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GRENADIER 4X4

BUDOUCNOST JE
SUPER. A NYNÍ
BUDE JEŠTĚ O 8 %
LEPŠÍ.
I když nikdo nemůže s jistotou říci, co nám budoucnost
přinese, jsme přesvědčeni, že bude zářná. O novém hnacím
řetězci Scania Super se říká, že se jedná nejen
o nejplynulejší pohon na silnicích, ale také nejúčinnější, jaký
jsme kdy vyrobili. V oblasti hnacích řetězců a spalovacích
motorů stanovuje zásluhou úspory paliva nejméně 8 %
zcela nový standard v našem odvětví. Díky tomu je již
v současnosti připraven čelit výzvám budoucnosti.
Budoucnosti, která bude o 8 % lepší.

Nový hnací řetězec Scania Super, jehož ústředním prvkem je spalovací motor, přinese
úsporu paliva nejméně 8 % oproti současnému 13litrovému motoru Scania (DLU).
Srovnání se týká provozu na dlouhé vzdálenosti.

EDITORIAL
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POSLEDNÍ ČÍSLO

ROKU 2021 JE TU!

Je to tak vážení čtenáři. Rok opět rychle uběhl a my tu máme
poslední číslo roku 2021. Za rok 2021 jsme magazín Transport
Journal posunuli o několik kroků kupředu a já jsem za to vděčný. Hodně jsme zapracovali na online stránce magazínu, vyladili
webové stránky, na FB profilu pravidelně spouštíme kampaně
i pro naše spokojené obchodní partnery. Více a více se přibližujeme našemu cíli, a to kompletnímu portálu se vším všudy. A co nás
čeká příští rok? Ve zkratce, méně papíru a více online.
A na co se můžete v aktuálním čísle těšit? Třeba na zajímavý
rozhovor s Luďkem Šlajerem, ředitelem DAF Trucks CZ. Dále
jsme otestovali ve Švédsku novou Scanii Super, tady v ČR jsme
testovali nový Mercedes-Benz Actros F, IVECO T-Way, zajímavý

off-road Grenadier 4x4, dobrou malou dodávku Renault Express
Van nebo kompaktní Opel Crossland. A také jsme měli příležitost
ve Francii vyzkoušet nové elektrické dodávky Citroën ë-Berlingo
Van a Peugeot e-Partner, které jsou opravdu povedené. Nezapomnělo se samozřejmě také na logistiku a leteckou dopravu.

Přeji příjemné čtení,
hezké Vánoce a šťastný nový rok.
Jiří Krupička
šefredaktor

Sledujte náš facebookový profil @TransportJournal.cz a naše stránky
www.transport-journal.cz, kde najdete všechny aktuální informace
a novinky z oboru dopravy a logistiky.
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AKTUALITY

NOVÝ CITAN

ZAZÁŘIL V ANKETĚ
MEZINÁRODNÍ DODÁVKA ROKU 2022
Nový Mercedes-Benz Citan a Renault Kangoo zvítězily společně v anketě Mezinárodní dodávka roku 2022
(International Van of the Year, IVOTY). Prestižní ocenění bylo předáváno 17. listopadu na slavnostním večeru
výstavy Solutrans ve francouzském Lyonu. Mezinárodní ocenění letos slaví 30 let existence a pro Mercedes-Benz se jedná o čtvrté vítězství.
Při hodnocení nového Kangoo a Citanu vzala porota do úvahy dlouholetý projekt spolupráce mezi francouzskou a německou automobilkou, ve kterém každá značka vnesla do společného vývojového
programu svoji DNA a tím i jedinečné vlastnosti, což vedlo ke vzniku
dvou vozidel s různými charakteristikami. „Program ocenění vstupuje již do čtvrté dekády, ale filozofie a cíle zůstaly nezměněné, a to
i přes vysokou úroveň technologií a inovací, kterých dosahují výrobci,
i plnění tržních trendů. Hlavním kritériem pro ocenění Mezinárodní
dodávka roku je přínos vozidel k účinnosti, bezpečnosti, udržitelnosti a ekologickým standardům v sektoru lehkých užitkových vozidel.
O cenu IVOTY 2022 se ucházely jak tradiční dodávky s dieselovým
pohonem, tak i výběr elektrických (BEV) variant. Na začátku bylo čtrnáct nových dodávek, které nedávno uvedlo na trh jedenáct výrobců
lehkých užitkových vozidel, načež celoevropská porota IVOTY zvolila
celkového vítěze,“ řekl Jarlath Sweeney, předseda IVOTY.
Marcus Breitschwerdt, Head of Mercedes-Benz Vans, k obdržení
ocenění uvedl: „Jsme potěšeni, že náš nový Mercedes-Benz Citan
získal ocenění Mezinárodní dodávka roku 2022. Citan byl kompletně
přepracován profesionály pro profesionály a dokonale doplňuje naše
stávající portfolio Mercedes-Benz Vans. Jak skříňová dodávka, tak

tourer nabízejí našim zákazníkům široké možnosti využití a vysokou
míru funkčnosti s extrémně vysokým jízdním komfortem a osvědčenými bezpečnostními standardy Mercedes-Benz. Jako pravý Mercedes-Benz doplňuje naši rodinu dodávek. Velké díky za toto skvělé
ocenění porotě Mezinárodní dodávka roku!“

NEDOSTATEK ADBLUE

ZAVINILA HLAVNĚ PANIKA

Čerpacích stanic se stojanovým výdejem AdBlue je mezi členskými firmami České asociace petrolejářského
průmyslu a obchodu (ČAPPO) již 236. To znamená oproti roku 2019 nárůst asi o třetinu. Poptávka po AdBlue se
zvyšuje ruku v ruce s růstem prodejů motorové nafty i s modernizací a obměnou dieselového vozového parku.
Nedávné prudké zdražení, a hlavně nedostatek močoviny způsobila podle odborníků zbytečná panika a snaha nakoupit komoditu do zásoby. Distributoři proto jednoduše nestíhali prodejce zavážet. V současnosti je na
všech oslovených čerpacích stanicích AdBlue běžně k dostání a někde již ceny klesají. Například plošná cena
pro držitele některých tankovacích karet činí aktuálně necelých 26 korun za litr.
Vodný roztok močoviny s obchodním názvem AdBlue, který tvoří
z 32,5 % technicky čistá močovina a z 67,5 % demineralizovaná
voda, je nezbytný pro většinu moderních dieselových motorů. Jeho
používání není žádnou novinkou. Emisní norma Euro 6 zavedená

od září 2014 totiž přinesla razantní snížení emisí oxidů dusíku (NOx)
o 80 %. Toho se dosahuje pomocí technologie úpravy výfukových
plynů takzvanou selektivní katalytickou redukcí (SCR) právě s využitím AdBlue. Před katalyzátor výfukových plynů je vstřikován vodný
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Důležitý je první krok.
Zavolejte nám na tel.: 775 007 202
nebo napište na recepce@cmcare.cz | info@klidnaduse.cz
www.klidnaduse.cz | www.cmcare.cz
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roztok syntetické močoviny, díky čemuž vozidlo z výfuku vypouští
místo NOx převážně vodní páru a dusík.
Přísnější předpisy nutí výrobce využívat technologii SCR vedle nákladních vozidel také u výkonnějších dieselů osobních vozidel s objemem motoru nad 1,6 litru. AdBlue se tak nevyhnutelně stává standardem v nabídce čerpacích stanic, a to nejen balené v kanystru.
ČAPPO v Česku k 31. 10. 2021 eviduje již 236 čerpacích stanic se
stojanovou technologií pro výdej AdBlue. Jejich počet tak za poslední dva roky vzrostl téměř o třetinu. Z toho 155 z nich jsou stanice
uzpůsobené také pro tankování AdBlue osobními vozidly, což znamená bezmála trojnásobný počet oproti roku 2019.
Prudké zdražení zemního plynu, který je nezbytný pro výrobu močoviny, donutilo výrobce omezit produkci AdBlue a nutně vedlo k růstu
jeho ceny. Podle odborníků ale na trh stále proudí dostatečné množství odpovídající standardní poptávce. „Obavy související s informacemi o omezování produkce předními dodavateli AdBlue způsobily
paniku, kdy lidé začali nakupovat močovinu do zásoby. To jednak vyhnalo ceny ještě výš, jednak nárazově způsobilo nedostatek komodity
na prodejních místech. Problém však spočíval především v logistice.

Dodavatelé jednoduše nestíhali čerpací stanice zavážet,“ vysvětluje
Ivan Indráček s tím, že potřebné množství AdBlue vyrobené je a s tím,
jak opadla snaha se předzásobit, jsou čerpací stanice vesměs již dostatečně zásobené a cena močoviny by měla zase klesat.
Oslovená obsluha čerpacích stanic různých dodavatelů napříč republikou shodně potvrzuje, že problém s dostupností AdBlue v danou chvíli skutečně nastal, ale nyní je kapalina běžně dostupná.
Cena močoviny čerpané z výdejního stojanu se v současnosti většinou pohybuje od 30 do 60 korun za litr, přičemž již u některých
petrolejářů začíná skutečně klesat.

DPP A ŠKODA TRANSPORTATION

PŘEDSTAVILY NOVÝ ELEKTROBUS PRO PRAHU
Nový elektrobus Škoda E’CITY byl představen na 10. ročníku středoevropského veletrhu CZECHBUS. Jedná se
o zbrusu nový model elektrobusu z dílny skupiny Škoda Transportation. Praha tak bude prvním městem, kde
bude jezdit tento moderní a ekologický elektrobus, který neprodukuje emise oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek, čímž přispívá k čistějšímu ovzduší a harmoničtějšímu životnímu prostředí ve městě a Dopravní
podnik hl. m. Prahy (DPP) je jeho prvním provozovatelem.
Škoda E’CITY nabízí unikátní řešení s dvoupólovým dobíjením a galvanicky izolovaným nabíječem na voze. Prakticky to znamená, že v průběhu dne, když je vůz v provozu, se pomocí pantografu jeho trakční
baterie opakovaně nabíjí ze stávající infrastruktury pro tramvajové či do
budoucna plánované trolejbusové vedení. DPP má infrastrukturu pro
tento typ dobíjení již připravenou na konečných zastávkách Strašnická
a Želivského. Nabíjení zde bude probíhat po dobu 15–30 minut, čímž
bude doplněna část celkové kapacity, což umožní vozidlu absolvovat
další okruh na lince. Výhodou tohoto řešení je kontrola energetické bilance vozu, a nízké náklady na dobíjecí infrastrukturu.

TECHNICKÉ INFORMACE O ELEKTROBUSU
ŠKODA E’CITY
Elektrobus je typu Standard (Sd) pro městské linky, má délku 12
metrů a jeho konstrukční rychlost je 80 km/h. Vnější lak má v novém barevném stylu vozidel Pražské integrované dopravy a svou
technickou specifikací splňuje nové standardy kvality. E’CITY je plně
nízkopodlažní bezemisní bateriové vozidlo, které má na jedno nabití
garantovaný dojezd více než 100 kilometrů po celou dobu navržené
životnosti baterií včetně vytápění nebo chlazení interiéru. Nabíjecí
výkon je až 150 kW a nabíjení probíhá pomocí dvoupólového pan-

tografu umístěného na vozidle a on-board galvanicky izolovaného
nabíječe přímo ze sítě 600 V/750 V DC. Kabina řidiče je z důvodu
vyšších bezpečnostních požadavků uzavřena. Samozřejmostí je
prostor pro dva kočárky nebo vozíčkáře, a také místa vyhrazená
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Elektrobus je vybaven
moderním informačním a odbavovacím systémem včetně automatického počítání cestujících a zařízení pro nevidomé. Nechybí ani
kamerový systém pro bezpečnost cestujících.

Již 30 let jsme významným
českým výrobcem autobusů
Více o našich autobusech najdete na

Elektrické

Městské

www.sor.cz

Meziměstské

Dálkové
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ROZHOVOR

LUDĚK ŠLAJER

DAF TRUCKS CZ

Luděk Šlajer spojil svůj profesní život se značkou DAF a postupně prošel několik technických a manažerských pozic. Naše redakce měla možnost se ho zeptat na několik zajímavých otázek.
TEXT: JIŘÍ KRUPIČKA

FOTO: DAF

Luděk Šlajer má opravdu bohaté zkušenosti. V roce 1999 nastoupil do společnosti DAF Trucks CZ jako technický školitel. Od roku
2000 začal působit jako produktový manažer v oddělení marketingu
a v roce 2003 se stal manažerem odpovědným za oblast náhradních
dílů. V roce 2007 odešel na rok a půl sbírat zkušenosti do centrály
společnosti DAF Trucks v Eindhovenu, kde pracoval jako oblastní manažer prodeje náhradních dílů pro region střední Evropy. Po
svém návratu zpět do České republiky v roce 2008 byl jmenován
ředitelem dealerství DAF Trucks Praha, jež vedl až do roku 2016.
Nyní je ředitel společnosti DAF Trucks CZ, s. r. o.

Od kterého roku funguje zastoupení DAFu
v České republice? A kde všude jsou nyní nějaká
nová servisní střediska?

Zastoupení začalo fungovat v roce 1996 a letos slavíme 25 let na
trhu. Prodejní síť DAF je složena z autorizovaných dealerů, jež jsou
téměř výlučně v soukromém vlastnictví, z toho celkem 4 dealeři jsou
s autorizací na prodej vozidel, poskytování servisu a prodej dílů,
dále síť zahrnuje dalších 5 dealerů s autorizací na servis a prodej
dílů. Vedle této sítě pod značkou DAF fungují ještě dva autorizované
servisy pod značkou TRP, která slouží podobně jako neznačkové
servisy k opravám a údržbě všech značek běžných nákladních vozidel a návěsů. Nejnovější servisní střediska jsou v Paskově (dealer
Truck Trade) a Jeřmanicích (dealer Napa Trucks).

ROZHOVOR
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Jaký je váš nejvíce prodávaný model
nákladního vozidla?

Vždy to byl model XF, ale od letoška se v našem případě vše mění
s příchodem nové generace vozidel DAF, a to nové XF a zcela
unikátních modelů XG a XG+, které plně využívají novou Evropskou legislativu. XG a XG+ nabízejí prodloužené kabiny, které na
trhu do současnosti nebyly. Jejich unikátnost byla umocněna ziskem titulu Evropské nákladní vozidlo roku 2022.

Máte nějaký program pro ojetá vozidla?

Ano, jmenuje se First Choice a v jeho případě říkáme, že zákazník získává prémiovou kvalitu za nižší vstupní pořizovací cenu.
V loňském roce bylo v souladu s celosvětovou strategií otevřeno
nové centrum prodeje použitých vozidel, DAF Used Truck Center
v Praze na Ořechu.

Kolik se prodalo vozidel minulý rok v době
ovlivněné pandemií koronaviru? Byl velký propad
oproti roku 2019? A jaké máte očekávání na
další roky?

Pokles byl, čísla jsou veřejně dohledatelná a v podstatě odpovídal
lockdownům nejen u nás v ČR, ale i v Evropě a jinde ve světě.
Očekávali jsme na letošek růst, ten přišel, ale současně letošní rok
je ovlivněn výkyvy v dodavatelských řetězcích. Poslední část roku
navíc velkými nárůsty cen vstupů. V zásadě vývoj v následujícím
roce se bude opět odvíjet od situace v dodavatelských řetězcích.

Ovlivnila koronavirová doba chování zákazníků
při koupi nebo servisu vozidla? Mají nějaké
specifické požadavky?

Nevidíme příliš změn v nákupním chování zákazníků, dopravní
sektor byl dokonce jeden z prvních v loňském roce, který po krátkém propadu začal výrazně růst, nejinak tomu je v letošním roce,
poptávka po přepravních kapacitách stále vypadá, že převyšuje
nabídku, a navíc opět vnímáme nedostatek řidičů.
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Za jak dlouho se trh z vašeho pohledu vzpamatuje?
Máte obavy z další možné krize?
Pandemie sama o sobě je obtížná pro každého a vnímáme, že
vytváří výzvy jak na jednotlivce, tak odvětví, ale na druhou stranu
je z dat statistického úřadu zřejmé, že ekonomika roste, zřejmě
poroste i nadále, byť tlaky z různých stran budou přetrvávat.

Přesuneme se k aktuálnímu trendu, a to
elektromobilitě. Jak je DAF připravený na trend
elektrických nákladních vozidel?

Zcela jistě ano, je připraven. DAF jako jeden z prvních začal prodávat koncovým zákazníkům elektrická vozidla na základech řady LF.
Elektrická vozidla nejsou ale jedinou cestou, jsou to také palivové
články, jak ukazuje sesterský Kenworth a Peterbilt ve Spojených
státech, ale také využití vodíku jiným způsobem, jak DAF ukázal při
představení nové generace DAF a za niž obdržel evropskou cenu
za inovaci pro rok 2022. Tím je vstřikování vodíku do motoru tak, jak
dnes známe u stávajících spalovacích motorů, jen palivem je vodík.

Jak je ve městě řešen provoz elektrických
nákladních vozidel? Elektrická vozidla jsou tichá,
máte nějaký bezpečnostní systém?

Tady je potřeba vnímat, že nákladní vozidlo je přece jenom velký
stroj, který má svou přirozenou úroveň hluku při pohybu po vozovce.
V této situaci není potřeba přídavný systém vydávající další hluk.

Je velký zájem ze strany zákazníků o informace
ohledně elektrických nákladních vozidel?

Zcela jednoznačně jde zájem o informace ruku v ruce s všeobecným povědomím mezi širokou odbornou veřejností, ale také
změnami ve vyhláškách velkých evropských měst, která prostě
elektrická vozidla buď již vyžadují nebo ve velmi blízké době vy-

ROZHOVOR
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žadovat budou. Jsme na to připraveni a portfolio možností využití
našich podvozků různými nástavbami se neustále doplňuje.

Jak se bude řešit elektrifikace u dálkové dopravy?

Tady je potřeba si uvědomit, že elektrifikace je v dnešním pojetí spojena s bateriemi a takto koncipovaný pohon je vhodný na
kratší vzdálenosti, do měst. Pro elektrifikaci vozidel určených na
delší trasy bude třeba jiný pohon, kupříkladu zmíněný vodík nebo
s ohledem na nízké emise třeba i syntetická paliva. Vše ukáže
čas, která z technologií bude ta správná.

Má Evropská unie již nějaký plán, kdy skončí
naftové motory? Je to z vašeho pohledu vůbec
reálný a smysluplný cíl?

Toto je na rozhodnutí Evropské komise, stanovení termínů a mantinelů a na nás je, abychom přišli včas a s vhodným řešením pro zákazníky. Cílem je, že to vše povede k ještě lepší ekonomice provozu,
bezpečnosti a komfortu pro uživatele, myšleno v tomto případě řidiče.

Jaké technologické vyhlídky máte na příštích
několik let? A co vodíkový pohon?

Ano, vodíkový pohon se zdá být tím pohonem, který bychom měli
zkoušet a za což jsme byli oceněni cenou za Inovaci v roce 2022.
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Byli jsme na testovacích jízdách nových tahačů
DAF XF, XG, XG⁺, jaké jsou z vašeho pohledu jejich
hlavní přednosti, které zaujmou české zákazníky?

Zcela jednoznačně je to ekonomické hledisko úspory paliva, které, v závislosti na mnoha podmínkách, při 10% úspoře činí okolo
3,200 až 3,400 eur za rok. A dále to jsou ty dvě doslova bezkonkurenční kabiny XG a XG+, prostě něco, co povýšilo komfort řidiče na zcela jinou úroveň. Několikrát při představení z odborných
kruhů zaznělo, že XG a XG+ jsou odměnou pro řidiče, a tak by to
mělo být. V neposlední řadě jsou to pasivní bezpečnostní prvky,
které poprvé přišly s předchozí generací, i ty výrazně přispěly
a přispívají k ochraně uživatelů, řidičů.

Už proběhlo několik prezentací nových tahačů
DAF XF, XG, XG i v ČR. Co říkají zákazníci na nové
generace tahačů DAF v České republice?

Jsou nadšeni a už způsob, jakým představení proběhlo, byl unikátní. Probíhala pandemie, a tak rozhodnutí padlo na virtuální
představení, tedy vypadalo to tak, že kdokoliv si novou generaci
mohl prohlédnout zvenku, zevnitř ve virtuálním prostředí a stačí
běžný laptop či tablet, souběžně byla představena aplikace pro
telefony, kde si novou generaci postavíte třeba na stůl nebo na
zahradu a opět přes telefon si ji ze všech stran prohlédnete, jako
když vedle ní stojíte. A pak tady je Eurotruck simulátor, kde hráči
z celého světa téměř ve stejný den, jako proběhlo světové představení, mohli nový model ve virtuálním prostředí řídit. Jednoznačně nadšení u všech, s kým jsme se za poslední rok potkali.

ROZHOVOR
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Která motorizace (verze) nové generace tahačů
bude odhadem v ČR nejvíce oblíbená? Nebo jaké
verze mají čeští řidiči nejraději?

Střední kabina XG a motor 480 k, ale pokud se budeme dívat na
další, tak jednoznačně stejnou pozornost si zřejmě vezme kabina
XF, která dosahuje téměř velikosti předchozí největší generace
a zcela postačuje pro mnoho typů přeprav.

Nové tahače DAF jste představili online ve hře Euro
Truck Simulator 2. Mělo to velký úspěch u hráčů
a jak pokračuje spolupráce s SCS Software?

Naprosto vynikající, navíc naše kolegyně se účastnila představení ETS 2 a spolukomentovala pro širokou hráčskou platformu vše
o nové generaci.

Kdy budou přestavené nové stavební řady
s novou kabinou?

Přijdou určitě, nechte se překvapit, včas vás budeme informovat.
V současné době se stále prodává stávající generace, která má
své místo na trhu, takže se máme na co těšit.

DAF nedávno získal zakázku od belgických
ozbrojených sil, kde bude spolupracovat s Tatrou.
Spolupráce mezi Tatrou a DAFem bude pokračovat
i nadále? Budou tedy mít nové Tatry v budoucnu
nové technologie a kabiny z DAFu?

Zcela jistě zakázka pro belgickou armádu je skvělá ukázka úzké
spolupráce obou značek, v našem případě z pohledu z České republiky navíc podtržená historií a výbornou pozicí zmíněné české
značky u našich zákazníků. Spolupráce pokračuje, nechme se
tedy překvapit, co přinese nejbližší budoucnost.
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DIGITÁLNÍ PLATFORMA

MOVEECAR

GEFCO představilo kompletní služby fygitální platformy Moveecar pro český trh. Nadnárodní logistická společnost s letitým know-how v oblasti dopravy nových aut, která před dvěma
lety oznamovala vstup na trh ojetých vozů, dnes přichází s doslova revolučním nástrojem
kombinujícím online nákup vozidla se širokou škálou fyzických služeb, kterými oslovuje nejen klienty v oblasti B2B, ale i v B2B2C a B2C. V plánu je i vstup do C2C segmentu.
TEXT: JIŘÍ KRUPIČKA

FOTO: GEFCO

Pro fyzické služby v rámci Moveecar využívá GEFCO nejen své
know-how, ale i přítomnost na většině evropských trhů a zázemí, kterým v jednotlivých zemích disponuje. Díky tomu je schopno flexibilně zajistit prohlídku vybraných vozů, přípravu, údržbu,
opravy certifikovanými experty i dopravu a efektivní doručení aut
na místo určení.

NÁKUP VOZU ONLINE JAKO STANDARD
Dle průzkumu společnosti MotorK z roku 2019 bylo 51 % Evropanů připraveno koupit si vůz online ještě před pandemií koronaviru.
Ta ochotu využít digitální nástroje pro koupi vozu ještě posílila.
Dalším katalyzátorem, který posiluje zájem o transakce na poli
ojetých aut je aktuální nedostatek nových vozů. Moveecar do této
situace vstupuje s nabídkou standardizovaných služeb, a hlavně
s garancí kvality nabízených ojetých vozidel, což celý trh vozů
určených pro sekundární prodej výrazně kultivuje. Cílí na leasingové společnosti, online tržiště, poskytovatele mobility, půjčovny
aut i dealery. Přináší servis od první registrace v podstatě až do
konce životního cyklu vozu.

SLUŽBY V RÁMCI MOVEECAR
Zákazník vybírá v prostředí platformy Moveecar z široké nabídky
tuzemských i zahraničních vozidel. Z nabídky přechází k objednávce, tu může zadávat manuálně, možný je ale i export většího
objemu dat z Excelu či API a EDI. Přeprava objednaného vozu
je v řetězci první fyzickou službou, pro kterou GEFCO vybírá optimální možnost a vůz do své pobočky dopravuje jako dokládku k jinému toku či individuálně. V zázemí společnosti realizuje
expertní tým inspekci stavu vozu, zjištěné skutečnosti zadává
do systému, vyhotovuje tzv. damage report včetně standardizovaných fotografií jednotlivých poškození. Následují profesionální opravy těchto zdokumentovaných drobných oděrek, lakování
nebo např. opravy čelního skla, vyčištění interiéru, renovace
disků kol atp. v případě, že si zákazník objednal i služby údržby

vozu, jsou kontrolovány brzdy, baterie, pneumatiky, světla a další
mechanické bezpečnostní kontroly. V rámci Moveecar je možné
objednat i nabíjení baterií nebo tankování, resp. odčerpání paliva.
Tyto služby jsou často poptávané firemními klienty u početnějších
flotil. Každý zákazník má v rámci platformy k dispozici plný monitoring po celou dobu od objednání auta až po jeho doručení.
Samozřejmostí je možnost uskladnění připraveného vozu/vozů
do doby požadovaného doručení. Doručení vozidla či objednané
flotily je možné jak koncovému zákazníkovi, tak i na tzv. pick-up
pointy definované klientem. Součástí služeb Moveecar jsou také
administrativní služby v podobě registrace či odhlášení vozidla
nebo celní a fiskální zastoupení.
Z výčtu všech služeb v platformě Moveecar si vždy volí zákazník
individuálně požadovaný service-pack, který je v rámci nabídky
naceněn, a po potvrzení klientem již automaticky realizován. Zákazník již jen na dálku sleduje postup vozidla jednotlivými fázemi.
Obdrží e-mailem nebo SMS anotace ve chvíli, kdy jsou dokončeny jednotlivé úkony.

TECHNOLOGIE

ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI
A UDRŽITELNOST
Platforma Moveecar nekončí fygitálními službami. Pro segment B2B
poskytuje také velmi důležitou funkci, a to zpětnou vazbu v podobě
vyhodnocení zákaznické spokojenosti. Její hodnota je aktuálně 4,34
z 5 maximálně možných bodů. Výstupy z hodnocení zákaznické
zkušenosti i veškerá dokumentace jsou zpracovávány a zasílány zákazníkovi elektronicky, a to včetně dokumentů, jako jsou např. CMR
nebo POD (Proof of Delivery). K veškerým informacím má v platformě přístup zákazník, k vybraným pak též personál zajišťující objed-
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naný servis a doručení prostřednictvím aplikace DRIVER. Prvním
zákazníkem, který platformu Moveecar na českém trhu již více než
dva roky využívá, je společnost Carvago provozující online tržiště
ojetých vozů v Česku, na Slovensku a v Polsku. Díky úspěšnému
vstupu na jmenované trhy též plánující na vstup na rakouský trh. Na
Slovensku si své zákazníky Moveecar našel již i mezi leasingovými
společnostmi a v jednání je též spolupráce s klienty poskytujícími
služby v oblasti mobility, konkrétně tzv. pay-on-use (tj. poskytovateli
carsharingu). Platforma Moveecar je pro další rozvoj připravena. Jakékoliv další, klientem požadované služby do ní lze na míru doplnit,
čímž je zajištěna evoluce systému paralelně s vývojem trhu.
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SCANIA SUPER

NA VRCHOLU

Scania představila nový pohonný řetězec Super, který je na vrcholu konstrukčních možností, a zaměřuje se především na udržitelnost a 8% úsporu paliva. Měli jsme možnost nové Scanie Super vyzkoušet na testovacím okruhu ve švédském Södertälje, kde má Scania své sídlo.
TEXT: JIŘÍ KRUPIČKA

FOTO: SCANIA

Scania přišla s několika významnými inovacemi, které posunuly již
tak perfektní stroje ještě dál. A inovace to byla nemalá, stála více
než 2 miliardy eur. Scania to myslí zkrátka s vedoucím postavením
na trhu vážně. Kromě nápisu Super došlo k významnému vylepšení
podvozků, rámů, náprav, nádrží za účelem dosažení lepší modularity a také jsou velkou novinkou digitální zpětná zrcátka pro vyšší
bezpečnost, za které si můžeme připlatit. Vše jsme otestovali a už
teď můžeme říci, že motor je tišší, silnější a úspornější, převodovka
Opticruise o něco rychleji řadí a digitální zpětná zrcátka, která jsou
místo normálních (ne nahoře nad sklem), fungují bezvadně. Úspora skoro 200 kg je znát. Jako celek zkrátka Scania Super funguje.
Všechny tyto nové inovace za to rozhodně stojí. Pojďme se tedy na
všechny inovace podívat postupně.

NOVÝ 13LITROVÝ MOTOR PRO TĚŽKÉ
NÁKLADNÍ VOZY SCANIA
Díky zcela nové platformě motorů pro vozidla o výkonu od 420 do
560 koní, která vyhovují normě Euro 6, slibuje hnací ústrojí společnosti Scania zákazníkům, kteří provozují dálkovou přepravu, úsporu
paliva, která obvykle dosahuje osmi procent. Všechny motory jsou
z vlastní podstaty schopné spalovat HVO a dva z nich lze objednat
ve verzích, které umožňují spalovat bionaftu FAME. Zdvihový objem
činí 12,74 litru a kompresní poměr je 23:1, což také znamená, že
zvláštní pozornost byla u těchto výkonných motorů věnována vstupům a výstupům. Díky řešení DOHC mohla Scania vyvinout volitelný systém pomocné kompresní brzdy s očekávanou úrovní výkonu.
Přesné ovládání ventilů pomocí horních vaček je nezbytné také pro
pokročilý systém Scania Twin-SCR s dvojitým dávkováním močoviny.
Ve skutečnosti je nutné dodat, že právě systém Scania Twin SCR je
to nejdůležitější, co stojí za úsporou paliva u nových motorů Scania.
Posunul hranice toho, jak důkladně může moderní, čistý a udržitelný
motor nákladního automobilu uvolňovat energii z paliva, aniž by to
bylo na úkor dodržování zákonných aspektů týkajících se emisí NOx.
Mimo jiné mysleli inženýři i na snížení tření a optimalizované mazání
díky použití extrémně řídkeho oleje s dlouhou životností. Dle slov konstruktérů je motor lehčí a doslova na vrcholu konstrukčních možností.

PLYNULÝ VÝKON POMOCNÉ BRZDY
Dálkové nákladní vozy Scania jsou již dlouho proslulé volitelným
systémem pomocného retardéru. Nová řada motorů je však na
přání vybavena novým pomocným systémem kompresní brzdy
Scania CRB (Compression Release Brake). Technologie CRB
znamená, že pokud topografie není příliš kopcovitá, mnoho kombinací vozidel nebude potřebovat retardér. Ve skutečnosti může
být vozidlo s novým motorem vybaveno kombinací tradiční výfukové brzdy (škrticí klapka ve výfukovém potrubí), nového systému
CRB a (odpojitelného) retardéru R4700D, čímž vznikne pomocný
kombinovaný brzdový systém s vynikajícím výkonem pro ty nejnáročnější provozy.

SILNIČNÍ DOPRAVA
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RYCHLEJŠÍ PŘEVODOVKA SCANIA
OPTICRUISE
V minulém roce společnost Scania začala představovat novou řadu
převodovek, které nakonec nahradí všechna současná automatizovaná řešení Scania Opticruise. Prvním přírůstkem do nové řady byla
převodovka G33CM a nyní se k ní přidává G25CM, verze určená pro
o něco lehčí provozy. Všechny převodovky Scania Opticruise díky
svým schopnostem zajišťují rozhodující část celkového výkonu nového hnacího ústrojí. Nejnovější generace, původně reprezentovaná
modelem G33CM, je přibližně o 60 kg lehčí než předchozí převodovky. Vděčí za to zejména celohliníkovým skříním a menším rozměrům. Dalším klíčovým úspěchem je nižší hladina hluku, která je
předpokladem pro splnění zákonných požadavků. Stejně jako u nové
řady motorů se díky vyšší přesnosti a použití větších olejových filtrů
a kvalitního oleje výrazně zlepšily intervaly výměny oleje. Převodovky
opravdu o něco rychleji řadí a lépe, plynuleji přenášejí výkon.

NOVÁ ZADNÍ NÁPRAVA
Za účelem udržení nižších otáček při cestovní rychlosti, které pomáhají k úspoře paliva, představila Scania novou zadní nápravu
s volitelnými rychlými rozvodovkami. Nejrychlejší převod má poměr
1,95:1. Vozidlo se však obvykle snaží jet na 12. rychlostní stupeň,
protože je to přímý převodový stupeň s nejmenšími převodovými
ztrátami. Rychloběh se zařazuje pouze za příznivých podmínek. To
také znamená, že vůz bude v zájmu úspory paliva pravděpodobně
řadit častěji, než jsou někteří řidiči zvyklí. První z nové řady náprav
je R756, která je nakonec k dispozici s osmi různými možnostmi převodových poměrů, z nichž nejrychlejší je verze s převodovým poměrem 1,95:1. Díky velkému rozsahu v převodovkách G25 a G33 je
i u těchto rychlých poměrů zajištěn dobrý výkon při rozjezdu.
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NOVÁ ŘADA PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ
K úspoře paliva a hmotnosti přispěla zcela nová řada nádrží na naftu, s objemem od 165 do 700 litrů. K dispozici jsou tři velikosti (S,
M a L), které jsou navíc dodávány v různých délkách. Všechny mají
novou, důmyslnou konstrukci ve tvaru písmene D, která výrazně
zvyšuje jejich robustnost, a k rámu se připevňují pomocí držáků ve
tvaru písmene C. Nízkotlaké palivové čerpadlo, primární palivový
filtr a filtr odlučovače vody jsou přesunuty mimo motor a seskupeny v samostatné jednotce na optimalizaci paliva. Tato jednotka
je namontována na boku primární nádrže. Společnost Scania tak
jednou provždy vyřešila klasický problém, jak využít veškeré palivo
v nádrži. Scania také vyvinula nové inteligentní řešení na zajištění
rozvodu paliva mezi nádržemi u nákladních vozidel se dvěma nádržemi. Použitím přípojky ve tvaru T se samostatným a nepřetržitým
(ale velmi omezeným) přívodem paliva do jednotky na optimalizaci
paliva vzniká Venturiho efekt, který zajišťuje, že přívod do primární
nádrže neblokují žádné vzduchové kapsy.

A – sloupků, což je zřejmá výhoda při manévrování ve stísněných
křižovatkách a rušných městských oblastech. Sledování 12,3palcového displeje s vysokým rozlišením je snadné, protože je umístěn na A-sloupku, takže k vidění celého obrazu stačí jen mírný
pohyb oka. Konstrukce krytů kamer (které lze nalakovat podle
vozu) byla důkladně testována z aerodynamického hlediska, aby
se minimalizoval odpor vzduchu. Kryty jsou záklopné, mají účinný
lem chránící před vodními kapkami, který zabraňuje zhoršení výhledu řidiče, a vyhřívané čočky, které zajišťují ochranu před vlivy,
jako je mlha, sníh a led.

NOVÉ NÁDRŽE NA ADBLUE A FLEXIBILITA
Dalším vylepšením, které přineslo nové modulární uspořádání
podvozku Scania, je několik nových nádrží na AdBlue, které lze
namontovat na rám. Scania také představuje nové nádrže pro
hydraulická příslušenství (např. jeřáby) se stejnou konstrukcí ve
tvaru písmene D jako palivové nádrže. K dispozici jsou také nové
možnosti pro vzduchojemy s držáky a potrubím, které plně využívají nové rozmístění otvorů z flexibilního uspořádání podvozku
a umožňují nové potenciální montážní pozice. Nová modulární
architektura podvozku, je tak z pohledu potřeb jednotlivých zákazníků mnohem flexibilnější.

VELKÁ NOVINKA! DIGITÁLNÍ ZPĚTNÁ
ZRCÁTKA
Spolu s novým hnacím ústrojím a službami představuje Scania
také několik prvků a doplňků pro své prémiové nákladní vozy.
Nejvýraznější změnou je nový systém Scania Mirror View Camera (SMVC), jehož jedinečné řešení posouvá spojení člověk/stroj
v oblasti digitálních zrcátek na zcela novou úroveň. Nákladní vozidlo se systémem SMVC nabídne výrazně lepší výhled v oblasti

SILNIČNÍ DOPRAVA
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SLUŽBY SCANIA PROCARE
Scania představuje prémiovou službu ProCare, která má omezit
neplánované zastávky nákladních vozidel důležitých pro fungování firmy. Po úspěšném pilotním programu ve Švédsku a Polsku
se nová služba společnosti Scania zavádí na evropských trzích.
Základem této další úrovně spolupráce mezi společností Scania
a jejími klíčovými zákazníky je služba Flexible Maintenance. ProCare se vztahuje na všechna nákladní vozidla Scania vyrobená
od roku 2019. Základem služby je, že nákladní vozidla připojená k systému ProCare pravidelně hlásí společnosti Scania svůj
technický stav, což vede k preventivním opatřením a obnovám
komponentů ze strany společnosti Scania. Nákladní vozy hlásí
svůj stav na základě údajů shromážděných přímo ve vozidle. Tyto
informace se pak kombinují s provozními údaji, které Scania shromažďuje již řadu let. To umožňuje nejen předcházet hrozícím poruchám vozidla, ale také zachytit včasné varovné signály. Oprava
závažné poruchy motoru může v dílně trvat až 40 hodin, zatímco
preventivní péče týkající se stejné příčiny může znamenat vyřešení problému za zlomek tohoto času.
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NOVÉ IVECO T-WAY
Legendární model Trakker se loučí a nastupuje nový model Iveco T-Way. Iveco doplňuje řadu
těžkých nákladních vozidel Iveco Way o nový terénní vůz navržený a zkonstruovaný pro ty
nejtěžší úkoly v těch nejextrémnějších podmínkách.
TEXT A FOTO: JIŘÍ KRUPIČKA

Nové Iveco T-Way jsme vyzkoušeli v Pískovně Chotouň se speciálním návěsem Schwarzmuller s poháněnou nápravou SAF INTRA-TRAK a opravdu to celé skvělé fungovalo.

ODKAZ LEGENDY
Nové Iveco T-Way staví na odkazu robustnosti a spolehlivosti dlouhé řady dokonalých terénních vozů této značky. Přináší špičková
technologická řešení, která předčí všechna očekávání v oblasti
produktivity, užitečného zatížení, bezpečnosti a komfortu řidiče.
Tyto vlastnosti: extrémní odolnost, vysoký výkon a spolehlivost.
Po svém předchůdci modelu Trakker zdědil legendární robustnost
podvozku z vysoce odolné oceli s rámem o tloušťce 10 mm a torz-

ní tuhost 177 kN. Přední náprava vykazuje nosnost až devět tun.
Redukce náboje na zadní nápravě je standardem pro maximalizaci
pevnosti a výkonu. Nový systém těžkého zadního odpružení pro
tandemové nápravy optimalizuje hmotnost vozidla a zlepšuje jeho
výkon v terénu díky větší světlé výšce a lepšímu nájezdovému úhlu.

SILNÝ MOTOR
Zájemce o nové Iveco T-Way si může vybrat mezi šestiválcem Cursor 13 s maximem výkonu 375 kW nebo šestiválec Cursor 9 pro
lehčí aplikace. Na nové motory navazuje automatizovaná převodovka Hi-Tronix s dvanácti nebo šestnácti stupni. Převodovka pro
jízdu v náročném terénu disponuje speciálním režimem pro nej-
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náročnější podmínky. Mezi ně patří Hill Holder (asistent rozjezdu
do kopce), který pomáhá při rozjezdu na strmých svazích, Rocking
mode (houpací režim), který pomáhá obnovit trakci v kluzkých podmínkách, a Creep mode (plazivý režim) pro velmi nízké otáčky při
volnoběhu. Naopak na silničních úsecích zvyšuje účinnost převodovky systém Iveco Hi-Cruise, který zahrnuje prediktivní řazení,
prediktivní tempomat a funkci Eco-roll, která při jízdě z kopce využívá setrvačnost vozidla. Díky těmto novým algoritmům se Hi-Tronix postará o dokonalou strategii řazení pro každou aplikaci.

IDEÁLNÍ KONSTRUKCE PRO PŘESTAVBU
Řada T-Way se dodává v tuhé i kloubové verzi, takže z hlediska pohonu nabízí nejvíce variant na trhu. Například částečný
pohon kol u tuhých a kloubových modelů 6×4 a tuhých modelů
8×4 a pohon všech kol u tuhých a kloubových modelů 4×4 a 6×6
a u tuhých verzí 8×8. Řada s pohonem všech kol byla rozšířena
o modely s novým rozvorem 4 m, 4,2 m a 4,5 m, které mohou přepravovat speciální náklady bez úpravy podvozku. Nová elektrická
a elektronická architektura Hi-Mux je plně kompatibilní s nejnovější generací řídicích systémů. Nová řada pomocných pohonů
zahrnuje nový, vysoce výkonný sendvičový pomocný pohon
PTO, který dosahuje točivého momentu až 2 300 Um.

NOVÁ KABINA
Velkou změnu najdeme proti Trakkeru v kabině. Kabina Iveco T-Way
má stejný design jako řada Iveco Way. Kabina se vyznačuje elegantními aerodynamickými liniemi a řidič se v ní cítí příjemně. Kabi-
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na se dodává ve dvou verzích, a to s krátkou kabinou AD a dlouhou
kabinou AT se standardní nebo vysokou střechou. Celý prostor
pro řidiče byl vytvořen tak, aby poskytoval praktické a snadno přehledné prostředí. Pohodlné a ergonomické sedadlo spolu s novým
koncepčním multifunkčním volantem zajišťují řidiči vhodné pohodlí.
Bezpečnost řidiče je v konstrukci kabiny naprosto zásadní. Vozidlo
je navrženo tak, aby zajišťovalo maximální ochranu.
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NOVÝ CITROËN ë-BERLINGO
VAN A PEUGEOT e-PARTNER
Ve Francii jsme měli příležitost krátce otestovat nové elektrické dodávky z produkce Stellantis, a to nový Citroën ë-Berlingo Van a Peugeot e-Partner. Nové elektrické modely jsou důležitým článkem elektrické ofenzivy skupiny Stellantis a konkrétní odpovědí na nové výzvy
mobility pro všechny profesionály.
TEXT A FOTO: JIŘÍ KRUPIČKA

NOVÝ CITROËN ë-BERLINGO VAN
Po čistě elektrických užitkových vozech ë-Jumper a ë-Jumpy se
ë-Berlingo Van stává dalším přírůstkem francouzské rodiny. Samotné
vozidlo je posazeno na platformě e-CMP a v podlaze má akumulátor
s kapacitou 50 kWh, jenž podle tabulkových výpočtů vystačí na dojezd
275 kilometrů na jedno nabití. Elektromotor o výkonu 136 k/100 kW
je ideální pro všestranné použití na silnicích i v městských centrech
pro každodenní jízdy bez nutnosti dobíjení během dne. Nabíjet lze
z klasické domácí zásuvky, wallboxu či na rychlonabíječce o výkonu
až 100 kW. Elektrická verze neztratila nic z vlastností vozu Berlingo
Van, užitečný objem stále dosahuje až 4,4 m3. Novinkou je nový 10″
digitální displej s vysokým rozlišením a Head-up displej. Jízdní režim
má 3 módy, a to Eco (60 kW, 190 N.m) elektromotor utlumí a optimalizuje spotřebu vytápění a klimatizace, Normal (80 kW, 180 N.m) je
zlatý střed a mód Power (100 kW, 260 N.m) zpřístupní plnou dynamiku. Elektromobil zvládne užitečné zatížení 800 kg a přívěs o hmotnosti
750 kg. Ohledně bezpečnosti nechybí asistent pro rozjezd ve svahu,
přední, boční a zadní parkovací asistent, zadní parkovací kamera,
automatické přepínání dálkových světel, automatické nouzové brzdění, varování před opuštěním jízdního pruhu, kontrola stability při jízdě
s přívěsem nebo rozpoznávání dopravních značek. Jízda s elektrickým
Berlingem je naprosto vyrovnaná, bez zbytečného trhání a plynulá.
Díky nízkému těžišti dodávka perfektně sedí na silnici, a hlavně jízda je
naprosto tichá. Citroën ë-Berlingo Van je nyní k dispozici k objednání,
ceny začínají u verze L1 na 799 000 Kč, akční cena pak je 649 900 Kč.
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NOVÝ PEUGEOT e-PARTNER
Elektrický Peugeot e-Partner je na stejném základě jako Citroën.
Desing a interiér i-Cockpit je svébytný, tak jak to Peugeot umí. Samotný Partner je na trhu už téměř 25 let a za tu dobu se vyrobilo
přes 2 miliony kusů. Nyní i Peugeot přišel s čistě elektrickou verzí.
Stejně jako Citroën nabízí dvě délky, jedinou úroveň výbavy a již
dobře známou techniku ze skupiny Stellantis. Obě verze (délky L1
i L2) jsou k dispozici s lithium-iontovou baterií (18 modulů) o kapacitě 50 kWh, která zajišťuje dojezd až 275 km dle WLTP. Tepelná
regulace baterie spojená s chladicím okruhem kabiny umožňuje
rychlé dobíjení, optimalizovaný dojezd a vyšší životnost. Nabíjecí zásuvka na levém zadním blatníku umožňuje několik způsobů
nabíjení: přes standardní nebo zesílenou zásuvku, zařízení Wall
Box či přes rychlodobíjecí stanici. Na středové konzoly, stejně jako
u Citroënu najdete ergonomický ovladač převodovky e-Toggle,
který nyní umožňuje přístup k funkcím Park / Reverse / Neutral /
Drive a Brake. Nechybí samozřejmě ani 3 jízdní režimy. Testovací
vůz měl odkládací přihrádku v horní části se systémem indukčního
nabíjení pro telefony, což bylo praktické. Všechny elektrické verze
jak u Peugeotu, tak Citroënu jsou vybaveny elektrickou parkovací
brzdou. Peugeot e-Partner je i pěkně obratný, díky speciálně kalibrovanému systému posilovače řízení je totiž ovládání vozu snadnější. Průměr otáčení 10,8 m usnadňuje používání vozu ve městě
a výška nepřesahující 190 cm zaručuje vjezd do většiny podzemních a výškově omezených parkovišť. I Peuget e-Partner je už možné objednat, základní akční cena e-Partneru L1 je 649 900 Kč bez
DPH (zvýhodněno z ceníkových 799 000 Kč).
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MERCEDES–BENZ ACTROS F
V rámci našich testů jsme dostali možnost od zastoupení Mercedes-Benz nákladní vozy v České
republice v součinnosti se zastoupením návěsů Schmitz Cargobull jízdní soupravu na krátký
redakční test. Test probíhal na více než sto padesáti testovacích kilometrech.
TEXT A FOTO: MARTIN CHLÁDEK

Actros F je vůz představený začátkem roku 2021. Vůz je vybaven
novou kabinou s klasickými zpětnými zrcátky ze skla a přístrojovou
deskou Classic. U tohoto vozu je kladen důraz na funkčnost, ovladatelnost a hospodárnost před zaváděním všech nejnovějších inovací. Během testu jsme se pokusili s kolegou najít odpovědi na často
kladené otázky kolegů řidičů a přepravců. Mercedes patří v rámci
trhu s nákladními vozy mezi lídry a určuje dost často krok v inovacích zaváděných do běžné výroby vozidel nejen nákladních. Bude
tato souprava ta pravá pro vaše podnikání? V posledních letech jsou
nejdůležitějšími preferencemi v mnoha firmách především nároky
řidičů. Může být tato jízdní souprava to pravé a může vám pomoci
v podnikání si udržet své dlouholeté spolupracovníky a ochránit před
nabídkou konkurence, udržet náklady na provoz na uzdě a zároveň
i pomoci přilákat nové kolegy do firmy? Tyto otázky řeší všichni přepravci a v tomto testu se vám pokusíme pomoci na ně najít odpovědi.

KVALITNÍ INTERIÉR
Vnitřek vozu není žádný šok. Vše je na svém místě a funguje příkladně. Nemusíte být nadšenec IT, abyste byli schopni ovládat veškeré
funkce vozu. Vše je intuitivní a funguje, jak očekáváte. Nemusíte se
rozhodně bát, že byste museli projít dlouhým zaškolením a studovat
dlouhé manuály. Dlouholeté zkušenosti výrobce se podepsaly na
ergonomii a funkčnosti ovládacích prvků. Samostatnou kapitolou je
doslova přehršel odkládacích prostor na vše možné, co vás napadne.

MOTOR S VÝKONEM 510 KONÍ
V nabídce jsou různé motorové varianty (326–530 koní). Námi testovaná 510 koňova varianta patřila k hornímu spektru nabídky. V každém jízdním režimu má vůz dostatek jízdního výkonu a nepolevuje
ani v táhlých kopcích bez ohledu na množství naloženého materiálu.
Motor běží hladce a převodovka řadí až sametově. Souznění motoru
a převodovky snese srovnání s hladkostí, na které jsme zvyklí v posledních letech z osobních vozů vyšších tříd.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Jako u všech mercedesů, tak i u tohoto námi testovaného exempláře bylo vše potřebné, a hlavně dobře použitelné. Historicky
mercedesy patří mezi vozy s nejvyspělejšími technologiemi. Vše
funguje v souladu s vašimi potřebami a rozhodně vás technologie
neobtěžují, ale spíše nenápadně až nenásilně doplňují.

SILNIČNÍ DOPRAVA
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JÍZDNÍ DOJMY
Vzhledem k téměř idylickým papírovým vlastnostem týkajícím se
nejen rozměrů, ale i výkonnostních parametrů, tak spíše závisí
na preferencích každého z nás ve výběru vozu a jeho motorizace
v orientaci na jeho využití. Po usednutí do vozu, zasunutí karty
do tachografu, nastavení posedu řidiče a základních funkcí vozu,
jste připraveni na cestu. Vůz s návěsem jede plynule. Vzhledem
k výkonu vozu je jízda plynulá a příjemná. Ani při větším zatížení
není téměř poznat celková hmotnost soupravy. Až při krajních situacích musí řidič počítat s neodmyslitelně vyšší hmotností jízdní
soupravy. I přes pevné sedadlo spolujezdce není jízda pro spolujezdce nepříjemná. Vzhledem k odpružení celé soupravy je místo
spolujezdce pro vnitrostátní dopravu více než dostatečné.
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ZÁVĚR
Hodnotit Mercedes s návěsem Schmitz Cargobull je jako nosit dříví do lesa. Na každém
voze lze najít mouchy, a to i u Mercedesu. Jako drobnou vadu bych viděl asistent hlídající
jízdní pruhy. Čas od času načte podélnou spáru jako jízdní pruh. To ale není chyba vozidla,
ale jde to spíše na vrub systému oprav českých silnic.
Při ustálené jízdě lze u takto velkého auta včetně návěsu dosahovat až neskutečně nízkých nároků na palivo. Při našem přibližně stopadesátikilometrovém testu se spotřeba blížila k dvaceti pěti litrům nafty na sto kilometrů. S takovou spotřebou se reálně potkáváme
u nákladních vozidel o několik hmotnostních kategorií níže.
Mercedes patří ve srovnání v pohodlí a ovladatelnosti k lídrům na trhu nejen v nákladních
vozech. Vzhledem k orientaci vozu především na vnitrostátní dopravu považuji vůz za více
než dostačující nejen svou výbavou, ale především jízdním projevem.
V nákladních vozech je v posledních letech vidět výrazný posun v orientaci nejen na výkon
vozu, ale i orientaci na řidiče a jeho pohodlí při práci. Stačí si vybrat pouze konfiguraci vozu
vyhovující preferencím a potřebám toho daného dopravce a těšit se na dlouhé kilometry
za volantem opravdu příjemného společníka na cestách.

MERCEDES – BENZ ACTROS L, 1851 LS
MAXIMÁLNÍ VÝKON

375 kW / 510 PS

CELKOVÁ HMOTNOST

19 000 kg

ROZVOR

3 700 mm

OBJEM MOTORU

12 809 cm 3

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT

2 500 Nm

SCHMITZ CARGOBULL – SKI 24 SL 7.2
DÉLKA NÁSTAVBY

7 300 mm

ŠÍŘKA NÁSTAVBY

2 354 mm

OBJEM

27,5 m 3

CELKOVÁ HMOTNOST

39 000 kg

SILNIČNÍ DOPRAVA

29

30

SILNIČNÍ DOPRAVA

PROSTORNÝ CROSSOVER
OD OPELU
ZA ROZUMNOU CENU
Opel Crossland byl prvním koněm své automobilky, který vznikl pod křídly nového koncernu
PSA. Tento malý crossover nyní získal nový facelift a auto tak získalo trochu dravější kabát. Opel
Crossland není auto, které by zaujalo každého automobilistu, ale to asi ani není jeho účelem.
Přesto je ale skupina lidí, pro kterou je Crossland určený, což dokazují jeho prodejní statistiky, kdy
se ročně prodá kolem 100 tisíc kusů, což z Crosslandu dělá jeden z nejžádanějších modelů Opelu.
TEXT A FOTO: JIŘÍ PATOČKA

MALÝ, PŘITOM VELKÝ
Crossland je velmi specifický svými rozměry. Ač má ve svém koncernu bratry v Citroenu C3 Aircross a Peugeotu 2008, Opel se
výrazně liší. Je totiž dost vysoký, přitom ale poměrně úzký. Při pohledu z boku si pak hned všimnete dlouhého rozvoru. S krátkou
kapotou pak auto může působit neproporčně, a zvenku i malé.
Když si ale sednete dovnitř zjistíte, že Crossland je naopak velmi
prostorný. Přední sedadla nabídnou dostatek prostoru i většímu
člověku, a to nejen díky výšce stropu, ale i díky vybrání palubní desky, která tak nezabírá příliš místa. Prostorná jsou i zadní
sedadla, která je navíc možné posouvat tak, aby bylo více místa
pro posádku anebo naopak více prostoru pro zavazadla v kufru.
Je ovšem pravda, že když by na zadních sedadlech cestovali tři
dospělí lidé, patrně by menší šířku auta pocítili. Kufr pak navíc
disponuje polohovacím dnem, čímž je možné prostor ještě zvětšit. Ze základních 410 litrů lze tak udělat až 560.

CO PŘINESL FACELIFT
Design, který facelift přinesl se opravdu povedl. Začíná od chromové
lišty nad okny a pokračuje například černou střechou, která působí
na autu opravdu dobře, ovšem je nutné si za ni připlatit. Crossland se
s faceliftem zbavil také plechových kol, a to i v základní výbavě, což
autu velmi prospělo. Základní barvou pak už není klasická bílá, ale
výrazná oranžová. Crossland po faceliftu dostal také přední masku Vizor, což by mělo být sjednocovacím prvkem pro všechny nové
Opely. A nová maska dělá z Crosslandu úplně jiné auto.
Kromě designu znamená facelift i nový podvozek, který ale trochu ztvrdnul. Crossland je ale velmi klidný, bezpečný, krásně drží
stopu a dobře se s ním manévruje.

SILNIČNÍ DOPRAVA
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INTERIÉR ZŮSTÁVÁ TRADIČNÍ
V interiéru ještě nedošlo k změně na novou koncepci, a tak zůstává naprosto tradiční. Budíky jsou klasicky analogové a jsou krásně přehledné a důležité funkce na středové obrazovce se ovládají
stále fyzickým tlačítkem. Samozřejmostí ve výbavě je i tempomat
nebo couvací kamera. Palubní deska je hodně hluboká a může
tak sloužit k odkládání většího množství věcí, navíc ani využití
plastů tady nijak dojem z auta neruší. Pohodlné jsou i AGR sedačky, které jsou opravdu pěkné, čalouněné Alcantarou. Sedadlo
řidiče navíc disponuje loketní opěrkou. Interiér pak krásně doplnila prosklená střecha, která ovšem také patří k příplatkovému
vybavení. Auto je celkově hodně prosklené, což jednak budí větší
dojem prostoru, ale znamená také velmi dobrý výhled z vozu, který je ještě umocněn tenkými sloupky.

STÁLE DIESEL
Příjemné je taky vědět, že Opel ještě neodepsal dieselové motory. Pod kapotou testovaného vozu byl totiž jedenapůllitrový
vznětový čtyřválec se 120 koňskými silami. Ač je Crossland
spíše městským autem, kde by člověk hledal spíše benzinový
motor, pro toho, kdo plánuje s autem jezdit i delší trasy bude
diesel ideální. A i když by se obsah mohl zdát malý s lehkým
Crosslandem hýbe pěkně. Dokonce i spojení s automatem
u Crosslandu není katastrofické, jako u jiných modelů, naopak
spolu fungují moc dobře. Převodovka sice není nějak rychlá,
ale to se u tohoto vozu ani nepředpokládá. Šest stupňů, které
převodovka v Crosslandu má, je tak akorát a motor se nepodtáčí. Jednoznačně lze říci, že spojení motor s převodovkou je pro
jízdu komfortní. A spokojený bude řidič i se spotřebou, která se
pohybuje kolem 5,5 litru.
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JE PROSTĚ PRAKTICKÝ
Je asi jasné, že Opel Crossland si nikdo nezamiluje kvůli jeho rychlosti, jízdním
vlastnostem nebo krásnému zvuku motoru. Zamiluje si ho ten, kdo má zkrátka rád
praktičnost, protože takový Crossland je. Je to malé auto do města, přesto je uvnitř
prostorné. Vyvážením motoru s převodovkou je jízda pohodlná a zároveň úsporná.
A s novým designem se za něj nikdo rozhodně nemusí stydět.
A co je možná hlavní, krásná je i cena. V té nejzákladnější verzi ho lze pořídit za nějakých
350 tisíc. Samozřejmě s příplatkovým vylepšením, které bylo například u testovaného
modelu, se pak cena může přehoupnout přes 600 tisíc, přesto ale člověk bude vědět,
že rozhodně nekupuje špatné auto.

OPEL CROSSLAND
MOTOR (ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC)

1.5 CDTi 6AT

OBJEM VÁLCŮ

1499 cm 3

PALIVO

nafta

POHON

předních kol

VÝKON

120 koní (88 kW) v 3750 ot./min.

TOČIVÝ MOMENT

300 Nm v 1750 ot./min.

ZRYCHLENÍ 0–100 KM/H

11,5 s

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

183 km/h

PŘEVODOVKA

6stupňová automatická

SPOTŘEBA PALIVA (L/100 KM)

5,6 l/100 km kombinovaná

DÉLKA × ŠÍŘKA × VÝŠKA

4217 x 1976 x 1605 mm

ROZVOR

2604 mm

POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST

1366 kg

SILNIČNÍ DOPRAVA
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GRENADIER 4X4

OHROŽENÝ DRUH

Poctivý, rámový teréňák je v Evropě už ohrožený druh. O to více nás potěšil projekt Grenadier 4x4,
který kombinuje klasický terénní vůz z Anglie s precizní, německou technikou. A my jsme dokonce
mohli v Plzni v rámci roadshow 2B Road Tour absolvovat i krátkou testovací jízdu.
TEXT: JIŘÍ KRUPIČKA

FOTO: DAJBYCH

Dajbych jako specialista na terénní vozy s tradicí více než čtvrt
století se zhostil role hostitele, a protože jde o vozy ryze terénní,
vydali jsme se samozřejmě na off-road trať u plzeňského autosalonu, a bylo to skvělé!

PROMYŠLENÝ DESIGN
Ústředním bodem designu bylo zajistit maximální úroveň schopností pro jízdu mimo vozovku a špičkové parametry tažení a užitečného zatížení. Vůz INEOS Grenadier byl zcela postaven na zbrusu nových základech a je navržen tak, aby plnil požadavky svých
budoucích majitelů na odolný, schopný a pohodlný pracovní vůz,
s nímž je možné jet kamkoli. Vůz Grenadier přinese pohodlí a splní
očekávání, která mají zákazníci v 21. století z hlediska úrovně vybavení a bezpečnostních systémů, které nebudou chybět.

PRAKTICKÉ DETAILY
Malá zadní dvířka se otevírají jako první
a umožňují snadné nakládání i vykládání
menších předmětů.
Zadní žebřík může usnadnit přístup na střechu
a jeho design zaručuje, že nepřesahuje přes
linii uzavření zadních dveří.
Vůz Grenadier pojme celou europaletu
(dvoumístná komerční verze).
Standardně je dodávána vnější kabeláž
s výstupními body v přední a zadní části
střechy, je tím zajištěn snadný přístup
k napájení přídavných světel, pracovních světel
nebo majáků.
Kulatá světla vpředu a vzadu navozují dojem
síly pevné trubky táhnoucí se zpředu dozadu,
středová přídavná světla (dodávaná ve
standardní výbavě) jsou součástí tohoto
designu.
Přední světlomety jsou totožné jednotky pro
pravou i levou stranu, servis a dostupnost
dílů je tudíž snazší, zadní světlomety jsou
obdobně společné jednotky.
Na předních náraznících lze stát.
Střešní tyče a střešní lišty umožňují nasazení
a zabezpečení nákladu bez střešního nosiče
(střešní nosič však lze pochopitelně velmi
snadno namontovat).
Vůz Grenadier byl navržen čistě a je připraven
na doplňování příslušenství.
Společnost INEOS zajistí širokou škálu
příslušenství.

SILNIČNÍ DOPRAVA
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UVNITŘ JE GRENADIER KOSMICKÝ
Interiér vozu INEOS Grenadier je navržen na míru a má za cíl
zajistit prostornost, praktičnost a variabilitu, kterou vlastníci požadují od výkonného vozu 4X4. Zbrusu nový design zahrnuje technologie a pohodlí. Interiér si dozajista vzal inspiraci z letadel, lodí
i traktory, kde jsou spínače a tlačítka umístěny tak, aby nabízely
optimální funkčnost. Zábavné designové prvky jsou inspirovány
jachtingem a cyklistikou a odkazují na vášeň k dobrodružství
a sportu značky INEOS. Odolná sedadla s protižmolkovací úpravou jsou rezistentní vůči vodě i nečistotám a nevyžadují žádnou
další ochranu. Nákladový prostor je vybaven háčky a volitelnými
vnitřními kolejnicemi pro zabezpečení nákladu. Velká madla na
palubní desce a na A sloupku nabízejí další podporu v náročném
terénu. Nechybí ani spartánská gumová podlaha s výpustěmi pro
oplachování hadicí. Vše je naprosto bytelné, opravdu se nebudete bát vody, prachu, zkrátka ničeho.

TECHNIKA A VÝROBA
Na vývoji modelu Grenadier se podílelo asi 350 techniků. Dynamické testování probíhalo na tratích okolo hory Schöckl, poblíž sídla
partnerské společnosti Magna Steyr v Rakousku, kde se testují skutečné off-road vozidla. Testovalo se ovšem i ve Švédsku, Maďarsku
a Maroku. Speciálním testem je nasazení prototypu u společnosti
HALO Trust, která v Angole a Kosovu likviduje zbraně a miny. Společnost INEOS Automotive zahájí výrobu svých vozů Grenadier 4X4
v červenci 2022 se zážehovými i vznětovými motory s využitím šestiválcových agregátů BMW Euro 6 o objemu 3,0 litru, B57 a B58.
Tyto pohonné jednotky budou dodávány s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF. Výroba Grenadieru našla domov v továrně
Hambach v Alsasku ve Francii, doslova pár metrů od hranic s Německem. Továrna dříve patřila automobilce Mercedes-Benz. Hambach je pro výrobu vozu Grenadier ideální továrnou. Jde o jeden
z nejmodernějších výrobních závodů automobilů v Evropě a je zde
k dispozici zkušená a schopná pracovní síla. V rámci této akvizice
společnost Mercedes-Benz uzavřela se společností INEOS smlouvu o další výrobě vozu smart EQ fortwo a některých součástek pro
značku Mercedes-Benz v Hambachu.
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KDY SE MŮŽEME NA GRENADIER TĚŠIT?
Jako první dorazí na trh pětimístné kombi. Společnost INEOS Automotive připravuje
představení vozu Grenadier v roce 2022 na 35 trzích. Mezi klíčové evropské trhy patří
Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko, Itálie, země Beneluxu a Polsko. Uvedení
je v roce 2022 plánováno i pro další středoevropské země. Společnost INEOS předběžně hovoří o ceně 51 tisíc eur (necelých 1,3 milionu korun). Další variantou bude
dvoumístné užitkové provedení, na jaře 2023 by se měla objevit varianta pick-up a z ní
odvozená verze jen s kabinou, která umožní montáž různých nástaveb. Díky spojení
odolného britského ducha a designu s německou výrobní pečlivostí bude vůz Grenadier skutečně nekompromisním vozem 4X4 vybudovaným od základu. U nás v ČR bude
dovozcem plzeňská společnost Dajbych a my se moc těšíme na velký test!

SILNIČNÍ DOPRAVA
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RENAULT EXPRESS VAN

PRACANT, KTERÝ VÁŽNĚ UMÍ
Renault Express Van je zcela nová, malá dodávka, která nahradí svým způsobem končící Dacii
Dokker, a zároveň to je velmi povedená a dostupnější alternativa k novému Renault Kangoo.
TEXT: JIŘÍ KRUPIČKA

FOTO: MICHAELA RUBEŠOVÁ

Na Renault Express Van jsme se v redakci těšili, protože jsme
slyšeli, nový Renault Kangoo je opravdu povedená, malá dodávka. Chtěli jsme tedy vyzkoušet jeho levnější alternativu Express,
který zároveň nahradí levnou Dacii Dokker. A už teď můžu napsat, že se nám Renault Express Van zalíbil a myslíme si, že to
je skvělá náhrada za oblíbenou dodávku Dacia Dokker, která
doslova excelovala poměrem cena a užitná hodnota.

NENÁPADNÝ PRACANT
Renault Kangoo v třetí generaci doplňuje užitkový model Express Van. Zvenku vypadají podobně, uvnitř jsou ale zcela jiné.
Kangoo by mělo být z pohledu Renaultu více zaměřené na konkurenci, jako je Volkswagen Caddy nebo Mercedes-Benz Citan,
a to i technologicky. Renault Express Van je tak samozřejmě
úplně jiný a mnohem jednodušší. Renault Kangoo má oslovit
náročnější klientelu, které nabízí ta nejnovější a unikátní řešení, jako jsou třeba elektronické asistenty, chybějící B sloupek
(Open Sesame) nebo třeba elektrický pohon, který bude nabídnut v příštím roce. Express Van je prostě nenápadný a levnější pracant, který bude nabízený pouze v užitkové verzi Van
a krátké variantě. Je postavený na upravené platformě Dacie
Dokker a vyrábí se v marockém Tangieru kvůli snížení výrobních nákladů.

JEDNODUCHÝ DESIGN
Na malé dodávce hned poznáte příbuznost se značkou Renault,
a to především novou maskou. Nárazníky a zrcátka budou vždy
černá a plastová, jejich lakování nelze zvolit ani za příplatek.
Světla jsou halogenová, žádné LED technologie. Kola jsou 15“
ocelová s okrasnými kryty a celé auto působí velmi bytelným dojmem a mimochodem, stříbrná barva dodávce slušela. Základní
výbava Renaultu Express Van zahrnuje jen airbag řidiče, centrální zamykání, ocelová kola, manuálně ovládaná vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka, pouze výškově nastavitelný volant, diody denního
svícení, světelný senzor, palubní počítač nebo elektricky ovládaná okna. Boční dveře se nacházejí v základu jen vpravo a spolu
se zadními (otevíranými do úhlu 180°) nejsou prosklené. Náklado-

vý prostor pak je díky jedné variantě nabízí 3,3 m3. Dodávka uveze dle výbavové konfigurace 650 až 698 kg. Délka nákladového
prostoru je 1915 mm, šířka 1416 mm a výška 1246 mm. Bedna je
celá plechová a má šest ok, na bocích další dvě oka na uchycení. Podlaha je plastová, pokud chcete ochranu boků nákladového
prostoru, musíte si připlatit. Renault Express Van je zkrátka ideální pracant do nepohody.

SILNIČNÍ DOPRAVA
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NAFTOVÉ SRDCE
Pod kapotou se nacházel turbodiesel 1.5 Blue dCi (70 kW) s šestistupňovým manuálem. Můžete si také vybrat verzi, která má 55
kW nebo i jeho úsporná verze Eco Leader, s omezenou maximální
rychlostí na 100 km/h, která se může hodit pro městské dodávky. Za
nás je výkon 70 kW naprosto ideální, protože motor je tichý, dynamický, pružný a umí být i úsporný. Je to léty ověřená jednotka, která
funguje! Podvozek i přes podobnou techniku jako má Dacia Dokker
(je postaven na inovované architektuře B0 dosavadní Dacie Dokker) funguje skvěle. Dodávka neposkakuje a celkem solidně i drží
na silnici. Je i jedno, jestli je Express Van naložený nebo ne, skvělá
práce. V Expressu se zkrátka cítíte jako v typické dodávce. Pokud
byste chtěli benzinový motor, který je i základní, tak je tu benzinový
čtyřválec 1.3 TCe (75 kW), který má užitečné zatížení 650 kg.

PŘEHLEDNÝ A JEDNODUCHÝ INTERIÉR
I přes zpracování přístrojové desky výhradně z tvrdých plastů je
interiér povedený, moderní a přehledný. Je pravda, že je v něm
méně místa díky ocelové přepážce (kolega, co má výšku 215 se
tam jen tak tak poskládal). Všude je také dostatek úložných prostor. Pod stropem je polička a také dveře mají dostatečně velké kapsy. Místo na kolena zabírá i nízko umístěný displej. Řidič
průměrného vzrůstu to ani tolik nepocítí jako spolujezdec, kde je
opravdu málo místa. Volant je jen výškově nastavitelný a digitální
displej je vždy za příplatek. Multimediální systém má pak samozřejmě podporu Apple i Android. Interiéru není tedy kromě místa
jinak co vytknout, je pracovní, a tak to má i být.
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ZÁVĚR
Nový Renault Express Van je povedená pracovní dodávka, která skvěle nahradila model Dacia Dokker. Renault Express Van sice využívá podobný vnější design jako nová
generace Kangoo Van a nabízí shodné motory, v útrobách je ale zcela jiný. Využívá
jinou platformu, navazující na dosavadní Dacii Dokker, a má i jiný interiér. Express je
prostě nenápadný a dostupný pracant, pěknou cenou může lákat nejen velké fleety, ale
i řemeslníky. Renault Express Van začíná cenou na 290 000 Kč bez DPH. Za takové
peníze podobnou a novou dodávku neseženete.

RENAULT EXPRESS VAN 1.5 BLUE DCI 95 COOL
ZDVIHOVÝ OBJEM

1461 cm 3

MAXIMÁLNÍ VÝKON

70 kW / 90 koní

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT

240 Nm/1750-2000 min-1

NEJVYŠŠÍ RYCHLOST

162 km/h

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA

5,0 l/100 km

POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST

1304 kg

OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU

3,30 m 3

ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU

1915 x 1170 (1460) x 1246 mm

DÉLKA × ŠÍŘKA × VÝŠKA

4393 x 1775 x 1811 mm

ZÁKLADNÍ CENA VOZU (benzínový motor)

290 000 Kč (bez DPH)

ZÁKLADNÍ CENA TESTOVANÉHO VOZU

350 000 Kč (bez DPH)

SILNIČNÍ DOPRAVA
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DB SCHENKER,
LUFTHANSA CARGO
A NOKIA SPOJUJÍ SÍLY
DB Schenker a Lufthansa Cargo plánují pokračovat s týdenními CO2 neutrálními lety mezi Frankfurtem a Šanghají po dobu celého zimního období až do března 2022. Do iniciativy za uhlíkově
neutrální leteckou přepravu se nyní připojila i společnost Nokia. Globální poskytovatel telekomunikačních sítí díky spolupráci s logistickými velikány sníží uhlíkovou stopu z přeprav na nulu,
protože se pro tyto nákladní lety používá udržitelné palivo SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Spotřeba paliva pro zpáteční let z Frankfurtu nad Rýnem do Šanghaje je plně pokryta udržitelným palivem SAF, tím pádem se každý
týden ušetří až 174 tun konvenčního kerosinu. Během letního letového řádu 2021 se tak na této lince podařilo dosáhnout snížení emisí
a skleníkových plynů o 20 250 tun. Plán na nadcházející období, které začalo koncem října, je snížit množství emisí o dalších 14 175 tun.
Během příštích pěti měsíců bude Nokia využívat uhlíkově neutrální lety k přepravě týdenního objemu zboží z výrobního závodu
v Šanghaji do svého evropského centra v nizozemském Tilburgu.
Dohoda s DB Schenker se vztahuje jak na leteckou, tak i pozemní
přepravu zboží. Ta se bude realizovat s využitím pokročilého typu
biopaliva – hydrogenovaného rostlinného oleje.

VÝROBA A SPOTŘEBA SAF
SAF je vyrobeno z odpadních a zbytkových surovin, například
z použitých kuchyňských olejů. Oxid uhličitý uvolněný při spalo-

vání v motoru odpovídá množství CO2, které z atmosféry zmizelo
při fotosyntéze rostlin, z nichž se později vyrobil olej. V současné
době je SAF přibližně třikrát dražší než konvenční letecký kerosin.
Emise skleníkových plynů při výrobě a přepravě paliva jsou plně
kompenzovány certifikovanými offsetovými projekty, což zajišťuje
úplnou neutralitu letů.

BUDOUCNOST EKOLOGICKÝCH PALIV
V budoucnu budou k dispozici i další druhy udržitelných paliv. Nejznámějším výrobním procesem je tzv. koncept power-to-liquid (PtL)
založený na obnovitelné elektřině, vodě a oxidu uhličitém. Zatímco
množství vyrobeného PtL je zatím velmi omezené, SAF na bázi biomasy je již dnes dostupným a dobře vyzkoušeným palivem. SAF používané pro letecké spojení DB Schenker a Lufthansa Cargo vyrábí
společnost Neste, přední světový dodavatel udržitelných paliv. Finský výrobce v současné době zvyšuje produkci udržitelného leteckého paliva Neste MY na 1,5 milionu tun ročně do konce roku 2023.
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DACHSER
PROVÁDÍ SKLADOVÉ TESTY
AUTOMATICKY ŘÍZENÝCH VOZÍKŮ
Mezinárodní logistický provider DACHSER testuje ve svých skladech automaticky řízená vozidla. Na dvou německých pobočkách probíhají testy automaticky řízených vozíků AGV (Automated Guided Vehicles), které vykonávají rutinní úkoly a měly by v budoucnu usnadnit
zaměstnancům fyzicky náročnou práci.
V rámci svých aktivit v oblasti výzkumu a vývoje DACHSER v současné době provádí rozšířené testování automaticky řízených vozíků s cílem zjistit, jakým způsobem mohou ve skladech fungovat vedle manuálně řízené techniky. Za tímto účelem tak od začátku roku
používají dvě německé pobočky – DACHSER Langenau a DACHSER Vaihingen – každá jeden automatický vozík. Brzy budou zahájeny také testy takzvané inteligence hejna (swarm intelligence), do
kterých budou zapojena obě tato autonomní vozidla spolupracující
na jedné pobočce.

Inspirací pro testy se stal předchozí projekt realizovaný společně
s Fraunhoferovým IML institutem, se kterým společnost spolupracuje v rámci výzkumné laboratoře DACHSER Enterprice Lab od roku
2017. Použití automaticky řízených vozidel by mohlo zaměstnancům
odebrat rutinní a fyzicky namáhavou práci a umožnit jim, aby se soustředili na náročnější úkoly. Další výhodou je pracovní doba těchto
vozíků: mohou zůstat v provozu 24 hodin denně. V současné době
vozíky AGV v DACHSERU realizují takové úkoly, jako je přeprava zásilek od vstupu do skladu do dodacích zón ve skladu s vysokoložnými regály, autonomní vychystávání a příprava palet do procesu. Díky
propojení s vlastním systémem DACHSERU pro řízení skladu MIKADO, mohou být AGV kdykoliv přiřazeny přepravní zakázky, vozíky si
samy najdou svoji vlastní trasu napříč skladem. AGV jsou vybaveny
lithium-iontovými bateriemi s podporou indukčního nabíjení. Nabíjecí
proces využívá nabíjecí základnu a trvá pouhých deset minut.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Protože tyto vozíky jezdí autonomně, je bezpečnost provozu tou
nejvyšší prioritou. Každé z obou AGV je vybavené mnoha senzory
v různé výšce, což jim umožňuje nepřetržitě skenovat své okolí a vyhledávat možné překážky. Pokud některou detekují, systém automaticky zabrzdí a vozíky se buď zcela zastaví nebo vypočítají novou
trasu, která jim umožní překážku obejít. Velkou roli v bezpečnosti
také hraje jejich maximální rychlost 5 km/hod.
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GEBRÜDER WEISS
POSÍLÍ SVOJI POZICI
NA HEDVÁBNÉ STEZCE
Gebrüder Weiss přebírá s účinností od 1. ledna 2022 společnost 3S Transport & Logistics se
sídlem v Istanbulu. Turecká spediční společnost se specializuje na sběrnou službu mezi Tureckem a jeho klíčovým obchodním partnerem Německem. Zaměstnanci 3S Transport & Logistics přechází od prvního ledna pod hlavičku Gebrüder Weiss Turkey. „Gebrüder Weiss
Turecko tímto krokem zdvojnásobuje svůj objem přepravy a staví se do pozice špičkového
hráče pro spojení s Německem, Rakouskem, Českou republikou a Švýcarskem,“ uvádí Harald Prohaska, ředitel společnosti Gebrüder Weiss ČR.
„3S Transport & Logistics je na tureckém dopravním trhu respektovaným poskytovatelem logistických služeb s dlouholetou zkušeností. Začleněním společnosti do naší organizace posílíme pozici naší
pobočky v Istanbulu jako strategického bodu, který spojuje Evropu
s Asií novou Hedvábnou stezkou,“ vysvětluje Thomas Moser, ředitel
a regionální manažer pro oblast Černého moře/CIS společnosti Gebrüder Weiss.
„Naši zákazníci získají přístup k mnohem širšímu spektru služeb,
pro naše zaměstnance znamená tento krok novou perspektivu do
budoucna,“ říkají Ilhami Seval a Sehel Zenbil, dva bývalí generální

ředitelé společnosti 3S Transport & Logistics. Oba pomohou společnosti Gebrüder Weiss Turkey v procesu integrace jako konzultanti. Do struktury Gebrüder Weiss přechází také provozní místo 3S
Transport & Logistics v oblasti Düsseldorfu se sedmi zaměstnanci.
Společnost Gebrüder Weiss působí v Turecku od roku 2012 a v současné době má své pobočky v Istanbulu a Izmiru. Mezi její hlavní
činnosti patří sběrná služba, celovozové a přikládkové služby a služby letecké a námořní přepravy. Istanbul je pro Gebrüder Weiss klíčovým místem, bránou spojující Evropu s Asií. Tento důležitý dopravní
uzel zajišťuje přímé spojení s koridory nové Hedvábné stezky.
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KUEHNE+NAGEL
ZAVÁDÍ NONSTOP PROVOZ
NA SVÉM CROSS-DOCKU
V HOSTIVICI
Společnost Kuehne+Nagel v České republice reaguje na stále rostoucí poptávku po přepravních službách zavedením nepřetržitého provozu svého cross-docku v distribučním centru v Hostivici. Provoz byl od 1. listopadu rozšířen o třetí, noční směnu a účelem zavedení této novinky
je zajistit větší komfort zákazníkům i efektivnější distribuci zboží.

Celková plocha logistického a distribučního centra skupiny v Hostivici je více než 10 700 metrů čtverečních, z čehož 4 270 metrů
čtverečních slouží jako zmíněný cross-dock.
Lokální pobočka Kuehne+Nagel přistoupila k úpravě po pečlivém zvážení situace na trhu. „Důvodem přechodu na nepřetržitý provoz je především zvýšená poptávka po přepravě sběrnou
službou. Nákupní chování zákazníků se zásadně změnilo a řada
z nich nyní oproti minulosti objednává zboží častěji, zato v menším objemu. Situace je ovlivněna rovněž faktorem neustále sílící
e-commerce,“ vysvětluje Martin Froněk, manažer silniční logistiky Kuehne+Nagel pro Českou republiku. Noční směna také minimalizuje čekací doby na rampách.
Podle Martina Froňka je tento krok důležitým milníkem v působení
společnosti Kuehne+Nagel v České republice a důkazem význam-

ného rozvoje její sítě sběrné služby kusových zásilek. Rozšíření
provozu v hostivickém distribučním centru v letošním roce na poli
silniční logistiky předcházelo například úspěšné zavedení nového
přepravního systému s využitím elektronických potvrzení o doručení zboží (e-POD). Kromě zlepšení zákaznických služeb a zrychlení distribuce zásilek bude mít podle Kuehne+Nagel zavedení třetí
směny pozitivní dopad i na životní prostředí a využití lidských zdrojů. V současné době distribuční centrum v Hostivici zaměstnává
více než 100 lidí. „Vyšší efektivita provozu znamená přirozeně větší
udržitelnost a v kombinaci se službou KN EuroLink poskytne zákazníkům také jistotu, kterou potřebují při plánování svých zásilek.
Pokud jde o dodací lhůty, v rámci této služby nabízíme zákazníkům
dodání ve standardním termínu, v určený den nebo v první možný
den,“ zpřesňuje Martin Froněk. Síť sběrných služeb, kterou Kuehne+Nagel spravuje a řídí, doručuje do více než 40 evropských zemí
a nabízí více než 3 000 mezinárodních odjezdů týdně.
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NOVĚ ROZŠÍŘENÁ POBOČKA
GEBRÜDER WEISS
V SYROVICÍCH JE V PLNÉM
PROVOZU
Gebrüder Weiss dokončil rozšíření jak překládkového, tak i logistického skladu svojí pobočky
v Syrovicích u Brna. „Slavnostním přestřižením pásky jsme spustili provoz i v nově přistavené
části logistického terminálu v Syrovicích u Brna, který stojí na našem vlastním pozemku. Celková rozloha využitelné skladové a manipulační plochy vzrostla na 8 900 m2. Nově máme k dispozici o 18 překládkových ramp více. Čtyři z nich jsou vhodné pro odbavení zásilek určených
koncovým uživatelům,“ říká David Skalka, oblastní ředitel Morava Gebrüder Weiss ČR.

K přípravám na rozšíření pobočky v Syrovicích přikročil Gebrüder
Weiss již v březnu tohoto roku, nyní je již dokončená a předaná
stavba v plném provozu. „Navýšení kapacity jednoho z našich páteřních terminálů v ČR vychází z našeho dlouhodobého plánu rozvoje. Realizované úpravy v Syrovicích znamenají, že jsme schopni
odbavit větší množství zásilek a také více vozidel za stejný časový
úsek než doposud,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.
Výměra skladové a manipulační plochy se díky výstavbě nové haly
pobočky Syrovice zvýšila přibližně o 1600 m2. 18 nových překládkových ramp zvýší kapacitu ale i rychlost odbavení zásilek. „Čtyři
z osmnácti nových ramp jsou uzpůsobeny pro vykládku menších
vozidel, která obvykle využíváme k doručení zásilek koncovým
uživatelům. Toto je velmi dobrá zpráva pro naše zákazníky ze seg-

mentu e-commerce. Vzhledem k aktuální situaci kolem další vlny
covidu-19 a blížící se vánoční sezony očekáváme pokračující růst
on-line nakupování a tím i růst poptávky po přepravách nebo po
efullfilmentu ze strany našich klientů,“ vysvětluje Jan Kodada.
Podobně jako na svých dalších budovách na světě počítá projekt
rozšíření pobočky Syrovice s pozdější výstavbou solárních elektráren na střechách logistických hal. Budova byla již v první fázi
výstavby vybavena dobíjecí stanicí pro elektromobily. „Udržitelný
rozvoj a ohleduplný přístup k životnímu prostředí je jednou ze čtyř
strategických firemních hodnot Gebrüder Weiss. Naše společnost
si stanovila vlastní globální strategii – dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. Vedle budování alternativních zdrojů energie se
věnujeme také testování a využití alternativních pohonů a podpoře
budování potřebné infrastruktury,“ dodává Jan Kodada.

LOGISTICKÉ FIRMY
VĚŘÍ PARKU P3
LOVOSICE
P3 Lovosice plně obsadily logistické společnosti. Po
FM Česká, která původní pronájem 30 000 m2 prodloužila a zdvojnásobila, se do lovosického průmyslového parku stěhují také Impulse Logistics s pronájmem osmi tisíc metrů čtverečních, a Ecologistics,
která pro své zázemí nově využije 22 000 m2 . Park
u dálnice D8 s výtečným dopravním spojením směrem do Německa je tak nyní plně obsazen. Do budoucna se ještě počítá s výstavbou dvou hal.
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Logistika a eCommerce patří k odvětvím, jejichž role byla během
pandemie nedocenitelná. Internetové nákupy budou nyní pohodlnější i díky společnosti Ecologistic, která bude z parku P3 Lovosice
zajišťovat distribuci objednávek u hlavních globálních eCommerce
hubů, jako jsou Amazon, Aliexpress nebo Wish. „Pro P3 Lovosice
jsme se rozhodli díky kombinaci aktuálně dostupných skladových
prostor a skvělého dálničního napojení na středoevropské trhy. Park
je proto optimální pro eCommerce využití,“ říká Roman Havelka,
Operations Director společnosti Ecologistics. „Lovosice sice dlouho
nepatřily k lokalitám se silným skladovým nebo logistickým zázemím,
ale v P3 jsme jí věřili, a to zejména díky napojení na dálniční síť a blízkosti k německému trhu. Plně obsazený park je nyní důkazem toho,
že nabídka špičkových průmyslových prostor si své nájemce najde,“
říká Ondřej Titz, Development Manager ve společnosti P3. Dlouhodobým nájemcem v parku P3 Lovosice je logistická společnost FM
Česká, která pronájem svých dosavadních prostor o úctyhodné rozloze 30 000 m2 zdvojnásobila. Z parku nyní zajišťuje distribuci skladových zásob a zboží pro oblíbený švýcarský hobbymarket. FM přitom
skladové prostory P3 využívá i v jiných tuzemských i zahraničních
lokalitách – v České republice se jedná například o park P3 Prague
D11. Skupinu logistických společností v P3 Lovosice pomyslně uzavírá Impulse Logistics, která bude z parku zajišťovat skladování a distribuci obalových materiálů. Pro distribuci těchto kartonových a papírových obalů beze zbytku využije 8 000 m2 pronajaté skladové plochy.
V plánu lovosického parku jsou ještě dvě budovy vhodné pro logistiku
či lehkou výrobu o společné rozloze přes 27 000 m2. Developer je
pravděpodobně postaví zájemcům na míru.
K
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NÁVRAT DALŠÍHO
DOPRAVCE DO PRAHY
Obnova leteckého provozu po pandemii koronaviru
pokračuje. Do Prahy se dnes po více než roce a půl vrátily pravidelné linky britského dopravce Jet2.com.
Aerolinky dnes obnovily spojení na linkách mezi Prahou a britskými
městy Birmingham, Manchester a Leeds, od 12. prosince se vrátí
i linka do Newcastlu. Jet2.com obnovily provoz do Prahy ještě loni
v listopadu, ale jen na čtyři lety. Pak opět další vlna koronaviru způsobila zastavení provozu. Během tohoto týdne se vrátily linky do čtyř
britských destinací, zpět je i spojení na letiště London City provozované British Airways. V případě Birminghamu bude Jet2.com mít konkurenci v podobě Eurowings (zatím dva lety týdně), u Manchesteru
jsou nyní tři dopravci: easyJet, Ryanair a Jet2.com (každý 2–3 lety
týdně). Do Leedsu létá Jet2.com jediný, stejně tak do Newcastlu.

EUROWINGS OTEVŘELY
NOVOU ZÁKLADNU
V PRAZE

SMARTWINGS SE VRACÍ
SE SVÝMI LETADLY
NA ZIMU DO USA
Po roční pauze způsobené pandemií koronaviru bude mít česká letecká společnost Smartwings
umístěnou část své flotily na jiných kontinentech.
Celkem šest letadel bude létat přes zimu v Izraeli,
tři pak v USA.
Nové zakázky na takzvaný ACMI pronájem (letadlo včetně posádek –
Aircraft Crew Maintenance Insurance) oznámily Smartwings v tiskové
zprávě. Ve všech případech jde o letadla Boeing 737-800. Letadla
Smartwings se vrátí za Atlantský oceán do Karibiku. Dopravce sice
neobnovil tradiční spolupráci s kanadskou společností Sunwing,
obnovuje ale spolupráci s americkou společností Swift Air. V USA
jsou počty cestujících v letadlech na úrovni před pandemií. Letadla
budou umístěna do měst Milwaukee (Wisconsin, 2 letadla) a Lansing
(Michigan, 1 letadlo). Budou nasazována na linky do Mexika,
Dominikánské republiky a na Jamajku. Na linkách izraelské letecké
společnosti Israir bude létat pět letadel Smartwings, jedno letadlo
pak na letech společnosti Arkia. Pronájem letadel Smartwings
do Izraele k Israir Airlines navazuje na spolupráci z letošního jara

Letecká společnost Eurowings je po Smartwings,
Ryanairu a Českých aeroliniích čtvrtou leteckou společností, která má v Praze svoji bázi. Dceřiná společnost
Lufthansy začíná v Praze s dvěma letadly, od konce
března přidá další stroj.
Provoz zatím zajišťují posádky z Vídně, letadla jsou s rakouskými
značkami. Eurowings provoz postupně přesune na zaměstnance
vybrané přímo pro pražskou základnu. „Nejsme jen další nízkonákladový dopravce, který to do Prahy přišel zkusit. Příchod do Prahy
je na základě důkladné analýzy. Praha má velký byznysový potenciál, sídlí zde řada velkých firem, české firmy chtějí expandovat
do zahraničí. Bavíme se také o velmi atraktivním trhu pro cestovní
ruch, jak z pohledu incomingu, tak outgoingu,“ řekl při vstupu na
český trh šéf Eurowings Jens Bischof. Firma má podle něj již dohodu s některými tuzemskými cestovními kancelářemi, zatím ale
nechce jít v Praze do čistě charterových letů.

(květen 2021), kdy u izraelské letecké společnosti Israir létaly dva
stroje z flotily Smartwings (Boeing 737-800 a 737MAX). Smartwings
se s Israir Airlines dohodl také na code-sharové spolupráci na lince
z Prahy do Tel Avivu. Z izraelského hlavního letiště pak bude pro
Israir létat do Atén, Budapešti, Batumi, Kyjeva, Larnaky, Sofie, Říma,
Mnichova, Tbilisi a Berlína. Letadlo pronajaté společnosti Arkia
bude operovat linky z Tel Avivu do Dubaje, Marakéše, Atén, Říma,
Amsterdamu, Barcelony či Jerevanu.
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EMIRATES

POSÍLAJÍ SVŮJ NEJSTARŠÍ
AIRBUS A380 DO ŠROTU
Letecká společnost Emirates čeká ještě na převzetí posledních dvou letadel Airbus A380,
současně ale již definitivně vyřazuje nejstarší kusy největšího osobního letounu světa.
Nejstarší model ve flotile registrace A6-EDA skončí na šrotaci Falcon Aircraft Recycling. Firma slibuje, že většinu materiálu z vysloužilého stroje zachrání pro další využití. Přeměna a likvidace proběhne ve Spojených arabských emirátech, kde obě společnosti sídlí.
Emirates tvrdí, že na rozdíl od likvidace jiných letadel se nezaměří
jen na získání nejzajímavějších součástek. Stroj létal od léta 2008
do vypuknutí pandemie v loňském roce, od té doby zůstal na zemi.
Emirates měly původně odebrat 162 letadel A380, nakonec se s Airbusem dohodly na snížení objednávky na 123 kusů. Kromě části vyřazených letadel je několik desítek stále odstaveno. Do konce
roku chce dopravce nasadit do provozu padesát letadel tohoto typu.
Firma s provozem A380 počítá nejméně dalších deset let.

EUROWINGS

OZNÁMILY DALŠÍ DESTINACE
Z PRAHY
Letecká společnost Eurowings přidá ke čtrnácti linkám z Prahy dalších šest nových destinací.
Ještě v prosinci začne létat do Říma. Celkem svoji síť zejména s nástupem letního letového
řádu rozšíří o osm nových linek z Prahy.
Změny souvisí s plánovaným nasazením třetího letadla do Prahy.
Nově od konce března začne létat dopravce do Alicante, Valencie
a na Mallorku. Již v prosinci přidá lety do Říma. Na konci března spustí spojení do Fara v portugalském regionu Algarve. Součástí letového
řádu bude nově také spojení do Larnaky na Kypru. Nabídku spojení do
Řecka (dosud Atény) rozšíří nově také linka na Korfu a Krétu. V březnu začnou Eurowings létat i do Stockholmu. Eurowings také oznámily
dohodu se svým hlavním konkurentem v Praze, leteckou společností
Smartwings, formou codesharingu. „Jsme potěšeni dohodou o spolupráci s partnerem Smartwings, která posílí naši pozici na nové pražské základně. Naše aktivita ve vysoce atraktivní evropské metropoli
nabídne ještě většímu množství obchodních i rekreačních cestujících
zajímavá přímá spojení po celé Evropě,“ řekl Jens Bischof.
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NOVÁ GENERACE DAF

Číslo jedna v
každém směru

Nová generace DAF XF, XG a XG+ nastavuje nový standard v účinnosti,
bezpečnosti a pohodlí řidiče. To je přesně ten důvod, proč získala prestižní
mezinárodní ocenění "International Truck of the Year 2022".
Navštivte startthefuture.com a zjistěte, proč jsou tato vozidla, která mění pravidla
hry, číslo jedna v každém směru.
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