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Mustang BULLITT
Špeciálna edícia po prvý raz v Európe!

Buduj svoje meno. Buduješ svoj biznis.
Nový Ford Transit Custom.
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Milí čitatelia,
už od svojho začiatku sa tento rok u nás nesie
v znamení zmien a noviniek. Prvá je personálna.
Vo februári sme u nás privítali nového generálneho riaditeľa spoločnosti, Alexandra Vyšeka.
V rozhovore s ním sa dozviete, ako vníma značku
Ford dnes a tiež aké sú jeho predstavy a vízie pre
značku Ford na Slovensku do budúcna.
Druhá novinka je produktová. Tešíme sa, že
Ford potvrdil príchod tretej generácie špeciálnej
edície Mustang Bullitt do Európy. Možno si pamätáte naháňačku z kultového ﬁlmu Bullittov prípad,
v ktorej sa tmavozelený Mustang GT 390 fastback
prepletá ulicami San Francisca... Film oslavuje
tento rok 50 rokov od premiéry, poctou legende je
produkčná verzia výhradne s 5-litrovým motorom V8. Prejaviť poctu historickým kúskom tohto
ikonického auta sa rozhodli aj majstri z dánskej
spoločnosti REC Watches. Tí zachraňujú staré
Mustangy zo šrotovísk, aby ich premenili na luxusné hodinky.
Ďalšia zmena sa dotkla automobiliek všeobecne, týka sa sprísňovania emisných limitov. Doteraz uvádzané spotreby vypočítavané metodikou
NEDC boli zastarané, reálna spotreba sa od tej
deklarovanej začala vzďaľovať. Riešením má byť
nová metodika WLTP, ktorou sa nameraná spotreba výrazne približuje tej reálnej. Ako tento krok
ovplyvní výrobcov a čo z neho bude vyplývať pre
spotrebiteľov, približujeme na ďalších stranách.
Na záver spomeniem aj tému, ktorá novou nie
je. Športové modely. Tie sú neodmysliteľnou súčasťou portfólia modrého oválu. Pozrieme sa na
novú Fiestu ST, taxikára jazdiaceho na Focuse RS
aj na súboj najdivokejších vozidiel z dielne Ford
Performance, ktorý prebehol na španielskom
okruhu Motorland Aragon.

Soňa Lovíšková
PR špecialista, Summit Motors Slovakia
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Objavte Nový Transit Custom
Prvý dojem je dôležitý, tak ho urobte nezabudnuteľný s Novým
Transit Custom. Aj vďaka výrazným LED svetlám na denné svietenie,
flexibilnému nákladnému priestoru s priechodom pre dlhé predmety
a pripojeniu SYNC 3 môžete robiť zázraky a budovať si dobré meno.
Pozrite si ho na ford.sk

34 Kuriozita
Práca snov: nórsky taxikár
jazdí na Focuse RS
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priezvisko a adresu trvalého bydliska, aby sme Vás vedeli identiﬁkovať.
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NOVINKY

NOVINKY
Zmena vo vedení
Schválené zlepšenia

Športovo aj s rodinou

Pre majiteľov, ktorí chcú vyťažiť zo svojho Fordu viac výkonu a jazdnej dynamiky, pripravil
Ford oﬁciálny katalóg dielcov Performance
Parts aj pre Európu. Na úvod obsahuje približne 70 položiek na úpravu karosérie, podvozku
či motora pre Fiestu, Focus a Mustang. Dostupné sú v oﬁciálnej predajnej sieti Fordu alebo cez internet (ford-prislusenstvo.sk). Dobrou správou pre majiteľov je, že ich inštaláciou
neprichádzajú o záruku na svoje vozidlo.

Modely C-MAX a Grand C-MAX dostali novú atraktívnu verziu
Sport. Jej charakteristickými prvkami sú strecha a ďalšie exteriérové detaily ako zrkadlá v lesklom čiernom vyhotovení a výrazný
spojler na piatych dverách. Špeciﬁcky sú tiež riešené predné svetlá
s LED na denné svietenie a hmlovky s čiernym lemovaním. Špeciálne pre túto verziu boli navrhnuté aj 17- a 18-palcové disky z ľahkých zliatín. Interiér je vybavený športovými sedadlami vpredu,
čierne poťahy majú sivé kontrastné prešívanie. Upravená konzola medzi prednými sedadlami ponúka viac priestoru na drobnosti
potrebné na rodinných výletoch ako sú hračky, mobilné telefóny či niečo na zahryznutie. Štandardnou výbavou verzie Sport sú
štartovanie tlačidlom Ford Power, vyhrievané a elektricky sklopné
zrkadlá, automatické svetlá s asistentom diaľkových svetiel, dažďový senzor či parkovacie senzory vzadu. Ďalšími zaujímavými
dostupnými technológiami sú napríklad parkovací asistent Active
Park Assist s podporou pozdĺžneho aj priečneho parkovania, bezdotykové otváranie piatych dverí či informačno-zábavný systém
SYNC 3. C-MAX a Grand C-MAX Sport sa ponúkajú s najnovšími
motormi Ford EcoBoost (1,0 l 74 kW a 92 kW; 1,5 l 110 kW a 132 kW)
a TDCi (1,5 l 70 a 88 kW; 2,0 l 110 kW a 125 kW).

Čierna je trendy

Odsedí si to
Kvalita sedadiel je pre vodiča jedným z najdôležitejších kritérií dlhodobej
spokojnosti s vozidlom. Výrobcovia preto do ich vývoja investujú nemalé
prostriedky. Ford nasadil do akcie novinku s názvom Robutt, teda robotický zadok. Tento robot simuluje nastupovanie a vystupovanie z vozidla,
tým pomáha inžinierom určiť, ktoré miesta vo výplni sedadiel sú touto
frekventovanou činnosťou najviac namáhané a tým si zaslúžia zvýšenú
pozornosť. Doteraz sa takéto testy robili s pomocou pneumatických valcov, ktoré sa po sedáku prevaľovali hore-dole, čo neposkytovalo úplne
presné výsledky. Robutt simuluje ľudský pohyb omnoho precíznejšie,
tvarom a hmotnosťou pripomína urasteného chlapa. V rámci vývoja novej Fiesty absolvoval 25 000 cyklov nastúpenia a vystúpenia, čo zodpovedá desaťročnému používaniu auta. To všetko za iba dva týždne.

Ford Ranger vymenil chróm za štýlovú
čiernu. V novej limitovanej verzii Black Edition má okrem mriežky a rámu nad korbou
čiernou farbou lakované aj kolesá a ďalšie
vonkajšie detaily. Všetkých 2 500 plánovaných kusov vychádza z výbavy Limited
so štvordverovou karosériou Double Cab.
K bohatej výbave patrí systém SYNC 3, cúvacia kamera, parkovacie senzory, kožené
čalúnenie či dvojzónová klimatizácia.

Novým generálnym
riaditeľom oﬁciálneho importéra vozidiel
značky Ford na Slovensku, spoločnosti
Summit Motors Slovakia, sa vo februári 2018
stal Alexander Vyšek.
Svoju kariéru v automobilovom priemysle
naštartoval v roku 2005 v spoločnosti General
Motors v Rakúsku, kde postupne získaval skúsenosti na viacerých pozíciách v oblasti marketingu, popredajných služieb a predaja. Od
roku 2010 pôsobil ako manažér obchodných
operácií a následne ako riaditeľ pre služby
zákazníkom pre značku Jaguar a Land Rover v
ČR. „Cítim, že je správny čas pridať sa k Fordu,
keďže značka má veľmi atraktívne portfólio
modelov, skvelý dizajn a ponúka širokú škálu
produktov pre takmer každú skupinu zákazníkov. Mojím cieľom je vybudovať silný vzťah
medzi slovenskými zákazníkmi a značkou
Ford – chceme sa stať najlepšími v triede pri
riešeniach mobility našich zákazníkov“, predstavil svoju víziu nový generálny riaditeľ. Viac
sa o jeho plánoch dozviete v rozhovore na ďalších stranách.

Najväčšia reklama
Nový Ford EcoSport sa zapísal do Guinessovej knihy svetových rekordov naozaj nečakaným spôsobom. Španielsky importér značky totiž na
jeho propagáciu použil ten najväčší billboard na svete. Zaberal plochu až
5 265 m2, to zodpovedá 20 tenisovým kurtom a predchádzajúci rekord
zo Saudskej Arábie prekonal o takmer 250 m2. Reklama vážiaca dve
tony bola na budove Espana v španielskom hlavnom meste Madrid
umiestnená do konca februára. Po zvesení bola venovaná nadácii
Apascovi Foundation, ktorá pomáha zamestnať zdravotne postihnutých ľudí. Použité materiály tak mohli byť ďalej využité.

Európska jednotka
Úspech úžitkových vozidiel Ford v Európe
pokračoval aj v roku 2017. Spolu 352 200
predaných vozidiel znamená medziročný
nárast o 7,2 percent a nový rekord. Vďaka
týmto výsledkom sa trhový podiel Fordu
v segmente ľahkých úžitkových vozidiel zvýšil na 13,5 percenta. Najsilnejším trhom je
tradične Veľká Británia, kde je Ford jednotkou už viac ako pol storočia. Okrem rodiny
Transit, v ktorej dominuje Custom s predajom 123 100 kusov, má výborné výsledky aj
pick-up Ranger. S počtom 44 000 predaných kusov je jednotkou vo svojom segmen-
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te v celej Európe a prvenstvo mu patrí aj na
Slovensku. „Ako môže Ford nadviazať na
rekordný rok 2017?“ hodnotí Hans Schep,
generálny riaditeľ pre úžitkové vozidlá, Ford
of Europe. „Poviem vám ako. Tým, že počas
nasledujúcich mesiacov vynoví celú svoju
európsku ponuku úžitkových vozidiel. A vďaka tomu, že máme doposiaľ najsilnejší sortiment a na obzore sa črtajú vzrušujúce elektriﬁkované úžitkové vozidlá, sme odhodlaní
udržiavať naše európske obchodné operácie
v pohybe tým najefektívnejším spôsobom
pri čo najnižších nákladoch.“

Drží pozíciu
Tretí rok po sebe je Ford Mustang najpredávanejším
športovým automobilom na svete. Podľa štatistiky
IHS Markit, ktorá svojou metodikou dokáže zmapovať 95 percent celosvetových nových registrácií
vozidiel vo viac ako 80 krajinách sveta, si v roku 2017
našlo nových majiteľov až 126 000 Mustangov. Až
dve tretiny Mustangov ostávajú v USA, z európskych
trhov sa najlepšie predáva v Nemecku (5 742), vo
Veľkej Británii (2 211) a vo Francúzsku (942), veľmi
populárny je tiež v Číne (7 125). Globálne je najpopulárnejšia verzia GT s motorom 5.0 V8.
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Nový Mustang Bullitt, ktorý je po prvý raz oﬁciálne dovážaný aj do Európy, prišli na prestížny ženevský autosalón odhaliť
Chase a Madison McQueenovci – vnuk a vnučka slávneho hollywoodskeho herca a producenta Steva McQueena.

KAŽDÝ MÁ SVOJ ŠTÝL
Hlavnou hviezdou stánku značky Ford na tradičnom Medzinárodnom autosalóne
v Ženeve bol exkluzívny Mustang Bullitt, nestratilo sa však ani technológiami
nabité SUV Edge či praktický a priestranný rad Tourneo.
Špeciálna edícia Mustangu inšpirovaná
kultovým ﬁlmom Bullittov prípad prichádza po prvý raz aj do Európy. „Naša nová
špeciálna edícia modelu Ford Mustang
Bullitt odkazuje na jedinečnú hrdú tradíciu,
ktorá nás spája s rodinou McQueenovcov,
a preto sa tešíme, že ju môžeme po prvýkrát
ponúknuť aj európskym zákazníkom,“ povedal Steven Armstrong, viceprezident skupiny a prezident spoločnosti Ford Motor Company pre Európu, Stredný východ a Afriku.
Snímka so Stevom McQueenom v hlavnej
úlohe oslavuje tento rok 50. výročie svojej
premiéry, preto odhalenie nového Mustangu
Bullitt prebiehalo v spoločnosti tretej generácie rodiny McQueenovcov Chasa a Madison. Tretí Mustang Bullitt bude poháňať
motor 5.0 V8 s výkonom až 341 kW, viac sa
o jeho unikátnom dizajne aj technológiách
dočítate na strane 22.

VRCHOL S MENOM EDGE
Nové SUV Edge je doposiaľ technicky najvyspelejšie SUV automobilky Ford. Pochváliť sa
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môže mimoriadne širokou ponukou asistenčných technológií, ktoré zvyšujú komfort jazdy
a znižujú stres zo šoférovania. Patrí k nim
adaptívny tempomat s funkciou Stop-andGo, ktorý je schopný vozidlo úplne zastaviť a po pár sekundách sa opäť pohnúť bez
zásahu vodiča, skombinovaný so systémom
udržiavania vozidla v strede jazdného pruhu.
Systém brzdenia po zrážke pomáha znížiť následky potenciálneho ďalšieho nárazu. Únikový asistent riadenia pomáha vodičovi vyhnúť
sa prekážke podporným zásahom do riadenia.
K pohodliu v kabíne prispieva systém bezdrôtového indukčného nabíjania mobilných
telefónov. Multimediálny systém SYNC 3
poskytuje nový zvukový zážitok prostredníctvom špičkového audiosystému B&O PLAY.
Vodič má pred sebou plne konﬁgurovateľný digitálny prístrojový panel s 3D graﬁkou,
cestujúci si užijú výhľad cez panoramatické
strešné okno po celej dĺžke strechy. Optimálny komfort zabezpečí tiež vyhrievanie
a chladenie predných sedadiel, vyhrievanie
zadných sedadiel a vyhrievanie volantu.

V novom Edge debutuje 2,0-litrový motor EcoBlue preplňovaný dvoma turbodúchadlami v kombinácii s osemstupňovou
automatickou prevodovkou. Jeho výkon
175 kW je optimálne využitý vďaka adaptívnemu programu radenia, na cestu ho prenáša inteligentný pohon všetkých kolies od
spoločnosti Ford. Štandardný systém dodatočnej úpravy výfukových plynov pomocou
selektívnej katalytickej redukcie dokáže lepšie znižovať emisie oxidov dusíka.
Prepracovaný exteriér modelu Edge sa
vyznačuje novým riešením prednej časti so
širokou mriežkou chladiča, prepracovanou
zadnou časťou a výraznejšími prelismi na bokoch karosérie. K dispozícii budú disky kolies
s priemerom až 20 palcov. Zvlášť atraktívnu
úpravu poskytne športový balík ST Line.

VYNOVENÁ PONUKA RADU TOURNEO
Rad praktických mikrobusov Tourneo prichádza v prepracovanej podobe s hodnotnejším exteriérom aj interiérom. Zmenami
prešli všetky tri dostupné verzie, ktoré sa

V modernizovanej
podobe sa na výstavisku
Palexpo v Ženeve
predstavili veľké SUV
Edge vybavené úplne
novými technológiami
pre viac pohodlia na
palube a tiež všetky
verzie rodiny Tourneo od
malého Courier (vľavo)
až po veľký Custom
(vpravo) s výraznejšími
maskami a novými
motormi.

odlišujú svojou veľkosťou. Vrcholom ponuky je Tourneo Custom, ktoré zvládne až
deväťčlennú posádku. Teraz má výraznejšie
spracovanie prednej časti a predovšetkým
úplne nový interiér, ktorý ponúka aj možnosť
VIP usporiadania vzadu so šesticou sedadiel
v dvoch radoch otočených oproti sebe.

Stredný rad Tourneo Connect s piatimi alebo siedmimi sedadlami dostal nové
pohonné jednotky. Naftový motor z úplne
nového radu EcoBlue s objemom 1,5 litra sa
môže kombinovať s osemstupňovou automatickou prevodovkou, trojvalec
EcoBoost s objemom 1,0 litra disponuje

funkciou vypínania valcov pri nízkej záťaži.
Upravený vzhľad exteriéru aj interiéru dopĺňajú kvalitnejšie materiály v kabíne.
Najmenší Tourneo Courier má všetky motory spojené so šesťstupňovou prevodovkou, inovovaný exteriér a vybavený je informačno-zábavným systémom SYNC 3.
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VRCHOL EVOLÚCIE

Štvrtá generácia modelu Focus je tým najlepším, čo Ford kedy vyrobil pre
najdôležitejší segment európskeho trhu. Vzrušujúci dizajn skrýva priestranný
interiér a špičkové technológie, ktoré nemajú v segmente konkurenciu.
Veľká revolúcia sa odohrala pred 20 rokmi, vtedy sa Ford Escort rozlúčil s nižšou
strednou triedou a na jeho miesto nastúpil
štýlový a inovatívny Ford Focus. Pri vývoji nového Focusu sa Ford výrazne opieral
o skúsenosti a názory zákazníkov. Výsledkom
je hatchback, sedan a kombi s množstvom
vyspelých technológií, ktoré vodičom uľahčia
a spríjemnia život v hustej premávke, v tme
či pri parkovaní. Na výber budú štyri odlišné
charaktery: štýlový Titanium, športový ST-Line, luxusný Vignale a robustný Active.
Úplne nový Focus predstavuje novú ﬁlozoﬁu dizajnu zameraného na človeka,
ktorá spája emocionálny štýl exteriéru s prvotriednou aerodynamikou a interiér s väčším priestorom v kombinácii s mimoriadne
kvalitnými materiálmi a remeselným spracovaním. Štvrtý Focus je prvým vozidlom
postaveným na novej platforme Ford C2. Tá

prináša viac priestoru, nižšiu spotrebu paliva
a väčšiu bezpečnosť pri nehode. Jedinečný
podvozok potvrdzuje postavenie modelu
s najlepšími jazdnými vlastnosťami v triede.
Benzínové agregáty 1.0 EcoBoost a 1.5
EcoBoost pokrývajú výkonové spektrum od
60 do 135 kW. Naftové motory z nového radu
EcoBlue s objemom 1,5 a 2,0 litra dosahujú
výkon 70 – 110 kW. Štandardne sa kombinujú so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou, pre vybrané verzie bude k dispozícii nová osemstupňová automatická prevodovka
s adaptívnym radením.
Štvrtá generácia Fordu Focus ponúkne zákazníkom širokú paletu asistenčných
systémov. Patrí k nim adaptívny tempomat
s fukciou Stop & Go, systém udržiavania
vozidla v strede jazdného pruhu, systém
samočinného parkovania, ktorý je schopný zaparkovať vozidlo bez jediného zásahu

vodiča či systém podpory vyhýbacieho
manévru. Nové adaptívne LED svetlomety majú funkciu prediktívneho osvetlenia
zákrut a prisvecovania dopravných značiek.
Premiéru v európskom modeli Fordu má tiež
projekčný displej.
Focus prináša európskym zákazníkom
tiež technológiu zabudovaného modemu
a ovládania niektorých funkcií auta na diaľku
cez aplikáciu v telefóne FordPass Connect.
Bezdrôtová nabíjacia podložka umožňuje
jednoducho nabíjať kompatibilné smartfóny. K dispozícii je tiež informačno-zábavný
systém SYNC 3 s ovládaním cez 8-palcovú
dotykovú obrazovku alebo hlasové povely.
Vrcholné ozvučenie B&O PLAY s deviatimi
reproduktoromi má výkon 675 W.

Podobne ako minulý rok predstavená Fiesta aj Focus prichádza
s troma štýlovými verziami s jedinečným charakterom:
športovou ST Line, luxusnou Vignale a robustnou Active.

Podrobnejší materiál s predstavením
nového Focusu nájdete v jesennom čísle.

Úplne nový interiér Focusu má ešte intuitívnejšie rozloženie ovládacích prvkov a je zostavený z výnimočne kvalitných materiálov,
úplnými novinkami sú projekčný displej pred vodičom a otočný volič automatickej prevodovky.

Spolu s päťdverovým hatchbackom sa predstavilo aj praktické kombi, obe karosérie ponúkajú vďaka predĺženému rázvoru
priestrannejší interiér a aj viac miesta na batožinu, nové riešenie zadných svetiel zvýraňuje šírku Focusu.
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táto investícia by sa mala prejaviť aj v správaní sa ľudí, ktorí mu auto predávajú. A to bez
rozdielu na cenovku. Najmä preto, že človek,
ktorý si kúpi Fiestu, vynaložil na jeho pomery
vysokú čiastku. A aj takýto človek musí pocítiť, že si ho vážime.
Človek, ktorý si kúpi dostupnejšie vozidlo,
viac tlačí na to, aby bolo všetko v poriadku
a aby všetko fungovalo bez problémov. Najmä preto, lebo si nové auto nekupujú každých
pár mesiacov, ale v ich prípade ide o vysokú
investíciu a na dlhý čas.
Z mojich skúseností vyplýva, že rozhodujúci moment je odovzdanie vozidla zákazníkovi.
Práve vtedy zákazník prvý raz vidí zhmotnenú
svoju investíciu. Nie predvádzacie vozidlo, ale
svoje vlastné. Treba spraviť veľa vecí a treba
ich spraviť naozaj poriadne.
Proces odovzdania vozidla sa musí stať jeden z dôvodov, prečo sa človek rozhodne kúpiť si auto u nás. V tom momente sa stretáva
mnoho faktorov. Priestor, v ktorom sa auto
odovzdáva, osoba odovzdávajúceho, drobný
darček, kytica. Pre nás je to každodenná záležitosť. Zabúdame však, že pre našich klientov
ide o výnimočný moment. Ak budeme odovzdávať autá len tak, bokom a narýchlo, lebo
už čaká ďalší, tak to je zle. Zákazník musí cítiť,
že si ho vážime.
Ako vnímate značku Ford ako globálneho
hráča?

Pri tejto značke vnímam jej históriu, pretože
tú si nekúpite. Kvalita automobilov neustále
rastie a práve história je to, čo jednotlivé automobilky odlišuje. Značka Ford túto históriu
má. Ford je globálny hráč, čo nemôže povedať každá automobilka. Ford robí autá pre
celý svet a to je veľký záväzok. Navyše prispôsobuje svoje modelové portfólio. V Amerike
sa chce zameriavať na pick-upy a SUV, teda
na to, čo sa predáva najviac. Pritom sedany sú v Amerike stále dôležité vozidlá. Ford
tak ukazuje, že v prípade potreby vie urobiť
radikálne rozhodnutie, aby bol čo najlepšie
pripravený na budúcnosť. V Európe ponúka
Ford takú komplexnú modelovú ponuku ako
málokto. Konkurujú mu možno štyria výrobcovia. Nie je asi zákazník, ktorý by si u nás nenašiel svoje ideálne vozidlo. To je veľmi silná
stránka značky Ford.
Ako vnímate postavenie značky Ford na
Slovensku?
Z môjho pohľadu sa Ford musí vyrovnať s viacerými výzvami. Konkurujeme automobilkám
s domácou výrobou. Mnoho ľudí to môže
vnímať ako veľkú výhodu, čo nemusí byť
pravda. Spája sa to však s inými ﬁnančnými
a rozpočtovými možnosťami. Na druhej strane si však myslím, že možnosti, ktoré máme,
nevyužívame naplno. Za necelých sto dní na
tomto pôsobisku som už našiel viacero možností, ktoré nestoja veľa peňazí, nie sú veľkou

vedou a treba ich len využiť. Dá sa očakávať,
že ak ich začneme naplno využívať, výsledok
by sa mal prejaviť.
Momentálne sa Ford na Slovensku nachádza na 15. mieste v predajnosti. A to nie je
miesto, na ktoré patrí. S tým, čo ponúkame,
by sme mali byť jednoznačne v prvej desiatke.
Teraz mám pocit, že sme ako šprintér, ktorý
vie, že sa musí kvaliﬁkovať na Olympijské hry.
Musí sa však zlepšiť o sekundu, čo je výrazný
posun. Nepomôže mu viac trénovať či jesť
zdravšie jedlo alebo chodiť skôr spať. To mu
pomôže zlepšiť čas o pár desatín. Pomôže
mu iba zmena prístupu a techniky.
Preto ani ja nechcem, aby kolegovia boli
neustále v práci a pracovali aj cez víkendy
a sviatky. Predajcovia odvádzajú dobrú prácu.
Potrebujeme však zmeniť pohľad a prístup,
viac inovovať a sledovať konkurenciu, čo robia dobre.
Som presvedčený, že naše modelové
portfólio je dobré. Zameriame sa aj na lepšiu
ponuku komplexných riešení mobility. Mojou
najväčšou výzvou teda je komplexne sa zoznámiť so všetkými činnosťami, zistiť, prečo
ich tak robíme a hľadať riešenia, ako ich robiť
lepšie.
Ford na Slovensku vnímam ako veľkú
spoločnosť, takmer ako veľký tanker, ktorý
prepravuje ropu. A s takou loďou sa nedá
jazdiť slalom. Potrebujeme však dať tejto
lodi iný smer. Cítim sa totiž zodpovedný za

VERÍM V POTENCIÁL ZNAČKY
FORD NA SLOVENSKU
Vyštudovaný ekonóm Alexander Vyšek má skúsenosti z viacerých automobiliek, ktoré chce ako
nový generálny riaditeľ oﬁciálneho importéra vozidiel značky Ford na Slovensku aplikovať do praxe.
Podľa jeho entuziazmu a odhodlania to vyzerá na naštartovanie novej, zaujímavej dynamickej éry.
Vaše priezvisko znie našim ušiam veľmi
blízko. Aký príbeh sa za ním skrýva?
Som Rakúšan, rodený Viedenčan. Moja mama bola Češka a otec Rakúšan. České priezvisko však pochádza od moravskej babičky
môjho otca. Časť rodiny mám v Prahe, kde
som sa naučil základy češtiny. Jazyk som sa
však lepšie naučil až keď som 7 rokov pôsobil v Českej republike. Teraz sa však snažím
učiť aj slovenské slová, tak som zvedavý na
výsledok.
Ako ste sa z ﬁnančnej sféry dostali k autám?
Autá boli odmalička mojou vášňou a zaujímal
som sa o ne. K bankovníctvu som sa dostal
tak, že som brigádoval v banke. Po skončení
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školy som dostal príležitosť pracovať na projektoch a nejaký čas som sa tomu venoval.
Cez deň som pracoval v banke, večer som
chodil na univerzitu, až kým som nešiel na rok
študovať do Anglicka. Po návrate do Rakúska
som začal pracovať v Opli ako praktikant.
Časom sa otvorili ďalšie pracovné ponuky na
marketingu a v popredajných službách. O automobilový priemysel som sa však zaujímal
odmalička.
Pokračovali ste v značke Jaguar Land
Rover. Ako ste vnímali prechod od bežnej
značky k výrobcom zameraným na prémiové
automobily?
Z môjho pohľadu sa čoraz viac stiera rozdiel

medzi prémiovými a ostatnými značkami.
A to z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že už aj prémiové značky viac tlačia na predajné čísla než
to bolo pred piatimi či desiatimi rokmi. Druhý
je ten, že aj ostatné značky chcú posúvať
svoje modelové portfólio smerom k prémiovým výrobcom a ukázať, že dokážu klientom
ponúknuť niečo viac.
Nech si už zákazník kúpi akékoľvek auto,
tak aj to najlacnejšie auto je ešte stále dosť
vysoká položka. Aj pre človeka, ktorý si kúpi
Ford Fiesta, ide o vysokú investíciu, najmä ak
si to porovnáme s platom. Dokonca si dovolím povedať, že v pomere k platu ide o vyššiu
investíciu ako keď si bohatý človek kúpi prémiové vozidlo. Preto som presvedčený, že
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VIZITKA
Alexander Vyšek (39) je vyštudovaný ekonóm. Je ženatý, býva vo Viedni, kde má celé
rodinné zázemie. Má dvoch synov (6 rokov
a 6 mesiacov).
Diaľnica alebo kľukatá cesta?
Po diaľniciach som sa najazdil už dosť. Radšej kľukatá cesta, na ktorej lepšie spoznám krajinu.
Obľúbené jedlo?
Poctivá česká sviečková od mamy, ktorá najlepšie
chutí na druhý deň. No a vianočný zemiakový šalát.
Obľúbený nápoj?
Coca Cola Light. Nepijem kávu ani veľa alkoholu. Namiesto toho je mojou drogou Coca Cola Light.
Ako relaxujete?
Hrám s priateľmi futbal. Pri ňom sa viem vynikajúco
uvoľniť a oddýchnuť. Ale rád sa hrám aj so synmi.
Obľúbený futbalový klub?
V Rakúsku Austria Viedeň, v Anglicku Liverpool
a v Nemecku Borussia Dortmund. Na futbal chodím
aj s manželkou na dovolenke.

tovým motorom. Navyše motory EcoBoost
získali viacero ocenení Motor roka, čo svedčí
o ich kvalitách, na ktoré sa zákazníci môžu
spoľahnúť.
Zaujímavým riešením je aj 10-stupňová automatická prevodovka v modeli Ford
Mustang. Neviem, kam to až pôjde. Možno
budú mať autá toľko prevodov ako horské bicykle, je to však zaujímavá cesta.
Interne sa hovorí o elektriﬁkácii, mnoho však napovedá aj to, kam Ford investuje.
Nová generácia modelu Ford Focus jazdí na
nemeckých diaľniciach úplne samostatne
a čoskoro to príde aj do sériovej ponuky.
Ford je globálna značka, no v Európe má iné
portfólio ako v Severnej Amerike. Myslíte si,
že by sa veľké SUV z Ameriky mohli objaviť
aj v Európe?
Ford to už do istej miery urobil, keď v Európe
predstavil model Edge. Určite je to lepšie
riešenie, ako vyvíjať SUV tejto veľkosti pre
Európu. Pri pick-upoch ako F150 a 250 som
skeptický. Nezabúdajme na ich veľkosť. Bol
by problém pohodlne a bezpečne s nimi jazdiť v európskych mestách a to nehovorím
o parkovaní v podzemných garážach. Vychádzam aj z reálneho dopytu zákazníkov o veľké
pick-upy a ten nie je veľký. Navyše tento záujem vieme pokryť naším modelom Ford Ranger. Na dovolenke v Amerike som jazdil na
Forde Expedition a neviem si predstaviť, že
by som v európskych mestách jazdil s takým
veľkým autom. Nehovoriac o spotrebe.

Ford Mustang je niečo úplne iné. Európsky
Ford dlho bojoval, aby ho dostal do distribúcie a predajné čísla hovoria, že to bol dobrý
ťah. Existuje komunita ľudí, ktorí by si ho kúpili aj tak. My sme však eliminovali problémy
s individuálnym dovozom cez divné kanály.
Ak si dnes niekto chce kúpiť legendárny
Mustang, tak príde k svojmu predajcovi značky Ford a dostane slušnú ponuku vrátane záruky a servisu. Mnoho ľudí identiﬁkuje značku
Ford práve cez model Mustang. Preto je dobré, že ho máme v ponuke.
S vaším nástupom sa spája aj ambícia
zmeniť vzťahy so zákazníkmi. Niečo ste už
naznačili, čo však bude nasledovať ďalej?
Musíme zlepšiť svoju orientáciu na zákazníka a vychádzať mu v ústrety. Ponúkame
služby tak, ako ich chceme my a nie tak, ako
ich potrebuje zákazník. Preto by sme mali byť
otvorení v čase, keď má zákazník čas prísť.
Naše služby treba nastaviť tak, aby ich zákazník chcel využívať. Teraz iba musí. Zatiaľ je to
chcenie spojené väčšinou iba s kúpou auta.
Niekedy však ľudia kupujú auto preto, lebo
riešia svoju mobilitu a spája sa to s veľkým
úverom.
Ani servis nie je úplne príjemná vec, ale
zákazník to musí podstúpiť. A práve to chceme zmeniť. Automobilová značka musí byť
v budúcnosti poskytovateľ mobility. Predajca
Fordu bude centrálnym miestom kontaktu
so značkou, keď zákazník potrebuje pomoc.
A nemusí za všetko platiť. Kľúčom k dobrým

vzťahom so zákazníkmi sú služby a poskytovanie toho, čo vieme najlepšie.
Medzi služby patrí napríklad požičanie dodávok zákazníkom, ktorí potrebujú previezť
niečo veľké. A chceme, aby sa zákazníci vtedy obrátili na svojho predajcu Ford, ktorý im
pomôže.
Vzťahy sú dvojstranné. Preto nemôžeme
od zákazníkov iba požadovať peniaze, ale
niečo by sme im mali dať aj dobrovoľne a pomáhať. Úspešní predajcovia to však už vedia
a robia to. Chceme byť priateľskou značkou
a dodať naším vzťahom ľudský rozmer.
Ako ste momentálne spokojný s predajnou
sieťou?
Máme 14 dílerov a pre naplnenie našich ambícií nepotrebujeme sieť zväčšovať. Zvyšovať
predaje sa dá aj bez toho. Dílerom musíme
najprv ponúknuť dobrý obchodný model
a časom sa nám to vráti. Mnoho našich dílerov predáva iba značku Ford, čo sa spája s nemalými investíciami. A to vnímam ako prejavenú dôveru, ktorú chcem vrátiť. S predajnou sieťou som však momentálne spokojný,
určitý priestor vidím skôr v doplnení servisu
v južnej časti Slovenska.
Počas návštevy dílerskej siete som zistil,
že Slovensko je nádherná hornatá krajina
s množstvom krásnej prírody. Už sa teším, až
ho aj s rodinou spoznám. Myslím si, že Slováci
majú ešte mentalitu, keď chcú niečo dosiahnuť a majú ambície meniť veci k lepšiemu.
A na to sa teším.

Ideálna dovolenka?
Objednať si auto na tri týždne, rezervovať si hotel na
tri dni a zvyšok času bez plánu cestovať a objavovať.
Vaše záľuby?
Futbal, rodina a strategické stolové spoločenské hry.

všetkých ľudí, ktorí sú spätí so značkou Ford.
Nie je to iba 52 ľudí na importe, ale aj mnoho
zamestnancov u jednotlivých predajcov. Na
Slovensku máme 14 dílerov, ktorí zamestnávajú samotných predajcov, mechanikov, administratívnych pracovníkov. A do určitej miery sme spoluzodpovední aj za nich a za ich
rodiny, aby dostávali každý mesiac výplatu
a aby mali dobrý život. A aj to je moja misia.
Prepracovať značku tak, aby bola moderná,
aby bola modelová ponuka zaujímavá pre
slovenského zákazníka, aby značka počúvala,
čo ľudia potrebujú a chcú a v daný moment
vedela splniť ich potreby a očakávania.

Ford Custom. Minulý víkend som sa sťahoval,
potreboval som prevážať viacero veľkých
vecí a bolo to až nečakane príjemné vozidlo.
Vždy som to vnímal ako nákladné auto. Toto
však malo kožené sedadlá, adaptívny tempomat a dotykovú obrazovku. A prekvapili
ma aj pozitívne reakcie okolia. V Salzburgu
mám mnoho známych, ktorí chodia do prírody, športovať, jazdia na bicykloch, surfujú
a žijú aktívny život. Do tohto auta sa im vojde
všetko potrebné športové náradie, z čoho boli
prekvapení. Rodičov presviedčam na kúpu
modelu Ford C-Max. Nastúpia do neho pohodlnejšie než do nízkych vozidiel.

Na akom vozidle momentálne jazdíte?
Čakám na moment, keď si vyskúšam Ford
Mustang, pretože je to ikonické vozidlo a ešte
som na ňom nejazdil. Na to si však vyhradím špeciálny moment. Mojim služobným
vozidlom je momentálne Ford Edge. A musím
povedať, že v ostatnej dobe som si obľúbil

Máte svoj obľúbený model?
Ťažko hovoriť o obľúbenom modeli. Mustang
má výnimočné postavenie ako magnet pre
značku. Občas si chodím sadnúť do našich
vozidiel v predajni a bývam prekvapený, aké
sú kvalitné. Sedem rokov som sedával v prémiových vozidlách a ten rozdiel sa mi zdá
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čoraz menší. Viem si predstaviť, že manželka
by jazdila v modeli Grand C-Max, pretože sa
mi veľmi páči riešenie s posuvnými zadnými
bočnými dverami, ktoré na úzkych parkoviskách nepotrebujú veľa priestoru a deti môžu
pohodlne a bezpečne vystúpiť.
Ford prináša na trh mnohé nové technológie.
Je nejaká technológia, ktorá je vám
špeciálne blízka?
Jeden z mojich motívov, prečo som sa rozhodol pre Ford, bol aj ten, že mnoho výrobcov
robí maloobjemové motory s turbom. Ford
patrí medzi prvých výrobcov, ktorý sa pre
túto technológiu rozhodol a držal sa jej aj napriek mnohým tlakom vrátane obáv klientov
o výdrž a spoľahlivosť. Dnes z toho ťaží a žne
úspechy svojej práce. Ak konkurenti s prepĺňanými motormi začínajú, tak Ford ponúka 7-ročné skúsenosti. A to sa nedá kúpiť.
EcoBoost je jedna z prevratných technológií
a vieme ju ponúknuť aj ako alternatívu k naf-

FordInside 1/2018 13

PREDSTAVENIE

PREDSTAVENIE

Športové sedadlá a volant
nie sú v ST len na okrasu,
okrem troch jazdných režimov
je k dispozícii aj funkcia
kontrolovaného štartu.

CESTOU AJ NECESTOU
Nový Ford Fiesta je skutočne autom na každú príležitosť. V športovej verzii ST poteší milovníkov
rýchlych prejazdov zákrut, verzia Active je určená do prírody. A to nie je všetko, čo Fiesta ponúka.
Medzi malými ostrými hatchbackmi nepatrila Fiesta ST vždy k tým najvýkonnejším autám, rozhodne však bola etalónom jazdných
vlastností vďaka špičkovo vyladenému podvozku. Najnovšia generácia ide v tomto smere
ešte ďalej a ponúka technológie, ktoré z nej
robia najcitlivejšie, najpútavejšie a najzábavnejšie malé auto.
Unikátnym prvkom výbavy v rámci segmentu je samosvorný diferenciál Quaife, ktorý
Fieste ST dodáva bezkonkurenčnú trakciu.
Mechanický systém obmedzuje prenos krútiaceho momentu motora na koleso so zníženou
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priľnavosťou, napríklad na vnútorné koleso
počas prejazdu zákrutou. Znižuje sa tým prekĺzavanie kolesa a vylepšuje sa prenos krútiaceho momentu motora na koleso s vyššou
priľnavosťou, aby sa mohol plne využiť výkon
motora. Diferenciál spolupracuje s technológiou pokročilého smerovania krútiaceho momentu Ford, ktorá pri prejazde zákrutou ďalej
obmedzuje nedotáčavosť aktiváciou brzdy na
vnútornom prednom kolese.
Patentované pružiny s funkciou presmerovania momentu zlepšujú stabilitu, agilitu
a reakcie zadnej nápravy s vlečnými ramena-

mi. Nerovnomerné, nezameniteľné, smerovo
vinuté pružiny sú tvarované za studena a majú
premenlivé stúpanie a priemer naprieč celou
dĺžkou pružiny, ktorá bola vyvinutá priamo pre
úplne nový model Fiesta ST. Kombinujú sa
s dvojplášťovými prednými a jednoplášťovými zadnými tlmičmi Tenneco, ktoré využívajú
technológiu ventilov RC1 na tlmenie závislé od frekvencie. S prevodom 12 : 1 má Fiesta
ST najostrejšie riadenie zo všetkých modelov
Ford Performance. O spomalenie sa stará mimoriadne výkonný brzdový systém s 278 mm
odvetrávanými kotúčmi vpredu a 253 mm

Verziu Active do ľahkého terénu
charakterizuje zvýšený podvozok a ochranné
oplastovanie, má tiež špeciﬁcky spracovaný interiér.

plnými kotúčmi vzadu. Volič jazdných režimov
ponúka tri polohy: Normal, Sport a Track,
elektronický stabilizačný systém je navyše
možné úplne vypnúť. Ďalej je k dispozícii režim
kontrolovaného štartu Launch Control na optimálne zrýchlenie v priamom smere.
Špičkový podvozok umožňuje ostrejšiu jazdu bez straty komfortu a dovoľuje naplno využiť potenciál motora. Fiestu ST poháňa úplne
nový trojvalec EcoBoost s objemom 1,5 litra,
ktorý vďaka preplňovaniu turbodúchadlom
a kombinovanému priamemu a nepriamemu
vstrekovaniu paliva dosahuje výkon 147 kW pri
6 000 1/min. a krútiaci moment 290 Nm, ktorý nastupuje už pri 1 600 1/min. Zrýchlenie z 0
na 100 km/h trvá 6,5 sekundy a maximálna
rýchlosť je 232 km/h. Aj vďaka technológii de-

aktivácie jedného valca pri čiastočnej záťaži je
o 11 % ekologickejší v porovnaní s predchádzajúcou generáciou modelu Fiesta ST200.
Nová Fiesta ST bude od začiatku k dispozícii v troj- aj päťdverovej verzii so športovým dizajnom exteriéru v štýle ST. Súčasťou
štandardnej výbavy budú 17-palcové disky
kolies, voliteľne budú k dispozícii 18-palcové. V štandardnej výbave interiéru sú výrazne
tvarované sedadlá Recaro, radiaca páka s logom ST a skosený volant s prešívaním, ktoré
sa nachádza aj na koženej rukoväti ručnej
brzdy a na manžete radiacej páky. Nechýba
tiež systém SYNC 3 a špičková audiosústava
B&O PLAY.
Pre tých, ktorí si viac užívajú pobyt v prírode
a potrebujú odolné auto aj na menej kvalitné

cesty, je tu Fiesta Active. Disponuje upraveným podvozkom so zvýšenou svetlou výškou
a naladením do ľahkého terénu. Jej robustný
vzhľad s ochranným oplastovaním na nárazníkoch, blatníkoch a prahoch je inšpirovaný modelmi SUV, podčiarkujú ho špeciﬁcké
17-palcové disky kolies. Na prevoz bicyklov, lyží
či iného športového vybavenia sú pripravené
robustné strešné nosiče. Outdoorový štýl pokračuje aj v interiéri so štýlovým čalúnením.
Ak rýchla jazda ani terénne schopnosti nie
sú vašim hlavným kritériom pri výbere auta
a dávate dôraz na luxus, aj pre vás má Fiesta
riešenie. Jedinečná verzia Vignale prináša nadštandardné dizajnové prvky, materiály a spracovanie, o ktorých sa viac dočítate v nasledujúcom vydaní.
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POHODLIE AJ V PRÁCI
Ford prináša novú úroveň komfortu do segmentu jednotonových dodávok a deväťmiestnych
mikrobusov. Prepracované modely Transit Custom a Tourneo Custom posúvajú štandardy.
Spoločným znakom oboch verzií radu Custom je odvážne spracovanie prednej časti.
Dominuje jej vysoko umiestnená lichobežníková maska a štíhle svetlomety, ktoré plynulo
prechádzajú do masívnych bokov. Transit má
trojlamelovú mriežku, Tourneo päťlamelovú
s chrómovým lemovaním a svetlá s dennými
LED. Pre obe verzie sú k dispozícii aj výkonné
xenónové svetlomety.
Palubná doska je inšpirovaná novou
Fiestou. Horizontálne dizajnové prvky vizuálne podporujú šírku kabíny, usporiadanie
ovládacích prvkov je orientované na vodiča.

Vrcholným prvkom výbavy interiéru je informačno-zábavný systém SYNC 3 s osempalcovým dotykovým displejom a s hlasovým
ovládaním, ktorý podporuje aj pripojenie
smartfónu cez rozhrania Apple CarPlay alebo
Android Auto.
Nový dizajn ponúka najviac úložného
priestoru v tejto triede; len v samotnej palubnej doske je k dispozícii až 25 litrov. Hore sú
praktické priehradky, veľkorysá skrinka pred
spolujazdcom obsahuje uzavretú dolnú časť,
do ktorej možno ukladať závesné fascikle
formátu A4. Medzi ďalšie nové praktické

prvky patrí aj vyklápací držiak nápojov pod
radiacou pákou. Vnútorné obloženie dverí
teraz obsahuje tri veľké priečinky a praktickú rukoväť zakomponovanú do ozdobného
obloženia.
Komfort počas celého dňa zaručujú sedadlá s novým dizajnom. Vďaka prepracovanému tvaru penových vankúšov a upravenej
geometrii poskytujú optimálnu oporu. Veľkú
mieru pohodlia ponúka Tourneo aj vzadu, tieto dva rady tvorí šesť samostatných sedadiel,
ktoré je možné usporiadať do konferenčného formátu (druhý rad v protismere). Každé

Nové Tourneo Custom ponúka najluxusnejší interiér v triede, zadné rady môžu byť
tvorené samostatnými sedadlami, ktoré umožňujú aj konferenčné úsporiadanie.
Vodič má k dispozícii asistenčné systémy známe z osobných modelov.
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zo šiestich samostatných sedadiel možno
sklopiť do roviny, otočiť, uložiť na rôznych
miestach alebo úplne odstrániť. Nová konštrukcia sedadiel s prepracovanými penovými výplňami a s novou geometriou poskytuje
optimalizovanú oporu. Zadná časť kabíny
Tournea ponúka výrazne lepšie odhlučnenie
a účinnejší systém klimatizácie. Pre cestujúcich je pripravených šesť konektorov USB na
dobíjanie a audiosystém s 10 reproduktormi.
Transit aj Tourneo prichádzajú s novými
materiálmi, ktorých kvalita zodpovedá určeniu vozidla. Kým v Transite dominuje odolnosť a praktickosť, Tourneo pôsobí s hrubými
tkaninami z priadze alebo s kožou s jemnou
zrnitosťou naozaj luxusne.
Na vysokej úrovni je tiež bezpečnosť, a to
vďaka najmodernejším asistenčným systémom. Premiérovo je v tomto segmente k dispozícii inteligentný obmedzovač rýchlosti,
ktorý informáciu o rýchlostnom limite preberá zo systému čítania dopravných značiek.
Sledovanie mŕtveho uhla varuje pred okolitou

premávkou pri cúvaní z parkovacieho miesta, predkolízny systém s funkciou detekcie
chodcov automaticky brzdí pred prekážkou.
Už aj doteraz boli k dispozícii systém na udržanie vozidla v jazdnom pruhu, adaptívny
tempomat či automatické prepínanie diaľkových svetiel. Unikátnym komfortným prvkom
v segmente je pneumatické odpruženie zadnej nápravy pre osobné verzie, ktoré sa stará
o jedinečný komfort cestovania. Nový Transit
ponúka najlepšie prepravné schopnosti vo
svojej triede aj vďaka inovatívnym prvkom v
nákladovom priestore ako je otvor na veľmi
dlhé predmety v deliacej priečke alebo integrovaný strešný nosič, ktorý môžete sklopiť do
strechy, keď ho nepotrebujete.
Úplne nová rodina pohonných jednotiek Ford EcoBlue zastúpená dvojlitrovým
štvorvalcom prichádza v troch výkonových
verziách: 77, 96 a 125 kW. Krútiaci moment
pri nízkych otáčkach sa zvýšil o 20 percent,
ale spotreba paliva je nižšia až o 13 percent.
Zvlášť hospodárna je verzia Transit ECO-

netic so spotrebou paliva 5,7 l/100 km. Má
špeciálne upravený motor s výkonom 77 kW
vybavený systémom Auto-Stop-Start, pneumatiky s nízkym valivým odporom, inovatívny systém regulácie zrýchlenia a obmedzovač rýchlosti pevne nastavený na 100 km/h.
Šesťstupňová automatická prevodovka
SelectShift sa vyznačuje plynulým preraďovaním a vysokou citlivosťou. V roku 2019
pribudne do ponuky jedinečná verzia PHEV,
ktorá bude schopná prejsť 50 km s nulovými
emisiami, potom sa k elektromotoru pridá
litrový trojvalec z radu EcoBoost.
Tradične je na výber viacero verzií karosérie. Nový Transit Custom obsahuje varianty s dvomi rôznymi výškami strechy, dvomi
možnými dĺžkami rázvoru náprav, s celkovou
hmotnosťou od 2,6 do 3,4 tony pri užitočnom
zaťažení až do 1 450 kg. Dve dĺžky rázvoru sú
k dispozícii aj pre Tourneo. Unikátom v ponuke je stupeň výbavy Sport s dynamickejším
vzhľadom, ktorý korunujú dva pozdĺže pruhy
a 17-palcové zliatinové kolesá.

Inovovaný Transit Custom
prichádza s mimoriadne
praktickým interiérom,
odkladacie priestory na
palubnej doske a vo dverách
majú celkový objem
až 25 litrov, prostredie
v kabíne spríjemňujú nové
príjemnejšie materiály.
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POSTRACH MENOM WLTP

VÝHODY MERANIA METODIKOU WLTP

Sprísňovanie emisných limitov tu máme už viac ako tridsať rokov, v poslednom
období však naberá nebývalé tempo a straší stále viac automobiliek a ich
zákazníkov. Treba mať z novej metodiky merania emisií skutočne strach?
Sprísňovanie sledovania výfukových emisií a zavádzanie nových technológií „čistiacich“ výfukové plyny bolo odjakživa sprevádzané obavami automobiliek aj samotných zákazníkov. Inak to samozrejme nie je
ani v týchto dňoch, kedy sa najviac skloňuje
nová metodika merania emisií WLTP. O čo
vlastne ide?

ZMENY V LABORATÓRIÁCH
V prvom kroku dôjde k zmene postupu pri
meraní emisií v laboratóriách. V súčasnosti
sa totiž spotreba paliva uvádzaná v technickom preukaze vypočítava podľa množstva
oxidu uhličitého zachyteného do špeciálnych
vakov počas laboratórnych meraní označených notoricky známou skratkou NEDC (New
European driving Cycle). Tento spôsob merania bol prvýkrát zavedený ešte v roku 1980,
čo je pri rýchlosti súčasného vývoja v automobilovom priemysle už veru pekne dávno.
Ani preto neprekvapuje, že s postupným
vývojom nových technológií (stop-štart systémy, rekuperačné brzdenie, inteligentné alternátory, špeciálne pneumatiky a pod.) a ich
zavádzaním do praxe sa reálna spotreba od
tej deklarovanej začala vzďaľovať.

Harmonised Light Vehicle Test Procedure),
čiže voľne preložené ako Svetovo harmonizovaný merací cyklus pre ľahké vozidlá.
Tento systém merania emisií vychádza z dlhodobej analýzy súčasných štýlov jazdenia,
takže by mal nameranú spotrebu výrazne
priblížiť tej reálnej. Čo je ale ešte zaujímavejšie, podľa novej normy bude musieť byť
stanovená presná spotreba pre každý jeden
variant výbavy vozidla.
Nový merací cyklus WLTP sa začal aplikovať od septembra 2017. Nie však pre
všetky autá, tie homologované pred týmto
termínom budú mať naďalej uvádzanú kombinovanú spotrebu podľa starej metodiky
NEDC a podľa prísnejších podmienok budú
merané až od septembra 2018 (benzínové
verzie), prípadne dokonca až od septembra 2019 (naftové verzie). V súčasnosti je
však už každé novo homologované vozidlo
merané podľa WLTP. A aby to nebolo úplne
ľahké, tak až do septembra 2018 sa bude
každé, aj nové vozidlo merať súčasne okrem
WLTP aj v režime NEDC. Vznikne tak unikátna možnosť veriﬁkovať oprávnenosť novej
normy, nakoľko budeme vidieť rozdiely
v nameraných hodnotách (viď okienko
NEDC vs. WLTP).

NA SCÉNU PRICHÁDZA WLTP
Ako liek na problém nezodpovedajúcej
spotreby pripravila európska komisia novú
normu označenú ako WLTP (Worldwide
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DO HRY VSTUPUJE AJ RDE
Život ukázal, že metodika laboratórnych
podmienok je jedna vec a reálna premáv-

ka vec druhá. Okrem laboratórnych meraní
WLTP tak budú musieť automobilky svojich
zákazníkov presvedčiť aj meraním emisií
v reálnej premávke. Táto procedúra dostala
pomenovanie RDE. Musí prebehnúť podľa
presne stanovených pravidiel a aj pre samotných testovacích jazdcov bude nesmierne náročné úlohy splniť. Ak dôjde počas merania k zakolísaniu podmienok, musí sa celý
proces prerušiť a začať opäť odznova. Počas
merania v reálnej premávke sa budú sledovať dve veličiny – pevné častice pri benzínových motoroch a oxidy dusíkov pri naftových motoroch. Práve kvôli tejto skúške nás
v budúcnosti čakajú ﬁltre pevných častíc pri
benzínových motoroch a katalyzátory s AdBlue pri naftových motoroch.

ZATIAĽ S TOLERANCIOU
Autá, ktoré svoju homologizáciu nestihli
do septembra 2017 už musia byť „merané“
nielen podľa prísnejšej normy WLTP, ale
aj v reálnej premávke (RDE). Aby však bol
nábeh novej metodiky spravodlivý, emisie
namerané v reálnej premávke môžu byť prechodne max. 2,1-krát vyššie ako tie namerané v laboratóriu. Nazvali to faktor konformity a od septembra 2019 sa zníži z 2,1 na 1,5.
Novú emisnú normu Euro 6d bez akejkoľvek
tolerancie (faktor konformity 1,0) budú musieť nové automobily plniť až od septembra
2020.

Nameraná spotreba
sa znaþne priblíži
k reálnej.

Vyššie priemerné
a maximálne rýchlosti.

Analyzuje viacero
štýlov jazdenia.

Vyšší priemerný
a maximálny
výkon pohonu.

Dlhší testovací úsek.

1 3 5
2 4

Teploty poþas testovania
bližšie k európskemu
priemeru.

Dynamickejšie
a reprezentatívnejšie
zrýchlenia
a spomalenia.

Prísnejšie podmienky
merania.

PREČO V LABORATÓRIU

NEDC VS. WLTP

A prečo sa spotreba áut nemeria na
ceste, ale v laboratóriách? Pretože každý
šofér používa auto inak, má iný jazdný
štýl a rovnakú trasu by prešiel s inou
spotrebou. Žiadna univerzálna hodnota
presnej spotreby sa tak určiť nedá. Aby
teda boli podmienky pri určovaní spotrieb
pre každého rovnaké, v Európe boli
zavedené povinné merania na skúšobných
stoliciach. V presne určených podmienkach,
podľa detailne špeciﬁkovaných pravidiel
teda skúšobní jazdci šliapali v autách
na brzdových stoliciach na plyn, uberali
a pridávali, aby na konci merania prepočtom
zo zachytených emisií CO2 (do špeciálnych
vakov prichytených na výfuk) nakoniec
vypočítali číslo, ktoré sa v podobe
kombinovanej spotreby zapísalo do
technického preukazu.

Pre lepšie porovnanie uvádzame rozdiel v kombinovanej spotrebe nameranej podľa doterajšej normy NEDC a podľa nových
regulí WLTP. Vozidlu Ford C-Max 1.0 EcoBoost (92 kW/125 k)
bola podľa normy NEDC uvádzaná kombinovaná spotreba
5,7 l/100 km, zatiaľ čo podľa nových pravidiel (WLTP) má ten
istý model spotrebovať 6,8 l/100 km. Ide pritom len o novú
metodiku, auto ostáva totožné. Z vyššej udávanej
kombinovanej spotreby tak zákazníci nemusia mať strach.
Teplota merania (°C)

23-30

14

Doba trvania (min.)

20

30

Odjazdená vzdialenosť (km)

11

23

Priemerná rýchlosť (km/h)

34

47

Max. rýchlosť v teste (km/h)

121

131

Podiel voľnobehu (%)

25

13
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EŠTE KRAJŠÍ ŽIVOT

Priniesť Mustang po dlhých rokoch konečne oﬁciálne do Európy bol pre Ford veľmi
dobrý ťah. „Nadšenie Európy pre Mustang
sa ukázalo byť ešte väčšie, než sme si mysleli – na uliciach starého kontinentu jazdí už
takmer 30 000 týchto kultových automobilov,“ uviedol Steven Armstrong, viceprezident skupiny a prezident spoločnosti Ford
Motor Company pre Európu, Blízky východ
a Afriku. „Na cestách je len veľmi málo vozidiel, ktoré dokážu priniesť takéto spojenie
tradície, štýlu a výkonu takej širokej verejnosti. Nový Ford Mustang prichádza s doposiaľ
najatraktívnejšou ponukou.“
Šiesta generácia kultového modelu prichádza teraz s elegantnejším a športovejším
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vzhľadom. Nový tvar prednej časti deﬁnujú
LED svetlá a tiež kapota s nižším proﬁlom
a s integrovanými vetracími otvormi. Zadná časť má upravený nárazník so štvoricou
koncoviek výfuku pre motor V8, difúzor a na
objednávku je k dispozícii aj spojler. Napriek
zmenám, ktoré prispeli tiež k zlepšeniu aerodynamiky, zostali línie Mustangu okamžite
rozpoznateľné. Zvyrazňujú ich tri nové žiarivé
farby: modrá Kona Blue, oranžová Orange
Fury a tmavočervená Royal Crimson. Široká
ponuka diskov kolies obsahuje aj 19-palcové
novinky s rôznymi povrchovými úpravami ako
je niklová, ebenová čierna či leštený hliník.
Interiér nového Mustangu dostal príjemnejšie mäkké materiály a viac hliníkových

Modernizovaný Ford Mustang neprichádza len s novou tvárou. Nové technológie
posúvajú zážitok z tohto klasického športového kupé či kabrioletu na ešte vyššiu úroveň.
Dynamika, komfort aj bezpečnosť sú teraz v Mustangu lepšie než kedykoľvek predtým.

prvkov. Alternatívne je k dispozícii balík Carbon Sport, ktorého súčasťou sú výplne dverí
a poťahy sedadiel z materiálu Alcantara a
obruba prístrojového panelu a hlavica radiacej páky z uhlíkových vlákien. Na zabezpečenie maximálnej miery pohodlia sú v ponuke
aj kožou potiahnuté sedadlá s funkciou
vyhrievania a chladenia a tiež vyhrievaný volant. Pre športové sedadlá Recaro pribudla
možnosť voľby z troch farieb koženého čalúnenia: červené Show Stopper Red, modré
Midnight Blue a čierne Ebony.
Prístrojový panel teraz môže tvoriť aj
12-palcový LCD panel so zobrazením optimalizovaným pre každý režim jazdy. Vodič ho
navyše môže naprogramovať tak, aby zobra-
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Sedadlá majú teraz okrem vyhrievania aj vetranie, zima nebude
ani rukám na volante, pre sedadlá Recaro sú na výber tri farby.

Palubná doska dostala hodnotnejšie materiály, na stredovom
displeji už pracuje najnovšia tretia generácia systému SYNC.

Oba motory – preplňovaný štvorvalec 2.3 EcoBoost
aj päťlitrový osemvalec – sa kombinujú aj s novou
desaťstupňovou prevodovkou.

Znížený predok a nový tvar zadného
nárazníka zlepšujú aerodynamiku,
štyri koncovky identiﬁkujú motor V8.

Typ motora

2.3 EcoBoost

Prevodovka
Maximálny výkon (kW (k) pri min-1)

5.0 V8

M6/A10

M6/A10

231 kW (290 k) pri 5 400

331 kW (450 k) pri 7 000

Max. krútiaci moment (Nm pri min-1)

440 Nm pri 3 000

529 Nm pri 4 600

Najvyššia rýchlosť (km/h)

233/233 [233/233]

249/249 [249/249]

Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

5,8/5,5 [6,0/5,7]

4,6/4,3 [4,8/4,5]

Kombinovaná spotreba (l/100 km)

9,0/9,2 [9,1/9,5]

12,4/12,1 [12,8/12,5]

199/205 [200/211]

277/270 [285/279]

Emisie CO2 (g/km)
Rázvor (mm)

2 720

Dĺžka (mm)

4 789

Šírka (mm)

1 916

Výška (mm)

1 373 – 1 396

[Údaje v hranatých zátvorkách platia pre kabriolet.]

zoval údaje rôznych ukazovateľov v niektorej
zo siedmich farieb. Pri aktivácii funkcie Line
Lock sa spustí animácia v štýle videohry.
Stredový displej je teraz vybavený systémom
SYNC 3 a cez rozhrania Apple CarPlay a Android Auto dokáže spolupracovať s modernými smartfónmi.
Výrazne sa zlepšila tiež ponuka bezpečnostných a asistenčných systémov,
ku ktorým teraz patrí aj prednárazový systém s funkciou detekcie chodcov, adaptívny tempomat s funkciou upozornenia
na dodržiavanie odstupu, upozornenie na
nežiaduce vybočenie z jazdného pruhu či
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aktívny asistent na udržanie vozidla v jazdnom pruhu.
Vzrušujúci výkon a potešenie z jazdy sú
jadrom DNA modelu Mustang už od roku
1964, keď bola uvedená na trh prvá generácia. V ponuke zostávajú motory 2.3 EcoBoost
a 5.0 V8, oba však prešli radom zmien. Preplňovaný štvorvalec s objemom 2,3 litra má
teraz výkon 231 kW, disponuje však technológiou na krátkodobé zvýšenie plniaceho tlaku
turbodúchadla pri plnom zrýchlení, takže zážitok z jazdy je civilnejší a zároveň dynamickejší. Pri päťlitrovom motore V8 sa spoločnosti Ford podarilo zvýšiť výkon až na 331 kW.

Vďaka kombinácii priameho a nepriameho
vstrekovania paliva má motor lepšiu charakteristiku, viac krútiaceho momentu v nižších
otáčkach a tiež vyššie maximálne otáčky.
Obe pohonné jednotky sú v ponuke aj
s úplne novou 10-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorá zlepšuje akceleráciu
aj hospodárnosť. Riadiaca jednotka podľa
zvoleného jazdného režimu optimalizuje fungovanie prevodovky a v každej situácii je tak
k dispozícii správny prevodový stupeň. Vodič
môže voliť prevody aj manuálne páčkami
pod volantom. „Zvyčajne, keď preraďujete, vzdávate sa času,“ hovorí Matthias Tonn,

hlavný inžinier pre Mustang v spoločnosti
Ford of Europe. „Nová 10-stupňová prevodovka zaisťuje, že motor v modeli Mustang
pri preraďovaní nahor dodáva maximálny
výkon i krútiaci moment, čo zabezpečuje
rýchlejšiu akceleráciu a plynulý výkon.“ Šesťstupňová manuálna prevodovka je zlepšená
dvojkotúčovou spojkou a dvojhmotným zotrvačníkom v záujme vyššej odolnosti a rýchlejšieho preraďovania. Motor V8 je štandardne vybavený funkciou kontroly rozjazdu, ktorá zabezpečuje maximálnu trakciu a plynulý
rozjazd zo státia. Funkcia Line Lock, ktorá
uzamkne predné brzdy a umožňuje vodičovi

nechať počas státia preklzovať zadné kolesá
je k dispozícii aj pre motor 2.3 EcoBoost.
Jazdné vlastnosti zásadne zlepšujú prekalibrované tlmiče a upravené zavesenie kolies je doplnené spojom bočnej osi a má tiež
hrubšie stabilizátory. Mustang sa tak menej
nakláňa, prenáša menej pohybov do karosérie a je precíznejšie ovládateľný. Novinkou je na želanie dodávaný systém tlmenia
MagneRide, ktorý dokáže bleskovo reagovať
na meniaci sa štýl jazdy. Tieto adaptívne tlmiče sú plnené kvapalinou, ktorá reaguje na
elektrické impulzy a podľa nich mení svoju
viskozitu, čím sa mení odpor tlmiča. Senzory

monitorujú stav auta tisíckrát za sekundu.
Počet jazdných režimov sa aktuálne rozšíril o dva, k Normal, Sport, Track a Snow/Wet
pribudli Drag Strip na maximálne zrýchlenie
v priamom smere a individuálny My mode.
Elektronika reguluje viacero prvkov a parametrov vozidla ako je posilňovač riadenia, reakcia na plynový pedál, aktivita stablizačného systému či nastavenie zvukovej klapky vo
výfuku. Táto novinka prichádza v kombinácii
s funkciou „Good Neighbour“ (Dobrý sused).
Tú je možné nastaviť na presný čas tak, aby
ste pri štartovaní motora V8 čo najmenej rušili svojich susedov hlukom z výfuku.
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ŠTÝL

Pripravený na jarné
dobrodružstvá?

NADČASOVÝ
MUSTANG

Naša limitovaná ponuka príslušenstva
pre vozidlá Ford Vám s tým pomôže.

Recyklácia patrí k aktuálnym
témam. Ako sa dá využiť staré
auto, to ukazujú
majstri z dánskej spoločnosti
REC Watches. Mustangy
sa v ich rukách menia
na luxusné hodinky.
Za projektom stoja Christian Mygh a Jonathan Kamstrup, ktorí materiál na svoj
luxusný produkt hľadajú na šrotoviskách
po celom svete. Z každého jedného auta sú
schopní vyrobiť niekoľko stoviek kusov hodiniek s cenovkou 1 295 €. V ich kolekcii nájdete
okrem iných inšpirácií aj trojicu modelov venovaných klasickému Fordu Mustang. „Väčšina ľudí vidí len hromadu kovu, pozostatky
bývalého Mustangu. My vidíme niečo úplne
iné – dušu auta a príbeh, ktorý chceme rozpovedať, “ uviedol spoluzakladateľ Christian
Mygh. „Nešrotujeme Mustangy. Privádzame
Mustangy, ktoré sa nedajú opraviť, späť do
života ako hodinky.“
Spoločnosť REC Watches starostlivo
skúma históriu každého vozidla; zhovára
sa s predchádzajúcimi majiteľmi, zhromaž-

ďuje príbehy a obrázky z minulých životov
auta a začleňuje ich do sprievodného videa.
Napríklad počas jedného výletu do Švédska tím narazil na poklad vo forme vzácneho modelu Raven Black z roku 1966, ktorý sa
stal základom pre limitovanú edíciu P51-04
pozostávajúcu z 250 hodiniek. Na žiadosť
majiteľa vyrobia v REC Watches aj úplne nové hodinky zo súčiastok dodaných zákazníkom. Napríklad svetový šampión v driftovaní
Vaughn Gittin Jr. nosí hodinky, ktoré obsahujú
uhlíkové vlákna z karosérie jeho Mustangu
RTR s výkonom 700 koní určeného pre World
Drift Series.

Každý hotový dizajn obsahuje identiﬁkačné číslo vozidla, rok výroby a charakteristické
dizajnové prvky Mustangu. Ručičky a spracovanie ciferníka vychádzajú z prístrojovej
dosky ikonického vozidla, malý ukazovateľ
paliva ukazuje zostávajúcu rezervu náťahu.
Korunka pripomína veko nádrže. Všetky modely z ručne skladaného radu P-51 používajú automatický mechanický strojček Miyota
9130 s rezervou náťahu 48 hodín. Tento je
umiestnený v oceľovom puzdre so zafírovým
sklíčkom s priemerom 44 mm. Štandardnou
výbavou je remienok z teľacej kože, alternatívne sa dá dokúpiť kevlarový.

Pozrite si,
ako sa
z Mustangu
stanú štýlové
hodinky.
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FORD PRÍSLUŠENSTVO

ZÁKLADNÝ NOSIČ

NOSIČ BICYKLOV

Strešný nosič s jednoduchou montážou,
dostupný pre všetky modely Ford.

Uzamykateľný nosič bicyklov vhodný pre
všetky proﬁly základných nosičov.

Napr. pre model FIESTA

THULE FREERIDE 532

LEN ZA

LEN ZA

186 €

49 €

NOSIČ BICYKLOV

STREŠNÝ BOX

Uzamykateľný nosič bicyklov vhodný pre
všetky proﬁly základných nosičov.

Strešný box s objemom 300l vhodný pre
všetky proﬁly základných nosičov.

THULE EXPERT 298

THULE TOURING SPORT

LEN ZA

LEN ZA

99 €

279 €

Ponuka je platná do vypredania zásob a má výlučne informatívny charakter.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Použité sú ilustračné fotograﬁe.

І

www.ford.sk www.ford-prislusenstvo.sk

LEGENDA

LEGENDA

TRETIA POCTA LEGENDE
Hoci sa Ford Mustang objavil v mnohých ﬁlmoch,
Bullitt (u nás uvedený ako Bullittov prípad) so Stevom
McQueenom má v jeho histórii jedinečné miesto. Táto
špeciálna edícia prichádza do Európy po prvý raz.
Ak ste tú scénu ešte nevideli, tak si ju určite
vyhľadajte. Tmavozelený Mustang GT 390
fastback sa prepletá ulicami San Francisca,
zrazu sa na scéne zjaví čierny Dodge Charger
a začína sa kultová naháňačka, ktorú Hollywood dovtedy nezažil. Sú to sedemdesiate
roky, všetko je skutočné, aj náraz do „Chrobáku“ zaparkovaného na kraji cesty. Osemvalce sa prekrikujú v neuveriteľnom koncerte až
kým auto zloduchov neskončí v plameňoch.
A hlavný hrdina, poručík Bullitt, odchádza na
svojom Mustangu.
Film, ktorý tento rok oslavuje 50 rokov od
svojej premiéry, režíroval Peter Yates a vznikol
v produkcii Solar Productions, teda samotného McQueena, a štúdia Warner Bros. Kritika
aj diváci ho prijali veľmi pozitívne a dnes patrí
ku kultovým klasikám sedemdesiatych rokov.
Získal aj prestížnu cenu akadémie Oscara za
najlepší strih a nominovaný bol tiež v kategórii zvuk.
Ford sa k Bullittovi vrátil zatiaľ dvakrát. Prvý
špeciálny Mustang prišiel v roku 2001, druhý
na 40. výročie premiéry v roku 2008. Ich spoločným poznávacím znakom, ktorému zostala
verná aj tretia špeciálna edíca, je tmavozelená farba Dark Highland Green. Alternatívne
však nový Mustang Bullitt bude k dispozícii aj
v čiernej farbe Shadow Black.
Ďalšími poznávacími znakmi budú 19-palcové disky Torq Thrus, pod ktorými vyniknú
červené brzdové strmene Brembo. Vpredu
sú decentné chrómové detaily okolo mriežky
chladiča či predných okien a unikátna čierna
predná mriežka, špeciálne logo Bullitt zdobí
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zadok auta. Interiér so športovými sedadlami
Recaro dostal prešívanie zladené s exteriérom, na palubnej doske na strane spolujazdca
je namiesto tradičného znaku Mustang štítok
s individuálnym číslom. Odkazom na auto
z ﬁlmu je tiež hlavica radiacej páky v podobe bielej gule. Štandardom je 12-palcový LCD
prístrojový panel so špeciálnou uvítacou
animáciou, v ktorej namiesto koňa vystupuje
zelený Mustang. O ozvučenie interiéru sa stará
prémiový audiosystém B&O PLAY s výkonom
1 000 wattov s 12 reproduktormi.
Bullitt však nie je upravený len vizuálne.
Dodávať sa bude len s 5,0-litrovým motorom
V8, ktorý má prepracované nasávacie potrubie, 87-milimetrovú škrtiacu klapku a riadiacu
jednotku z modelu Shelby Mustang GT350.
S týmito úpravami dosiahne motor výkon
341 kW (464 k) a krútiaci moment 529 Nm.
Kombinovať sa bude len so šesťstupňovu manuálnou prevodovkou, ktorá je vybavená systémom vyrovnávania otáčok pri podraďovaní.
Pri každom podradení automaticky aktivovaný
medziplyn upraví otáčky motora tak, aby bola
zmena prevodu čo najhladšia. Okrem toho sa
to postará aj o efektný zvukový moment. K dispozícii budú tiež adaptívne tlmiče MagneRide.
Spoločnosť Ford získala podporu tretej generácie rodiny McQueenovcov – Chasa a Madison – ktorí predstavili nový Mustang Bullitt
v Európe. Vnúčatá Steva McQueena, podporované svojím otcom Chadom McQueenom,
si zahrali vo svojej vlastnej automobilovej naháňačke, ktorá sa odohrala vo švajčiarskych
Alpách v okolí Ženevy.

Pozrite si,
ako McQuennovci
popreháňali
Mustang Bullitt
po kopcoch.

Hviezdou ﬁlmu
bol Mustang
GT390, ktorý
sa Stevovi
McQueenovi
nepodarilo získať
do jeho zbierky.
Ford si na kultový
ﬁlm spomenul
tmavozelenými
Mustangami už
v rokoch 2001
a 2008.

Okrem
špeciálnych
prvkov exteriéru a
interiéru má tretí
Bullitt upravený
aj motor V8,
ktorý okrem
vyššíeho výkonu
dostal aj funkciu
automatického
vyrovnávania
otáčok pri
podraďovaní.
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PROJEKT

NÁPAD

KOLOBEH
VODY

DETI
V CENTRE

Máte špinavé čelné sklo a opäť
prázdnu nádržku ostrekovača?
Možno už čoskoro sa
pravdepodobnosť takejto
situácie zníži, pretože auto si
zachytí dažďovú vodu.

POZORNOSTI
Projekt Jazdím Ford pre život
pokračuje aj v roku 2018.
Podtitul druhého ročníka
znie „Dieťa na palube“, kurzu
v Centre bezpečnej jazdy na
Slovakia Ringu v Orechovej
Potôni sa zúčastnia mamičky.
Mať na palube dieťa znamená zvýšený
stres pre vodiča, najmä ak je rodič jediným
dospelým v aute. Pozornosť sa automaticky
delí medzi premávku a potomka na zadnom
sedadle. Bezpečná jazda si pritom vyžaduje
maximálnu koncentráciu na cestu a dianie na nej. Štatistiky za rok 2017 uvádzajú
až 989 dopravných nehôd, pri ktorých bolo
účastníkom dieťa do 15 rokov. Pri týchto nehodách bolo 23 účastníkov usmrtených a
až 126 ťažko zranených, hmotná škoda presiahla sumu 3,5 milióna eur. Cieľom projektu
Jazdím Ford pre život v roku 2018 je tieto
nelichotivé čísla znížiť.
Pre 112 vybraných účastníčok kurzu je pripravený bohatý celodenný program v Centre
bezpečnej jazdy, o ktorý sa spolu s Fordom postarali aj partneri podujatia. Okrem

Súrodenci Daniel a Lara Krohnovci cestovali minulé leto v rodinnom aute, keď sa otvorili nebesá. No keď sa ich otec Gerd počas
jazdy pokúsil odstrániť šmuhy na čelnom skle, nádržka bola prázdna
– a čelné sklo bolo čoraz špinavšie. „Bola to prietrž mračien. Voda bola všade – okrem nádržky ostrekovača čelného skla,“ povedal 11-ročný
Daniel z nemeckého mesta Jülich.
„Nemohli sme uveriť, že to nikomu predtým nenapadlo,“ dodala 9-ročná Lara. „Aby sme to vyskúšali, rozobrali sme naše hračkárske hasičské auto a čerpadlo sme namontovali na autíčko v akváriu.
Potom sme pridali ﬁltračný systém, ktorý zaistil čistotu vody.“ Nápad
získal prvú cenu v miestnej vedeckej súťaži. Konštruktéri spoločnosti Ford ponúkli montáž plnohodnotného zariadenia do skúšobného
vozidla Ford S-MAX.
„Myšlienku Daniela a Lary mali vodiči priamo pred sebou už desaťročia – a pritom to chcelo len štipku vynaliezavosti, aby sme ju
zbadali. Do piatich minút od začiatku dažďa je nádržka ostrekovačov
úplne plná,“ povedal Theo Geuecke, vedúci oddelenia exteriérových
komponentov karosérie v spoločnosti Ford of Europe. Očakáva sa,
že spotreba vody vo vozidlách sa bude zvyšovať, pretože čistiť je po-

Projekt podporila Miriam
Kalisová, milujúca mamička
a zároveň aktívna šoférka.

praktických tréningov na zvládanie nástrah
šmykľavej vozovky bude ďalej pripravený
kurz prvej pomoci zameraný na deti od Slovenského červeného kríža, meranie zraku od
Neovízie či poradenstvo o detských sedačkách od Candies.
Projektu sa tento rok zúčastní a verejne
ho podporuje moderátorka Miriam Kalisová,
ktorá je sama milujúcou mamičkou a zároveň aktívnou šoférkou: „Som veľmi rada, že
si kurz bezpečnej jazdy môžem vyskúšať aj
ja. Projekt hodnotím ako veľmi užitočný pre
maminy – šoférky. S Fordom preto spoločne
obdarujeme viac ako 100 ďalších mamičiek.
Zameriame sa tiež na šírenie osvety v oblasti bezpečnosti mamičiek s deťmi v aute.“
Hlavným mediálnym partnerom je magazín
MAMA a ja.

SPROSTREDKOVANÝ VÝHĽAD
Projektu Jazdím Ford pre život sa minulý rok
zúčastnilo 257 mladých vodičov. Štatistiky z roku
2017 v porovnaní s rokom 2016 zobrazujú pokles
dopravných nehôd v najrizikovejšej skupine (dĺžka
vodičskej praxe 0-5 rokov) z 2 497 na 2 339, počet
usmrtených v danej kategórii sa znížil zo 63 na 51.
„Štatistiky nie sú tak detailné, aby sme exaktne
vyhodnotili, aké percento zlepšenia nastalo
vďaka projektu Jazdím Ford pre život. Som však
presvedčený, že projekt má zmysel a tešíme sa, že
pokračuje aj tento rok. Mamičky sú za volantom
pravdepodobne zodpovednejšie ako mladí vodiči,
no sú vystavované veľkému stresu a rozptyľovaniu, keď vezú dieťa“, povedal Milan Troška, vedúci
oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP)
Ministerstva dopravy a výstavby SR.
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trebné aj kamery a snímače. Ford okrem zachytávania dažďovej vody
už dlhšie pracuje aj s myšlienkou zachytávania skondenzovanej vody
z klimatizácie v rámci projektu On the Go H2O.

Mnohé cesty si pamätáme práve pre krajinu, ktorou sme prechádzali.
Medzi nami sú však ľudia, ktorí tie úžasné hory, pláne či pobrežia nikdy neuvidia.
Pre nevidiacich je jazda autom podstatne
menej záživná než pre nás, ktorí dokážeme svoj zrak využívať naplno. Kochať sa
pohľadmi na nádhernú krajinu však ani pre
tých, ktorým oči neslúžia naplno, už nemusí
byť nereálne. Na svete je totiž prvý funkčný prototyp šikovného okna, ktoré dokáže
nevidiacim a slabozrakým sprostredkovať
dojmy z okolitej krajiny priamo počas jazdy.
Technológia s názvom Feel The View
priebežne zachytáva okolie. Zaznamenané
obrázky sú následne konvertované do monochromatického formátu s vysokým kontrastom. Špeciálny LED projektor ich potom vykresľuje na bočné okno automobilu.
Každý z odtieňov sivej v takto sprostredko-

Roma a start-upu Aedo, ktorý sa špecializuje na pomôcky pre ľudí s poruchami
zraku. Koncept okrem špeciálnej projekcie pracuje aj s hlasovým syntetizátorom
a umelou inteligenciou. Vďaka pripojeniu
na internet dokáže priebežne počas jazdy
podávať ďalšie informácie a zaujímavosti.

vanom obraze využíva jednu z 255 intenzít
vibrácie, ktorú človek cíti pri dotyku prstom.
Pasažieri tak okolitú krajinu vnímajú vlastne hmatom.
Projekt vznikol v spolupráci talianskeho
importéra Fordu, reklamnej agentúry GTB

Pozrite si, ako
si nevidiaci
môžu užívať
výhľad počas
jazdy autom.
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VÝKON

VÝKON

ÔSMI PROTI ÔSMIM

Miesto: Motorland Aragon v Španielsku. Aktéri: osem pilotov Ford Chip Ganassi Racing.
Autá: osem najdivokejších Fordov, aké sú práve k dispozícii. Výsledok?

Rozdiel medzi najslabším a najsilnejším vozidlom na trati
bol viac ako trojnásobok, továrenskí jazdci Fordu si jazdu
s autami určenými do bežnej premávky mimoriadne užívali.

Výsledky
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Pilot

Auto

Motor

Čas

Ryan Briscoe

F-150 Raptor

3.5 V6 EcoBoost (450 k)

2.30,56

Dirk Müller

Fiesta ST

1.6 EcoBoost (182 k)

2.19,01

Harry Tincknell

Fiesta ST (nová)

1.5 EcoBoost (200 k)

2.16,56

Richard Westbrook

Focus RS

2.3 EcoBoost (350 k)

2.11,01

Stefan Mücke

Mustang GT

5.0 V8 (450 k)

2.08,19

Joey Hand

Mustang GT350R

5.2 V8 (526 k)

1.58,14

Olivier Pla

GT

3.5 V6 EcoBoost (655 k)

1.50,02

Andy Priaulx

GT LM GTE

3.5 V6 EcoBoost (cca 500 k)

1.40,00

Krátky ﬁlm, ktorý očarí každého milovníka rýchlych automobilov. Ford Performance totiž na sever Španielska nepriviezol
všetkých ľudí a techniku len tak na zábavu.
Ich úlohou bolo z osmičky výkonných Fordov
vybrať ten najlepší.
Zostava na pokorenie 5,345 km dlhého
okruhu bola poriadne rôznorodá. Od Fiesty
ST po ostrý Ford GT, ktorý bojuje o víťazstvá
na svetových okruhoch či fascinujúci pick-up
F-150 Raptor. A medzi tým Focus RS a dva
Mustangy. Naozaj vyberaná zostava, ktorú
dostali do rúk skúsení experti z prestížnych
seriálov svetového FIA WEC Andy Priaulx,
Harry Tincknell, Olivier Pla a Stefan Mücke
a z amerického IMSA WeatherTech SportsCar Championship Dirk Müller, Joey Hand,
Richard Westbrook a Ryan Briscoe.
Autá postupne vyrážali zo štartovej čiary do akcie, aby sa stretli vo fascinujúcom
hromadnom ﬁniši na cieľovej rovinke. Podľa
známeho pravidla poslední budú prví bol
najrýchlejší pretekový špeciál GT, ktorý sta-

novil čas presne 1 minútu a 40 sekúnd, pod
hranicu dvoch minút sa zmestilo ešte civilné
GT a Mustang GT350R. Spolu so štandardným Mustangom GT to boli jediné dve vozidlá s nepreplňovaným motorom, ostatných
šesť poháňali agregáty z preplňovanej rodiny EcoBoost. Za zmienku určite stojí aj súboj
dvoch Fiest ST, nová prekonala tú starú
o čosi viac ako dve sekundy.
Piloti po skončení akcie neskrývali svoje
nadšenie. Hoci ich štandardným „služobným“ autom je 500-koňový špeciál, veľmi
príjemný dojem zanechali aj slabšie modely. „Bolo úžasné byť jedným z prvých ľudí,
ktorí mohli riadiť nový Ford Fiesta ST, jeden
z najpopulárnejších automobilov na svete,
a jazdilo sa s ním skvele,“ radoval sa Harry
Tincknell. Richard Westbrook, ktorý šoféroval Focus RS, povedal: „Ford Performance
ponúka vozidlá, ktoré sú mimoriadne schopné vo veľmi odlišných oblastiach a ich silné
stránky sa ukázali na trati.“ Mimoriadne spokojný s výberom auta bol Joey Hand: „Skvelí

chlapíci šoférujú Mustangy a ja mám rád
výkon, takže som sa modlil, aby som dostal
GT350R. Situácia sa na trati trochu skomplikovala, ale bolo to skvelé. Znova by som si
to s nimi rozdal.“
Rovnako zaujímavé ako dianie na trati bolo aj to, ako sa ho podarilo zachytiť. Ford si
na nakrúcanie v rozlíšení 4K pripravil tri posádky s kamerami, dron a 16 malých kamier
GoPro. Hviezdou tímu však bola špeciálne
upravená Fiesta ST, z ktorej sa zanamenávala aj ﬁnálna akčná scéna ako sa osem áut
vyrúti z poslednej zákruty do cieľa.

Pozrite si,
ako sa osem
divokých
Fordov stretne
v poslednej
zákrute.
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ŠPORT

ŠPORT
Sébastien Ogier a tím M-Sport
presvedčili Ford, aby sa vrátil
do seriálu majstrovstiev
sveta v rely. Okrem drsných
rýchlostných skúšok čaká
na Fiesty aj poriadne tvrdá
konkurencia. Tímovým
kolegom Ogiera sa na sezónu
2018 stal Elfyn Evans.

Foto: Michal Tiňo

MAJSTROVSKÉ AMBÍCIE
Martin Koiš sa opäť zúčastní seriálu Majstrovstiev
Slovenska v rely s Fordom Fiesta R2T.
Fiesta tímu Koiš Racing prešla počas zimnej prestávky viacerými zmenami. Tou najviditeľnejšou sú nové bojové farby v kombinácii s novými logami sponzorov. Pod kapotou je viacero nových komponentov, ktoré tím
namontoval v rámci pravidelného repasovania pohonnej jednotky a ďalších častí auta.
Na posádku Martin Koiš/Andrej Siska
čaká tento rok šesť víkendov, ktoré sa započítavajú do Majstrovstiev Slovenska v rely,
popri tom si odskočia aj do Poľska (Rzesow)
či na záver sezóny do Česka (Slušovice).

NASPÄŤ V DRSNOM SVETE
Ford sa po niekoľkoročnej absencii oﬁciálne vrátil do majstrovstiev sveta
v rely, jednej z najtvrdších disciplín vrcholového motoristického športu.
Proti silnej konkurencii sa postavil s päťnásobným majstrom sveta.
Ford patril k tradičným účastníkom WRC
prakticky od vzniku majstrovstiev sveta.
Šampionát opustil na konci sezóny 2012,
no partner M-Sport s Fiestami pokračoval
ďalej. Už nie ako továrenský tím, stále však
so súhlasom Fordu, pripravil tím Malcolma
Wilsona aj novú Fiestu.
Sezóna 2017 bola jednou z najdramatickejších v histórii šampionátu. Zmena
technických predpisov premiešala poradie,
odchod VW vyvážil návrat Toyoty a Citroënu.
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Vyrovnanosť štartového poľa dokazuje fakt,
že víťazstvá v 13 podujatiach si podelilo až 7
rôznych posádok. M-Sportu sa do novej Fiesty podarilo získať úradujúcich majstrov sveta
Sébastiena Ogiera a Juliena Ingrassiu. Pre
tím s najnižším rozpočtom to bola úžasná výzva, ktorú sa podarilo dotiahnuť do famózneho konca. Piaty titul pre Ogiera s Ingrassiom
spolu s tímovým titulom pre M-Sport boli
dostatočným impulzom na to, aby Ford začal
premýšľať nad serióznym návratom do WRC.

Do sezóny 2018 tak M-Sport, Ogier
a Ingrassia vstúpili pod logom Fordu ako
M-Sport Ford World Rally Team. Tímovou
dvojkou sa stala posádka Elfyn Evans/Daniel Barritt. „So Sébastienom a Elfynom máme veľkú šancu obhájiť oba tituly,” zhodnotil
šéf tímu Malcolm Wilson. „Nebude to ľahké.
Naši rivali určite nesedeli so založenými rukami a očakávam ešte tesnejší súboj o titul,
ale s týmito dvoma posádkami máme dobrú
šancu. Sú to veľmi inteligentní jazdci. Niet

pochybností o ich rýchlosti, no majú aj majstrovský prístup k stratégii, ktorá nám zabezpečí potrebné výsledky v správny čas.”
Už päťnásobný majster sveta vstúpil na
Fieste do roka 2018 veľmi úspešne. Po víťazstve na Rely Monte Carlo síce prišlo menšie
zaváhanie vo Švédsku, Mexiko a Korzika
však priniesli ďalšie plné bodové zápisy. Po
úvodnej štvrtine šampionátu bola tak posádka Ogier/Ingrassia na čele priebežného
poradia. Aj to svedčí o tom, že investície do
vývoja Fiesty poháňanej motorom EcoBoost
s objemom 1,6 litra boli správne nasmerované. M-Sport Ford World Rally Team však
ešte čaká poriadne náročná sezóna na
šotoline aj asfalte. Okrem tradičných rely
v Argentíne, v Portugalsku, na Sardínii, vo
Fínsku, v Nemecku, vo Walese, v Španielsku
a v Austrálii čaká WRC tento rok aj návrat
do Turecka. Nového majstra sveta spoznáme deﬁnitívne 18. novembra v Coffs Harbour
u “protinožcov”.

Sezónu 2017 ukončil Martin Koiš na výbornom druhom mieste celkového poradia
triedy 6. Jeho cieľom je zlepšiť sa, čo znamená prakticky len jediné – stať sa majstrom
Slovenskej republiky v tejto triede. Cesta za
úspechom však rozhodne nebude jednoduchá, pretože sa v šampionáte očakáva
silnejšia konkurencia ako minulý rok. „Je to
pre nás veľká motivácia,” teší sa na novú
sezónu Martin Koiš. „Po minuloročnom druhom mieste sa budeme snažiť zlepšiť tento
výsledok.”

Foto: Michal Tiňo

Foto: Július Salzer
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NAJRÝCHEJŠÍ TAXÍK
Prevádzkovatelia taxislužieb
si svoje auto najčastejšie
vyberajú podľa spotreby.
Evald Jåstad však stavil
na úplne iné kritériá.
Domáci ho prezývajú „Modrý blesk“. Ako
inak, keď modrá pristane Fordu Focus RS asi
najviac. Pre Evalda Jåstada z okresu Odda,
ktorý sa rozprestiera okolo slávneho útesu
Trolltunga, v Nórsku to však nie je len súkromné či rodinné potešenie.
Deň sa síce začína 16 kilometrov dlhou
cestou do škôlky, počas ktorej jeho syn Martin nadšene kričí zo zadného sedadla „Bånn
gass! Bånn gass!“ (Pridaj plyn! Pridaj plyn!).
Potom však vymení svojho potomka za platiacich pasažierov. Svoj Focus RS totiž aktívne využíva aj na pracovné účely ako prevádzkovateľ taxislužby. Návštevníci i domáci
si tak môžu užívať dychberúce škandinávske
scenérie v poriadne zrýchlenom ﬁlme. Nezabudnite, že Focus RS s 2,3-litrovým motorom EcoBoost dosahuje výkon 350 koní
a z nuly na 100 km/h zrýchli za 4,7 sekundy.

Pozrite si,
ako vyzerá
Nórsko
z najrýchlejšieho
taxíku
Focus RS.
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Za 18 mesiacov vernej služby má tento
Focus RS najazdených azda najviac kilometrov zo všetkých aktuálnych Focusov RS
na svete. Počítadlo už prekročilo hranicu
127 000 km a stále pribúdajú ďalšie kilometre. „Nie je veľa ľudí na svete, ktorí môžu
povedať, že žijú svoj sen. Ale ja som určite
jedným z nich,“ hovorí šťastný 36-ročný otec
dvoch detí.

Zoznam autorizovaných
predajcov a opravcov FORD
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

Predstavujeme Nový rad SUV
Už od

14 990 €

Nové modely Ford Edge, Kuga a Ecosport
Pútavé a stvorené pre akciu, také sú naše výnimočné nové SUV modely
Ford. Akokoľvek aktívny je váš životný štýl, máme SUV pre vás. Aj vďaka
modernému dizajnu a množstvu inovácií, vrátane vylepšenej jazdnej
dynamiky a systému SYNC 3 s hlasovým ovládaním.
Objavte viac na www.ford.sk

Ford Edge: Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 5,8 – 5,9 l/100 km, emisie CO2: 149 – 152 g/km. Ford Kuga: Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,4 – 7,5 l/100 km,
emisie CO2: 124 – 173 g/km. Ford EcoSport: Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,1 – 5,8 l/100 km, emisie CO2: 107 – 134 g/km. Viac informácií sa dozviete u autorizovaných predajcov značky FORD.

