom
trampoty
už
vtedajšou
Amerikou
dočista
vytoAj tu kraľujú georgíny (BUSCH/Natur pur) a figúrky
osobne upomína aj na novodobú báj o nešťastnom Grékočeného
pubertiaka
Holdena,
ktorý
však
Salingerovi
PREISER/MERTEN) - v M 1:87
vi, ktorému treba pomôcť, lebo sa pridobre mal, a banky
neprezradil, kto v žite chytá naozaj. Lebo odrhovačku
predsa o svoje peniaze prísť nemôžu! No povedzte: Bolo
„Keď raz človek niekde v žite chytá človeka“ spieval
lásku maliara k nej smela sa aj voľne pohybovať po jeho
mu treba brať aj desaťkrát väčší dôchodok ako mám ja - a
ten malý loptoš z takzvanej slušnej americkej rodinky.
vile! No keďže kozy často rady vyskakujú, dokonca aj
so mnou aj vyše 80 % našincov?
A viac k tomu nám už nepovie ani J. D. Salinger, keďže
na nábytok, boli kozie bobky aj tam. Svetu to prezradiv januári 2010 zomrel. Ako 91- ročný. Nečudo: Ešte vlani
la matka jeho dvoch detí (zo štyroch), nikdy však jeho
Ing. Štefan ŠTRAUCH
sa súdil, že mu ktosi ukradol jeho tému s tým chytaním
manželka - Francoise Gilotová. V knihe Môj život s PicasFoto: The World en miniature
v žite... Pritom s pestovaním obilnín sa začalo v Mezosom. Jasné, až jedenásť rokov po ich rozchode - a finanč(Branislav Koubek a Adrián Gašparík)
potámii skôr, ako sa indiáni dali na kukunom vyrovnaní. A čo pridala ešte? No, že tá milovaná
ricu. A keďže obilia bolo stále viac, prešPicassova kozička vôbec nebola ona, bol to cap! Čo už,
A KTO SOM ZAS JA?
li tamojšie národy od pastierskeho spôkeď aj slnečnica pocháza z Ameriky (Mexiko, Peru), a do
- Tak, už ste si zas vypočuli známe rozprávky starých ujov? Ha - ha - ha...
sobu života k roľníctvu. Isteže, pomocou
Európy sa dostala až v 17. storočí... A keďže sa otáča
No, nič, hádam, iba ak začať aj rozmýšľať... A kto som zas ja? Starší od
tých najstarších, no žiadny chameleón či klamár: Silénos. Spola človek,
bronzovej sekierky, meča a kopije. Nútiac
za slnkom, vôbec netvrdíme, že aj ďalší maliar, Vincent
spola cap! Z čela Dionýzovho sprievodu, kde iba pijem, a za mnou aj môj
menšie národy, aby na ich poliach prasprievod: satyrovia, nymfy, menády... Hm, že vám nehovoria nič? Tak číKTO CHYTÁ V ŽITE
covali až do úmoru. Tak, ako dnešní fartajte - v históri, i v texte toho článku!
- A vieš, Pišta, že až dodnes som si myslela, že tie kruhy
mári - a zisk ani pre nich nikde. A ešte
v obilí pred žatvou majú na svedomí ufóni, a nie skladasa s nimi aj vadili - napríklad, pokiaľ ide
cie ležadlá?
o počet bohov... Dôsledok? Poniektorí

Popri dozrievajúcom obilí (žito) ponúka BUSCH v
M 1:87 aj “verziu v zelenom” - nezrelé obilie, povedzme
ovos... (figúrky PREISER)

na tých poliach bedákali a frfľali až tak,
že ich radšej poslali tam, odkiaľ prišli.
Čo sa neskôr premietlo aj do umenia:
vážne, aj vážneho. Jasné: S hudbou
a spevmi, ako bolo u týchto starých národov odjakživa zvykom - stačí si pozrieť čosi z hollywoodskej produkcie.
A posledná téma leta? Víno. Keďže
ženy tu už boli, a do spevu u nás aj
tak už dávno nie je nikomu. Vďačíme
zaň pestovaniu viniča - už v dobách

Ako sa dostať legálne k vlastnej vinici? Vďaka stavebnici viniča v M 1:87/BUSCH. Na perforované podložky upevníte jeho korene
i oporné tyče, na ne navlečiete (po vymaľovaní strapcov) v troch pásoch lístie. A je to! (Figúrky PREISER, čaša BUSCH)

Motorizmus a la BUSCH – z rôznych epôch SRN, NDR i zahraničia: mobilný bager Weimar T 174-2, trojkolieska Piaggio Ape 50/Follow me z polovice 50. rokov, cisterna
na močovku, Dodge Van Ram/1990 a Chevrolet Bel Air/1957 (v popredí; zo série BUSCH/Crazy Cars), hasičské vozidlo M-B MK94 1224 (z Wentdorfu; roletové steny možno
otvárať, nechýbajú rôzne hasičské pomôcky), prívesný vozík s georgínami a záhradnícky Multicar
www.mot.sk
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Povesti Kežmarského hradu

Skôr, ako definitívne opustíme spišské mesto Kežmarok, navštívme ešte raz Kežmarský hrad. Blížiaci sa koniec školského roku evokuje popustiť trochu uzdu fantázie. A povesti tomu dávajú priestor. Nájdime si nejaké pekné slnečné miesto a našim ratolestiam niektoré povesti porozprávajme. A ku Kežmarskému hradu sa
ich viaže neúrekom. Ak rozprávanie bude pútavé, tak aj dospelí členovia „expedície“ sa stanú na chvíľku malými a budú radi počúvať.

Nádvorie Kežmarského hradu s kaplnkou
Vraj vo veľmi dávnych časoch stál na mieste budúceho
hradu kláštor mníšok. Na neďalekom vrchu stála osada
svätého Michala. V osade bývali bojovníci. Strážili hranice s Poľskom a veľkú obchodnú cestu spájajúcu Orient so severom Európy, ktorá šla pod vrchom. Celý kraj
žil v pokoji a mieri, až do vpádu Tatárov. Chýr o ich zverstvách a nepredstaviteľnej krutosti vyhnal do hôr obyvateľov osady aj kláštora. Strážiť svoje obydlie zostali
len predstavená kláštora a veliteľ strážcov hraníc. Keď
sa Tatári priblížili na dostrel šípom, vzal veliteľ strážcov
mníšku z kláštora a spolu sa schovali do veže kostola
svätého Michala. Stadiaľ sledovali desivé divadlo vypálenia kláštora. Kostol bol postavený z kameňa a ohradený múrom., ale pre Tatárov to nebolo prekážkou. Keď vybehli hore do veže, naskytol sa im nevídaný pohľad. Veliteľ strážcov silne držal v náručí mníšku oblečenú v habite. Nezvyklú situáciu dokresľoval navyše strážcov kôň,
ktorý stál pri nich. Tatári od prekvapenia nevedeli čo robiť. Či ich zahubiť, alebo nechať nažive. Rozhodli sa pre
to druhé a so smiechom odtiahli. Vtedy si mníška uvedomila, že porušila sľub čistoty a viac sa do kláštora nebude môcť vrátiť. Tak sa za svojho záchrancu vydala a mali
troch synov. Na základoch zničeného kláštora postavili
noví obyvatelia veľký kostol a neskôr hrad. Keď po nociach videli, ako sa okolo kostola prechádza postava v bielom, domysleli si, že je to niekdajšia predstavená kláštora, ktorá stále hľadá svoj stratený kláštor.
Hrad má aj svoju Čiernu pani. Je to vraj neverná
kľúčiarka hradu, ktorá v hrade zostala, keď už všetci sluhovia a páni po porážke Imricha Thökölyho z hradu ušli.
Nezostala tam nezištne. Chcela nájsť rodový poklad
Thökölyovcov. Po dlhom úsilí a premýšľaní poklad našla pod obrazom vo veži klenotnice. Kľúčiarka však mala
problém, kde poklad schová, kým ho bude po častiach
vynášať z hradu. Spomenula si, že z hradnej kaplnky, z
krypty, kde odpočívala mladá matka Imricha Thökölyho,
vedie úniková chodba, ktorá ústi do tmavých kežmarských lesov. Len čo uskutočnila svoj úmysel, na hradné dvere sa ozvalo strašné búchanie. Na úžas kľúčiarky
sa objavil mladý hradný pán Imrich Thököly, ktorý pred
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útekom do azylu k tureckému sultánovi si chcel samozrejme rodový poklad vziať so sebou. Ženu odsotil, hnal
sa do klenotnicovej veže. Našiel tu však už len prázdny
otvor. Prebehol všetky veže, všetky obytné trakty, ba aj
hrobku svojej matky. Dvere do tajnej chodby však chránili pevne zatvorené mrežové dvere. A tak zradnú kľúčiarku preklial, aby ani po smrti nemala pokoja. Preto za
tichých večerov vraj počuť kroky Čiernej panej na drevených dlažbách hradu.
O poklade hovorí aj ďalšia povesť. Keď po odchode Imricha Thökölyho prišli do Kežmarku cisárske vojská, usadili sa v opustenom hrade. Samozrejme, čo ešte
cennejšie zostalo, to rozkradli, a čo vládali, to spustošili.
Raz večer, keď pri veľkých vatrách pili, hrali kocky a hlučne nadávali, naraz stíchli. Videli ako z kaplnky vychádza tajomná, priesvitná čierna postava ženy. Od obyvateľov už počuli o Čiernej panej a jej poklade. Jeden mladý vojak sa stavil, že sa za ňou vyberie. Druhovia ho odhovárali, ale on svoj zámer uskutočnil ďalšiu noc. Keď
sa Čierna pani objavila, mládenec vstal od ohňa a pobral
sa v úctivej vzdialenosti za ňou. Čierna pani ho zbadala a
hoc sa nedotýkala zeme, zrýchlila krok. Mládenec sa rozbehol tiež. Vzďaľovali sa od mesta k lesom a lúkam ťahajúcim sa až k Tatrám. Vojak prežíval hrôzu, keď sa postupne
tajomná postava menila na hroznú príšeru, potom na rytiera bez hlavy a nakoniec na strašného trojhlavého draka. Mládenec napriek hroznému strachu neušiel a sledoval mátohu až ku krížnym cestám. Tu Čierna pani zastala, uprene sa pozrela na hrôzou zdreveneného vojačika.
Potom urobila nad zemou kríž a zmizla. Na tom mieste vojak videl akési svetielkovanie. Začal hrabať v zemi a zrazu mal v ruke riadnu hrudu zlata. Samozrejme, že sa mladý
vojak už pre svoju stávku na hrad nevrátil, odišiel domov.
Jeho druhovia však boli presvedčení, že niekde zahynul.
Za nájdené zlato si postavil dom, oženil sa, mal kopu synov a s vďačnosťou spomínal na Čiernu paniu. Po rokoch
sa bývalý vojak vrátil do Kežmarku. Na mieste, kde našiel
poklad, postavil malú kaplnku, ktorá tu stojí dodnes. Veľmi podobná je aj povesť o Bielej panej.
Povesti - nepovesti, našli sa ľudia, ktorí im verili a možno aj veria. Je známe, že v 19. storočí sa našiel pseudopotomok Thökölyovcov, ktorý kopal v blízkosti hradu. Dokonca vraj narazil na neznámu chodbu, ktorá viedla smerom na sever. Poklad však nenašiel. V roku
1927 predstavenstvu mesta Kežmarok napísal nejaký
Štefan Sereghy. Bol to československý štátny občan
narodený v Amerike. Tvrdil, že vlastní náčrt, podľa ktorého je pri zrúcaninách hradu zakopaný veľký poklad.
Ako sa dostal k náčrtu, hovoriť nechcel. Vraj je to dlhá
história, ktorá siaha do I. svetovej vojny. Podľa

Sereghyho výkladov sa musí
poklad nachádzať v podzemnej
chodbe asi 360
krokov od starej
zrúcaniny hradu.
Chodba vraj vedie zo zrúcaniny
k tej časti hradu,
kde je nemocnica. A nemá byť
vo veľkej hĺbke.
Vstup do kaplnky
Podľa Sereghyho nie je ťažké nájsť túto podzemnú chodbu, lebo v náčrte je zaznačený východiskový bod zamurovanej bočnej
chodby k podzemnej chodbe. Sereghy bol ochotný údajný poklad vykopať a za povolenie ku kopaniu odovzdať
mestu jednu tretinu tohto pokladu. Ešte v októbri 1927
sa ohlásil mestu Poliak František Tekely. Prehlásil, že je
potomkom slávnej rodiny a kladie si nárok na časť nájdeného pokladu. Napriek skepse vo vedení mesta, lebo
Kežmarský hrad nikdy nebol zrúcaninou, snaha zaplniť
mestskú pokladnicu, rozhodla v prospech vydania povolenia Sereghymu ku kopaniu. Ten však neodpovedal.
Odišiel k príbuzným do Užhorodu. Tu sa stretol s jedným
novinárom a vyhlásil, že na jar 1928 začne s vykopávkami. V januári 1928 sa ozval mestu zo Szegedu muž menom Obermüller. Ponúkal pomoc Sereghymu, lebo vraj
„vlastní jedno zrkadlo, s ktorým sa možno pozerať do
hĺbky zeme, a preto je dlhé kopanie bezpredmetné.” Napriek vydanému povoleniu, výkopové práce však z nejakých dôvodov vôbec nezačali.
Posledné archeologické výskumy na Kežmarskom
hrade ukázali, že z kaplnky žiadna podzemná chodba nikam nevedie. To však nič nemení na kráse a poetickosti
zaujímavých povestí. Škoda, že my, dospelí, si už nemôžeme zájsť do priestorov v neskorogotickom západnom
krídle Kežmarského hradu, kde sa zachoval pôvodný suterén, pôvodne adaptovaný pre potreby vinárne. Teraz
je tam nejaký podnik. Atmosféru gotických pivníc si môžeme však vychutnať napríklad v podniku Mordor, blízko radnice. Pri dobrom pive či vínku, v svite blikotajúcich sviečok, si môžeme v duchu vytvoriť predstavu statočnej mníšky, hľadajúcej svoj kláštor, statočného vojaka, či Čiernej panej a prežiť tak pekný, romantický večer s tými, ktorých máme radi. Veď krása je vždy prítomná, treba len mať otvorené srdce a oči.
Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc.

Oslavujte s nami
Pri príležitosti nášho 20-ročného pôsobenia na slovenskom trhu sme pre vás pripravili
od 1. júna do 31. októbra 2010* mimoriadne zvýhodnený lízing a poistenie na 3 roky**

Nulové navýšenie,
Nulové poistenie

akontácia od 20%,

Mercedes-Benz Financial

(Povinné zmluvné poistenie + KASKO)

Navyše získate 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla
ako i množstvo ďalších výhod. Informujte sa u ktoréhokoľvek
autorizovaného predajcu značky Mercedes-Benz na Slovensku
alebo na www.mercedes-benz.sk a www.mbfs.sk.

* Pre smart fortwo platí akcia do 31. 8. 2010. • Všetky ceny sú uvedené s DPH.
** Neplatí na už zľavnené skladové ani akciové vozidlá. Spoločnosť MBFS bude účtovať zákazníkom 1% spracovateľský poplatok.
Kombinovaná spotreba (l/100 km): smart fortwo 3,3 – 5,4; trieda A 4,7 – 8,1; trieda B 5,3 – 8,2; trieda C limuzína 5,4 – 13,7
Emisie CO2 (kombinované, g/km): smart fortwo 87 - 125; trieda A 125 - 192; trieda B 139 – 197; trieda C limuzína141 – 326.

smart fortwo už od:

Trieda A už od:

9 990,00 €

Trieda B už od:

23 205,00 €

17 582,25 €

Trieda C už od:

30 553,25 €
Akcia platí aj pre C T-model
a CLC, informujte sa na
aktuálne ceny.

MINI.SK

BE MINI.

MINI otvorilo brány svojho vlastného hradu. Prv˘ samostatn˘
MINI showroom na Slovensku bol otvoren˘ v priestoroch Tempus
AWT Bavaria na RoÏÀavskej 34 v Bratislave.
Vstúp do sveta MINI.

