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PRICHÁDZA
NOVÁ FIESTA

Editoriál

NOVÝ MILÁČIK EURÓPANOV,
takto budeme pravdepodobne
už čoskoro hovoriť o novej Fieste.
Má na to všetky predpoklady, veď
predchádzajúce generácie tohto
malého auta roky obsadzovali prvú
priečku v predaji malých áut v Európe.
Model 2017 prichádza navyše
v nových podobách, vrátane športovej
či luxusnej. Elegantný exteriér a
ergonomický interiér ponúkajú nové
možnosti individualizácie. Prvýkrát
môže byť Fiesta vybavená otvárateľnou
panoramatickou sklenenou strechou.
Kultivovanosť vozidla sa zlepšila,
hluk sa znížil a jazdné vlastnosti
boli doladené pre ešte lepší zážitok
z jazdy. Audioﬁlov zaujme prémiový
audiosystém B&O PLAY, ktorý ponúka
dokonalejší zvukový zážitok so
špeciﬁcky prispôsobeným umiestnením
reproduktorov. V kombinácii s hlasovo
ovládaným systémom SYNC 3
a veľkým displejom reﬂektuje moderné
trendy.
Kontrast dostupnej a na
európskych cestách frekventovanej
Fiesty predstavuje Ford GT. Živý sen
v limitovanej edícii bude zdobiť garáže
maximálne tisícke vyvolených. Motor

V6 s objemom 3,5 litra, ktorý je jeho
srdcom, predstavuje s výkonom viac
ako 441 kW najvýkonnejší agregát
z rodiny EcoBoost v sériovom aute.
Áno, pokojne môžete snívať ďalej...
aj vďaka konceptu detskej postieľky
z dielne Ford. Dokáže totiž simulovať
jazdu autom, ktorá je účinným
uspávacím prostriedkom. Toto riešenie
by prirodzene znamenalo viac spánku
aj pre rodičov. V skratke predstavujeme
zatiaľ jediný prototyp, veľký záujem
verejnosti by však mohol spustiť sériovú
výrobu.
Určite vás však neuspí všestranný
herec a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček,
ktorý nedá nude príležitosť a scenáre
pre svoje stand-up vystúpenia tvorí
aj počas jazdy autom. Ako pojazdná
kancelária sa mu osvedčil Ford
Mondeo, aktuálne má už tretí v poradí.
A keďže sa za tie roky nedostal do jeho
vtipných vystúpení (ako tomu bolo
s jeho prvým autom), veríme, že je
s výberom spokojný.
Mimochodom, ak sa chcete pobaviť,
ten stand-up s Oltcitom odporúčam
vyhľadať :-)
Želám príjemné čítanie.

Soňa Lovíšková

PR špecialista, Summit Motors Slovakia
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Hospodárny a odolný Ford Transit s novými dieselovými motormi Ford EcoBlue vyžaduje servisnú
údržbu len každých 60 000 km, alebo každé 2 roky. Pomôže Vám naplno rozvíjať Váš biznis.
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Novinky

Umenie vo WRX

Fiesta z Nemecka

Budúcnosť pre Saarlouis
Jedna z tovární Fordu v Nemecku sa stane
cieľom investície vo výške 600 miliónov
eur. Je to súčasť príprav na výrobu novej
generácie modelu Ford Focus na európskej pôde. „Táto investícia vo výške 600
miliónov eur znamená potvrdenie pokračujúceho záväzku spoločnosti Ford voči Nemecku, nášmu hlavnému stredisku operácií
v Európe,“ uviedol Jim Farley, prezident a
generálny riaditeľ spoločnosti Ford of Europe pre región Európy, Blízkeho východu
a Afriky. „V Nemecku zamestnávame vyše
25 000 ľudí – čo je viac než kdekoľvek inde
v Európe.“ Investícia nadväzuje na zlepšenie efektívnosti nákladov a produktivity
v továrni Saarlouis, v súlade s dohodou
Nemeckej podnikovej rady, ktorá bola

podpísaná v júni 2014. Investície do výrobného závodu Saarlouis sú zamerané na
najmodernejšie výrobné zariadenia, logistickú podporu a projekty dodávok energie.
Zvlášť významná je investícia do dvoch
nových lisovacích systémov, ktoré umožňujú lisovanie vysokopevnostnej bórovej
ocele za horúca. Táto technika umožňuje
spracovanie ocele priamo do karosárskych
dielov, čo podporuje ľahké konštrukcie pri
výrobe automobilov. Súčasťou investície je
aj efektívnejšie a ekologickejšie zásobovanie energiou. V spolupráci so spoločnosťou
STEAG New Energies automobilka Ford
využíva päť nových kogeneračných jednotiek na dodávky elektrickej energie a tepla
do svojej výroby a zároveň znižuje emisie
CO2 o 20 percent.

Už osem rokov
Takto dlho a bez prestávky je Ford súčasťou rebríčka najetickejších spoločností
na svete organizácie Etisphere. Záväzok
spoločnosti Ford ohľadom etiky je evidentný pri pohľade na programy orientované na monitorovanie ľudských práv
a bezpečné pracovné podmienky, zabezpečovanie bezkonﬂiktných minerálnych
zdrojov a iniciatívy, ako je napríklad partnerstvo pre čistejšie životné prostredie, ktoré
sa zameriava na podporu udržateľnosti v celom dodávateľskom reťazci spoločnosti
Ford. Spoločnosť Ford tiež podporuje dlhodobé vzťahy s dodávateľmi prostredníctvom aktívnych záväzkov, čo obsahuje zdieľanie osvedčených postupov ako aj
poskytovanie školení a hodnotení, aby dodávatelia plnili právne požiadavky a štandardy spoločnosti Ford. „Firmy, ktoré sme ocenili ako najetickejšie na svete, vykonali
originálnu reakciu na posun v očakávaní spoločnosti, neustále opätovne deﬁnujú
zákony a predpisy, ako aj geopolitickú klímu,“ povedal Timothy Erblich, výkonný
riaditeľ inštitútu Ethisphere. „Vidíme, ako spoločnosť Ford reaguje na tieto výzvy, a
súčasne neustále investuje do komunít, kde sídli. Ford prijíma etické stratégie po celom svete ako udržateľnú konkurenčnú výhodu.“ Okrem toho Ford získal aj viaceré
ďalšie ocenenia, ako napríklad Najobdivovanejšia spoločnosť na svete za rok 2017
od agentúry Fortune, Najlepší americký zamestnávateľ za rok 2016 od magazínu
Forbes či Najlepšia environmentálna ﬁrma za rok 2016 od magazínu Newsweek.
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Nová generácia Fiesty sa bude
vyrábať výhradne v Nemeckom
Kolíne nad Rýnom. Fiesta sa
pôvodne mala vyrábať predovšetkým vo Valencii, na základe
čoho dostala aj meno. Od roku
1976 však postupne pre Európu
vznikala aj v britskom Dagenhame či na nemeckých linkách
v Kolíne a v Saarlouis. Výroba
novej Fiesty sa rozbehne približne v polovici roka vo všetkých
verziách okrem ST, ktoré bude
dokončené až začiatkom roka
2017. Vo Valencii sa v súčasnosti
vyrába predovšetkým Kuga,
Transit Connect, Mondeo, S-MAX
a Galaxy. Posledné tri modely sa
do Španielska sťahovali relatívne
nedávno z belgického Genku.

Ken Block a Christian Bakkerud reprezentujú Ford v majstrovstvách sveta v relykrose s modelom Focus RS RX. Tím
Hoonigan Racing tento rok spolupracoval s britským umelcom Davidom Gwytherom, ktorý je však známejší pod pseudonymom Death Spray Custom. Nové lakovanie Focusov
zvýrazňuje intenzívnu energiu (motív blesku) v 3D priestore
vytvorenom špeciálnym vzorom. Oproti minuloročnému
Focusu boli zmenené tiež graﬁcké riešenia mena a štartového čísla, ako aj klasických sloganov tímu Hoonigan „Kill All
Tires,” či „Ain’t Care,” (Zabi všetky pneumatiky resp. Nestarám sa.). Okrem auta sa nový motív bude prezentovať aj na
tímovom oblečení či ďalších suveníroch.

Experimenty v 3D
Ford skúša veľkoformátovú 3D tlač
automobilových súčiastok s pomocou
tlačiarne Stratasys Inﬁnite Build 3D.
Tlač 3D modelov je dnes už zaužívanou pomôckou pri vývoji auta predovšetkým z pohľadu aerodynamiky.
Ford okrem vývoja zvažuje aj ďalšie
využitie 3D tlače na náhradné dielce či
možnosti personalizácie. Takto spracovaný materiál je pevný a výrazne
ľahší ako bežne používané komponenty karosérie. Plusom pre vývoj je
aj možnosť rýchlejšieho spracovania
nových dielcov, ktoré namiesto mesiacov trvá necelý týždeň.

Zoskoč, ty potvora!
Riadenie pod vplyvom alkoholu stále patrí k najvážnejším príčinám dopravných
nehôd na svete. Pritom nejde len o jazdu
bezprostredne po požití, do úvahy sa musí
brať aj stav z rána potom, ktorému ľudovo
hovoríme opica. Aby si vodiči dokázali lepšie predstaviť svoje schopnosti s výraznou
hladinou zvyškového alkoholu v krvi, s ubolenou hlavou a s rozhodeným žalúdkom,
vytvoril Ford špeciálny oblek v spolupráci
s Meyer-Hentschel Institute v Nemecku.
Váži 17 kilogramov a tvorí ho vesta, závažia
na zápästiach a členkoch, čiapka, okuliare
a slúchadlá. Má nasimulovať tradičné symptómy počas triezvenia z alkoholového opojenia, ako sú únava, bolesť hlavy, nutkanie
na zvracanie a problémy sústrediť sa. Ford
ho bude využívať najmä v rámci programu
Driving Skills for Life, ktorého cieľom je znížiť
nehodovosť mladých za volantom. V rámci
programu, ktorý funguje v 13 krajinách Európy využíva Ford aj oblek simulujúci opitosť
priamo po požití nápoja či vplyv drog.

C ako káva
Jedným z víťazov Ford College Community Challenge 2017, vzdelávacieho programu nadácie Ford Motor Company, ktorá
poskytuje granty pre študentské projekty
zamerané na udržateľné komunity, sa
stal projekt Café Ohne Worte (Káva bez
slov). Ide o iniciatívu na podporu nepočujúcich v gastronómii. Projekt vymysleli
študenti Univerzity v Kolíne v Nemecku,
inšpirovali ich problémy nepočujúcich
pri objednávaní obeda v bežnej kaviarni.
„Porucha sluchu vás môže odstrihnúť
od zvyšku spoločnosti, a to aj pri takých
jednoduchých úkonoch ako je objednanie
kávy – alebo od práce čašníka alebo čaš-

níčky,“ povedala Frederike Höfermann,
študentka a projektová manažérka Café
Ohne Worte. Čašníkom so sluchovým
postihnutím poskytujú priestor vo vybraných kaviarňach počas špeciálnych podujatí. Hostí vtedy obsluhuje nepočujúci
čašník, s ktorým komunikujú výhradne
posunkovou rečou, s ktorou sú vopred
oboznámení. Ukazovanie na jedálny lístok je zakázané. Napríklad káva sa objednáva nakreslením písmena C vo vzduchu
ukazovákom pravej ruky a následným
pootočením dvakrát smerom k ústam.
Predpokladá sa, že v roku 2025 bude až
90 miliónov ľudí zo starnúcej európskej
populácie trpieť poruchami sluchu.

Pozor, výtlky!
Výtlky počas zimy a jari spôsobujú každoročne obrovské škody na kolesách a pneumatikách. Preto sa Ford rozhodol zapojiť do projektu virtuálnej mapy výtlkov. Jednotlivé výtlky by sa zobrazovali na mape v reálnom
čase a informácie by sa vo forme varovaní dostávali aj na displej pred
vodičom. Modely Galaxy, S-MAX a Mondeo vybavené adaptívnymi tlmičmi disponujú senzorom výtlkov, ktorý je dôležitý pre funkciu Pothole Mitigation, ktorá má zmierniť potenciálne poškodenie pri prejazde cez veľkú
dieru na povrchu cesty. Inžinieri vo Ford Research and Innovation Center
v nemeckom Aachene okrem toho pracujú aj s kamerami a modem, ktoré
by informácie ešte spresnili a najmä automaticky a bleskovo sprístupnili
ďalším autám. „Virtuálna mapa výtlkov by dokázala upozorniť na nový
výtlk v momente ako sa objaví a prakticky hneď by aj varovala ostatných
vodičov, že na ceste je riziko,“ povedal said Uwe Hoffmann, výskumný inžinier pokročilých technológií kontroly podvozku vo Ford of Europe. V rámci
testovania na 1,9 kilometra dlhej dráhe v belgickom Lommeli Ford skúša aj
možnosti adaptívneho pruženia na ešte lepšie utlmenie výtlkov.
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Autosalón

V MENE
VÝKONU
Svetovú premiéru mala v Ženeve nová
Fiesta ST s výkonom 147 kW, pri tejto
príležitosti vytiahol Ford aj jej prapredka
Fiestu XR2 druhej generácie

Na salóne
v ženevskom
výstavisku Palexpo
sa tiež predstavili
dve limitované
edície Mustangu
či kompletná
ponuka modelov so
športovo ladenou
výbavou ST-Line

Stánok Fordu na 87. medzinárodnom ženevskom autosalóne patril predovšetkým dvom písmenám – ST.
Okrem horúcej novinky v podobe Fiesty však zaujali aj historické skvosty.

Pre siedmu generáciu modelového radu Fiesta to bola výstavná premiéra. Návštevníci si
mohli pozrieť aj voľnočasovú verziu Active
so zvýšeným podvozkom či luxusný derivát
Vignale. Hlavné pódium však jednoznačne
patrilo novej Fieste ST. Tá sa postarala
o rozruch, pretože ide o prvý ostrý hatchback
a prvý model divízie Ford Performance poháňaný trojvalcovým motorom s objemom
1,5 litra. Vďaka preplňovaniu dosahuje výkon
147 kW a krútiaci moment 290 Nm. Predbežná hodnota zrýchlenia z 0 na 100 km/h je
6,7 sekundy.
Tretia Fiesta ST v histórii prichádza aj
s funkciou voľby jazdných režimov Drive Modes, ktoré ovplyvňujú nastavenie motora,
riadenia a stabilizačného systému v troch krokoch: Normal, Sport a Track. Elektronika tiež
riadi zvukový zážitok, pretože Fiesta ST disponuje technológiou elektronického vylepšenia
zvuku a tiež aktívnym ventilom na reguláciu
výfuku. Motor z rodiny EcoBoost, ktorý kombinuje priame a nepriame vstrekovanie benzínu,
navyše nezostáva nič dlžný ani ekológii a vďaka systému vypínania valca dosahuje len
114 g/km emisií CO2 (predbežná hodnota).
Fiesta ST bude k dispozícii od začiatku roka 2018 s troj- alebo päťdverovou karosériou.
Model bude v ponuke s doposiaľ najširšou
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škálou možností obloženia interiéru i osobného prispôsobenia. Odvážny a výrazný dizajn
exteriéru prinesie jedinečnú mriežku chladiča
a exkluzívne 18-palcové disky kolies z ľahkých
zliatin.
„Majitelia Fiesty ST novej generácie budú
môcť využívať výhody vyvinuté divíziou Ford
Performance pre superšportové vozidlo Ford
GT a vysokovýkonný hatchback Focus RS,
ako sú napríklad vysokovýkonné technológie

EcoBoost a Drive Mode,“ uviedol Dave Pericak, riaditeľ globálnej divízie Ford Performance. „Keď pracujeme ako jeden tím Ford
Performance, pomáha nám to lepšie prinášať
pôžitok z jazdy, ktorý je základom našich vozidiel, a demokratizovať dômyselné funkcie
zvyšujúce výkon pre každého zákazníka.“
Ford GT sa v Ženeve predstavil v limitovanej edícii ’66 Heritage Edition, ktorá vznikla na
počesť víťazstva v 24-hodinovke v Le Mans

v roku 1966. Charakterizuje ju čierny odtieň
karosérie Shadow Black s lesklým alebo matným povrchom so striebornými pruhmi a s
viditeľnými uhlíkovými vláknami, graﬁka čísla
2 na dverách a kapote v bielej úprave Frozen
White a 20-palcové jednodielne kované hliníkové disky s lesklým zlatým priehľadným lakom a čiernymi bezpečnostnými maticami.
Premiéru mali tiež nové špeciálne edície
modelu Mustang s jedinečným dizajnom a
prémiovou špeciﬁkáciou. Black Shadow Edition (dostupná len s motorom 5.0 V8) obsahuje čierny znak koňa na mriežke chladiča v
štýle GT, exkluzívne čierne 19-palcové zliatinové disky s lúčmi v tvare Y, čierne pruhy s efektom rozpustenia, ktoré sa tiahnu pozdĺž výrazných prelisov na kapote a po bokoch karosérie
medzi spodnými časťami oblúkov kolies, ako
aj čierne znaky 5.0 na predných blatníkoch.
Blue Edition sa môže pochváliť výrazným
modrým lakom karosérie Grabber Blue, ktorý
ozvláštňujú čierne pruhy s efektom rozpustenia tiahnuce sa stredom kapoty a strechy, ako
aj čierne viaclúčové 19-palcové zliatinové disky kolies. Dostupná je pre oba motory.
Hlavným motívom stánku boli tento rok
športové modely a tak sa Focus, Kuga, Mondeo či Edge predviedli vo výbave ST-Line,
ktorá obsahuje športové doplnky karosérie

a športové odpruženie. Dynamicky založeným vodičom dokáže ponúknuť silnejší jazdný
zážitok aj s bežnými pohonnými jednotkami
a bez ústupkov v oblasti komfortu.
Ford už tradične predviedol aj niečo zo
svojej bohatej športovej minulosti. Tento rok
oslavuje okrúhle výročie legendárny motor
DFV, ktorý pod patronátom Fordu vyvinula
ﬁrma Cosworth. Jeden z najúspešnejších pretekových motorov v histórii poháňal viac ako

jednu generáciu majstrov sveta F1 a dvakrát
zvíťazil aj v Le Mans.
Špeciálnu pozornosť si získali exponáty
vyskladané z kociek Lega. Spoločnosť Ford a
skupina Lego spojili svoje sily a ponúknu pretekárske vozidlá Ford GT z roku 2016 a Ford
GT40 z roku 1966 v rámci exkluzívneho radu
modelov Lego Speed Champions, ktorého súčasťou budú kultové vysokovýkonné cestné a
pretekové vozidlá.
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Predstavenie

JEDEN HIT
PRE VŠETKÝCH

Dvojdielna panoramatická strecha sa do Fiesty
montuje po prvýkrát, tvrdené tónované sklo vypĺňa
takmer celú plochu.

S novou generáciou modelu Fiesta prináša Ford do segmentu malých automobilov mimoriadne všestrannú
ponuku, ktorá vyhovie aj veľmi náročným želaniam zákazníkov. Predstavujeme tváre novej Fiesty.

Luxusná verzia,
ktorá svojim majiteľom
neponúka len
prémiové auto,
ale aj nadštandardné
služby. V ponuke budú
jedinečné 18-palcové
zliatinové disky kolies,
exkluzívne dizajnové prvky,
farby exteriéru a kožené sedadlá
s hexagonálnym prešívaním v štýle smokingu.
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Novú Fiestu predstavil Ford na špeciálnom podujatí Go Further
v Kolíne nad Rýnom. Technologicky najvyspelejší malý automobil
prichádza so širšími možnosťami než kedykoľvek predtým počas
svojej 40-ročnej histórie.
„Neodolateľné, zábavné a športové charakteristiky tohto kultového malého vozidla sme dokázali ešte viac zlepšiť, pretože zdieľame
nadšenie našich zákazníkov modelu Fiesta – na výber je viac modelov než doteraz, a každá verzia má výrazný charakter,“ povedal Jim
Farley, výkonný viceprezident a prezident spoločnosti Ford Motor
Company pre Európu, Stredný východ a Afriku. „Teraz vieme ponúknuť verziu modelu Fiesta pre každého vodiča, vrátane luxusnej Vignale a crossoveru Active s pokročilými technológiami a funkciami,
o ktorých mohli zákazníci malých vozidiel pred niekoľkými rokmi len
snívať.“
Technologickú vyspelosť novej Fiesty podčiarkuje ponuka bezpečnostných a asistenčných systémov. V plnej výbave disponuje
dvoma kamerami, troma radarmi a tuctom ultrazvukových senzorov, ktoré monitorujú celý priestor okolo vozidla a pred ním až
do 130 metrov. K najdôležitejším novinkám patria pokročilá verzia
asistenčného systému prevencie nárazov s detekciou chodcov
(dokáže zaznamenať ľudí na ceste alebo v jej blízkosti, prípadne
ľudí, ktorí by mohli vkročiť do dráhy vozidla), aktívny parkovací asistent s funkciou pozdĺžneho aj kolmého parkovania (navyše dokáže
aktívne zabrzdiť, keď vodič nereaguje na prekážku či pokyny pri
manévrovaní), systém rozpoznávania dopravných značiek či systém
automatických diaľkových svetiel, ktorý teraz funguje efektívnejšie
v situáciách, ak sa medzi protiľahlými jazdnými pruhmi nachádza
stredová bariéra a dokáže zaznamenávať približujúce sa nákladné
vozidlá, aby nedochádzalo k oslňovaniu vodičov nad stredovou
bariérou. Nová funkcia hladkého nábehu zvyšuje komfort pre vodiča
pri jazde v noci vďaka pomalému prepínaniu medzi diaľkovými a
stretávacími svetlami. Fiesta je prvým vozidlom vo svojej kategórii,
ktoré ponúka systém upozornenia na križujúce vozidlá pri cúvaní
z parkovacieho miesta. Ďalej je v ponuke aj adaptívny tempomat,
nastaviteľný obmedzovač rýchlosti, signalizácia objektu v mŕtvom
uhle, indikácia vzdialenosti, systém na kontrolu pozornosti vodiča,
pomocník na zotrvanie v jazdnom pruhu, systém varovania pred
opustením jazdného pruhu a systém výstrahy pred hroziacou kolíziou.
Špičkové hodnotenie v nárazových testoch EuroNCAP však
Fieste pomôže získať aj o 36 percent viac bórovej ocele v kľúčových

Pri návrhu interiéru využil Ford softvér na sledovanie
pohybu očí, kokpit totiž musí potenciálneho zákazníka
presvedčiť o svojej kvalite do troch minút.

Všetky displeje ponúkajú špičkové rozlíšenie a až
dvojnásobný jas v porovnaní s konkurenciou,
čo výrazne zlepšuje pohodlie obsluhy.

Interiér sa dá doladiť dekoratívnymi prvkami
a kľučkami v jednej zo štyroch farieb:
červenej, žltej, modrej alebo medenej.

FordInside 1/2017 9

Predstavenie

Štýl tejto verzie sa inšpiroval modelmi od Ford Performance.
Tvoria ho unikátne disky z ľahkých zliatin, špeciálna mriežka chladiča,
nárazníky i bočné lemy. V interiéri sa nachádzajú športové sedadlá
či skosený volant. Pôžitok z jazdy zdokonaľuje športový podvozok.
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oblastiach karosérie. Prepracované priečne sekcie dverí ešte viac
chránia cestujúcich pred vniknutím pri bočnom náraze. Dvere teraz
obsahujú aj tlakové snímače, ktoré umožňujú aktivovať zádržné
systémy o niekoľko milisekúnd skôr. Bočné airbagy sú navrhnuté
tak, aby zdvihli ruku cestujúceho mimo zóny nárazu. Medzi inovatívne zádržné funkcie patrí blokovací jazýček bezpečnostného pásu
– mechanicky aktivované zariadenie, ktoré pomáha predchádzať
podkĺznutiu bezpečnostného pásu pri nehode a eliminuje nutnosť
použiť kolenný airbag vodiča. Krajné zadné sedadlá sú teraz vybavené obmedzovačmi sily a predpínačmi pásov, ktoré boli pôvodne
určené len pre cestujúcich na predných sedadlách
Ďalšou oblasťou, v ktorej bude Fiesta patriť k tomu najlepšiemu
v segmente, je informačno-zábavný systém. Špičkou bude SYNC 3
s hlasovým ovládaním a 8-palcovým dotykovým displejom v strede
palubnej dosky. Systém podporuje komunikačné rozhrania Apple
CarPlay aj Android Auto a ponúka tiež vlastný SYNC AppLink s podporou hlasového ovládania mnohých aplikácií v telefóne (napr.
Spotify či AccuWeather). V ponuke bude ďalej 6,5-palcový dotykový displej tiež so systémom SYNC 3 a základný 4,2-palcový displej
s nabíjacím konektorom MyFord Dock. Štandardom pripojenia bude
bluetooth a dva USB konektory, CD prehrávač sa posunul do príplatkovej výbavy.
Premiéru v európskom Forde má nový prémiový audiosystém
B&O Play od dánskeho špecialistu Bang & Olufsen, ktorý ponúka
špičkový zvukový zážitok so špeciﬁcky prispôsobeným umiestnením
reproduktorov a kalibráciou pre každé vozidlo Ford. V prípade modelu Fiesta to znamená desať reproduktorov vrátane subwoofera
v batožinovom priestore a centrálne umiestneného stredového
reproduktora v hornej časti prístrojovej dosky. Celkový výkon zosilňovača s digitálnym spracovaním signálu a s funkciou priestorového
ozvučenia je 675 wattov.
Posádka si bude môcť špičkový zvuk vychutnať v ešte tichšom
interiéri. Lepšie utlmenie pohonu a akustické čelné sklo znižujú úroveň hluku o 7 percent v porovnaní s predchodcom (pri rýchlosti 100
km/h). Je to len jeden z prvkov vnímanej kvality, ktorý Ford výrazne
zlepšil. K tým ďalším patria parkovacie senzory v rovine s karosériou,
dýzy ostrekovačov skryté pod hornou hranou kapoty, žiadne viditeľné skrutky na zadných svetlách ani na zadnom paneli, medzera
medzi strechou a dverami batožinového priestoru menšia o viac ako
30 percent. Hladké, zarovnané povrchy sa nachádzajú v celom interiéri. Jednodielna stredová konzola sa diskrétne pripája k spodnej
časti prístrojovej dosky a vytvára harmonickejší pocit. Vo vozidle nie
sú žiadne viditeľné upevňovacie prvky na podlahe. Poťahy najvyššej
kvality sa využívajú aj na komplexných trojrozmerných povrchoch.
Materiály sedadiel a koberce v celom modelovom rade Fiesta
boli ako prvé testované v zmodernizovanom laboratóriu materiálov
spoločnosti Ford v anglickom meste Dunton. Bočné opierky sedadiel sa podrobili 60 000 testovacím cyklom s cieľom zabezpečiť
odolnosť proti opotrebovaniu. Stálofarebnosť sa testuje pomocou
zariadenia na overovanie účinkov počasia a analyzuje sa spektrometrom, aby látka nevybledla ani po nadmernom vystavení ultraﬁalovému žiareniu. Koža musí odolať účinkom mletej kávy aj farbiva
z džínsov. Testuje sa aj odolnosť kožených volantov proti opaľovacím krémom.
Každodenné jazdenie s Fiestou je tiež ešte príjemnejšie. Napríklad vďaka stieračom, ktoré zotierajú o 13 percent väčšiu plochu
čelného skla. Na zatvorenie dverí je potrebná o 20 percent menšia
sila a optimalizované plniace hrdlo znižuje pravdepodobnosť rozliatia paliva. Nechýba ani EasyFuel, ktorý zabraňuje načerpaniu nesprávneho typu paliva. Chránič hrán dverí Ford sa po otvorení dverí
v zlomku sekundy presunie na miesto, a zabráni tým poškodeniu
laku a karosérie a pomôže vodičom pri parkovaní na úzkych parkovacích miestach. Nová konštrukcia strechy lepšie odvádza dažďovú
vodu z okrajov, čím sa znižuje riziko zamočenia pri nastupovaní
alebo vystupovaní z vozidla. V ponuke je teraz tiež vyhrievaný volant
či nová štýlová prístrojová doska s multifunkčným 4,2-palcovým
TFT displejom.

Možnosť personalizácie ponúka Fiesta aj v exteriéri,
na výber sú štyri kontrastné farby strechy a spätných
zrkadiel: červená, medená, čierna a biela

FordInside 1/2017 11

Predstavenie

Robustný vzhľad inšpirovaný SUV a crossovermi podčiarkuje vyššia
svetlá výška. Nechýbajú šikovné strešné nosiče a dodatočné vonkajšie
plastové obloženie na ochranu v ľahšom teréne, praktickosť hatchbacku
a skutočné dynamické jazdné vlastnosti modelu Fiesta.

Typ motora

1.1

1.1

1.0 EcoBoost

1.0 EcoBoost

1.0 EcoBoost

1.0 EcoBoost

1.5 TDCi

Prevodovka

M5

M5

M6

A6

M6

M6

M6

M6

1 084

1 084

998

998

998

998

1 499

1 499

Maximálny výkon (kW (k) pri min-1)

52 (70) pri
5 000

63 (85) pri
6 300

74 (100) pri
4 500

74 (100) pri
4 500

92 (125) pri
6 000

103 (140) pri
6 000

63 (85) pri
3 750

88 (120) pri
3 600

Max. krútiaci moment (Nm pri min-1)

110 pri
3 500

110 pri
3 500

170 pri
1 400 - 4 000

170 pri
1 500 - 4 000

170 pri
1 400 - 4 500

180 pri - N/A

215 pri
1 750 - 2 500

270 pri
1 750 - 2 500

Najvyššia rýchlosť (km/h)

160

170

183

180

195

202

175

195

Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

14,9

14

10,5

12,2

9,9

9,0

12,5

9,0

Zdvihový objem (cm3)

4,7 (4,4)

4,7 (4,4)

4,3

5,2

4,3

4,5

3,6 (3,5)

3,5

Emisie CO2 (g/km)

107 (101)

107 (101)

97

118

98

102

91 (89)

89
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Tradičný vyšší stupeň výbavy, ktorý si volí väčšina
zákazníkov. Jej štýl oproti základnej výbave
Trend deﬁnujú predovšetkým chrómované lišty
na karosérii. Interiér zdobia športové sedadlá
s čiastočne koženými poťahmi či elegantné lesklé
dekoračné prvky na palubnej doske.

1.5 TDCi

Kombinovaná spotreba (l/100 km)

Predbežné technické údaje. Spotreba a emisie v zátvorkách platia pre verziu so Stop/štart systémom, ostatné motory majú tento systém
v sériovej výbave. M5 – mech. 5-st. prevodovka, M6 – mech. 6-st. prevodovka, A6 – automat. 6-st. prevodovka. N/A - údaj nedostupný.

Vzadu sa pri takmer nezmenenom rázvore podarilo získať na
kolená 16 mm priestoru, zásluhu na tom majú aj tenšie, no stále
rovnako pohodlné sedadlá. Ford tiež zlepšil umiestnenie prednej
lakťovej opierky a zväčšil odkladacie priestory v kabíne. Schránka
pred spolujazdcom je o 20 percent väčšia, v stredovej konzole pribudla veľká priehradka napríklad na smartfón a do zadných dverí sa
zmestia 0,6-litrové fľaše. Prístup do batožinového priestoru uľahčuje širšie veko.
V ponuke motorov je popri osvedčenom preplňovanom litrovom
trojvalci EcoBoost (74, 92 alebo 103 kW) a 1,5-litrovom naftovom
štvorvalcovom agregáte TDCi (63 a 88 kW) novinkou základný
atmosférický benzínový trojvalec s objemom 1,1 litra. Konštrukčne
vychádza z motora EcoBoost a dodáva sa s výkonom 51 a 63 kW,
vždy v kombinácii s novou päťstupňovou manuálnou prevodovkou.
Pre ostatné motory sú k dispozícii šesťstupňové manuálne prevodovky resp. s výkonom 100 kW aj šesťstupňová automatická. Vrcholom ponuky sa stane úplne nový 1,5-litrový trojvalcový preplňovaný
motor s výkonom 147 kW vo verzii ST.
Všetky pohonné jednotky sú mimoriadne hospodárne, k čomu
prispievajú viaceré technické riešenia. Štandardom je systém automatického vypínania a spúšťania motora pri zastavení a pri manuálnom radení aj režim Eco. Preplňované pohonné jednotky (okrem
88 kW) majú tiež systém aktívneho zatvárania vetracích mriežok.
Kryt na podvozku vozidla znižuje aerodynamický odpor, čo tiež
zlepšuje spotrebu.
Nová Fiesta vychádza z dynamických jazdných vlastností predchodcu, ktoré sú na vrchole triedy, a prináša väčšiu priľnavosť, kratšiu brzdnú dráhu a lepší pocit z riadenia, a okrem toho vyššiu kvalitu
jazdy a kultivovanosť chodu. Každý komponent bol optimalizovaný
tak, aby sa zvýšil komfort a pôžitok z jazdy. Celkovo sa torzná tuhosť
zvýšila o 15 percent, ľahší a tuhší dutý predný stabilizátor prispieva
k lepšiemu ovládaniu náklonu a pocitu z riadenia. Rozchod predných
kolies sa zväčšil o 30 mm, rozchod zadných kolies o 10 mm. Podvozok tak ponúka o 10 percent väčšiu priľnavosť v zákrutách, v čom ho
podporuje elektronický systém smerovania krútiaceho momentu.
Brzdná dráha z rýchlosti 100 km/h sa skrátila o viac ako 8 percent.
Do verzií s výkonom nad 74 kW sa montujú zadné kotúčové brzdy.
Nové silentbloky s dvojitým uchytením sú dvakrát tuhšie ako
v predchádzajúcej generácii modelu Fiesta s cieľom dosiahnuť
ostrejšiu odozvu riadenia. Silentbloky sú zároveň špeciﬁcky vytvarované tak, aby lepšie izolovali nárazy z výmoľov na ceste a spolu
s väčšou zadnou nápravou s vlečenými ramenami sa znižuje vplyv
malých nerovností a hluku prenikajúcich do kabíny.
„Pôžitok zo zábavnej jazdy je základnou vlastnosťou modelu
Fiesta. Fiesta nasledujúcej generácie je verná charakteru, ktorý teší
generácie vodičov a prináša im doteraz najostrejší, najšportovejší
a najvyváženejší výkon,“ povedal Joe Bakaj, viceprezident pre vývoj
produktov spoločnosti Ford of Europe. „Ponúka väčší štýl, vyššiu
kultivovanosť, viac technológií a viac zábavy. V tomto obľúbenom
malom európskom aute je viac Fiesty než kedykoľvek doteraz.“

Karoséria
Dĺžka

4 040 mm

Šírka*

1 734 mm

Výška

1 483 mm

Rázvor

2 493 mm

*bez spätných zrkadiel
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Inovácie

PODPORA

Voda počas jazdy
Keď si Doug Martin prečítal, že v peruánskej metropole Lima existuje pútač, ktorý premieňa vlhkosť
z ovzdušia na pitnú vodu pre miestne obyvateľstvo, skrsol v ňom revolučný nápad: čo keby boli
zdrojom vody autá? Vyšiel z predpokladu, že kondenzát z klimatizačných zariadení automobilov,
ktorý zvyčajne len kvapká na dlažbu, by sa mohol použiť v podstate rovnakým spôsobom. Martin
priviedol svoj nápad k životu spolu s kolegom Johnom Rollingerom a vytvorili prototyp systému
On-the-Go H2O, ktorý zhromažďuje, ﬁltruje a prečerpáva kondenzát priamo do zásobníka
umiestneného vo vnútri vozidla. Pri testovaní svojho nápadu Martin zistil, že automobil
dokáže vyrobiť takmer dva litre vody za hodinu. V praxi by to mohlo znamenať menej zastávok
na dopĺňanie tekutín a tiež menej plastových ﬂiaš na skládkach odpadu.

Z kolies na kolesá

KREATIVITY
Zamestnanci spoločnosti Ford sú hnacou silou inovácií a prinášajú ich v rekordnom tempe. K ich najnovším
výtvorom patrí rezervné koleso so špeciálnymi funkciami či diaľkovo ovládaný systém SYNC 3.

Dojazdová rezerva
Nejde o zmenšený formát kolesa
určený na to, aby vaše auto dokrívalo
do pneuservisu. Kilian Vas, systémový
inžinier v Kolíne nad Rýnom, prišiel
s nápadom štvorkolesového elektrického
asistenta pre chodcov s názvom Carr-E.
Používatelia si môžu uložiť Carr-E
do vozidla a v prípade potreby ho
vytiahnuť a používať na miestach, kde nie
je povolené alebo praktické používanie
automobilov. Okrem ľudí zvládne aj
prepravu ťažšieho nákladu, pretože
človek ho dokáže ovládať cez smartfón.
Svojou veľkosťou Carr-E presne zapadne
do miesta na rezervné koleso, ktoré
je čoraz častejšie prázdne. Ford však
pracuje aj na možnosti zdieľania Carr-E
formou dobíjacích staníc, na ktorých by
sa dokázalo dobíjať až desať takýchto
pomocníkov naskladaných na sebe.
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Jednoducho
prevziať
ovládanie
Ako môžeme dať väčšie možnosti cestujúcemu,
ktorý využíva službu zdieľania jazdy a zvyčajne
nemá veľkú kontrolu nad priebehom cesty? Pre
Olega Gusikhina, Omara Makkea a Jeffa Yeunga
nie je riešenie tejto výzvy ťažké. Softvér SYNC
Remote Control umožňuje cestujúcim ovládať
funkcie systému SYNC, ako je rádio či nastavenie
klimatizácie. Keď cestujúci nastúpi do vozidla,
ktoré poskytuje službu zdieľania, napojí sa na
mobilné zariadenie, ktoré automaticky otvorí
rozhranie aplikácie, ktoré mu umožní ovládať
rádio a klimatizáciu. K možnostiam ovládania
možno pridať v podstate akúkoľvek ovládateľnú
funkciu, napríklad sedadlo spolujazdca. Systém
využíva open-source softvér na pripojenie telefónu
cestujúceho k systému SYNC prostredníctvom
telefónu vodiča – bez potreby ďalšieho párovania.
Softvér obsahuje aj funkciu prekladu pre prípady,
keď vodič a cestujúci nehovoria rovnakým
jazykom. Cestujúci jednoducho napíše do telefónu,
čo chce povedať, a systém SYNC sprostredkuje túto
informáciu vodičovi v jeho jazyku. Uvedené funkcie
majú obrovský potenciál pre služby zdieľania
automobilov a jázd, najmä pre vozidlá s plne
autonómnym riadením, kde nie je žiadny vodič.

Úpravy automobilov pre telesne
postihnutých musia riešiť
zásadný problém, ktorým je
naloženie invalidného vozíka do
automobilu. V praxi si musí takýto
vodič naložiť vozík do kufra sám
a potom sa prepracovať za volant
(ak mu to jeho stav dovoľuje),
alebo sa využíva uskladnenie
na streche s komplikovaným
závesným mechanizmom.
Riešením je elektrický invalidný
vozík s autonómnymi funkciami.
Vodič sa z neho presunie na svoje
miesto a následne pokynom zo smartfónu alebo
z palubného systému aktivuje samočinný presun
vozíka do kufra. Ten prejde popri aute a napojí sa
na nakladací mechanizmus. Pri dojazde do cieľa

sa vozík na pokyn vyloží a presunie sa ku dverám.
Táto myšlienka prichádza od Gunthera Cuypersa,
Robina Celisa a Davida Longina, ktorí pracujú pre
Ford v jeho testovacom stredisku v belgickom
Lommeli.

Pohodlne
až domov
Najkomplikovanejšou fázou doručovania
balíkov je posledných 15 metrov, tzv. od
obrubníka po dvere, kedy je stále takmer
nemožné nahradiť človeka. Riešením
podľa Fordu je použitie autonómnych
dronov v kombinácii s autonómnymi
autami. Koncept Autolivery (kombinácia slov autonómny a „delivery“ čiže doručenie) je určený
predovšetkým pre potraviny alebo lieky, teda pomerne ľahké zásielky. Čoraz väčší objem nákupov cez
internet si vyžaduje efektívne riešenie doručovania a to bude mať pozitívny vplyv aj na premávku,
pretože pre ľudí bude takáto forma nakupovania z domu pohodlnejšia ako cesta autom cez zápchu
do supermarketu. Ford myšlienku predstavil v rámci koncepcie City of tomorrow (Mesto zajtrajška)
na Mobile World Congress Barcelone, top podujatí v oblasti mobilných technológií a komunikácie,
formou virtuálnej reality, v ktorej simuloval príbeh prípravy večernej oslavy, ktorý naruší chýbajúca
surovina. Tú sa podarilo dodať včas a najmä bez komplikácií napríklad s parkovaním.
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Vignale

45 825 drobných dierok na zabezpečenie priedušnosti
10 000 hodín robotického testovania
1 000 ľudí rôznej postavy a národnosti na optimálny návrh
130 vyšitých šesťuholníkov podľa vzoru Vignale
40 laserom vyrezaných kusov kože Windsor

50 percent viac času je potrebného na ušitie poťahu
130 mm od panvy je umiestnená nastaviteľná
bedrová opierka

12 párov rúk skontroluje každé jedno sedadlo
11 nafukovacích vankúšov sa stará o masážnu funkciu

NAJVYŠŠIA ÚROVEŇ
S konceptom Vignale sa rozhodol Ford ponúknuť náročným zákazníkom vlastnú
alternatívu luxusného auta. Čo všetko sa za týmto novým konceptom skrýva?
Raﬁnovaný luxus pre tých, ktorí si chcú si užívať jedinečný štýl a kvalitu. Tak by sa dal chaproduktov, ktorý Ford
rakterizovať nový rad produktov
uviedol na trh. Najmä pri veľkých modeloch
značky dosahuje podiel špičkovo vybavených
verzií Titanium a Titanium X výraznú väčšinu
a to otvára priestor smerom hore.
„Naši zákazníci majú vysoké ambície a
od značky Ford očakávajú viac. V prípade
niektorých vozidiel tvorí najluxusnejšia
výbava Titanium až 70 percent predaných
kusov,“ povedal Jim Farley, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
Ford of Europe. „So značkou Ford Vignale
dokážeme zákazníkom ponúknuť absolútne
to najlepšie od značky Ford.“
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Program Vignale oznámil Ford v roku
2015. Spája jedinečne kvalitné produkty so
špeciálnym prístupom k zákazníkovi
zákazníkovi. K tomu
sa ďalej pridávajú aj luxusné doplnky, ktoré
perfektne dotvoria štýl majiteľa. Oﬁciálne
bol program spustený na jar 2016 a postupne sa rozširuje.
„Z dizajnu vozidiel značky Ford Vignale
vyžaruje prepracovanosť a prémiový športový charakter,“ povedal Joel Piaskowski,
riaditeľ dizajnu v spoločnosti Ford of Europe. „Ford Vignale pre zákazníkov znamená
spôsob, ako si ešte viac prispôsobiť vozidlo,
vychutnať luxus a vyjadriť svoj štýl.“ Poznávacími znakmi exteriéru Vignale je špeciálna maska s tmavým povrchom a jemnou

mriežkovou štruktúrou, ktorá je lemovaná
chrómovou lištou. Ďalšími viditeľnými prvkami sú špeciálne rámčeky hmlových svetiel
či lišty okolo bočných okien.
Pre Vignale sú tiež pripravené exkluzívne farby a 19-palcové leštené disky kolies.
Všetko sa nesie v luxusne pôsobiacich farbách ako sú biela Vignale White Platinum,
hnedá Vignale Ametista Scura či perleťová
Vignale Palazzo Pearl. Prémiový charakter
interiérov zdokonaľuje koža Windsor s prešívaním v tvare šesťuholníka s výrazným
šitím v štýle smokingov, ktorou sú čalúnené
sedadlá a panely dverí. V ponuke je svetlá
farba Cashmere alebo tmavá Ebony. Koža
Ebony siaha až na stredovú lakťovú opier-

Finálna montáž a tiež dôsledná kontrola prebieha vo Vignale Quality Centre vo Valencii s deviatimi
pracovnými boxami, kde tím šiestich špecialistov strávi nad autom spolu približne 120 hodín
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Vignale

K špeciálnym prvkom výbavy modelov
Vignale patrí aj špičkové odhlučnenie
kabíny. Extra tlmiace materiály dopĺňa
systém aktívneho potláčania hluku
(Active Noise Cancelation), ktorý cez
tri mikrofóny sníma frekvencie hluku
v kabíne a následne cez audiosystém
vysiela protivlny, ktoré tento hluk rušia

Kto bol Vignale?

Taliansku karosáreň založil
v roku 1948 v Turíne Alfredo
Vignale. Začínal s Fiatmi,
pracoval však aj pre ďalšie
talianske značky. V roku
1968 sa postaral o karosériu
legendárnej Tatry 613.
V roku 1969 podnik prevzala
automobilka De Tomaso,
ktorá už v tom čase vlastnila
aj konkurenčnú ﬁrmu Ghia.
Spolu obe dielne predala
v roku 1973 Fordu.

Hoci budú modely Vignale dostupné u každého predajcu Ford na Slovensku, len vo
vybraných showroomoch bude k dispozícii aj špeciálny Vignale kútik s vyškoleným
predajcom, s možnosťou nakonﬁgurovať si vozidlo na veľkom dotykovom stole
a tiež s ponukou exkluzívnych štýlových doplnkov

ku, k odkladacej priehradke a k prístrojovej
doske. Na strane spolujazdca sa nachádza
hliníková ozdoba.
Modely Vignale budú dostupné výhradne s palubným systémom Sync 3 a tiež
so systémom aktívneho potlačenia hluku
Active Noise Control. Ten s pomocou troch
mikrofónov na vhodne zvolených miestach
v kabíne monitoruje hluk motora v interiéri
a pomocou audiosystému generuje zvukové
vlny s opačným priebehom, čím sa eliminuje hluk motora a zlepší sa prostredie v
kabíne. Špeciálnu pozornosť venoval Ford
sedadlám, pre S-Max a Edge budú v ponuke
špičkové kreslá F-Gen 2 s elektrickým nastavením v desiatich smeroch a jedenástimi
nafukovacími komorami pre funkciu aktívnej
masáže, vyhrievanie a vetranie je samo-
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zrejmosťou. Ich dokonalé pohodlie testoval
nadnárodný tím osôb od 50-kilovej žienky
až po amerického futbalistu, ktorý váži 135
kilogramov.
V rámci ponuky motorov budú modely
Vignale dostupné len s tým najlepším, čo
daný modelový rad ponúka. Na Slovensku
zatiaľ hovoríme o radoch Mondeo, S-Max
a Edge. Počas roka pribudne aj Kuga. Ďalším modelom, pre ktorý je v ponuke verzia
Vignale, sa už onedlho stane aj nová Fiesta.
Všetky autá sa pripravujú v špeciálnej dielni,
kde na nich pracuje šesťčlenný tím spolu 120
hodín, z toho dve hodiny sa venujú lešteniu
karosérie. Extra kontrola kvality obsahuje
100 nadštandardných položiek a kvalita
lakovania sa preveruje špeciálnym laserom
a kamerami.

Vlastníctvo produktu Vignale sa ideálne
začína v špeciálnom salóniku, ktorý sa dá
nájsť vo vybraných showroomoch značky
Ford. Na Slovensku je zatiaľ takýto salónik len
Bratislave, samotné vozidlá sú však dostupné
aj u ďalších predajcov. Spolu s vozidlom zákazník získa balík starostlivosti na päť rokov,
ktorá obsahuje kompletné servisné prehliadky
podľa stanovených intervalov a dvakrát ročne
tiež dôkladné umytie karosérie a vyčistenie
interiéru vozidla. Slovenský Ford aj pri týchto
modeloch ponúka svoju rozšírenú záruku na
5 rokov alebo 120 000 km. Služby Vignale sú
navyše prenosné aj na ďalšieho majiteľa.
Súčasťou programu Vignale je aj kolekcia
exkluzívnych lifestylových doplnkov nielen
k autu. V ponuke nájdete napríklad kvalitnú
koženú batožinu alebo puzdro na telefón.
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Rozhovor
lebo všetky Mondea, ktoré som mal, tak ma
nikdy nenechali v štichu, že by niečo odišlo
a ja by som musel volať servis. Žiadne väčšie poruchy, len maličkosti. Musím povedať,
že ma vždy a za každých okolností podržali.

sa v aute. Plavnosť a pohodlie na diaľnici
v kombinácii s veľmi dobrým podvozkom
ma dostalo. Toto všetko spôsobilo, že samozrejme ďaľšia moja voľba bola v poradí
druhé Mondeo, ktoré bohužiaľ doslúžilo
minulé Vianoce. Šiel som po diaľnici, kde
bolo spomalenie a slečna za mnou ma
nestihla zaevidovať ani spomaliť a nabehla mi do kufra aj s autom. Problém bol v
rýchlosti, lebo ona išla 130 km/h a ja 60.
Naozaj sa mi nič nestalo, veď v Mondeu boli
bezpečnostné prvky proti zadnému nárazu. Pohla sa karoséria a tak sa pohla, že
v poradí druhé auto bolo na totálku. Potom
prišlo dvojlitrové Mondeo Vignale s dvomi
turbami, ktoré mi odporučil môj skúsený
servisák, ktorý sa mi stará o moje Fordy.
Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. Meníte
so zmenou auta aj štýl jazdy?
Predchádzajúce Mondeo s nižším výkonom
malo limity čo sa rýchlosti týka, keď bolo
auto plne obsadené. V novom si môžem
zvoliť športový režim, masážnu funkciu
nech sa mi dobre sedí... A keď sa nechám
vyprovokovať k pretekaniu s iným vodičom,
môže sa stať, že neustriehnem rýchlosť.
Limity tohto auta sú posunuté oveľa ďalej,
rýchlosť nedá pocítiť.
Jeden z Vašich vydarených stand-up výstupov vtipne dokumentuje skúsenosti
s Oltcitom. Teraz, ako ste spomenuli, jazdíte už na treťom Mondeu a zatiaľ ste ho

POTREBUJEM
POJAZDNÚ
KANCELÁRIU
Vraj ste chodili na tri vysoké školy, jedna z nich bola dokonca cestná doprava,
ale ani jednu zo škôl ste nedokončili. Napriek tomu ste medzi divákmi obľúbený
a na množstvo hereckej a moderátorskej
práce sa nemôžete sťažovať...
Som herec, aj keď to nemám doštudované,
pretože v tej dobe ma zaujímalo všetko iné
a zabudol som chodiť do školy a oni si to
všimli... Upozornili ma tým, že už so mnou
nerátajú do ďaľšieho ročníka. Aj tak som sa
tomu herectvu chcel venovať a objavil som
ochotnícky súbor Makovice, ktorý v Žiline
funguje doteraz. Neskôr fungovali improligy, ktoré ukájali exhibicionizmus každého
jedného herca a vzniklo zoskupenie 3T, čiže
tri tvorivé tvory a jednoducho sme začali
improvizovať. Podarilo sa mi to vyskúšať
a zistil som, že tento spôsob verejného prejavu zábavy či srandy mi vyhovoval. Začal
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som sa tomu viac venovať a zistil som, že
to je cesta, ktorá mi vyhovuje. Je to moja
srdcovka, ktorá trvá 12 rokov a stále ma
baví. Mesačne odohráme 5-6 predstavení,
takže máme neustály kontakt s ľuďmi.
Prezradíte ako vznikla prezývka Šoko?
Od malička ma volali Šoko a je to prezývka,
ktorú som si vymyslel sám. Vraj ma nejaká
pani oslovila a opýtala sa ako sa volám
a dostala odpoveď. Tak nejako zo mňa
vyšlo Šoko a neskôr sa uchytil tento môj
pseudonym, čo som rád, lebo sa tak cítim.
Trasu Žilina - Bratislava zdolávate kvôli
práci často. Aké kritériá ste zvažovali pri
výbere auta? Mimochodom, jedna cesta
trvá také dve hodiny. Vraj Vám to stačí na
vytvorenie stand-upu...
Uvedomil som si, že potrebujem pojazdnú

Juraja improvizácia baví. Svojimi
stand-up vystúpeniami si získal
divákov za krátky čas.

do vašich humorných historiek nezahrnuli...Môžeme teda dedukovať, že ste s ním
spokojný? :-)
Vraj existuje hláška „Fordem tam a vlakem spátky“, čo asi u niekoho vraví o zlých
skúsenostiach, ale ja ju nemôžem potvrdiť,

Vráťme sa ešte k legendárnemu Oltcitu zo
scénky. Ako to vlastne bolo? Skutočne ste
s ním naberali prvé šoférske skúsenosti?
Áno, zdedil som ho od našich. Zažili sme
s ním veľa srandy, pretože pred dlhou cestou bol týždeň v servise. Ako malý chlapec
som to tak nevnímal, ale po čase to auto
stálo za domom, pretože nemalo význam
ho predávať, lebo také auto už dnes nezoženiete. Každopádne tri mesiace potom
ako som dostal vodičák som s ním jazdil.
Môj kamarát šoféroval, ale volant som
držal ja od spolujazdca, aj som radil, on
len stláčal pedále. Volali sme to videohra.
Oltcit vyvinuli Francúzi, ale neboli spokojní,
tak celú linku posunuli Rumunom. Nie je to
typ auta, ktoré by išlo rado do kopca, ono
to vzdáva a razí teóriu, že dostaň ma hore,
dole ťa už zveziem. Raz som išiel osem
hodín z Dolného Kubína do Žiliny a doteraz
neviem, či som išiel autom alebo pešo.
Malo to štartovaciu kľuku, ale mala zlú
vlastnosť, že zabudla vypadnúť, keď motor
naskočil. V zime dávalo najavo, že ho teba
škrabať, a to dvakrát - zvnútra aj zvonku.
A ak pršalo, tak ste mali mokré nohy. Prežil
som s Oltcitom všetky ročné obdobia...
Foto: PANER a archiv

Sympatický herec, improvizátor
a moderátor zo Žiliny, ktorého môžete
vidieť na televíznych obrazovkách
ako porotcu v súťaži Tvoja tvár
znie povedome, ale i ako glosátora
v obľúbenej zábavnej relácii Inkognito.
V seriáli Horná Dolná stvárňuje
štamgasta Tunela, ktorý rád hľadí
na dno pohárika. Humorne ladený
Juraj „Šoko“ Tabaček sa trápnych
momentov nebojí.

kanceláriu a musí to byť auto, ktoré je pohodlné a zároveň komfortné na diaľnicu.
Nesmiem vystúpiť z auta dolámaný a unavený po dlhom šoférovaní. A ako tvorím
stand-upy? Začne to cestou zo Žiliny, pri
Považskej Bystrici sa to začne rodiť a pri
Senci už mám nejaký koncept. A potom už
len hanba alebo potlesk...
Momentálne jazdíte na modeli Mondeo
Vignale, ktorý je na slovenských cestách
zatiaľ skôr raritou. Ako ste sa k nemu dostali?
Môj prvý Ford Mondeo z roku 2004 som
dostal od kamaráta. Vyše roka som na
ňom jazdil a pochopil som, že toto je auto,
ktoré hľadám, lebo to bolo kombi a malo
veľký vnútorný priestor. Objavil som Mondeo a keď sme išli hrať na Pohodu, tak
som sklopil zadné sedačky a vyspal som
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Cestovanie

FORD SERVICE
www.ford.sk

POSTRACH CESTOVANIA
Nevoľnosť počas jazdy nie je
ničím výnimočným, treba sa na
ňu pripraviť najmä pred jazdou
s rodinou.
Prerušovaná premávka s neustálym zrýchľovaním a spomaľovaním alebo cesty plné
zákrut sa neraz môžu postarať posádke
o veľmi nepríjemné stavy. Najmä veta „Je
mi zleee“ zo zadných sedadiel v aute obvykle nezdvihne náladu. Najmä ak na ceste
nie je priestor na to, aby si členovia posádky
mohli uľaviť na čerstvom vzduchu.
Nevoľnosť počas jazdy zažili niekedy
až dve tretiny ľudí. Často postihuje deti
alebo tínedžerov, ktorí obvykle sedia vzadu
a majú hlavu sklonenú nad knihou či tabletom, na ktorom sa hrajú alebo sledujú ﬁlmy.
Podľa výskumu spracovaného na žiadosť
Fordu s expertmi na túto problematiku sa
stačí pozerať v priemere len 10 minút na
obrazovku a dospelému človeku je zle.
Varovnými signálmi sú prehĺtanie na
prázdno či predýchavanie. Vtedy už nastáva stav, ktorý ľudský mozog ťažko spracováva. Dostáva totiž rozdielne informácie od
očí a od sledovania rovnováhy. Kým pohľad
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je ﬁxovaný na statickú vec, stredné ucho
registruje pohyb. Výskumami sa zistilo, že
tento problém sa u ľudí objavuje od momentu, kedy sa naučia chodiť, bábätká ho
ešte nevnímajú. Ďalším zaujímavým faktom
je, že nevoľnosťou počas jazdy trpia aj zvieratá, napríklad aj zlaté rybičky.
Testovanie ukázalo, že je dobré umiestniť obrazovku vyššie, ideálne tak, aby
oko registrovalo aj pohybujúce sa okolie.
V ďalších experimentoch chce Ford a tím
expertov zistiť, ako zobraziť priebeh cesty
v kabíne, aby pasažieri, ktorí nevidia na cestu mohli lepšie spracovávať zákruty alebo
nerovnosti.
„Nevoľnosť počas jazdy je komplexný
problém. Ide o prirodzenú reakciu na neprirodzené stimuly, ktorá sa v princípe nedá
vyliečiť. Môžeme sa však snažiť potlačiť
symptómy,“ hovorí profesor Dr. Jelte Bos
z TNO, Perceptual and Cognitive Systems,
Soesterberg v Holandsku. „Pre mnohých
vodičov, ktorých deti trpia nevoľnosťou
počas jazdy, je zjednodušenou odpoveďou
to, že majú problém s ich štýlom jazdy.
Hladší a plynulejší štýl jazdy výrazne pomáha potlačiť nevoľnosť a navyše vám aj ušetrí
palivo.“
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TIPOV PROTI
NEVOĽNOSTI V AUTE:

1.

Posaďte sa tak, aby ste videli na
cestu. Ideálne dopredu, alebo
vzadu do stredu.

2.
3.
4.
5.

AKTUALIZÁCIE NAVIGAČNÝCH MÁP

Dajte si zázvorové sušienky
a kolu, vyhnite sa káve.

• najnovšie aktualizácie máp pre rok 2017
• podrobné pokrytie Európy vrátane Chorvátska
• pôvodná cena aktualizácie 125 €

Podoprite si hlavu vankúšom,
prípadne sa snažte zaspať.

TERAZ LEN ZA
T

Snažte sa nejako zabaviť, napríklad aj spevom či slovným hrami.

Nastavte klimatizáciu tak,
aby v kabíne cirkuloval čerstvý
vzduch.

6.

Apelujte na vodiča, aby šoféroval
plynulo a bez zbytočnej agresivity či prudkých manévrov.
Ponuka je platná do vypredania zásob a má výlučne informatívny charakter.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Použité sú ilustračné fotograﬁe.

99 €

História

VIAC
NEDOKÁŽE
NIKTO

Víťazstvo
tímu Rondeau
s motorom DFV
v 24h Le Mans
v 1980 bolo
prekvapujúce

V Mirage GR8
si jedno zo 6
víťazstiev v 24h
Le Mans vyjazdil
aj Jacky Ickx

Motor Ford
Cosworth DFV
debutoval
v Lotuse 49
na Veľkej cene
Holandska 1967

Graham Hill,
majster sveta
1968, a za
ním DFV ako
štrukturálna
súčasť šasi

Keke Rosberg
s Williamsom
FW8 ukončil
éru DFV v roku
1982 dvanástym
titulom

Kariéru DFV
predĺžili
aerodynamické
monoposty (tzv.
wing-car) ako
Lotus 79

Motor Ford Cosworth DFV sa do histórie F1 zapísal ako
najúspešnejšia pohonná jednotka. Aj on sa postaral
o výnimočné postavenie výkonných modelov Fordu.
Hoci ﬁrma, ktorú založili Mike Costin a Keith
Duckworth pracovala počas svojej dlhej histórie aj pre iné automobilky, navždy a najvýraznejšie bude v dejinách zapísané jej spojenie
s Fordom. A bol to práve motor DFV, ktorý
podstatným spôsobom toto spojenie naštartoval.
Za myšlienkového otca tohto motora by
sa dal označiť Colin Chapman, zakladateľ
a v tom čase aj šéf automobilky Lotus a tiež
rovnomenného tímu formuly 1. Ten pri zmene
predpisov od sezóny 1966 potreboval náhradu za motor Coventry-Climax, pretože britská
ﬁrma neplánovala postaviť trojlitrový motor.
Obrátil sa na svojho zamestnanca Keitha
Duckwortha. Odpoveď znela: za 100 000
libier to spravíme. (V prepočte na dnešné
peniaze je to viac ako 1,5 milióna.)
Chapman potom oslovil viaceré automobilky so žiadosťou o peniaze, medzi nimi aj
Ford. Prvá odpoveď bola zamietavá, na druhý
pokus to však skúsil cez svojho priateľa Waltera Hayesa, v tom čase PR manažéra britského
Fordu. Poznali sa z úspešnej spolupráce na
Lotuse Cortina zo začiatku šesťdesiatych
rokov. Hayes zorganizoval večeru s Harleym
Coppom, ktorý Ford úspešne uviedol do

24 1/2017 FordInside

James Hunt patril k pilotom, ktorí absolvovali celú kariéru v F1 s motorov DFV

seriálu NASCAR. Výsledkom bol plán, ktorý
ešte pred koncom roka 1965 prešiel cez britského šéfa aj cez najvyššie vedenie v Detroite.
Okrem osemvalca pre F1 mal vzniknúť ešte aj
štvorvalec pre F2.
Osemvalec s objemom 2 993 cm3 a so
štyrmi ventilmi na valec bol v tom čase najlepším motorom v F1. Aj keď ani on sa nevyhol
nespoľahlivosti, citlivou stránkou bolo časovanie ventilov. Meno DFV (Double Four Valve)
bolo odkazom na predchodcu, motor totiž
vznikol spojením dvoch štvorvalcov FVA (Four
Valve type A) určených, ako už bolo spomenuté, pre F2. Výnimočné bolo tiež to, že blok
bol konštruovaný ako časť šasi a motor nebol
uložený v pomocnom ráme. Lotus známy tým,
že sa vždy snažil skonštruovať čo najľahšie
auto, tak mohol ubrať ďalšie kilogramy.
Nový motor debutoval presne 4. júna
1967 v holandskom Zandvoorte. Graham Hill
vyštartoval z pole position, vyhral však jeho
tímový kolega Jim Clark, ktorý v tej sezóne
vyhral ešte trikrát a celkovo skončil tretí s 10bodovou stratou na majstra Dennyho Hulma.
Už vtedy bolo jasné, že DFV je motor s veľkým
potenciálom a náskokom pred konkurenciou.
Hoci to v pôvodom pláne nebolo, Hayes

a Copp sa rozhodli motor ponúknuť aj ďalším
tímom, aby zvýšili konkurenciu pre Lotus a tiež
zabezpečili dominantné postavenie Fordu
v F1. Chapman nebol nadšený, ale už bolo
rozhodnuté.
Prvý titul s motorom DFV vyjazdil Graham
Hill s Lotusom v roku 1968, posledný potom
Keke Rosberg vo Williamse v roku 1982. Celkovo bol motor DFV nasadený do 262 pretekov, vyhral 155 (posledné v roku 1983). Jeho
štatistiku zdobí 12 jazdeckých a 10 konštruktérskych titulov majstra sveta F1. S ním vznikli
tímy Tyrrell, Williams, Hesketh či Arrows,
prežil s ním McLaren, Brabham či Ligier. Ford
a Cosworth tak majú nezastupiteľné miesto
v histórii formuly 1.
Za ten čas sa prakticky nezmenil, postupnými úpravami však jeho výkon stúpal zo 405
až na vyše 500 koní, podobne sa vyšvihli aj
maximálne otáčky z 9 500 až nad 11 000.
K zvýšeniu výkonu prispel tiež vyšší kompresný pomer z 11 : 1 na 12 : 1. Do polovice sedemdesiatych rokov dominoval predovšetkým
svojim výkonom, životnosť mu predĺžili nové
aerodynamické prvky (pre šasi využívajúce
Venturiho efekt bol kompaktný motor V8 lepší
ako veľký plochý dvanásťvalec) a v posled-

Jackie Stewart získal s motorom DFV
najviac titulov (3) aj víťazstiev (25)

ných rokoch svojej kariéry bojoval proti preplňovaným motorom svojou spoľahlivosťou.
Tento výnimočný osemvalec navyše
dvakrát vyhral prestížne 24-hodinové preteky
v Le Mans (1975 Mirage a 1980 Rondeau).
Pritom jeho vstup na scénu športových prototypov s Fordom P68, ktorý skonštruoval
tím Alan Mann Racing, vôbec nebol dobrý.
Dôvodom bolo šasi, ktoré sa príliš spoliehalo
na aerodynamiku, čo bola v tom čase skôr
alchýmia ako seriózna veda.
Cosworth časom na základe tohto motora
vytvoril viacero derivátov s väčším objemom
(DFY, DFZ, DFL) či naopak menším objemom a preplňovaním (DFX a DFS). DFX bol
mimoriadne úspešný v USA, kde na 10 rokov
prevzal nadvládu nad formulovými seriálmi
USAC a Champ Car pričom desaťkrát zvíťazil
v najprestížnejších pretekoch v USA 500 míľ
Indianapolis.
Takto sa odštartovalo legendárne spojenie
Fordu a Cosworthu, z ktorého vzišli aj sériové
motory BDA (Escort) či YB (Sierra, Escort).
Vďaka Fordu sa označenie Coswroth stalo
prestížnym pojmom medzi športovými automobilmi. A vďaka Cosworthu sa Fordy stali
legendami medzi ostrými hatchbackmi.
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Technológie

KEDYSI STE ICH NEVIDELI, DNES ÁNO

SERVIS
Základná údržba Vášho vozidla
vykonaná školeným personálom
Ford za skvelú cenu.

Nové technológie Fordu výrazne posúvajú vpred aj kvalitu osvetlenia cesty.
Súčasní vodiči tak žijú v porovnaní so svojimi predkami v naozajstnom veku osvietenia.

bodová bezpečnostná
• 20
prehliadka vozidla
oleja vrátane
• Výmena
výmeny olejového ﬁltra
• Výmena vzduchového ﬁltra

Aj Vaše vozidlo si
zaslúži viac pozornosti.

LEN ZA

99 €

NOSIČ BICYKLOV
Uzamykateľný nosič bicyklov vhodný pre
všetky proﬁly základných nosičov.
THULE FREERIDE 532

PNEUMATIKY
Vyberte si z našej ponuky letných
pneumatík za atraktívne ceny
vrátane obutia, montáže
a vyváženia kolies.
Napríklad 175/65 R14 82T
Matador MP16 Stella 2
pre FORD FIESTA

Séria šiestich fotograﬁí ukazuje pohľad
z miesta vodiča na nočnú cestu v rôznych modeloch Fordu, od Modelu T
z roku 1908 až po nový Mustang. Miera
osvetlenia ukazuje mieru pokroku, ktorú
urobila technika predných svetiel. Malý
cyklista je pritom len 12 metrov od auta,
ktoré na neho svieti.
Šoféri Modelu T, z ktorého sa počas
rokov 1908 – 1927 predalo 15 miliónov
kusov, museli najprv ručne zvonka zapáliť acetylénové lampy kým vyrazili na
nočnú jazdu. Dnes sa o to vodiči starať
nemusia, moderné xenónové či LED
svetlá sa pohodlne zapínajú samé na
základe informácií zo svetelného senzora a navyše situáciu pred autom sledujú
aj ďalšie senzory či kamery, ktoré sa
postarajú o automatické zabrzdenie,
keď zaznamenajú chodca.
Všetky fotograﬁe hore vznikli vo
Ford Heritage Centre v britskom Dagenhame s autami, ktoré zodpovedajú
štandardom tridsiatych, šesťdesiatych,
sedemdesiatych, deväťdesiatych rokov
a súčasnosti. Fotoaparát bol nastavený rovnako na citlivosť ISO 1 600, čas
uzávierky 1/13 a clonu F/9.
„V oblasti technológie svetiel sme sa
postupne vyslobodili z obdobia tem-
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noty,“ hovorí Michael Koherr, inžinier
výskumu svetiel automobilky Ford. „Je
až neuveriteľné, aká výrazná je táto
zmena a ako prispieva k bezpečnosti
na cestách i komfortu pre šoférov.“
Xenónové výbojky Mustangu majú
trojnásobný svetelný výkon v porovnaní
s halogénovými žiarovkami. Podobne
ako ešte modernejšie LED svetlá ponúkané napríklad pre modely Mondeo či
Edge produkujú jasné biele svetlo, ktoré
je z pohľadu vodiča pocitovo päťnásobne jasnejšie ako do žlta sfarbené svetlo
žiaroviek.
Samozrejme, výrazne sa zmenila aj
cestovná rýchlosť, tá súčasná je neporovnateľná s Modelom T. A rovnako
s tým sa zmenila aj technológia, ktorá
sa výrazne posunula vpred. Vodiči tak
dnes majú k dispozícii vonkajšie osvetlenie, ktoré sa prispôsobuje rýchlosti

jazdy aj prostrediu. Svetlá sú navrhované tak, aby na okrajoch osvetlenej
plochy plynule prechádzali do tmy
namiesto ostrej prechodovej hrany.
Objekty v tme sa tak postupne vynárajú pred vodičom a znižuje sa moment
prekvapenia.
„Prešli sme od sviečok k efektívnym
xenónovým výbojkám a svietiacim
diódam. V budúcnosti uvidíme ešte
superjasné LED svetlá, ktoré vodičom
ešte viac pomôžu udržať pozornosť. Viditeľnosť v noci je teraz výrazne lepšia.
Ako deň a noc,“ povedal Koherr. „Teraz
pracujeme na vývoji nových bodových
svetiel, ktoré upriamia pozornosť vodiča
na chodcov, cyklistov či veľké zvieratá
v dráhe jazdy vozidla. Tieto sú spojené
s infračervenou kamerou, ktorá dokáže
objekty vyžarujúce teplo zachytiť na
vzdialenosť až 120 metrov.“

UŽ OD
LEN ZA

45 €

39 €
Využite atraktívnu ponuku
letného obutia!

OCHRANA NÁRAZNÍKA
Priehľadná fólia ochráni zadný nárazník Vášho
vozidla pri nakladaní a vykladaní.
Napríklad pre
FORD FOCUS 5 dv.

STIERAČE
Pre skvelý a bezpečný výhľad
na cestu pred Vami.
dvoch kusov,
• Sada
s indikátorom opotrebovania
• Dostupné pre všetky modely
Napríklad pre
FORD MONDEO 2007 - 2014

LEN ZA

LEN ZA

20 €

29 €

Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH a sú doporučenými maloobchodnými cenami. Ceny
Ce zahŕňajú náklady na diely Ford alebo Ford Motorcraft vrátane nákladov na prácu. Ponuka je
l á do
d 30.06.2017
30 06 2017 alebo
l b vypredania
d i zásob.
á bZ
i a ššpeciﬁkácií
iﬁká ií jje vyhradená.
h d á Ponuka
P
platná
Zmena cien
je platná pre všetky osobné vozidlá Ford staršie ako 4 roky (okrem športových verzií ST a RS)
u participujúcich dílerov Ford na Slovensku. Viac na www.ford.sk alebo ford-prislusenstvo.sk

Exkluzívne

Kokpit je maximálne jednoduchý a výrazne koncentrovaný na vodiča, všetky ovládacie prvky sú na volante, aby pod ním bolo
dosť priestoru na prácu s páčkami radenia. Virtuálny prístrojový panel sa mení podľa zvoleného jazdného režimu, aby vodič
dostával len podstatné informácie. Sedadlá sú pevnou súčasťou monokoku, vodič si prispôsobuje volant a pedále

S modelom GT sa Ford opäť vrátil medzi automobilovú smotánku. Superautomobil je úspešný
na okruhoch i mimo nich. Spolu len 1 000 šťastlivcov na tejto planéte dostane šancu vlastniť ho.
Väčšina nových modelov musí tvrdo presviedčať svojich potenciálnych zákazníkov, aby si ich kúpili. V prípade GT je však situácia presne opačná. Ford totiž dopyt (viac ako 6 500 záujemcov
na prvých 500 kusov) po GT nedokáže a ani nechce uspokojiť.
Zákazníkov pre svoje superauto si naopak vyberá podľa veľmi
prísnych kritérií. A to aj preto, lebo maximálna kapacita ručnej
výroby je iba 250 kusov ročne a vyrábať sa bude len štyri roky.
Ručná výroba u partnera Multimatic v Kanade pritom nie je len
nejaký rozmar, ale nevyhnutnosť. GT totiž svojím spracovaním
zodpovedá pretekovým špeciálom. Jeho základ tvorí monokok
z uhlíkových vlákien, na ktorý sú vpredu a vzadu ukotvené pomocné rámy z hliníka. Panely karosérie sú taktiež vyrobené z uhlíkových kompozitov. Výsledkom je pevné a zároveň ľahké šasi.
Karoséria bola tvarovaná s cieľom minimalizovať odpor vzduchu
a zároveň generovať prítlak. O ten a aj o stabilitu pri brzdení sa
starajú aktívne aerodynamické prvky. Najviditeľnejším je výsuvné
zadné krídlo, ktoré podľa potreby dokáže meniť aj sklon.
Motor V6 s objemom 3,5 litra preplňovaný dvoma turbodúchadlami je umiestnený pred zadnou nápravou. S výkonom
viac ako 441 kW ide o najvýkonnejší agregát z rodiny EcoBoost
v sériovom aute. Jeho základ pochádza z pretekového motora pre
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kategóriu Daytona Prototype, ktorý pre Ford vyladil špecialista
Roush/Yates. V sériovej verzii dostal kombinované priame aj nepriame vstrekovanie a ovládanie ventilov so zníženým trením. Sila
sa na zadné kolesá prenáša cez sedemstupňovú dvojspojkovú
prevodovku, ktorá je optimalizovaná na doslova bleskové zmeny
prevodov.
Rovnako pretekový pôvod má aj zavesenie odpružené systémom push-rod a s možnosťou nastavenia svetlej výšky. GT má
20-palcové kolesá so špeciálne vyvinutými pneumatikami Michelin Pilot Super Sport Cup 2. Majiteľ si môže zvoliť klasické kované
disky kolies alebo moderné z uhlíkového kompozitu od Carbon
Revolution. Ich výhodou je o 25 percent nižšia neodpružená
hmotnosť, takže auto je na pocit agilnejšie a tiež komfortnejšie.
Pod diskami sa o spomalenie starajú uhlíkovo-keramické brzdy
so šesťpiestikovými strmeňmi Brembo.
Dvojmiestny kokpit je zariadený účelne, aby poskytol posádke
dostatok pohodlia a predovšetkým bezpečnosti. Nastupuje sa do
neho cez dvere, ktoré sa vyklápajú čiastočne dohora. Sedadlá sú
pevnou súčasťou monokoku, ide v podstate o výlisky. Vodič si tak
pozíciu prispôsobuje volantom a pedálmi. Gro ovládacích prvkov
je na volante, pod ním sú už len páčky manuálneho radenia, ku
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Exkluzívne
ktorom si posádka užije maximálne zrýchlenie. „Zamerali sme sa na
ktorým majú prsty vodiča nerušený prístup. Štandardnou výbazjednodušenie jazdných zážitkov,“ hovorí Derek Bier, manažér provou je plne digitálny prístrojový štít s možnosťou viacerých individuktu Ford GT. „Dôležité bolo optimalizovať auto na každú situáciu,
duálnych konﬁgurácií podľa režimov jazdy.
pretože našou prioritou bolo, aby si ho majiteľ dokázal užiť v akýchTých ponúka nové GT spolu päť. Základný je Normal so svetlou
koľvek podmienkach.“
výškou 120 mm a reakciami pohonného ústrojenstva nakalibroPre majiteľov je k dispozícii osem farieb vrátane trendovej
vanými na každodenné jazdenie. Stabilizačný systém a kontrola
matnej čiernej. Zvonka si auto môžu dozdobiť kontrastnými potrakcie sú zapnuté, krídlo sa automaticky vysúva pri 145 km/h
a zasúva sa pod 130 km/h. Režim Wet je určený do zlého počasia,
zdĺžnymi pásmi a na výber je aj päť farieb brzdových strmeňov.
zmenené nastavenie reakcií na plynový pedál však umožňuje
Interiéru dominuje matná čierna, alternatívne farby sú k dispozícitlivejšie dávkovanie sily, aby mohol vodič lepšie reagovať na
cii na operadlách sedadiel a na dekoračnej lište, ktorá vedie od
šmyk. Nad rámec štandardného nastavenia je tu k dispozícii extra
navigácie pred spolujazdca.
komfortný režim odpruženia.
Prví šťastní majitelia dostanú svoje nové GT ešte v priebehu
V polohe Sport sa k slovu dostáva anti-lag systém, ktorý udrroka 2017. Pri výbere na základe rozsiahlych žiadostí a motivačžuje turbíny dúchadla v pohybe aj keď vodič uberie plyn. Tým sa
ných listov sa prihliadalo napríklad aj na to, aké iné superutá
citeľne zlepšujú reakcie motora. Kontrola trakcie AdvanceTrac
človek vlastní či aký má spoločenský status.
ponúka individuálne nastavenie vybraných parametrov a umožňuje tak vodičovi divokejšiu jazdu. Svetlá výška zostáva
na 120 mm, komfortný režim pruženia
nie je k dispozícii. Krídlo sa vysúva pri 115
km/h. Voľba Track je nevhodná do bežnej premávky, pretože auto klesne o 50
Stačí správne odpovedať
mm, odpruženie sa nastaví do najtuhšej
na súťažnú otázku:
polohy a krídlo je stále vysunuté.
V ktorej krajine sa vyrába Ford GT?
Posledný režim V-Max je určený na

VYHRAJTE ORIGINÁLNE LEGO!

dosiahnutie najvyššej rýchlosti. Auto zostáva znížené, aerodynamické prvky sa
však upravia na minimálny odpor vzduchu.
Kontrola stability sa stará o to, aby vodič
nestratil priamy smer. Okrem režimu Wet
je k dispozícii aj kontrolovaný štart, pri

Ford GT má absolútne špičkovú aerodynamiku, ktorú podporujú aktívne klapky vpredu a výsuvné zadné krídlo. Dizajnérom sa
popri tom podarilo do karosérie úspešne zapracovať aj vizuálne prvky odkazujúce na klasický model GT40. Za príplatok Ford
ponúka pre GT aj disky kolies z uhlíkových vlákien, ktoré sú ľahšie a zlepšujú ovládateľnosť auta
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Odpovede spolu s vašimi kontaktnými
údajmi posielajte e-mailom na
redakcia@summit.sk do 31. 5. 2017.
Zo správnych odpovedí vyžrebujeme
troch výhercov stavebnice
Lego Speed Champions.

Šport

SILNEJŠÍ,
RÝCHLEJŠÍ,
LEPŠÍ

Čo by ste radšej vyhrali – 24-hodinovku v Le
Mans alebo titul majstra sveta? A o koľko
je Ford GT rýchlejší v porovnaní s tým, ktorý
pred rokom debutoval na pretekoch v Silverstone? Toto je len pár otázok, na ktoré
piloti Fordu vo WEC Stefan Mücke, Olivier
Pla, Andy Priaulx a Harry Tincknell odpovedali počas predsezónneho fotenia v jednom
britskom fotoštúdiu.
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Kalendár WEC 2017
Pred sezónou 2017 sme sa
porozprávali s jazdcami
a zástupcami tímu, ktorý
reprezentuje Ford vo svetovom
šampionáte vytrvalostných
pretekov FIA WEC.

Cieľom toho fotenia bolo zachytiť nadšenie a prácu tímu počas zastávky v boxoch.
Bežne to trvá tak 30 sekúnd, no v štúdiu sa to
aranžovalo takmer dve hodiny. Dostatok času
aj na komplikované otázky. Takže, o koľko je
teraz Ford GT rýchlejší ako pred rokom?
„Keď si uvedomíte, kde sme v takomto
čase boli pred rokom, tak tento tím sa zmenil
viac ako výrazne,“ začína pilot Andy Priaulx. „Vtedy sme nastupovali na prvé preteky
a nevedeli sme, čo od toho očakávať, s novým autom a úplne bez údajov. Sme silnejší,
rýchlejší a celkovo lepší. Do každých pretekov vyrážame s tým, že dokážeme vyhrať a to
je aj prípad Silverstone.“
Tímový kolega Harry Tincknell pokračuje: „Povedal som to už niekoľkokrát, myslím

si, že naše súčasné my by to minuloročné
úplne zničilo. Ako tím sme sa veľmi posunuli.“ Auto pritom na prvý pohľad vyzerá
nezmenené, akoby bolo 17. apríla 2016 iba
včera. Pritom to bol ostrý debut presne
pred rokom. Pod priliehavou karosériou
z uhlíkových vlákien sa však udialo veľa
práce, tím sa snažil optimalizovať všetko,
čo sa len dalo.
Šéf tímu George Howard Chappell vysvetľuje: „Keď raz je auto homologizované,
môžete voľne meniť už len pár vecí. No ako
predpokladáte, čo sme mohli vymeniť, to
sme nejakým spôsobom zmenili. Pre bežného človeka sú tie autá, aspoň podľa mňa,
na prvý pohľad rovnaké, no ak sa zameriate
na detaily, tak zmeny sa vám odhalia samé.

16. apríl

Silverstone Circuit, Silverstone, Veľká Británia

6. máj

Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgicko

17.–18. jún

Cicruit de la Sarthe, Le Mans, Francúzsko

16. júl

Nürburgring, Adenau, Nemecko

3. september

Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexiko

16. september Circuit of the Americas, Austin, USA

Zlepšenie rýchlosti oproti minulému roku je
ťažké odhadnúť, no zlepšili sme sa vo všetkom, máme lepšiu formu a tak veľmi dúfame, že nestratíme tempo."
Ford pritom čaká náročná konkurencia
počnúc úplne novým tímom automobilky
Porsche v kategórii GTE-Pro, až po Ferrari
a Aston Martin, ktorí svoje autá tiež výrazne
zlepšili. Takže o tom, ktorý tím má výhodu
vyššej rýchlosti, to sa ukázalo až počas prvých šesťhodinových pretekov v Silverstone.
„Je dobré začať sezónu v Silverstone,
pretože tu získate informácie prakticky
o všetkých typoch zákrut,“ hovorí pilot
Stefan Mücke. „Z pohľadu zákrut má tento
okruh všetko, čo si viete predstaviť. Je tu
pomalá sekcia, v ktorej potrebujete mecha-

15. október

Fuji Speedway, Oyama, Japonsko

5. november

Shanghai International Circuit, Šanghaj, Čína

18. november

Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrajn

nickú priľnavosť, potom je tu rýchla sekcia,
dlhé rovinky zakončené tvrdým brzdením,
teda všetko.“
Podľa kolegu Oliviera Pla je nepredvídateľné počasie najväčšou výzvou, keď sa
sezóna začína v Silverstone. „Podmienky sa
menia veľmi rýchlo, môže byť veterno a keď
je chladno, tak je veľmi dôležité vytiahnuť
z pneumatík čo najviac. Ideme tam plní
sebavedomia a určite sa pokúsime vyhrať.
Bude tam veľa fanúšikov Fordu na našu
podporu a to pre nás znamená veľa. Preto
chceme odjazdiť dobré preteky.“
Pre Priaulxa a Tincknella je Silverstone
domáca trať a hoci by víťazstvo chutilo
zvlášť sladko, ani jeden nechce vyhrať za
úplne najvyššiu cenu. „V našich prvých pretekoch pred rokom sme skončili štvrtí,
čo bolo celkom dobré,“ hodnotí Priaulx.
„Veríme si, že tento rok môžeme vyhrať,
no musíme sa zamerať na to, aby sme
auto do cieľa doviezli v jednom kuse, so
ziskom solídnych bodov, aby sme mohli
sezónu a šampionát odštartovať na
pevných základoch.“

Po Silverstone sa ešte tím presunie do
Belgicka na 6-hodinovku v Spa v máji.
A potom príde vrchol sezóny – 24 hodín Le
Mans v júni. Otázka teda znie, či GT dokáže napodobniť svojho prapredka v rokoch
šesťdesiatych a obhájiť víťazstvo vo svojej
kategórii.
„Celý šampionát sa točí okolo Le Mans,“
dodáva Tincknell. „Ford vyhral v roku 66
a tiež v roku 67, a naše číslo tento rok je 67.
Keby teda GT s číslom 67 dokázalo vyhrať
50 rokov od víťazstva v roku 1967, tak budem
celkom spokojný. A keby som sa mal vrátiť
k otázke, čo by som radšej vyhral, tak najradšej oboje, ale inak určite Le Mans. Faktom je,
že za Le Mans sa dávajú dvojnásobné body
a to vám v celkovom hodnotení šampionátu
dáva veľkú výhodu. Vyhrať tam a máme
nakročené za titulom.“
Fotenie sa už takmer končí, no ešte
sa stihneme Mückeho opýtať, ako vníma
podporu od zamestnancov Fordu? „Som
rád, keď ju vidím. Niekoľkokrát som navštívil
Kolín a je pozoruhodné ako veľmi ma podporujú,“ hovorí. „Mnohí z nich sledovali Le
Mans naživo, teraz sú nato hrdí, dávajú nám
pocítiť, že byť pilotom je niečo veľmi prestížne. Nám to nesmierne pomáha, preto vás
prosím, neprestávajte.“
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Nápad

NA DOBRÚ NOC
Jazda autom je jeden z najlepších
uspávacích prostriedkov pre malé
deti. Nie vždy však môžete len tak
vyraziť s drobcom v sedačke, Ford
preto ponúka riešenie.
Dávno známy fakt, že čerstvo narodené
potomstvo pripraví rodičov o spánok, podľa britských vedcov je to len za prvý rok
prebdených 44 dní navyše, pretože nočný
spánok vydá v priemere tak na päť hodín.
Ford však prináša postieľku, ktorá by
tieto čísla mohla zmeniť. Max Motor

Dreams v spolupráci s aplikáciou v telefóne
dokáže dieťatku nasimulovať jazdu autom.
Prostredníctvom aplikácie si zaznamená
trasu a zvuk motora, ktorý následne reprodukuje a svetlom naznačuje pohyb po
virtuálnej ceste.
„Po dlhých rokoch rozhovorov s mamičkami a oteckami sme zistili, že rodičia novorodencov často zúfalo túžia aspoň jednu noc
sa poriadne vyspať. Hoci však krátka jazda
rodinným autom dokáže bábätko priam zázračne uspať, úbohí rodičia musia ostať bdelí
a ostražití za volantom,“ hovorí návrhár

postieľky Max Motor Dreams Alejandro
López Bravo zo španielskeho kreatívneho
štúdia Espada y Santa Cruz, ktoré je výrobcom oceneného návrhu. „Postieľka Max Motor Dreams by mohla mnohým ľuďom aspoň
trochu uľahčiť každodenný život.“
Postieľka vznikla ako nápad v reklamnej agentúre, ktorá pre španielsky Ford
pripravovala kampaň na modely C-MAX
a S-MAX. Preto zatiaľ existuje len ako jediný prototyp. Veľký záujem potenciálnych
zákazníkov by však mohol onedlho spustiť
sériovú výrobu.

Zoznam autorizovaných
predajcov a opravcov FORD

Okrem zvuku a vibrácií
simuluje postieľka aj
„pohyby“ vonkajšieho
osvetlenia ako pri
jazde v noci

Mechanizmus
umiestnený priamo
pod lôžkom presne
kopíruje pohyby
pruženia počas jazdy

Aplikácia dokáže
zaznamenať viacero
trás, takže keď drobca
neuspí na prvý pokus,
môžete skúsiť dlhšiu

Obľúbenú trasu
dieťatka je potrebné
najprv zaznamenať
prostredníctvom
mobilného telefónu

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 13 131

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

0850 123 495

www.fordszilcar.sk

ford@fordszilcar.sk

SZILCAR PARTNERS*

Nová Rožňavská 134/A

Bratislava

0850 123 495

www.fordszilcar.sk

szilcarba@fordszilcar.sk

UNICAR

1. mája 68/1848

Liptovský Mikuláš

044/32 40 925

www.unicar.sk

fordpredaj@unicar.sk

* Len autorizovaný opravca vozidiel FORD
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NOVÉ SUV VOZIDLÁ

FORD KUGA & EDGE
Výkonné, inteligentné a štýlové.
Chcete urobiť odvážne rozhodnutie?
Odpoveďou je nový Ford Kuga alebo väčší Ford Edge.

