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Editoriál

ŠPORT, VÝKON, ADRENALÍN
a úsmevy doširoka. Aj takto by sa dalo
opísať leto 2016 so značkou Ford.
Ak patríte k tým, ktorí sa previezli
na vozidlách s prívlastkom ST, RS
alebo rovno na Mustangu, isto viete,
o čom hovorím. S ﬂotilou deviatich
unikátnych modelov sme počas Ford
Performance Roadshow absolvovali
deväť zastávok po Slovensku, aby
sme spestrili stovkám fanúšikov
športových áut leto. Či už sa vám
podarilo byť súčasťou tohto zážitku
alebo nie, viac si o ňom môžete
prečítať v reportáži z eventu.
Leto je však za nami a je na čase
myslieť na jeseň a zimu. Obdobia,
kedy nás, najmä ako motoristov,
viac obklopujú témy bezpečnosti
na cestách. Dlhé teplé slnečné dni
postupne striedajú studené rána a dni
sa skracujú. Dážď, blato, zhoršená
viditeľnosť a neskôr námrazy a sneh.
Obdobie, v ktorom sa majitelia
štvorkoliek cítia na cestách právom
istejšie. Ponuka vozidiel s pohonom
4x4 sa už dávno netýka len úžitkových
a pracovných áut. AWD modely

nájdete v bežných mestských autách
aj rodinných vanoch. Ani nové auto
s najmodernejšími technológiami
však nemôže garantovať maximálnu
bezpečnosť v premávke, ak vodič
nevenuje dostatočnú pozornosť
kolesám. Presnejšie, ich obutiu. Výber
pneumatík a starostlivosť o ne sú
často podceňované. Pritom práve cez
pneumatiky sa na vozovku prenáša
akcelerácia, riadenie a brzdenie. Preto
sú veľkou témou tohto čísla. Veď
ani najlepší hokejisti v špičkovom
výstroji by nepodali optimálny výkon
v nekvalitných tupých korčuliach...
Na odľahčenie čítania sme pre
vás pripravili rozhovor s mladým
talentovaným (nielen) spevákom
Martinom Harichom, ktorého
srdcovkou je Ford Mustang. Oslávime
tiež 40 rokov modelu Fiesta
a nevynechali sme ani tradičné
predstavenie noviniek na našom trhu.
Príjemné čítanie,
Soňa Lovíšková
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Novinky
Po piaty raz

GT potiahne dlhšie
Ford sa rozhodol o dva roky predĺžiť výrobu
modelu GT. Napriek tomu dokáže uspokojiť
len malú časť spomedzi 6 506 záujemcov,
ktorí sa zaregistrovali cez internet. Ročná
produkcia ručne montovaného superšportového modelu s monokokom z uhlíkových
vlákien a preplňovaným 3,5-litrovým motorom V6 EcoBoost je 250 vozidiel a bola
naplánovaná na dva roky. V treťom roku výroby Ford plánuje dodať vozidlá tým, ktorých
žiadosť sa dostala na zoznam čakateľov,
na štvrtý rok opäť otvorí objednávky s tým,

že prednosť budú mať tí, ktorí si už žiadosť
podali, budú ju však musieť potvrdiť v roku
2018. „Nedokážeme postaviť dosť Fordov
GT pre všetkých, ktorí si podali žiadosť, vyrobíme však viac áut, aby sme uspokojili viac
našich lojálnych klientov a ambasádorov,“
povedal Dave Pericak, globálny riaditeľ Ford
Performance. „Chceme zachovať exkluzivitu
Fordu GT, no zároveň vieme, akí dôležití sú
pre nás naši zákazníci.“ Ford tiež oznámil, že
športový program modelu GT vo FIA WEC
a v IMSA SportsCar Championship bude
pokračovať nasledujúce tri sezóny.

Motor Ford EcoBoost s objemom
1,0 litra už po piaty raz triumfoval
v prestížnej medzinárodnej ankete
o motor roka Engine of the Year. Pre
rok 2016 vyhlásila porota, ktorú tvorí
65 novinárov z 31 krajín, preplňovaný
trojvalec za „Najlepší motor v kategórii do 1,0 litra“. Tento titul získal EcoBoost už po piaty raz v rade, v aktuálnom rebríčku však porazil až 32 motorov. V roku 2012 ich bolo o 19 menej.
„1,0-litrový motor EcoBoost zmenil
pravidlá hry a napriek ďalším, ktorí
nasledovali náš príklad, zostáva aj po
piatich rokoch nesporným meradlom
kvality vo svojej triede,“ uviedol Joe
Bakaj, viceprezident spoločnosti Ford
of Europe pre vývoj produktov. Malý
1,0-litrový motor EcoBoost poháňa
vozidlá v 72 krajinách sveta, v Európe
sa s ním predáva jedenásť modelov:
Fiesta, EcoSport, B-MAX, Focus,
C-MAX, Grand C-MAX, Tourneo a
Transit Connect, Tourneo a Transit
Courier a Mondeo.

Lepšia spolupráca
V rámci projektu Industry 4.0 uvádza Ford do výrobnej praxe nový typ robotov. Kolaboratívne roboty, alebo skrátene ko-boty, sa skúšobne používajú na montáž tlmičov do Fiesty
v Kolíne nad Rýnom. Táto úloha si vyžaduje dokonalú presnosť, silu a vysokú mieru zručnosti. Namiesto manipulácie s ťažkým tlmičom a zároveň montážnym nástrojom môžu
robotníci teraz využívať roboty vysoké 1 meter, ktoré tlmič zdvihnú a automaticky umiestnia do podbehu kolesa. Potom stačí už len dokončiť montáž stlačením príslušného tlačidla. Ko-boty sú vybavené vyspelými snímačmi a dokážu sa okamžite zastaviť, keď v dráhe
svojho pohybu zaznamenajú ľudskú ruku či prst. Program vývoja robotov, ktorý trval
vyše dvoch rokov, prebiehal v úzkej spolupráci s nemeckou spoločnosťou KUKA Roboter
GmbH. Ford, ktorý patrí k pionierom automatizácie výrobných procesov v automobilovom
priemysle a pred viac ako 100 rokmi spustil prvú montážnu linku, v súčasnosti preveruje
ďalšie možnosti využitia kolaboratívnych robotov, ktoré je možné naprogramovať na vykonávanie rôznych činností od potrasenia rukou až po prípravu kávy.

Recyklácia na kolesách

Rýchlejšia komunikácia
Nový informačno-komunikačno-zábavný systém SYNC 3 prichádza do
ďalších modelov Fordu, do konca roka
2016 ho dostane Mondeo, S-MAX, Galaxy, Mustang a Edge. Systém pracuje
s väčšou a prehľadnejšou 8-palcovou
dotykovou obrazovkou, ktorá reaguje
rýchlejšie a podporuje aj ovládanie
gestami. Intuitívnejšie sú tiež hlasové
pokyny. SYNC 3 dostal päť nových
jazykov: češtinu, dánčinu, nórčinu,
poľštinu a švédčinu. Podporuje rozšírené spojenie s mobilným telefónom cez Apple CarPlay a Android Auto. Okrem základných
funkcií je tu tiež možnosť hlasového ovládania vybraných aplikácií, ktoré podporujú rozhranie AppLink. Ford chce podporiť vývoj aplikácií pre svoj čoraz rozšírenejší systém, a tak
spustil softvérovú platformu s emulátorom, ktorá je pre vývojárov dostupná na developer.ford.com. Na budúcnosť je SYNC 3 pripravený možnosťou aktualizácii cez Wi-Fi.

5 rokov pre všetkých
Továrenská predĺžená záruka Ford Protect teraz kryje
aj úžitkové vozidlá, modely
Fiesta Van, Courier, Connect
a Ranger na 5 rokov alebo
150 000 km, Custom a veľký
Transit na 5 rokov alebo až
200 000 km. Pre osobné
modely platia limity 5 rokov
alebo 120 000 km. Táto záruka kryje materiálové a výrobné chyby na
vozidle nad rámec zákonom stanovenej
dvojročnej záruky a je možné uplatniť si ju
aj mimo územia Slovenska. Zo záruky sú
vyňaté len časti, ktoré podliehajú bežnému
opotrebovaniu a niektoré nastavovacie,

diagnostické a čistiace práce.
V prípade nároku na záručnú
opravu, Ford Protect kryje aj
náklady na odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Ford v celej
Európe. Vozidlo musí byť servisované podľa plánu údržby
a podľa technologického
postupu stanoveného Fordom a s použitím náhradných
dielov v kvalite minimálne porovnateľnej s
originálnymi dielmi Ford. Ideálne je preto
auto servisovať v autorizovanom servise
Ford. Záruka Ford Protect sa poskytuje na
vozidlo, nie na jeho majiteľa, a je prenosná
aj na ďalších majiteľov.

Fiesta ST s piatimi
Ford Fiesta ST je od jesene dostupný aj s päťdverovou karosériou, ktorá zlepšuje prístup
na zadné sedadlá. Neprišla však o nič zo svojej povestnej dynamiky a špičkových jazdných vlastností. Poháňa ju motor 1.6 EcoBoost s výkonom 134 kW,
ktorý zabezpečuje zrýchlenie z nuly na 100 km/h za 6,9 sekundy,
nechýba tiež podvozok špeciálne vyladený oddelením Ford Performance. „Ford už predal viac ako 38 000 kusov Fiesty ST v Európe
od jej predstavenia v roku 2013, čoraz viac zákazníkov nás však
žiadalo o päťdverovú verziu,“ povedal Roelant de Waard, viceprezident Ford of Europe pre marketing, predaj a servis. „Päťdverová
Fiesta ST predstavuje možnosť zažiť jazdu s Ford Performance dostupnejšiu pre ešte väčší počet zákazníkov.“ Ford očakáva, že päťdverová verzia bude tvoriť 25 percent predajov modelu Fiesta ST.

Dvaja zamestnanci Fordu Doug Martin a
John Rollinger vytvorili mechanizmus na
zachytávanie vody, ktorá sa skondenzuje
v klimatizačnom systéme auta a obvykle
končí na asfalte pod autom. Tu však prejde
ﬁltrami a vytečie do pripraveného pohárika na stredovom tuneli. Za hodinu je auto
schopné vytvoriť takmer dva litre pitnej
vody. Toto je len jeden z mnohých inovatívnych nápadov a konceptov, ktoré vymysleli
zamestnanci Fordu počas uplynulých rokov. V roku 2015 ich Ford zaznamenal viac
ako 6 000 a tento rok sa črtá nový rekord.
K ďalším nápadom patrí diaľkové ovládanie
systému SYNC cez telefón cestujúceho, či
skladací elektrický vozík Carr-E.

Dvakrát viac
Predaj vysokovýkonných Fordov sa v Európe
takmer zdvojnásobil. Vyplýva to zo štatistík
dostupných na konci augusta, dokedy sa
predalo takmer 31 000 vozidiel, čo je nárast o 98 percent oproti roku 2015. Ford tak
očakáva, že tento rok globálne predá viac
ako 200 000 športových vozidiel, medzi
ktoré patria Mustang, Focus RS, Focus ST či
Fiesta ST. Mustang si už objednalo viac ako
20 000 európskych zákazníkov a v Nemecku
sa dokonca stal najčastejšie registrovaným
športovým automobilom v mesiaci august.
Až 8 800 záujemcov si v Európe našiel nový
Focus RS. Záujem o Focus ST narástol
o 21 percent a o Fiestu ST
o 11 percent.

2 dni
Presnejšie 48 hodín, 29 minút a 21 sekúnd
strávila pätica hráčov vo virtuálnych kokpitoch modelu Ford GT v hre Forza Motorsport 6 na konzole Xbox One. Za tento čas
odkrúžili 3 015 kôl (priemerne 603 každý)
na okruhu La Sarthe v Le Mans, teda spolu
41 004 virtuálnych kilometrov. Medzinárodná partia spotrebovala 32 energetických
nápojov, 47 ﬂiaš sýtených nápojov, 146 ﬂiaš
vody a 3 kilogramy sladkostí. Do Guinessovej knihy svetových rekordov ich zapísali
v disciplíne „najdlhší maratón v hraní pretekového simulátora“, predchádzajúci rekord
prekonali takmer o pol hodinu.
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Dopyt po Forde Fiesta
ST sa medziročne
zvýšil. Výrobca naň
zareagoval a prišiel
s ponukou praktickejšej päťdverovej verzie.

Uprostred akcie
Deviate pokračovanie seriálu Gymkhana bude dostupné
aj vo virtuálnej realite. Tieto videoklipy, v ktorých šoumen
a pretekár Ken Block driftuje so špeciálne upravenými autami na čoraz divokejších miestach, si na YouTube získali
už milióny fanúšikov. Už čoskoro si však budú môcť jeho
fanúšikovia vychutnať divokú jazdu na úplne novej úrovni
prostredníctvom špeciálnej aplikácie FordVR (dostupná pre iOS a Android). Táto im ponúkne 360-stupňový
pohľad na špičkové drifty a kaskadérske kúsky, takže sa
budete cítiť ako uprostred diania.
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Autosalón

TECHNICKÝ NÁSKOK
Na špecializovanej výstave úžitkových vozidiel IAA v Hannoveri sa predstavil modernizovaný Ford Transit
a Transit Custom s technológiami, ktoré doteraz boli vyhradené len osobným vozidlám.
Okrem úplne nového radu motorov Ford
EcoBlue, ktorý predstavujeme samostatne,
dostali modely Transit a Transit Custom aj
vyspelé bezpečnostné a asistenčné systémy.
Základom je inovovaný stabilizačný systém
(ESC) s troma novými patentovanými funkciami: stabilizácia pri bočnom vetre nad 80
km/h (Side Wind Stabilisation), automatická
regulácia rýchlosti v zákrute (Curve Control)
a systém proti prevráteniu (Roll Stability
Control).
Modely Transit a Transit Custom využívajú
rovnakú kamerovú a radarovú technológiu
ako Mondeo či S-MAX, a tak majú zákazníci
k dispozícii aj prednárazový systém s funkciou detekcie chodcov a s automatickým
núdzovým brzdením, adaptívny tempomat
s udržiavaním odstupu či systém rozpoznávania dopravných značiek, ktorý na displeji
zobrazuje rýchlostné limity či zákaz predbiehania, a to vrátane dodatkových informácií.
K dispozícii je aj moderný systém SYNC 3
s navigáciou a s ďalšími funkciami.

KOMFORTNÝ AUTOMAT
Na zvýšenie komfortu si vodiči Transitu s pohonom predných kolies a Transitu Custom
budú môcť objednať šesťstupňovú automatickú prevodovku SelectShift. Kombinuje
sa so stredným a najsilnejším motorom 2.0
EcoBlue (96 a 125 kW) a podporuje aj systém
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Inteligentný pohon všetkých kolies
(AWD) od spoločnosti Ford pre model
Transit bol kompletne prepracovaný
pre lepšie schopnosti vozidla v spojení
s úplne novým vznetovým motorom
Ford EcoBlue. Unikátny systém zadného
vzduchového odpruženia bude opciou
pre osobné verzie Custom.

Nezničiteľný kľúč
Drobnosť, ktorá zrejme prežije
väčšinu áut aj ich majiteľov. Úplne
nový kľúč pre Transit a Transit
Custom počas vývoja strávil 30
minút pod vodou, 50 krát padol na
betón, v klimatickej komore zvládol teplotné extrémy i maximálnu
vlhkosť, odolal prachu, nafte, potu,
čistiacim prostriedkom i rôznym
vibráciám a tvrdým predmetom.
A stále fungoval. Na pohľad ho nerozoznáte od iných, jeho puzdro je však natrvalo zvarené
a má vystužené vnútro. Batéria diaľkového ovládania sa dobíja cez spínaciu skrinku.

stop-štart. Nová prevodovka bola vyvinutá
špeciálne pre Transit a má optimalizovaný
hydrodynamický menič a vonkajší plášť na čo
najjemnejší chod. Jej robustný základ sa už
osvedčil v úžitkových modeloch určených
na americký trh. Elektronika prevodovky
dokáže rozpoznať, kedy sa vozidlo nachádza
na ceste so strmým stúpaním, alebo vezie
ťažký náklad, a upraví stratégiu radenia prevodových stupňov pre optimálny výkon. V tejto
verzii zvládne SelectShift viac ako 415 Nm
krútiaceho momentu.

INTELIGENTNÝ POHON AWD
Transit dostal tiež prepracovaný systém inteligentného pohonu všetkých kolies. Jeho štvrtá
generácia má predný diferenciál a spojku
AWD integrovanú do jednej kompaktnej jednotky, čo ušetrilo 10 kilogramov. Prepracovaná
bola tiež kalibrácia riadiacej elektroniky, aby
pohon ponúkol ešte lepšiu trakciu a stabilitu.
Úpravy boli tiež zamerané na zladenie s motorom EcoBlue a to tak, aby bol rozjazd v nízkych
otáčkach plynulý a efektívny. Elektronicky
riadená spojka AWD môže plynule meniť po-

V najnovších modeloch Ford Transit,
Transit Connect a Ranger nájdete aj
komunikačný systém SYNC 3 s dotykovou
obrazovku s novým dizajnom, na ktorej
sú väčšie tlačidlá s jednoduchším
ovládaním. Šesťstupňová automatická
prevodovka SelectShift ulahodí vodičom
nielen v mestách.

mer rozloženia sily z 0 : 100 v prospech zadnej
nápravy až na 50 : 50. Je tu tiež možnosť
uzamknutia pohonu všetkých kolies. AWD je
k dispozícii s výkonom 96 a 125 kW vo verzii
dodávka, kombi alebo podvozok s kabínou
pripravený na najrôznejšie nadstavby.

VZDUCHOVÉ ODPRUŽENIE AKO OPCIA
Pre osobné verzie Custom je pripravená tiež
unikátna novinka v podobe vzduchového
odpruženia zadnej nápravy. Vzduchový vak
je upevnený na vlečenom ramene nápra-

vy na každej strane vozidla, ich naplnenie
reguluje kompresor. Snímače výšky zaznamenávajú rozdiel spôsobený zaťažením
a automaticky sa mu prispôsobujú. Tým sa
citeľne zvýši komfort pasažierov aj stabilita
pri rôznych úrovniach zaťaženia, a to bez
výraznejšej redukcie nosnosti.
Zákazníkov poteší aj fakt, že s novým
Transitom a Transitom Custom predlžuje
slovenské zastúpenie Fordu záruku na tieto
modely a aj ďalšie úžitkové vozidlá z 2 na 5
rokov.
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Predstavenie

ÚTOK NA
PREMIANTOV
Novým vrcholným modelom v ponuke Fordu v Európe sa od jesene 2016 stáva moderný crossover Edge.
Kombináciou štýlu, kvality, jazdných vlastností a moderných technológií
jednoznačne mieri na prémiovú konkurenciu.

Dopyt zákazníkov po modeloch SUV stále
rastie. V roku 2015 sa táto kategória vozidiel
prvýkrát stala najpredávanejšou v Európe a
dosiahla 24-percentný medziročný nárast.
Počet registrácií v triede modelu Edge, stúpol
medziročne o 42 percent. To sú základné
argumenty, ktoré nútia prakticky všetky
automobilky vrátane Fordu rozširovať svoju
ponuku o nové a nové SUV. Model Edge je
tretím a najväčším SUV v európskej ponuke
Fordu, ktorú okrem tejto vlajkovej lode tvoria
ešte populárne stredné SUV Kuga a najmenší
EcoSport, ktorý sa však ponúka len na vybraných trhoch.
Novinka s menom Edge stavila na športové a robustné tvary, ktoré zvýrazňuje zvolený
stupeň výbavy. Kým verzia Titanium demon-
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štruje luxus výraznými chrómovými prvkami
na prednej maske, pre Sport zvolil Ford
tmavé detaily, ktoré ladia s čiernymi diskami
kolies. Táto verzia má tiež menej nápadné
ochranné oplastovanie a špeciﬁcké lichobežníkové koncovky výfukov integrované do
zadného nárazníka. Špeciﬁckým vizuálnym
prvkom sú zadné LED svetlá prepojené tretím brzdovým svetlom popod zadné okno
s integrovaným spojlerom. Pre model Edge
je dostupných 13 farieb, z toho tri exkluzívne
metalické Ruby Red, Bronze Fire a White
Platinum.
Nádych luxusu pokračuje aj v interiéri
zostavenom z vysoko kvalitných materiálov.
Kľučky dverí, ovládacie prvky na volante,
vetracie otvory a držiaky nápojov sú lemo-

vané obrubou z brúseného kovu, stredová
konzola zaujme štýlovým lesklým čiernym
povrchom. Na miestach, ktorých sa cestujúci často dotýkajú, sú použité mäkké materiály príjemné na dotyk. Lakťové opierky,
volant a hlavica radiacej páky sú potiahnuté
prvotriednou kožou. Prístrojový panel a stredová konzola sa vyznačujú jednodielnym
dizajnom, ktorý sa bez prerušenia tiahne od
čelného skla. Praktickosť interiéru podčiarkuje inteligentné riešenie a veľkosť odkladacích priestorov, napríklad pod „plávajúci“
stredový panel sa zmestí skladací dáždnik.
Každý centimeter interiéru je maximálne
využitý, vnútornou výškou prekonáva Edge
aj vozidlá o triedu väčšie. Vnútorný priestor
vpredu aj vzadu patrí k najlepším v segmen-
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Štandardom pri
oboch motoroch
je inteligentný
pohon všetkých
kolies, v ponuke
nechýbajú ani
najmodernejšie
asistenčné
systémy na báze
radarov a kamier.
Jednou z výhod SUV je zvýšená pozícia sedenia za volantom, kvalitne spracovaný a priestranný interiér modelu Edge podčiarkuje jeho prémiové ambície.

te. Batožinový priestor, ktorý po sklopení
zadných sedadiel dosahuje objem až 1 847
litrov, patrí medzi najväčšie v tejto triede.
Každý stupeň výbavy má špeciﬁcký
vzhľad sedadiel a dekoračných prvkov interiéru. Kožené čalúnenie je v ponuke v troch
rôznych farebných odtieňoch: čierna Ebony,
svetlosmotanová Ceramic a sýtohnedá
Cognac. Atmosféru dotvára náladové LED
osvetlenie, pri ktorom je na výber zo siedmich farieb. K dispozícii je tiež dvojdielne
panoramatické strešné okno s elektricky
ovládanou roletou. Komfort na palube počas zimy zvyšuje vyhrievanie predných aj
zadných sedadiel, volantu a čelného skla,
v lete naopak vodič a spolujazdec ocenia
chladenie predných sedadiel. Konštruktéri

sa tiež výrazne zamerali na odhlučnenie
a utlmenie vibrácií či rázov od náprav.
Premyslene aplikované tlmiace materiály
a konštrukčné riešenia ako napríklad tvar
čelného skla a stĺpikov karosérie dopĺňa
jedinečná technológia Active Noise Control. Tri mikrofóny umiestnené na rôznych
miestach kabíny zaznamenávajú hluk
motora v interiéri. Systém následne začne
prostredníctvom reproduktorov vysielať
protichodné zvukové vlny s cieľom rušiť hluk
motora, a to aj pri vypnutej hudbe či rádiu.
Ford Edge využíva kamery, radary a ultrazvukové snímače ako podporu pre 18
pokročilých technológií, ktoré znižujú stres
počas jazdy a pomáhajú udržiavať vozidlo
pod kontrolou. Patria k nim aj protikolízny

asistent s funkciou rozpoznávania chodcov,
adaptívne LED svetlomety s funkciou proti
oslňovaniu či všestranný parkovací asistent,
ktorý zvláda pozdĺžne aj kolmé parkovanie. Z pozdĺžneho státia sa vie Edge sám
vymanévrovať, pri cúvaní z kolmého boxu
zas upozorní na blížiace sa vozidlo. Pri vychádzaní pomôže takisto predná širokouhlá
kamera, ktorá má aj vlastnú čistiacu dýzu.
K zaujímavým funkciám patrí tiež inteligentný obmedzovač rýchlosti, ktorý upravuje
limit podľa zosnímaných dopravných značiek alebo podľa údajov z máp.
Nové SUV Edge bolo vyvinuté tak, aby
poskytovalo najlepšie jazdné vlastnosti
vo svoje triede. Novým prvkom je adaptívne riadenie, ktorého prevodový pomer

Karoséria

Typ motora

2.0 TDCi AWD

2.0 TDCi AWD

Dĺžka (mm)

4 808

Prevodovka

M6

PowerShift

Šírka (mm)

1 928

Zdvihový objem motora (cm3)

Výška (mm)

1 692

Rázvor (mm)

2 849

Svetlá výška (mm)
Objem bat. priestoru (l)

Veľkorysý batožinový priestor je čalúnený kvalitným kobercom a dá sa
jednoducho zväčšiť sklopením operadla, zadné sedadlá môžu byť aj vyhrievané.
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je vybavená klasickým jednoduchým preplňovaním turbodúchadlom a kombinuje sa
so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou. Silnejší 2.0 TDCi s výkonom 154 kW
preplňujú dve turbodúchadlá a kombinuje
sa len so šesťstupňovou prevodovkou
PowerShift. Oba motory poháňajú všetky
kolesá prostredníctvom inteligentného
systému, ktorý zhromažďuje údaje z 25
rôznych senzorov a meria záber kolies na
povrchu vozovky. Dokáže upraviť rozdelenie
krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú nápravu za menej ako 20 milisekúnd
a to tak, aby zabránil šmyku. Spoločné sú
tiež prvky na úsporu paliva ako je napríklad
rekuperačné dobíjanie, systém stop-štart či
premyslené aerodynamické prvky.

sa mení v závislosti od rýchlosti jazdy. Pri
nižších rýchlostiach, napríklad pri parkovaní, je vozidlo obratnejšie a jednoduchšie
zatáča. Vo vysokej rýchlosti reaguje Edge
na pokyny vodiča plynulejšie a citlivejšie.
Pomer sa tiež upravuje v športovom režime. Podvozok bol špeciálne doladený na
európske cesty a preferencie. K špeciﬁckým prvkom patria tlmiče a silentbloky na
zadnej náprave, ktoré majú za úlohu znížiť
hluk odvaľovania kolies a tvrdosť a súčasne
zvýšiť kultivovanosť, ako aj jazdný komfort
a dynamiku jazdy.
Pri pohonných jednotkách sa Ford rozhodol pre dve verzie naftového dvojlitra,
ktoré by aj v širšej ponuke volila väčšina zákazníkov. Slabšia verzia s výkonom 132 kW

152
602/1 847

1 997

1 997

Maximálny výkon (kW (k) pri min-1)

132 (180) pri 3 500

154 (210) pri 3 600

Max. krútiaci moment (Nm pri min-1)

400 pri 2 000 - 2 500

450 pri 2 000 - 2 500

Najvyššia rýchlosť (km/h)

200

211

Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

9,9

9,4

Kombinovaná spotreba (l/100 km)

5,8

5,8

Emisie CO2 (g/km)

149

149

„Priestranný a technologicky vyspelý
Ford Edge je odpoveďou na požiadavky
našich európskych zákazníkov, ktorí si želali luxusnejšie SUV značky Ford,“ povedal
Roeland de Waard, viceprezident spoločnosti Ford of Europe pre marketing, predaj
a služby. „Edge prináša najmodernejší
dizajn, ktorý na cestách pôsobí dominantným dojmom, ako aj skvelú výbavu vrátane
inteligentného pohonu všetkých kolies
od spoločnosti Ford. Pokročilé technológie a prvotriedna kvalita sú vďaka nemu
prístupnejšie pre európskych záujemcov
o modely SUV.“ Na neustále rastúcom
trhu ich Ford pre svoje SUV EcoSport, Kuga
a Edge plánuje nájsť každoročne viac ako
200 000.

Technika

BEZPEČNOSŤ
AJ ZÁBAVA

Niekto môže pohon všetkých
kolies považovať za zbytočný
luxus. Sú však situácie, kedy je
neoceniteľným pomocníkom.
Rôzne systémy však prinášajú
rôzne beneﬁty, preto si ich
predstavme podrobnejšie.

Pôvodne boli systémy pohonu všetkých
kolies nevyhnutnou výbavou len do terénu.
V súčasnosti však nachádzajú svoje miesto
aj v klasických limuzínach a rodinných automobiloch. Ich prínos ocenia sviatoční vodiči
i profesionáli za volantom. Moderný pohon
všetkých kolies je už aj bezpečnostným
prvkom, pretože je komplexne integrovaný

do automobilu a spolupracuje aj so stabilizačným systémom. Vodiča podporí nielen
v krízových situáciách, ale aj pri bežnej jazde.
„Dômyselné technológie ako náš inteligentný pohon všetkých kolies zvyšujú
bezpečnosť a dôveru našich zákazníkov,“
uviedol Joe Bakaj, viceprezident spoločnosti
Ford of Europe pre vývoj produktov. „Inteli-

gentný pohon všetkých kolies sleduje, ako
kolesá vozidla priliehajú k vozovke, a dokáže
vykonať potrebné úpravy v priebehu menej
než 20 milisekúnd – teda 20-krát rýchlejšie,
než trvá jedno žmurknutie.“ V tomto prípade
ide o najrozšírenejší systém inteligentného
pohonu Ford Intelligent All Wheel Drive,
ktorý využíva Kuga, Mondeo, S-Max, Galaxy

Inteligentný systém pohonu všetkých
kolies v modeloch Mondeo, S-MAX
a Galaxy funguje úplne automaticky,
vodič môže jeho aktivitu sledovať
na displeji palubného počítača na
prístrojovom paneli. Systém sleduje
trakciu jednotlivých kolies a podľa
potreby pripája k štandardnému
pohonu predných kolies zadnú
nápravu. Okrem toho vyhodnocuje
tiež uhol natočenia volantu či polohu
pedálu akcelerátora, takže pomáha aj
pri dynamickej jazde v zákrutách.
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a Edge. Ide teda o modely s motorom uloženým vpredu naprieč a dominantným pohonom predných kolies.
Senzory sledujú preklz kolies, uhol natočenia volantu, polohu plynového pedálu
a priečne zrýchlenie a podľa toho je riadiaca jednotka schopná dať pokyn, aby sa
prostredníctvom elektromechanicky ovládanej spojky pred zadným diferenciálom
pripojili kolesá zadnej nápravy k hnaciemu
hriadeľu. Všetko sa v tomto prípade deje
automaticky a bez priameho zásahu vodiča.
Inteligencia systému spočíva predovšetkým
v tom, že je schopný niektoré jazdné situácie
predvídať. Hovoríme predovšetkým o rozjazde, kedy je systém pripravený a nereaguje

až na preklz. Auto sa tak suverénne a kultivovane dokáže pohnúť aj na šmykľavých
povrchoch či do kopca.
Elektronika je schopná rozdeliť silu maximálne v pomere 50 : 50 medzi obe nápravy.
Pri dobrých podmienkach systém preferuje
pohon len predných kolies, čím sa znižuje
negatívny dopad na spotrebu. Vyhodnocovanie podmienok však prebieha prakticky
neustále a reagujú veľmi pohotovo. Vodič
tak vníma podporu napríklad aj v zákrutách.
Celosvetovo unikátny systém Ford Performance All Wheel Drive má Ford Focus
RS. Aj v tomto prípade ide riešenie na báze
pohonu prednej nápravy s motorom naprieč,
zadný diferenciál a riadiaca elektronika sú

Pohon v modeli Ranger je určený do
veľmi náročných podmienok, preto
pracuje s pevným rozdelením sily a tiež
redukčnou prevodovkou, za príplatok
je k dispozícii aj uzávierka zadného
diferenciálu. Všetky funkcie ovláda
vodič pohodlne otočným ovládačom
alebo tlačidlom, a to aj bez toho, aby
musel zastaviť.

však navrhnuté špeciálne pre tento model.
Vzadu sú dve riadené viaclamelové spojky,
ktoré kontrolujú prenos sily na každé koleso
zvlášť – tzv. torque vectoring alebo technológia smerovania krútiaceho momentu. Tým
dokážu výrazne ovplyvniť jazdné vlastnosti
a reakcie auta.
Vodič Focusu RS má k dispozícii štyri
jazdné režimy: Normal, Sport, Track a Drift.
Podľa voľby elektronika vyhodnocuje
preklz a upravuje nastavenie. Kým režimy
Normal a Sport sú relatívne konzervatívne
a podporujú skôr neutrálne jazdné vlastnosti a stáčanie vozidla do oblúka, Track
a Drift patria len na okruh a dávajú Focusu
RS špeciálny jazdný prejav. V polohe Track

elektronika podporuje trakciu tak, aby mal
vodič stabilný výjazd zo zákruty. Nastavenie
Drift rozdeľuje krútiaci moment tak, aby
vozidlo plynule prechádzalo do kontrolovaného pretáčavého šmyku. Celkovo je možné
poslať dozadu až 70 percent dostupného
krútiaceho momentu a tie je možné plne
nasmerovať na pravé alebo ľavé koleso.
„Tento systém AWD predstavuje revolučnú
technológiu, ktorá dokáže zabezpečiť fantastický prejazd zákrutami a ovládateľnosť v
hraničných situáciách,“ hovorí Dave Pericak,
riaditeľ tímu Global Ford Performance.
Plne automatický systém rozdeľovania
krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú
nápravu má aj Ford Transit, v tomto prípa-

de je však „hlavnou“ poháňanou nápravou
zadná a predná sa pripája len na pomoc.
Systém v Transite taktiež vyhodnocuje preklz kolies, umožňuje však aj zásah vodiča,
a to formou uzamknutia pohonu v pomere
50 : 50 pri akejkoľvek rýchlosti.
Plnú kontrolu nad pohonom má vodič
v terénnom pick-upe Ford Ranger. Tento má
v bežných podmienkach poháňané len zadné kolesá. Voličom na stredovom tuneli je
možné do rýchlosti 120 km/h pripojiť k nim
aj predné kolesá. Rozdelenie sily je v tomto
prípade pevné 50 : 50. Do veľmi náročných
podmienok má Ranger ešte aj redukciu, čo je
v podstate dvojstupňová prevodovka s pomermi 1 : 1 (režim 2H a 4H) a 2,48 : 1 (režim

4L). Tým sa výrazne znásobí sila prenášaná
na kolesá a Ranger sa tak dokáže pohnúť aj
s jednu tonu vážiacim nákladom na korbe
aj v blate či na sypkom povrchu. Takto sa
tiež zvyšuje brzdný účinok motora, preto sa
redukcia používa aj pri dlhších strmých klesaniach, kde by hrozilo preťaženie bŕzd. Na
rovnomerné rozloženie krútiaceho momentu
slúži 100% uzávierka zadného diferenciálu.
Cieľom všetkých systémov pohonu
všetkých kolies je snaha pomôcť vodičovi
v podmienkach, ktoré citeľne zhoršujú prenos sily motora na cestu. Sú tak prirodzenou
súčasťou SUV a terénnych vozidiel, čoraz
populárnejšie sú však aj v bežných osobných
modeloch.

Riešenie pohonu všetkých kolies vo Focuse RS patrí k najunikátnejším v celom automobilovom priemysle. Jeho srdcom je
prenosová jednotka na zadnej náprave, ktorá prostredníctvom dvojice spojok ovláda každé koleso samostatne. Elektronika dokáže
podľa zvoleného režimu na zadnú nápravu poslať až 70 percent výkonu motora a tie môže stopercentne nasmerovať na niektoré
z kolies. Systém pomáhal naladiť aj známy pretekár a automobilový šoumen Ken Block.

V modeli Transit vychádza
pohon všetkých kolies z verzie
s pohonom zadnej nápravy.
Ide tiež o inteligentný systém,
ktorý silu rozdeľuje podľa
trakcie jednotlivých kolies.
Vodič však má možnosť
stlačením tlačidla uzamknúť
medzinápravový diferenciál
a tak pevne rozdeliť krútiaci
moment motora na obe
poháňané nápravy.
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AKTUALIZÁCIA
TELA I DUCHA
Najdôležitejšie novinky modernizovaného Fordu Kuga sú v duchu trendov súčasnosti:
informačno-zábavný systém SYNC 3, úsporný motor 1.5 TDCi a výraznejší vzhľad.

Populárny crossover zladil svoj vizuálny štýl s ostatnými SUV značky Ford. Prednej časti tak dominuje
veľká lichobežníková mriežka chladiča, pod ktorou je
ešte menšia spodná. Súčasťou nových elegantných
svetlometov sú LED denného svietenia. K dispozícii
sú po prvý raz aj adaptívne bixenónové svetlomety
so siedmimi režimami. Prepracované boli aj zadné
svetlomety. Nová Kuga prináša tiež novú ponuku 17-,
18- a 19-palcových zliatinových diskov kolies s viacerými povrchovými úpravami. Novými farbami v ponuke sú sivá Guard Grey
a žiarivý medený odtieň
Copper Pulse.

V ponuke je teraz tiež originálne ťažné zariadenie
s elektrickým zasúvaním pod zadný nárazník.
Prepracovaný interiér pôsobí hodnotnejšie a ponúka jednoduchšiu obsluhu. Kuga má teraz menej
tlačidiel, čo prispieva k lepšej orientácii. Prichádza
so systémom SYNC 3. Nový informačno-zábavný
systém je rýchlejší a intuitívnejší ako súčasný SYNC 2.
Využíva osempalcovú dotykovú obrazovku s prehľadnejším graﬁckým rozhraním pričom podporuje aj
ovládanie vybraných funkcií gestami (napr. priblíženie
mapy palcom a ukazovákom). Hlasové ovládanie má
širšie spektrum podporovaných príkazov, ako napríklad „Potrebujem kávu“, „Potrebujem benzín“ alebo
„Potrebujem zaparkovať“. Počet podporovaných
jazykov sa rozšíril o päť vrátane nám blízkej češtiny.
SYNC 3 podporuje aj prepojenie so smartfónmi cez
Apple CarPlay a Android Auto. Unikátnou funkciou je
SYNC AppLink – systém s hlasovým ovládaním vybraných aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré možno
hlasom aktivovať zo sedadla vodiča.
Viac komfortu do interiéru prináša aj vyhrievaný
volant či elektronicky ovládaná parkovacia brzda.
K populárnym prvkom modelu Kuga patrí bezdotykové otváranie batožinového priestoru nohou, v roku
2015 si tento prvok objednal každý tretí zákazník.
Populárnym prvkom (priplatila si ho viac ako polovica zákazníkov) bol tiež poloautonómny parkovací
asistent, ktorý teraz dokáže vozidlo zaparkovať nielen paralelne k chodníku, ale
tiež do kolmého parkovacieho státia.
Technológia sama vmanévruje vozidlo do
priestoru, pričom vodič ovláda len plynový
a brzdový pedál. Prídavné senzory využíva tiež systém upozornenia na križujúce
vozidlá (upozorní vodiča cúvajúceho
z parkovacieho miesta na vozidlá, ktoré
by mu mohli zozadu skrížiť cestu). Systém
automatického núdzového brzdenia Active City Stop pracuje pri rýchlostiach do
50 km/h. Nechýba ani najnovšia generácia technológie Ford MyKey.
Novinkou v ponuke motorov je 1,5-litrový TDCi s výkonom 88 kW, ktorý nahrádza
najslabšiu verziu dvojlitrového naftového
motora a kombinuje sa s pohonom predných kolies. Výsledkom je zníženie spotreby na hodnotu 4,4 l/100 km, teda o 5
percent. Motor 2.0 TDCi bude dostupný
s výkonom 110 kW (s pohonom predných
alebo všetkých kolies) a 132 kW (len s pohonom všetkých kolies). Benzínový motor
1.5 EcoBoost je v ponuke s výkonom 88,
Novým prvkom v Kuge sú adaptívne xenónové svetlomety,
110 a 134 kW.

so siedmimi prednastaveniami si poradia v každej situácii.

Inovované SUV Kuga prináša do európskych modelov Fordu tretiu generáciu informačného, zábavného a komunikačného systému
SYNC, ktorý má prehľadnejšiu graﬁku a rýchlejšie reakcie. Medzi pohodlnými prednými sedadlami je viac odkladacieho priestoru
vďaka novému elektronickému ovládaniu parkovacej brzdy. Originálne sklopné ťažné zariadenie z výroby ovláda elektromotor.

Typ motora
Prevodovka
Zdvihový objem motora (cm3)
Maximálny výkon (kW (k) pri min-1)
Max. krútiaci moment (Nm pri min-1)

1.5
EcoBoost FWD

1.5
EcoBoost FWD

1.5
EcoBoost AWD

1.5
TDCi FWD

2.0
TDCi FWD

2.0
TDCi AWD

2.0
TDCi AWD

M6

M6

A6

M6

M6

M6 (PowerShift)

M6 (PowerShift)

1 498

1 498

1 498

1 499

1 997

1 997

1 997

88 (120) pri 5 500 110 (150) pri 5 700 134 (182) pri 5 700 88 (120) pri 3 600 110 (150) pri 3 750 110 (150) pri 3 750 132 (180) pri 3 750
240 pri
1 600 - 3 000

240 pri
1 600 - 4 000

240 pri
1 600 - 5 000

270 pri
1 700 - 2 500

370 pri
1 750 - 2 750

370 pri
1 750 - 2 750

400 pri
2 000 - 3 250

Kombinovaná spotreba (l/100 km)

6,2

6,2

7,4

4,4

4,7

5,2 (5,4)

5,2 (5,4)

Emisie CO2 (g/km)

143

143

171

115

122

135 (140)

135 (140)

* Údaje sú predbežné
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Event
So špeciálnymi okuliarmi
si návštevníci mohli vyskúšať
pocit opitosti a to, ako alkohol
ovplyvňuje reakcie.

O čistotu a prvotriedny lesk
vozidiel sa starali šikovné
dievčatá vo farbách značkového
ﬁnancovania Impuls Leasing.

LETO PLNÉ ZÁŽITKOV
Prázdninové mesiace spestrila fanúšikom automobilov a zvlášť značky Ford možnosť vyskúšať si to
najšportovejšie, čo jej výrobný program ponúka. A nielen to...
Na cestách ich len tak nestretnete, no pre imidž značky sú mimoriadne
dôležité. Výkonné športové modely, ktoré pre mnohých zostávajú len
vzdialeným snom, má v ponuke aj Ford. A azda každý, kto má nejakú
skúsenosť s ST, RS alebo Mustangom, uznanlivo pokýva hlavou nad
ich jazdnými kvalitami. Počas júla a augusta sa rady šťastných šoférov
rozšírili o niekoľko stoviek Slovákov, ktorí u ôsmich predajcov Fordu
po celom Slovensku a v Orechovej Potôni počas pretekov Veľkej ceny
SR v rámci Ford Performance Road Show spoznali zaujímavú ﬂotilu
vozidiel.
Najslabším autom v ponuke bola agilná Fiesta ST so 132 kW/182 k,
najpestrejšie zastúpenie mal Focus s benzínovým hatchbackom ST
2.0 EcoBoost, naftovým kombi ST 2.0 TDCi PowerShift a ultimatívnym

RS, pozornosť priťahovala dvojica Mustangov s motormi 2.3 EcoBoost
a 5.0 V8 s výkonom až 310 kW/422 k, najmenej paliva spotrebovalo
Mondeo Hybrid a až prekvapujúco veľký záujem bol o terénny Ranger
s päťvalcom 3.2 TDCi.
Pre návštevníkov, ktorí práve čakali na niektoré z áut, pripravil Ford
v spolupráci s partnermi zaujímavý sprievodný program. Vodiči aj nevodiči si mohli vyskúšať superauto Ford GT v hre Forza Motorsport 6
na konzolách Xbox. Pre deti boli pripravené šlapacie mini-Mustangy od
rajhraciek.sk, ASA priniesla simulátor nárazu či okuliare simulujúce vplyv
alkoholu, s ktorými sa dobrovoľníci doslova motali medzi kužeľmi. Partnerom akcie bola spoločnosť Continental, ktorá všetky vozidlá obula do
prémiových pneumatík na podporu špičkových jazdných vlastností.

Na jazdenie bol k dispozícii aj
špičkový model GT, avšak vo
virtuálnej podobe v hre Forza
Motorsport 6 pre Xbox.

Počas dňa boli všetky automobily
takmer neustále v pohybe, parkovisko bolo viac prázdne ako plné.
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Prekvapením pre mnohých bol vysoký záujem o jazdy na novom Forde Ranger,
terénny pick-up sa predstavil vo vrcholnej verzii Wildtrak s päťvalcovým
motorom 3.2 TDCi a šesťstupňovou automatickou prevodovkou.

Foto: Martin Ofúkaný a archív Ford

Partnerom akcie bol výrobca
pneumatík Continental, ktorý
obúval všetky autá a predviedol aj
samolepenie ContiSeal.

Autoklub Slovakia Assistance v spolupráci s BECEPom priviezli na akciu simulátor čelného nárazu. Na špeciálnych sánkach mohli záujemcovia pocítiť prudké
spomalenie, aké nastáva pri čelnom náraze aj vo veľmi nízkych rýchlostiach.
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Bezpečnosť

Akvaplaning
Akvaplaning z dôvodu nedostatočnej hĺbky dezénu

Správny
tlak

8 mm

3 mm

1.6 mm

Dostatočná hĺbka dezénu je základ bezpečnej jazdy

IBA ŠTYRI DLANE

Správny tlak
v pneumatike.

Nízky tlak
v pneumatike.

Príliš vysoký tlak
v pneumatike.

Aká veľká časť vašej
pneumatiky je v kontakte
s vozovkou?
Zníženie kontaktu pneumatiky
pri akvaplaningu, ktorý nie je
väčší ako pohľadnica.

50 km/h

Nová pneu 8 mm

Pneumatiky sú jedným z najdôležitejších bezpečnostných prvkov automobilu. Práve ony sa totiž starajú
o to, ako sa na cestu prenesie akcelerácia, brzdenie či požiadavka na zmenu smeru.

Koleso sa pritom dotýka cesty na ploche
niekoľkých centimetrov štvorcových, podľa šírky behúňa by sme ju mohli prirovnať
k ľudskej dlani či displeju smartfónu. Len
tak málo rozhoduje o tom, či sa posádka
dostane v bezpečí do cieľa alebo skončí
v problémoch. Všetky moderné asistenčné
a bezpečnostné systémy sú bez správnej
pneumatiky výrazne menej účinné, preto je
potrebné venovať výberu pneumatík dostatok pozornosti aj ﬁnancií. Pri vozidlách
so špičkovými jazdnými vlastnosťami, ako
je Ford, ktorého inžinieri strávili nad vyladením podvozka stovky hodín, to platí ešte
viac.
Mnohé nezávislé testy už ukázali, že
kúpa lacnej pneumatiky môže predstavovať
vážne riziko. Práve v kritických situáciách
totiž dochádza k fatálnym zlyhaniam. Európska únia od roku 2012 zaviedla povinné
označovanie štítkami, na ktorých sa uvádza
priľnavosť na mokre, vplyv na spotrebu
a hlučnosť. Ide však o merania výrobcov,
preto je dobré konfrontovať ich s testami,
ktoré robí napríklad nemecký autoklub
ADAC.
Správny výber pneumatiky je však len
začiatok. Dôležitá je tiež prevádzka a skladovanie. Všetko sme zhrnuli do piatich
kľúčových parametrov, ktoré okrem bezpečnosti ovplyvňujú tiež spotrebu paliva
a komfort jazdy.

1.

3.

Hĺbka dezénu
100 % Výkon
Nová pneumatika

88 % Výkon
4,0 mm hĺbka dezénu

75 % Výkon
3,0 mm hĺbka dezénu

55 % Výkon
1,6 mm hĺbka dezénu

núka dobrú priľnavosť, zimná sa naopak
v lete príliš odiera a teplom stráca aj priľnavosť. Alternatívy v podobe celoročných
pneumatík je možné odporučiť len v oblastiach bez výrazných a dlhodobých výkyvov
počasia a s miernymi zimami.

SEZÓNNE PREZUTIE

Zjednodušene by sa dalo povedať, že
ani vy nenosíte von v zime sandále a v lete
čižmy. Zimné pneumatiky sa od letných
odlišujú svojou zmesou aj dezénom. Zimná
zmes je mäkšia, aby zvládala nízke teploty.
Letná guma je pod 7 °C stvrdnutá a nepo-
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2.

HĹBKA DEZÉNU

Dezén na leto si musí poradiť predovšetkým s vodou, zimné obutie musí zvládnuť s prehľadom aj sneh. Tieto vlastnosti
však fungujú len pri správnej hĺbke dezénu.
Podľa predpisov je minimum v lete 1,6 mm

a v zime 3 mm, rozhodne však neodporúčame ísť až na takéto hraničné hodnoty.
Nová pneumatika má hĺbku dezénu okolo
8 mm a na dobrých pneumatikách si stav
dezénu môžete ľahko skontrolovať pomocou indikátorov na bočnici a v drážkach.
Už na polovicu zjazdené pneumatiky predlžujú brzdnú dráhu o 15 percent, teda
o 10 metrov a viac. Pri zjazdenej pneumatike tiež výrazne stúpa riziko akvaplaningu,
ktorý na mokrej vozovke vedie k strate
kontroly nad vozidlom a k nedotáčavému
šmyku.

90 km/h

70 km/h

SPRÁVNY TLAK

Podľa prieskumov až 50 percent
vozidiel jazdí s nesprávnym tlakom vzduchu v pneumatikách. Pritom podhustenie
o 0,2 baru znamená o 1 percento vyššiu
spotrebu paliva a až o 10 percent zníženú
životnosť pneumatiky. Nízky tlak prináša
so sebou deformácie bočnice pneumatiky
a aj výraznejšie prehrievanie, ktoré môže
spôsobiť až deštrukciu plášťa. Auto sa
na podhustených pneumatikách aj citeľne
horšie ovláda (jedinou výnimkou je jazda
po sypkom povrchu, napr. v púšti). Nadmerne nahustené pneumatiky tiež nie sú
správne riešenie. Síce sa tak znižuje valivý
odpor a aj spotreba, lepšia je tiež smerová
stabilita a reakcie na riadenie (preto sa
tlak zvyšuje pred jazdou na okruhu). Pneumatika však menej pruží a je náchylnejšia
na poškodenie napríklad vo výmoli. Príliš
veľký tlak tiež spôsobuje nerovnomerné
opotrebenie dezénu.
Tlak sa vždy kontroluje pri studených
pneumatikách, čiže pred jazdou, ideálne
v tieni, vonku a nie pri vysokých vonkajších
teplotách. Hodnotu správneho tlaku nájde
vodič na štítku nalepenom obvykle na vnútornom ráme dverí. Dôležité je dodržať tlak
aj podľa záťaže, najmä ak počas týždňa
jazdíte osamote a na víkend priberiete
pasažierov. Súčasťou výbavy nových automobilov je od roku 2014 aj systém monitorovania tlaku v pneumatikách, ktorý môže
byť pasívny (upozorní len na pokles tlaku)
alebo aktívny (zobrazí na displeji aktuálne
hodnoty tlaku). Pasívny je potrebné po každom dofúkaní nanovo nakalibrovať. Niektoré (najmä pasívne) systémy môžu vyhlásiť
falošný poplach pri náhlej zmene teploty,
vtedy odporúčame pri prvej príležitosti premerať tlak vo všetkých kolesách na zistenie
prípadných rozdielov.

50 km/h

70 km/h

Opotrebovaná pneu

90 km/h

3 mm

50 km/h

90 km/h

70 km/h

Opotrebovaná pneu

minimum

1.6 mm

Najčastejšia nehoda v dôsledku opotrebovaných pneumatík:

Riziko 1
S hĺbkou dezénu menšou
ako 3-4 mm sa odvodňovacia
schopnosť pneumatík
dramaticky znižuje,
spôsobuje to nehody
na mokrých vozovkách
a akvaplaning.

Riziko 2
Dramatický pokles
bezpečnosti na zimných
cestách v dôsledku
menšej priľnavosti.

Riziko 3
Nízka priľnavosť vedie
k nestabilnému správaniu
vozidla pri jazde a niekedy
až k strate kontaktu
s vozovkou.

Vplyv hĺbky dezénu
Porovnanie brzdných dráh pri rôznej hĺbke dezénu zimnej pneumatiky na zasneženej
vozovke z rýchlosti 50 km/h až do úplného zastaven
zastavenia vozidla.
8 mm
4 mm

+ 14 m

27,9 km/h zostatková rýchlosť
1.6 mm

+ 26 m

33,8 km/h zostatková rýchlosť
Čím má pneumatika menšiu hĺbku dezénu, tým dlhšia je brzdná dráha vozidla.
Z tohto dôvodu je potrebné skotrolovať hĺbku dezénu zimných pneumatík
ešte pred začiatkom zimnej sezóny
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Bezpečnosť

Bezpečnostné riziko na lacných pneumatikách
Porovnanie brzdenia na mokrej vozovkee z rýchlosti 100 km/h až do úplné
úplného zastavenia vozidla.

Čo je
ContiSeal?

Letné vs. zimné
Porovnanie jednotlivých sezónnych špeciﬁckácií pneumatík pri brzdení na
0 km/h až do úplné
zasneženej vozovke z rýchlosti 50
úplného zastavenia vozidla.
Zimné pneumatiky

Prémiové pneumatiky
Celoročné pneumatiky
Lacné importované pneumatiky

+ 11 m

25,6 km/h zostatková rýchlosť

+ 30.6 m

Letné pneumatiky

+ 31 m

35,4 km/h zostatková rýchlosť

Brzdná dráha „lacných importovaných pneumatík“
na mokrom povrchu je skoro o 30% dlhšia ako
s prémiovými pneumatikami.

4.

MONTÁŽ A SKLADOVANIE

Nové pneumatiky sú potiahnuté
tenkou vrstvou silikónového oleja, ktorá sa
musí zjazdiť. V praxi to znamená asi 150
kilometrov na zábeh, počas ktorého neposkytujú plný výkon. Vodič by sa tak mal

61,8 m

vyhnúť prudkým manévrom a voliť skôr
defenzívny štýl jazdy.
Výrobcovia tvrdia, že aj tri roky staré
pneumatiky majú vlastnosti ako nové, maximálne životnosť je desať rokov. Pri kúpe
je dobré skontrolovať si dátum výroby. Je
uvedený na bočnici vo forme DOT a štvorčíslia, ktoré označuje kalendárny týždeň
v danom roku.
Skladovanie závisí od toho, či je
pneumatika obutá na disku alebo
nie. Ideálne je kolesá zavesiť na stenu. Obuté môžu byť naskladané
na sebe, nemali by stáť na behúni, aby hmotnosť disku nezdeformovala bočnicu. Bez diskov
sa plášte skladujú nastojato
s tým, že by sa mali z času pootočiť. Pneumatiky sa skladujú

6-7 vozidiel

v suchu, bez prístupu slnečného svetla a pri
stabilnej, skôr nižšej teplote. Ideálne je každú samostatne zabaliť do igelitového vreca,
musí však byť suchá.
Pneumatiky sa na väčšine áut neopotrebovávajú rovnomerne, viac sa obvykle ničia
predné, pretože pri pohone predných kolies
prenášajú silu motora, väčšinu brzdenia
i pokyny riadenia. Preto je pri prezúvaní
dôležité poznačiť si pozíciu kolesa a pri
opätovnom použití vystriedať prednú
a zadnú nápravu. Menej zjazdené kolesá
patria dozadu pre nižšie riziko akvaplaningu
a šmyku.

5.

PRÉMIOVÉ ALEBO LACNÉ?

Pri výbere pneumatík platí, že ich
kvalita by mala zodpovedať výkonu auta.
Zlý výber totiž výrazne zhorší jazdné vlastnosti a reakcie najmä pri rýchlej jazde.
Prémioví výrobcovia ako Continetal, Goodyear, Dunlop, Michelin či Pirelli diktujú
trendy a snažia sa ponúkať najmodernejšie
riešenia a dezény. Svoje staršie koncepcie
potom posúvajú ďalším značkám v rámci
koncernu. Najväčším rizikom sú však rôzne
podivné a lacné importy napríklad z Číny,
ktorým boli namerané aj o 30 percent
horšie brzdné dráhy. To je pri rýchlosti 100
km/h mnoho metrov a predstavuje to rozdiel medzi bezpečným zastavením a nehodou s tragickými následkami.
(Údaje v infograﬁkách sú iba informatívne.
Brzdná dráha automibilu závisí od jeho typu,
veku, stavu brzdiacej sústavy,použitých
pneumatík a tiež od povrchu vozovky.)
Za spoluprácu na príprave témy
ďakujeme spoločnosti Continental.

Výber pneumatík a starostlivosť o ne
si zaslúžia pozornosť. Ani drahé auto
s plným vybavením nie je schopné
zachovať si optimálne vlastnosti na
vozovke bez kvalitného obutia.
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Celoročné pneumatiky sú navrhnuté na teplotné rozdiely až 50 °C, čo v zime znižuje
Vašu bezpečnosť. Zmes letných pneumatík začína už pri 7 °C tvrdnúť, čím sa výrazne
znižuje ich priľnavosť k povrchu.

92,4 m

Moderné automobily sa čoraz
častejšie musia zaobísť bez rezervného kolesa. Mnohé sú vybavené
len súpravou na opravu defektu
(pomocou kompresora vstrekne do
kolesa lepiacu zmes) alebo tzv. runﬂat pneumatikami so spevnenými
bočnicami. Alternatívou môže byť
ContiSeal – tenká lepivá viskózna
tesniaca vrstva od spoločnosti Continental, ktorá dokáže zaceliť dierku
do priemeru 5 mm. Rezervu síce
úplne nenahradí, avšak podľa štatistík Continentalu zachráni situáciu až
pri 80 percentách defektov.

Označovanie pneumatík
Smernica Európskej únie č. 1222/2009 o povinnom označovaní pneumatík zavádza
povinnosť označovať všetky nové pneumatiky vyrobené po dátume 1. 7. 2012 štítkom,
ktorý obsahuje informácie o spotrebe paliva, ktorú ovplyvňuje valivý odpor pneumatiky.
Štítok ďalej obsahuje údaje o priľnavosti na mokrom povrchu a o vonkajšom hluku
z pneumatík. Na základe týchto informácií máte možnosť jednoducho porovnať
výkonnosť rozličných druhov a značiek pneumatík a zvoliť si pre Vás tie najvhodnejšie.
NIŽŠIA SPOTREBA PALIVA
Čím viac sa pôsobením váhy vozidla pneumatika
deformuje, tým má väčší valivý odpor a v dôsledku
toho sa zvyšuje spotreba paliva. Pneumatiky
vplývajú až na 20% z celkovej spotreby paliva pri
osobnom vozidle.
VÄČŠIA BEZPEČNOSŤ NA MOKROM
POVRCHU
Jednou z najdôležitejších vlastností pneumatiky
je jej priľnavosť na mokrom povrchu. Čím je
priľnavosť pneumatiky lepšia, tým je kratšia
brzdná dráha vozidla počas jazdy v daždi alebo
na akomkoľvek mokrom povrchu.
NIŽŠIA HLADINA HLUKU
Hodnota uvedená na štítku nie je
hodnotou vnútornou, ktorú vníma
šofér vozidla. Jedná sa o vonkajšiu
hodnotu hladiny zvuku, ktorá prispieva
k zvukovému znečisteniu okolia.
Zimné pneumatiky sú navrhnuté a vyvíjané
tak, aby ich optimálny výkon bol dosahovaný
v teplotách pod 7° Celzia, pri jazde na snehu,
pri jazde na roztopenom snehu alebo pri jazde
na mokrej vozovke. Štítok o tom neuvádza
žiadne špeciﬁcké údaje, preto môžu byť zimné
pneumatiky klasiﬁkované o stupeň nižšie ako
pneumatiky letné.
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Rozhovor

FORD MUSTANG

Martin má pre Mustangy slabosť.
Prvú generáciu tohto modelu určenú
pre európsky trh mal možnosť vyskúšať
si medzi prvými, a to počas nakrúcania
videoklipu pre jeho pieseň.

MÁ PRE MŇA ATMOSFÉRU
Mladý talentovaný hudobník a idol mnohých dievčat. Hudbe sa venuje od detstva, hrá na viacerých nástrojoch,
spieva aj píše texty. Martin Harich stíha s prehľadom absolvovať televízne súťaže a koncerty,
a to rovno v niekoľkých krajinách. V aute, pochopiteľne, trávi veľa času, no keď potrebuje „vypnúť“,
vydá sa pokojne aj na niekoľko sto kilometrov dlhú púť.
Bola to práve Česko Slovenská Superstar
2011, ktorá vás odštartovala do sveta hudby a šoubiznisu?
Dá sa povedať, že áno, pretože Superstar
to urýchlila. Od piatich rokov som vnímal
hudbu veľmi intenzívne cez môjho otca
muzikanta, ktorý hrá s kapelou 22 rokov. On
bol ten, ktorý chcel mať zo mňa muzikanta
a prihlásil ma do folklórneho súboru. Kúpil
mi bubny, ktoré zapadli prachom, až neskôr
som si kúpil vlastné. Nejako si ma to hľadalo
a časom našlo, ale Superstar zrýchlila celý
ten proces.
Minulý rok ste získali pochvalu od Simona
Cowella v britskej televíznej súťaži X Factor
a dnes vás na Markíze s nadšením sleduje
množstvo divákov v druhej sérii šou Tvoja
tvár znie povedome. Čo spôsobilo, že vaše
kroky išli smerom televíznych súťaží?
Chcel som robiť slovenskú hudbu pre slovenských fanúšikov, pretože mám rád slovenčinu a dobre sa mi v nej píše. Vždy som
bol viac pesničkár ako spevák a všetko vo
mne dozrievalo až prišlo to, že ak chcem tú
svoju hudbu robiť, tak nech mi niekto zvonku
povie, že to čo robím, má zmysel a že na to
mám! Simon Cowell to potvrdil a naozaj ma
začali na Slovensku brať trochu viac. Nejako
cez Londýn som išiel robiť kariéru na Slovensko...o nič iné mi nešlo.
Potom prišla ponuka od Markízy do šou
Tvoja tvár znie povedome. Po krátkej porade v mojom malom tíme som sa rozhodol,
že do toho pôjdem. Aj napriek tomu, že nie
som celkom úplne typ zabávača a šoumena. Jedným z dôvodov bolo aj to, že doteraz

24 2/2016 FordInside

80% vecí, čo sa dialo okolo mňa, tak bolo
viac v Čechách ako na Slovensku. Prijal som
teda ponuku a všetko zafungovalo, čomu
som rád.
Ako relaxujete, kde si viete najlepšie oddýchnuť?
Asi sa dostaneme k tomu, čo je hlavná téma
nášho rozhovoru a to je šoférovanie. Veľakrát sa cítim ako šofér z povolania, tak nejako to hovorím aj kamarátom. Vyznie to ako
klišé, ale je to naozaj tak, lebo keď šoférujem
do Plzne skoro osem hodín a potom dve
hodiny hrám na koncerte, tak čoho je viac?!
Šoférovania alebo hrania?? Aj preto som si
urobil hobby zo šoférovania. Okrem tohto
relaxu, rád cestujem, čo je moja inšpirácia
a motivácia. Robím veľké cesty na miesta,
ktoré nie sú typické pre bežných turistov, ale
mne to vyhovuje, lebo tam dobíjam baterky.
Odchádzam o pár dní do Afriky a Indie, aj
preto som teraz trikrát viac pracoval ako
inokedy, aby som všetko mohol nechať tak
a odísť. Jednoducho nadrobiť si. Prekvapilo ma, že na tak mladého človeka ste absolvovali pešiu púť dlhú 700 km
do španielskeho mesta Santiago de Compostela. Aký bol cieľ tejto vašej netradičnej
púte?
Ocitol som sa v tom čase na križovatke
v rámci hudby, cítil som sa vyhorený, mal
som problémy s priateľkou, nevedel som,
ako sa ďalej rozhodnúť. Až som mal tendenciu „upadnúť do niečoho zlého“. Tak
som si kúpil letenku a šiel som. Denne som
ušiel pešo aj 35-40 kilometrov a hlavné

bolo nesadnúť si, to sa človeku potom ťažko
vstávalo. Najviac som si užil strednú-púštnu
etapu, kde bolo neskutočné ticho. Dostal
som sa do takej fázy, že som sám sebe rozprával anglické vtipy a strašne sa bavil ešte
pred samotnou pointou. Človek keď kráča
a nezaoberá sa vecami z bežného života, si
začína všímať obyčajných vecí okolo seba
a teší sa z nich. Na tejto ceste som pátral. :-)
To ma inšpirovalo v skladaní, ktoré sa odrazilo na mojom poslednom albume Pátram.
Vyšlo v týchto dňoch (koniec septembra,
pozn. red.).
Ste vytrvalý, máte určite dobrú fyzickú
kondíciu, ale viem, že máte rád autá a aj to,
že ste mali v garáži takmer rok zaparkovaného vlastného Mustanga. Ako sa stal sen
o Forde Mustang skutočnosťou?
Ako asi každý chalan či muž, veľmi som si
prial jazdiť týmto autom. Bolo veľa odriekania a ešte viac práce, ale dva týždne po Španielsku som už mal doma Mustanga dovezeného z Ameriky, lebo inak sa ho nedalo
zohnať. Potom prišiel mesiac vybavovačiek,
prerábačiek a prihlasovania, ale zvládol som
to. Dôvod, prečo som ho neskôr predal bol
ten, že nebol prispôsobený na naše cesty
a radšej som ho predal pred zimou. No
potom mi začalo byť smutno a už sa opäť
obzerám po ďalšom.
Vraj máte jednu zvláštnu cestovateľskú
záľubu v súvislosti s Mustangom, ktorá už
nejaký rôčik trvá...
Je to zbierka malých Fordov Mustang. Moja
práca je dosť o odovzdávaní energie a ces-

tovaním si ju dobíjam. Z každého mesta,
kde som bol, tak si donesiem malý model
a zospodu si napíšem, odkiaľ ho mám. Za tri
roky už mám slušnú zbierku. Je to taká moja
tradícia a keď občas príde melanchólia, tak
si ich prezerám.
Ako je to s vami a vašou kapelou, jazdíte
spolu alebo každý zvlášť?
Na spoločné koncerty s kapelou jazdíme
dodávkou, na sólo koncerty jazdím osobným autom. Pokiaľ som mal Mustanga,
vždy som ho rád „osedlal“. Našu starú

dodávku, červený Ford Transit, sme doslova zodrali, otec ňou často cestoval
s kapelou do Francúzska a na dlhšie trasy.
Do šrotu sa Transit odviezol po vlastných,
hrdzavý, bez tlmičov, motor šiel stále ako
hodinky. Všetkým nám za ním bolo veľmi
ľúto. Spomínali sme s nostalgiou naň aj
po čase na benzínpumpe v Norimbergu,
keď sme cestovali do Paríža na koncert
na inej dodávke nemenovanej značky,
na ktorej nám v polovici cesty zhorelo
turbo. Po prvý a jediný krát sme vtedy
nedošli na koncert.

Martin Harich
Pochádza z Liptovského Mikuláša z hudobníckej rodiny. So spevom začal vo folklórnom
súbore a neskôr začal vystupovať so svojím otcom a jeho kapelou. V roku 2011 sa stal
ﬁnalistom televíznej súťaže Česko Slovenská Superstar, kde skončil na štvrtom mieste.
Ešte v tom istom roku nahral svoj prvý videoklip a CD s názvom Príbeh snov. Okrem
toho nahral štyri videoklipy ku skladbám z prvého albumu - Nezvestná, Príbeh snov
a z druhého albumu Posledná pieseň a Čakám, čo sa stane. Druhý album s názvom
„NECH“ vydal v roku 2013. Obsahuje 11 skladieb. Posledný štúdiový album Pátram vydal
v septembri 2016. V súčasnosti ho na koncertoch doprevádza mladá česká kapela W.A.F.

Ako jeden z prvých ste otestovali nového
Mustanga, keď prišiel do Európy. Ako ste sa
k tomu dostali?
Prvé kusy začali chodiť oﬁciálne do Európy
a mal som tú česť v rámci Česko-Slovenska
ho vyskúšať medzi prvými. Dokonca sme jedného mali požičaného vo videoklipe, v ktorom
som zlákal celú kapelu a malo to takú americkú atmošku. Hotová „mustangománia“!
Bolo to v dobe, keď som mal toho môjho
Mustanga a videl som tam rozdiel, ktorý bol
neskutočný. Nový Mustang je už skôr európske auto, športiak pre mladých ľudí. Starý
oproti novému bol ako traktor.
Šoférovanie je pre vás pokojným relaxom,
ale Mustang je rýchle a športové auto, tak
predpokladám, že pokutám ste sa asi nevyhli...
Mal som päť áut a žiadnu nehodu! Jazdím
bezpečne, snažím sa byť pozorný a nemám
zo šoférovania stres ako možno mnohí iní
vodiči. Mustang má pre mňa atmosféru
a jazda na ňom ma skôr ukľudňuje. Jasné, že
viem zrýchliť, ak to vyžadujú okolnosti, ale
potrebu sa s niekým pretekať už nemám,
takže pokuty za rýchlosť neplatím.
Text: Alena Chorvátová
Foto: Daniel Bek
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EcoBlue

NOVÁ
ÉRA
DIESELU

Zima klope na dvere ...
ORIGINÁLNE ZIMNÉ OBUTIE FORD

Nový rad dvojlitrových
vznetových motorov
Ford EcoBlue prináša
bezkonkurenčnú kombináciu
úspory paliva, výkonu
a kultivovanosti. Postupne
pokryje výkonové spektrum
od 74 až po 176 kW.

Úplne nová konštrukcia motora zabezpečuje nižšie trenie a čistejšie spaľovanie
v spaľovacom systéme. Kľukový hriadeľ
s posunom 10 mm znižuje bočnú záťaž na
piest a s ňou aj trenie o steny bloku motora. Priemery ložísk kľukového hriadeľa sa
dostali na minimum, remene poháňajúce
jednodielne vačkové hriadele a olejové
čerpadlo sú uložené v olejovom kúpeli.
K vyspelým technológiám motora patrí
Fordom po prvý raz použitý integrovaný
systém nasávania so zrkadlovo prevrátenými kanálmi, ktorý zaisťuje optimálne
dýchanie motora. Do prvých dvoch valcov
sa vzduch víri v smere hodinových ručičiek a do druhých dvoch opačne. Tým je
zabezpečené homogénne tvorenie zmesi
v každom valci. Turbodúchadlo s nízkou
zotrvačnosťou má koleso turbíny vyrobené
z materiálu Inocel určeného pre raketové
motory. Turbína má priemer menší takmer
o 10 percent, obežné koleso kompresora
z leteckého hliníka má priemer menší o 15
percent. Toto znižuje zotrvačnosť a umožňuje rýchlejší nárast výkonu. V nízkych
otáčkach motor dostáva viac vzduchu, čo
umožňuje dosiahnuť 340 Nm krútiaceho
momentu už pri 1 250 otáčkach, čo je o 20
percent viac ako pri 2.2 TDCi. Nový pohon
turbodúchadla znižuje reakčný čas na polovicu, takže pocitovo je motor živší.
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TERAZ ZĽAVY AŽ

Úplne nový je aj vysokotlakový systém
vstrekovania paliva, ktorý umožňuje ešte
precíznejšie dávkovanie. Piezoelektrické
vstrekovače s ôsmimi otvormi (priemer
každého je 120 mikrónov, čo je približne
hrúbka ľudského vlasu) rozdeľujú dávku
nafty na šesť vstrekov s dĺžkou 250 mikrosekúnd. Nové vstrekovače sa vyznačujú nižšou

Porovnanie
s predchodcom
2.0 EcoBlue

2.2 TDCi

77 kW/360 Nm

74 kW/310 Nm

96 kW/385 Nm

92 kW/350 Nm

125 kW/405 Nm

114 kW/385 Nm

hladinou hluku, minimálnou stratou energie
z palivového čerpadla, citlivejším a menej
rušivým výkonom systému Auto-Start-Stop
a korekciou kalibrácie v reálnom čase v
záujme čo najvyššej úspory paliva. Spotreba
je až do 13 percent lepšia ako doteraz.
Dômyselné procesy dodatočnej úpravy
výfukových plynov umožňujú produkovať

mimoriadne nízku úroveň emisií v súlade
s prísnymi požiadavkami normy Euro 6.
Táto výrazne znižuje emisie oxidov dusíka
(NOx), a to až o 55 percent v porovnaní
s normou Euro 5. Motor využíva systém
selektívnej katalytickej redukcie (vstrekovanie syntetickej močoviny, ktorá rozkladá
oxidy dusíka) a tiež recirkuláciu výfukových plynov s krátkou slučkou v hlave
valcov, čo pomáha optimalizovať chladenie plynov.
Dvojlitrový motor Ford EcoBlue sa aj vo
verziách určených pre úžitkové autá kultivovanosťou vyrovná osobným automobilom.
Vďaka akustickej optimalizácii emituje na
voľnobehu polovicu akustickej energie ako
2,2-litrový predchodca. Pritom je stále mimoriadne odolný a pripravený na použitie
na celom svete. Všetky testy zodpovedajú
reálnemu nájazdu 5,5 milióna kilometrov,
400 000 km pritom už najazdil v rukách
reálnych zákazníkov. Flexibilný servisný
interval má nové maximum až 60 000 km
resp. 2 roky.
Na trh príde nový motor Ford EcoBlue
najprv s objemom 2,0 litra vo verziách so
77, 96 a 125 kW v modeloch Transit a Transit Custom. Neskôr ním budú vybavené aj
osobné modely značky Ford. A pribudnú tiež
ďalšie nové motory EcoBlue, napríklad verzia s objemom 1,5 litra.

Skladové zásoby výrobcov sú limitované a táto akciová ponuka platí do vypredania zásob,
alebo do 31. 12. 2016 u každého autorizovaného predajcu značky Ford.
Viac informácií o tejto ponuke nájdete aj na www.ford.sk

FORD SERVICE

História

Vo Valencii sa
začala výstavba výrobného
komplexu Ford.

1973

1974

1975

Prvá sériová Fiesta
zišla z linky v Saarlouis 11. mája, vo
Valencii 18. októbra.
Miliónty kus modelu
Fiesta vyrobený, debut
na Rely Monte Carlo.

1976

Vo Valencii spustená výroba motorov,
auto dostáva meno
Fiesta.
Predstavenstvo
Fordu schválilo
projekt Bobcat do
sériovej výroby.

1977

1979

Výroba spustená
aj v Dagenhame
(Anglicko), verzia
S a Ghia s 1,3-litrovým motorom.

1981

Druhá generácia
s aerodynamickejšou
karosériou a s naftovým
motorom.

1983

Športová Fiesta XR2
s motorom 1.6 a najvyššou rýchlosťou 160
km/h.

1989

Fiesta vo verzii RS
Turbo z 0 na 100 km/h Airbag vodiča
zrýchľuje o 1,6 sekundy v štandardnej
výbave.
lepšie ako XR2i.

1990

Prichádza tretia generácia s ABS (ako prvý
model v triede) a s päťdverovou karosériou.

1992

1993

Najúspešnejší
rok s predajom
648 781 vozidiel
len v Európe.

1996

Piata generácia sa začína vyrábať v Kolíne nad
Rýnom a vo Valencii.

2001

Štvrtá generácia má zaoblený tvar a dva airbagy v základnej výbave.

2004

Fiesta dostáva najsilnejšiu verziu ST so
110 kW a úpravami
od Ford Team RS.

2005

Ford predstavuje
Fiestu pre seriál Junior WRC (S1600).

ŠŤASTNÝCH 40, FIESTA!
V roku 1976 po prvý raz letel
Concorde so skutočnými
cestujúcimi, bola založená ﬁrma
Apple Computer a Ford vyrobil
v továrni v Saarlouis prvú Fiestu.
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Bol to začiatok úspešného príbehu inovatívneho malého automobilu, ktorý trvá už
štyri dekády a každým rokom je intenzívnejší. Vtedy sa ekonomika citeľne zviechala
z ropnej krízy zo začiatku sedemdesiatych
rokov minulého storočia. Kompaktné a hospodárne autá boli vtedy medzi európskymi
motoristami veľmi žiadané, preto okamžitý
úspech Fiesty nebol veľkým prekvapením.
Na svet prišla so sloganom: „Malé auto,
ktoré myslí vo veľkom.“ Úplne nová Fiesta
bola prvým modelom európskeho Fordu

v segmente malých automobilov a stala sa
súčasťou jeho deﬁnície. Zároveň to bol prvý
Ford s pohonom predných kolies a karosériou hatchback.
Nárast predajov si vyžiadal navýšenie
produkcie, s tým však Ford počítal. V októbri 1976 zišlo prvé auto z linky novej
továrne vo Valencii, ktorá bola v tom čase
postavená práve pre Fiestu. A plánovaná
výroba v Španielsku bola inšpiráciou pre
meno nového modelu.
Od tých čias sa Fiesta stala verným

spoločníkom a životnou láskou mnohých
motoristov – od začiatočníkov až po profesionálnych pretekárov. Nastavila latku pre
štýl a praktickosť vo svojej triede, deﬁnovala etalón jazdných vlastností a tiež výkonu.
Fiesta XR2 naštartovala príbeh v príbehu,
na ktorého konci zatiaľ stojí Fiesta ST200,
najsilnejšia sériová Fiesta všetkých čias. Aj
tá je však jednou z viac ako 11 400 verzií,
ktoré si z výrobnej linky v nemeckom Kolí-

2008

Ford predstavil Fiestu RS WRC, ktorá od
nasledujúcej sezóny
nahradí Focus.

2009
2011

Piata generácia
Fiesty vrátane verzie
ECOnetic – najúspornejšej v triede.

Do Fiesty prichádza
protikolízny systém,
MyKey a preplňovaná
verzia ST so 135 kW.

2013
Po 35 rokoch od
začiatku výroby sa
predalo 15 miliónov
kusov Fiesty.

ne nad Rýnom môžu objednávať európski
zákazníci.
A čo je tajomstvom 40 rokov úspechu
Fiesty? Dokázala dať svojim majiteľom to,
čo potrebovali: jedinečný štýl, pokrokové
technické riešenia či hospodárne motory.
Tieto vlastnosti deﬁnujú Fiestu v súčasnosti a ešte aj dlho budú.

2014

EcoBoost ide do rely
vo verzii R2, najúspornejší 1.5 TDCi spotrebuje len 3,2 l/100 km.

2015
Dvojfarebná edícia Red
Edition a Black Edition
má litrový EcoBoost
s výkonom 103 kW.

2016

Viac ako 17,6 milióna kusov predaných za 40 rokov,
nový top model
ST200 so 147 kW.
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Ekológia

Ako znížiť

ZREDUKOVANÝ
A RECYKLOVANÝ

DODÁVATELIA
diely
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ODPAD POUŽITÝ
NA ENERGIU

ZLEPŠENIE

2 670

2 948

3 156

2013

2014

2015

EMISIE CO

2
Celosvetové emisie CO2 na vyrobené vozidlo
(metrické tony)

ZLEPŠENIE

3,81

2015

6 000

DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC

0,78

2013

z áv o d o v

puky

Celkový počet vyučených/vyškolených miest dodávateľov
ohľadne správy udržateľnosti (kumulatívne od roku 2005)

ZLEPŠENIE

3,99

nýc h

e

4,04

ro b

róp

VYUŽÍVANIE VODY
Celková spotreba vody na vyrobené vozidlo
(metre kubické)

nové diely

k

Záväzok udržateľnosti bol vždy jadrom DNA spoločnosti Ford
Motor Company. Keďže priemysel aj svet sa rýchlo vyvíjajú,
udržateľnosť je stále v centre stratégie spoločnosti Ford. Jej
práca vyústila do mnohých ocenení a prvých miest v rebríčkoch.
Spoločnosť Ford predstavila svoju Správu o trvalo udržateľnom
rozvoji 2015/2016, v ktorej pokračuje ďalej vo svojom úsilí. Prezrite
si niektoré z nedávnych kľúčových úspechov spoločnosti Ford:

genham sú viditeľné, napríklad tri veľké
veterné turbíny na ploche závodu, ktoré sú
dominantou panorámy. Tieto turbíny každoročne generujú 11,4 milióna kilowatthodín (kWh) elektrickej energie, čím sa ušetrí
5 000 ton CO2, 128 ton oxidu siričitého
(SO2) a 38 ton oxidu dusnatého (NO),
ktoré sa už nevypúšťajú do atmosféry.
V závode Niehl spoločnosti Ford patrí
medzi opatrenia na zníženie spotreby
energie systém, ktorý využíva tepelnú
energiu z komína lakovne a vracia ju vo
forme užitočného tepla do vodného vykurovacieho systému. Podobný systém teraz
funguje aj pri prevádzke v závode Ford
v Saarlouis a ďalší je naplánovaný pre
závod v španielskej Valencii.
Druhý projekt rekuperácie tepla z lakovne, ktorý bude priemyselnou novinkou,
je transformácia veľkých objemov tepla,
ktoré by sa inak bez úžitku vypustilo z kolínskej lakovne. Koncepcia zahŕňa tech-

na

KĽÚČOVÉ ÚDAJE ZO SPRÁVY
O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

kovový šrot

1,2 m ilió

úplne ju odstránili. Tento úspech je skvelým základom, z ktorého sa možno odraziť
a ďalej sa zlepšovať v oblastiach, ako je
nižšia spotreba vody a elektrickej energie,
keďže ambíciou spoločnosti Ford of Europe je smerovať k trvalo udržateľnému
rozvoju v celosvetovom meradle,“ uviedol
Andreas Reiss, manažér európskeho úradu
kvality životného prostredia spoločnosti
Ford of Europe.
Posledné európske závody, ktoré dosiahli nulový odpad, sú španielska Valencia a rumunská Craiova, ktoré sa tak pripojili k závodom vo francúzskom Bordeaux,
Bridgend a Dagenham vo Veľkej Británii
a nemeckým závodom v Kolíne nad Rýnom a Saarlouis.
Spoločnosť Ford taktiež preukázateľne
vylúčila plytvanie vo všetkých formách vo
svojich výrobných závodoch na celom svete, napríklad používaním vratných obalov.
Niektoré z opatrení zavedených v Da-

RECYKLÁCIA

vratné obaly

V roku 2011 európske závody spoločnosti Ford posielali na každé vyrobené vozidlo 5,1 kg odpadu
z výroby na skládky – teraz na skládky neputuje nič. Pozrime sa na to, ako sa to podarilo.

Spoločnosť Ford of Europe zaznamenala
výrazný úspech pri znižovaní množstva
výrobného odpadu ukladaného na skládky z úrovne 5,1 kg na vozidlo na nulu. Len
v priebehu piatich rokov tak Modrý ovál
zaznamenal významný míľnik týkajúci sa
životného prostredia.
Takže ako to spoločnosť Ford dosiahla?
Zavedením inovatívnych procesov, napríklad výrobou brikiet a oleja, ktoré možno
použiť ako palivo. Surovinou sú brúsne
kaly z továrne na výrobu vznetových motorov v Dagenhame vo Veľkej Británii. V skutočnosti spoločnosť Ford ako prvá vyrába
alternatívne palivo z odpadu, ktorý nemožno recyklovať. V závode spoločnosti Ford
vo Valencii sa všetok komunálny odpad
teraz triedi, recykluje a potom znovu používa – namiesto uloženia do zeme.
„Zaviedli sme množstvo opatrení, ktoré
nielenže významne znížili závislosť našich
výrobných závodov od skládok odpadu, ale

za päť rokov

2013

0,76

2014

0,72

2015

nológiu tepelného čerpadla a zostatkovej
energie z výstupného komína lakovne.
Toto užitočné teplo sa znovu privádza do
prívodu čerstvého vzduchu pre striekacie
kabíny a používa sa na zohrievanie plynových horákov. Predpokladá sa úspora 50
gigawatthodín energie ročne.
Spoločnosť pokračuje v prechode na
nízkoenergetické LED osvetlenie vo svojich výrobných závodoch v Európe. Vlani
namontovala vo svojich zariadeniach na
celom svete viac ako 25 000 nových LED
svietidiel. Spoločnosť Ford tiež pokračuje
v montáži vyspelého systému automatického ovládania kúrenia a vetrania vo
svojich závodoch. Tento moderný systém
umožňuje energetickým tímom na diaľku
ovládať – a dokonca vypnúť – vykurovacie
systémy v jednotlivých kanceláriách alebo
v oblastiach, ktoré nie sú práve v prevádzke.
V priebehu niekoľkých rokov spoločnosť
Ford of Europe taktiež dôsledne znižuje
množstvo vody, ktorá sa používa pri výrobe
vozidiel. Hodnota klesla zo 4,1 kubických

metrov na vozidlo v roku 2011 na 2,9 kubických metrov na vozidlo vlani. Emisie CO2
na jedno vyrobené vozidlo sa taktiež každoročne znižujú.
Spoločnosť Ford je priekopníkom aj vo
vývoji peny odvodenej z CO2, ktorú možno použiť na výrobu sedadiel a tlmiacich
materiálov. Tým sa ešte viac znižuje využívanie fosílnych palív vo vozidlách Ford
a zvyšuje sa podiel udržateľnej peny v globálnom rade vozidiel automobilky.
Spoločnosť Ford nedávno zverejnila
Správu o trvalo udržateľnom rozvoji za rok
2016, v ktorej vyzdvihla celosvetové úspechy v oblastiach, ako je trvalo udržateľná
výroba, dodávateľsko-odberateľský reťazec, kvalita a bezpečnosť. Automobilka je
verná zodpovednému podnikaniu, v rámci
ktorého sa správa k svojim zákazníkom,
zamestnancom, komunitám i celej planéte
s úctou a rešpektom.
Spoločnosť Ford je jediným výrobcom
automobilov, ktorý sa nachádza v zozname inštitútu Ethisphere s názvom Najetickejšie spoločnosti sveta 2016®, pričom

spoločnosť Ford sa v ňom umiestnila už
siedmy rok po sebe. V roku 2015 agentúra
Interbrand vymenovala spoločnosť Ford
za jednu z najlepších zelených značiek na
svete.
„Náš etický prístup k trvalo udržateľnému podnikaniu je základným kameňom
dôvery spotrebiteľov. Rozhodli sme sa zameriavať na to, čo vieme najlepšie – investovanie prostriedkov na vytváranie skvelej
skúsenosti zákazníkov a trvalé podporovanie našej povesti lídra v odvetví mobility“,
povedal Jim Farley, výkonný viceprezident
a prezident spoločnosti Ford Motor Company pre Európu, Stredný východ a Afriku.
„Stanovenie cieľov a práca smerom
k ich prekonaniu predstavuje náš prístup
k udržateľnosti príležitostí a výziev, ktorým
čelíme ako firma aj spoločnosť,“ povedal
Kim Pittel, viceprezident spoločnosti Ford
pre udržateľnosť, životné prostredie a bezpečnosť. „Vďaka ľudskej energii, vynaliezavosti a dôslednému vedeckému prístupu
sa spoločnosť Ford snaží byť súčasťou
riešenia.“
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Šport

ŽIADNA
NÁHODA

ÚSPEŠNÝ DEBUT
Martin Koiš priniesol v sezóne 2016 do seriálu majstrovstiev
Slovenska v rely unikátnu novinku v podobe Fordu Fiesta R2T.

Úplne nový Ford GT zopakoval výkon svojho
predchodcu spred 50 rokov a zvíťazil na
pretekoch 24 hodín Le Mans. Aj keď nie
celkovo, ale iba vo svojej triede LM GTE.

Slovíčko „iba“ však nie je celkom na mieste,
pretože v hierarchii vytrvalostných pretekov
ide o druhú najprestížnejšiu triedu. No kým
v top-kategórii LMP1 súťažia špeciálne
na tento typ pretekov vyvíjané prototypy,
vozidlá LM GTE musia vizuálne i technicky
nadväzovať na svoje sériové vzory. Ford tu
navyše bojuje s veľmi tvrdou konkurenciou
hneď štyroch ďalších automobiliek: Ferrari,
Porsche, Aston Martin a Chevrolet s modelom Corvette.
Na ikonický okruh La Sarthe na juhozápade Francúzska priviezol Ford v spolupráci s tímom Chipa Ganassiho hneď štyri
svoje špičkové GT poháňané 3,5-litrovým
preplňovaným motorom V6 EcoBoost.
Štartové čísla jednotlivých áut 66 (Pla/
Mücke/Johnson), 67 (Priaulx/Franchitti/
Tincknell), 68 (Hand/Müller/Bourdais)
a 69 (Briscoe/Westbrook/Dixon) pripomenuli štyri víťazstvá modelu GT40 v Le Mans.
Prvé dve autá Ford nasadzuje pravidelne
v rámci svetového šampionátu vytrvalostných pretekov FIA WEC, do ktorého patrí
aj Le Mans. Tieto preteky sú mimoriadne
dôležité z pohľadu bodovania, pretože sa
tu zapisuje dvojnásobok bodov. Ďalšími
zastávkami šampionátu sú Silverstone,
Spa, Nürburgring, Mexico City, Austin, Fuji,
Šanghaj a Bahrajn, preteky sa jazdia na 6
hodín alebo 1 000 km. Druhé dva Fordy GT
dorazili z amerického šampionátu IMSA
WeatherTech SCC, do ktorého sa počítajú
aj 24-hodinovka v Daytone či 12-hodinovka
v Sebringu.
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Všetky štyri Fordy GT dokončili náročné 24-hodinové preteky, vážnejšie technické
problémy mal iba jeden z nich. Trofej pre víťazov si na pódiu spolu s posádkou Joey
Hand, Dirk Muller a Sébastien Bourdais prišli prevziať aj zástupcovia Fordu.

Začiatok sezóny bol trochu rozpačitý,
avšak v Le Mans sa Ford ukázal v plnej sile.
Počas kvaliﬁkácie doslova rozdrvil súperov
a organizátori sa preto ešte pred štartom
rozhodli upraviť vyváženie výkonnosti
(ballance of performance). GT priškrtili
plniace tlaky a priložili niekoľko desiatok
kilogramov, súperom naopak odobrali
hmotnosť a zväčšili reštriktory nasávania
(a teda zvýšili výkon). Ani to však nestačilo
na silu GT, ktoré spolu s Ferrari ukázalo, že
o víťazstvo sa dá bojovať len s moderným
preplňovaným motorom v kombinácii so
špičkovou aerodynamikou.
Počas pretekov sa len číslo 67 trápilo
s prevodovkou, ostatné tri autá išli bez
zaváhania. Cieľom prešiel ako prvý Ford
s číslom 68 posádky Joey Hand, Dirk Müller
a Sébastien Bourdais. Medzi neho a čísla
69 a 66 sa vklinilo jedno zo spomínaných
Ferrari. Nič na tom nezmenili ani protesty
a penalizácie po pretekoch. Víťazný Ford
prešiel 340 kôl, celkový víťaz 24-hodinovky
Porsche 384 kôl na viac ako 13,6 km dlhom
okruhu.
O rok sa Ford pokúsi svoj triumf v Le
Mans obhájiť, ešte predtým však posádky
a tímy mechanikov čakajú ﬁnálne víkendy
vo FIA WEC resp. IMSA WeatherTech SCC.
A kým na svetovej scéne to na titul veľmi
nevyzerá, v USA sú šance dvojice Ryan
Briscoe/Richard Westbrook na celkové
víťazstvo naozaj veľké.

Zásadnou zmenou oproti doterajšej Fieste R2 je motor, namiesto
1,6-litrového štvorvalca Ti-VCT poháňa jej predné kolesá moderný
preplňovaný trojvalec EcoBoost s objemom 1,0 litra. Výkon vozidiel
kategórie R2 je limitovaný, preto je hlavným prínosom turbodúchadla vyšší
a lepšie rozložený krútiaci moment.
Ako to už pri nových autách býva, prvá sezóna slúži na zoznámenie sa
s technikou a „vychytanie múch“ najmä zo stránky spoľahlivosti. Martin
Koiš a jeho navigátor Andrej Siska však nemali dôvod na veľký hnev,
pretože Fiestu doviezli do cieľa na každom podujatí v rámci majstrovstiev
Slovenska, a to dokonca vždy na bodovanom mieste. „Hoci zo začiatku
sezóny výsledky nenapĺňali naše očakávania, podarilo sa nám posunúť a
dopracovať auto k väčšej konkurencieschonosti,“ hodnotí Martin Koiš. „Ide
o nový projekt, ktorý sa zlepšuje každými pretekmi. Úspešnosť dokazujú aj
dve tretie miesta v triede 6 na pretekoch v Lubeníku a v Košiciach.“
V celkovom hodnotení triedy 6 skončila posádka Koiš-Siska na
výbornom štvrtom mieste. Celkovo v triede štartovalo 21 posádok. Po
skončení MSR, ktoré v polovici septembra uzavrela rely v Košiciach, sa
Martin Koiš so svojou Fiestou chystá ešte do zahraničia pozbierať na dvoch
alebo troch podujatiach ďalšie skúsenosti.

Foto: Tibor Szabosi
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GO FURTHER
Nórska dvojica Knut Wilthil a Henrik Borchgrevink opäť ustanovila rekord
v prejdenej vzdialenosti na jednu nádrž a opäť si na to vybrala Ford.
Ich najlepší výkon je z roku 2012, kedy prešli
z Helsínk do Osla po ceste bez tankovania
do Fordu Mondeo, presne 2 533 kilometrov.
O rok neskôr vyžmýkali z Fordu Focus s litrovým motorom EcoBoost 1 619 kilometrov.
V roku 2015 išli z Nordkappu do Osla na
Forde Mondeo 1.5 TDCi, 62-litrová nádrž
im nakoniec vystačila až do Sundebru,
teda presne na 2 129 kilometrov. Priemerná spotreba 2,91/100 km znie úžasne, ich
prísne ekologický štýl jazdy by však v súčasnej dynamickej premávke našiel zrejme
len málo pochopenia.
Tento raz vyrazili od polárneho kruhu,
s nádržou opäť zapečatenou pod dohľadom úradných autorít. Ich méta bola „len“
1 000 kilometrov bez natankovania, v nádrži však čľapotal benzín pre 233 kW motora
2.3 EcoBoost v novom Forde Mustang.
Výrobca uvádza kombinovanú spotrebu
8,0 l/100 km, čo pri 59-litrovej nádrži predstavuje teoretický dojazd 738 kilometrov.
S priemerom 4,78 l/100 km je však výsledok až 1 249 km. Benzín im došiel pri Kragero, asi 200 kilometerov juhovýchodne od
Osla. Ide zrejme o svetový rekord, navyše
prvý svojho druhu pre kategóriu športových
automobilov. Guinessova kniha však tento
typ rekordov neeviduje a zaznamenáva len
najlepšie hodnoty spotreby paliva.
„S Mustangom sme dosiahli lepšie hodnoty spotreby, než sme považovali za možné,“ zhodnotil Borchgrevink. „Všetko išlo
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hladko ako po masle. Jediný problém sme
mali hodinu po štarte, kedy nás zastavila
polícia! Ukázalo sa, že ustarostení vodiči
nahlásili červené športové auto, ktoré išlo
podozrivo pomaly po hlavnej ceste. Policajti evidentne neinformovaní od kolegov,
ktorí nám zapečatili nádrž, nás podozrievali
z jazdy pod vplyvom alkoholu a preto nás
zastavili. Prešli sme dychovou skúškou,
trochu sme sa pobavili a mohli sme pokračovať.“ A čo bolo najväčšou výzvou na tejto
ceste? „Nepodľahnúť výkonu a schopnostiam Mustangu, aby sme neprekročili našu
určenú cestovnú rýchlosť 63 km/h,“ uzavrel
Borchgrevink s úsmevom. Naznačil tiež, že
toto určite nie je ich posledný rekord.

Nórska dvojica
Knut a Henrik
dosiahla ďalší
rekord v prejdenej
vzdialenosti na
jednu nádrž a opäť
si na to vybrala
Ford. Málokto
by však čakal,
že sa oň pokúsia
so športovým
modelom Mustang.

Predajca

Adresa

Mesto

Telefón

Web

E-mail

Auto J+J

Priemyselná 9

Trnava

033/55 32 615

www.autojj.sk

autojj@tt.psg.sk

Auto Koiš

Trenčianska cesta 62

Bánovce n/Bebravou

038/76 03 504

www.autokois.com

ford@autokois.com

Auto Koiš

Bánovská cesta 1032

Trenčín – Trenč. Turná

032/64 02 600

www.autokois.com

ford@autokois.com

Autonova

Priem. areál Východ 3406

Poprad

052/45 13 130

www.autonova.sk

ford@autonova.sk

Autopolis

Panónska cesta 32

Bratislava

02/49 300 222

www.autopolis.sk

ford@autopolis.sk

Built

Petrovanská 44

Prešov

051/75 67 333

www.built.sk

built@built.sk

CarComplex

Športová 23B

Michalovce

0915/70 87 18

www.complex.ford.sk

info@ford-carcomplex.sk

Euromotor

Čerešňová 8A

Banská Bystrica

048/47 27 777

www.euromotor.sk

ford@euromotor.sk

INTRO.CO

Kopčanská 35

Holíč

034/37 00 016

www.introco.sk

introco@introco.sk

J.M.MARTIN

Kollárova 85B

Martin

043/32 40 810

www.jmmartin.sk

info@jmmartin.sk

N-Motor

Drážovská 5

Nitra

037/74 17 363

www.n-motor.sk

ford@n-motor.sk

Summit Motors Bratislava

Tuhovská 9

Bratislava

02/33 526 200

www.fordcentrum.sk

ford.ba@summit.sk

SZILCAR PARTNERS

Alejová 2

Košice

055/64 42 052

www.fordszilcar.sk

ford@fordszilcar.sk

SZILCAR PARTNERS*

Nová Rožňavská 134/A

Bratislava

0911/90 07 95

www.fordszilcar.sk

bratislava@fordszilcar.sk

UNICAR

1. mája 68/1848

Liptovský Mikuláš

044/32 40 925

www.unicar.sk

fordpredaj@unicar.sk

* Len autorizovaný opravca vozidiel FORD

