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A Daimler Brand

Bezpečnost je součástí naší DNA. 
Odjakživa.
Bezpečnost je u nás na prvním místě. Od celosvětově prvního vozidla s brzdami 
na všech kolech přes první nákladní vozidlo s ABS a ASR až po mnoho dalších uži-
tečných bezpečnostních systémů, které dnes patří ke standardní výbavě. Dalším milníkem 
je již tři roky dostupný Active Brake Assist 3. 
Více informací o našich bezpečnostních systémech obdržíte u svého partnera 
Mercedes-Benz.
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Ochranná známka Tatra slaví 80. výročí

Dne 9. 9. 2015 slaví 80. výročí od registrace 
ochranná známka „Tatra v kruhu“. Je známá jako 
logo třetí nejstarší automobilky na světě, dnes 
reprezentované společností Tatra Trucks, a. s. 
Značka Tatra se používá již od roku 1919, kdy 
dle dobových svědectví automobily z kopřivnic-
ké továrny prováděly zkušební jízdu z Tatran-

ské Lomnice do Štrby na Slovensku. V těžkém 
terénu, navíc silně zasněženém, se autům tak 
dařilo, že jeden z přihlížejících místních prohodil: 
„To by bylo auto pro naše Tatry“. A nový název 
automobilu a posléze i automobilky byl na světě. 
Trvalo však ještě patnáct let, než došlo k regist-
raci ochranné známky Tatra v její slovní podobě. 
Ještě o rok později pak byla registrována též tzv. 
kombinovaná ochranná známka, tedy charakte-
ristický nápis Tatra zarámovaný v kroužku. Ten 
se užíval jak přímo na automobilech sjíždějících 
z výrobních linek, tak později i jako součást ob-
chodní firmy automobilky a jako její oficiální logo. 
V průběhu času docházelo k modifikacím a úpra-
vám, až se logo, již také před desítkami let ustálilo 
v dnešní podobě.
Dnes je ve světě nákladních automobilů Tatra po-
jmem, a proto i její logo má mimořádně vysokou 
hodnotu. Znovuzrozená Tatra v rukou českých 
byznysmenů si stále uchovává těsnou vazbu na 
svou slavnou historii a tak tomu bude i nadále. 
I to je důvod, proč byl v červenci letošního roku 
uveden do provozu nový T-Shop, tedy e-shop 
odrážející kontinuálně rozvíjenou tradici jedineč-
ných technologických řešení, tvůrčího přístupu 
a kvality, díky nimž značce Tatra stále náleží za-
sloužený věhlas na světových trzích. 

Společnost Kuhn-Bohemia vybuduje 
v Čestlicích novou centrálu

Společnost Kuhn-Bohemia, jež patří mezi přední 
distributory stavebních strojů v České republice, 
postaví u dálnice D1 na pozemku 1,6 hektaru 
svoji novou centrálu. Výstavba komplexu o celko-
vé velikosti 3000 m2 by měla započít letos v létě, 
její dokončení se očekává na jaře příštího roku. 
V nové centrále společnost nabídne zákazníkům 

svůj kompletní sortiment stavebních strojů, ma-
nipulační techniky a veškeré poprodejní služby 
včetně moderního servisního střediska. Poze-
mek se nachází v katastrálním území Čestlice na 
Praze-východ. Je umístěn v zavedené komerční 
zóně u dálnice D1 při výjezdu z Prahy na Brno, 
čímž umožní výbornou dopravní dostupnost bu-
doucího areálu. „Zákazníci se k nám dostanou 
přímo z dálničního sjezdu 8 a to bez dlouhého 
čekání ve frontě na kruhovém objezdu, což je ty-
pickým znamením na jiných dálničních sjezdech 
zasažených rozsáhlou průmyslovou výstavbou,“ 
řekl obchodní ředitel společnosti Kuhn-Bohemia, 
Daniel Sys. Nová centrála ponese typickou archi-
tektonickou podobu známou z jiných areálů spo-
lečnosti, pod níž je podepsán rodinný architekt 
skupiny Kuhn, pan Heinrich Jungwirth. 

Vozový park v Česku čeká obnova 

Věk osobních aut se v Česku od roku 1995 pří-
liš nezměnil. V roce 2014 bylo průměrné stáří 14 
a půl roku. Podíl obměny u nás v roce 2014 do-
sáhl 4 %. Za ideální se považuje hodnota kolem 
8 %. Takových čísel v Evropě dosahují pouze 
Belgie a Dánsko. Česko je v tomto směru třinác-
té. „Běžnou praxí řady lidí je, že auto používají, 
dokud jezdí. To už v dnešní době nízkých sazeb 
není nezbytné. I bez potřebné hotovosti v kapse 
si dnes lze pořídit kvalitní vůz. Akční nabídkou 
úvěrů se snažíme podporovat nákup nových 
a tím pádem i bezpečnějších vozů,“ vysvětluje 
Richard Kotrlík, manažer útvaru Bydlení a úvě-
ry ČSOB a Ery. V rámci Autopůjčky od ČSOB 
Leasing mohou lidé na pobočkách ČSOB finan-
covat nová i ojetá auta od pořizovací ceny 100 
tisíc korun, do 5 let stáří s velmi výhodnou úroko-
vou sazbou od 3,6 %. V porovnání s podobnými 
produkty na trhu se jedná o výjimečnou nabídku. 
Klienti půjčku dostanou bez poplatku za uzavření 
a správu úvěru. K vyřízení jim budou stačit jen 
dva doklady totožnosti. Půjčku navíc mohou kdy-
koliv předčasně splatit. Ve většině případů přitom 
platí, že úvěr určený přímo na nákup vozu je pro 
tyto případy mnohem výhodnější než běžné neú-
čelové i účelové spotřebitelské úvěry. 

Průměrně každých osm kilometrů  
je v Česku pumpa. 

Česko je rájem čerpacích stanic. Podle aktuál-
ní evidence, kterou vede ministerstvo průmyslu 
a obchodu, bylo k 30. 6. 2015 v zemi celkem 7045 
stanic, z toho 2597 neveřejných, které prakticky 
nikdo nekontroluje. „Zohledníme-li počet vozi-
del v ČR a srovnáme-li situaci u nás s průměry 
v ostatních státech EU, pak se dá říci, že by v ČR 
na obsluhu motoristů stačilo necelých 3000 čer-
pacích stanic,“ komentuje situaci Damir Duraković 
z nákupní aliance Axigon sdružující 10 000 členů, 
kteří měsíčně například natankují přes 400 000 li-
trů pohonných hmot. V České republice je zhruba 
56 tisíc kilometrů silnic. Jedna pumpa tak připa-
dá zhruba na každých 8 kilometrů. Oproti loňsku 
jich přitom ještě 55 přibylo. Astronomický počet 
českých čerpacích stanic ještě lépe vynikne ve 

srovnání se zahraničními sousedy. Slovensko má 
zhruba 700 veřejných stanic a 500 neveřejných. 
Německo sice eviduje 15 tisíc čerpacích stanic, 
země má však osminásobný počet obyvatel, vyšší 
počet aut na obyvatele i vyšší spotřebu pohonných 
hmot. V praxi je tak německá hustota čerpacích 
stanic podstatně menší. Důvodem vysokého po-
čtu pump v Česku je to, že k vybudování čerpací 
stanice tu není třeba žádné speciální povolení. 
Stát počet čerpacích stanic rovněž nijak neregulu-
je. Z pohledu motoristů je hustá síť čerpacích sta-
nic výhodou – nemusejí přemýšlet, kde natankují, 
protože mají na trase bezpočet příležitostí. Vyso-
ká konkurence by navíc podle ekonomické teorie 
měla mít příznivý vliv na ceny. Domněnka se ov-
šem příliš nepotvrzuje. Podle pravidelného srov-
nání Evropské komise je v průměrných cenách 
nafty Česko 13. z 28 členských států EU. Navíc je 
tu nafta dražší než ve všech sousedních státech. 

DKV od října zahajuje registraci 
k belgickému mýtu 

Belgie zavádí od 1.dubna 2016 satelitní mýtný 
systém pro nákladní vozidla s hmotností vyšší 
než 3,5 tuny. Registrace se spouští již 1.října, 
a stejně jako u řady dalších evropských mýtných 
systémů bude možná prostřednictvím DKV. 
Belgický mýtný systém bude zahrnovat silniční 
síť, kde jsou v současné době poplatky hrazeny 

prostřednictvím časových známek (Eurovigne-
tty), to znamená všechny dálnice a státní silni-
ce Vlámska, Valonska a Bruselského regionu. 
Nový systém výběru mýta se bude týkat všech 
tuzemských i zahraničních nákladních vozidel 
s povolenou celkovou hmotností vyšší než 3,5 
tuny a dosavadní časové známky plně nahradí. 
Sazby mýtného budou záviset na celkové po-
volené hmotnosti, emisní třídě EURO a silniční 
kategorii. Mýtná data budou shromažďována 
prostřednictvím palubních jednotek, které bude 
možné objednat po online registraci a zakoupit 
na servisních místech v Belgii. Další obchodní 
místa se plánují v blízkosti hraničních přechodů. 
Tendence přecházet na elektronické mýtné sys-
témy a výkonově zpoplatněné mýto je trendem 
v celé Evropě. „DKV dnes poskytuje elektronické 
vyúčtování ze všech hlavních tranzitních zemí. 
S každým novým systémem však přibude do 
kabin kamionů další krabička,“ říká O. Pavlík. 
„Plánovaná interoperabilita mýtných systémů 
je zatím v nedohlednu, i když technicky je ten-
to problém řešitelný. Důkazem je náš DKV Box, 
palubní jednotka, díky které lze hradit mýtné ve 
Francii, Španělsku a Portugalsku, či poplatky za 
využívání tunelů Liefkenshoek v Belgii a Warnow 
v Německu,“ doplňuje. 
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 DAF rozumí vašemu podnikání a chápe, jak důležité je minimalizovat provozní 

náklady. Program DAF Transport Effi ciency vám pomůže dosáhnout nízké 

spotřeby paliva. Díky efektivním motorům PACCAR Euro 6, které využívají moderní 

technologie, jsou mimořádné spolehlivé, výkonné a především hospodárné. 

Nejnovější inovace, například prediktivní tempomat PCC a ekonomický režim Eco 

Mode zajišťují, abyste z každého litru paliva získali maximum. A pokud absolvují vaši 

řidiči školení DAF EcoDrive+, získáte ještě více. 

 VÁŠ ZISK   JE NÁŠ CÍL 

 Kontaktujte svého dealera DAF nebo navštivte www.daftrucks.cz 

  SPOTŘEBA
PALIVA 

  MINIMÁLNÍ 

 MINIMÁLNÍ 
 SPOTŘEBA PALIVA 

 MAXIMÁLNÍ 
 VYUŽITÍ VOZIDLA 

 MINIMÁLNÍ 
 PROVOZNÍ NÁKLADY 

 MAXIMÁLNÍ 
 ZISK NA KILOMETR 

 MINIMÁLNÍ 
 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

DRIVEN BY QUALITY
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rozhovor
➔ Dopravní fakulta J. E. pErnEra

Dopravní problematika
se vyučuje v Pardubicích

před rokem 1989 existovala jediná vysoká škola dopravní v Žilině  
a sloužila studentům z celého tehdejšího Československa.

P o rozdělení státu byla založena Univerzi-
ta Pardubice a její součástí je i Dopravní 
fakulta Jana Pernera. 

Oslovili jsme k začátku vysokoškolského roku dě-
kana Dopravní fakulty Jana Pernera Doc. Ing. Ivo 
Drahotského, Ph.D. 

Kdy vznikla Dopravní fakulta Jana Pernera, 
kolik má v současnosti studentů a kolik 
pedagogů?
Dopravní fakulta Jana Pernera vznikla v roce 
1993 a již v tomto roce se zde konaly první pro-
moce absolventů, kteří zde úspěšně dokončili 
studium započaté na Vysoké škole dopravy 
a spojů v Žilině. V současné době má fakulta více 
než 1600 studentů, kterým se věnuje 93 akade-
mických pracovníků.

Věnujete se všem oborům dopravy? 
Jaká část je ve výuce věnována silniční, 
železniční, lodní a letecké dopravě?
Dopravní fakulta se jak v oblasti vzdělávání, tak 
i v oblasti výzkumné věnuje všem druhům dopra-
vy. Studium ekonomických a technologických 
oborů se věnuje průřezově všem druhům dopra-
vy, studium technických oborů se věnuje převáž-
ně silniční a železniční dopravě.

Můžete specifikovat zaměření jednotlivých 
kateder Dopravní fakulty Jana Pernera? 
Na fakultě je v současné době sedm kateder. 
Katedra dopravního managementu, marketingu 
a logistiky je garantem studijního oboru Dopravní 
management, marketing a logistika (v bakalář-

ském i navazujícím magisterském studijním pro-
gramu) a Management elektronických komunika-
cí a poštovních služeb (v bakalářském studijním 
programu). Obsahem výuky katedry jsou obecné 
ekonomické disciplíny a na ně navazující aplika-
ce zaměřené na ekonomiku podniku, dopravní 
management, marketing a logistiku přepravních 
a poštovních služeb, dopravní politiku a podobně.
Katedra technologie a řízení dopravy, která je 
garantem studijních oborů zaměřených na tech-
nologii a řízení dopravy (v bakalářském i nava-
zujícím magisterském studijním programu) za-
bezpečuje pro studenty Dopravní fakulty Jana 
Pernera výuku předmětů z oblasti technologie 
dopravy a řízení dopravních procesů. Jde na-
příklad o teorii dopravy, teorii řízení, technologii 
a řízení dopravy, aplikovaný operační výzkum, 
modelování a simulační modely v dopravě, do-
pravně-územní plánování, mezinárodní doprava, 
logistické technologie atd.

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky je 
profilovým pracovištěm pro studijní obor Doprav-
ní prostředky (v bakalářském i navazujícím ma-
gisterském studijním programu). Obor dopravní 
prostředky je zaměřen na konstrukci, provoz 
a projektování dopravních prostředků, zejména 
silničních a kolejových vozidel. Současně se za-
bývá otázkami spojenými s ochranou životního 
prostředí a s environmentálními riziky dopravy.
Katedra dopravního stavitelství garantuje studijní 
programy Stavební inženýrství (čtyřleté bakalář-
ské a 1,5leté navazující magisterské). Katedra 
zabezpečuje výuku předmětů zaměřených na 
dopravní stavitelství. Po splnění podmínek, které 
jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb. může 
absolvent těchto studijních programů vykonat 
zkoušky pro způsobilost autorizovaného inžený-
ra ve výstavbě.
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpe-
čovací techniky v dopravě se zabývá především 
elektrickými a elektronickými zařízeními, souvi-
sejícími se silniční i železniční dopravou a ener-
getikou. Předmětem zájmu katedry jsou zejména 
elektrická trakce, energetika a napájení elektric-
kých drah, pohony, autotronika, zabezpečovací 
zařízení a systémy, sdělovací zařízením a sys-
témy využívané v dopravní technice. Katedra 
zajišťuje výuku předmětů studijního oboru Elek-
trotechnické a elektronické systémy v dopravě.
Katedra informatiky v dopravě zabezpečuje na 
Dopravní fakultě Jana Pernera výuku základů 
informatiky, algoritmizace a programování, nu-
merických metod, aplikačního programového 
vybavení, operačních systémů, počítačových 
sítí, počítačové grafiky, diskrétní simulace, infor-
matiky pro dopravní manažery a informačních 
a řídicích systémů v dopravě, optimalizačních 
metod na dopravních sítích, operačního výzku-
mu v dopravě, nástrojů a aplikací optimalizač-
ních a simulačních metod na dopravních sítích, 
stochastických metod operační analýzy, lokačně 
alokačních úloh, teorií rozvrhů, teorií pravděpo-
dobnosti a matematické statistiky.
Katedra mechaniky, materiálů a částí spojů 
je zaměřena na oblasti mechaniky, pružnosti 
a pevnosti, v otázkách technických materiálů 
a v aplikacích na objekty dopravních prostředků 
a dopravních staveb, zejména na problematiku 
procesů při dynamickém kontaktu kovových tě-
les (tzv. problém „kolo/kolejnice“), materiálového 
výzkumu v oboru dopravních prostředků a infra-
struktury, únavové pevnosti a životnosti částí do-
pravní infrastruktury.
Kromě těchto sedmi kateder jsou součástí fakul-

Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
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Dopravní fakulta J. E. pErnEra

rozhovor

➔

ty Výukové a výzkumné centrum v dopravě, pře-
pravní laboratoř, akreditovaná laboratoř, Ústav 
pro analýzu dopravních nehod.
Výuka studentů kombinované formy studia eko-
nomických a technologických oborů probíhá na 
Výukovém a informačním pracovišti v Praze, 
Na Florenci.

Čím se zabývá přepravní laboratoř?
Posláním Přepravní laboratoře je výchova a vý-
uka studentů pro praktickou obchodní a zasilatel-
skou činnost, řešení výzkumných úloh z oblasti 
dopravy, racionalizace přepravy se zaměřením 
na železniční přepravu, poradenská činnost pro 
přepravce, školení, kurzy, akviziční a reklamní 
činnost pro zasilatelské firmy.

Spolupracujete v Ústavu pro analýzu 
dopravních nehod i s Policií ČR na možné 
prevenci dopravních nehod?
V rámci fakulty probíhá spolupráce s mnoha 
subjekty, orgány státní správy i územních samo-
správ, samozřejmě včetně Policie ČR. Spoluprá-
ce se týká jak případů konkrétních dopravních 
nehod, jejich komplexního řešení, dílčích kon-
zultací, ale je také koncipována globálně se za-
měřením na řešení otázek spjatých se zvýšením 
bezpečnosti dopravy a dopravního inženýrství. 

Jaká je náplň Výukového a výzkumného 
centra v dopravě?
Výukové a výzkumné centrum v dopravě efektiv-
ně propojuje výuku s výzkumem, usiluje o výcho-
vu nových výzkumných, vývojových a vědeckých 
pracovníků, kteří se uplatní ve výzkumných insti-
tucích, konstrukčních a projekčních kancelářích 
či zkušebních laboratořích, v podnicích aj. Úzké 

spojení výuky s výzkumem má rovněž přímý do-
pad na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů jak 
v Pardubickém kraji, tak i v celé ČR. Pro zkvalit-
nění vzdělávací přípravy studentů magisterských 
a doktorských studijních programů se využívá 
nejmodernější vybavení dostupné v oblasti do-
pravních staveb a dopravních prostředků. Výuka 
probíhá v těsné návaznosti na potřeby praxe 
a společností působících v regionu v oblasti do-
pravy a zkušebnictví.
Vědeckovýzkumná činnost je spojená s výukou 
a zaměřená především na oblasti výzkumu sil-
ničních vozidel, výzkumu v oblasti adheze kolejo-
vých vozidel, výzkumu materiálových vlastností, 
výzkumu konstrukcí dopravních staveb, výzku-
mu elektrotechnických vlastností dopravních vo-
zidel a systémů, výzkumu fyzikálních vlastností.

Jste zapojeni do programu Erasmus, a co 
umožňuje vaším studentům?
Naše fakulta podporuje a je zapojena do celé 
řady mezinárodních aktivit, jednou z nich jsou 
i mezinárodní mobility v rámci programu Eras-
mus+. Každý rok řada studentů a akademických 
pracovníků využívá studijní pobyty nebo praktic-
ké (pracovní) stáže, administrativní pracovníci 
využívají mobility v rámci staff-trainingů. V sou-
časné době v rámci tohoto programu spolupra-
cujeme s více než třiceti evropskými univerzitami 
ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Finsku, 
Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Chorvatsku 
a v dalších zemích.
Student může absolvovat studijní pobyt či prak-
tickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce 
maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalář-
ský, magisterský, doktorský). Mohou tak získat 
cenné studijní, pracovní, ale i životní zkušenosti, 

zvýšit si svou konkurenceschopnost na pracov-
ním trhu po absolvování studia na fakultě.

Jaké výzkumné úlohy pracovníci Dopravní 
fakulty v současné době řeší? 
Od roku 2011 působí na fakultě pracoviště Cen-
trum kompetence drážních vozidel. Pracoviště 
bylo zřízeno v rámci programu „Centra kompe-
tence“ Technologické agentury ČR na podporu 
rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, 
vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým 
sektorem. Centrum je zaměřeno na aplikovaný 
výzkum a vývoj. Činnost pracoviště Centra kom-
petence drážních vozidel při fakultě je orientová-
na na aplikovaný výzkum ve vývoji, stavbě a pro-
vozu drážních vozidel.
Dopravní fakulta Jana Pernera a její útvary dlou-
hodobě spolupracují s řadou průmyslových pod-
niků. Pro zájemce fakulta zajišťuje smluvní vý-
zkum i expertní konzultace. Pracovníkům fakulty 
poskytuje podporu při komercializaci vědeckých 
výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přeno-
su poznatků z akademického prostředí do praxe. 
Odborníci z fakulty průběžně reflektují na vypi-
sované výzvy především v oblasti aplikovaného 
výzkumu. 

Spolupracuje Dopravní fakulta Jana Pernera 
s Dopravní fakultou ČVUT v Praze? Jsou 
nějaké odlišnosti v zaměření výuky? 
DFJP UPa a FD ČVUT v Praze představují dvě 
z dopravních fakult nacházejících se na území 
ČR. Z tohoto titulu spolu rovněž navzájem spolu-
pracují na mnoha úrovních, přičemž se zároveň 
vhodně doplňují, a to jak z hlediska vědeckový-
zkumných aktivit, tak z hlediska výuky.

Jiří Štěpánek 
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➔ Mercedes-Benz

„Popelář“ na zemní plyn
Mercedes-Benz econic známe již od roku 1998 a vedle klasických 
vznětových motorů získal již v roce 2002 také agregát spalující zemní plyn.

E conic byl již konstruován pro využití v ko-
munální dopravě, a proto také dostal „do 
vínku před přední nápravu umístěnou 

budku s velmi nízko posazenými dveřmi. Ale aby 
nedošlo k mýlce, že M.B. Econic je určen výhrad-
ně jako podvozek pro nástavby určené ke sběru 
komunálního odpadu. Econic našel díky nízké 
budce uplatnění i u hasičských sborů jako nosič 
vysokozdvižných plošin a žebříků, uvidíte ho se 
speciálními nástavbami na letištích a v řadě ně-
meckých měst právě s motorem na zemní plyn 
zajišťuje Econic distribuci zboží se skříňovou ná-
stavbou. A často právě na německých silnicích 
potkáte Econic i jako tahač lehčích návěsů. 
Poslední generace modelu M.B. Econic – tak 
jako v podstatě celá řada nákladních i lehkých 
užitkových vozidel značky Mercedes-Benz – 
absolvovala důkladnou modernizaci. A ačkoliv 
je model Econic zcela samostatným modelem 
v řadě Mercedes-Benz, logicky využívá řadu kon-
strukčních prvků i montážních skupin vyvinutých 
a vyráběných pro ostatní řady. Jednak to snižuje 

výrobní náklady, ale také to usnadňuje údržbu, 
opravy i zásobování náhradními díly a možnost 
využití sítě značkových servisů. Specifické urče-
ní vozidel o celkové hmotnosti 18 000 až 26 000 
kg podstatně ovlivnilo jejich koncepci a konstruk-
ci. Jsou stavěna na klasickém robustním žebři-
novém rámu s tuhými nápravami se znakem 4x2, 
6x4 a 6x2/4 ve dvou verzích rozvoru 3450 a 5700 
mm, se standardně instalovaným pneumatickým 
odpružením, řízením s elektrokapalinovým posi-
lovačem, motorem uloženým podélně nad přední 
nápravou a pohánějícím kola druhé nápravy a sa-
močinnou převodovkou. Rámy jsou pro rychlou 
a bezproblémovou montáž různých nástaveb vy-
baveny standardizovanou soustavou kotevních 
prvků a předvrtaných otvorů s normovanou roz-
tečí. Tak jako u dalších trucků z řady M.B. i Econic 
dostal podvozek bohatě vybavený bezpečnostní 
a asistenční elektronikou. Základem je stabili-
zační systém ESP poslední generace, povinný 
protiblokovací systém ABS v kombinaci s proti-
prokluzovým ASR, za příplatek je montován i asi-

stent rozjezdu do kopce, „hillholder“. Brzdy mají 
elektropneumatické ovládání.
Econic se vymyká také ostatním vozidlům řady 
M.B. výrazně krabicovitou, nízkopodlažní bud-
kou pro řidiče a posádkou. Co do rozměrů až 
nadstandardní zasklení poskytuje řidiči dokonalý 
výhled do všech směrů. Budka je v nabídce ve 
dvou verzích: vysoká s vnitřní výškou 1745 mm 
a snížená s vnitřní výškou 1295 mm. Volitelné 
je také vnitřní uspořádání, zejména konfigurace 
sedadel 1+3 nebo 1+2. Na rozdíl od ostatních 
trucků má Econic elektropneumaticky ovláda-
né rozsáhle prosklené křídlové dveře na straně 
k chodníku (obdobný systém jako u busů). Roz-
měr dveří významně usnadňuje nástup i výstup 
posádky, který je při sběru komunálního odpadu 
velmi častý.
Ke krátkému redakčnímu testu jsme převzali 
Mercedes-Benz Econic 2630 NGT (Natural Gas 
Technology) poháněný novým motorem typu 
M 936 G Euro 6 spalujícím stlačený zemní plyn 
a poskytujícím největší výkon 222 kW. Agregát 

Mercedes-Benz Econic 2630 NGT
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Mercedes-Benz 

➔

pracuje v zážehovém režimu (s výrazně chudým 
stochiometrickým poměrem paliva a vzduchu), 
ale je přímo odvozen od nového vznětového šes-
tiválce OM 936 BlueEfficiency Power generation 
o zdvihovém objemu 7700 cm3, který poskytuje 
největší výkon ve třech nabízených úrovních 
175/200/220 kW/2200 min-1 a točivý moment 
1000/1100/1200 Nm/1200–1600 min-1. Zcela 
odlišným prvkem je soustava dodatečné očisty 
výfukových plynů, kterou v tomto případě tvoří 
trojcestný katalyzátor. Klíčovým efektem je úro-
veň emisí CO2 o více než 20 % nižší než u vzně-
tové verze, prakticky nulový podíl pevných částic 
(sazí), ale také významně nižší hladina hluku 
v celém rozsahu otáček. Ale motor spalující stla-
čený zemní plyn má i hmotnost menší než stej-
ně výkonný vznětový, delší životnost, podstatně 
delší servisní intervaly, zejména lhůty výměn 
motorového oleje. Nádrže paliva obvykle o ob-
jemu celkem 600 l tvoří soustava tlakových válců 
z uhlíkatého kompozitu a montována je i jedna 
standardní o objemu 100 l určená pro benzin pro 
případný nouzový dojezd. 
Vzhledem ke specifickým podmínkám provozu 
vozidel na sběr komunálního odpadu nemontuje 
výrobce do Econicu vlastní osvědčenou automa-
tizovanou převodovku PowerShift, ale nakupuje

samočinné planetové převodovky Allison s kapa-
linovým měničem točivého momentu. V testova-
ném vozidle byla ta základní šestistupňová.
Modernizováno bylo i pracoviště řidiče a místo 
pro posádku, v konkrétním vozidle v konfiguraci 
1+2, tj. řidič a dvě samostatná sedadla pro po-
sádku. Pominu-li nastupování za volant, na můj 
vkus poněkud úzkými dveřmi po dvou schodech, 
pak řidič má přiměřeně veliký pracovní prostor 
(o něco menší než v trucku pro dálkovou dopra-
vu), ale palubní deska i veškeré ovladače jsou 
ergonomicky dobře řešeny. Řidič má možnost 
zvolit i rozmístění některých panelů se spínači 
podle vlastních představ. Multifunkční volant je 
široce nastavitelný ve dvou rovinách. Bohatě na-
stavitelné je také odpružené sedadlo, a elektricky 
seřiditelná soustava zpětných zrcátek. Dodateč-
ně montovaným prvkem na horní části palubní 
desky je rozměrný monitor (současně ale slouží 
i jako monitor navigace) předepsané kamery na 
zadní části nástavby určené pro sběr komunální-
ho odpadu. Dnes již v celu samozřejmostí je účin-
ná klimatizace, klasické autorádio a prostor pro 
montáž radiostanice pro spojení s dispečinkem. 
Dnes již méně časté je umístění páčky parkova-
cí brzdy na přístrojový panel vpravo od volantu. 
Mě osobně vyhovoval na tomto místě – hned 
vedle tlačítkového voliče samočinné převodov-
ky – mnohem víc, než vpravo vzadu u sedadla. 
A málem bych zapomněl, ve výbavě nechyběl 
retardér.
Velkoobjemová nástavba Faun Rotopress byla 
doplněna o univerzální nakladač kontejnerů 
a sběrných nádob různých velikosti Zoeller. Cel-
ková hmotnost vozidla byla zapsána 26 tun.
Pojďme za volant. Dveře řidiče jsou sice klasické, 
ale jsou užší než u běžného trucku a nastupování 
vyžaduje trochu jiný „grif“. Seřizuji sedadlo, volant 
a zpětná zrcátka. Výhled je velmi dobrý a už při 
vyjíždění z parkoviště importéra oceňuji výhodu 
řiditelné třetí nápravy s jednoduchou montáží kol. 
Poloměr otáčení vozidla je tak výrazně menší 
a nehrozí také poněkud hůře kontrolovaný pohyb 
(pro méně zkušeného řidiče) velkého zadního 
převisu nástavby. Palubní přístroje jsou klasické 
kruhové, dobře čitelné. Samočinná převodovka 
Allison řadí plynule zhruba při 1200 min-1. Motor 
je velmi dobře odhlučněn. V rámci testu ovládání 

vozidla zajíždím do sídliště na pražském Jižním 
městě. Naštěstí je už dopoledne, takže velké 
množství řidičů již odjelo do práce a ulice jsou 
relativně solidně průjezdné. Ale i tak několikrát 
využívám při manévrování kolegu, který jede se 
mnou, abych náhodou nepoškodil při zatáčení 
špatně zaparkované vozidlo. Převodovka pracu-
je spolehlivě, řadí bez cukání a je vhodně odstup-
ňovaná právě pro činnost ve městě. Při rychlosti 
nad 70 km/h (dovolil jsem si zamířit mimo město) 
už je ale vozidlo hlučnější. V podstatě chválím 
ovládání Econicu, přehlednost palubní desky 
i jízdní vlastnosti. Nebyl jsem nadšen z úzkých 
dveří u řidiče i jejich nevelkého úhlu otevírání. 

JIŘÍ KRENAR 

ZÁKLADNÍ techNicKé úDAje 

Mercedes-Benz econic  
2630 nGT

Motor
Řadový šestiválec M936G Euro 6.  
Zdvihový objem motoru 7700 cm3.   
Největší výkon 222 kW/1200 min-1, max. točivý 
moment 1200 Nm/1200–1600 min-1. Odlehčovací 
motorová brzda.

Převodové ústrojí
Šestistupňová samočinná převodovka Allison 
3000 PR. Trvalý pohon kol druhé nápravy, závěrka 
zadního diferenciálu.

Podvozek + budka řidiče
Klasický žebřinový rám, konfigurace 6x2/4, nápra-
vy tuhé, třetí řiditelná, druhá hnaná s uzavíratelným 
diferenciálem. Odpružení pneumatické, měchy se 
stabilizátory. Kotoučové brzdy na všech kolech, 
zátěžový regulátor, systém ABS. Nízkopodlažní 
třímístná budka Econic 1+2, s vnitřní výškou 
2000 mm a vnitřní výškou 1745 mm. Nástavba 
pro sběr komunálního odpadu Faun Rotopress 
s nakládacím systémem Zoeller.

Rozměry a hmotnosti
Rozvor náprav 3900 mm. Celková hmotnost 
vozidla 26 000 kg. Pneumatiky 315/70R 22,5. 
Nádrže na CNG o objemu 600 l, dojezdová nádrž 
na benzin o objemu 100 l.

Nástavba Faun Rotopress je doplněná o nakládací 
systém Zoeller

Pracoviště řidiče je přehledné, vše v dosahu, tvrdé plasty se dobře udržují Úzké dveře neusnadňují řidiči nástup do vozidla
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➔ FORD/ISUZU/NISSAN/VOLKSWAGEN

Nástup nové generace pick-upů

V edle klasických dodávek tak „došlo“ i na 
pick-upy s off-roadovým rámovým pod-
vozkem a s konfi gurací pohonu 4x4, 

ovšem v „evropské“ velikosti. Některé z nich se 
ještě do konce letošního roku pravděpodobně 
objeví i na českém trhu již v nové generaci a tak 
jsme si pro redakční test tentokrát vybrali právě 
tato vozidla. Většinou jsou i na našem trhu k dis-
pozici tři verze karoserií: dvoumístná Single Cab, 
2+2 místná Space Cab a pětimístná Double Cab 
a je tu i možnost pořídit si vozidlo s konfi gurací 
pohonu 4x2, nebo 4x4. Trvale největší zájem ale 
je o karoserie Double Cab a pohon 4x4.

 Ford Ranger 2.2 TDCi Limited
Ford Ranger nové generace již byl prezentován 
nejen v Asii, ale měl i svoji evropskou premiéru 
na IAA ve Frankfurtu nad Mohanem v polovině 
září. A jen o pár týdnů dříve jsme využili nabíd-
ku importéra „rozloučit se“ se stávající generací 
Rangera a to ve verzi 2.2 TDCi EU5 Limited.
Ford Ranger je vyráběn ve třech praktických va-
riantách karoserie (Double, Super a Single Cab). 
Zákazníci si mohou také vybírat ze dvou nových 

výkonných a úsporných vznětových motorů Du-
ratorq TDCi a pohonu dvou (4x2) nebo všech čtyř 
(4x4) kol. Od základu nový Ranger byl navržen 
a vyvíjen s cílem být nejlepší nebo alespoň mezi 
nejlepšími ve své třídě ve všech ohledech důleži-
tých pro zákazníky a to zejména pro ty, kteří Ran-
ger používají jak k práci, tak pro zábavu a volný 
čas. Ranger ve stávajícím provedení – a to platí 
pro všechny verze, včetně komfortní Wildtrak – 
nyní nabízí vyšší přepravní kapacitu, nejvyšší do-
volenou hmotnost přívěsu ve své třídě a zároveň 
také řadu komfortních prvků včetně moderních 
asistenčních systémů. Vrchol nabídky karoserií 
představuje čtyřdveřový pětimístný Double Cab. 
Výrobce tvrdí, že cestujícím poskytuje nejvíce 
prostoru pro nohy ve druhé řadě v této třídě, záro-
veň ale disponuje dostatečně velkou korbou – její 
objem činí 1,21 m3 a užitečné zatížení přesahuje 
1100 kg. Tato verze je dodávána výhradně s po-
honem všech čtyř kol. 
K redakčnímu testu jsme převzali nejprodáva-
nější verzi Double Cab s úrovní výbavy Limited 
s přímo řazenou šestistupňovou převodovkou, 
do které je montován vznětový přeplňovaný čtyř-

válec 2.2 TDCi v testovaném vozidle s výkonem 
110 kW/150 k. Testované vozidlo s touto úrovní 
výbavy je ve standardu za 167 600 Kč bez DPH. 
Naše konkrétní vozidlo se ale díky  několika pří-
platkovým doplňkům dostalo na cenu 828 000 Kč 
bez DPH.
Stávající Ranger Limited se prezentuje moder-
ním vzhledem (kdo měl možnost, třeba na na-
šich stránkách, vidět novou generaci Rangeru, 
potvrdí, že současná maska vozidla je opravdu 
povedená) a jízdním komfortem, který se výrazně 
přibližuje osobním vozidlům. A použitý metalický 
lak už z dálky avizuje, že nejde o čistě pracovní 
vozidlo, což podtrhují chromované doplňky, lité 
disky kol, příplatkový trubkový rám v náklado-
vém prostoru a laminátový výklopný a zdvihací 
kryt nákladového prostoru (dáte za něj 45 000 Kč 
bez DPH). 
Interiér vypadá velmi dobře, s potěšením konsta-
tuji, že mezi sedadly je klasická páka parkovací 
brzdy a nikoliv spínač elektrické brzdy. U řadi-
cí páky je poněkud subtilní ovladač, kterým se 
elektronicky připojuje pohon předních kol, resp. 
redukce. Výbava Limited je samozřejmě bohatší 

Postupná modernizace v segmentu lehkých užitkových vozidel se 
v průběhu uplynulých měsíců projevila prakticky ve všech obchodních 
třídách LUV.

Ford Ranger Limited 2.2 TDCi/150 k

DOPRAVA A SILNICE  10/201510

10_17_DaS10.indd   10 29.09.15   9:24



test
FORD/ISUZU/NISSAN/VOLKSWAGEN ➔

DOPRAVA A SILNICE  10/2015 11

než je základ, a tak v interiéru najdeme elektric-
ky ovládaná boční okna, zrcátka (s vyhříváním), 
el. vyhřívané čelní sklo, el. nastavitelné sedadlo 
řidiče, dvojzónovou automatickou klimatizaci, 
parkovací senzory, 7 airbagů, systém pro kon-
trolu jízdy ze svahu (HDC), tempomat a celou 
řadu dalších komfortních vymožeností, které ale 
spíše oceníte o víkendové jízdě s rodinou, než při 
práci. Efektní je kožené čalounění. Volant je sice 
seřiditelný pouze v jedné rovině, ale s ohledem 
na možnost si výškově nastavit sedadlo jsem si 
našel solidní polohu vyhovující i dlouhé jízdě. Za 
příplatek namontovaný laminátový kryt nákla-
dového prostoru dokáže ochránit přepravovaná 
zavazadla, nástroje a nářadí jak před deštěm, tak 
před nenechavci, na druhé straně ale omezuje 
využití vozidla.
No schválně, zkuste využít výhodnou užitečnou 
hmotnost Rangeru k přepravě třeba palivové-
ho dřeva, nebo písku. Plastová vložka korby 
to umožňuje velmi dobře, ale kryt znemožňuje. 

Takže při objednávání takovéhoto doplňku velmi 
dobře zvažujte, k čemu bude pick-up nejčastěji 
využíván.  
Pohonné jednotky stávajícího Fordu Ranger 
byly zkonstruovány tak, aby zákazníkům při-
nesly kombinaci vynikajícího výkonu a točivého 
momentu s nejnižší spotřebou paliva v dané 
třídě. To platí i o vznětovém čtyřválci 2,2 l Du-
ratorq TDCi o výkonu 110 kW/375 Nm. Ovšem 
spotřebu paliva ovlivňuje i způsob jízdy, zatížení 
vozidla a cesty, po kterých jezdíte. Importér si 
byl dobře vědom toho, že zadní náprava neza-
tíženého vozidla má tendenci lehce odskakovat, 
a tak do nákladového prostoru pevně připevnil 
bednu s pískem o hmotnosti cca 160 kg. Tak-
že vozidlo v rámci testu bylo většinou zatíženo 
hmotností cca 300 kg. Není to ještě tak dávno, co 
bych s radostí napsal, že vozidlo mělo manuálně 
řazenou šestistupňovou převodovku, jak to má 
u off-roadů být. Dnes už mám názor jiný. Jednak 
moderní „automaty“ už řadí velmi dobře, dokáží 

zvládat i jízdu v terénu a hlavně už nemají vyšší 
spotřebu paliva. V testu, a to jak na off-roado-
vém okruhu, tj. s pohonem 4x4 a redukcí tak i na 
běžných silnicích a dálnicích, prokázal Ranger 
dostatečný výkon, solidní pružnost a dobrou 
spotřebu. Dálniční jízda – otáčkoměr ukazoval 
2500 min-1, tempomat byl nastaven na 134 km/h 
– si „vzala“ 10 l/100 km. Tady ale musím konsta-
tovat, že nebýt krytu nákladového prostoru, asi 
by to bylo horší. Venkovský okruh po silnicích 
nižší třídy – tak jako na dálnici s pohonem pouze 
zadních kol – nebyl problém zvládnout za 7 l/100 
km (dle palubního počítače). Ale v okamžiku, 
kdy budete zdolávat rozbahněné polní cesty či 
na stavbě pojedete s náhradními díly k bagru ve 
stopách sklápěček, počítejte se spotřebou ko-
lem 12 l/100 km. A využijete-li hmotnostní limit 
na bržděný přívěs (3500 kg), pak i na silnici se 
pod 14 l/100 km nedostanete.
Pokud jde o interiér, Ranger zaslouží pochvalu 
za prostor na předních sedadlech i komfort, a ne-
měl jsem výhrady ani proti ergonometrickému 
řešení pracoviště řidiče. Horší to bylo, když jsem 
si zkoušel sednout do druhé řady, tzv. „sám za 
sebe“. Kolmé opěradlo není pohodlné a ani jsem 
neměl dost místa na nohy. Pravda, má na výšku 
195 cm a s tím asi u Forda nepočítali. Jinak ale 
Ford Ranger Limited výborně obstál nejen na sil-
nici, ale i v terénu. Pravdou je, že výkon v terénu 
vždy ovlivní pneumatiky u testovaného Good-
Year M+S.

Pracoviště řidiče je přehledné, prostorné, vše v dobrém dosahu

Nákladový prostor vybavený plastovou vanou, byl za příplatek uzavíratelný efektním, ale nepraktickým 
laminátovým krytem

Pod sedadly v druhé řadě jsou šikovné odkládací 
prostory

UniCredit Leasing
Ford Ranger

Pořizovací cena 828 000 Kč bez DPH

Část kupní ceny 
hrazená klientem

50 %

Počet splátek 60

Výše měsíční splátky* 12 649 Kč

Smluvní poplatek 5 009 Kč

*splátka úvěru včetně havarijního pojištění 
a povinného ručení. Pojištěno na cenu bez 
DPH. Nabídka je určena pro podnikatele.
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ISUZU D-Max Double Cab

ISUZU D-Max 2.5 TD 
Ano, to je pick-up jak má být, pokud počítáte 
s jeho pracovním využitím. Ovšem nesmí se 
vloudit „chybička“. Pick – upy ISUZU D-Max už 
na českém trhu nejsou vzácností, i když kon-
kurenční značky mají prodejní čísla vyšší. Tak 
jako ostatní, i ISUZU nabízí na českém trhu 
klasický off-road D-Max s rámovým podvozkem 
a karoserií pick-up, v poslední faceliftované verzi 
s motorem EU5b. S modernějším, a o nějaký ten 
centimetr i větším a hezčím modelem v prvé řadě 
míří do segmentu pracovních vozidel. Takže by 
měl oslovit lesáky, energetiky, plynaře, geomet-
ry, stavbaře, servisní čety apod. Prostě míří tam, 
kde všude najdou uplatnění robustní vozidla s po-
honem 4x4 s možností aplikace (a to je velmi dů-
ležitý moment) různých nástaveb. V jednom z mi-
nulých testů jsme měli v redakci velmi praktickou 
sklápěcí nástavbu. A pak nesmíme zapomenout 
na zvolna se zvětšující skupinu zákazníků, kteří 
pick-up s robustním off-roadovým podvozkem 
hodlají využívat v průběhu týdne jako pracovní 
vozidlo a o víkendech pro své „volno časové“ ak-
tivity. A tohle „štěstí“ nás bohužel potkalo v rámci 
redakčního testu. Ale k tomu až o pár řádků níže.
ISUZU D-MAX je určen profesionálům. To píše 
výrobce v prospektech. A v podstatě má pravdu, 
protože využívá řadu konstrukčních prvků ozkou-
šených v nákladních vozidlech ISUZU. Takže zá-
kladem je pevný rám a robustní karoserie. Vše 
podtrhuje dostatečně výkonný vznětový agregát. 
Pick-up ISUZU D-Max je nabízen s karoserií Sin-
gle Cab, Space Cab nebo Double Cab. Jeho srd-
cem je 2,5litrový Twin Turbo vznětový motor s vý-
konem 120 kW a největším točivým momentem 

400 Nm. Ano, D-Max má k dispozici pouze jeden 
motor s jedním výkonem. Ovšem převodovku 
můžete mít jak přímo řazenou, tak samočinnou. 
Samozřejmostí jsou i vysoké bezpečnostní 
standardy nového ISUZU D-MAX, které najde-
me u moderních pick-upů. Zpevněná kabina, 
vylepšené ABS s ESC (elektronickou kontrolou 
stability) a TCS (kontrolou trakce), celkově až 6 
airbagů a inteligentní asistent brzdění patří ke 
standardní výbavě. Zatímco všechny verze jsou 
dostupné s pohonem 4x4, a s užitnou nosností 

přes 1000 kg, navíc s možností vlečení přívě-
su s celkovou hmotností až 3000 kg, varianta 
 Single-Cab může mít i pohon 4x2. 
K redakčnímu testu jsem byl domluven původně 
na standardní vozidlo s karoserií Double Cab. 
Ovšem chybička v pododě drobné dopravní ne-
hody zapříčinila, že importér bleskově nahradil 
poškozené vozidlo pick-upem se stejnou karo-
serií, ovšem individuálně „vyšperkovanou“ dle 
objednávky zákazníka a místo manuálně řazené 
převodovky byla ve vozidle pětistupňová samo-

DOPRAVA A SILNICE  10/2010/2010 1512 DOPRAVA A SILNICE  10/201512

Laminátový kryt nákladového prostoru s efektním rámem vypadal dobře
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ovlivnily za příplatek namontované lité disky a ši-
rokými pneumatikami  265/60 R18. Na mokrém 
asfaltu klouzaly, stejně tak nechtěly zatáčet na 
jemné šotolině. Zato na mokrém strništi a vůbec 
v měkkém terénu se nebořily a nabízely dobrý 
záběr. Jinak tak jako u ostatních pick-upů jízdní 
vlastnosti na asfaltu plně odpovídají charakteru 
off-roadového podvozku. Škoda, že samočinná 
převodovka (má možnost i ručního řazení), má 
jenom pět rychlostních stupňů. Hlavně na silni-
ci by se „šestka“ určitě uplatnila a dokázala by 
i spořit palivo. A jak to bylo v testu s průměrnou 
spotřebou paliva?
Domnívám se, že na výsledku se kladně proje-
vil i kryt nákladového prostoru. Takže z Prahy 
do Plzně po D5 s tempomatem nastaveným 
na 133 km/h, ukázal palubní počítač průměr 
8,6 l/100 km. Na venkovských silnicích nižších 
tříd jihozápadně od Prahy, byla průměrná spo-
třeba krásných 7,2 l/100 km. A když jsem zamířil 
po silnici z R10 na Mladou Boleslav, tempomat 
nastavil na 100 km/h, motor „točil“ 2050 min-1, 
a palubní počítač ukázal průměr 7,2 l/100 km.
Pětistupňová samočinná převodovka řadila 
svižně, v terénu jsem si občas pomohl manuál-
ním řazením. Ale na výrobcem deklarovanou 
spotřebu mimo město 6,5 l/100 km jsem nedo-
sáhl. Importér nabízí také tzv. fleetovou podporu 
již od 12 %. 

činná. Nejvyšší úroveň výbavy Premium byla vy-
lepšena „rychlými pruhy“ na kapotě a efektními 
litými disky kol s pneumatikami o rozměru 265/60 
R18. Nechyběly chromované nášlapy a rozměr-
ná ložná plocha byla vyložena kobercem, krytá 
plastovým odklápěcím a uzamykatelným víkem, 
a vše zdobil efektní ochranný rám. Ano, hádá-
te správně, takto upravený nákladový prostor 
umožňuje pouze přepravu kufrů a sportovních 
kabel, nikoliv jízdních, dřeva, písku cihel či jiných 
komodit.
Nejvyšší úroveň výbavy Premium nabízí kom-
fort osobního vozidla a kvalitní materiály. Zákla-
dem ale je dostatek prostoru pro řidiče a solidní 
dílenské zpracování i dobrá ergonomie. Volant 

šel seřídit ve dvou rovinách, sedadlo řidiče i výš-
kově. Potěšil tempomat s ovládáním na volantu, 
kůží obšitý věnec volantu, klimatizace, audio atd. 
Volič jízdních režimů je klasicky mezi sedadly na 
středovém tunelu a u něj je i otočný volič konfigu-
race pohonu. Na suchém, neklouzavém povrchu 
je samozřejmě k dispozici ekonomický pohon 
pouze zadní nápravy 2H, jak to začne klouzat, 
otočíte na 4H a tak je distribuován točivý moment 
na všechna kola a v „záloze“ je ještě 4L, tedy 
redukce. S vhodnými pneumatikami tak D-Max 
zvládne opravdu náročný terén. Ani v nabídce 
příplatkové výbavy jsem však nenašel možnost 
montáže uzávěrky zadního diferenciálu.
Jízdní vlastnosti konkrétního vozidla významně 

Pracoviště řidiče po ergonomické stránce zcela vyhovuje, spínači na volantu se ovládá tempomat

Rozměrná ložná plocha byla znehodnocena čalouněním a pouze zdvihací kryt omezil její využití

UniCredit Leasing
ISUZU D-Max

Pořizovací cena 1 010 524 Kč bez DPH

Část kupní ceny 
hrazená klientem

50 %

Počet splátek 60

Výše měsíční splátky* 15 895 Kč

Smluvní poplatek 6 114 Kč

*splátka úvěru včetně havarijního pojištění 
a povinného ručení. Pojištěno na cenu bez 
DPH. Nabídka je určena pro podnikatele.

Pod voličem převodovky je otočný volič konfigurace 
pohonu
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Nissan Navara 2.5 dCi 
Double Cab
Nissan Navara patří i na českém trhu ke stálicím 
v segmentu pick-upů s off-roadovým podvoz-
kem. Ale i ten se dočkal modernizace (informovali 
jsme v DaS) a předpokládáme, že do konce toho-
to roku bude i u nás představena nová generace 
Navary s motorem EU6. Takže i tento test berte 
jako „na rozloučenou“.
Poté zmizel z nabídky importéra ryze pracovní 
pick-up off-roadového charakteru s označením 
NP300, je zde k dispozici více komfortní jak na 
práci, tak i pro volný čas využitelný model Nava-
ra, který je dodáván pouze s pětimístnou karo-
serií Doble Cab a ve čtyřech úrovních výbavy. 
Mimochodem ze čtveřice pick-upů uvedených 
v tomto testu je Nissan s terénním pick-upem za-
stoupen na českém trhu nejdéle. 
K redakčnímu testu jsem převzal Navaru v době, 
kdy začínala letošní letní vedra, takže tráva už 
přestávala být zelená, a tak jako u ostatních pick-
-upů jsem hojně využíval klimatizace.
Navara 2.5 dCi je v nabídce „čtyřkolek“ Nissan 
spolu s příbuzným modelem Pathfi nder (mají 
shodný podvozek, motor a převodovku, a vlastně 
i karoserii až po „B“ sloupek) už posledním zástup-
cem klasických rámových podvozků schopných 
pracovat i v náročnějším terénu. I když u součas-
né generace jízdní vlastnosti na silnici jsou už tak 
solidně „vyladěné“, že se můžete na asfaltu jet 
docela svižně. Odpružení je komfortní, výbava 
na úrovni osobního automobilu, nicméně vozidlo 
neztratilo schopnost zdolávat i náročnější terén. 

K testu převzatá Navara DC (Double Cab) je v na-
bídce s výbavou XE/SE a LE. Nahlédnete-li do 
ceníku, zjistíte, že stejný agregát je k dispozici ve 
výkonové verzi 106 kW nebo 140 kW. Komu by 
to bylo málo, jde v nabídce ještě motor 3.0 V6 
s výkonem 170 kW/550 Nm.
V testovaném vozidle byl motor 2.5 D s výko-
nem 1420 kW/450 Nm. V základu je vždy spojen 
s přímo řazenou převodovkou. Jestliže jsem se 
zmiňoval o značném komfortu, měl jsem na my-
sli toliko záležitosti týkající se standardní výbavy 

LE a nikoliv příplatkových prvků. Součástí této 
úrovně výbavy jsou takové „maličkosti“, jako je 
elektronický stabilizační systém ESP, ostřikova-
če předních světlometů, boční nášlapy, střešní 
ližiny, disky kol z lehkých slitin, dvouzónová 
klimatizace, tempomat, el. ovládaná všechna 
boční okna, el. nastavitelná zrcátka s vyhřívá-
ním a se sklápěním (oceníte nejen na parkovišti, 
ale hlavně v terénu, např. při průjezdu zarostlým 
úvozem), kožená všestranně seřiditelná sedadla 
s el. nastavováním a vyhříváním (to je ale u ko-

Navara přijela k testu se standardní korbou

Nissan Navara 2.5 D Double Cab
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žených potahů v podstatě nutnost) atd. Přesto 
ještě zůstala možnost si něco „přikoupit“, a tak 
importér vybavil vozidlo navigací a audio soupra-
vou s připojením USB apod. a také s couvací ka-
merou. Je šikovná a uvítáte ji nejen při parkování 
ve městě, ale i v terénu. Bohužel na zádi vozidla 
se dost rychle „oko“ zašpiní. Navara navíc v in-
teriéru nabízí dostatek místa nejen na předních 
sedadlech, ale i na zadní lavici, i když strmost 
zadního opěradla není zcela ideální na dlouhé 
cesty. Standardní odkládací místa na palubní 
desce, mezi předními sedadly či v kapsách ve 
dveřích, jsou u Navary (tak jako u Rangeru a D-
-Maxu) doplněna docela velkým prostorem pod 
zadními sedáky. Vejde se tam pohodlně nejen 
lékárnička, či nářadí, ale také vyjímatelné upev-
ňovací prvky z kotevní sady na korbě. 
Pod kapotou je uložen vznětový řadový přeplňo-

vaný čtyřválec 2.5 dCi s výkonem 140 kW/190 k, 
resp. s největším točivým momentem 450 Nm, 
což plně vyhovuje i naloženému vozidlu a mimo 
terén to bez problémů stačí na vlečení bržděného 
přívěsu o celkové hmotnosti až 3000 kg. V testo-
vaném vozidle byla přímo řazená šestistupňová 
převodovka s terénní redukcí (2,63:1). Trvale 
jsou poháněna zadní kola, připojitelná jsou kola 
přední nápravy a to pomocí otočného ovladače 
před řadicí pákou (do 100 km/h). Ve výbavě je 
i uzávěrka zadního diferenciálu. Brzdy jsou vpře-
du kotoučové, vzadu (překvapivě) bubnové. 
Ložná plocha u testované Navary má rozměry 
1511 x 1130 x 457 mm a přístupná je zadním 
sklopným čelem, které ale s ohledem na tvar 
a velikost zadního nárazníku lze sklopit pouze do 
vodorovné polohy (tedy stejně jako u konkurenč-
ních vozidel v tomto testu). Testované vozidlo 

mělo nejen střešní trubkový nosič (výborné třeba 
na lyže), ale také upevňovací systém C-Channel, 
který umožňuje bezpečně a rychle zajistit náklad 
přepravovaný na ložném prostoru. 
Na předních sedadlech Navary je dostatek mís-
ta, ale sedadla by mohla mít (subjektivní dojem) 
lepší boční vedení. Řidič si lehce nastaví jak se-
dadlo, tak i volant se satelitními spínači na jeho 
vodorovných příčkách (jeho obšití kůží je oprav-
du příjemné) a má před sebou dobře čitelné stan-
dardní kruhové přístroje a palubní desku, která 
se vyznačuje přehledností. Přímo řazená převo-
dovka se ovládá krátkou řadicí pákou, ovladač 
připojení předních kol, resp. redukce je umístěn 
před ní, stejně tak jako spínač uzávěrky zadního 
diferenciálu. Pro jízdu v náročném terénu by byl 
vhodný i závěr mezinápravového diferenciálu, 
ten ale ve výbavě není. 
Vznětový přeplňovaný čtyřválec s výkonem 
190 koní dává pick-upu dostatečnou hbitost i do 
městského provozu, a neztratí se ani na dálnici. 
Při plném zatížení (užitečná hmotnost pro verzi 
DC s výbavou LE je 935 kg) a vlečení přívěsu 
má dostatečný točivý moment, abyste nepatři-
li na silnici mezi „loudaly“. Navara vždy obstála 
jak v lehkém terénu a to nejen díky pohonu 4x4, 
ale také díky kvalitním pneumatikám Continental 
M+S. Zajímavá byla průměrná spotřeba v testu. 
Standardní jízda po dálnici do rychlosti 110 km/h 
znamenala průměrnou spotřebu 7,9 l/100 km 
(otáčkoměr ukázal 2100 min-1). Připomínám, že 
vozidlo nemělo krytou korbu. Při 130 km/h ale 
spotřeba stoupla na 10,4 l/100 km. Po venkov-
ském okruhu jsem ale s pohonem pouze zadní 
nápravy „pelášil“ se spotřebou 5 l/100 km. Za celý 
test, tedy včetně jízd po městě i terénní „vložky“, 
kdy jsem jezdil s pohonem všech kol, ukázal pa-
lubní počítač průměrnou spotřebu 9,2 l/100 km. 

Příjemné pracoviště řidiče, kůží obšitý volant padne dobře do ruky

Korba byla doplněna o lyžiny upevňovacího systému C-Chanel

Před řadicí pákou je volič pohonu kol

UniCredit Leasing
Nissan Navara DC 2.5 DCI 140 kW

Pořizovací cena 714 000 Kč bez DPH

Část kupní ceny 
hrazená klientem

50 %

Počet splátek 60

Výše měsíční splátky* 10 328 Kč

Smluvní poplatek 0 Kč

*splátka úvěru včetně havarijního pojištění 
a povinného ručení. Pojištěno na cenu bez 
DPH. Nabídka je určena pro podnikatele.
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VW Amarok Dark Label 2.0 
BiTDI DC 
S terénním pick-upem Amarok, se Volkswage-
nu opravdu daří. Prodejní čísla i na evropských 
trzích jsou velmi potěšující a Amarok už patří na 
mnoha trzích na přední místa. Ale i tady je jasné, 
že nejpozději v roce 2016 současně s příchodem 
motorů EU6 dojde k faceliftu. Zatím si ale značka 
VW u tohoto modelu vylepšuje prodejní výsledky 
nabídkou akčních modelů. A protože importér 
neměl momentálně k dispozici standardní verzi, 
získali jsme k testu akční provedení Amarok Dark 
Label.
Pick-up Amarok Dark Label je docela decentně 
„vyšperkován“ litými disky kol s černým lakem, 
černými nášlapy u prahů, černým rámem na kor-
bě a černým laminátovým krytem korby. Pokud 
ale máte vozidlo se stříbrnou metalízou, pak je 
kryt na korbě ve stejné barvě. Patřičnou drobnou 
„akční bižuterii“ najdete i v interiéru.
To vše je nabídnuto s nejprodávanější karoserií 
Double Cab. Pod kapotou pak je usazen vznětový 
dvakrát přeplňovaný agregát 2.0 BiTDI/132 kW, 
který spolupracuje s osmistupňovou dvouspoj-
kovou samočinnou převodovkou DSG. Pohon 
4x4 je samozřejmostí. Pokud jde o interiér, pak 
ten se liší od standardního provedení použitými 
materiály. Základem je sériová výbava Trendline 
doplněná o dvoubarevné čalounění, kůží obšitý 
volant a hlavice voliče převodovky. Pracoviště 
řidiče – zvláště to je vidět na palubní desce – je 
prostorné a přes všechen komfort přece jenom 
trochu „chladné“, nicméně zcela ekonometrické, 
funkční a nic nechybí. Sedadla jsou dostatečně 
rozměrná a dobře podrží řidiče i při ostřejším prů-

jezdu zatáčkou, nebo při zdolávání náročnějšího 
terénu. 
Jistě zazní otázka, zda s takto vybaveným interi-
érem jde ještě o pracovní vozidlo, či o komfortní 
osobní automobil s pohonem všech kol. Pravda 
je taková, že palubní deska je sice z velmi kva-
litních, ale přesto tvrdých plastů, které se dobře 
udržují v čistotě. Trochu větší péči ovšem za-
sluhuje čalounění. A tak jako u Fordu Ranger 
či ISUZU D-Max laminátový kryt nákladového 
prostoru funguje „dvousečně“. Amarok Double 
Cab se chlubí největší korbou ve své třídě. Díky 
délce 1555 mm a šířce 1620 mm činí výsledná 
ložná plocha 2,52 m. Uvedené rozměry umožňují 

společně s výškou nákladové hrany 780 mm nad 
zemí a užitečnou hmotností až 1,15 t jednodu-
chou přepravu pracovního náčiní, větších pra-
covních strojů, dílů apod. Čtyři upevňovací oka 
v rozích ložné plochy usnadňují řádné zajištění 
přepravovaného nákladu. Ovšem namontovaný 
laminátový kryt na jednu stranu chrání přepravo-
vaná zavazadla a nástroje před povětrnostními 
vlivy a nenechavci, na druhou stranu znemožňuje 
naložení větších předmětů, a nemusí jít o paletu 
tepelné izolace či cihel. 
Pokud jde o hnací ústrojí, tak Volkswagen pou-
žil turbodiesel 2.0 BiTDI s přímým vstřikováním 
paliva Common-Rail a výkonem 132 kW/180 k, 

DOPRAVA A SILNICE  10/201516

VW Amarok Dark Label 2.0 BiTDI

Znakem výbavy Dark Label jsou černé disky kol a černý trubkový rám s krytem nákladového prostoru
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jehož dvoustupňově řízené přeplňování dvěma 
turbodmychadly umožňuje dosáhnout maximál-
ního točivého momentu 420 Nm již při 1750 min-1. 
Pokud jde o „čtyřkolky“, pak jsou k dispozici dva 
systémy: pro ryze pracovní činnost je využíván 
systém pohonu zadní nápravy s přiřaditelným 
(manuálně) pohonem předních kol a redukcí 
resp. včetně všech tří uzávěrek diferenciálu, pro 
vozidla využívaná sice také k práci ale ve výrazně 
lehčím terénu či pro volný čas je pak vhodnější 
systém 4Motion se samosvorným mezinápravo-
vým diferenciálem Torsen doplněný o off-road 
mod. Pokud jde o vozidlo, které jsme získali k tes-
tu, tak šlo o verzi 4Motion/Torsen, se samočinnou 
převodovkou. K tažnému zařízení lze připojit pří-
věsy o hmotnosti až 2,8 tuny.
Amarok Dark Label s uvedeným systémem po-
honu je opravdu vhodný pro smíšený silniční/

terénní provoz, pokud terén není příliš náročný. 
Tak jako u konkurenčních pick-upů ale musíte 
počítat s tím, že dlouhý rozvor znamená větší 
poloměr zatáčení a naopak menší přechodový 
úhel. 
Jízdu v terénu jsem si vyzkoušel v Bělé pod 
Bezdězem, takže jsem ihned využil solidní 
 off-roadové pneumatiky. A hlavně jsem kroužil 
na off-roadové trati s jistotou, že když udělám 
někde chybu a zapadnu třeba do písku či bahna, 
kvalifikovaná pomoc je v dosahu. Spotřeba plně 
odpovídá náročnosti povrchu, v hlubokém pís-
ku rychle vyšplhala nad 15 l/100 km. V běžném 
silničním provozu – musím pochválit opravdu 
„sametové“ řazení převodovky DSG – jsem na 
dálnici při rychlosti 130 km/h (motor „točil“ 2100 
min-1), měl průměrnou spotřebu 10,2 l/100 km. 
Na tradičním testovacím okruhu vedeném po 

silnicích nižších tříd jihozápadně od Prahy pak 
palubní počítač ukázal průměr 7,6 l/100 km. To 
vše na pneumatikách 245/70 R17 M+S.
 JIŘÍ KRENAR 

Příjemné a přehledné pracoviště pick-upu Amarok

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Ford ranger 2.2
TdCi limited dC

Isuzu d-Max 
2.5 dC 

Nissan Navara
2.5 dCi dC

Vw amarok dark
label 2.0 BiTdI dC

Motor

Zdvihový objem (cm3) 2198 2499 2488 1968

Max. výkon (kW/min-1) 110/3700 120/3600 140/3600 132/4000

Max. točivý moment (Nm/min-1) 375/1500-2750 400/1400-2000 450/2000 420/1750

Rozměry vozidla

Rozvor (mm) 3220 3095 3200 3095

Délka/šířka/výška (mm) 5358/1850/1815 5295/1860/1795 5396/1848/1913 5254/1954/1834

Přední/zadní nájezdový úhel (°) 28/26 30/22 30/24 30/18

Světlá výška (mm) 229 235 228 240

Celková/užitečná hmotnost (kg) 3200/1025 000/1130 2805/770 3040/880

Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 2800 3000 3000 2800

Rozměry ložné plochy (mm) 1560x1560x511 1795x1530x465 1511x1560x457 1555x1620x465

Objem palivové nádrže (l) 80 70 80 80

Cena testované vozidla v době testu 828 000 Kč
(bez DPH)

1 010 524 Kč
(bez DPH)

619 875 Kč
(bez DPH)

1 074 907 Kč
(bez DPH)

UniCredit Leasing
VW Amarok Dark Label

Pořizovací cena 1 074 907 Kč bez DPH

Část kupní ceny 
hrazená klientem

50 %

Počet splátek 60

Výše měsíční splátky* 16 286 Kč

Smluvní poplatek 6 503 Kč

*splátka úvěru včetně havarijního pojištění 
a povinného ručení. Pojištěno na cenu bez 
DPH. Nabídka je určena pro podnikatele.

Před řadicí pákou je volič pohonu kol
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Skvělá alternativa
ke konfekci

Českým silnicím v oblasti linkových autobusů vévodí značky domácích 
výrobců. V regionech, ve kterých dopravní obslužnost zajišťuje  
dopravce ICoM, lze poměrně běžně spatřit Mercedes-benz Intouro.

M ercedes-Benz Intouro je v podstatě je-
diným opravdu přímým konkurentem 
vysokomýtského bestseleru Iveco 

Crossway (uvidíme, jak se povede letošní novin-
ce od MAN – Lion’s Intercity). Až na některé drob-
né detaily jsou oba autobusy určeny pro stejnou 
práci – od nejzákladnější přepravy mezi obcemi 
až po poměrně dlouhé trasy vnitrostátních linek 
s důrazem na kapacitu a zároveň ekonomičnost 
provozu. 

Značení a předchůdci 
Nebýt zmíněného ICOMu (jež má dnes ve vozo-
vém parku řádově 600 těchto vozů a další při-
bývají), pak by bylo Intouro k vidění na českých 
silnicích stejně tolik, jako pověstného šafránu. Na 
úvod je třeba uvést na pravou míru některé poj-
my a změny označení, která M-B v průběhu let 
zavedl. Název Intouro je znám již od roku 1999. 

V tu dobu vznikl model s označením (v tu dobu 
ještě ne pouze „interním“, ale „veřejně“ dostup-
ným na zádi vozu) O560. Jednalo se o veskrze 
zájezdový model velikosti a určením podobným 
jaké měla domácí Karosa LC936. Zatímco v roce 
2006 přišla na trh druhá generace Intoura, nastal 
ve značení produktové řady M-B další chaos. 
Tehdy nové Intouro paradoxně nebylo přímým 
nástupcem dosavadní 1.generace, ale určením 
mířilo jako náhrada za dosluhující (možná až 
přesluhující, ale poměrně odolný a osvědčený 
model východní Evropy a Blízkého východu) 
Conecto (O345). Conecto tehdy s novou gene-
rací „spadlo“ o třídu níže – jakožto ekonomická 
varianta nízkopodlažního městského autobusu 
z naprosté většiny dílů vycházející z 1. genera-
ce Citara. Všechny výše zmíněné modely byly 
vyráběny v tureckých závodech M-B. Důvodem 
těchto změn byl jednak příchod platnosti nové 

emisní normy Euro IV, ale i unifikace výrobních 
řad autobusů. Konkrétně v případě Intoura to byla 
snaha koncernu Daimler nabídnout trhům střední 
a západní Evropy běžný linkový autobus, a ne 
pouze „prémiové“ zboží v podobě M-B Integro 
nebo značky Setra. 

Intouro roku 2014 ve znamení Euro VI 
V loňském roce byla představena nová generace 
M-B Intouro. Jak to v životních cyklech silničních 
vozidel bývá zvykem, modernizace byla vynu-
cena především zákonnými podmínkami – jak 
jinak než emisními, konkrétně normou Euro VI. 
O úspěšnosti záměru na „poevropštění“ mode-
lu Intouro v roce 2006 svědčí počty vyrobených 
a prodaných kusů – každoročně přibližně 1000 
kusů se vzrůstající tendencí. Vozy Intouro jsou 
i nadále vyráběny v moderním výrobním závo-
du Hosdere poblíž Istanbulu v turecké dceřiné 

Testovaný autobus byl v základní rozměrové konfiguraci s délkou 12,14 m. Velký rejd předních kol autobusu zajišťoval skvělou manévrovatelnost, kterou jsme si na 
vlastní kůži vyzkoušeli
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společnosti Daimler s názvem Mercedes-Benz 
Türk A.S. Bohužel Intouro (a též Conecto) patří 
k modelům Evobusu, na nichž se ani v malé míře 
nepodílí výrobní závod v západočeském Holýšo-
vě, který jinak produkuje segmenty i pro prémio-
vé modely Evobusu. Není žádným překvapením, 
že úspěšným prodejům odpovídají i provedené 
změny. Vzhledem k původu koncepce v robust-
ním „německém“ M-B Integro se změny dotknuly 
pouze těch nejnutnějších komponent. Zejména 
pohonného ústrojí se zdvihovým objemem zvý-
šeným ze 7,2 na 7,7 litru a úprav, které si vyžáda-
lo splnění emisní normy Euro VI. Nejzásadnějším 
rozdílem oproti Integru je při pohledu zepředu 

zejména odlišný tvar světlometů. Podvozek s vy-
užitím kvalitní techniky z oblasti dálkových au-
tobusů byl přizpůsoben zvláštním požadavkům 
pro linkový provoz. Díky tomu jsou jízdní vlast-
nosti Intoura vyrovnané a zvládají i kombinovaný 
provoz jak ve městech, tak na dlouhých trasách. 
Jako hnací slouží osvědčená hypoidní náprava 
M-B HO6, která se mimo jiné používá také v dál-
kových autobusech M-B Travego a Tourismo. 
Přední náprava má k dispozici nezávislé zavě-
šení kol s dvojitými příčnými rameny. Toto řešení 
přináší nejen vyšší komfort a životnost, ale vede 
především k velkým úhlům vytočení předních kol 
(vnitřní kolo v zatáčce až 58 stupňů).

Vybrané technické údaje 

Mercedes-benz Intouro
Délka/šířka/výška (mm) 12 140/2550/3450 

Rozvor (mm) 6080         

Motor
M-B OM936 (vzadu nastojato uložený řadový 
šestiválec s přímým vstřikováním paliva Common-Rail 
s přeplňováním turbokompresorem) 

Emisní norma  Euro 6 (SCR) 

Zdvihový objem válců (cm3) 7770

Výkon motoru (kW při min-1) 220

Točivý moment (Nm při min-1)  1200       

Převodovka 
M-B GO 250-8 Power-Shift  
(mechanická převodovka s řadícím automatem) 

Počet převodových stupňů (vpřed)  12

Stálý převod zadní nápravy 4,778

Brzdy (P/Z/odlehčovací)  kotoučové/výfukové, 
 hydrodynamický retardér 

Podpůrné systémy  ABS/ASR/BAS

Maximální provozní rychlost (km/h)  100

Obsaditelnost (osob)  49 + 1

Objem zavazadlových prostorů (dm3)  4700

Výbava 
Tempovat, vzduchem odpružená sedačka řidiče 
Grammer, klimatizace celovozová EvoCool Basis, 
sedačky pro cestující s dvoubodovými bezpečnostními 
pásy Travel Star Eco s možností sklopení opěradla, 
nezávislé topení s časovačem.

Intouro je standardně vybaveno vnějšími zrcátky uchycenými na jednoduchém ocelovém držáku. Pro použití 
v linkové dopravě, provozované nezřídka po cestách původně určených pro koňské povozy, se jednoznačně 
jedná o výhodu a následnou úsporu finančních prostředků při opravách poškozených či utržených zrcátek

Na víku krytu motoru je vidět jedno z mála odlišovacích znamení modelu s motorem splňujícím emisní normu Euro 6 – dvojice průduchů (mřížek) optimalizujících 
zvýšené nároky na přívod chladícího vzduchu

➔
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Cílem testu bylo otestovat pokud možno standardní 
model M-B Intouro. Z výbavy stojící za zmínku vůz 
obsahoval příplatkovou celovozovou klimatizaci a kom-
fortnější sedačky pro cestující vybavené sklápěním 
opěradla, loketními opěrkami a bezpečnostními pásy 
na všech sedadlech. Toto vše je dnes součástí mnohdy 
i povinné výbavy (objednatelé dopravy toto při zadávání 
veřejných zakázek jednoduše požadují). Zarážejícím 
však bylo použití převodovky s automatizovaným řaze-
ním PowerShift. Ta sice konečnou cenu samozřejmě 
navýšila, ale překvapila velice hbitým a kultivovaným 
řazením. Zkrátka je znát, že si MB z dřívějších peripe-
tií a trápení s tímto typem převodovky vzal ponaučení 
a nabral zkušenosti. Podle mého názoru je nedlouho 
doba, kdy se trend automatizovaných převodovek pře-
sune i do kategorií autobusů testovaného vozu. I zde 
(po svezení v jiných vozech M-B a Setra) jsem se setkal 
s malou záludností. Kromě schematického nákresu re-
žimů řazení na hlavici páky voliče nebyl autobus vyba-
ven podrobnějším popisem řadící kulisy. Zkrátka – kdo 
nezná ovládání převodovek u Evobusu, s autobusem se 
bez předchozí instruktáže nebo rutinní zkušenosti prav-
děpodobně ani nerozjede. Pohonná jednotka je para-
metricky standardem pro kategorii linkových autobusů 
– zejména co do výkonu. Pro motor a celou pohonnou 
soustavu platí obecné pravidlo – je třeba jí co nejví-
ce vyhovět. Takže i když je vůz vybaven převodovkou 
s automatizovaným řazením a teoreticky s ním mohu 
jet jako s elektrickým vozíkem, rozumné a vhodné je 
do řazení občas sáhnout sám. Díky mimořádně pozitiv-
ní konstelaci (zpřevodování vozu – 100 km/h odpovídá 
1550 min-1, příznivé trase z Prahy na jih Čech, vyu-
žívání tempomatu) dosáhla spotřeba nafty prázdného 
vozu až neuvěřitelně nízko pod hodnotu 20 l/100 km. 
V oblasti pracoviště řidiče se bohužel projevila dnešní 
obecná nectnost autobusů – nedostatek odkládacích 
prostorů pro osobní věci řidiče. Otázkou je, zda se dá 
jako součást volitelného příslušenství zvolit tradiční 
a dříve zcela obvyklá skříňka nad řidičem, případně si ji 
český kutil snadno vyrobí a namontuje. Palubní deska 
je po ergonomické stránce typický M-B: vše je v dosa-
hu, rozčleněno do logických a funkčních celků (to ně-
kteří výrobci jednoduše nedokážou). Z tohoto pohledu 
snad jediná výtka/rada: tachograf umístěný na palubní 
desce v úrovni dosahu páčky retardéru je skoro luxus – 
na jeho místě by mělo být podle mého názoru mnohem 
častěji obsluhované autorádio. Na závěr malá drobnost: 
trysky ostřikovače čelního skla umístěné na stěračích 
začínají stříkat dříve, než se rozběhnou samotné stě-
rače. Jistě namítnete, že při dnešní intenzitě silničního 
provozu a obvyklé frekvenci výměn čelních oken je 
zbytečné řešit rýhu na čelním skle. Jedná se ale o ne-
smírné zpříjemnění pobytu za volantem. M-B Intouro 
je zkrátka dobrým vozem s velmi příjemnými jízdními 
vlastnostmi. I po nájezdu více než 50 000 km v drsném 
režimu předváděcího vozidla byl autobus ve skvělé kon-
dici, prost např. jakýchkoliv závad či chybových hlášek 
na informačním displeji. 

Jan Balíček
autor pravidelně řídí linkové autobusy dopravní 
firmy Martin Uher, s. r. o.

Slovo profeSionála

Co dodat: vzor ergonomie. Jedinou výtku mám k barevnému displeji palubního počítače. Ten je sice 
vzorovou ukázkou pokroku, ale zároveň toho, že nové řešení nemusí vždy nutně přinést změnu k lepšímu. 
Čitelnost a intuitivní čtení displeje mi osobně vyhovovalo více u starší generace jednobarevného displeje

Po odjištění přední masky se otevře přístup k rezervnímu kolu. Sada povinné výbavy v úhledném textilním 
obalu a zakládacích klínů je umístěna v zavazadlovém prostoru před středními dveřmi

Na první pohled je patrná zástavba motoru s menší kubaturou (byť v případě Intoura zvýšenou na 7,7 litru). 
Přístup a kontrola provozních kapalin je naprosto bezproblémová
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Autobusy 

➔

Ideální konfigurace
Podstatným příspěvkem ke zvýšení pasivní bez-
pečnosti je sestavení karoserie Intoura způso-
bem speciální prstencové techniky, při které jsou 
trubky umístěné napříč ke směru jízdy navzájem 
propojeny pomocí podélných nosníků. Surový 
skelet je kompletně lakován katodickým ponor-
ným lakováním. Kvůli snadné práci při údržbě 
a případných opravách se dá přední kryt kom-
pletně sklopit dolů. Nárazníky na krajích vozidla 
s reflektory a směrovými světly mohou být, stejně 
jako trojdílný zadní nárazník, při poškození vy-
měněny jednotlivě. Testovaný autobus byl vyba-
ven takřka ideální kombinací typu a šířkou dveří: 
vpředu jednokřídlými vně výkyvnými dveřmi 
o šířce 900 mm (velmi usnadňujícími usměrněný 
nástup cestujících předními dveřmi) a před zadní 
nápravou dvoukřídlými též vně výkyvnými dveř-
mi o celkové šířce 1380 mm (vhodné pro rychlý 
výstup cestujících, příp. nástup cestujících s dět-
skými kočárky, apod.). Prostor pro cestující uvnitř 
autobusu je vysoký zcela dostatečných 2,17 m, 
střední chodbička je i přes montáž polovysokých 
sedaček se sklopnými opěradly široká 0,5 m. Se-
dadla pro cestující spočívají na 170 mm vysokých 
podestách. Vytápěcí a větrací zařízení je elektro-

nicky regulovatelné odděleně pro prostor řidiče 
a pro prostor cestujících. Rozvod tepla uvnitř au-
tobusu je proveden pomocí ventilátorů u topných 
těles. Místo řidiče se nachází stejně jako střední 
chodbička ve výšce 860 mm nad vozovkou. Bez-
prostředně před řidičem je umístěn kombinovaný 
panel s dobře čitelným tachometrem a otáčko-
měrem. Mezi nimi je umístěný centrální barevný 
displej poskytující řidiči nejdůležitější provozní 
informace. jan balíček 

Pro případ použití autobusu na delších trasách vnitrostátních linek, příp. v příležitostné zájezdové dopravě, 
Intouro disponuje zavazadlovými prostory. Jejich velikost je pro zmíněné použití dostatečná, v případě 
větších přepravních nároků musí být doplněny např. o závěsnou bednu na zádi vozidla.

Interiér vyhovuje všem aktuálním trendům moderní linkové přepravy: polovysoké sedačky (v tomto případě 
i s polohovatelným opěradlem), klimatizovaný prostor pro cestující, ale třeba i úložné prostory pro zavazadla 
cestujících nad jejich hlavami.

Pod víčkem umístěným před předním kolem 
jsou zároveň plnicí hrdla jak palivové nádrže, tak 
roztoku močoviny AdBlue

Nad prvním schodem předních dveří nalezneme 
jednak páčku odjištění masky předního čela, tak 
po odjištění plastových dvířek nádržku ostřikovačů 
s plnicím hrdlem. Zároveň je tudy umožněn 
snadný přístup k předním světlometům.
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➔ Komunální techniKa

Komunální technika
v Jičíně

V jičínském areálu firmy Kobit patří každoročně konec srpna  
předvádění komunální techniky od celé řady výrobců.

N a letošním ročníku se prezentovalo 
více jak 30 firem z různých oborů, nás 
ovšem zajímají především automobilo-

vé nástavby a jejich nosiče, což je také nosný 
program Jičínského veletrhu komunální techni-
ky (oficiální název uváděné akce). Začátek in-
formací z veletrhu začneme u zimní údržby ko-
munikací, konkrétně u sypacích nástaveb Syko 
přímo z Kobitu. Připomeňme, že tyto nástavby 
mají objem od 2 do 8 m a existují pro aplikaci 
chemických i inertních materiálů. Také mohou 
být řešeny jako kombinované, kdy jsou v jedné 
nástavbě oba materiály. 
Na výstavě se vyjma jiných představil sypací vůz 
s nástavbou Syko 8H (objem 8 m) a dělenou rad-
licí RSP 32/39 o šířce až 4625 mm. Sypače při-
vezla i společnost Croy a u této firmy to nemůže 
být nic jiného než značka Schmidt a podvozky 
Mercedes-Benz. V segmentu samosběrů byl 
k vidění model K6 a K8 z Kobitu, tady je určitě 
zajímavá nabídka K4 (čísla vyjadřují objem nádr-
že na nečistoty) v provedení kontejner, pro jed-
noramenné nosiče. Ze samosběrů uveďme ještě 
alespoň britský stroj Johnston Sweepers řady 
V předvedený firmou Farid Comercia. Tyto velké 
zametače mají pohon nástavby, buď od motoru 
podvozku, nebo od pracovního motoru. Presko 
je označení Kobitu pro nástavby na odvoz TDO 
a často žádaným objemem nástavby je 15 m3, ty 
pak mají označení Presko-15. Do stejné katego-
rie patří i výrobky značky RosRoca (Španělsko) 
zastoupené firmou Hanes. Zde zaujala menší 
nástavba, nesená podvozkem Mitsubishi Fuso. 
Kobit má ve výrobním programu také nástavby 
s cisternovou výbavou. Cisternou na vodu jsou 
vybaveny mycí a kropicí vozidla označená MK, 

prezentováno bylo MK-7 s cisternou na vodu 
o objemu 7000 l. Jiné cisterny používají kombi-
nované nástavby pro tlakové čištění kanalizací, 
s možností následného odsátí uvolněných kalů. 
V takovém případě se jedná o nástavbu Feko 
Kombi, jejíž cisterna je dělená na část pro vodu 
a na část pro nečistoty. K přepravě pohonných 
hmot dodává Kobit cisterny CN a tady se zasta-
víme u malého vozu Volkswagen Craft s hmot-
ností do 5,5 tuny, na jehož podvozku je výdejní 
nástavba CN-2,5. Vlastní cisterna má provedení 
z hliníkové slitiny a pojme 2500 l nafty. Jinou za-
jímavostí je kontejnerové provedení CN-10KN. 
Jedná se o dvouplášťovou cisternu určenou 

k přepravě a výdeji nafty a benzinu (oboje sou-
časně) bez závislosti na nosiči. Konkrétní kus pa-
třil hasičskému záchrannému sboru, kde nachází 
uplatnění například při lesních požárech s kumu-
lací velkého množství techniky, kterou lze záso-
bovat PHM, aniž by se blokovalo celé vozidlo. 
Tím jsme se dostali k hasicím vozům, tedy k vý-
robnímu segmentu ze SPS Slatiňany. Hasicí au-
tomobily jsou po vstupu SPS do holdingu Kobit 
vedeny pod značkou Kobit-THZ (Továrna Hasi-
cích Zařízení). Na letošním veletrhu bylo k vidění 
hned šest hasicích vozidel, tak alespoň jedno za 
všechny. KHA 30/4000/2000-S2R je kombinova-
ný hasicí automobil, který má k dispozici 4000 l 

MB Unimog se sypačem Schmidt

Samosběr Johnston řady V Výdejní autocisterna na 2500 l nafty
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vody, 2000 l pěnidla a 120 kg CO2. Je vybaven 
čerpací technikou s minutovým výkonem 1000-
3000 l při tlaku 10 bar na nízkotlaku a 250-400 l 
při tlaku 40 bar na vysokotlaku. Nástavba je nese-
ná podvozkem Mercedes-Benz Zetros 1833 4x4 
s celkovou hmotností 18 000 kg. Také letos se 
mohli návštěvníci seznámit s vysokozdvižnými 
plošinami firem Rothlehner či Versalift. Oba pro-
dukty měly skříňové provedení a plošina Versalift 
ETM-36-140-F byla řešená velice zajímavě, ne-
boť obsluha se z kabiny řidiče dostane na plošinu, 
aniž by vozidlo opustila. Tradičním vystavovate-
lem je společnost Fornál s natahovacími kontej-
nerovými systémy, tentokrát na podvozku Tatra 
T158 6x6. Nechyběla ani různá provedení vozů 
Iveco Daily, např. s ramenovým nakladačem 
kontejnerů Palfinger-Kuhn. V loňském roce byl 
novinkou v segmentu malých nosičů nástaveb 
a nářadí s celkovou hmotností do 3,5 t tuzemský 
produkt Zebra. Ten nechyběl ani letos, ale letošní 
novinkou je italské Durso s celkovou hmotností 
do 4300 kg. Podvozek Durso existuje ve dvou va-
riantách s rozvorem 2200 mm a délkou 4020 mm 
nebo s rozvorem 2600 mm a délkou 4420 mm. 
Zajímavá je šířka, pouhých 1530 mm. Pohon 
4x4 (pohon přední nápravy připojitelný) zajišťuje 

vznětový motor Perkins o výkonu 36,3 kW přes 
manuální pětistupňovou převodovku Toyota. 
Traktorů se předvedlo několik značek, mimo jiné 
turecký Hattat, německý Deutz-Fahr a finská Val-

tra. Závěrem pouze konstatování, že opět bylo 
hodně co k vidění a článek je tak pouhým průře-
zem celé akce.

Jan neumann 

Hasicí automobil KHA 30/4000/2000-S2R

Iveco Daily s ramenovým nakladačem

Dvoupalivová kontejnerová cisterna CN-10KN Italské vozidlo Durso

➔
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Čtyřicetileté jubileum firmy 
Už 40 let existuje firma Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH,  
která zahájila výrobu jako čistě rodinná firma a dnes tomu není jinak.

P ůvodně byla firma Feldbinder založena 
jako malá řemeslnická dílna a dnes je 
aktivní po celé Evropě a exportuje do 

celého světa se svými 900 zaměstnanci a více 
než sedmdesáti učni. V roce 2014 tak činil obrat 
z výroby individuálních a zákazníkem specifiko-
vaných silo a cisternových vozidel, vagonů jakož 
i speciálních kontejnerů za více než 150 milionů 
Euro. I v roce 2015 je vývoj pozitivní vzhledem 
k portfoliu zakázek a podle zpráv z vedení firmy 
bude produkce předešlého roku překonána.
V roce 1975 se oba společníci Otto Feldbinder 
a Jan-Dirk Beckmann dali dohromady a zahájili 
výrobu návěsových sil. Brzy poté firma expan-
dovala a po pěti letech s počtem dvaceti za-
městnanců se přemístila z malé produkční haly 
v Hamburku do města Winsen (Luhe) nedaleko 
Hamburku. Oba dva společníci měli ideály, které 
měly tuto firmu brzy popohnat dopředu. Zatímco 
tenkrát většina silo návěsů byla vyráběna z oce-
li (a podle toho tyto návěsy také hodně vážily), 
rozhodli se oba zakladatelé firmy a partneři pro 
hliníkové návěsy, čímž se radikálně snížila jejich 
hmotnost. Dodnes je Feldbinder tomuto principu 
věrný a firma tak produkuje nejlehčí užitná vozi-
dla s největším možným objemem a se špičko-
vou výrobní kvalitou.
Začátkem roku 1992 bylo zahájeno stavební roz-
šíření sídla firmy ve Winsenu, mimo jiné i s no-
vým, moderním, servisním a opravárenským 
střediskem, jakož i funkční kancelářskou budo-
vou - centrálou pro celou skupinu. V roce 2000 
byla rozšířena výrobní kapacita tlakových nádob 

ve Winsenu a o 6 let později byl zakoupen v pří-
mém sousedství pozemek pro výstavbu nové 
produkční a expediční haly. V květnu 2008 byla 
uvedena do provozu další nová moderní hala 
o rozměru 7000 m2, pro výrobu tlakových nádob.
Vedle hlavního sídla ve Winsenu (Luhe) vyrábí 
Feldbinder posledních 25 let ještě ve středisku 
Lutherstadt Wittenberg, v Sasku Anhaltsku. Oba 
společníci zakoupili v říjnu 1991 firmu Appara-
te und Chemieanlagebau Wittenberg GmbH. 
V tomto závodu byly více než 60 let vyráběny 
tlakové nádoby z nerezové oceli a hliníku pro 
chemickou výrobu a železnici. Zakoupením to-
hoto vyrobního závodu byl rozšířen sortiment 
o cisternová vozidla.
V polovině roku 2000 zde bylo zřízeno moderní 
servisní a opravárenské centrum Ost a zaháje-
na výroba železničních silo-vagonů. Další haly 
pro výrobu tlakových nádob a železničních va-
gonů byly dány do provozu krátce poté. Rychlá 
a flexibilní reakce na požadavky trhu se stále 
kratšími dodacími lhůtami si vyžádala stavbu 
nové speciální haly na vlastní výrobu předních 
a zadních čel, nádob o průměru až do 4000 mm 
a to jak z nerezu, tak i z hliníku. Na tuto výro-
bu je pak připojena lešticí linka povrchu těchto 
nádob – pro nejvyšší nároky a požadavky na 
vnitřní úpravu a kvalitu tanku. Vedle produkce 
silo vagonů, začal Feldbinder v roce 2003 ve 
Wittenbergu s produkcí cisternových vagonů 
pro transport kapalných produktů. V roce 2005 
byla pak zřízena ve Wittenbergu centrální pra-
covní předpříprava – produkce speciálních FFB 

stavebních dílů pro celou skupinu, jakož i nový 
sklad náhradních dílů.
Od devadesátých let Feldbinder neustále roz-
šiřuje svůj prodej v Evropě. Expanze odbytu 
na mezinárodní úrovni a rozšíření servisní sítě 
začala převzetím různých provozů a založením 
vlastních dceřiných společností. Od roku 1997 
existuje Feldbinder UK Ltd. v Sutton Bridge, ja-
kož i Feldbinder France SARL ve Venissieuxu 
u Lyonu. V těchto lokalitách je kladen důraz na 
odbyt, after sales servis a ve Velké Británii ještě 
dodatečně na opravy. Od roku 2001 patří Feld-
binderu i servisní a opravárenské centrum v ra-
kouském městě Wels k firemní skupině, stejně 
jako Moers a Bad Rappenau v Německu. Zde 
se provádí opravy všech možných přípojných 
vozidel a nástaveb – sklápěcích, pevných silo 
návěsů jakož i cisteren a speciálních silo a tan-
kovacích kontejnerů.
Velkolepou letní slavnost pro všechny zaměst-
nance firmy, jakož i jejich rodinné příslušníky, 
oslavil Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH 
v areálu hlavního sídla ve Winsenu čtyřicáté 
narozeniny. V příjemné atmosféře a s bohatým 
zábavným programem si vychutnali všichni, jak 
němečtí tak i zahraniční zaměstnanci s hosty 
tuto velikou oslavu. Touto cestou poděkovalo ve-
dení firmy svým zaměstnancům za kvalitní práci 
a věrné služby. I v příštím roce 2016 se bude 
slavit další velké jubileum – Feldbinder se sídlem 
v německém Lutherstadtu (Wittenberg) slaví 25. 
narozeniny.

-red- 
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www.truckoperate.cz  I infolinka 800 181 800

V GE Money Leasing Vám poskytneme:

›   flexibilní financování vozu bez starostí se servisem, údržbou a administrativou
›   smlouvu s délkou trvání 24–60 měsíců
›   výběr z několika variant operativního leasingu – od prostého financování až po full service

Z naší nabídky operativního leasingu nástavbových vozů vybíráme: | MAN TGL 12.250 4x2 BL |
Specifikace: XL – vysoká kabina, barva modrá, střešní spoiler, palivové nádrže 2x180l, příprava pro závěsné zařízení, převodovka ZF 9S-1310 OD, 
2 lůžka, chladicí box, klimatizace, vzduchové topení, valníková nástavba GTS s nezávislým (3stranným) shrnováním boků plachty a střechy na 18 palet.

Kontakty:   Tomáš Fišer, tel.: 724 793 355, e-mail: tomas.fiser@ge.com
                    Petr Fučík, tel.: 725 826 480, e-mail: petr.fucik@ge.com

Rozumíme Vašim plánům. Přijďte je probrat s našimi odborníky
na operativní leasing nástavbových aut.
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servis
➔ Automobily

VanStore otevírá
nové provozovny 

mercedes-benz Praha otevřel na Chodově a ve Stodůlkách nová zastoupení 
pro obchod s použitými dodávkami.

Z načku VanStore používá Mercedes-
-Benz pro vlastní síť obchodů s použi-
tými dodávkovými vozidly, stejně tak 

jako TruckStore pro nákladní automobily a Car-
Store pro osobní. Začátkem září se VanStore 
rozroste o dvě nové provozovny, které budou 
u autorizovaných dealerů na Chodově a ve 
Stodůlkách zákazníkům nabízet především po-
užité dodávky značky Mercedes-Benz. Jeho 
úkolem však bude také podpora týmu prodeje 
nových vozidel a snadnější možnost vykoupit 

od zákazníka starší dodávkový automobil  jiné 
značky, pokud si zákazník zvolí nový Mercedes. 
V nabídce se tak budou objevovat i vozy jiných 
značek. Pro stávající zákazníky bude k dispozi-
ci možnost zpětného odkupu použitého vozidla, 
protiúčtem za nové. Všechna nabízená vozi-
dla a služby budou splňovat standardy značky 
Mercedes-Benz, bude se tedy jednat o mladá 
vozidla s ověřenou minulostí a s ohledem na 
stáří vozu i v bezvadném stavu. Součástí na-
bízených služeb bude možnost výhodného fi-

nancování vozidel, pojištění, sjednání prodlou-
žené záruky a další. 
V nových provozovnách VanStore lze samo-
zřejmě také uplatnit právě probíhající akční na-
bídku, kdy autorizovaní prodejci vykoupí starší 
dodávku jakékoliv značky při nákupu nové 
dodávky Mercedes-Benz. Zákazník navíc zís-
ká zcela zdarma prodlouženou záruku na třetí 
a čtvrtý rok plus Integrovaný servisní paket (ISP 
= servisní prohlídky zdarma).

-red- 
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Automobily

technika

➔

Nová funkce
zvedání dvojité nápravy

S novým systémem zvedání dvojité nápravy nákladních vozidel Volvo  
lze odpojit a zvednout druhou poháněnou nápravu.

P ři jízdě naprázdno se toto opatření pro-
jeví zlepšením přilnavosti poháněných 
kol a snížením spotřeby paliva až o 4 

procenta. 
Společnost Volvo Trucks uvádí na trh systém 
zvedání dvojité nápravy. Tato funkce je určena 
pro vozidla převážející těžký náklad jedním smě-
rem a vracející se zpět prázdná, s čímž se lze 
setkat například při přepravě dřeva či sypkých 
materiálů nebo při dovozu materiálu na staveni-
ště. „Se systémem zvedání dvojité nápravy lze 
u prázdného vozidla odpojit a zvednout druhou 
poháněnou nápravu. To s sebou přináší spous-
tu výhod, mezi nimiž dominuje zejména úspora 
paliva. V porovnání se situací, kdy jsou všechna 
kola v kontaktu se zemí, může zvednutí druhé 
poháněné nápravy ušetřit až 4 procenta pohon-
ných hmot,“ uvádí Jonas Odermalm pracující 
u společnosti Volvo Trucks jako manažer pro 
segment stavebnictví.
Klasický diferenciál je u vozidel vybavených tímto 
systémem nahrazen zubovou spojkou, umožňu-
jící odpojení a zvednutí druhé poháněné nápra-
vy. Řidič si tak může sám vybrat, zda dá přednost 
výkonu a přepravní kapacitě konfigurace 6x4 se 
dvěma poháněnými nápravami, nebo lepší mané-
vrovatelnosti konfigurace 4x2 s jednou poháně-
nou nápravou. Se zvednutou druhou poháněnou 
nápravou se totiž o metr sníží průměr otáčení 
a ještě ke všemu zamezíte zbytečnému opotřebo-
vávání pneumatik a součástí zavěšení. „Funkce 
zvedání dvojité nápravy je ideální pro přepravu, 
k níž z důvodu stavu cest či celkové hmotnosti 
soupravy potřebujete vozidlo s dvojitou nápravou, 
ale při které cestuje opačným směrem prázdný, 
případně jen s malým nákladem. Na kluzkých 

a měkkých površích může řidič zvednutím druhé 
poháněné nápravy zvýšit tlak na první nápravu, 
čímž získá více přilnavosti a sníží tak riziko uvíz-
nutí,“ vysvětluje Jonas Odermalm.
Zvednutí dvojité nápravy s sebou přináší také 
pohodlnější jízdu s nenaloženým vozidlem, což 
může být často až polovina celkového času. Díky 
tomu, že s vozovkou mají kontakt pneumatiky 
pouze jedné poháněné nápravy, se sníží hluk 
v kabině i vibrace volantu. Funkce zvedání dvojité 
nápravy je dostupná pro modely Volvo FM, Volvo 
FMX, Volvo FH a Volvo FH16.

Funkce zvedání dvojité nápravy
■■ Se systémem zvedání dvojité nápravy 
lze za jízdy odpojit a zvednout druhou 
poháněnou nápravu.
■■ Pneumatiky je možné zvednout až do výšky 
140 mm nad zemí.
■■ S aktivovaným systémem zvedání zadní 
nápravy lze snížit spotřebu paliva až 
o 4 procenta. Sníží se opotřebovávání 
pneumatik a o jeden metr se zkrátí průměr 
otáčení.

-red- 
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technika
➔ TaTra Trucks

Tatra se znakem
náprav 16x8

automobilka Tatra vyrobila nejdelší a nejtěžší vozidlo své historie, 
osminápravový podvozek pro vrtnou soupravu.

P evně instalovanou a motorem podvozku 
poháněnou vrtací soustavu instaluje ně-
mecký specialista Streicher Drilling Tech-

nology. Vozidlo pak bude sloužit geologickému 
průzkumu v náročném terénu mimo komunikace. 
Celková hmotnost podvozku je 84 000 kg. Právě 
vrtné soupravy, velmi nákladná a komplikovaná 
zařízení, potřebují podvozek postavený doslova 
na míru. Navíc takový, který je schopen rozměrný 
celek o mimořádné hmotnosti spolehlivě dopravit 
do míst ležících daleko od komunikací v terénu, 
převážně skutečně těžkém.
Kopřivnický podvozek má osm náprav se zna-
kem 16x8*12 v souladu s požadavkem zákazní-
ka. Uspořádání hnacího řetězce však umožňuje 
i pohon všech náprav, tedy 16x16. První tři řidi-
telné nápravy jsou odpruženy vzduchotlakovými 
měchy, jsou zatížitelné hmotností 10 000 kg. 
Prostřední dvojnáprava je odpružena kombinací 
vzduchotlakových vlnovců a listových per (tzv. 
těžké kombinované pérování) se zatížitelností až 
16 000 kg. Podle typu použitých pneumatik a po-
žadované největší rychlosti. Poslední trojice ná-
prav je opět řiditelná a odpružená vzduchotlako-
vými měchy se zatížitelností 10 000 kg. Ovládání 
zadních náprav je kapalinové s elektronickým 
řízením, dodané nizozemskou společností VSE 
s vazbou na kola předních náprav. Rozvory ná-
prav činí 2150/2150/2860/1450/2150/1650/1650 
mm. Řízené nápravy jsou obuty pneumatikama 
385/65 R22,5 v jednoduché montáži, prostřední 
dvojnáprava pak 315/80 R22,5 ve dvojmontáži. 
Na vozidle je tedy 20 kol. Celková technicky pří-
pustná hmotnost činí 86 400 kg, při volbě odpoví-
dajících pneumatik pak až 92 000 kg. 
Hnacím agregátem je kapalinou chlazený vid-
licový dvanáctiválec Caterpillar C-32 o zdviho-
vém objemu 32 000 cm3 a největším výkonu 839 
kW/1132 k s maximálním točivým momentem 
5143 Nm. Vrcholný výkon slouží pohonu vrtné 
soupravy, pro pohon vozidla je výkon a točivý 
moment řídicí elektronikou snížen řádově na 
polovinu. Na motor navazuje šestistupňová sa-
močinná planetová převodovka Allison 8610 MR 
s kapalinovým měničem točivého momentu a in-
tegrovaným retardérem. Kloubovým hřídelem je 
točivý moment přenášen do dělicí přídavné pře-
vodovky pro volbu pohonu buď vrtné soupravy 
(plný výkon motoru) s výstupem v horní části 
skříně, nebo pohonu vozidla (snížený výkon mo-
toru) s výstupem ve spodní části. Spodní výstup 
je spojen hřídelí s druhou přídavnou převodovku, 
která je vestavěna v nosné rouře podvozku, a to-
čivý moment je distribuován prostřednictvím děli-

če a mezinápravových diferenciálů na kola trvale 
poháněných náprav (1., 2., 4. a 5.). Obě přídavné 
převodovky konstrukce Tatra mají skříně a další 
prvky standardní, koncipované pro sériová vozi-
dla řad Force a Phoenix. Pro chlazení motoru, 
převodovky a hydraulických okruhů jsou po obou 
stranách vozidla za budkou řidiče umístěny dva 
chladicí bloky s hydraulicky poháněnými větráky. 
Vozidlo je osazeno standardní budkou řidiče typu 
Tatra Force, která je tentokrát nesklopná. Vzhle-
dem k požadované limitní výšce a s ohledem na 

zástavbu motoru je posunuta o 200 mm vpřed 
a o 50 mm dolů. Rám vozidla je složen ze dvou 
částí, sešroubovaných v prostoru za třetí nápra-
vou, střední část si postavil nástavbář. Celková 
délka vozidla činí 18 080 mm, výška 2490 mm 
a šířka 3000 mm. Obrysový poloměr zatáčení činí 
15 500 mm, stopový 14 300 mm. Vozidlo bylo po 
zkouškách a testech usazeno dvěma jeřáby na 
speciální návěs a převezeno do Německa ke 
kompletaci s nástavbou.

-red- 

Celková délka vozidla je 18 080 mm, motor Caterpillar je umístěn za budkou nad druhou nápravou

Tatra s konfigurací 16x8 má první tři a poslední tři nápravy řiditelné
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Veletrh NUFAM

servis

➔

Workshop kompletního sortimentu
pro užitková vozidla na NUFAMU 2015

NUFAM – veletrh užitkových vozidel v Karlsruhe prezentoval  
„Workshop pro zařízení, díly a příslušenství“ v hale na více než 2000 m2.

V e dnech od 24. do 27.září 2015 se Ka-
rlsruhe stalo již po čtvrté místem setkání 
prodejců a nákupčích užitkových vozů. 

Na 60 000 m2 výstavní plochy se představili před-
ní výrobci těžkých a lehkých užitkových vozidel, 
přívěsů a dalších příslušenství. V průběhu čtyř 
dní tak bylo k vidění přes 350 vystavovatelů za-
stupujících široké spektrum tohoto odvětví.
„Tímto NUFAM pokryl celou škálu workshopů pro 
komerční vozidla. Vedle četných produktů, které 
jsou již zastoupeny výrobci, nyní poprvé nabídl 
rozsáhlý sortiment pro nezávislé podniky, kon-
krétně z oblasti náhradních dílů,“ vysvětluje Britta 
Wirtz, generální ředitelka společnosti Karlsruhe 
Messe und Kongress-GmbH (KMK).
Další novinkou byl „Den mechaniky“ v sobotu 
26.září. Program se zabýval tématy jako napří-
klad záznam jízdy a doby odpočinku pro 2,8 až 
7,5tunová vozidla, rozšíření mýtného na 7,5 t od 
1.října 2015 a regulace mechaniky pro digitální 
tachografy. Kromě lehkých užitkových vozidel 
byly k vidění i speciální řešení pro systémy ve 
stavebním a elektrotechnickém průmyslu. 
Klíčovými tématy veletrhu NUFAM 2015 bylo jiš-
tění nákladu a telematika, stejně jako demopark 
ukazující nejnovější vozidlovou techniku, ná-
stavby a vestavné přístroje v akci. Vystavovatelé 
představili užitková vozidla všech váhových ka-
tegorií, jejich vybavení, součásti a příslušenství, 
palubní zařízení, jeřáby a dílenské vybavení. 
Kladné odezvě návštěvníků se těšila již loni pre-
miéra obchodních dnů pro odborníky různých 

cílových skupin. I tento ročník tedy přinesl den 
managementu vozového parku, při kterém orga-
nizátoři nabídli vědomosti týkající se nákladních 
automobilů, speciálních vozidel a transportérů. 
V rámci dne telematiky předvedli experti z oboru 
nejnovější telematické aplikace a jejich výhody, 
jako je optimální navigace, snížení spotřeby pali-
va a výdajů na údržbu. Vedle fóra na téma zabez-
pečení nákladu představil NUFAM 2015 novinku 
Truck driver forum pro profesionální řidiče.
Veletrh NUFAM 2015 je podporován silnými part-

nery, ke kterým patří Spolkový úřad pro nákladní 
dopravu, Spolkový svaz managementu vozové-
ho parku nebo Sdružení pro silniční dopravu.

-red- 
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➔ téma dne

speciální a spací nástavby

Nástavby GTS
patří do skupiny Hesti

Firma s dnes již bezmála patnáctiletou historií se stala spolehlivým 
a kvalitním výrobcem nástaveb na všechny druhy podvozků užitkových 
vozidel a na všechny druhy šasi přívěsů.

Š iroký výrobní program je zárukou toho, 
že je možné vyhovět všem specifickým 
přáním zákazníka a to v oblasti jak tech-

nické, tak i v oblasti financování celého kontraktu. 
Dnes je výrobce GTS schopen nabídnout svoje 
produkty všem zákazníkům, na všechny známé 
značky užitkových vozidel, kteří potřebují svoje 
vozidla „dostrojit“ nástavbou. Disponuje globální-
mi homologacemi na vozidla všech výrobců a je 
tudíž zajištěn maximální komfort zákazníkovi, 
který spolu s dostrojeným vozidlem obdrží kom-
pletní technickou dokumentaci, včetně podkladů 
pro registraci vozidla. 
Investice – dnes je provoz GTS rozšiřován o no-
vou výrobní halu a o nové skladové prostory. 
Nová hala bude pochopitelně vybavena moder-
ními přístroji. Realizací této investice bude vý-
robní proces v GTS pracovat ještě v podstatně 
lepších podmínkách než doposud – tím bude 
možné ještě více nejen zvýšit kapacitu výroby, 
ale i vytvořit lepší podmínky pro dosahování 
špičkové kvality.   
V nabídce nástaveb najdete od jednoduchých 
plachtových konstrukcí na užitková vozidla, přes 
skříňové, chladírenské a mrazírenské nástavby 
po velkotonážní přívěsy a velkoobjemové sou-
pravy v různých provedeních, včetně nejrůzněj-
ších doplňků, které můžete v dopravě potřebovat. 
V GTS Poběžovicích jsou připraveni splnit i spe-
ciální přání zákazníků a doplnit nástavby o různá 
specifická vybavení typu druhých podlah, dělí-
cích příček, systémů pro přepravy masa ve visu 
– u chladírenských nástaveb a různých dalších 
„vychytávek“. Společnost se může pochlubit vý-
robou nástaveb k přepravám nejrůznějších typů 

zboží od drobného rozvážkového obchodu, přes 
přepravu nábytku, oblečení, masa a potravin po 
přepravu stavebnin a strojů.
K nástavbám jsou dodávána hydraulická čela, 
hákové nosiče kontejnerů, hydraulické jeřá-
by, druhé podlahy a samozřejmě je společnost 
připravena vyrobit nástavbu či celou soupravu 
v normě CODE XL. Dále se zde najde celá škála 
drobnějších doplňků, jako například couvací ka-
mery, dálkové ovládání závěsu, ale i drobnosti, 
které Vám mohou ušetřit práci a tím peníze. 
Samozřejmostí jsou i odborné konzultace a hle-
dání řešení pro téměř jakékoliv přání zákazníků.
Přestože GTS patří do SKUPINY HESTI je 

hlavním cílem vedení GTS zajistit výrobu na 
všechny značky užitkových vozidel a neorien-
tovat se pouze na produkty prodávané v rámci 
HESTI GROUP. Právě ale příslušností do HESTI 
GROUP může GTS provádět v našich podmín-
kách skutečně velké investice v řádu několika 
desítek milionů korun a nemít přitom problémy 
s finančním zajištěním. 
Budoucnost výroby nástaveb v GTS? Hlavním 
cílem je dosáhnout v produkci na počet vyrobe-
ných nástaveb za rok ve výši 500 kusů, přičemž 
by tento počet měl být rozdělen na všechny 
značky užitkových vozidel podle jejich podílu na 
trhu v ČR.  -red- 

Skříňová nástavba GTS

Valníková nástavba GTS – třístranná shrnovací konstrukce

Detail interiéru valníkové plachtové nástavby v provedení CODE XL  
s druhou podlahou
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Nový kontejnerový
podvozek Kögel

Společnost Kögel představuje nový kontejnerový podvozek Port 40 Light, 
který nabízí vyšší užitné zatížení díky promyšlené odlehčené konstrukci.

T ypem Port 40 představuje společnost 
Kögel zcela nově vyvinutý kontejnerový 
podvozek, který je významně optimalizo-

ván z hlediska užitného zatížení i vlastní hmot-
nosti. Mezi přednosti tohoto kontejnerového pod-
vozku patří kromě jeho tuhé, lehké konstrukce 
i jeho nízká vlastní hmotnost v základním prove-
dení méně než 4000 kilogramů, technická celko-
vá hmotnost 41 000 kilogramů a zatížení točnice 
tahače 14 000 kilogramů. Podvozek je vhodný 
pro přepravu dvou kontejnerů o velikosti 20 stop 
nebo jednoho kontejneru v provedení Highcube 
o velikosti 40 stop. 
Nový kontejnerový podvozek Kögel Port 40  Light 
patří se svými 3990 kilogramy v základním pro-
vedení momentálně k nejlehčím na trhu. Tech-
nicky možné užitné zatížení přes 37 000 kilo-
gramů tedy zaručuje maximální hospodárnost 
při intermodálním provozu. V případě potřeby 
lze hmotnost ještě dále snížit odlehčenými prv-
ky individuální výbavy, jako jsou hliníkové ráfky, 
hliníkové podpěrné nohy a hliníkový vzduchojem 
pro brzdovou soustavu. Tato velmi nízká vlastní 
hmotnost v základním vybavení je výsledkem 
maximální konstrukční optimalizace podvozku. 
Při vývoji tohoto podvozku se konstruktéři spo-
lečnosti Kögel nespoléhali pouze na prověřenou 
lehkou konstrukci osvědčenou již u modelu Kögel 
Port 20 Tankplex, ale vsadili na novou koncepci 
svařované konstrukce příčných nosníků a získa-
li tak další úsporu hmotnosti. Díky jednoduché 
a uživatelsky nenáročné obsluze i snadné údrž-
bě je podvozek Port 40 Light stejně jako všechny 
modely této řady mimořádně hospodárný. 

Optimalizovaná zadní partie  
pro nájezd k rampě
Kontejnerový podvozek Port 40 Light má pro 
jednodušší nakládku a vykládku kontejnerů na 
rampě přesazenou zadní partii o 70 milimetrů do-
vnitř, takže i ochrana proti podjetí je přemístěna 
směrem dovnitř. Toto uspořádání umožňuje ještě 
bližší nájezd k rampě a současně zmenšení vol-
ného prostoru mezi kontejnerem a rampou, pře-
mostěný nájezdovým plechem. V následujících 
měsících bude tato optimalizovaná zadní partie 
postupně zavedena i u všech ostatních sériově 
vyráběných modelů řady Kögel Port.

Povrchová vrstva KTL – trvalá ochrana 
proti korozi
Stejně jako u všech vozidel Kögel je i u podvozku 
Port 40 Light celý jeho rám trvale chráněn proti 
korozi prostřednictvím technologie Nano-Cera-

mic a povrchové úpravy KTL s konečnou vrstvou 
laku odolného proti UV záření.
Nový podvozek Kögel Port 40 Light se již vy-
rábí a dodává. Pro pravidelnou údržbu včet-
ně dodávek náhradních a opotřebených dílů 
a pro zákonem předepsané technické a bez-

pečnostní prohlídky lze v případě potřeby indi-
viduálně přiobjednávat programy komplexního 
servisního zajištění poskytovaného společ-
ností Kögel, jimiž jsou balíčky BasicService 
a ProService. 
 -red- 

Hazardní hra?

  Stabilita a dlouhá životnost

  Nízké provozní náklady 

   Vysoká ochrana investice a snadné opravy 
www.koegel.cz

Váš partner Kögel v ČR

Kögel Trailer GmbH & Co. KG
Cukrovarská 883, 19600 Praha, cz@koegel.com

S námi ne! Vsaďte na červenou – Vsaďte na Kögel Cool – PurFerro quality:
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speciální a spací nástavby

Návěs s tepelně izolovanou
korbou pro přepravu asfaltu

V souvislosti s novými předpisy a požadavky na výstavbu nových 
asfaltových silnic a opravy a rekonstrukce starších cest vyvinula společnost 
Fliegl termoizolované korby návěsů.

J iž několik měsíců  platí v Německu před-
pis, podle něhož je možno na nové asfal-
tové plochy od 18 000 m2 dopravovat as-

faltovou směs jen s vozidly vybavenými tepelnou 
izolací. Tato plocha 18 000 m2 odpovídá přibližně 
3 km silnice.  Od roku 2019 toto však již platí pro 
všechny budované asfaltové plochy. 
Samozřejmě, že se tímto sleduje především kva-
lita položeného povrchu silnice. K této přispěje 
také ve velké míře právě finální teplota směsi při-
vezena k pokládce. 
Právě toto zabezpečí termoizolovaná  korba ná-
věsu Fliegl.
Půlkulatá ocelová korba je z venkovních stran 
obložena speciální lehkou izolační hmotou za-
jišťující tepelnou ochranu. Při vývoji a konstrukci 
této tepelné ochrany byl kladen zvláštní důraz 
na odstranění všech možných míst, kde by do-
cházelo k únikům tepla. Po několika testováních 
a zkouškách více verzí se podařilo vyvinout te-
pelně izolovanou korbu, která splňuje nejvyšší 
nároky a požadavky k dopravě asfaltové směsi. 
Venkovní plášť korby je možno dodávat v několi-
ka  verzích, z nich ta nejluxusnější je v nerezovém 
provedení. 
Všechny typy venkovních plášťů jsou osazeny 

teploměry pro rychlou kontrolu aktuální teploty 
uvnitř korby.
Samozřejmostí je překrytí vrchní krycí plachtou.
Na rozdíl od jiných systémů izolace, je ten, kte-
rý je používaný na termoizolované korbě Fliegl, 

vysoce odolný i proti vlhkosti se kterou přichází 
do styku.
Věříme, že i u nás by kvalitě nově budovaných 
a opravovaných cest prospěla přeprava asfalto-
vých směsí takovými vozidly. -red- 
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Chladírenská technika
Schmitz Cargobull 

Pro rozvážení zboží, které rychle podléhá zkáze jsou určena vozidla 
s chladírenskou nebo mrazírenskou nástavbou nebo návěsy, které musí být 
navíc obratné a flexibilní.

P ro tento typ dopravy Schmitz Cargobull 
vyvinul koncept vozidel, která lze indivi-
duálně sestavovat a která zároveň nabí-

zejí celou řadu vylepšení na základě požadavků 
z praxe. Navíc v letošním roce společnost poprvé 
nabízí svůj vlastní chladírenský agregát, kterým 
tvoří malou revoluci v tomto oboru.

S.KO CITY – 400 kg více užitečného zatížení. 
Návěs S.KO CITY je opravdový všeuměl pro 
účely rozvážky zboží po městě. Pohotovostní 
hmotnost vozidla se podařilo opět o něco snížit: 
výsledkem je dalších 400 kg užitečného zatíže-
ní. Dvounápravový návěs S.KO CITY s panely 
FERROPLAST® a obratným, bezúdržbovým 
nuceným řízením a přední zvedací nápravou 
se uplatní zejména v centrech měst a příměst-
ských oblastech. Díky odlehčené konstrukci je 
nyní návěs S.KO CITY s celkovou hmotností 
20 t o 400 kg lehčí. Snížení hmotnosti se poda-
řilo zejména díky nové konstrukci zkráceného 
rámu v osvědčeném šroubovaném provedení 
a použití nových pneumatik se standardními roz-
měry 385/65 R22,5 pro 10t zatížení nápravy. To 
je výhodné jak pro peněženku, tak i pro životní 
prostředí. Druhým podstatným důvodem, proč 
se rozhodnout pro návěs S.KO CITY, je dodržení 
přísných předpisů pro hlukové emise v obytných 
částech měst. Hlučnost návěsu S.KO CITY se 
pohybuje pod hranicí 60 dB při nakládce a vy-
kládce v nočních a ranních hodinách, čímž ne-
ruší obyvatele v prodejních zónách, které hraničí 
s obytnými oblastmi. Hlučnost se podařilo snížit 
díky novému, otěruvzdornému a nehlučnému 
hliníkovému profilu, zvukově izolovanému chla-
dicímu zařízení se zapouzdřeným agregátem 
a nakládací plošině se zvukovou izolací a velmi 
tichým motorem. Tyto skutečnosti ostatně potvr-
zuje i nizozemský certifikát PIEK. Nástavby na 
motorové vozy, přívěsy a soupravy

Skříňová nástavba na motorový vůz M.KO. 
Nástavby M.KO dodává Schmitz Cargobull ve 
dvou tloušťkách panelů (45 nebo 65 mm) pro 
nákladní vozy s užitečným zatížením 11,99, 18 
nebo 25 tun. Délky nástavby se pohybují mezi 
6050 až 7630 mm při světlé výšce od 2300 do 
2600 mm. Při použití panelu FERROPLAST® 
o tloušťce 45 mm činí využitelná šířka 2490 mm, 
u nástaveb s panelem FERROPLAST® o tloušť-
ce 65 mm činí využitelná šířka 2460 mm. Při-
tom Schmitz Cargobull dosahuje nízké vlastní 
hmotnosti: ta se pohybuje pouze od 2988 kg do 

3750 kg včetně nakládací plošiny a chladicího 
agregátu.

Skříňový přívěs A.KO a přívěs s centrální 
osou Z.KO. Stejnou variabilitou se vyznačuje 
i skříňový přívěs A.KO a přívěs s centrální osou 
Z.KO. Přídavná roletová vrata na čelní straně 
přívěsu, jakož i integrovaná, sklopná pojezdová 
plošina umožňují u průjezdní soupravy komplet-
ní nakládku a vykládku, aniž by bylo nutné sou-
pravu rozpojovat. Stříška proti dešti mezi moto-
rovým vozem a přívěsem chrání přepravované 
zboží. Šroubovaný a pozinkovaný rám zaručuje 
optimální ochranu proti korozi, vysokou stabilitu 
a snadné provádění oprav. Lepená nástavba FE-
RROPLAST® je odolná ve zkrutu, vyznačuje se 
dlouhou životností a zabraňuje difůzi vodní páry. 
Navíc je možné nástavbu snadno hygienicky 
čistit i díky svařované hliníkové vaně. Osvětlení 
vnitřku obstarávají bezúdržbové úsporné žárov-
ky LED.
U nástaveb M.KO, stejně jako A.KO a Z.KO je 
k dispozici celá řada možností k individuálnímu 
přizpůsobení nástaveb – mezi nimi např. cirku-
lační stěna, která prošla pro modelový rok 2014 
inovací pro optimální cirkulaci chladicího vzdu-
chu, jakož i vzduchové kanály, které zajišťují, 
že chlazení bude rovnoměrné. Klasickým prv-
kem v programu Schmitz Cargobull jsou lepené 
a v boční stěně zapuštěné profily z pozinkované 
oceli pro zajištění nákladu a dále rovněž lepené 
hliníkové profily pro nakládku palet ve dvou pat-
rech. Samozřejmostí je i možnost rozdělení ná-
stavby na několik různě temperovaných zón s pří-

davnými stropními výparníky. Nová příčka, která 
se vyznačuje snadnou manipulací a jejíž izolace 
byla vylepšena, zajišťuje termické oddělení růz-
ných teplotních zón. Kromě rozdělení nákladního 
prostoru v příčném směru je možné, stejně jako 
u sedlového návěsu, i rozdělení ve směru podél-
ném. Novinkou je zcela nový je senzor paliva pro 
chladírenský agregát s elektronickou indikací 
a info-LED-panelem umístěným na čelní stěně. 
S funkcí varování před kriticky nízkou hladinou 
paliva (díky spojení s telematikou pomocí sms či 
e-mailu), možností sledování stavu paliva v pra-
covním cyklu (zamezuje krádežím).
Vzhledem k tomu, že distribuce potravin v měst-
ském provozu se vyznačuje poněkud drsnějším 
zacházením, je rám v prostoru zádě zesílen 
dvěma robustními diagonálními vzpěrami, jakož 
i rozumně dimenzovanou boční ochranou proti 
najetí. Kamera zpátečky, která je součástí volitel-
né výbavy, usnadňuje přiblížení vozidla k rampě, 
a zabraňuje tak nehodám při manévrování s vo-
zidlem. -red- 
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➔ Autobusy

Iveco Magelys Pro získal mezinárodní 
ocenění Coach of the Year 2016

Mezinárodní novinářská porota zvolila jako „International Coach  
of the year 2016“ autokar Iveco Magelys Pro.

O vítězi rozhodla mezinárodní porota, 
složená z šéfredaktorů 22 evropských 
odborných časopisů, věnujících se au-

tobusovému a autokarovému segmentu. Vítěze 
určil Coach Euro Test, který proběhl v Plovdivu 
v Bulharsku v červnu tohoto roku. Pro volbu je 
nezbytná účast v tomto testu. Kromě Magelysu 
se letos soutěže zúčastnily tyto autokary: Neo-
plan Skyliner, Setra Top Class 516, Sunsunde-
gui na Volvo B11R, Temsa 13 HD a VDL Futura.

Magelys není na autokarovém trhu 
novým jménem
O získání titulu usiloval tenkrát ještě s emblé-
mem delfína Irisbus Iveco MAGELYS HD už 
v roce 2007, kdy získal mnoho cenných zku-
šeností. Autokarový segment skupiny, která 
postupně zahrnovala Renault, Iveco a také 
Karosu, se poměrně dlouho profiloval, skupi-
na bodovala především městskými a linkovými 
autobusy. I proto získání titulu pro autokar Ive-
co sahá až do roku 1995. Vývojáři skupiny se 
Magelysu po všech stránkách dlouho pečlivě 
věnovali a na druhý pokus byl autokar v soutěži 
o titul úspěšný. 

Vítězný autobus Iveco Magelys

Líbivé designérské linie
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Současné Iveco Bus se stává rovnocenným 
účastníkem na trhu špičkových evropských au-
tokarů, kde některé prestižní značky mají za se-
bou opravdu úctyhodnou minulost. K soutěži sa-
motné. Je už tradicí, že porota Coach of the Year 
uvádí pouze vítěze a o dalších výsledcích se 
veřejnost nic nedozví, jak je tomu u titulů Truck 
a Van od the Year, kde se uvádí pořadí prvních 
tří. Jako problematické je možno označit nesou-
rodost účastníků. Je velmi těžké porovnávat HD 
autokary s patrovými, dvounápravové s tříná-
pravovými a superautokary s univerzálními „děl-
níky“. Vzhledem k tomu, že je prakticky neprove-
ditelné soutěž nějak dále kategorizovat, patrně 
to tak nadále zůstane, a bude jen na porotě, jaký 
přístup a měřítka zvolí. I přes tyto připomínky je 
tato soutěž nejprestižnější evropskou událostí 
v autokarovém segmentu, a jen samotná účast 
dává všem soutěžícím řadu příležitostí. 
Inovovaný Magelys Pro v provedení EURO 6 
nabízí mnoho inovací nad rámec nového de-
signu přední části ve stylu ‘Silver Smile’, který 
je význačným společným rysem řady autobusů 
a autokarů Iveco. Je stylový v interiéru. Už za-
vedené prosklené boční střešní sekce poskytují 
světlejší interiér s větším prostorem nad hlavou 
pro cestující. Stylový vzhled je doplněn poskyt-
nutím připojení a sofistikovaným systémem zá-
bavy s výběrem z 250 filmů. 
Jako ilustraci flexibility designu lze uvést, že bylo 
testované vozidlo vybaveno zdviží pro invalidní 
vozík spolu s možností demontáže stolkového 
aranžmá, což umožňuje řidiči jednoduchý ná-
stup invalidního vozíku bez nutnosti odstraňovat 
sedadla. 
V porovnání s dalšími kandidáty jediný Magelys 
využívá k řízení činnosti motoru s emisní normou 
EURO 6 pouze systém SCR (Selective Cataly-
tic Reduction) bez dodatečné technologie EGR 
(Exhaust Gas Recirculation). Navíc motor FPT 
Cursor 9 o objemu pouhých 8,7 l dodává výkon 
294 kW (400hp) a krouticí moment 1,700 Nm při 
1,250 rpm. Využita je robotická převodovka ZF 
AS-Tronic. Spotřeba paliva je snížena o 10 % 
v porovnání s EURO 5, tomu pomáhá i redukce 

hmotnosti o 200 kg. Nejde o „závodní stroj“, ale 
o poskytnutí komfortní jízdy. 
Vozidlo má samozřejmě nejmodernější bezpeč-
nostní výbavu včetně adaptivního tempomatu, 
důležité jsou i základní prvky jako mimořádný 
výhled, se kterým počítá systém zrcátek.

Významným faktorem při volbě 
Magelysu byl poměr cena – kvalita 
Dopravce za rozumné peníze dostává vozidlo, 
které nedělá kompromisy ve specifikaci a stan-
dardu užitých materiálů. Pro vozidlo je možno 
najít mnoho způsobů využití. 
Magelys přebírá titul od autokaru Setra Com-
fortClass S 515 HD, který získal titul Coach of the 
Year 2014. Autokar Iveco EuroClass HD zvítězil 
v soutěži o titul International Coach of the Year 
v roce 1995. Trofej bude prezentována během 
veletrhu Busworld v Belgii 16.–21. října 2015. 
Slavnostní ceremoniál je naplánován na tiskový 
den 15. října. 

Dagmar Braunová, BuSportál 

Luxusní interiér

Motor Cursor 9

Přehledná přístrojová deska
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Vlajková loď rodiny
zájezdových autobusů MAN v ČR

MAN pokračuje ve 40leté historii úspěchu autobusu NEoPLAN skyliner. 
V současnosti je k dostání i v České republice.

P oté, co byl představen na IAA 2014 a tes-
tován návštěvníky mimo jiné při zákaz-
nické akci BusDays 2015 v Ankaře, je od 

poloviny letošního roku prémiový patrový autokar 
v Euro 6 k dostání pro zájemce z řad dopravních 
firem i v ČR. 
MAN Truck & Bus Czech Republic od července 

disponuje vlastním předváděcím autobusem 
NEOPLAN Skyliner. Pro vozidlo charakteristické 
svým komfortem, nejmodernějšími bezpečnost-
ními technologiemi a vysokou kapacitou je naplá-
nován bohatý testovací a výstavní program. K vi-
dění pro širší veřejnost by Skyliner měl být 24.–26. 
11. 2015 na veletrhu CZECHBUS v Praze.

U Skylineru oceňovaný „Sharp Cut Design“ ga-
rantuje nejlepší hodnoty z hlediska aerodyna-
miky. Ve výsledku to přináší úspory pohonných 
hmot až 5 % ve srovnání s patrovými autobusy 
bez konstrukce optimalizované z hlediska ae-
rodynamiky. S hodnotou cw = 0,41 má Skyliner 
hodnotu odporu vzduchu na úrovni moderního 
Vanu střední třídy. Další vítězné body získává 
ve svém segmentu NEOPLAN Skyliner díky nej-
nižším emisím CO2 na pasažéra.

-red- 

Vybrané technické údaje 

Neoplan skyliner

Motor
D2676 LOH 32 (Euro 6), diesel, 371 kW (505 k), 
zdvihový objem 12 419 cm3   

Převodovka 12stupňová automatická převodovka 
 TipMatic s intardérem

Objem nádrže 720 l 

Přední náprava nezávislé zavěšení kol

Hnací náprava hypoidní

Vlečená náprava s elektrohydraulickým řízením  
 EHLA

Odpružení Elektronicky řízené tlumiče pérování  
 MAN CDS

Rozměr pneumatik: 315/70R22,5

Bezpečnostní systémy EBS včetně funkce ABS, 
ASR a ESP

Adaptivní tempomat (ACC)

Systém sledování jízdní stopy (LGS)

Emergency Brake Assist (EBA)

MAN EfficientCruise

Klimatizace – konvekta, dvouzónová (max.chladicí 
výkon 56 kW) 

Zasklení bočních oken – dvojité bezpečnostní sklo

Multimediální systém MMC Advanced s přenosem 
navigace na monitory v prostoru pro cestující

Délka 14 000 mm

Šířka 2550 mm

Celková výška 4000 mm

Tech. přípustná hmotnost 19 500 kg

Rozvor 6700 mm/1470 mm

Průměr otáčení cca 23 316 mm

Počet míst k sezení dolní/horní podlaží 22/61
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KVALITA PRO ŽIVOT I PRÁCI

_ Úplně nový design exteriéru, nový ergonomický interiér s vysoce komfortním sedadlem řidiče 
a nová mobilní kancelář.

_ 7 motorů od 160 do 320 koní, z nichž motory 160 a 190 koní Euro VI druhé generace 
poskytují vyšší kroutící moment v nižších otáčkách.

_ Výrazně nižší náklady na provoz díky optimalizované spotřebě paliva a telematickým řešením.

NOVÉ EUROCARGO: JAKO VŽDY VYNIKAJÍCÍ KVALITA.

EKOLOGICKÉ

Motory Euro VI s exkluzivní  
technologií HI-SCR:  

nižší emise a výrazně nižší spotřeba  
paliva bez použití EGR.

BEZPEČNÉ

Zdokonalený systém nouzového brzdění,  
systém upozornění na vyjetí z jízdního pruhu, 

adaptivní tempomat, ovládácí prvky  
na volantu, airbag u řidiče.

UNIVERZÁLNÍ

Více než 11 000 možných konfigurací.  
K dispozici také ve verzi 4x4. 

8 typů kabiny.

NÁKLADNÍ AUTO 
MĚSTEM OBLÍBENÉ

W W W . I V E C O . C O M
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➔ TrakTory

Traktor Zetor Crystal
s šestiválcovým motorem

Tradiční český výrobce zemědělské techniky, společnost Zetor Tractors, a. s., 
rozšířila svoji řadu moderních traktorů o nový model s názvem Crystal.

Z etor Crystal je po dlouhé době první 
traktor z portfolia značky, který dispo-
nuje šestiválcovým motorem o výkonu 

144 a 163 koní. Nový model navíc vyniká jedno-
duchou obsluhou a nízkými náklady na údržbu 
a provoz. Představením nového traktoru dochá-
zí k rozšíření modelových řad značky Zetor ze 
tří na čtyři. Designovým specifikem Zetoru Crys-
tal budou červená kola. Tento prvek následně 
plánuje Zetor postupně rozšířit na všechny své 
produkty.
Klíčovou novinkou Zetoru Crystal je vysoce 
výkonný šestiválcový motor od výrobce Deutz 
AG, vybavený 24 ventily a vstřikováním Com-
mon-Rail. Robustní blok motoru tvoří kompaktní 
část nosné struktury traktoru, která je schopna 
odolávat vysokým zatížením od nesených strojů. 
Konstantní průběh výkonu motoru zvyšuje pro-
duktivitu a snižuje spotřebu. Mezi další technické 
novinky modelu Crystal patří prodloužený rozvor 
kol, který činí 2840 mm a přispívá k lepší stabilitě 
traktoru.
Zetor Crystal je nejpracovitější traktor na trhu, 
který své majitele nezklame za žádných podmí-
nek. Crystal je nejen vytrvalý v každodenní prá-
ci, ale zároveň garantuje vysokou míru pohodlí. 
Snadné ovládání zajišťuje převodovka s rozsa-
hem 30 rychlostí vpřed a 30 rychlostí vzad, kte-
rá se obsluhuje pomocí třístupňového násobiče 
krouticího momentu (PowerShift), hydraulického 
reverzoru (PowerShuttle) a tlačítka spojky na 
řadicí páce (PowerClutch). Systém odpružení 
přední nápravy složený ze dvou nezávisle od-
pružených polonáprav zase poskytuje mnohem 
komfortnější jízdu s nižší hladinou vibrací.
Zetor Crystal vyniká svou univerzálností. Díky 
koncepci vývodového hřídele se dá využít pro 
lehké zatížení žací lištou i pro maximální odběry 

rotačních kultivátorů a krmných vozů. Vývodový 
hřídel se navíc vyznačuje vysokou účinností při 
nízké spotřebě paliva. Moderní elektrohydrauli-
ka Crystalu zvyšuje produktivitu práce a snižuje 
spotřebu paliva o 5–7 procent. Je totiž vybavena 
systémem Hitchtronic, který jako první uvedl na 
trh právě Zetor a který získal řadu ocenění. Jedná 
se o systém automatické regulace zadního tříbo-
dového závěsu. Při použití tohoto systému není 
nutno nastavovat druhy regulace a jejich citlivost. 
Regulační systém sám měří odpor půdy a podle 
něj upravuje nastavení tříbodového závěsu. 
Kabina Crystalu je prostorná a výrazně eliminu-
je hlučnost. K pohodlnější práci, a tudíž menší 
únavě řidiče, přispívají klimatizace a odpružená 

kabina a náprava. Kabina je navíc vybavena ote-
víracím střešním oknem s nastavitelným šíbrem. 
Výborná ergonomie ovládacích prvků umožňuje 
řidiči intuitivní ovládání traktoru bez nutnosti dlou-
hého učení. Nadčasový design traktorů Zetor 
Crystal navazuje na původní legendární Crystal, 
který se v Zetoru vyráběl od roku 1969. Nový 
Crystal se svými předchůdci inspiroval v ostrých 
hranách a pravidelných geometrických tvarech 
krystalů. Aktuální model traktoru bude vybaven 
červenými koly, toto specifikum plánuje ZETOR 
postupně rozšířit na celé své produktové portfo-
lio. K prvním zákazníkům se Zetor Crystal dosta-
ne na podzim. 

Přehled technických inovací nového  
Crystalu:
■■ šestiválcové motory
■■ systém vstřikování paliva CommonRail
■■ prodloužený rozvor náprav na 2840 mm
■■ přední odpružená hnaná náprava (na přání)
■■ širší rozchod kol
■■ otevírací střešní okno s nastavitelným šíbrem
■■ dodávka čerpadla hydrauliky 85 l/min
■■ hluk v kabině pouze 73 dB
■■ přední kola 540/65 R 28
■■ palivová nádrž 300 l + 30 l močoviny
■■ moderní design kapoty
■■ inovovaná přístrojová deska
■■ červená kola

-red- 
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Volšička je českým šampionem
Miroslav Volšička ze společnosti Volšatrans se stal o uplynulém víkendu 
českým šampionem v hospodárné jízdě Optifuel challenge 2015.

B ěhem finálového klání, které se konalo 
v sobotu 5. září 2015 v Renault Truck 
Centru – Čestlice dosáhl z osmičky fina-

listů nejvyššího bodového skóre a s tím spojený 
titul národního vítěze. Soutěžící řidiče přišlo pod-
pořit více jak 300 pozvaných hostů z řad zákazní-
ků a obchodních partnerů, na které čekal během 
dne bohatý doprovodný program. 
Osmička řidičů změřila své síly během finálového 
klání v ekonomické jízdě s naloženou soupravou 
T 460 Optifuel, v jízdě zručnosti a v testu znalostí 
Renault Trucks a pneumatik Michelin. Všichni zú-
častnění řidiči prokázali své umění a jejich dosa-
žené výsledky byly těsné. Šampionem může být 
však jeden, a tím nejlepším řidičem letošního fi-
nále Optifuel Challenge 2015 byl Miroslav Volšič-
ka ze společnosti Volšatrans. Na stupně vítězů 
ho doprovodil druhý v pořadí Tomáš Knikner ze 
společnosti FM Transport, s. r. o., a třetí Miloslav 
Pařízek ze společnosti Krahulec International Lo-
gistic. Na tři nejlepší finalisty a společnosti, které 

reprezentovali, čekaly hodnotné ceny od Renault 
Trucks a partnerů soutěže Michelin a Automax – 
oficiálního dovozce motorových olejů Shell.
Český šampion Optifuel Challenge 2015 se spolu 
s druhým nejlepším řidičem zúčastní velkého me-
zinárodního finále, které se bude konat začátkem 
října 2015 v portugalském Lisabonu.
„Letošní soutěž Optifuel Challenge přilákala více 
jak 210 řidičů, kteří se rozhodli ukázat své doved-
nosti v průběhu kvalifikačního kola od 1. května 
do 21. srpna 2015. Jejich počet, který předčil 
loňský ročník téměř dvojnásobně, nás utvrzuje 
o vzrůstající oblíbenosti modelové řady Renault 
Trucks T, která se chlubí titulem International 
Truck of the Year 2015, nejen u dopravců, ale 
i samotných řidičů, což nás velmi těší,“ řekl Šte-
fan Krajči obchodní ředitel Renault Trucks ČR.
Finále Optifuel Challenge 2015 podpořili partne-
ři Kögel, Michelin, Automax – oficiální dovozce 
motorových olejů Shell, Renault Česká Republi-
ka a Renault Pyramida Průhonice+, Pierre Fabre 

Dermocosmetique Tchequie a Paragan, kteří pří-
znivcům značky Renault Trucks představili své 
produkty a dali jim tak na chvíli zapomenout na 
nervozitu z finálového klání.

-red- 

Teď je ta chvíle na výměnu!
S DKV snadno přejdete od 1. dubna 2016  
z belgických Eurovinět na mýtné palubní jednotky. 
Kamiony s celkovou přípustnou hmotností nad 3,5 tuny budou od 1. dubna 2016 potřebovat v Belgii místo 
doposud platných Eurovinět palubní jednotky. Přenechte starosti se změnou odborníkovi na mýtné.  
DKV vám nabízí jednoduché vyúčtování, prvotřídní servis a nejlepší podmínky. 

Další informace naleznete na www.dkv-euroservice.com, případně využijte zákaznickou linku 221 990 111.  

Zaregistrujte se již dnes! 
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Vítězem českého finále Optifuel Challenge 2015 
se stal Miroslav Volšička
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➔ Automobily

Nový SEAT Alhambra
SEAt pokračuje ve své produktové ofenzivě představením  
nové generace modelu Alhambra.

I nteligentní a všestranný automobil v kategorii 
MPV je až o 10 procent úspornější díky zcela 
novým motorům TSI a TDI a ještě dynamičtěj-

ší díky vyššímu výkonu. Alhambra zůstává v čele 
svého segmentu nabídkou nových komfortních 
a asistenčních systémů, které jsou doplněny ino-
vativními funkcemi v oblastech konektivity a infor-
mačních a zábavních systémů.
Nová Alhambra přichází s novou generací in-
formačního a zábavního systému SEAT Easy 
Connect, vybaveného dotykovým displejem 
s vysokým rozlišením. Nejmodernější proceso-
ry zajišťují rychlejší spouštění systému, rychlý 
výpočet trasy a zcela novou úroveň konektivity. 
Media System Plus a navigační systém lze po-
mocí systému SEAT Full Link propojit se systé-
my Mirror Link, Google Android Auto a Apple Car 
Play. Díky tomu vznikne přímé propojení mezi 
chytrým telefonem a 6,5“ dotykovým displejem 
vozidla, na němž může řidič bezpečně ovládat 
velký počet aplikací.

MirrorLink pro optimální integraci
MirrorLink je dokonalým technickým řešením pro 
bezpečné ovládání chytrých telefonů a mnoha je-
jich funkcí i aplikací prostřednictvím informačního 
a zábavního systému modelu Alhambra. Přísluš-
né prvky ovládacího rozhraní chytrého telefonu 
jsou „zrcadleny“ na dotykovém displeji. Tato 

funkce pro snadné a plynulé ovládání je dostup-
ná pro rostoucí počet chytrých telefonů Android 
kompatibilních se systémem MirrorLink.

Nové motory – ještě vyšší výkony s nižší 
spotřebou paliva
Nová generace modelu Alhambra přichází na 
trh s kompletně modernizovanou paletou záže-
hových a vznětových motorů. Všechny jednotky 
splňují přísnou emisní normu Euro 6. Motory 
s přímým vstřikováním paliva a přeplňováním 
turbodmychadlem jsou kromě toho až o 10 pro-
cent úspornější. Například Alhambra TDI s výko-
nem 85 kW/115 k patří mezi nejúspornější vozy 
ve svém segmentu se spotřebou 5,0 l/100 km 
a emisemi CO2 130 g/km.
Motory 2.0 TDI jsou nabízeny ve výkonových vari-
antách 85 kW/115 k, 110 kW/150 k a 135 kW/184 k  
(točivý moment 380 Nm). Dva zážehové motory 
TSI poskytují nejvyšší výkon 110 kW/150 k, resp. 
162 kW/220 k (točivý moment 350 Nm) ve vrchol-
né verzi celé modelové řady, což je o 20 k více, 
než nabízel předchozí motor. Motor TDI s vý-
konem 110 kW/150 k se dodává také ve verzi 
4Drive s trvalým pohonem všech kol. S výjimkou 
vstupního vznětového modelu lze všechny mo-
tory kombinovat s dvouspojkovou automatickou 
převodovkou DSG (sériově pro nejvýkonnější zá-
žehový motor). Nová generace DSG nabízí funk-

ci setrvačné jízdy pro úsporu paliva. Alhambra 
pokračuje v jízdě s odpojeným motorem, jakmile 
řidič uvolní pedál plynu.

Vyšší úroveň bezpečnosti díky novým 
asistenčním systémům
Součástí sériové výbavy nového modelu Alham-
bra je multikolizní brzda. Pokud dojde ke kolizi 
a řidič již nemůže své vozidlo ovládat, začne 
tento systém automaticky brzdit, aby zabránil 
sekundárním kolizím. Novinkou v nabídce je sys-
tém pro sledování mrtvého úhlu, který při změ-
ně jízdního pruhu upozorňuje řidiče na vozidla 
jedoucí v mrtvém úhlu. Jeho doplňková funkce 
podporuje řidiče při couvání z kolmo orientova-
ného parkovacího místa upozorňováním na vozi-
dla, která přijíždějí ze stran. Parkování usnadňuje 
třetí generace parkovacího asistenta s automati-
zovaným řízením.
Asistent dálkových světlometů reaguje na různé 
světelné podmínky a zajišťuje, aby nebyli řidiči 
vpředu jedoucích a protijedoucích vozidel osl-
ňováni světlomety. Systém pro rozpoznávání 
únavy řidiče analyzuje chování řidiče za volan-
tem a v případě potřeby doporučí řidiči přestávku 
k odpočinku. Systém pro rozpoznávání doprav-
ních značek upozorňuje řidiče na aktuálně platná 
omezení rychlosti a další důležité skutečnosti.
Systém adaptivní regulace podvozku DCC mění 
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během milisekund nastavení ventilů v tlumičích, 
aby charakteristiku tlumení dokonale přizpůsobil 
aktuální jízdní situaci. Tím je zaručena vynikající 
úroveň jízdního komfortu v kombinaci s příjemně 
sportovním charakterem. K výjimečně vysoké 
úrovni komfortu při cestování na dlouhé vzdále-
nosti přispívají také nová masážní sedadla. Dal-
ším komfortním prvkem je bezklíčový přístupový 
systém, který umožňuje vůz zamknout, odem-
knout nebo spustit motor s klíčkem v kapse nebo 
kabelce.

Citlivě modernizovaný dynamický 
design
SEAT Alhambra odhaluje svůj dynamický cha-
rakter na první pohled. Dobře vyvážené propor-
ce, jasné linie a osobitě tvarované podběhy kol 
mu dodávají nepřehlédnutelný vzhled se sportov-
ním charakterem, který je v segmentu MPV jedi-
nečný. Alhambra věrně zrcadlí designérský styl 
značky SEAT šípovitým tvarem kapoty, charak-
teristickou maskou chladiče a předním otvorem 
pro přívod vzduchu. Design modelu Alhambra byl 
proto jen citlivě modernizován. Nové zadní svět-
lomety LED se vyznačují osobitým světelným 
designem značky SEAT, který zdůrazňuje rodin-
nou příslušnost, což platí i pro nové logo značky 
SEAT v upravené masce chladiče. Svěží vzhled 
završují nové barvy karoserie a nový design kol.
Interiér nabízí nové kombinace barev, design 
volantu pochází z modelu SEAT Leon a některé 
ovládací prvky byly přepracovány. Struktura vý-
bavových linií byla přepracována: nová Alhamb-
ra je nyní nabízena s výbavami Reference, Style 
a Style Advanced.

Všestranný společník na cestách
Dynamický, prémiový a extrémně flexibilní 
SEAT Alhambra s nejvyšší kvalitou je díky své 
enormní všestrannosti dokonalým společníkem 
pro všechny aspekty života. Model Alhambra 
může být vybaven třemi řadami sedadel s pro-
storem pro až sedm osob. Všechna sedadla ve 
druhé řadě mohou být vybavena integrovanými 
dětskými sedačkami. Nová masážní funkce pro 
sedadlo řidiče se dodává na přání ve výbavové 
linii Style Advanced. Na přání mohou být sedadla 
čalouněna Alcantarou a kůží. Sedadla ve druhé 
a třetí řadě sedadel lze snadno sklopit a složit do 
podlahy. Tím vznikne zavazadlový prostor o ob-
jemu až 2430 litrů. Několik důmyslně navržených 
odkládacích schránek umožňuje řádné uložení 
věcí, zatímco na přání dodávané panoramatické 
skleněné střešní okno zaplavuje interiér příjem-
ným světlem. Prémiové materiály vytvářejí atrak-
tivní prostředí a všichni cestující mohou cestovat 
v maximálním komfortu díky ergonomickým se-
dadlům čalouněným kůží nebo tkaninou. Nový 
SEAT Alhambra je u českých prodejců SEAT 
k dispozici od konce července. 
SEAT je jedinou společností ve Španělsku v od-
větví automobilového průmyslu s kompletní šká-
lou činností zahrnujících návrh designu, vývoj, 
výrobu a prodej osobních vozů. Nadnárodní spo-
lečnost se sídlem v Martorellu (Barcelona) je čle-
nem koncernu Volkswagen Group. SEAT vyváží 
více než 80 % své výroby a působí v 75 zemích. 
V roce 2014 dosáhl SEAT historicky nejvyšších 

výnosů z prodeje ve výši téměř 7,5 miliardy EUR 
a na celém světě prodal 390 500 vozidel. 
Skupina SEAT zaměstnává 14 000 kvalifikova-
ných pracovníků ve třech výrobních závodech 
Barcelona, El Prat de Llobregat a Martorell, kde 
kromě ostatních modelů vyrábí především vel-
mi úspěšné modelové řady Ibiza a Leon. Vozy 
SEAT Alhambra dodává výrobní závod koncernu 
Volkswagen Group v portugalském městě Pal-
mela, vozy SEAT Mii vyrábí závod ve slovenské 
Bratislavě a Toledo závod v Mladé Boleslavi 
v České republice.

Španělská nadnárodní společnost disponuje 
jako největší průmyslový investor do výzkumu 
a vývoje ve Španělsku také technickým centrem, 
které v roce 2015 slaví své 40.výročí. V technic-
kém centru pracuje 900 inženýrů na vývoji ino-
vativní automobilové techniky. V souladu s vy-
hlášenou strategií důsledné ochrany životního 
prostředí odpovídají veškeré aktivity společnosti 
SEAT kritériím trvale udržitelného rozvoje, a to 
se zvláštním zřetelem na snižování emisí CO2, 
efektivní využívání energií, recyklaci a opakova-
né využívání zdrojů. -red- 
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Jurid představuje sady
brzdových obložení Evo-Kit

Federal-Mogul Motorparts dále rozšiřuje nabídku své prémiové značky 
o 117 sad obložení s předinstalovanými komponenty. Všechny sady jsou 
připraveny pro přímou instalaci.

F ederal-Mogul Motorparts, divize Federal-
-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ: 
FDML), oznamuje rozšíření výrobního 

programu brzdových dílů. Německý výrobce ori-
ginálních brzdových dílů Jurid uvádí na trh no-
vou komplexní produktovou řadu brzdových sad 
obložení s předinstalovanými komponenty, které 
jsou vhodné pro okamžitou montáž.
Sady Jurid Evo-Kit jsou navrženy pro úsporu 
času při výměně obložení. „One-stop-shop“ sada 
obsahuje vše, co je pro rychlou a bezproblémo-
vou montáž zapotřebí, včetně originálního typu 
nastavovacího mechanismu a dalšího příslušen-
ství. Pro další zrychlení montáže je každá sada 
vybavena letákem s detailními montážními in-
strukcemi, které mechanika vedou instalací krok 
po kroku. Nabídka obsahuje 117 referenčních 
čísel pokrývajících většinu hlavních automobilo-
vých značek. 
„Jurid má více než stoletou historii ve výrobě brz-
dových komponentů a je znám jako brzdový spe-
cialista dodávající výrobky mimořádné kvality. 
Neustále se snažíme, abychom mohli zákazní-
kům nabídnout nejlepší výrobky, služby a odbor-
né poradenství,“ řekl Tudor Armasu, Aftermarket 
Product Marketing Manager Braking EMEA spo-
lečnosti Federal-Mogul Motorparts. „Rozšíření 
nabídky značky Jurid o sady Evo-Kit bude brzy 
následováno rozšířenou nabídkou brzdových 
kapalin, které splňují neustále se vyvíjející poža-
davky našich zákazníků.“

Jurid bude během letošního roku nadále roz-
šiřovat sortiment o nové výrobky a spolu s na-
bídkou brzdových kapalin dále zvyšovat pokrytí 
automobilového parku ve všech produktových 
skupinách. Sady Evo-Kit jsou již i s vyobrazením 
zařazeny v elektronických katalozích dílů Tec-
Doc a FMeCat.
Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ: 
FDML) je přední světový dodavatel produktů 
a služeb světovým výrobcům a servisním cent-
rům osobních a nákladních vozidel, v námořní, 
železniční, letecké dopravě a také pro výrobce 
elektrické energie a další průmyslová odvětví. 
Produkty a služby společnosti umožňují snižovat 
spotřebu paliva a objem emisí a zvyšovat úroveň 
bezpečnosti vozidel.
Federal-Mogul má dvě nezávislé obchodní divi-
ze. Výkonní ředitelé obou divizí podléhají přímo 
Radě ředitelů Federal-Mogulu.
Federal-Mogul Motorparts prodává a distribuuje 

široké portfolio produktů více než 20 nejuznáva-
nějších značek na globálním trhu s náhradními 
díly pro motorová vozidla. Zároveň se výrobky 
Federal-Mogul dodávají jako originální vybave-
ní pro nová vozidla. Mezi značky Federal-Mo-
gul Motorparts na trhu s náhradními díly patří 
BERU®* zapalovací a žhavící systémy; Champi-
on® zapalovací svíčky, stěrače a filtry; motorové 
díly AE®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, Nüral® 
a Payen®; MOOG® řízení a díly podvozku; Fe-
rodo®, Wagner®, Beral®, Necto®, Duron®, Jurid®, 
Stop® a Abex® brzdové komponenty.
Federal-Mogul Powertrain navrhuje a vyrábí ori-
ginální díly hnacího ústrojí a dále produkty systé-
mové ochrany pro automobilový a těžký průmysl. 
Federal-Mogul byl založen v Detroitu v roce 
1899. Jeho celosvětová centrála je v Southfieldu 
ve státě Michigan v USA. Společnost zaměstná-
vá téměř 50 tisíc pracovníků v 34 zemích světa.

-red- 
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Poskytování služeb
Conti360° Fleet Services v Evropě

Před několika lety byl spuštěn systém služeb 
Conti360° Fleet Services, který se od té doby 
velmi úspěšně rozvinul.

S tále více přepravců po celé Evropě vyu-
žívá kompletní servisní služby pro pne-
umatiky Continental. Profitují z výhod 

celoevropsky jednotných servisních služeb ve 
standardizované formě za výhodné ceny. To 
všechno mohou přepravcům poskytnout modu-
lární služby Conti360° Fleet Services se svými 
pěti moduly ContiFitmentService, ContiFleet-
Check, ContiFleetReporting, ContiCasingMan-
agement a ContiBreakdownService.
Služby Conti360° Fleet Services poskytují širo-
ké spektrum výrobků a služeb. Nabídka struk-
turovaná do jednotlivých servisních modulů je 
k dispozici v mezinárodním měřítku na velmi 
vysoké kvalitativní úrovni a pomáhá minimalizo-
vat náklady na pneumatiky ve vozovém parku. 
Každý zákazník si může nechat sestavit balíček 
servisních služeb přímo na míru, aby optimálně 
odpovídal jeho požadavkům na správu pneuma-
tik. Zahrnuty jsou všechny služby, které se týkají 
vybavení pneumatikami nákladních vozidel a au-
tobusů. Začínají výběrem správné pneumatiky, 

jejím zakoupením a odbornou montáží, kterou 
provede ContiFitmentService. Zákazník si může 
své pneumatiky klasicky koupit nebo je používat 
za úhradu paušální sazby na kilometr. V rámci 
ContiFleetCheck sledují příslušní profesionálové 
používání pneumatik během celé jejich životnosti 
až do plánovaného nákupu dalších pneumatik. 
Provedou inspekci všech pneumatik, zkontrolují 
případná poškození a pravidelně měří hloubku 
dezénu a tlak vzduchu. ContiFleetChecks uka-
zují stav pneumatik v průběhu času a dokumen-
tují opravy prováděné během servisních prací. 
ContiFleetReporting kompletně dokumentuje pro 
zákazníka všechny údaje relevantní pro pneu-
matiky a zjišťuje transparentnost nákladů. Conti-
CasingManagement je modul, který řídí po skon-
čení první životnosti pneumatik jejich vyzvednutí, 
prohlídku a odvoz starých pneumatik k protekto-
rování nebo recyklaci. Pokud dojde během cesty 
k poškození pneumatiky, zkrátí služba ContiBre-
akdownService prostoje na minimum. Evropská 
asistenční služba je k dispozici po celý rok, 24 
hodin denně. Rostoucí mezinárodní doprava se 
projevuje také u těchto služeb. V případě poško-
zení pneumatiky poskytne horká linka Conti360° 
okamžitou exkluzivní pomoc v příslušném jazyce 
podle potřeby.
Služby Conti360° Fleet Services jsou v součas-
nosti aktivní na všech důležitých trzích v Evropě 
– např. v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii, 
Španělsku, Polsku, České republice, Rakousku, 
Slovensku, Maďarsku. 24hodinovou asistenční 
službu nabízí Continental dokonce ve 37 evrop-
ských zemích. -red- 

Pro další informace

www.continental-truck-tires.com/cz

Jakoukoliv cestu 

použijete,

máme správné

řešení.
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➔ Volkswagen

Caddy a Transporter
na český trh

Volkswagen Užitkové vozy uvedl na český trh nové generace modelových 
řad Caddy a Transporter.

F iremní i soukromí zákazníci mají v obou 
případech široký výběr variant za atrak-
tivní ceny a získají rozšířenou čtyřletou 

záruku v rámci standardní výbavy. Nabídka no-
vého modelu Caddy 4 začíná za akční cenu od 
326 264 Kč (bez DPH; skříňová verze s motorem 
1.6 TDI/55 kW), resp. 422 847 Kč s DPH (kombi 
Trendline, 1,2 TSI/62 kW). Transporter ve skříňo-
vé verzi s krátkým rozvorem a motorem 2.0 TDI 
o výkonu 62 kW přijde na 482 004 Kč (bez DPH). 
Volkswagen Užitkové vozy zároveň připravil vel-
mi atraktivní speciální edice Caddy Generation 
Four a Multivan Generation Six, které představují 
časově omezenou nabídku u příležitosti uvedení 
obou novinek na trh. Na všechny modely se vzta-
huje 4letá záruka, která je tvořena 2letou zárukou 
výrobce bez omezení ujetých kilometrů a 2letou 
zárukou importéra s omezením na 150 000 km 
v případě Caddy resp. 180 000 km u řady Trans-
porter/Multivan.
Volkswagen Caddy je velmi oblíbeným vozem 
podnikatelů. Vstupní verze modelové řady 
Caddy jsou poháněny motorem TSI o výkonu 
62 kW/84 k, jímž začíná také nabídka speciální-
ho akčního modelu Caddy Generation Four. Vý-
bava čtvrté generace modelové řady Caddy byla 
rozšířena o pokrokové asistenční systémy, mezi 
něž patří například multikolizní brzda, systém 
sledování situace před vozidlem Front Assist 
včetně funkce nouzového brzdění City Brake, 
asistent dálkových světlometů Light Assist, asi-
stent pro rozpoznávání únavy řidiče Driver Alert, 

adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Con-
trol) a parkovací asistent Park Assist, který pře-
vezme řízení při parkování na podélně i kolmo 
orientovaná parkovací místa.
Stejně jako u modelu Caddy mají zákazníci 
na výběr nepřeberné množství nejmoderněj-
ších prvků bezpečnostní a komfortní výbavy 
i pro modely Transporter, Caravelle, Multivan 
a California šesté generace. Pro verze s uza-
vřenou karoserií je poprvé nabízen nový systém 

adaptivní regulace podvozku DCC (Dynamic 
Chassis Control) s režimy pro komfortní nebo 
sportovní jízdu. Informační a zábavní systém 
zaujme svým 6,33“ displejem, který se automa-
ticky přepne z režimu zobrazování do režimu 
ovládání, jakmile se k jeho povrchu přiblíží ruka 
uživatele.
Pro nové modely T6 je připravena zcela nová 
generace ještě hospodárnějších motorů TDI, 
splňujících emisní normu EU6. Dvoulitrový tur-
bodiesel TDI je nabízen ve výkonových stupních 
62 kW/84 k, 75 kW/102 k, 110 kW/150 k nebo 
150 kW/204 k. Nabídku završuje dvoulitrový zá-
žehový čtyřválec TSI ve dvou výkonových vari-
antách 110 kW/150 k nebo 150 kW/204 k. Nové 
motory snižují spotřebu paliva napříč celou mo-
delovou řadou přibližně o jeden litr na 100 kilome-
trů v porovnání s předchozí generací.
Volkswagen Užitkové vozy nabízí u příležitosti 
uvedení modelu T6 na trh speciální edici Gene-
ration Six. Jejím základem je Multivan Comfort-
line, jehož sériová výbava je rozšířena o tmavě 
tónovaná skla oken, přední a zadní světlomety 
LED, mlhové světlomety s funkcí odbočovacích 
světel a chromovaný paket. Na výběr jsou čtyři 
dvoubarevné laky s barevně sladěnými ozdob-
nými prvky. Rovněž na přání jsou k dispozici 18“ 
kola z lehké slitiny v retro designu Disc.
Jen pár dní po uvedení obou nových LUV – VW 
Caddy a T6 – na český trh, byly na IAA ve Frank-
furtu představeny další verze těchto lehkých užit-
kových vozidel.

Volkswagen Transporter T6 je již na českém trhu

K dispozici bude i karoserie s vysokou střechou
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Caddy Alltrack
Volkswagen Užitkové vozy poprvé vystavil na 
mezinárodním autosalonu IAA ve Frankfurtu 
nad Mohanem nejnovější verzi svého bestselle-
ru Caddy v offroadovém stylu. Nástupce mode-
lu Cross Caddy se nyní jmenuje Caddy Alltrack 
a opět bude nabízen jako osobní i skříňový vůz. 
Nejnovější varianta městského dodávkového 
vozu a rodinného MPV se výrazně odlišuje od 
ostatních verzí Caddy exkluzivními 17“ koly 
„Quito“ z lehké slitiny, novým metalickým lakem 
v odstínu béžová Mojave a na přání dodávaným 
pohonem všech kol 4Motion. Robustní vzhled 
vozidlu dodává celá řada individuálních stylistic-
kých prvků v oblasti vnější výbavy, doplněných 
matně stříbrnými prahovými lištami s nápisem 
Alltrack. Černé ochranné lemování podběhů 
kol, černé boční prahy a spodní části nárazní-
ků umocňují robustnost vozidla. Zároveň tvoří 
vizuální kontrast s vnějšími díly karoserie lako-
vanými v barvě vozu. Patří mezi ně nárazníky, 
boční ochranné lišty nebo kliky dveří. Ochranný 
panel spodní části vozidla je černý se stříbrným 
doplňkovým prvkem. Všechny uvedené úpravy 
zdůrazňují offroadový vzhled nového modelu 
Alltrack. Nový Caddy Alltrack v offroadovém 
stylu zaujme rovněž specifickou lakovanou 
mřížkou masky chladiče s třemi chromovanými 
ozdobnými lištami, stříbrně lakovanými kryty 
vnějších zpětných zrcátek osobních verzí, dvo-
jitými světlomety s halogenovými žárovkami H7, 
mlhovými světlomety, tmavě tónovanými kry-
cími skly zadních světlometů, logy Alltrack na 
masce chladiče a zádi a stříbrnými podélnými 
střešními nosiči.
Caddy Alltrack má co nabídnout nejen svým 
vzhledem, ale i vnitřními hodnotami. Základem 
je nejnovější generace modelové řady Caddy, 
výbava zahrnuje mnoho prvků vyšší výbavové 
linie Comfortline a k dispozici jsou všechny kom-
binace motorů a převodovek, které jsou dostupné 
v rámci široké nabídky pro výbavovou linii Trend-
line. Aktuálně lze objednávat čtyři úsporné vzně-
tové motory 2.0 TDI, tři zážehové motory 1.0 TSI, 
1.2 TSI a 1.4 TSI a úsporný motor 1.4 TGI na 
zemní plyn. V závislosti na motoru jsou na výběr 
pětistupňové nebo šestistupňové mechanické 
převodovky, resp. šestistupňové nebo sedmi-
stupňové dvouspojkové převodovky DSG. Nový 
Caddy Alltrack lze navíc na přání objednat s po-
honem všech kol 4Motion.

Volkswagen T6 California
Volkswagen Užitkové vozy představil na letoš-
ním veletrhu Caravan Salon v Düsseldorfu ve 
výstavní premiéře novou generaci modelu Cali-
fornia v nových výbavových liniích Beach, Coast 
a Ocean. Expozici značky Volkswagen Užitkové 
vozy ozdobilo rovněž nové vozidlo pro volný čas 
Caddy Beach a univerzální Multivan.
Vstupní verzí je California Beach jako dokonalá 
kombinace až sedmimístného osobního vozu 
a obytného vozidla, které nabízí až pět lůžek. 
Díky manuálně výklopné střeše a dvěma roz-
vorům představuje California ideální řešení pro 
každodenní provoz i prázdninové cestování. 
Pro všechny verze modelu California jsou sa-
mozřejmostí integrované rolety na oknech, což 
platí i pro otočná přední sedadla, která zvyšují 
variabilitu uspořádání interiéru. Díky kombinaci 
s vyjímatelným kempinkovým stolem v bočních 
posuvných dveřích a skládacími křesly v zadním 
výklopném víku je majitel kdykoli připraven i na 
spontánní výlet. Novinkou je varianta California 
Coach, která je díky manuálně výklopné střeše 
a vestavěnému nábytku z hliníku s ozdobným 
obložením ze světlého dřeva spíš obytným než 
osobním vozidlem, aniž by to však bylo na úkor 
praktické využitelnosti v každodenním provozu. 
Až pětimístný interiér je skvělou ukázkou promy-
šlenosti konceptu modelu California. Komfortní 
život i na delších cestách umožňuje kuchyňka 
s dřezem z ušlechtilé oceli, chladnička o objemu 
42 litrů, plynový vařič se dvěma hořáky a mnoho 

praktických úložných prostorů. Rozsáhlejší výba-
vu nabízí verze California Ocean. 
Zásadním rysem modelové řady California je 
kromě variabilního multifunkčního interiéru a in-
tegrovaného příslušenství výklopné dvoulůžko 
v „prvním patře“. Díky tomu byla zachována 
výklopná střecha s lůžkem o rozměrech 1,2 x 2 
metry a osvědčený půdorys se sklopnou lavicí 
vzadu, kterou lze rozložit na lůžko, a v závislosti 
na výbavě, štíhlou kuchyňskou linkou s chladnič-
kou, plynovým vařičem a kuchyňským dřezem, 
jakož i úložnými prostory na levé straně. Modely 
California kromě toho disponují sériově nebo na 
přání veškerými inovacemi nejnovější generace 
modelové řady T, od asistenčních systémů, přes 
nejnovější informační a zábavní systémy, včetně 
„App Connect“, až po adaptivní podvozek. Díky 
nim je cestování ještě komfortnější, bezpečnější 
a zábavnější.
Malým bratrem modelu California je Caddy 
Beach, který je cenově výhodným obytným vo-
zem (na českém trhu se paket Caddy Beach 
dodává pro modely Caddy/Caddy Maxi ve výba-
vových liniích Generation Four/Trendline za pří-
platek 68 613 Kč s DPH) s mimořádnou úrovní 
praktičnosti pro každodenní provoz. Součástí in-
teriéru je lůžko (cca 2,0 x 1,1 m) pro nocleh, které 
lze rozložit několika málo úkony. Dvěma vyjíma-
telnými odkládacími kapsami lze přitom zakrýt 
zadní boční okna. Na přání lze pro model Caddy 
Beach objednat stan, který se připevní k zádi.

-red- 

VW Caddy se skříňovou karoserií může dostat za příplatek i střešní otvor tzv. 
„žirafon“

Caddy s výbavou Alltrack a pohonem 4Motion je v nabídce jak v osobním, tak 
v užitkovém provedení

Už se rozjíždí výroba i oblíbené obytné verze California
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Bridgestone na IAA 2015
ve Frankfurtu nad Mohanem

Bridgestone, největší výrobce pneumatik a gumárenských produktů 
na světě, bude mít zajímavou expozici na letošní výstavě iaa inovativní 
pneumatiky a technologie.

T ento veletrh přináší řešení v oblastech 
hospodárnosti, trvalé udržitelnosti a bez-
pečnosti, jež představují největší aktuální 

výzvy pro automobilový průmysl.

Hospodárnost nové pneumatiky ologic
Expozice značky Bridgestone poskytne ná-
vštěvníkům možnost detailní prohlídky revo-
luční pneumatiky Ecopia EP500 s technologií 
ologic, která je exkluzivně dodávána pro elek-
tromobil BMW i3. Technologie Bridgestone olo-
gic, poprvé aplikovaná ve spolupráci s BMW, 
využívá synergie velkého průměru pneumatiky 
a úzkého běhounu. Výsledkem je výrazné sní-
žení aerodynamického odporu vzduchu a vali-
vého odporu při současném zachování nejvyšší 
úrovně přilnavosti.

Bezpečnost díky technologii run-flat
V oblasti bezpečnosti vystaví Bridgestone nej-
novější generaci pneumatik s technologií RFT 
(Run-Flat Technology). Bridgestone je průkop-
níkem technologie run-flat a vyvíjí pneumatiky 
pro originální výbavu i pro trh náhradní spotře-
by, které poskytují řidičům komfortní způsob, jak 
bezpečně vyřešit situaci po náhlé ztrátě tlaku 
v pneumatice.

Trvale udržitelná řešení
Do vzdálenější budoucnosti hledí bezvzduchová 
koncepční pneumatika Air Free Concept Tyre, 
která směřuje k trvale udržitelnému řešení s níz-
kými náklady na údržbu a maximální recyklací 
použitých pneumatik a jiných surovin.
Magnetem expozice Bridgestone bude solár-
ní elektromobil s označením World Solar Car, 
s nímž se japonská univerzita Kogakuin zúčast-
nila v roce 2013 soutěže Bridgestone World So-
lar Challenge v Austrálii. Bridgestone je hlavním 
sponzorem této akce, která podporuje inova-
ce a pokrok ve vývoji trvale udržitelné mobility. 
V roce 2013 se soutěže zúčastnilo 40 týmů z 23 
zemí. Letos se tato akce uskuteční v říjnu.

Vynikající výsledky v testech pneumatik
Bridgestone vystaví rovněž své vlajkové lodi 
z aktuální nabídky prémiových pneumatik, včet-
ně sportovní pneumatiky Potenza S001 pro vyso-
kovýkonné vozy, jimiž bude vybaven Lexus LFA 
vystavený v expozici Bridgestone. Tento super-
sportovní vůz posouvá při závodech na okruhu 
Nürburgring limity výkonnosti a perfektně se hodí 
k řadě pneumatik Potenza!

Mezi exponáty nebude chybět ani cestovní pneu-
matika Turanza T001, Dueler H/P Sport a nejno-
vější specialisté na zimu Blizzak LM-80 EVO pro 
SUV a Blizzak LM001. Posledně uvedená pneu-
matika byla jasným favoritem mezi ostatními 
konkurenty v testu německého autoklubu ADAC 
(Allgemeiner Deutscher Automobil-Club). ADAC 
ve svém nejnovějším testu zimních pneumatik 
zařadil pneumatiku Blizzak LM001 v celkovém 
pořadí na druhé místo. Na mokru byla bezkonku-
renčně nejlepší a celkově obdržela velmi prestiž-
ní ocenění „velmi doporučovaná“.

Firestone je zpět
Součástí expozice Bridgestone ve Frankfurtu 
bude poprvé po mnoha letech značka Firestone. 
Hvězdou bude závodní monopost IndyCar, který 
dosahuje s hladkými závodními pneumatikami 
Firehawk – symbolem dominantního postavení 
značky Firestone v americkém závodním seriálu 
IndyCar – rychlosti 320 km/h. Od vítězství v prv-
ním závodě Indy 500 v roce 1911 vyhrála značka 
Firestone víc závodů Indy 500 než všechny kon-
kurenční značky pneumatik dohromady!
Firestone je v současnosti opět výrazně příto-
men v evropském segmentu pneumatik střední 
cenové úrovně prostřednictvím velmi konku-
renceschopné nové řady produktů. Firestone je 
podporován společností Bridgestone jako hlavní 
součást její víceznačkové strategie. Na autosa-
lonu ve Frankfurtu budou vystaveny pneumatiky 
Firestone Destination HP pro SUV a Firestone 
Multiseason, nová celoroční pneumatika pro ev-
ropské podmínky.

Bezpečnost je základem strategie 
společnosti Bridgestone
Bezpečnost je tématem, které se vine jako čer-
vená nit celou expozicí společnosti Bridgestone 
na IAA. Bridgestone je jako globální jednička 
ve svém oboru přesvědčen o tom, že by měl 
vést ofenzivu zaměřenou na zvyšování úrovně 
bezpečnosti na silnicích. V praxi proto realizuje 
všestrannou kampaň a intenzivně investuje do 
nových bezpečnostních technologií. Tyto snahy 
podpoří také expozice ve Frankfurtu vystavený-
mi vizuály z mezinárodní kampaně společnosti 
Bridgestone, upozorňující řidiče na to, že pneu-
matiky jsou jedinou součástí jejich vozidla, jež 
udržuje kontakt s vozovkou. O to důležitější je 
kupovat kvalitní pneumatiky a řádně o ně pe-
čovat.
Bridgestone Europe NV/SA s evropskou cen-
trálou v belgickém Bruselu je klíčovou divizí 
Bridgestone Corporation, největšího výrobce 
pneumatik a gumárenských produktů na světě 
se sídlem v Tokiu. V Evropě Bridgestone provo-
zuje vývojové a výzkumné centrum, 8 továren 
a má zastoupení ve více než 30 zemích s celkem 
12 500 zaměstnanci. Pneumatiky vyvíjené a vy-
ráběné v Evropě jsou rovněž exportovány mimo 
evropské teritorium. 
V České republice působí Bridgestone od roku 
1994 a dodává sem kompletní řadu osobních, 
nákladních, motocyklových a zemědělských 
a stavebních pneumatik značek Bridgestone, 
Firestone, Dayton a First Stop. Sídlo společnosti 
je v Praze.

-red- 
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PNEUMATIKY

servis

➔

Nové pneumatiky Matador
pro nákladní automobily a autobusy

Pod značkou Matador byly uvedeny na trh dvě nové pneumatiky – F HR 4 
pro řízené nápravy a D HR 4 pro hnané nápravy.

T yto pneumatiky, které se vyrábí ve ve-
likosti 315/80 R22.5, jsou první z nové 
řady vyvinuté v závodech Matador speci-

álně pro nákladní automobily a autobusy. Kromě 
dlouhé životnosti a značným úsporám paliva se 
vyznačují optimálním řízením a dobrými jízdní-
mi vlastnostmi na všech typech vozovek, ať již 
v místní přepravě nebo v dálničním provozu. 
Pneumatiky velikosti 315/80 R22.5 jsou vhodné 
pro velkou většinu vozidel v sektoru komerční 
osobní a nákladní dopravy v Evropě, a proto 
byla pro zahájení výroby nové řady pneumatik 
v závodech Matador vybrána tato důležitá veli-
kost. Pneumatiky F HR 4 pro řízené nápravy a D 
HR 4 pro hnané nápravy se vyznačují podstatně 
delší životností a přispívají ke snížení spotřeby 
paliva. Nový vzor běhounu zajišťuje optimální 
jízdní vlastnosti a spolehlivý záběr i na mokrých 
vozovkách. Tyto pneumatiky byly navrženy tak, 
aby vyhovovaly nákladním automobilům i auto-
busům a zajišťovaly co nejlepší jízdní vlastnosti 
v místní přepravě i na dálnicích.

Nově vyvinutá směs běhounu použitá v pneu-
matikách Matador F HR 4 pro řízené nápravy 
i D HR 4 pro hnané nápravy značně prodlužuje 
životnost obou modelů. Díky vynikajícím jízd-
ním vlastnostem, které prokazuje i na zasně-
žených vozovkách, je pneumatika F HR 4 pro 
řízené nápravy označena symbolem 3PMSF 
(hora se třemi vrcholy a sněhovou vločkou). 
Obě pneumatiky jsou rovněž označeny sym-
bolem M+S. 
Pneumatiky F HR 4 pro řízené nápravy a D HR 
4 pro hnané nápravy přispívají k maximální hos-
podárnosti vozového parku v důsledku dlouhé 
životnosti, úspory paliva a možnosti protekto-
rování. Robustní kostra obou pneumatik s ob-
zvlášť dlouhou životností, která je dále vyztu-
žená speciálními patkami z ocelových kordů, je 
vhodná k protektorování za horka i za studena. 
Životnost pneumatik lze ještě prodloužit před-
rážkováním.  
Matador je značka pneumatik společnosti Conti-
nental AG od roku 2007. Pneumatiky této etablo-

vané slovenské značky se vyrábí v Púchově na 
Slovensku a společnost Continental je s úspě-
chem dodává do sektoru osobních automobilů 
i komerčních vozidel. Matador nabízí kompletní 
portfolio pneumatik pro komerční vozidla v místní 
i dálkové dopravě.

-RED- 
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Semperit Runner představil novou řadu
pneumatik pro přepravu nákladu a osob

Semperit uvedl novou řadu pneumatik pro použití v kombinované regionální 
a dálkové přepravě uvedením pneumatiky pro řízené nápravy Runner F2 
a pneumatiky pro hnané nápravy Runner D2 v rozměru 315/80 R 22,5.

P neumatiku Runner F2 s optimalizovaným 
valivým odporem dokonale doplňuje vyso-
ký kilometrový výkon pneumatiky Runner 

D2. Obě pneumatiky nabízejí dlouhou životnost 
a nízkou spotřebu paliva. Svou novou řadou pne-
umatik Runner přináší Semperit na trh produkt, 
který usiluje o vylepšení nabídky pneumatik pro 
použití v kombinované regionální a dálkové pře-
pravě. Pneumatika pro řízené nápravy Runner 
F2 i pneumatika pro hnané nápravy Runner D2 
jsou k dispozici v rozměru 315/80 R22,5 a nabízejí 
lepší životnost a výraznou úsporu paliva společně 
s vyšší úrovní bezpečnosti za jízdy dokonce i na 
mokré vozovce. Tyto pneumatiky jsou vhodné pro 
použití na nákladních vozech a autobusech.

Semperit Runner F2 – Nízký valivý odpor 
a spolehlivá ovladatelnost na mokré vozovce. 
Kompaktní dezén Semperit Runner F2 využívá 
v oblastech, u kterých se projevují mírné defor-
mace, materiál odolný vůči oděru. Nová techno-
logie dezénu „Void Optimized Pattern“ přispívá 
k dlouhé životnosti a optimální spotřebě paliva 
pneumatiky Runner F2. Vnější drážky směřují 
rovně, což vede k výraznému vylepšení odolnosti 
dezénu, a to i v provozu v náročních dopravních 
podmínkách. 

Pryžová směs použitá na běhoun optimalizuje 
valivý odpor a zvyšuje tak úsporu paliva. 
Díky hlubším kapsičkovitým lamelám v dezénu, 
které zajišťují lepší odvádění vody, umožňuje 
navíc tato pneumatika pro řízené nápravy bez-
pečnou jízdu na mokré vozovce. Pneumatika 
Semperit Runner F2 má díky tomu ještě lepší 
přilnavost než její předchůdce a na EU štítku 
v parametru záběr za mokra dosahuje úrovně 
B. Pneumatika Semperit Runner F2 je označena 
štítkem M+S.
 
Semperit Runner D2 – Optimální životnost 
a vysoká odolnost.
Pneumatika pro hnané nápravy Semperit 
Runner D2 byla speciálně navržena pro co 
nejlepší trakci, dlouhou životnost a vysokou 
odolnost. Nově vyvinutý dezén využívá bloko-
vou konstrukci s velkým množstvím lamel. Tyto 
lamely, které zabírají téměř dvě třetiny celkové 
hloubky dezénu, poskytují větší stabilitu bloků 
a omezují opotřebení. Díky tomu, že tyto lamely 
přispívají k záběru, je navíc zajištěna obzvláště 
dobrá trakce po celou dobu životnosti pneumatik 
Semperit Runner D2, a to i při rozjíždění a brz-
dění za mokra. 
Stejně jako u pneumatiky Semperit Runner 

F2 je i dezén pneumatiky Semperit Runner D2 
pro hnané nápravy vybaven technologií Void 
Optimized Pattern, který účinně prodlužuje ži-
votnost pneumatiky.  K prodloužení životnosti 
pneumatiky dále přispívá nově vyvinutá směs, 
která umožňuje výraznou úsporu spotřeby pali-
va. Pneumatika Semperit Runner D2 je označe-
na symbolem M+S i symbolem sněhové vločky 
v horách (3PMSF). Kostry pneumatik Semperit 
Runner F2 a Semperit Runner D2 jsou vybaveny 
zesílenou konstrukcí patky, díky které pneuma-
tika dobře odolává změnám zatížení. Vysoká 
odolnost v patce omezuje účinky pákového efek-
tu na bočnice a zvyšuje tak celkovou odolnost 
pneumatiky. Kostry všech pneumatik nové řady 
Semperit Runner lze protektorovat a poskytnout 
jim tak druhý život.

Semperit je značkou pneumatik společnosti 
Continental AG od roku 1985. Společnost Con-
tinental tuto tradiční značku rakouského původu 
nadále úspěšně provozuje v oblasti osobních 
pneumatik i v segmentu pneumatik pro komerční 
vozidla. V oblasti nákladních pneumatik nabízí 
Semperit široké portfolio produktů pro regionální 
a dálkovou dopravu.

-RED- 

Pneumatika Semperit F 2 Pneu Semperit D 2
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➔

Nové Eurocargo
již v provozu 

Výrobce udává že nový automobil iveco Eurocargo je ještě stylovější, 
hospodárnější, bezpečnější, pohodlnější, výkonnější a obratnější.

S polu s těžkým nákladním vozidlem Stra-
lis a lehkým užitkovým vozidlem Daily 
doplňuje nové Eurocargo vývoj produk-

tové řady společnosti Iveco. Nové Eurocargo, 
které se vyrábí v závodě v Brescii oceněném 
stříbrným certifikátem programu World Class 
Manufacturing (WCM), je ideálním obchodním 
společníkem vhodným pro provoz ve městech 
po celém světě.
Oslava letošního 40. výročí společnosti Iveco je 
spojena i s uvedením nového vozidla Eurocargo, 
které je určeno pro provoz ve městech. Eurocar-
go představuje dokonalého partnera do městské-
ho provozu – bere ohled na lidi i životní prostředí, 
je vybaveno mnoha novými funkcemi a pyšní se 
stylovým designem. Toto vozidlo nabízí nízkou 
spotřebu paliva spolu s vynikajícím a jistým ovlá-
dáním a vysokou všestranností. Jen dva roky po 
uvedení modelu splňujícího normu Euro 6 na trh 
provedla společnost Iveco další vylepšení u vo-
zidla, které si zvolilo již půl miliónu zákazníků 
v Evropě, Africe, na Středním východě, v Austrálii 
a Latinské Americe.
Nový model přináší důležité inovace v oblasti 
motorů, bezpečnosti, pohodlí, snížení nákladů 
a šetrnosti k životnímu prostředí, čímž dokončuje 
vývoj produktové řady společnosti Iveco a úzce 
navazuje na úspěch modelů Stralis a Daily, kte-
ré získaly ocenění za mezinárodní nákladní vůz 
roku 2013 (International Truck of the Year), re-
spektive ocenění za mezinárodní dodávku roku 
2015 (International Van of the Year).
Pierre Lahutte, prezident značky Iveco, uvedl: 
„Naše nové nákladní vozidlo Eurocargo si měs-
ta oblíbí. Jedná se o vozidlo, které ocení všichni 
– městům nabízí trvalou udržitelnost, majitelům 
zajišťuje efektivitu a nízké celkové náklady na 
vlastnictví (TCO) a řidičům poskytuje skutečnou 
„kancelář na kolech“, protože je pohodlné, mul-
tifunkční, snadno ovladatelné a ergonomické.“
Nové Eurocargo je jediným vozidlem střední třídy 
splňujícím normu Euro 6 ve své kategorii, které je 
vybaveno jedním systémem pro snižování emisí 
škodlivin – systémem HI-SCR s pasivním filtrem 
pevných částic (DPF). HI-SCR představuje jedi-
ný systém pro řízení emisí škodlivin, který nijak 
neovlivňuje proces spalování, protože využívá 
přívodu čerstvého vzduchu namísto recirkulace 
výfukových plynů.
Vozidla střední třídy se používají hlavně pro 
rozvážkový provoz ve městech a zajišťování ko-
munálních služeb: to je důvod, proč společnost 
Iveco stanovila jako nejvyšší prioritu zlepšení 

výkonu a snížení spotřeby paliva. Nové Eurocar-
go s nabídkou osmi motorů využívá čtyřválcové 
motory Iveco Tector 5 s výkonem 160 a 190 HP, 
které jsou optimalizovány pro provoz ve městech.
Zásluhou vývoje nového turbodmychadla, jež 
umožňuje dosáhnout vyššího kompresního 
poměru a točivého momentu i při otáčkách pod 
1200 ot./min-1, nabízí navíc Eurocargo dynamič-
tější reakci při rozjíždění a akceleraci. Výsledkem 
je výrazná úspora paliva. Kromě toho snižuje Eu-

rocargo spotřebu paliva i při náročném městském 
provozu či na dlouhých trasách prostřednictvím 
systému EcoSwitch, který prodlužuje dobu za-
řazení šestého převodového stupně a omezuje 
možnost podřazení na čtvrtý převodový stupeň, 
a funkce EcoRoll (nabízené u 12stupňových 
převodovek), jež využívá setrvačnosti vozidla při 
jízdě z kopce.
Bezpečnost je rovněž hlavním prvkem u nové 
verze vozidla Eurocargo: kromě airbagu řidiče 
a ovládacích tlačítek na volantu je nové Euro-
cargo vybaveno také všemi důležitými asistenč-
ními systémy, jako je například systém varová-
ní při vybočení z jízdního pruhu (LDWS – Lane 
Departure Warning System), pokročilý systém 
nouzového brzdění (AEBS – Advanced Emer-
gency Braking System) a adaptivní tempomat 
(ACC – Adaptive Cruise Control). Pro zvýšení 

bezpečnosti a zlepšení viditelnosti při řízení jsou 
standardně k dispozici LED světla pro denní sví-
cení (DRL – Daytime Running Lights). Na přání 
lze dodat i xenonové světlomety.
Eurocargo nabízí nejen mnoho nových funkcí, 
ale rovněž se vyznačuje zcela novým designem 
odrážejícím styl uplatněný u modelu Daily, jenž 
využívá nově zpracované deflektory a novou 
přední masku s tvarem připomínajícím úsměv 
a velkým logem značky umístěným uprostřed.

Jak dodává Pierre Lahutte: „Nové Eurocargo je 
ideální partner pro město: respektuje požadavky 
lidí i životního prostředí a nabízí podstatná vy-
lepšení v oblasti designu, bezpečnosti i funkcí. 
Spotřebovává méně paliva a tím současně vy-
pouští do atmosféry méně skleníkového plynu 
CO2. A v neposlední řadě poskytuje vysokou 
míru ovladatelnosti zásluhou lepšího točivého 
momentu motoru a nabízí větší pohodlí pro řidi-
če.“ Jak bylo deklarováno v rámci našeho nového 
směru vývoje charakterizovaného heslem „Iveco: 
Váš partner pro trvale udržitelnou dopravu“, který 
nás staví do pozice jednoho z nejekologičtějších 
výrobců nákladních vozidel v Evropě i na  celém 
světě, je nové Eurocargo důkazem angažova-
nosti společnosti Iveco v oblasti trvale udržitelné 
dopravy.“

-red- 
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CNG v České republice –
pravdy, mýty a aktuální statistiky

O automobily na stlačený zemní plyn CNG je stále větší zájem 
zejména mezi firmami a státní správou.

L etos poprvé také počet nově registrova-
ných CNG automobilů překonal starší 
technologii LPG. Je ale pravda, že je CNG 

bezpečné? Zaplatíte za vůz stejné peníze jako za 
benzinovou či naftovou verzi? A jak je to aktuálně 
s garážováním těchto vozidel?
CNG je v Česku stále populárnější. Podle aktu-
álních informací Českého plynárenského sva-
zu (ČPS) přibylo loni v Česku tolik CNG stanic, 
kolik jich bylo celkem vystavěno v uplynulých 
pěti letech – 26. Letos je přitom tempo výstavby 
ještě rychlejší, jen v prvním půlroce se nových 
stanic otevřelo 15. A odhad do budoucna? Na 
konci roku 2016 by mohli mít čeští motoristé 
k dispozici až 160 veřejných CNG stanic. I přes 
vzrůstající oblíbenost se občas mezi lidmi šíří 
mýty a zavádějící informace. Jak je to s CNG ve 
skutečnosti?

Mýtus 1: Auta na plyn jsou nebezpečná
Pro automobily na stlačený zemní plyn CNG platí, 
že jsou bezpečné a splňují nejpřísnější standar-
dy. „V mnoha případech jde pouze o subjektivní 
pocit řidiče, že má v autě zabudovanou palivovou 
nádrž plnou stlačeného plynu. Ta ovšem obsa-
huje celou řadu pojistných mechanismů, které 
omezují možnost jakékoliv nehody,“ vysvětluje 
Radek Patera, odborník na CNG ze společnosti 
E.ON. Jde zejména o pojistku, která při nárazu 
vozidla uzavře ventil nádrže, aby nemohlo do-
cházet k úniku plynu.

Mýtus 2: Málo „tankovacích“ míst
To, co platilo před několika málo lety, dnes již 
pravda není. V České republice je v současné 
době v provozu už 87 plnicích stanic na CNG. 
Vzhledem k počtu registrovaných aut na tento al-
ternativní pohon jde o vyhovující množství. To se 
navíc bude v budoucnu zvyšovat a v roce 2020 
by podle očekávání odborníků mělo být v provo-
zu 200 až 300 plniček na CNG. Je téměř jisté, 
že hranice 100 otevřených plnicích stanic bude 
překonána ještě letos.

Mýtus 3: Zákaz parkování  
v podzemních parkovištích
Vjezd a parkování vozidel s pohonem CNG v ga-
rážích je ze zákona povolen, pro provozovatele 
parkovacích domů ale platí několik pravidel. 
„Garáže musejí být například vybaveny účinným 
odvětráváním a dále detektory, které signalizují 
výskyt zemního plynu nad stanovenou mez,“ vy-
světluje Radek Patera. Jak loni vyplynulo z roz-
sáhlého testu ÚAMK, v Praze zhruba polovina 

garáží vjezd CNG umožňuje, druhá polovina 
nikoliv, přestože je často dostatečně vybavena. 
„V této oblasti se stále pracuje na úpravách vyhlá-
šek, které by měly směřovat k celoplošnému po-
volení garážování vozů na CNG,“ dodává Patera.

Mýtus 4: Automobily jsou drahé
Kupní ceny vozů s pohonem na stlačený zemní 
plyn CNG dlouhodobě klesají. Dnes přitom do-
sahují maximálně několik desítek tisíc Kč. „Roz-
díl vždy závisí na tom, jaký motor porovnáváte. 
Obecně ale platí, že například v ceně vozu srov-
natelného motoru s pohonem na CNG a naftu již 
nejsou prakticky žádné rozdíly,“ vysvětluje Ra-
dek Patera. Dobře je to vidět na příkladu nejpro-
dávanějšího CNG vozu u nás, kterým je Škoda 
Octavia G-TEC. Rozdíl mezi CNG a naftou je 
v jejím případě něco málo přes 10 000 Kč, u ben-
zinu rozdíl činí asi 30 000 Kč. Také díky malým 
cenovým rozdílům dnes česká Škoda prodá již 
každou desátou Octavii v provedení na stlačený 
zemní plyn.

Mýtus 5: Nákup vozu s alternativním 
pohonem se nevyplatí
Je tomu právě naopak. Automobily na CNG jsou 
díky nižší ceně tohoto paliva v provozu výrazně 
levnější než automobily na benzin či naftu. Roz-
díly se reálně pohybují mezi 30 až 50 % a není 

výjimkou, pokud s vybranými modely vozů zvlád-
nete jezdit i za 1 Kč na kilometr. Například u zmí-
něného automobilu Škoda Octavia G-TEC je 
návratnost investice při nájezdu 30 000 kilometrů 
jen něco málo přes 1 rok. 

Mýtus 6: Nemohu si koupit auto  
na CNG v každé třídě
Toto tvrzení je pravdivé pouze z části. „Pokud bu-
dete chtít kabriolet, budete ho v nabídce vozů na 
CNG hledat marně. Jinak je ale výběr vozů téměř 
ve všech třídách dostatečný jak pro účely soukro-
mých osob, tak firem,“ říká Radek Patera. V na-
bídce automobilek jsou zastoupeny vozy nižší, 
střední i vyšší třídy, k dispozici jsou také užitkové 
automobily a pro případné zájemce z řad firemní 
klientely též autobusy. Pokud jde o značky, pak 
se nejvíce setkáte s vozy Škoda, Mercedes-
-Benz, Seat, Volkswagen, Opel nebo Fiat.

Mýtus 7: V zahraničí nenatankujete
Ani toto tvrzení neobstojí. S automobilem na 
CNG můžete po Evropě jezdit bez výraznějšího 
omezení. V České republice je síť plnicích stanic 
více než dostatečná a ani ostatní evropské státy 
nijak nezaostávají. Velmi hustou síť mají napří-
klad Rakousko a Německo, dostatečný počet na 
pohodlný průjezd i Francie, Itálie či Španělsko.

-red- 
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DAF Trucks

technika

➔

DAF LF Scarab
Města i obce postupně obnovují i vozidla určená k údržbě čistoty 
komunikací či ke svozu komunálního odpadu.

N ení tedy nic zvláštního, když se v průbě-
hu letošního dubna v ulicích města Vla-
šim a přilehlých obcích, jejichž správa 

komunikací spadá pod Technické služby Vlašim 
s. r. o., objevil nový „zametací“ speciál DAF LF 
180 FA s nástavbou od společnosti SCARAB. 
Nápadné vozidlo v oranžovém provedení, s re-
flexními bezpečnostními pásy a oranžovými ma-
jáky, poutá po svém nasazení na údržbu města 
pozornost snad každého kolemjdoucího. Ve vo-
zovém parku tak zdařile nahradilo již dosloužilé, 
nevyhovující a s velkou spotřebou se potýkající 
vozidlo značky IFA z produkce bývalé NDR.
Technické služby města mají mj. za úkol zajišťo-
vat čistotu prostředí zhruba pro 13 000 obyvatel 
a údržbu asi 56 km vozovek i chodníků. Ve výbě-
rovém řízení bylo nastaveno několik prioritních 
požadavků: vozidlo mělo mít nízkou celkovou 
hmotnost, krátký rozvor zajišťující velkou mané-
vrovatelnost a přitom s velkým objemem zásob-
níku pro zametený materiál. Dnes už je vlastně 
samozřejmostí, že zadavatel klade také důraz 
na nízkou spotřebu, plnění ekologických norem 
a velký dojezd. To vše za co nejnižší cenu a s do-
dáním co nejdříve. Výběrové řízení nakonec vy-
hrál podvozek DAF LF s nástavbou SCARAB, 
kterou dodala společnost A-TEC servis, s. r. o. 
Jako nejvhodnější se ukázal dvanáctitunový 
podvozek DAF LF s rozvorem 3150, jež je přímo 
připraven pro zametací nástavbu. Obsahuje totiž 
všechna aplikační připojení, rovněž tak rozmís-
tění dalších prvků podvozku je optimalizováno 
pro co nejjednodušší montáž zametací nástavby 
výrobce SCARAB. V místech, kde má agregáty, 
zametací kartáče a další příslušenství, nic nepře-
káží (akumulátory, vzduchojemy, nádrže), a pro-
to se nemusí vůbec nic na podvozku upravovat.

Technické údaje podvozku DAF LF 180 FA
■■ celková hmotnost vozidla 12 tun
■■ motor – řadový čtyřválec PACCAR PX-5 4,5 
litru, výkon 135 kW při 1800–2300 min-1

■■ šestistupňová manuální převodovka 6S700
■■ brzdový systém EBS3, výfuková brzda 
o výkonu 110 kW při otáčkách 3200 min-1

■■ kabina denní, 3 místa k sezení, pravostranné 
řízení, klimatizace, LED denní svícení 
■■ rozvor 3150 mm, stabilizační systém VSC, 
tempomat, přední náprava F48 4,5 t, 
zadní náprava SR8.22 8,5 t, odpružení 
parabolickými pery, pneumatiky 245/70R17,5

Technické údaje zametací nástavby SCARAB
■■ certifikát PM10
■■ minimální využitelný objem nástavby 5,5 m3

■■ nádrž na vodu 1250 l
■■ jednomotorová varianta (motor podvozku 
pohání rovněž agregáty nástavby)

■■ minimální šířka zametání 2 m
■■ hydrostatický pojezd v pracovním režimu
■■ tlaková voda 160 bar, 30 l/min, s 13 m 
dlouhou hadicí a pistolí
■■ sací hubice na vysávání těžko přístupných 
míst s délkou 4 m (např. kanálové vpustě)

■■ nerezové provedení celé nástavby 
(vč. nerezového ventilátoru, síta, skluzu 
a nerezové mycí lišty před vozidlem)
■■ inspekční dvířka na obou stranách  
nástavby

-red- 
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technika
➔ ToyoTa

Toyota Hilux generace 8
Modernizace pracovních pick-upů s pohonem všech kol už je v plném 
proudu. Konečně došlo i na Toyotu Hilux.

O d začátku letošního roku postupně jed-
na značka za druhou na různých výsta-
vách prezentovaly buď výrazně moder-

nizovaný model, nebo novou generaci pick-upu 
s off-roadovým charakterem v „evropské“ veli-
kosti. A tak už víme, že do konce letošního roku 
budou uvedeny i na evropský trh nový Ford Ran-
ger, Nissan Navara či Mitsubishi L200. A krátce 
před svým oficiálním uvedením na evropské trhy 
dosáhla zcela nová 5. generace jednotunového 
pick-upu Mitsubishi L200 významného úspěchu, 
když byla předním britským automobilovým tý-
deníkem AUTO EXPRESS* jmenovaná „Pick-
-Upem roku 2015“. Zcela nové Mitsubishi L200 je 
strategickým klíčovým modelem Mitsubishi Mo-
tors Corporation s globálním plánovaným obje-
mem prodeje 200 000 vozů ročně ve 150 zemích 
světa, přičemž je prvním z nové generace jedno-
tunových pick-upů, který posouvá celý segment 
na novou technologicky vyspělejší úroveň (tech-
nologie motoru, nízké emise CO2, aerodynami-
ka, snížení hmotnosti, aktivní bezpečnost atd.). 
Zároveň však přináší i komfort, pohodlí, bohatou 
výbavu a vnímanou kvalitu vozů kategorie SUV. 
A aby toho nebylo málo, tak do tohoto segmentu 
vozidel míří i zcela nové značky, jako např. Mer-
cedes-Benz. A není už žádným tajemstvím, že 
pick-up s hvězdou „na čele“ nebude nic jiného, 
než modifikovaný nový Nissan Navara. „Nováč-
kem“ bude už v příštím roce také pick-up Fiat, 
ten pro změnu bude vyráběn v kooperaci s Mit-
subishi, takže bude vycházet z modelu L200. 
A v kuloárech se hovoří také o tom, že do tohoto 
segmentu chce vstoupit i Renault. Logika říká, že 
základem by měl být „alianční“ Nissan Navara. 
Ovšem v Jižní Americe byl již spatřen kompaktní 
a dobře vypadající pick-up s pohonem všech kol 
na základě Dacie Duster. Tak uvidíme.
Mírnou modernizaci svého pick-upu již předvedlo 
ISUZU (model D-Max máme v redakčním testu) 
a víme, že se připravuje facelift a motory Euro 6 
pro VW Amarok, což by mělo být zveřejněno už 
začátkem příštího roku. A co Toyota Hilux?

České zastoupení zatím taktně mlčí. Přesto se 
nám podařilo zjistit, že v Asii již byla nová – již 
osmá – generace pick-upu Toyota Hilux před-
stavena. Mimochodem, modernizován byl i větší 
model Toyota Tacoma ve velikosti „mid size“, 
 určený pro severoamerický trh. Ale zpět k Toyotě 
Hilux 8. generace.
Toyota Hilux je na světových trzích již od roku 
1968. Jde o pick-up opravdu respektovaný a vy-
robeno, resp. předáno zákazníkům bylo více 
než 16 milionů vozidel ve 180 zemích světa. 
V tomto segmentu trhu patří Hilux co do počtu 
prodaných vozidel na přední příčky pomyslné 
„ligové“ tabulky.
Modernizace 8.generace byla zaměřena jak na 
retuš designu, viditelnou např. na masce vozidla 
a světlometech, tak i na razantní modernizaci in-
teriéru, či lépe řečeno palubní desky, ve prospěch 
vyššího pohodlí posádky. Konstruktéři se ale za-
měřili také na zlepšení jízdních vlastností hlavně 
na silnici, aniž by tím ale utrpěla průchodnost 

terénem. Podle informací výrobce úpravy také 
prodloužily servisní interval. Novou charakteris-
tiku mají listové pružiny na zadní nápravě, jinak 
nastaveny jsou i tlumiče. Nově budou nabízeny tři 
úrovně odpružení: Standard, Heavy Duty a Kom-
fort. Určitou neznámou jsou zatím informace 
o pohonných jednotkách. Výrobce avizuje zá-
sadně zlepšený průběh křivky točivého momentu 
zejména v nižším spektru otáček, nižší spotřebu 
paliva i sníženou hlučnost. Nová je i šestistupňová 
samočinná převodovka „odladěná“ k charakteris-
tice motoru. Zážehový motor IGD má zdvihový ob-
jem 2755 cm3, největší výkon 130 kW/3400 min-1, 
max. točivý moment 450 Nm/1600–2400 min-1. 
O parametrech vznětového motoru – pravděpo-
dobně opět D-4D EU6 – zatím nic nevíme.
Osmá generace Toyota Hilux je postavena 
na klasickém rámovém podvozku s rozvorem 
3085 mm s karoserií o rozměrech 5335 x 1855 x 
1820 mm. 

JIŘÍ KRENAR 

Toyota Hilux osmé generace má zcela novou masku i světlomety

Elegantní palubní deska vypadá velmi komfortně 
Základem pick-upu Hilux i nadále zůstává robustní rámový podvozek s tuhou 
zadní nápravou
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Platební karty

servis

➔

MasterCard a plzeňská doprava
První řešení v České republice nabídne platbu bezkontaktní kartou  
ve všech vozidlech MHD.

S polečnost MasterCard, jednička v inte-
ligentních, pohodlných a bezpečných 
platbách, dlouhodobě podporuje inovace 

nejen v obchodě, ale také ve veřejné dopravě. Po 
loňském úspěšném komerčním uvedení v MHD 
v Liberci a Brně se bezkontaktní placení v dopra-
vě dále rozšiřuje. V Plzni minulý týden proběhla 
instalace bezkontaktních platebních terminálů do 
všech autobusů, v dalších týdnech budou násle-
dovat trolejbusy a tramvaje.
Západočeská metropole se stává prvním měs-
tem České republiky, které cestujícím umožní 
platit bezkontaktně ve všech vozech MHD. Pl-
zeňské městské dopravní podniky ve spolupráci 
se společnostmi MasterCard, ČSOB a Mikro-
elektronika vyvinuly systém, jenž se plně vyrov-
ná moderním dopravním řešením, s nimiž se 
můžeme setkat v zahraničí. V polovině května 
byly bezkontaktní platební terminály instalová-
ny do všech autobusů PMDP, v následujících 
týdnech budou zařízení umístěna také do trolej-

busů a tramvají. Každé vozidlo městské veřejné 
dopravy bude vybaveno jedním bezkontaktním 
terminálem. 
S využitím bezkontaktní platební karty je možné 
zakoupit neomezený počet jízdenek. Cestující 
přiloží kartu k terminálu, vybere druh jízdného 
a během několika vteřin je mu vytištěn jízdní do-
klad. Z platební karty se nestrhne každá jízdenka 
zvlášť, vždy se odečte až souhrnná částka za 
určité období. „Zúčtování plateb za zakoupené 
jízdenky probíhá jednou za tři dny. Systém nedo-
káže odhadnout, kolik jízdenek daný uživatel za-
koupí, při prvním nákupu je proto na bankovním 
účtu předautorizována částka 150 Kč. Po třech 
dnech proběhne zúčtování dle realizovaných ná-
kupů a zbytek je na účtu opět uvolněn,“ upřesňuje 
Martin Chval, ředitel Úseku Plzeňská karta. 
Současné nastavení otevírá možnost přejít na 
systém odbavení, který by do budoucna mohl 
zcela nahradit papírové jízdenky. Takový systém 
se v zahraničí již prosazuje, například v Londýně 

či Chicagu, ale v kontinentální Evropě se jedná 
o revoluční novinku. „Jsme rádi, že jsme našli 
spolehlivé partnery, kteří sdílí naši vizi budouc-
nosti veřejné dopravy a nebojí se inovací. Lidé 
už nechtějí řešit, zda mají drobné na nákup lístků 
v automatu nebo u trafikanta. Chtějí platit kartou, 
což jasně dokazují dosavadní výsledky pilotních 
projektů,“ říká Martina Kirchrathová, ředitelka pro 
rozvoj komerčních řešení MasterCard.
Od loňského podzimu funguje odbavování bez-
kontaktní platební kartou ve vybrané tramvajové 
lince v Liberci. Vzhledem k velmi pozitivním ohla-
sům ze strany cestujících dojde dle libereckého 
dopravního podniku v průběhu letošního roku 
k rozšíření i na další tramvajová vozidla. Kromě 
platby přímo v tramvaji si mohou návštěvníci 
a obyvatelé Liberce bezkontaktně zakoupit jíz-
denky také v automatu. Stejnou možnost mají 
lidé v Brně, kde byly na podzim instalovány tři 
automaty s možností bezkontaktní platby.  
 -red- 

AITOM je internetová agentura, která se specializuje 
na zvyšování výkonu webových stránek. 

Díky svému přístupu vytváří weby, které plní stanovené cíle, 
a tím se podílí na efektivním zvyšování obratu fi rmy.

Správně postavený web je tím nejlepším 
obchodním zástupcem.
Jak je na tom ten váš?

Kontakt: www.aitom.cz, radbych@aitom.cz, tel.: +420 731 533 572

Pomáháme klientům růst:
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technika
➔ Navigace

TomTom uvádí na trh
TRUCKER 6000

Společnost TomTom (TOM2) představuje zcela nový TomTom  
TRUcKeR 6000, přenosnou navigaci určenou profesionálním řidičům 
kamionů a nákladních aut.

T omTom TRUCKER zajistí, že řidič zvo-
lí tu správnou cestu, protože obsahuje 
specifické trasy pro nákladní automobily 

a kamiony podle jejich typu, velikosti, hmotnosti, 
rychlosti a nákladu, který právě vezou. 
Díky oceněné službě TomTom Traffic a pokročilé 
technologii vyhledávání tras řidič získává realis-
tické informace o předpokládaném čase příjezdu 
odpovídající profilu vozidla a údajích o dopravní 
situaci v reálném čase. 
TomTom TRUCKER informuje řidiče o doprav-
ní situaci a radarech či rychlostních kamerách, 
údaje se zobrazují na postranní liště na disple-
ji navigace. Uživatelé tak mají přehled nejen 
o tom, kde se nacházejí radary a rychlostní 
kamery, ale i o místech, kde se aktuálně tvoří 
začátek kolon.  
Petra Slámová, Senior Trade Marketing Man-
ager CZ & SK společnosti TomTom, k nové na-
vigaci uvádí: „Jednou z nejdůležitějších věcí pro 
řidiče kamionů a náklaďáků je dovézt zboží včas. 
Proto TomTom TRUCKER obsahuje jak trasy pro 
specifické typy nákladních vozidel, tak i službu 
TomTom Traffic s prvotřídními informacemi o ak-
tuálním stavu dopravy. To řidičům umožňuje co 
nejefektivněji nakládat s omezeným časem, po 
který mají povoleno řídit. Naším posláním je do-
stávat lidi tam, kde chtějí být, a to co nejrychleji.“
Aby se řidiči zcela vyhnuli nečekaným překva-
pením, TomTom TRUCKER je k dispozici s do-

životními mapami „Lifetime Truck Maps“ bez ja-
kéhokoli příplatku. Uživatelé mohou vždy jezdit 
s poslední verzí map pro nákladní automobily 
– aktualizují se čtyřikrát ročně. 
K dalším funkcím navigace patří například po-
kročilé řazení do pruhů, které jasně a zřetelně 
ukazuje, do kterého pruhu se zařadit před křižo-
vatkou či nájezdem, nebo funkce hlasového ovlá-
dání Speak & Go, která umožňuje řidiči ovládat 
zařízení hlasem. 
Navigace má šestipalcovou, plně interaktivní 
obrazovku – stačí prostě ťuknout, přejet prstem, 
nebo seštípnout dvěma prsty (pro přiblížení či 
oddálení). Lze ji snadno připevnit i sundat díky 
unikátnímu magnetickému držáku Click & Go. 
TomTom TRUCKER je rovněž vytvořen tak, aby 
jej bylo možné přenést z profesionálního prostře-
dí a využívat v rodinném autě.TomTom TRUC-
KER 6000 je v Evropě dostupný jak na e-shopu 
TomTom, tak v běžné prodejní síti. 

TomTom navigační software – NavKit 
TomTom TRUCKER 6000 funguje v prostředí 
NavKit. NavKit je navigační software, který fun-
guje napříč platformami a podporuje všechny na-
vigační produkty, které dodáváme na trh, což za-
hrnuje přenosné navigace, vestavěné systémy, 
aplikace pro chytré telefony a online aplikace. 
NavKit poskytuje pokročilou trasovací technolo-
gii, intuitivní zadávání destinace a interaktivní 2D 

a 3D mapovou vizualizaci pro více než 125 zemí. 
V nezávislých testech produkty s podporou Nav-
Kit opakovaně potvrdily, že se dokážou chytře 
zorientovat v dopravní situaci a dostat řidiče na 
místo určení rychleji, než ostatní navigace. 

TomTom MyDrive
TomTom TRUCKER 6000 je kompatibilní s Tom-
Tom MyDrive, webovou stránkou a aplikací zajiš-
ťující hladké připojení vozidel k digitálnímu světu. 
Poprvé v historii mohou řidiči využít svůj chytrý 
telefon, tablet nebo počítač k tomu, aby zjistili, 
jaká je aktuální dopravní situace, naplánovali 
svou cestu a odeslali destinaci do TomTom GO, 
a to dříve, než sednou za volant. 
TomTom (TOM2) podporuje pohyb. Každý den 
se miliony lidí po celém světě spoléhají na Tom-
Tom při hledání chytřejších rozhodnutí. Vymýš-
líme a vyvíjíme inovativní produkty, které lidem 
usnadňují dostat se do cíle. TomTom je světová 
jednička v navigaci a mapách, vytváří však také 
GPS sportovní hodinky, propracovaná řešení 
pro fleet management a location based produkty, 
které patří k nejlepším v oboru. Je funkčně roz-
dělen na čtyři zákaznicky orientované skupiny: 
Consumer, Automotive, Licensing a Telematics. 
TomTom byl založen v roce 1991 a má své sídlo 
v Amsterodamu. Zaměstnává 4000 lidí a své pro-
dukty prodává ve více než 46 zemích.

-red- 

Přenosná navigace TomTom Trucker 6000
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Přetáčení tachometrů

servis

➔

SOVA odhalila nový trik
Zhruba po roce a půl projektu porovnávání zahraniční a domácí inzerce 
vozů na autoserverech sdružení SoVa odhalilo přes 3300 stočených aut 
s celkovou sumou 173 milionů „ubraných“ kilometrů.

V edlejším produktem projektu je pak 
zjištění nového typu podvodu s ojetými 
vozy – inzerce více aut na jeden VIN.

„Logika projektu je jednoduchá – na zahraničním 
serveru, kde je vůz inzerovaný, zaznamenáme 
stav kilometrů a pak jen čekáme, kdy se auto 
objeví v inzerci ojetých aut v tuzemsku. Pokud 
je stav kilometrů nižší, je jasné, že došlo k mani-
pulaci s tachometrem. Celková suma stočených 
kilometrů je již přes 173 milionů a počet vozů 
téměř 3300. Obě cifry rostou každý den,“ uvedl 
předseda Sdružení SOVA, Ing. Zbyněk Veselý.
Držitelem smutného rekordu je zatím ško-
da Fabia rok výroby 2005, která byla stočena 
o 262 000 km. „Je vidět, že drzost prodejců ne-
zná mezí a jejich výdělky na tomto podvodu mu-
sejí být astronomické. To je asi důvod, proč se 
nyní naše sdružení stává cílem útoků různých 

autobazarů, jimž jsme „šlápli na kuří oko“,“ zdů-
raznil Veselý.
Na projekt zveřejňování stočených vozů má 
SOVA i pozitivní reakce přímo z trhu ojetých aut. 
„Ozývají se nám poctivé autobazary, které nám 
hlásí podezřelé vozy. Stejně tak nám posílají 
tipy i řadoví zákazníci. Tak získáváme důleži-
tá data, na základě kterých jsme schopni od-
halit více zmanipulovaných vozů,“ řekl Veselý. 
V rámci projektu Sdružení SOVA odhalilo mimo 
jiné i nový trik, který zásadním způsobem mate 
potenciální zákazníky. „Na některých serverech 
se inzerce platí za každý inzerovaný VIN. Ně-
kteří prodejci se snaží snížit svoje náklady tím, 
že pod jedním VINem postupně inzerují více au-
tomobilů, navíc stočených. Při prověření VINu 
ovšem samozřejmě celkové údaje o vozidle ne-
sedí. Takových případů jsme zaznamenali přes 

šest stovek. Je zvláštní, že tito prodejci jsou na 
nás poměrně agresivní, ačkoliv používají prakti-
ku, která by se dala nazvat minimálně klamavou 
reklamou, a navíc porušují pravidla spolupráce 
s inzertními autoservery,“ upozornil Veselý.

-red- 

 I v dopravě obchodujete!
 Znáte potřebné předpisy? České i mezinárodní?
 Jaké má silniční doprava zvláštnosti?
 Jak vám pomůžou všeobecné přepravní podmínky?
 Co vše je potřeba mít pojištěné?
 Jak řešit škody a obchodní spory?

01. 10. 2015  Hradec Králové 
08. 10. 2015  Praha 
15. 10. 2015  Brno 
22. 10. 2015  Ústí nad Labem 
29. 10. 2015  Č. Budějovice 
05. 11. 2015  Ostrava 
12. 11. 2015  Plzeň 

Obchodní vztahy

Kdy:  Kde:

12. 11. 2015 Plzeň12. 11. 2015  Plzeň 

Běžná cena  1 900 Kč 
   za osobu 

        (bez DPH)

pro členy Sdružení

ČESMAD BOHEMIA

pouze 1 450 Kč 

        za osobu 

         (bez DPH)
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sport
➔ VolejbaloVý turnaj

Volejbalová klání
ve Žďáru nad Sázavou

již XXIII. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev o putovní poháry 
ministra dopravy Čr, ČeSMaD bohemia a jana Pernera časopisu Doprava 
a silnice se konal o víkendu 11. – 13. září 2015 ve Žďáru nad Sázavou.

O rganizátorem turnaje bylo Minister-
stvo dopravy ve spolupráci s městem 
Žďárem nad Sázavou. Turnaj se vyda-

řil po všech stránkách a také přálo počasí. Ve 
všech utkáních – jak ve skupinách tak i o me-
daile – nechali hráči na hřišti veškerou energii. 
Zástupci našeho nakladatelství Bussines Media 
CZ získali v těžké konkurenci nejtěžší kategorie 
A o pohár Ministra dopravy třetí místo. Foto Ing. 
Pavel Pinkas.

XXIII. ročník Volejbalového turnaje
Pohár Ministra dopravy 
1. TJ Žďár
2. ČD, a. s. 
3. Business Media CZ, s. r. o
4. Institut Jana Pernera, o. p. s.
Nejlepší hráč: Ondřej Trojánek – TJ Žďár
Nejlepší hráčka: Tereza Gojná – ČD, a. s.

Pohár ČESMAD Bohemia
1. Kraj Vysočina
2. ČSAD Uherské Hradiště,a.s.
3. České aerolinie, a. s.
Nejlepší hráč: Tomáš Krejska – Kraj Vysočina
Nejlepší hráčka: Petra Zajícová – ČSAD Uher-
ské Hradiště, a.s.

Pohár Jana Pernera  
časopisu Doprava a silnice 
 1. Student Agency,k.s.
 2. Město Žďár nad Sázavou
 3. ČD DKV Praha

 4. Kapsch CarrierCom, s. r. o.
 5. OLTIS Group, a. s.
 6. ČSAD Frýdek-Místek, a. s.
 7. Plzeňské městské dopravní podniky
 8. VIP SDT
 9. Ministerstvo dopravy SR
10. ZDAR, a. s.
11. Ministerstvo dopravy ČR

12. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
13. Státní fond dopravní infrastruktury
14. PROBO BUS a. s.
15. SHERLOG TRACE, a. s.
Nejlepší hráč: Jiří Plachetský Student Agency, k.s.
Nejlepší hráčka: Hana Boušková – ČD DKV 
Praha

-red- 

Účastníci volejbalového turnaje

Volejbalové družstvo Business Media CZ

Urputné boje na síti

DOPRAVA A SILNICE  10/201556
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PŘEDPLATNÉ 

WELLION LUNA DUO SET OBSAHUJE: 
glukometr Wellion Luna Duo, 10 ks testovacích proužků na glukózu, 
pouzdro, balení 10 ks jehliček, autolanceta a uživatelský manuál 
v českém jazyce

Měřící systém Wellion LUNA Duo umožňuje si rychle a jednoduše doma 
změřit krevní cukr a k tomu navíc i hladinu cholesterolu. 

Testovací proužky objednávejte na adrese:
Karlštejnská 9, Jinočany, Praha-západ, tel.: 251 006 323, 
e-mail: elekta@elekta.cz, www.elekta.cz

Pozor! Tato nabídka platí pro objednávky zaslané a uhrazené do 1. 11. 2015 a do vyčerpání zásob. Nabídka je platná pro nové předplatitele v ČR.

Při obnově předplatného získáváte přístup k elektronické verzi časopisu včetně archivních čísel od roku 2007.

www.automobilrevue.cz

Cena výtisku 76 Kč

Vlastní testy redakce:

Business Media CZ

www.automobilrevue.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Reportáž
NOVÝ VW CADDY VE FRANCII
NÁVŠTĚVA U VÝROBCE NÁVĚSŮ 
LANGENDORF
OSLAVA 50 LET FORDU TRANSIT
TESTOVÁNÍ S ISUZU D-MAX
VELETRH VOJENSKÉ 
A POŽÁRNÍ TECHNIKY V BRNĚ

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚMĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Reportáž
NOVÝ VW CADDY VE FRANCII
NÁVŠTĚVA U VÝROBCE NÁVĚSŮ 
LANGENDORF
OSLAVA 50 LET FORDU TRANSIT
TESTOVÁNÍ S ISUZU D-MAX
VELETRH VOJENSKÉ 
A POŽÁRNÍ TECHNIKY V BRNĚ

Rozhovor
JAK SE CHOVAT V PŘÍPADĚ 
NEHODY V CIZINĚ

Technika
DOPLŇKOVÝ POHON VOZU 
MB AROCS HAD
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 
U IVECO DAILY 
PĚT NOVÝCH PRVKŮ 
PRO STAVEBNÍ VOLVO

VOLVO FH 500 FIAT DOBLO/FORD TRANSIT/RENAULT TRAFIC/VW CRAFTER BUS SCANIA A30 HIGER

00_titul_DaS07-08.indd   1 20.07.15   9:40

S DÁRKEM V HODNOTĚ 500 Kč

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON
ANO, objednávám si roční předplatné časopisu Doprava a silnice za 730 Kč.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ........................................................................................................................

ULICE, ČÍSLO DOMU ........................................................................................................................

TELEFON .............................................................................................................................................

PODPIS ................................................................................................................................................

MĚSTO (OBEC) ..................................................................................PSČ .......................................

ZPŮSOB PLATBY   složenkou, doklad poštou

    bankovním převodem, doklad e-mailem na:

predplatne@predplatne.cz

RYCHLÁ A POHODLNÁ 
OBJEDNÁVKA POMOCÍ SMS
Zašlete kód: 
OBJ mezera DOPRSIL mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ 
mezera ULICE mezera Č. DOMU mezera MĚSTO mezera PSČ. 
Příklad: OBJ DOPRSIL Jan Novák Dlouhá 23 Praha3 13000

SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 
(platí pro všechny operátory).
Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí SMS zprávy, 
za zprávu v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).
Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě problémů volejte 
na infolinku 776 999 199 – pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin. 

Kupon, prosím, vložte do obálky a zašlete na adresu: 
A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
Předplatné je vybíráno prostřednictvím obchodní spol. A.L.L. production, s. r. o.,  ve prospěch vydavatele.

Předplatné objednávejte na telefonním čísle 840 306 090 
nebo e-mailem dopravasilnice@predplatne.cz

DÁREK
pro nové 

předplatitele

ABO_2015_present_DaS10.indd   1 23.09.15   16:10
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