Hviezdy ciest
2/2021

2/2021/XXIǃMAGAZÍN VAŠEJ TRIEDY

  9 Á 
Á Á 

҇9҄
9

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz CLS

Martin Neubeller

02

҇  Î҄
 ]

,

Luxusná budúcnost
Ҍ
2021-obalka-02a.indd 1

17. 6. 2021 17:01:07

NOVÁ TRIEDA C.
KOMFORT V KAŽDOM
DETAILE
Doprajte si pokrokový luxus. Dizajn v kombinácii
s technológiou vám dá pocit komfortu, bezpečia
a kontroly. Teraz s cenovým zvýhodnením až
4 248 eur s DPH pre líniu AMG Line pri
vybraných motorizáciách.

Nová Trieda C
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EDITORIÁL

Vážení
priatelia,
koncern Daimler sa snaží byť nielen lídrom v rámci automobilového segmentu a technologických inovácií s ním súvisiacich, ale identické
ambície si kladie aj v rámci problematiky trvalej udržateľnosti. Nie náhodou. Sme presvedčení o ekologických a ekonomických výhodách alternatívnych elektrických vozidiel, rovnako ako aj hybridných vozidiel
dobíjateľných zo siete. To je aj dôvod, prečo sa konzekventne snažíme
postupne elektriﬁkovať všetky naše modelové rady. Dôkazom tejto snahy sú aj modely EQS, EQB, aktualizovaný model EQC, ako aj koncept
EQT, ktoré vám predstavujeme v tomto vydaní magazínu Hviezdy ciest.
Zároveň vám prinášame aj odpovede na často kladené otázky týkajúce
sa elektromobility v reálnej každodennej praxi.

Foto: Daimler AG

V súčasnosti sa čoraz viac stretávame so slovným spojením: trvalá udržateľnosť. Značka Mercedes-Benz ju vníma ako jej podieľanie sa na spoločnej zodpovednosti, ochrane prírodných zdrojov a ochrane klímy. To
všetko v rámci snahy, aby sme boli nápomocní pri vytvorení čo najlepších predpokladov pre život našich budúcich generácií. Tomu zodpovedá aj snaha koncernu a značky Mercedes-Benz garantovať aj udržateľné
podnikanie – a to počnúc samotnou výrobou, používaním „zelenej“ energie z obnoviteľných zdrojov v rámci výroby, aplikovaním recyklovaných
materiálov do komponentov našich vozidiel - až po služby poskytované
koncovému zákazníkovi. Aj o tejto téme sa dočítate na stránkach nášho
a aj vášho magazínu.
Apropo, služby zákazníkom. Tie sú jednou z kľúčových priorít našej
značky a aj preto som rád, že vám môžeme predstaviť nové autorizované
servisné zastúpenie, lokalizované v Martine, poskytujúce profesionálne
služby majiteľom nákladných vozidiel Mercedes-Benz.
Vážení priaznivci striebornej hviezdy,
dovoľte mi, aby som vám na záver zaželal nielen dni plné slnka, ktoré
so sebou prinášajú pocit šťastia a vnútornú pohodu, ale aj nový „vietor“
do vášho podnikania a dosahovania stanovených cieľov.
S pozdravom
Stephan Moebius
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LUXUSNÁ
BUDÚCNOSō

Pomocou plne elektrického modelu sedanu EQS definuje znaĆka
Mercedes-EQ nanovo segment luxusných vozidiel budúcnosti,
navrhnutých na princípe trvalej udržateĝnosti.
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E

QS je prvým modelom striebornej
hviezdy, postaveným na modulárnej
architektúre pre elektrické vozidlá
luxusnej a vyššej triedy. VĈaka modulárnemu stavebnicovému systému
sú rázvor a rozchod kolies, ako aj všetky ostatné systémové komponenty, najmä akumulátory
a elektrické hnacie ústrojenstvo variabilné.
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Luxusná novinka prináša so sebou niekoĝko superlatívov. Jedným z nich je aj ten, že
ide o sériové vozidlo s najlepšou aerodynamikou na svete a súĆiniteĝom odporu vzduchu
cw len 0,20. ąelná plocha vozidla EQS dosahuje 2,51 m2. Z toho vyplýva úĆinný odpor vzduchu od 0,5 m2. Na dosiahnutie uvedených ukazovateĝov bolo realizovaných niekoĝko tisíc
výpoĆtových úkonov vo virtuálnom aerodynamickom tuneli s približne 700 CPU na každý
výpoĆet.
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V rámci maximálneho spomalenia v rekuperaĆnom programe DAuto sa pri modeli EQS až
3 m/s2 z 5 m/s2 dosiahne prostredníctvom rekuperácie (2 m/s2 prostredníctvom kolesových
bīzd). Tým možno vozidlo spomaliķ až do úplného zastavenia bez použitia brzdového pedála
a profitovaķ z vysokého rekuperaĆného výkonu

(až 290 kW). EQS spomalí až do úplného zastavenia aj pred rozpoznanými vozidlami idúcimi
vpredu. VodiĆ taktiež môže manuálne nastaviķ
tri stupne rekuperácie a funkciu kęzania pomocou radiacich páĆok na volante.
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S dojazdom do 770 km (podĝa WLTP) a výkonom až 385 kW spęĥa EQS nároky na progresívny sedan v segmente Triedy S, priĆom je
plánovaná aj vysokovýkonná verzia s výkonom
až 560 kW. Všetky modely EQS sú vybavené
elektrickým hnacím ústrojenstvom na zadnej
náprave, verzie s pohonom 4MATIC majú elektrické hnacie ústrojenstvo dodatoĆne aj na
prednej náprave.
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V rámci modelu EQS bola použitá nová generácia akumulátorov s výrazne vyššou energetickou hustotou. VäĆší z nich má využiteĝnú
kapacitu energie 107,8 kWh, Ćo je o cca 26 %
viac, ako pri EQC 400 4MATIC. Inovatívny softvér manažmentu akumulátora umožĥuje aktualizácie vzduchom, vĈaka Ćomu je aktuálny
poĆas celého cyklu životnosti. Obsah kobaltu
v Ćlánkoch bol zároveĥ znížený o 10 %. Vozidlo
je možné nabíjaķ jednosmerným prúdom do
200 kW na rýchlonabíjacích staniciach. Doma
alebo prostredníctvom verejných nabíjacích
7
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staníc je možné EQS nabíjaķ striedavým prúdom do 22 kW pomocou palubnej nabíjaĆky.
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Mercedes-Benz garantuje svojim klientom tzv.
zelené nabíjanie, Ćo znamená, že množstvo energie, prúdiace cez služby Mercedes me Charge, je
dodané do siete z obnoviteĝných zdrojov energie. Služba Mercedes me Charge však dokáže ešte
viac. StaĆí pristaviķ vozidlo k vhodnej nabíjacej stanici, otvoriķ klapku, zasunúķ zástrĆku a elektrický
prúd zaĆne vĈaka funkcii „Pripojiķ a nabíjaķ“
(Plug&Charge) prúdiķ. ćalšími zaujímavými prvkami sú najhustejšia sieķ s viac ako 200 000 nabíjacími miestami v Európe. Práve tu môžu zákazníci
Mercedes me Charge so službou IONITY Unlimited využívaķ sieķ rýchlonabíjacích staníc rok od aktivácie bez akýchkoĝvek nákladov na nabíjanie.
8
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Navigácia dokáže pomocou elektrickej inteligencie naplánovaķ najrýchlejšiu a najkomfortnejšiu trasu jazdy, vrátane zastávok na nabíjanie,
priĆom pružne reaguje aj na dopravné zápchy
alebo zmenu spôsobu jazdy. Novinkou je vizualizácia na infotainmente MBUX (Používateĝský zážitok Mercedes-Benz), informujúca o tom, Ći je
dostupná kapacita akumulátora dostatoĆná pre
návrat do východiskového bodu bez nabíjania.
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Nová koncepcia EQS sa vedením línií One Bow
a dizajnom Cab Forward so splývajúcou zadnou
Ćasķou už pri prvom pohĝade líši od vozidiel so spaĝovacím motorom. Predná Ćasķ, združená do Ćierneho panelu, inovatívne svetlomety prepojené svetelným pásom a sýtoĆierne obloženie chladiĆa
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zovanie vyĆistí vzduch interiéru ešte pred nastúpením do vozidla. Na želanie je EQS vpredu a aj
vzadu vybavené automatickými komfortnými
dverami, pri ktorých, keĈ sa vodiĆ priblíži k vozidlu, sa najskôr vysunú kĝuĆky dverí. Po Ĉalšom priblížení sa automaticky otvoria dvere vodiĆa. Pomocou MBUX môže vodiĆ otvoriķ zadné
boĆné dvere a umožniķ vstup napríklad deķom
pri škole. Zároveĥ je EQS - v závislosti od výbavy
- vybavené až 350 snímaĆmi zaznamenávajúcimi napr. aj žmurkanie vodiĆa Ći reĆ cestujúcich.
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dotvárajú osobitný vzhĝad nového modelu. Na želanie je možné získaķ trojrozmerný vzor hviezdy,
ktorý je k dispozícii v kombinácii s exteriérom
AMG Line alebo exteriérom Electric Art. EAS ponúka ako prvé vozidlo znaĆky Mercedes-Benz
možnosķ aktivovaķ úplne nové funkcie vozidla prostredníctvom aktualizácií vzduchom.
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Filter HEPA (High Efficiency Particulate Air)
ako pevná súĆasķ mimoriadnej výbavy REGULÁCIE VZDUCHU ENERGIZING PLUS s objemom 9,82 dm3 na veĝmi vysokej úrovni filtrácie vyĆistí privádzaný vonkajší vzduch. OdlúĆi
viac ako 99,65 % Ćastíc všetkých veĝkostí. Na
neutralizáciu zápachov sa používa približne
600 g aktívneho uhlia. AdsorpĆná oblasķ zodpovedá asi 150 futbalovým ihriskám. Predklimati-

,

V kombinácii s obklopujúcim ozvuĆovacím
systémom Burmester® je EQS vybavená dvomi zvukovými svetmi: Striebristé vlny (Silver
Waves) a ąulý tok (Vivid Flux). ćalší, Burácajúce pulzovanie (Roaring Pulse), je možné aktivovaķ pomocou technológie aktualizácia vzduchom. K dispozícii je aj interaktívny zvuk jazdy,
ktorý sa prehráva prostredníctvom reproduktorov ozvuĆovacieho systému. Novinky neobišli
ani KOMFORT ENERGIZING. Sú nimi tri programy ENERGIZING NATURE: Lesná Ćistinka
(Forest Glade), Zvuky mora (Sound of the Sea)
a Letný dážĈ (Summer Rain), ktoré poskytujú
podmanivý, pôsobivo realistický zvukový zážitok
vo vozidle a pomocou svetelnej atmosféry a obrázkov oslovujú Ĉalšie zmysly.
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Ako prvé modely sa na trh dostanú EQS 450+
s výkonom 245 kW s kombinovanou spotrebou
elektriny (podĝa WLTP) 20,4 - 15,7 kWh/100 km
a nulovými emisiami CO2 a EQS 580 4MATIC
s výkonom 385 kW s kombinovanou spotrebou
elektriny (podĝa WLTP) 21,8 - 17,4 kWh/100 km
a nulovými emisiami CO2. Ich maximálna rýchlosķ bude elektronicky obmedzená na 210 km/h.

Navigácia
dokáže pomocou
elektrickej inteligencie naplánovaķ najrýchlejšiu
a najkomfortnejšiu trasu jazdy,
vrátane zastávok
na nabíjanie,
priĆom pružne
reaguje aj na
dopravné zápchy
alebo zmenu
spôsobu jazdy.
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„StaĆí pristaviķ vozidlo k vhodnej nabíjacej stanici, otvoriķ
klapku, zasunúķ zástrĆku a elektrický prúd zaĆne vĈaka
funkcii “Pripojiķ a nabíjaķ” (Plug&Charge) prúdiķ.
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Model EQS 450+ dosiahne pri maximálnom hnacom momente na výstupe prevodovky 568 Nm
zrýchlenie z 0 – 100 km/h za 6,2 s, model EQS
580 4MATIC 855 Nm a zrýchlenie za 4,3 s.
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K dobrému dojmu z manévrovateĝnosti a dynamiky EQS prispieva aj sériové riadenie zadnej
nápravy s uhlom natoĆenia kolies až 4,5°. Alternatívne je možné objednaķ riadenie zadnej nápravy s natoĆením do 10°, prípadne možno túto
funkciu aktivovaķ dodatoĆne prostredníctvom vylepšenia vzduchom (over-the-air upgrade). To
umožní priemer otáĆania viac ako päķ metrov dlhého vozidla EQS na úrovni 10,9 m.

+1"$/û)+"7-"Ę+,0ƌ

Najnovšia generácia asistenĆných jazdných
systémov zahīĥa množstvo noviniek na podporu vodiĆa, ako napr. prídavná výstraha pred mikrospánkom asistenta ATTENTION ASSIST, ktorá
analyzuje žmurkanie vodiĆa (len v kombinácii s hyperobrazovkou MBUX). EQS je vybavená pevným bezpeĆnostným rámom priestoru pre
cestujúcich, špeciálnymi deformaĆnými zónami a modernými zádržnými systémami, priĆom
PRE-SAFE® je súĆasķou sériovej výbavy. Postavenie EQS na Ćisto elektrickej architektúre, umožnilo zvoliķ výhodný konštrukĆný priestor akumulátora v oblasti pod podlahou vozidla, ktorá je
chránená pred zrážkou. Na palube sa nenachádza žiadny veĝký blok motora.
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Parkovacie systémy pri modeli EQS ešte dokonalejšie pomáhajú vodiĆovi pri manévrovaní.
S asistentom parkovania ovládaným na diaĝku
môže vodiĆ zaparkovaķ alebo vyparkovaķ vozidlo

pomocou chytrého telefónu. S predvýbavou na
INTELIGENTNÉHO PARKOVACIEHO PILOTA je
pripravené na Automatizovanú parkovaciu službu (AVP, SAE úroveĥ 4). Spolu s potrebnou mimoriadnou výbavou a príslušnou službou
Connect (v závislosti od krajiny) má EQS na palube techniku potrebnú na plnoautomatizované
zaparkovanie a vyparkovanie, resp. zaparkovanie
a vyparkovanie bez vodiĆa v parkovacích domoch
vybavených infraštruktúrou AVP.
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Svetlomety DIGITAL LIGHT premietajú pomocné znaĆky a výstražné symboly na vozovku. Novinkou sú zobrazenia zaĆiatku kooperatívnej zmeny jazdného pruhu a výstrahy/
upozornenia na smer. Každý svetlomet má svetelný modul s troma extrémne výkonnými svetelnými diódami, ktorých svetlo sa láme a smeruje
pomocou 1,3 milióna mikro zrkadiel. Rozlíšenie na jedno vozidlo je teda 2,6 milióna pixelov.
EQS s mimoriadnou výbavou DRIVE PILOT bude
môcķ (najskôr len v Nemecku) jazdiķ vysoko automatizovane v hustej premávke alebo poĆas
zápchy na vhodných úsekoch diaĝnice najprv až
do rýchlosti 60 km/h. Mimoriadne atraktívnou je
hyperobrazovka MBUX (ako súĆasķ mimoriadnej
výbavy), ktorej tri obrazovky sú umiestnené pod
krycím sklom a vizuálne sa zlievajú. S OLED displejom s uhloprieĆkou 12,3 palca pre spolujazdca
vzniká vlastná oblasķ zobrazovania a ovládania.
ąo dodaķ na záver? Azda len to, že výnimoĆnosķ modelu EQS podĆiarkuje už samotný fakt,
že sa doĥho dostalo vyše 40 nových vynálezov,
priĆom navyše 20 registrovaných vzorov chráni výnimoĆný dizajn tohto elektrického luxusného sedanu. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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„ELEKTRIZUJÚCE“
RODINNÉ SUV
Len pár dní po uvedení modelu EQS - formálne samostatného,
plne elektrického Ćlena novej rodiny vozidiel Triedy S, bola
premiérovo predstavená verzia nového modelu EQB.
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J

ej uvedenie „do života“ v Ćínskom Šanghaji nebolo náhodné. EQB sa bude vyrábaķ aj
v Ćínskom závode Beijing Benz Automotive
Co., Ltd (BBAC), ktorý je spoloĆným podnikom koncernu Daimler a jeho Ćínskeho partnera BAIC Group. V prípade novej EQB ide o ikonické elektrické SUV, preberajúce hranaté tvary
terénnych vozidiel, ktoré prenáša do budúcnosti. Potvrdzuje to aj fakt, že jeho výrazná silueta je
kombinovaná s futuristickými prvkami, ako napr.
predok vozidla s Ćiernym panelom, Ćím sa vytvára
jedineĆný vzhĝad vozidla.

dom sedadiel s dvomi dodatoĆnými samostatnými sedadlami, ponúkajúcimi pohodlný priestor pre
osoby s telesnou výškou do 1,65 mm. SúĆasķou
rozsiahlej sériovej výbavy sú vysúvateĝné opierky hlavy, bezpeĆnostné pásy s napínaĆmi a obmedzovaĆmi sily pásu na všetkých postranných
miestach na sedenie a boĆný okenný airbag, kto-
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Nová EQB prichádza na Ćínsky trh ako plne vybavený model s líniou výbavy AMG Line a s výkonom 215 kW. V Európe budú maķ zákazníci možnosķ výberu medzi viacerými modelmi s náhonom
na predné kolesá a s náhonom na všetky kolesá, ako aj s rôznymi výkonovými stupĥami, z ktorých niektoré budú dosahovaķ výkon viac ako
200 kW. UžitoĆná kapacita akumulátorov (vyrábaných v závodoch Daimler v nemeckom Kamenzi a v poĝskom Jawore, Ćo sú výrobné prevádzky
s neutrálnymi emisiami CO2) dosahuje 66,5 kWh.
Naplánovaná je aj verzia s mimoriadne veĝkým
dojazdom. Kombinovaná spotreba elektriny modelu EQB 350 4MATIC (podĝa WLTP) dosahuje
19,2 kWh/100 km pri kombinovaných emisiách
CO2 0 g/km a dojazde 419 km.

"Ő(,/60ğ-/*"1/"

Mercedes-Benz EQB zdieĝa s modelom EQA pokrokovú technológiu pohonu, z kompaktného modelu GLB zase pochádza dlhý rázvor (2 829 mm),
priestranný a variabilný interiér a tretí rad sedadiel s dvomi dodatoĆnými samostatnými sedadlami. EQB je bez vonkajších zrkadiel dlhý 4 684 mm,
široký 1 834 a vysoký 1 667 mm. Charakterizuje ho priestorová veĝkorysosķ: miesto nad hlavou v prvom rade sedadiel predstavuje 1 035 mm,
v druhom rade sedadiel v prípade päķmiestneho
vozidla dosahuje hodnotu 979 mm. S 87 mm dosahuje priestor na kolená v oblasti zadných sedadiel päķmiestneho modelu obzvlášķ komfortnú
veĝkosķ. Batožinový priestor je rovný a priestranný, jeho ložný objem je 495 až 1 710, príp. 465 až
1 620 l (údaje pre päķmiestne, príp. sedemmiestne
vozidlo), Ćím dosahuje kvalitu kompaktného kombi. Sklon operadiel sedadiel druhého radu je možné sériovo nastaviķ vo viacerých stupĥoch, na želanie možno tento rad posunúķ v pozdęžnom smere
o 140 mm, Ćím sa batožinový priestor zväĆší až
o 190 l. Na želanie je vybavená EQB aj tretím ra13
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Pocit z horizontálnej šírky
EQB zvýrazĥujú
zadné svietidlá
s LED, plynulo
prechádzajúce
do zúženého
svetelného
pásu s LED.
EvidenĆné Ćíslo
je presunuté do
nárazníka, Ćo
umožĥuje pekne
tvarované zadné
výklopné dvere.

14
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rý zakrýva aj cestujúcich v treķom rade sedadiel.
V druhom a treķom rade sedadiel je možné upevniķ celkovo štyri detské sedaĆky, Ĉalšiu detskú sedaĆku možno upevniķ aj na mieste spolujazdca. Na
zväĆšenie batožinového priestoru možno spustiķ
sedadlá v treķom rade do jednej roviny s podlahou
ložného priestoru.
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EQB je stelesnením progresívneho elektrického luxusu, priĆom jej špecifikom sú hranaté tvary a osobitný charakter, ktorý umocĥuje Ćierny panel na mieste prednej masky s centrálnou
hviezdou, ako aj svetelný pás vpredu i vzadu. Horizontálny svetlovodný a kedykoĝvek rozpoznateĝný prvok spája obe svietidlá denného osvetlenia,
využívajúce výluĆne technológiu svetelných diód.
FunkĆne orientovaná kabína so vzpriameným Ćelným sklom umožĥuje komfortnú ponuku priestoru v interiéri. Celkové proporcie rozdeĝujú ochranné lemovania. Kolesá, umiestnené v jednej rovine
s vonkajším okrajom blatníka, prepožiĆiavajú EQB
dynamický charakter a sebavedomý postoj na ceste. Exkluzívne sú k dispozícii až 20-palcové disky
z ĝahkej zliatiny v dvoj- alebo trojfarebnom vyhotovení s dekoraĆnými prvkami v ĆiastoĆne ružovozlatej alebo modrej farbe.
Pocit z horizontálnej šírky EQB zvýrazĥujú zadné svietidlá s LED, plynulo prechádzajúce do zúženého svetelného pásu s LED. EvidenĆné Ćíslo
je presunuté do nárazníka, Ćo umožĥuje pekne
tvarované zadné výklopné dvere. V robustne pôsobiacom interiéri má veĝké teleso prístrojovej
dosky výrez v oblasti urĆenej pre vodiĆa a spolujazdca. Pred vodiĆom sa tak nachádza širokouhlý kokpit, ktorého ovládanie a zobrazenie prebieha prostredníctvom MBUX (Používateĝský zážitok
Mercedes-Benz). V závislosti od línie výbavy na
elektrický charakter v interiéri odkazujú veĝkolepo podsvietený ozdobný prvok a ružovozlaté dekoraĆné prvky na ventilaĆných dýzach, sedadlách
a kĝúĆoch od vozidla. Združený prístroj si taktiež
osvojil farebnú koncepciu s ružovozlatými a modrými prvkami. S hodnotou cw od 0,28 dosahuje
EQB – pri Ćelnej ploche A 2,53 m2 - veĝmi dobré
výsledky. Pre vylepšenie aerodynamiky EQB boli
prijaté viaceré opatrenia (napr. kompletne uzatvorená regulácia chladiaceho vzduchu v hornej Ćasti Ći aerodynamicky optimalizovaný predný i zadný nárazník).
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Rekuperáciu optimalizovanú podĝa situácie ponúka asistent ECO, v rámci ktorého sú zaĆlenené
navigaĆné údaje, rozpoznávanie dopravných znaĆiek a informácie zo snímaĆov vozidla tak, aby
sa jazdilo predvídavo - a tým sa šetrila elektrická
energia a predęžil samotný dojazd. Navigácia disponuje sériovo Elektrickou inteligenciou, ktorá
okrem najrýchlejšej cesty do cieĝa vypoĆítava aj
prípadné potrebné zastávky na nabíjanie, priĆom
sa postará aj o to, aby vysokonapäķový akumulátor pred plánovanou zastávkou na nabíjanie v prípade potreby dosiahol teplotu, ktorá je optimalizovaná na nabíjanie.
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Novú EQB možno komfortne nabíjaķ doma alebo
prostredníctvom verejných nabíjacích staníc strie-
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Vysoký dôraz kládli konštruktéri aj na
bezpeĆnosķ. V rámci nej disponuje EQB
inteligentnými asistenĆnými jazdnými
systémami s kooperatívnou podporou vodiĆa.

,
davým prúdom do 11 kW pomocou palubnej
nabíjaĆky. Podstatne rýchlejšie ako z domovej
zásuvky prebieha nabíjanie z nabíjacej skrinky
Mercedes-Benz. Ešte rýchlejšie nabíjanie ponúkajú
rýchlonabíjacie stanice s jednosmerným prúdom.
V závislosti od stavu nabitia SoC (State of Charge),
ako aj teploty vysokonapäķového akumulátora sa
EQB nabíja na príslušnom stojane s maximálnym
výkonom až 100 kW. ąas nabíjania z 10 na 80 %
SoC predstavuje o Ćosi viac ako 30 min. Na nabíjanie striedavým a jednosmerným prúdom je EQB
v Európe a USA sériovo vybavená kombinovanou
zástrĆkou CCS na pravej boĆnej strane vozidla. Pomocou služby Mercedes me Charge môžu vodiĆi EQB využívaķ najväĆšiu sieķ nabíjacích staníc
na svete, priĆom majú prístup aj k nabíjacím stojanom od rozliĆných poskytovateĝov, a zároveĥ môžu
využívaķ výhody integrovanej platobnej funkcie

SúĆasķou sofistikovaného teplotného manažmentu EQA je
sériovo dodávané
tepelné Ćerpadlo.
Systém pohonu
je navrhnutý na
vysokú efektívnosķ a aj vysoký
dojazd.

s jednoduchým vyúĆtovaním. Služba Mercedes me
Charge umožĥuje nabíjaķ naprieĆ Európou na viac
ako 200 000 verejných nabíjacích miestach.
Mercedes-Benz garantuje prostredníctvom vysokohodnotných potvrdení o pôvode, že množstvo
energie, ktoré prúdi prostredníctvom služby Mercedes me Charge, plynie do siete z obnoviteĝných
zdrojov energie.
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Vysoký dôraz kládli konštruktéri aj na bezpeĆnosķ. V rámci nej disponuje EQB inteligentnými asistenĆnými jazdnými systémami s kooperatívnou podporou vodiĆa. Sériovo sa dodáva
aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu,
ako aj aktívny asistent brzdenia. K rozšíreným
funkciám balíka asistenĆných jazdných systémov patrí napr. funkcia odboĆovania, funkcia
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vytvorenia záchrannej uliĆky, funkcia výstrahy pred približujúcimi sa cyklistami alebo vozidlami pri vystupovaní, ako aj výstraha pred
rozpoznanými osobami v priestore priechodu
pre chodcov. Karoséria EQB je založená na spoĝahlivej štruktúre holej karosérie GLB, priĆom
bola prispôsobená špeciálnym požiadavkám
elektrického vozidla. Akumulátor je umiestnený v ráme z profilov lisovaných pretláĆaním. V prednej oblasti akumulátora dokáže tzv.
ochranný štít akumulátora chrániķ akumulátor
energie pred vniknutím cudzích predmetov.
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Výroba EQB sa ešte tento rok spustí v prevádzkach celosvetovej výrobnej siete divízie

16
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Mercedes-Benz Cars - v maĈarskom Kecskeméte pre celosvetový trh a v nemecko-Ćínskom spoloĆnom podniku BBAC v Pekingu
pre lokálny trh.
Kompaktné SUV EQB bude prvým sériovým
vozidlom závodu Mercedes-Benz z MaĈarska
na Ćisto elektrický pohon a doplní portfólio
hybridných vozidiel dobíjateĝných zo siete,
ako sú CLA kupé a CLA Shooting Brake.
Aj Trieda A s hybridným pohonom dobíjateĝným zo siete sa bude v budúcnosti vyrábaķ v Kecskeméte – dodatoĆne k nemeckému
závodu Mercedes-Benz v Rastatte, kde vzniká EQA. Ó
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HVIEZDY CIEST

18. 6. 2021 7:18:41

OSOBNÉ VOZIDLÁ

BUDÚCNOSō
JAZDNÉHO VÝKONU
S ohĝadom na novú stratégiu pohonu, zameranú na výkon
hybridov a aj elektrifikáciu hnacieho ústrojenstva, spája znaĆka
Mercedes-AMG znamenitý výkon a pôsobivú dynamiku
jazdy s maximálnou efektívnosķou.

T

omu zodpovedá aj vývoj nových koncepcií pohonu, ktorý ķaží z cenných skúseností odborníkov na formulu 1 tímu
Mercedes-AMG High Performance
Powertrains a Mercedes-AMG Petronas
F1. VĈaka doterajšej spolupráci nakoniec vznikli také modely AMG, ako napr. fascinujúce vozidlo
Project ONE, prenášajúce hybridnú technológiu
formuly 1 na cestu v takmer nezmenenej podobe. Nová stratégia pohonu „hviezd“ sa zakladá na
dvoch pilieroch: prvým sú hybridné modely vozidiel, zamerané na výkon s úplne samostatnou koncepciou pohonu pod technologickým oznaĆením
E PERFORMANCE. Druhý pilier predstavujú akumulátorové elektrické deriváty AMG, ktorých základom je nová architektúra elektrických vozidiel

Mercedes (EVA) pre luxusné vozidlá a vozidlá vyššej triedy.

+,3,363&+21Ư-,%,+

Pri vývoji novej stratégie hybridov E PERFORMANCE ide o samostatnú koncepciu pre AMG.
KonštrukĆné usporiadanie so spaĝovacím motorom vpredu a elektrickou pohonnou jednotkou
na zadnej náprave ponúka výhody, akými sú optimalizované rozloženie hmotnosti, ideálne využitie krútiaceho momentu, veĝmi spontánne dávkovaný výkon Ći vysoká jazdná dynamika. A k tomu
vysokovýkonný akumulátor s dvojnásobne vyššou
hustotou energie, než majú bežné trakĆné akumulátory. Modulárna koncepcia hybridného pohonu zameraného na výkon spája osemvalcový alebo

17
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Vysokovýkonný
akumulátor
AMG spája vysoký, Ćasto opakovane vyvolávaný
výkon s nízkou
hmotnosķou.

štvorvalcový motor AMG s permanentne budeným synchrónnym elektromotorom, vysokovýkonným akumulátorom a plne variabilným náhonom
na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+.
Elektromotor (podĝa modelového radu s výkonom
až 150 kW a krútiacim momentom 320 Nm) je
umiestnený na zadnej náprave (bez prechodu cez
prevodovku AMG SPEEDSHIFT MCT-9G), kde je
spolu s elektricky pripájanou dvojstupĥovou prevodovkou a elektronicky riadeným zverným diferenciálom zadnej nápravy integrovaný do kompaktnej
jednotky elektrického pohonu (Electric Drive Unit
EDU). Takéto usporiadanie sa nazýva aj P3 hybrid.
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Vysokovýkonný akumulátor AMG spája vysoký, Ćasto opakovane vyvolávaný výkon s nízkou
hmotnosķou. Disponuje rýchlym príjmom energie a jej vysokou hustotou, v rámci Ćoho pri jazde
v kopcovitom teréne poĆas zjazdu z kopca nastáva intenzívna rekuperácia. Základom vysokej vý18

konnosti 400-voltového akumulátora AMG je inovatívne priame chladenie: prvýkrát sa uplatĥuje
individuálne chladenie 560 Ćlánkov. ąlánky permanentne cirkulaĆne obteká cca 14 l chladiaceho média na báze elektricky nevodivej kvapaliny,
priĆom preteká aj cez výmenník tepla umiestnený priamo na akumulátore. Mercedes-AMG zaĆína s interne oznaĆovaným variantom HPB80
s kapacitou 6,1 kWh, trvalým výkonom 70 kW
a špiĆkovým výkonom 150 kW na desaķ sekúnd.
Tento variant váži 89 kg - a preto dosahuje hustotu výkonu 1,7 kW/kg. Bežné akumulátory bez
priameho chladenia Ćlánkov dosahujú približne
polovicu tejto hodnoty.

1/1ğ$&҇)460,+҄

Na maximálny ķah, napr. v rámci dynamického
zrýchlenia pri výjazde zo zákrut alebo pri predchádzaní, je urĆený hybridný systém „Always
on.“ Pomocou vysokých rekuperaĆných výkonov
a dobíjania možno elektrickú silu kedykoĝvek vy-
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VĈaka priamemu chladeniu sa vysokovýkonný
akumulátor vždy nachádza v optimálnom teplotnom rozsahu približne 45 stupĥov. Preto je možné
optimalizovaķ aj rekuperáciu, ktorá sa zaĆína vtedy, keĈ vodiĆ odtiahne nohu z akceleraĆného pedála, teda v deceleraĆnom režime bez dotyku brzdového pedála, keĈ dochádza nielen k nabíjaniu
akumulátora, ale vzniká aj vysoký brzdný moment – kolesové brzdy sa šetria, resp. sa vôbec nemusia aktivovaķ.

Pomocou vysokých rekuperaĆných výkonov
a dobíjania možno elektrickú
silu kedykoĝvek
vyvolaķ a Ćasto
reprodukovaķ.
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Hybridné hnacie ústrojenstvo AMG Performance dosahuje systémový výkon viac ako 600 kW
a systémový krútiaci moment viac ako 1 000 Nm.
V závislosti od budúceho vozidla tieto parametre
Hnacie ústrojenstvo 4-valec (M139).

volaķ a Ćasto reprodukovaķ. Samostatná koncepcia
akumulátora umožĥuje kompromis medzi maximálnou jazdnou dynamikou a efektívnosķou. Šesķ
jazdných programov AMG DYNAMIC SELECT
Elektrický, Komfort, Šport, Šport+, PRETEK a Individuálny sú presne prispôsobené novej technológii pohonu. Programy sa volia prostredníctvom radiacej páĆky na stredovej konzole alebo
tlaĆidiel AMG na volante a zobrazujú sa na združenom prístroji, ako aj na multimediálnom displeji. Hybridné vozidlo zamerané na výkon zvyĆajne štartuje potichu (tichý režim) v jazdnom
programe Komfort po zapnutí elektromotora. Ikona Pripravený na združenom prístroji signalizuje
stav pripravenosti na jazdu. StaĆí jemné zošliapnutie akceleraĆného pedála na to, aby sa hybridné vozidlo AMG Performance uviedlo do pohybu.
V jazdnom programe Individuálny môže vodiĆ
sám urĆiķ stupne nastavenia programu Dynamika
AMG – Základné, Rozšírené, Profesionálne a Majstrovské.

Hnacie ústrojenstvo 8-valec (M177);
elektrická pohonná jednotka;
vysokovýkonný akumulátor.
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Hnacie ústrojenstvo 4-valec (M139);
elektrické turbodúchadlo.

bude zabudovaný pozdęžne, bude výrazne prepracovaný, Ćím sa ešte výraznejšie zvýši jeho výkon. Cieĝom je, aby vylepšený variant
M 139 prekonal doteraz celosvetovo najvyšší litrový výkon všetkých štvorvalcových sériových
motorov. NajväĆšou inováciou je elektrické turbodúchadlo, po prvý raz použité v sériovom vozidle.
Táto technológia pochádza priamo z formuly 1,
kde sa oznaĆuje ako MGU-H (Motor Generator
Unit Heat). Identický systém už dodáva krídla aj
hypervozidlu Mercedes-AMG Project ONE.
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Hybridné hnacie
ústrojenstvo
AMG Performance dosahuje systémový výkon
viac ako
600 kW a systémový krútiaci
moment viac ako
1 000 Nm.

20

Vrcholom inovatívneho preplĥovania je, že spaĝovací motor reaguje na povely plynovým pedálom
ešte spontánnejšie, vĈaka Ćomu je celkový pocit
z jazdy výrazne dynamickejší a agilnejší. Elektrifikácia turbodúchadla okrem toho zvyšuje krútiaci
moment pri nízkych otáĆkach, Ćo opäķ znásobuje
agilnosķ a optimalizuje schopnosti zrýchliķ vozidlo
z miesta. Na prevádzku turbodúchadla sa využíva 400-voltový elektrický systém, Ćím sa dosahujú
otáĆky až 156 000/min., Ćo umožĥuje veĝmi vysoký prietok vzduchu. Turbodúchadlo a elektromotor
sú pripojené na vysokoteplotný okruh chladenia
spaĝovacieho motora, aby neustále pracovali v optimálnej teplote. Výkonová elektronika je chladená
nízkoteplotným okruhom.
Vysokovýkonný akumulátor.

umožĥujú zrýchlenie z 0 na 100 km/h za menej
ako 3,0 sekundy. Okamžitá reakcia elektrického
pohonu, rýchly nárast krútiaceho momentu a optimalizované rozloženie hmotnosti vo vozidle umožĥujú nové rekordy, pokiaĝ ide o pozdęžnu a prieĆnu
dynamiku. V každej jazdnej situácii oĆaria najmä
mimoriadne spontánne reakcie na každý pohyb
akceleraĆného pedála.

X)Ɔľ1" %+,),$& (Ư012-"Ŝ

Súbežne s vývojom osemvalcových hybridných pohonov zameraných na výkon prebieha Ĉalší technologický stupeĥ: hybridné pohony AMG zamerané na výkon v kombinácii so
štvorvalcovým turbomotorom AMG. Hnací agregát s objemom 2,0 litra s interným oznaĆením
M 139 sa do kompaktných modelov zameraných
na výkon zatiaĝ inštaluje prieĆne. Ako variant
E PERFORMANCE sa aj v budúcich konštrukĆných radoch Mercedes-AMG postará o pohon, no
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V prípade hybridného vozidla zameraného na
výkon so štvorvalcovým motorom je možné kombinovaķ turbomotor AMG s výkonom 330 kW a objemom 2,0 litra (s elektrickým turbodúchadlom)
s elektromotorom, dosahujúcim výkon až 150 kW,
Ćím sa umožní budúcim modelom AMG dosahovaķ jazdné výkony, ktoré prekonajú aj súĆasné porovnateĝné vozidlá s motorom V8 bez hybridného
pohonu. Takýto agilný výkon hybridného štvorvalcového hnacieho ústrojenstva dostane ako prvá budúca generácia Triedy C znaĆky Mercedes-AMG.
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Štvorvalcové a osemvalcové hybridné vozidlá zamerané na výkon budú vybavené remeĥom poháĥaným štartovacím generátorom (RSG), spájajúcim alternátor a štartér do jedného konštrukĆného
dielu, dosahujúcim výkon 10 kW (14 k). Štartovací
generátor spúšķa spaĝovací motor a zaruĆuje zák-
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ladné napájanie vedĝajších agregátov. RSG pracuje
s mimoriadne rýchlymi reakciami, pretože je integrovaný v 400-voltovej vysokonapäķovej sieti.

*Ť &"7"*&0&ľ

Mercedes-AMG vyvíja aj exkluzívne, individuálne prispôsobené modely AMG so zvýšeným výkonom na základe budúcich elektrických automobilov Mercedes-EQ. Tie sú pripravené na štart
s dvomi samostatnými, permanentne budenými synchrónnymi elektromotormi a plne variabilným náhonom na všetky kolesá s modulárnym
rozdelením krútiaceho momentu. Z kombinácie motora v prednej Ćasti a motora v zadnej Ćasti vozidla je možné dosiahnuķ výkony na úrovni
najvýkonnejších modelov Mercedes-AMG s aktuálnym 4,0-litrovým motorom V8 biturbo. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h je možné (v závislosti od
výkonu a vozidla) zvládnuķ za menej ako 4,0 se-

Elektrická pohonná jednotka.

kundy. Prispôsobený vyšším výkonom bol zväzok
vedení 400-voltového lítium-iónového akumulátora. Vzduchový podvozok AMG RIDE CONTROL+
je naladený na optimalizovanú pozdęžnu a prieĆnu dynamiku špecifickú pre AMG. K tomu všetkému sa pripája exkluzívna elektrická prídavná
funkcia AMG i-Booster, ktorá harmonicky kombinuje elektrickú rekuperáciu a hydraulickú brzdu
poĆas spomaĝovania. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/

PR ĀLÁNOK

Láska
pretavená
do kovu
KAMEA Diamonds je slovenská
rodinná klenotnícka znaāka
s 23-roānou tradíciou. Zlatníci
v Trenāíne plnia sny o výnimoāných
šperkoch īuăom z celého sveta.

Z

akladateĝ firmy Juraj Kobza hovorí, že
o profesii klenotníka sníval už odmaliĆka. „Každý sen, ktorý Ćlovek nosí v srdci,
má svoju príĆinu. Dnes, po 23 rokoch pôsobenia v tejto oblasti viem, že splniķ si ho, bola
tá najlepšia vec, akú som mohol urobiķ. NiĆ nie je
krajšie, ako milovaķ a byķ milovaný. A platí to aj
v prípade mojej profesie, lásku tu naozaj tavíme do
kovu,“ povedal klenotník Juraj Kobza.
V trenĆianskom sídle KAMEA Diamonds pred
Ćasom otvorili unikátne štúdio šperkov s najširšou
ponukou od renomovaných dizajnérov. Byķ pri naj-

krajších chvíĝach, ktoré spolu ĝudia zažívajú, poĆúvaķ ich príbehy a zhmotniķ ich túžby do reality tu
nie je len práca, ale aj radosķ a vášeĥ.
„Sme rodinná firma, naši klienti sa k nám neustále vracajú a Ćasto stávajú našimi priateĝmi. Aj preto
ku každému pristupujeme individuálne a s najväĆšou pozornosķou. Všetkým spoloĆne však ponúkame špiĆkovú ruĆnú prácu a do detailov prepracovaný šperk,“ skonštatoval Juraj Kobza. Jeho slová
potvrdzujú stovky pozitívnych referencií od spokojných klientov. PresvedĆte sa aj vy o jedineĆnej kvalite a prvotriednom servise na www.ikamea.sk. Ó
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ALTERNATÍVNA
MOBILITA
(1. ĀASō)
V súvislosti s hybridnými vozidlami dobíjateĝnými zo siete a Ćisto
elektrickými modelmi - napriek miernemu „pokroku“ - stále
pretrvávajú rôzne pochybnosti, zakladajúce sa na predsudkoch
a neznalosti problematiky. To bol dôvod, preĆo sme sa
o alternatívnych pohonoch a realizácii stratégie EQ porozprávali
s vedúcim predaja osobných motorových vozidiel spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia Robertom Hatalom.

22
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- Predsudky medzi ĝuĈmi vždy boli a aj budú
- a nielen proti alternatívnym pohonom. Z tohto pohĝadu teda nejde o niĆ neobvyklé. Práve naopak. Je prirodzené, že ĝudia majú v poĆiatkoch
proti všetkému nepoznanému a novému urĆité
predsudky. Ich miera je závislá väĆšinou od nedostatku informácií, resp. absencie praktických skúseností s ich používaním v reálnom prostredí, rovnako je aj pravda, že z pohĝadu ich používania ide
o pomerne výraznú zmenu.

")&031"'1,0Ɣ3&0),01&Ő2!&+3& "/ğ0(2Ҍ
-&+6'3-/ľ012-"(")"(1/& ("'*,&)&1"Ѿ
- Samozrejme. Osobne vnímam tri skupiny: prvou sú „petrolhédi,“ zvyknutí na svoj doterajší pohon vozidla, rozhodnutí neuvažovaķ o Ćomkoĝvek
inom. Zvyk je pre nich „železnou košeĝou.“ Druhou skupinou sú „progresívci,“ porovnávajúci, Ćo
by pre nich bolo lepšie, náchylní na nové a ekologické veci. Poslednú, tretiu tvoria „novici.“ Tí doposiaĝ nevlastnili žiadne vozidlo, nemajú s riadením až také skúsenosti, a tak sa rozhodujú, ktoré
bude pre nich to „pravé orechové.“

-/ľ-!"-,0)"!+"'0(2-&+6*û1"7/"'*"+
*60)&*)!Ɣ$"+"/û &2ѻ
- VäĆšinou, no neplatí to automaticky. Každopádne, ide o ĝudí, ktorým sa šoférovanie ešte úplne nevžilo „pod kožou“ a tiež u nich absentuje reálna skúsenosķ s Ćo len klasickým pohonom. Sú
však - vĈaka nedostatku vodiĆských zlozvykov,
stereotypov Ći emocionálnych návykov - náchylní
sa rozhodovaķ racionálne, na základe vecných argumentov a výhod. A keĈže ide väĆšinou o mladých, progresívnych a moderne uvažujúcich ĝudí,
faktor ekológie, trvalej udržateĝnosti Ći nulové
emisie je v ich uvažovaní výrazne prítomný.
1û)"(12û)+6*/$2*"+1,*3-/ľ-!"")"(Ҍ
1/,*,&)&16'"'0)Ɔ&!,012-+,0ƌ3"/"'+Ư %
+ľ' ľ %01+ľ +3&!&"(2),3"+0(3-,Ҍ
/,3++ľ0*"01*&ѷ&"'"'1,1,3Ư/7+Ư%"+Ҍ
!&("--/"/,7* %")"(1/&( ޖû &"!,-/36Ѿ
- Nevidím to ako hlavný problém, pretože ten,
kto chce maķ elektromobil, ten si ho dokáže nabiķ
hocikedy, aj pomocou wallboxu. Oveĝa dôležitejšie je uvedomenie si svojho „modusu operandi“ –
koĝko a ako vlastne chcete jazdiķ. Iná situácia
vznikne pre toho, koho denný dojazd poĆas jazdenia v Bratislave, Rimavskej Sobote Ći Gbeĝanoch je
okolo 50 km a toho, kto absolvuje trasu Bratislava – Košice. Nedávna štúdia realizovaná v rámci
Európskej únie (EÚ) ukázala, že jeden Ćlovek najazdí priemerne 12 000 km roĆne, Ćo predstavuje zhruba 33 km na deĥ. Podĝa takejto štatistiky je
23
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teda elektromobil teoreticky vyhovujúci potrebám
každého Európana. Samozrejme, že oproti štatistike v realite existujú výrazné jazdné odchýlky.
Ư/7+Ư*#(1,/,*3Ɔ('"-,!Ő*Ŝ'7Ҍ
Ʒ&1Ư736(Ő2!ľ1+(,3ƌ-)&3,+-2*-û %Ѹ
Ҍ+/,7!&"),!+ľ'+&Ҍ3-,*"/+"(/û1Ҍ
(,*Ę0"ѻ
- To je veĝmi relatívne tvrdenie, lebo existuje aj
opaĆný argument: že na pumpe strávite oveĝa viac
Ćasu tankovaním, než ho strávite nabitím elektromobilu napr. v pohodlí domova. V prvom rade
takmer nik nemá doma cisternu na naftu, Ći benzín. Elektrickú nabíjaĆku však áno. Sám používam
elektromobil, priĆom nie som nútený ho nabíjaķ na
žiadnej pumpe. ćalším významným faktom je, že
až polovica slovenských domácností žije v domoch,
kde nie je najmenší problém si zabezpeĆiķ nabíjanie. A okrem toho – ĝudia s približným denným nábehom 50 km
- si svoje vozidlo nabijú komfortne aj
z 220 V zásuvky. Vtedy
si aj uvedomia, že domáce nabíjanie im zaberie oveĝa menej Ćasu, než by ho strávili na pumpe: približne 7,5 sekundy
trvá zasunutie do zásuvky a rovnaký Ćas po nabití vozidla vytiahnutie z nej.
Spolu 15 sekúnd, priĆom sa vozidlo komfortne nabíja a aj poĆas toho, ako v noci spíte… Prí24

padne sa ráno pred odjazdom podĝa potreby predhreje alebo vychladí.
",!/û!7Ő2!ľ-/&/,7%,!,3+ľ03-/,0-" %
")"(1/,*,&)2 "+!,*û "%,+ľ' &"%,7Ҍ
/&!"+&Ѿ
- V dnešnej dobe to pre klientov našej prémiovej
znaĆky nie je zásadná otázka, nakoĝko ide o sumu
od 600 do 1 500 €. A navyše – dnes si už takéto zariadenie nemusíte kupovaķ, ale môžete si ho napr.
od dodávateĝa elektrickej energie za symbolický
mesaĆný poplatok prenajaķ. Ide o nieĆo ako keĈ si
platíte prenájom set-top boxu k televízii.
V,3Ɔ(3-/ľ-!"Ѹ(Ę),3"(Ư3+0ľ!)&0(2
'"-/&7+&3 ,*҇7")"+"'҄")"(1/,*,&)&16ѷ
!"0&!,&'"03,'"3,7&!),,+Ѿ
- Opäķ to závisí od jeho denného nájazdu. Pokiaĝ
mu to neumožĥuje miesto jeho pobytu, môže si ho
na požadovanú úroveĥ dobiķ buĈ priamo v práci,
alebo v jej blízkosti. Nakoniec, vozidlo s hybridným
pohonom dobíjateĝným zo siete Ći na Ćistú elektrinu nie je momentálne ideálnym riešením pre všetkých - avšak pre 60 až 70 % majiteĝov vozidiel urĆite. Uvedomte si jeden fakt: ak sa pohybuje dnes
trh predaja osobných vozidiel na úrovni približne
100 000 kusov roĆne, až 60 000 - 70 000 z nich by
teoreticky mohli byķ elektromobily, Ćo je pomerne veĝa. Rovnako už aj dnes existuje pomerne veĝa
možností nabíjania a to sa nemusíme baviķ o rýchlonabíjacích staniciach. Na dobitie, Ći úplné nabitie staĆí aj pomalé nabíjanie, priĆom tomu, kto
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jazdí denne do 50 km, staĆí aj bežná 220 V elektrická zásuvka, ktorá disponuje výkonom približne 3 kW. Pokiaĝ si uvedomíme, že malý elektromobil spotrebuje na spomínaných 50 km okolo 12 až
15 kWh elektrickej energie, znamená to, že na domácej 220 V zásuvke máte za približne 4 hodiny
automobil opäķ dobitý na požadovaný denný dojazd 50 km.
0Ɣ3&0),01&0!,ľ'+ľ*")"(1/,*,&)2+
/Ư %),+ľ' "'01+& &36301û3Ҏ-,0(Ɣ0"Ҍ
+,01&+-/ѷ'0!,ľ'+ľ**,&),3Ҍ',1û7(
*,Ʒ+ğ%,/Ư %)"'Ɔ&"%,,-,1/""+&(2*2)ûҌ
1,/'"%,'"!+,1)&3Ư %Ę)û+(,3ѻ
- V rámci alternatívneho pohonu si v aute môžete vybraķ, akou kapacitou prúdu si vozidlo nabijete. Pokiaĝ teda nepotrebujete maķ auto nonstop
nabité naplno a na dojazd vám staĆí urĆitá kapacita – tak použijete domáce nabíjanie „nízkym prúdom,“ Ćím zároveĥ šetríte akumulátor. Nehovoriac o tom, že v prípade akumulátora v automobile
je jeho opotrebovateĝnosķ úplne iná než napríklad
pri smartfóne. Posledné výskumy – a to nielen
na našom elektrickom BéĆku, ale aj na vozidlách
iných výrobcov zistili, že degradácia akumulátora vo vozidlách je znaĆne nižšia, než sa pôvodne
predpokladalo. Vývoj technológií teda napreduje.
A Ćo sa týka vysokorýchlostných nabíjacích staníc, treba si uvedomiķ, že sú optimálne na dobitie
vozidla v rámci dlhších trás, napr. medzi Bratislavou a Košicami a nie na bežné denné nabíjanie…
*,1+Ư(2*2)û1,/3")"(1/,*,&)"+&"
'") +,27û)"Ʒ&1,0ƌ,2ѷ "%, "+*ťƷ"13,Ҍ
/&ƌƷ1/"1&+2(Ɣ-+"' "+63,7&!)ѷ'-/"1,
'"-,!011+û,1û7('"%,1/3û +,01&1,%,Ѹ
Ę&+"%/,7ľѸƷ"-,!3, %/,(, %02!"*2Ҍ
0&"ƌ36*"+&ƌѻ
- Podĝa našich certifikátov je garantovaná doba
jeho maximálnej kapacity až 6 rokov. Za tento Ćas
by nemal zaznamenaķ väĆší než 15 % pokles kapacity nabitia. No technologický progres neustále
napreduje a aj z tohto dôvodu má napr. akumulátor nedávno predstaveného modelu EQS až 10-roĆný certifikát. A navyše - akumulátor elektromobilu netvorí jednoliaty monoblok, ale viaceré Ćlánky.
Pokiaĝ dôjde teda k poškodeniu akumulátora, resp.
sa zníži jeho kapacita, jednotlivé poškodené resp.
Ćlánky s nízkou kapacitou možno vymeniķ za nové
a tie staré recyklovaķ. A okrem toho, akumulátor
s nižšou kapacitou, než je pre vozidlo prípustné,
možno sekundárne využiķ - napr. v rámci domácej
fotovoltaiky, prípadne ako záložný zdroj energie.

Významným
faktom je, že
až polovica
slovenských
domácností žije
v domoch, kde
nie je najmenší problém si
zabezpeĆiķ
nabíjanie.
- Na to má výrobca elektromobilov stanovený
špeciálny systém a postup, v rámci ktorého je kladený dôraz na maximálnu bezpeĆnosķ a profesionalitu. Tie garantujú autorizované servisy, kde sa
akumulátor, resp. Ćlánky, ktorých stav je nestabilný, ukladajú do špeciálneho bezpeĆnostného prepravného kontajnera.
V01,2,3,2-/&(Ɣ-"3,7&!)+)1"/+1ľ3Ҍ
+6-,%,+'"1,ѸĘ&*20ľ6ƌ*'&1"Ő1(ğ%,1,3,Ҍ
7&!)'҇1" %+& (6҄7!1+ƯѸ60&3"!"),ѷ&ѷ
36-,Ęľ1ƌѸ(Ɣ+ľ'Ę(2Ѹ,!(ğ%,3Ư/, 2
(Ɣ/Ư %),0ƌ+ľ'+&*û362Ʒ&ƌѾ
- Nie. Je to podobné ako s tankovaním na benzínovej pumpe – aj tu nemá každá znaĆka identicky oznaĆené palivo, ale používa jeho rôzne pomenovania s tým, že ich charakteristika je v podstate
jednotná. A navyše, toto bežného používateĝa nemusí pri nabíjaní ani zaujímaķ, lebo mu staĆí vedieķ, kde môže nabíjaķ. Napr. pokiaĝ ide do nákupného centra, využije nabíjaciu stanicu pred ním
a kým sa mu auto dobije, môže sa nerušene venovaķ inej Ćinnosti. (dokonìenie nabudúce) Ó
%,3û/)0ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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/"!-,()!û*ѸƷ"23"!"+ğ3Ư*"+6Ę)û+(,3
(2*2)û1,/0&+"2!"*ť ƌ/,&ƌƷ&!+6(2Ҍ
1&)!,*0û*3$/ûƷ&ѻ

HVIEZDY CIEST

hatala1diel.indd 25

25

18. 6. 2021 7:20:38

OSOBNÉ VOZIDLÁ

INDIVIDUÁLNEJŠIA
A ŠPORTOVEJŠIA
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Model Mercedes-Benz CLS - tak
vo svojom klasickom, ako aj
AMG prevedení – predstavil
zaĆiatkom jari milovníkom
striebornej hviezdy svoju
zmodernizovanú podobu.
lo vyše 450 000 modelov CLS. Tentoraz prichádza na trh ešte športovejší model. V prípade exteriérovej výbavy AMG Line, demonštruje svoju
športovosķ spojlerom predného nárazníka špecifického pre AMG s výstuhou v tvare A vo farbe
vozidla, predným rozdeĝovaĆom prúdenia v striebornej chrómovej farbe, športovými a výraznými
otvormi na prívod vzduchu so zvislými predelmi,
aerodynamicky tvarovanými krídelkami vo vysokolesklej Ćiernej farbe, boĆnými obloženiami prahov AMG a odtrhovou hranou AMG na veku batožinového priestoru. V kombinácii s exteriérom
AMG Line si možno pre 20-palcové lesklé disky
AMG z ĝahkej zliatiny s mnoholúĆovým dizajnom
a dvojfarebným vyhotovením zvoliķ dve nové farby: termolitovú sivú alebo vysokolesklú Ćiernu.
Spomínané modely získali aj nové obloženie chladiĆa a novú farbu laku pre CLS, ktorou je spektrálna modrá metalíza.

(2)%,!& &&+1"/&ğ/

T

á sa prejavila vylepšeným dizajnom,
zvýrazĥujúcim dynamiku štvordverového kupé, Ćo demonštruje predovšetkým predná Ćasķ s novými mriežkami chladiĆa a nárazníkmi. Vylepšenia
sa doĆkal aj interiér v podobe Ĉalších kombinácií kože, ozdobných prvkov a novej generácie volantu. Modelovú paletu zároveĥ dopęĥa dieselový
motor najnovšej generácie s integrovaným štartovacím generátorom.

60+ľ3+ğ3,7&!),

Model CLS patrí v rámci znaĆky Mercedes-Benz
do kategórie vysnívaných vozidiel (Dream Cars).
Doposiaĝ - od roku 2004 - sa celosvetovo preda-

Pozornosti dizajnérov neunikol ani interiér,
v rámci ktorého sú s hnedým orechovým drevom
s otvorenými pórmi a vysokolesklým sivým drevom na výber dve nové vyhotovenia ozdobných
prvkov, a to aj pre stredovú konzolu. Rozšírenia
sa doĆkala aj ponuka kožených poķahov sedadiel: nové farebné kombinácie nesú názvy nevská sivá/magmová sivá a sienová hnedá/Ćierna.
V rámci aktualizácie dostal model CLS nový multifunkĆný volant v koži napa. Ramená sú vyhotovené vo vysokolesklej Ćiernej farbe s lemovaním
v striebornej chrómovej farbe, radiace páĆky sú
vyhotovené v striebornej chrómovej farbe.

"7-"Ę+,0ƌ+!,3Ɔ"1(,

Mimoriadne rozsiahla modernizácia z leta minulého roka sa zamerala na aktualizácie asistenĆ27
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V rámci limitovanej edície
modelu
Mercedes-AMG
CLS 53
4MATIC+ je
naplánovaná
výroba len
300 kusov,
v rámci ktorých
si bude možné
vybraķ z dvoch
druhov farieb
laku: z kašmírovej bielej magno
a selenitovej
sivej magno.

ných jazdných systémov, vĈaka Ćomu sú k dispozícii sériovo dodávaný aktívny asistent brzdenia,
na želanie dodávaný aktívny asistent sledovania
povolenej rýchlosti, aktívny asistent jazdenia v dopravných zápchach, Ći aktívny asistent parkovania
s PARKTRONIC a 360-stupĥovou kamerou. S balíkom asistenĆných jazdných systémov – ako súĆasķ výbavy na želanie - podporuje vodiĆa aktívny
asistent udržiavania odstupu DISTRONIC a aktívny asistent riadenia. Vo venci volantu sa nachádza dvojzónová snímacia rohož, ktorého snímaĆe
dokážu zaregistrovaķ, Ći volant niekto drží, vĈaka Ćomu už nie je potrebný pohyb volantom na
to, aby sa asistenĆným systémom signalizovalo,
že vodiĆ ovláda vozidlo. Práve toto pomáha zvýšeniu komfortu ovládania pri ĆiastoĆne automatizovanom jazdení.

,*#,/1!&0-)"'

Sériovo disponuje CLS dvoma veĝkými obrazovkami zoradenými vedĝa seba, poskytujúcimi širokouhlý vzhĝad, s rozmermi 12,3 palca (31,2 cm).
Interiérový asistent MBUX na želanie dovoĝuje intuitívnu obsluhu rozliĆných komfortných funkcií
aj rozpoznávaním pohybov. Sériovo je dodávané
aj ovládanie multimediálneho displeja pomocou dotykového ovládania a zobrazenie navigácie
s technológiou rozšírenej reality pri aktívnej navigácii. Systém Komfort ENERGIZING prepája rôz-

ne komfortné systémy vo vozidle, využíva náladové osvetlenie a hudbu, ako aj masážne programy,
programy zvyšujúce pohodlie, priĆom disponuje
aj funkciou KOUą ENERGIZING.
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Vylepšenie neobišlo ani model Mercedes-AMG
CLS 53 4MATIC+, ktorý získal novonavrhnutú prednú Ćasķ so športovým nárazníkom AMG
s výstuhou v tvare A, Ćiernymi krídelkami, viditeĝnými prieduchmi a masku chladiĆa, špecifickú pre AMG - so zvislými predelmi. Lemovanie rámov okien je z vylešteného hliníka, resp.
v kombinácii s balíkom Night - vo vysokolesklej
Ćiernej farbe. Vonkajšie zrkadlá sú lakované vo
farbe vozidla. Modely s balíkom AMG Night alebo exteriérovým balíkom uhlíkových vlákien
AMG II majú zrkadlá vyhotovené vo vysokolesklej Ćiernej farbe, resp. ich kryty sú vyrobené
z uhlíkových vlákien. Ešte športovejšie rysy mu
dodáva balík AMG Night II, dostupný v kombinácii s balíkom AMG Night, zahīĥajúci masku
chladiĆa, hviezdu Mercedes vzadu a typografiu
v stmavenom chrómovom vyhotovení. Dynamiku zvyšuje balík AMG DYNAMIC PLUS. ąerveno
lakované brzdové strmene s Ćiernym nápisom
AMG dodávajú exteriéru optický akcent. V interiéri dotvára športovo-elegantný balík volant
najnovšej generácie AMG Performance s AMG
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tlaĆidlami na volante v koži napa/mikrovlákne
DINAMICA alebo alternatívne v koži napa. Výkonnosķ so športovou charakteristikou možno zažiķ v dodatoĆnom jazdnom programe PRETEKY
so šmykovým modusom. Model CLS 53 4MATIC+
dosahuje mohutný výkon 320 kW (435 k). Integrovaný štartovací generátor poskytuje na krátky
Ćas prídavný výkon 16 kW a krútiaci moment
250 Nm. Okrem toho napája 48-voltový elektrický systém. Spája štartér a alternátor do elektromotora a je integrovaný medzi motorom a prevodovkou. K dynamickému jazdnému zážitku
prispievajú mimoriadne rýchlo radiaca prevodovka AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, plne variabilný náhon na všetky kolesá AMG Performance
4MATIC+ a podvozok so systémom AMG RIDE
CONTROL+.

Î0-,/+û*,1,/&7û &

Okrem známych benzínových modelov disponuje pomocným hybridným pohonom aj model CLS 300 d 4MATIC, predstavený tento
marec, s kombinovanou spotrebou paliva 6,65,8 l/100 km; kombinovanými emisiami CO2:
172 – 153 g/km (podĝa WLTP). Jeho štvorvalcový
dieselový motor (OM 654 M) je vybavený integrovaným štartovacím generátorom druhej generácie a 48-voltovou napäķovou sústavou a dosahuje
výkon 195 kW plus 15 kW z elektrického zvýšenia výkonu. VĈaka rekuperácii a možnosti „kęzania“ s vypnutým motorom je tento pohon mimoriadne efektívny. Elektrifikácia umožĥuje aj
použitie elektrického kompresora na chladivo pre
klimatizáciu. ćalšou možnosķou v rámci ponuky
je štvorvalcový dieselový motor bez ISG v modeli CLS 220 d, s kombinovanou spotrebou paliva 6,4 - 5,5 l/100 km a kombinovanými emisiami
CO2: 167 – 143 g/km (podĝa WLTP).

&*&1,3+û"!ľ &
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V rámci limitovanej edície modelu
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ je naplánovaná výroba len 300 kusov, v rámci ktorých si bude
možné vybraķ z dvoch druhov farieb laku: z kašmírovej bielej magno a selenitovej sivej magno. Nad
boĆným obložením prahov budú umiestnené pretekárske pruhy, ktoré budú zvýraznené prvkami v lesklom Ćervenom unilaku. SúĆasķou výbavy budú aj 20-palcové disky AMG z ĝahkej zliatiny
s dizajnom piatich zdvojených lúĆov, nalakované
v Ćiernej farbe s lešteným ráfikom kolesa. Do výbavy tohto špeciálneho modelu patrí aj balík AMG
DYNAMIC PLUS, priĆom pri otvorení predných
dvier sa prostredníctvom LED technológie premietne na zem vedĝa vozidla erb AMG v 3D optike. Interiéru dominuje dvojfarebná koža napa AMG
Ćierna/striebrosivá pearl, ozdobné prvky AMG
z uhlíkových vlákien, volant v koži napa a mikrovlákne DINAMICA s Ćervenými kontrastnými švami, tlaĆidlá AMG na volante a nápis AMG na stredovej konzole. Ó

Interiér dotvára
športovo-elegantný volant najnovšej generácie
AMG Performance s AMG
tlaĆidlami v koži
napa/mikrovlákne DINAMICA
alebo alternatívne v koži napa.
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

„Vyšportované“ EQC
Úspešný elektrický model EQC 400 4MATIC je najnovšie
v rámci európskeho kontinentu jednotne nakonÀgurovaný,
cenovo mimoriadne atraktívny. A nielen to...

ą

isto elektrický, medzi priaznivcami striebornej hviezdy úspešne etablovaný model, dosahujúci kombinovanú spotrebu elektriny
25,5 – 21,7 kWh/100 km, nulové
kombinované emisie CO2 s novou modelovou verziou EQC 400 4MATIC AMG Line. Každého zaujme hlavne jeho dynamika elektrického pohonu, vĈaka Ćomu posúva modelový program do
nových výšin. V rámci sériovej výbavy disponuje rozsiahlo vybavená športová verzia okrem exteriéru aj interiérom AMG Line. Tú charakterizuje vonkajšia maska chladiĆa s Ćiernym panelom

30

špecifická pre AMG s dizajnom dvojitej Ćepele a orámovaním vo vysokolesklej Ćiernej. Podobne je pre AMG líniu typický spojler predného nárazníka špecifický pre AMG s dizajnom krídla
prúdového lietadla, otvormi na prívod vzduchu
s ozdobnými prvkami v chrómovej a s vložkami vo vysokolesklej Ćiernej farbe, ako aj s viditeĝnými a funkĆnými prieduchmi. Veĝmi efektne pôsobia aerodynamicky optimalizované disky
AMG z ĝahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19“)
s dizajnom piatich zdvojených lúĆov, nalakované v tantalovej sivej farbe a lešteným povrchom,
ale taktiež širší spojler zadného nárazníka, špe-
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cifický pre AMG, s viditeĝnými otvormi na odvod
vzduchu (nie sú funkĆné), vložka difúzora v Ćiernej farbe a ozdobný prvok v chrómovej. A nakoniec - vonkajšie zrkadlá vo farbe karosérie sú súĆasķou exteriéru AMG Line modelu EQC 400
4MATIC AMG Line.

û-!&1Ư&+1"/&ğ/

Interiéru verzie AMG Line dominujú typické
športové sedadlá s grafickým stvárnením sedadla
špecifickým pre AMG, s Ćalúnením imitácia kože
ARTICO/mikrovlákno DINAMICA so stredne sivými ozdobnými švami sú atraktívnym prvkom interiéru, multifunkĆný športový volant v koži napa,
dole sploštený, s perforáciou v oblasti uchopenia;
prístrojová doska vo vyhotovení z imitácie kože so
vzhĝadom kože napa; línie bokov s jemnou štruktúrou povrchu v Ćiernej farbe, ružovozlatý alebo
stredne sivý ozdobný šev; vnútorné obloženie dverí v Ćiernej farbe s Ćiernym ozdobným švom v oblasti stredového dielu obloženia dverí a so stred-

ne sivým ozdobným švom na lakķovej opierke.
Ozdobné prvky sú vyhotovené so vzhĝadom uhlíkových vlákien v antracitovej farbe, športové pedále AMG z kefovanej ušĝachtilej ocele s Ćiernymi gumovými nopkami. SúĆasķou výbavy sú aj
podlahové rohože AMG a pochrómované zaisķovacie kolíky dverí. K Ĉalším prvkom sériovej výbavy patrí kryt ložného priestoru EASY-PACK, TIREFIT, balík osvetlenia vnútorného priestoru, balík
komfortu sedenia, balík zrkadiel, aktívny asistent parkovania s PARKTRONIC, tepelnoizolaĆné
a zvukovoizolaĆné protihlukové sklo, parkovací balík s cúvacou kamerou, pokroĆilý ozvuĆovací systém, náladové osvetlenie, prvotriedne služby poskytované na diaĝku a rozšírené služby nabíjania.
Rovnako, ako medziĆasom všetky modely EQC, aj
nové varianty disponujú sériovou nabíjaĆkou s výkonom 11 kW. Klienti sa teda majú na Ćo tešiķ,
pretože nové modely budú u predajcov k dispozícii už koncom druhého štvrķroka... Ó

,

Interiéru verzie
AMG Line
dominujú typické
športové sedadlá s grafickým
stvárnením, s Ćalúnením imitácie
kože ARTICO/
mikrovlákna
DINAMICA
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ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Modulárna elektrická platforma
V rámci konzekventnej elektriÀkácie a v záujme zabezpeāenia ešte väāšej pridanej hodnoty prichádza
divízia Mercedes-Benz Vans s novou modulárnou
elektrickou platformou (Electric Versatility Platform).

P

latforma sa tak stane základom novej
generácie vozidla eSprinter, priĆom základom novej koncepcie sú tri moduly,
ponúkajúce Ćo najväĆšiu slobodu pri
vývoji a stvárnení rôznych tvarov karosérie. Zvyšuje tak variabilitu a flexibilitu Ĉalšej generácie vozidla eSprinter a zároveĥ znižuje
náklady na výrobu a jej komplexnosķ. Strieborná
hviezda touto variabilitou prináša výhody v oblasti prepravy tovaru, ktorá je lokálne bez emisií, do
najrôznejších odvetví, priĆom zároveĥ deklaruje svoju ambíciu byķ lídrom v oblasti elektrických
pohonných systémov. To je aj dôvod, preĆo do no-

32

vej platformy investuje až 350 miliónov €. Nielenže sa nový eSprinter stane vhodnou ponukou aj
pre americký a kanadský trh, ale jeho Ĉalšia generácia sa bude vyrábaķ CO2 neutrálne, Ćo je Ĉalší krok pri presadzovaní plánu „Ambícia 2039“.
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Základnými stavebnými kameĥmi novej koncepcie sú tri moduly, ktoré poskytujú slobodu pri
vývoji a stvárnení rôznych tvarov karosérie. Predný modul je urĆený pre vysokovoltové komponenty: má jednotný predok, obsahujúci všetky
vysokovoltové komponenty, ako napr. nabíjacie
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jem ako jeho ekvivalent so spaĝovacím motorom.
Tretím pilierom modulárnej konštrukcie je
elektricky poháĥaná zadná náprava, ktorá sa
bude používaķ vo všetkých veĝkých modeloch
transportérov s elektrickým pohonom v súlade so
stratégiou používania spoloĆných dielcov. Kompaktný a výkonný elektromotor je integrovaný
v zadnom module a je navrhnutý tak, aby mohol
byķ použitý vo všetkých modelových variantoch
od skriĥového vozidla cez vozidlo na prepravu
osôb až po šasi urĆené na skriĥové nadstavby
a na jednej platforme.

#"(1ľ3+01/1ğ$&

komponenty a meniĆ DC/DC. VĈaka tomu možno modul bez zmeny kombinovaķ so všetkými variantmi vozidiel, priĆom nezáleží na rázvore, veĝkosti akumulátora Ći nadstavbe.
Druhým komponentom je priestorovo úsporný
vysokovoltový akumulátor integrovaný v podlahe vozidla. Plochý zásobník energie bude k dispozícii v troch kapacitných úrovniach, vĈaka Ćomu
sa dá na základe spôsobu využitia zvoliķ vhodná konfigurácia vzhĝadom na dojazd a zaķaženie.
S rôznymi balíkmi akumulátorov dokáže divízia
Mercedes-Benz Vans vyhovieķ každej potrebe zákazníka, vrátane špecifickej požiadavky týkajúcej
sa celkových nákladov spojených s vlastníctvom,
od miestnej prepravy v rámci mesta až po prepravu na dlhé vzdialenosti, keĈže veĝkosķ batérie
si zákazník môže zvoliķ tak, aby vyhovovala jeho
príslušnému použitiu. Umiestnenie akumulátora medzi nápravami poskytuje spolu s robustným
obalom akumulátora najlepšiu možnú ochranu
v prípade nehody. Nízke ķažisko vozidla vĈaka
akumulátoru v podlahe navyše pozitívne vplýva
na jazdné vlastnosti a zvyšuje bezpeĆnosķ jazdy.
VĈaka svojej inteligentnej architektúre podlahy
ponúka budúci eSprinter rovnako veĝký ložný ob-

Divízia Mercedes-Benz Vans je s vyše 30 % podielom elektrických vozidiel na trhu v segmente stredne veĝkých a veĝkých vanov lídrom európskeho trhu. Po modeloch eVito a eSprinter
pokryje v budúcnosti vozidlom eCitan ponuku
akumulátorových elektrických vozidiel vo všetkých segmentoch podnikateĝských úžitkových
vozidiel.
Je to aj výsledok faktu, že divízia prepracovala
svoju stratégiu v súlade s divíziou osobných motorových vozidiel a zamerala sa najmä na témy,
akými sú: upevnenie profilu prémiového poskytovateĝa riešení prepravy, zameraných na budúcnosķ pre podnikateĝov a súkromných zákazníkov;
zameranie sa na trhy a segmenty s veĝkým objemom predaja a vysokou maržou, a teda aj na ziskový rast na celom svete. VĈaka tomu rozširuje svoje pôsobenie aj do regiónu NAFTA a Ázie so
zameraním na ąínu. Taktiež došlo k zintenzívneniu spolupráce a tým k zvýšeniu lojality svojich
zákazníkov, znižovaniu najmä fixných nákladov
a k zlepšeniu hospodárnosti a konkurencieschopnosti. A nakoniec – nemenej významnou
ambíciou divízie Mercedes-Benz Vans je aj urĆovaķ nové štandardy v segmente úžitkových vozidiel s dôrazom na ich vzájomné prepojenie, zdokonalenie a Ĉalší rozvoj digitálnych riešení. Ó

,

Plochý zásobník
energie bude
k dispozícii
v troch kapacitných úrovniach,
vĈaka Ćomu sa dá
na základe spôsobu využitia zvoliķ
vhodná konfigurácia vzhĝadom
na dojazd
a zaķaženie.
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MARTIN VAĪKO:

ÚSPECH
SA BUDUJE
POSTUPNE

Napriek jeho mladému veku sa mu podarilo v priebehu
desiatich rokov vybudovaķ v Prešove stabilnú dopravnú
spoloĆnosķ, ktorá zabezpeĆuje dodávku komponentov
aj pre znaĆku Mercedes-AMG a Mercedes-Benz.
Majiteĝ spoloĆnosti MV transport Slovakia a.s. - Martin Vaĝko.
34
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- K doprave a autám som mal vždy blízko a aj
preto som sa po maturite zamestnal ako referent
dopravy v tunajšej firme, vyrábajúcej komponenty pre automobilky. Už po roku som sa stal vedúcim dopravy v podniku, ktorý zamestnával v tom
Ćase vyše tisíc zamestnancov. Založenie živnosti
v autodoprave do tri a pol tony bolo logickým vyústením mojich doterajších aktivít, úspechov, ale
aj „mládežníckych“ chýb a neskúsenosti, Ćo som
nadobudol poĆas pôsobenia vo fabrike. KeĈ som
chcel v tom Ćase v konkurenĆnom prostredí preraziķ, musel som sa sústrediķ na menej populárne
krajiny, do ktorých sa ostatným dopravcom veĝmi nechcelo.
/"!-,()!û*0-/û3+"ѸƷ"1,,)&(/'&+6+
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- Predpokladáte správne, šlo o Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko, ako aj krajiny bývalej Juhoslávie. Na zaĆiatku som si kúpil dve dodávky, na
ktorých som s kamarátom vozil tovar práve sem.
A taktiež som robil aj prepravu filtrov do jadrovej
elektrárne v ąernobyli. V pomerne krátkom Ćase
som si získal meno spoĝahlivého dopravcu, Ćo
malo za následok aj veĝký nárast vozového parku.
Zažil som prudký rast a po ĥom aj rovnako prudký pád, keĈ mi po kríze v roku 2009 zo sedemnástich vozidiel zostali len tri. Zaplatil som svoju „podnikateĝskú daĥ,“ vytriezvel a uvedomil si
svoje chyby, ktoré som spravil. A hoci tie zaĆiatky neboli jednoduché - práve to mi v neskoršom
období pomohlo pri mojom súĆasnom raste. Prešiel som si všetkým od podlahy, nikto mi niĆ zadarmo nedal.
-/&"(0-,*ľ++ğ*2-û!201"7),Ʒ&)& ޖ/Ҍ
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- Som Ćlovek, ktorý sa nikdy nevzdáva, a preto som sa po jej založení v roku 2011 sústredil
na jej efektívnejšie riadenie. Dnes sa mi to vracia v jej profesionálnej stabilite. Hoci, sami viete,
že podnikateĝské prostredie na Slovensku nie je
jednoduché pri daĥovom a odvodovom zaķažení
podnikateĝov. Z tohto dôvodu si dovolím tvrdiķ, že
sme serióznym partnerom ako pre štát, tak aj pre
zamestnancov a v neposlednom rade aj pre firmy,

ktoré vedia, že v nás nájdu seriózneho partnera
ponúkajúceho kvalitné a profesionálne prepravné
služby, a preto sa na nás opakovane obracajú.
2'ľ*),6*ѸĘ,,),Ѹ/"0-ѷ'"ƌƷ&0(,*
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- Po založení firmy som zabezpeĆoval kuriérske služby v rámci celého východného Slovenska a rozbiehal medzinárodnú prepravu tovaru.
Po roku 2018 je hlavnou Ćinnosķou našej spoloĆnosti už len medzinárodná preprava tovaru.
V súĆasnosti ķažiskovo zabezpeĆujeme dopravu pre spoloĆnosķ, ktorá je najsilnejšia v oblasti
obrábania, montovania, vyvažovania a merania
turbodúchadiel a ich dielcov. Ich výrobky vozíme aj do troch závodov znaĆky Mercedes-Benz
v Nemecku, priĆom jedným z nich je závod na
výrobu Mercedes-AMG modelov v Affalterbachu. Okrem Nemecka jazdíme najmä do Talianska, Francúzska Ći ŠvajĆiarska.

,

V minulom
roku - aj napriek
pretrvávajúcej
pandémii - sme
kúpili osem
a tento rok až
dvanásķ nových
vozidiel
Mercedes-Benz
Sprinter 316
furgon.
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- Nie. Prvý Mercedes-Benz Sprinter CNG som
vlastnil už v roku 2011. Disponoval som inými
znaĆkami, no okolo roku 2018 sa to všetko „zlomilo“ a rozhodol som sa postupne obmeniķ celý
vozový park za znaĆku Mercedes-Benz. Len v minulom roku - aj napriek pretrvávajúcej pandémii
- sme kúpili osem a tento rok až dvanásķ nových
vozidiel Mercedes-Benz Sprinter 316 furgon. Momentálne tak disponujeme dvadsiatimi ôsmimi vozidlami, z Ćoho je dvadsaķjeden Sprinterov,
s tým, že v dohĝadnej dobe obmeníme aj zvyšných sedem úžitkových vozidiel. Pri ideálnom
stave je naším plánom do budúcna flotila päķdesiatich vozidiel znaĆky Sprinter.
Ę,*0-,Ęľ3)%)3+Ư!ť3,!3ûƆ%,/,7%,!Ҍ
+21&Ѿ
- Cena to nebola - kvôli nej sme v minulosti kupovali iné znaĆky. No keĈ sme zaĆali voziķ pre nášho „top“ klienta, ktorý si potrpí na dochvíĝnosķ a kvalitu, na „vlastnej koži“
sme pocítili, že nižšia cena ešte neznamená
viac peĥazí a menej problémov. Práve naopak.
KeĈ nám „odišlo“ v Taliansku vozidlo, až vtedy sme si uvedomili, koĝko problémov, finanĆných nákladov a zdržania spôsobí absencia
profesionálnych asistenĆných služieb. A keĈ
sa to zopakovalo ešte dvakrát – bolo rozhodnu35
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„

U nás máme tridsaķšesķ kolegov vodiĆov, priĆom celkovo je nás
vo firme aj s kolegami z dispeĆingu štyridsaķjeden. Sme vo
vlastných, veĝmi príjemných priestoroch.
ѻ1Ɣ0&3þĘƆ&+,2+&"(Ʒ!Ư23"!,*2'"ѻ
- S prešovským predajcom máme podpísanú fleetovú zmluvu a vĈaka nej sa nemusíme takmer o niĆ staraķ. Dostali sme od znaĆky Mercedes-Benz atraktívne podmienky ako
napríklad aj údržbu vozidiel na 10 rokov alebo do nábehu pol milióna kilometrov, Ćo pre
nás znamená neskutoĆný benefit. A nakoniec,
verte mi, že keĈ po troch rokoch predávame
jazdený Sprinter, je oĥ taký záujem, že sa po
dvoch dĥoch za ním len tak „zapráši.“

té: dovtedajšie znaĆky nahrádzame modelmi
Mercedes-Benz Sprinter. A verte mi, pri Mercedese sa nám ani raz nestalo, že by nás kdekoĝvek v Európe nevzali okamžite na servis.
To je devíza, ktorá v koneĆnom dôsledku vyrovná akýkoĝvek cenový rozdiel…
/"'*"1,+",))"+0"/3&0Ѹ-/"Ę,01"0
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- To nie. Je to aj o celkovom korektnom prístupe ĝudí zo spoloĆnosti Motor-Car Prešov,
kde, dovolím si povedaķ, máme nadštandardné vzķahy. Rovnako dobré ich máme aj s pánom Novotným z Mercedes-Benz Slovakia.
Ale nielen o tom. Raz sme potrebovali ísķ s naším Sprinterom do servisu vo Francúzsku práve poĆas pretekov Tour de France. KeĈže išlo
o nároĆnejšiu opravu, znaĆka Mercedes-Benz
zabezpeĆila nášmu vodiĆovi promptne aj hotel, v ktorom s ním boli ubytovaní aj pretekári cyklistického tímu Astana! Nechcite vedieķ,
aký to bol preĥho zážitok! Samozrejme, v prospech Sprinteru hrá aj rad Ĉalších faktorov,
akými sú jeho bezpeĆnosķ, spoĝahlivosķ, efektívna prevádzka, ale aj jeho vysoká zostatková hodnota.
36
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- S tým s vami súhlasím. U nás máme tridsaķšesķ kolegov vodiĆov, priĆom celkovo je
nás vo firme aj s kolegami z dispeĆingu štyridsaķjeden. Sme vo vlastných, veĝmi príjemných priestoroch. V živote preferujem kvalitu pred kvantitou, a preto sa nechcem púšķaķ
do bezhlavého navyšovania flotily aj kvôli svojmu pouĆeniu z minulosti. Totiž, vozidlo nie je
problém kúpiķ, no ķažšie je zohnaķ spoĝahlivého vodiĆa, Ći skúsených kolegov na dispeĆing.
Preferujem, aby mali moji kolegovia kvalitné
a komfortné pracovné prostredie, stabilitu a istotu, ktorú im ponúkam.
Aj preto sa vyhýbam turnusovým vyķažovaniam vozidiel, a keĈ už máme vodiĆov napr.
v talianskej prímorskej oblasti, snažíme sa im
zabezpeĆiķ ubytovanie v hoteloch a užiķ si príjemné benefity práce. Už viem, že úspech sa
buduje postupne. Mojou snahou je, aby pre
nich znamenala firma a ich práca nieĆo, na Ćo
môžu byķ hrdí, Ćo bude ich druhým domovom.
Nakoniec, sú v práci v podstate dlhšie než
doma. Sám som jazdil, robil si dispeĆera a preto nielenže viem, Ćo táto práca obnáša, ale si
aj svojich kolegov veĝmi vážim a nepozerám
sa na nich ako majiteĝ firmy „zhora cez prsty“.
Pre mĥa má cenu náš vzájomný korektný
vzķah a to, že tvoríme jeden tím – starí vlci,
spoloĆne s mladými „puškami“… (úsmev). Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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eSprintery pre GLS Slovakia
Hneă po spustení predaja elektrických dodávok Mercedes-Benz eSprinter
prišiel aj jeden z prvých veīkých predajných úspechov – až 21 si ich do svojej
Áotily zakúpila doruāovateīská spoloānosŎ GLS General Logistics Systems
Slovakia s.r.o. (GLS Slovakia). Do prevádzky budú nasadené v Bratislave
a vo všetkých krajských mestách na Slovensku.

Z

naĆku Mercedes-Benz a spoloĆnosķ GLS Slovakia spája veĝký dôraz na ochranu klímy a životného prostredia. „Okrem Ĉalších zelených
aktivít, zameraných na kompenzáciu emisií vypúšķaných do ovzdušia, zavádzame do našej flotily aj
elektrické doruĆovacie vozidlá. Jedným z dôvodov,
preĆo sme sa rozhodli pre vozidlá Mercedes-Benz
eSprinter, je fakt, že znaĆka Mercedes-Benz u ĝudí
asociuje hodnotu, komfort, spoĝahlivosķ a starostlivosķ a presne tieto hodnoty vyznávame v plnej miere aj my v GLS Slovakia. Preto si myslíme, že najlepší sa majú spájaķ s najlepšími,“ hovorí Country
Manager GLS Slovakia, Zoltán Nagy.
Vzájomnej dohode predchádzalo testovanie vozidiel v praxi. „Spätná väzba od vodiĆov bola pozitívna, vozidlo vynikalo dobrou manévrovateĝnosķou,
pohodlím v kabíne, dobrým nastupovaním a vystupovaním do vozidla a tiež do ložného priestoru a dostatoĆným dojazdom. Celkové hodnotenie teda bolo
pozitívne. Každodenná prax nám dá urĆite aj Ĉalšie
komplexné dáta,“ približuje Zoltán Nagy.
„S GLS Slovakia sme poĆas procesu intenzívne komunikovali, snažili sme sa ponuku ušiķ doslova na
mieru ich potrebám a poskytnúķ im všetky informácie, ktoré pre svoje rozhodovanie potrebovali. Sme
veĝmi radi, že sa rozhodli pre elektrické vozidlá

eSprinter,“ približuje za znaĆku Mercedes-Benz
vedúci predaja úžitkových vozidiel, Ján Novotný.
O úspešnú realizáciu obchodu sa zaslúžil aj autorizovaný partner znaĆky Mercedes-Benz, spoloĆnosķ
Motor-Car Nové Zámky, ktorá novú flotilu odovzdala
v priestoroch spoloĆnosti Motor-Car Bratislava. Ó
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Van prémiovej kvality
Prvým prémiovým rodinným modelom, ako aj vozidlom,
urāeným pre privátnych zákazníkov v každom veku
- zameraných na aktívne trávenie voīného āasu - sa v segmente
malých vanov stáva plnoelektrický koncept EQT.

D

ivízia Mercedes-Benz Van rozšírila svoje portfólio o model koncepĆného vozidla, blízkeho sériovej podobe,
ktoré v sebe kombinuje priestrannú a variabilnú priestorovú ponuku

38
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až pre sedem osôb, s veĝkorysým objemom batožinového priestoru, dizajnom typickým pre znaĆku Mercedes a štandardmi v oblasti hodnotného
vzhĝadu, komfortu, funkĆnosti, konektivity a bezpeĆnosti. KoncepĆný model nadväzuje na úspeš-
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Hviezdy s 3D efektom sa v rozliĆných veĝkostiach tiahnu od prednej Ćasti cez 21-palcové
disky z ĝahkej zliatiny osústružené do leskla
a panoramatickú strechu až po elektrický
longboard v zadnej Ćasti. Dopęĥa ich svetelný
pás, spájajúci svetlomety s LED, ako aj zadné
svietidlá s LED. V kombinácii s vysokolesklým
Ćiernym lakom vozidla tak vzniká fascinujúci kontrast, zvýrazĥujúci mimoriadne kvalitnú
estetiku. Koncept EQT tým výnimoĆne stelesĥuje charakteristické DNA dizajnu
Mercedes-Benz „zmyselnej Ćistoty,“ ktoré podporujú nielen zmyselné tvary, elegantné kryty, ale aj trvalo udržateĝné materiály – typické
pre modelovú Mercedes-EQ.

Koncept EQT je
obohatený aj inovatívnou koncepciou ovládania
a zobrazovania
- infotainmentom
MBUX (Používateĝský zážitok
Mercedes-Benz).

*, &,+û)+6&+1"/&ğ/

nú Triedu V, priĆom do segmentu malých vanov
prináša novú úroveĥ kvality. Tou je v podstate
spojenie prémiového komfortu a nekompromisnej
funkĆnosti s elektrickým pôžitkom z jazdy, ktorý
zdôrazĥuje elektrickým longboardom, dokonale
integrovaným do ložného priestoru.

*60")+Ư"51"/&ğ/

Koncept EQT je na prvý pohĝad charakteristický typickými prvkami dizajnu vozidiel
Mercedes-EQ. ąi už ide o vyvážené proporcie
alebo zmyselné stvárnenie plôch, svalnaté plecia a výrazné podbehy kolies – ktoré upozorĥujú na silu a emocionalitu konceptu. Predná Ćasķ s typickou maskou chladiĆa s Ćiernym
panelom a LED svetlometmi vychádza plynulo z kapoty motora a žiari obrazcami hviezd.

Interiér konceptu EQT je, podobne aj ako exteriér, emocionálny a štýlovo Ćistý, podmanivo komunikujúci elegantným kontrastom Ćiernej a bielej farby. Sedadlá, potiahnuté bielou
kožou napa a aplikáciou pletenej kože na ploche na sedenie, sú vyrobené zo spracovanej recyklovanej kože. Zmyselnými tvarmi zaujme
aj prístrojová doska, ktorej horný diel má tvar
profilu krídla, priĆom pôsobí ako vymytý kameĥ, dynamicky splývajúci so združeným prístrojom. Nad ním je umiestnený praktický, na
poli uzatvorený odkladací prieĆinok s rýchlym prístupom k dôležitým pomôckam a dokumentom. Kvalitný a moderný pôvab zvýrazĥujú okrúhle ventilaĆné dýzy vo vysokolesklej
Ćiernej farbe, galvanizované ozdobné prvky
a multifunkĆný volant s tlaĆidlami dotykového ovládania. Štýlovú atmosféru podĆiarkuje aj
39
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„

Koncept EQT je na prvý pohĝad charakteristický typickými prvkami dizajnu vozidiel
Mercedes-EQ. ąi už ide o vyvážené proporcie
alebo zmyselné stvárnenie plôch, svalnaté
plecia a výrazné podbehy kolies.
náladové osvetlenie na stredovej konzole, dverách a v priestore na nohy.

Ę"+)&3Ư&+#,1&+*"+1

Koncept EQT je obohatený aj inovatívnou koncepciou ovládania a zobrazovania - infotainmentom MBUX (Používateĝský zážitok
Mercedes-Benz). Systém možno komfortne ovládaķ prostredníctvom voĝne stojaceho centrálneho displeja s funkciou dotykového ovládania, pomocou tlaĆidiel dotykového ovládania na volante
a na želanie aj prostredníctvom hlasového asistenta „Hey Mercedes“. VĈaka umelej inteligencii
a predvídavým funkciám tak dokáže napr. predvídaķ, Ćo chce vodiĆ urobiķ. A nielen to. Medzi
Ĉalšie vlastnosti systému MBUX v kombinácii so
službou Mercedes me connect patria aktuálne informácie o premávke, zobrazenie nabíjacích staníc, elektrický dojazd a optimalizované plánovanie trasy pri zohĝadnení stavu nabitia, poĆasia,
dopravnej situácie a aktualizácie vzduchom. Displej infotainmentu v hlavnej ponuke ponúka dlaždicu EQ, ktorá slúži ako centrálny prístupový bod
pre špeciálne zobrazenia a nastavenia. Na mul40
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timediálnom displeji sa navyše dajú ovládaķ aj
funkcie navigácie a jazdné programy.
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Plnoelektrický model EQT je dlhý 4 945 mm,
široký 1 863 mm a vysoký 1 826 mm. Disponuje
na oboch stranách posuvnými doširoka sa otvárajúcimi dverami, vĈaka Ćomu je pohodlný prístup k obom plnohodnotným samostatným sedadlám v treķom rade. Do druhého radu sedadiel
možno vedĝa seba namontovaķ až tri detské sedaĆky. O presvetlený interiér sa stará panoramatická strecha so vzorom hviezdnej oblohy vytvorenej za pomoci laseru. Optickú dęžku vytvára jej
elegantný tvar fĝaše, zužujúcej sa spredu smerom dozadu. Strmá zadná Ćasķ s pohodlnými
zvislými zadnými výklopnými dverami a oknom
vytvára mimoriadne priestranný ložný priestor,
ktorý sa zväĆší tým, že sa sedadlá v treķom rade
sklopia alebo vyberú – Ćím vznikne v ložnom
priestore dostatok miesta na detský koĆík, klietku na prepravu psov Ći iné vybavenie na voĝnoĆasové aktivity. Veĝkorysú ponuku priestoru
a vysokú mieru variability zdôrazĥuje koncepĆné vozidlo prekvapivým riešením – elektrickým
longboardom integrovaným do ložného priestoru. Nachádza sa v dvojitom dne pod vekom
z akrylátového skla, ktoré je lemované hliníkovým rámom a je v jednej rovine s dnom ložného
priestoru. Elektrický longboard vyrobený taktiež
z hliníka pôsobí vĈaka obrazcom hviezd mimoriadne ušĝachtilo. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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Virtuálna jazda EQ Ready
SpoloānosŎ Mercedes-Benz sprístupnila zákazníkom bezplatne sériu aplikácií,
ktoré pomôžu zhodnotiŎ efektívnosŎ prevádzky a výkonnosti spaīovacích
motorov úžitkových vozidiel s vozidlami eSprinter, eVito, eVito Tourer.

S

aplikáciou EQ Ready (dostupnou pre iOS
a Android) sa dá podniknúķ virtuálna testovacia jazda, ktorá zaznamenáva reálne trasy používateĝa, ako aj množstvo Ĉalších parametrov, akými sú rýchlosķ, zrýchlenie, zastávky,
dlhšie prestávky, výškový profil a údaje o polohe.
Získané údaje poskytne v rámci finálneho vyhodnotenia a prognózy stavu nabitia batérie – ako keby
sa cesta realizovala v elektricky poháĥanom modeli
úžitkového vozidla.

"%/$&+$)++"/

Aplikácia EQ Ready zobrazuje nabíjacie stanice v blízkosti vozidla a v rámci nich filtruje stanice s rôznymi nabíjacími výstupmi a typmi konektorov. Ponúka aj plánovaĆ e-nabíjania (eCharging
Planner), vyhodnocujúci množstvo elektriny potrebnej na dobitie, Ći to, ktorá nabíjacia stanica by bola
najlepšia (pre územie SR bude dostupný až neskôr
– pozn. red.). V rámci modulu „Energia“ sa nastavujú roĆné náklady na energiu vozidla a porovnajú sa
s nákladmi príslušného vozidla so spaĝovacím motorom, priĆom je možné vypoĆítaķ náklady aj na zmiešané flotily vozidiel eSprinter, eVito, eVito Tourer
a EQV. V rámci výstupu je k dispozícii aj údaj, koĝko emisií CO2 sa dá ušetriķ pomocou elektromobilu.
V rámci modulu „Nabíjanie“ sú dostupné informácie
o správnom wallboxe na nabíjanie, modul „Inštalácia“ umožĥuje odhadnúķ výdavky na jeho inštaláciu

a modul „Výsledok“ poskytuje transparentné zhrnutie všetkých údajov, vrátane oĆakávaných prevádzkových nákladov a bodu zlomu - v porovnaní s vozidlom so spaĝovacím motorom..
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OdpoveĈ na otázku, Ći je lacnejšie vozidlo
s akumulátorom a elektrickým pohonom alebo
vozidlo so spaĝovacím motorom, vie daķ kalkulaĆka eCost (http://mb4.me/eCostCalculator), ktorá
porovnáva roĆné prevádzkové náklady na používané vozidlo s nákladmi na úžitkové vozidlo
Mercedes-Benz s elektrickým pohonom. Zohĝadĥuje pri tom lízingové splátky, jazdné výkony,
ceny elektriny a paliva, údržbu, poistenie, dane
a aj štátne dotácie na elektrické pohonné systémy,
ktoré majú vplyv na splátky lízingu, ako aj 6 rokov - alebo do najazdenia 160 000 km - bezplatný
servis a údržbu spoloĆnosti Mercedes-Benz. Ó
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AROCSY
PRE TRNAVSKÝ
REGIÓN
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
(SÚC TTSK) rozšírila svoj vozový park o tridsaķštyri nových
modelov vozidiel Mercedes-Benz Arocs, vybavených
špeciálnymi nadstavbami a príslušenstvom.
42
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Z

ákazku realizovala pre odberateĝa
spoloĆnosķ MB SERVIS, s.r.o., z Moravian nad Váhom, ktorá pôsobí na
trhu od roku 2008, priĆom zamestnáva 25 ĝudí. Ķažiskom ich aktivít sú
predajné, konštrukĆné a servisné služby v oblasti komunálnej techniky a budovania špeciálnych nadstavieb na podvozkoch znaĆky
Mercedes-Benz a Fuso, priĆom primárne pôsobia na slovenskom trhu, no obchodné aktivity realizujú aj v priĝahlom zahraniĆí. V rámci
portfólia Ćinnosti zastupujú aj znaĆky, pre ktoré sú výhradným dodávateĝom pre celú strednú Európu. „Sme o. i. aj výhradnými zástupcami nadstavieb od nemeckej firmy MULAG
a chorvátskej RASCO pre slovenský trh. Špeciálne nadstavby a úĆelové aplikácie umiestĥujeme na modely vozidiel Mercedes-Benz Arocs
Ći Atego, Unimog a Fuso Canter, prípadne aj
úžitkového modelu Sprinter“ – uviedol riaditeĝ
spoloĆnosti Ing. Roland Lauko. Vozidlá s nadstavbami, ku ktorým poskytujú aj komplexný
autorizovaný servis, nachádzajú svoje uplatnenie najmä v rámci samospráv - pri prevádzke odpadového hospodárstva, údržby cestných
komunikácií (napr. Národná diaĝniĆná spoloĆnosķ a Slovenská správa ciest), ale aj v oblasti
stavebníctva a agrosektoru.

,*-)"5+û!,!û3(
Podĝa slov Rolanda Lauka odovzdali SÚC TTSK
celkovo 34 vozidiel Mercedes-Benz Arocs 1830,
s motorom OM 936 a výkonom 220 kW/7,7l v prevedení pre ķažkú zimnú prevádzku. „Arocsy
sú vybavené s predným a zadným nosiĆom nadstavieb a komunálnou hydraulikou zabezpeĆujúcou pohon všetkých nadstavieb. Dodali sme rovnaký poĆet predných snehových segmentových
radlíc, prispôsobivých povrchu Ćistenej komunikácie a prekonávaniu prekážok až do výšky 6 cm.
SúĆasķou dodávky bolo aj 34 posýpacích nadstavieb s unikátnym reķazovým dopravníkom. Jedna z nich bola bezplatne vybavená termokamerou,
slúžiacou na sledovanie teploty vozovky, vĈaka Ćomu dokáže sypaĆ autonómne upraviķ veĝkosķ dávky posypových materiálov, Ćím dochádza
k jeho úspore.“ Navyše, k Arocsom bolo dodaných
aj 9 ks zametacích nadstavieb, 12 ks nadstavieb
urĆených na opravy komunikácií otryskávacou
metódou, 10 ks nadstavieb na prepravu a aplikáciu asfaltových zmesí a 10 sklápacích korieb typu
S3. Všetky dodané nadstavby sú vymeniteĝné, priĆom ich výmena trvá približne 15 min.

,

Unimogy
s príslušenstvom
„staviame“ aktuálne pre potrebu
samosprávy
v Zlatých Moravciach. Menšie
samosprávy
a obce od nás
požadujú vozidlá
s nadstavbami,
disponujúcimi
menšími podvozkami, ideálnymi
pre komunálne
využitie. V rámci
nich sú najžiadanejšími väĆšinou
model Mercedes-Benz Atego a
Fuso Canter.

)%,!,û0(Ɣ0"+,0ƌ

Za SÚC TTSK prevzal vozidlá jej riaditeĝ, Ing.
Dalibor Trebichalský, ktorý spresnil, kam v rám-
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„

Špeciálne nadstavby a úĆelové aplikácie umiestĥujeme
na modely vozidiel Mercedes-Benz Arocs Ći Atego, Unimog
a Fuso Canter, prípadne aj úžitkového modelu Sprinter.

ci trnavského regiónu najnovšie modely
Mercedes-Benz Arocs poputujú: „Naša organizácia má 3 oblastné riaditeĝstvá a 12 cestmajsterstiev (Trnava, ąerveník, Piešķany, Buková,
Galanta, SereĈ, Senica, HolíĆ, Sekule, Dunajská Streda, Veĝký Meder, Šamorín), prostredníctvom ktorých zabezpeĆujeme letnú a zimnú
údržbu. Dodaná technika sa teda rozdelí v rôznom množstve na každé jedno stredisko. V súĆasnosti máme – okrem 34 Arocsov - aj
21 Mercedesov rôznych modelových radov
(208 D KA; 2633 K 6x4; 2636 K 6x4; 1836 AK
– Arocs a Axor) a 10 Unimog-ov (modelové rady
U 400, U 1400, U1850). Mercedesy užívame od
roku 1991. Naposledy sme obstarali tri Arocsy 6x4 v roku 2018 a následne tridsaķštyri teraz.“ Ako doplnil, všetky vozidlá sú vo výkone
celoroĆne: od novembra do marca sú zaradené do zimnej údržby ako „sypaĆe“ a poĆas apríla až októbra do letnej údržby, ktorá zahīĥa širokú paletu Ćinností údržby ciest a ich okolia
(zametanie, kropenie, odvodnenie ciest – Ćistenie priekop, úpravu povrchov, starostlivosķ o zeleĥ, zber neĆistôt, kosenie, krajnice, dopravné
znaĆenie a i.). V tejto súvislosti nás zaujímalo,
Ćo hralo hlavnú rolu, že sa rozhodli práve pre
striebornú hviezdu. Podĝa slov riaditeĝa SÚC
TTSK si „znaĆka našla nás. Sme verejným obstarávateĝom, a preto sme sa dôkladne zamerali na našu reálnu potrebu, kde sme zohĝadnili
44

profil ciest v našej správe, rozmiestnenie stredísk a zabezpeĆované výkony, výsledkom Ćoho
boli požadované parametre vozidiel s príslušenstvom a nadstavbami. Verím, že výberom vozidiel Arocs a špeciálneho príslušenstva od MB
SERVIS dosiahneme oĆakávanú spoĝahlivosķ
a efektívnosķ v podobe znížených prevádzkových nákladov, lepšej ekológii a kvalitnejších
výkonov.“ Ako dodal, vĈaka dokonale zvládnutej príprave verejného obstarávania ušetrili
oproti predpokladanej hodnote zákazky až vyše
1,5 mil. eur. A hoci využívajú v rámci ich servisu aj autorizovaný servis, Dalibor Trebichalský
prízvukuje, že pokiaĝ je to možné, používajú
aj kapacity svojich dielenských zamestnancov. Ako správcovia verejného majetku, pracujúci s verejnými zdrojmi totiž aj v tejto oblasti
uprednostĥujú optimálne nastavenie z hĝadiska
ceny, kvality, záruky a rýchlosti. „A nakoniec,
nemôžem zabudnúķ, že aj vĈaka rozhodnutiu
župana a poslancov Trnavského samosprávneho kraja bolo možné investovaním 11 mil. eur
pristúpiķ ku generálnej obnove techniky v podobe desiatok nových kvalitných vozidiel, nadstavieb a náradia k nim, pomocou ktorých budeme môcķ ponúknuķ motoristom kvalitnejšie
služby,“ poznamenal na záver.
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Dodávka vozidiel Mercedes-Benz Arocs pre
„cestárov“ Trnavského samosprávneho kraja
bola pre spoloĆnosķ MB SERVIS jednou z viacerých v súĆasnosti realizovaných zákaziek. Ako
dodal Roland Lauko, aj vĈaka renomé ich spoloĆnosti a znaĆky Mercedes-Benz, realizujú Ĉalšie projekty – napr. pre „cestárov“ Prešovského
a TrenĆianskeho samosprávneho kraja. „Unimogy s príslušenstvom „staviame“ aktuálne pre potrebu samosprávy v Zlatých Moravciach. Menšie samosprávy a obce od nás požadujú vozidlá
s nadstavbami, disponujúcimi menšími podvozkami, ideálnymi pre komunálne využitie. V rámci nich sú najžiadanejšími väĆšinou modely
Mercedes-Benz Atego a Fuso Canter.“ Ó
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

SOLITÉR
Z TURCA

,

Martinská spoloĆnosķ
GaT, spol. s r. o., vznikla
pred tridsiatimi rokmi.
V súĆasnosti je jej
jediným majiteĝom
Igor TkáĆ. Vo svojich
poĆiatkoch sa venovala
aj výrobe, momentálne
autodoprave, prevádzke
stanice STK a najnovšie
aj poskytovaniu
profesionálnych
certifikovaných
servisných služieb
nákladným vozidlám
znaĆky Mercedes-Benz.

„S

me spoloĆnosķou s výluĆne slovenským
kapitálom,“ hrdo zdôrazĥuje poĆas nášho stretnutia v jej nových, veĝkoryso
pôsobiacich priestoroch, vybudovaných
podĝa štandardov stuttgartskej znaĆky jej majiteĝ. A hoci sa na zaĆiatku podnikania
v rámci spoloĆnosti venovali kovovýrobe a výrobe náhradných dielcov, dozvedáme sa, že postupne zarobené financie investovali do kúpy ķahaĆov
a následne do rozbehnutia autodopravy. Podĝa
slov Igora TkáĆa svoju firemnú flotilu vozidiel zaĆala postupne budovaķ už od roku 1992. „V zaĆiatkoch tvorili náš autopark iné znaĆky. Až na
prelome rokov 2004 a 2005 sme sa rozhodli pre
kúpu prvých ķahaĆov znaĆky Mercedes-Benz.

Od zaĆiatku sa
spoloĆnosķ podieĝa na projekte
National Nuclear
Security Administration (NNSA)
Nuclear Smuggling Detection
and Deterrence
(NSDD).

V rámci nich sme sa sústredili na kúpu modelov
Actros MP2 a MP3. Ide o veĝmi spoĝahlivé modely a to tak z pohĝadu ich prevádzky, ako aj celkových nákladov a údržby,“ vysvetĝuje Igor TkáĆ
a dodáva, že Mercedesmi bola postupne nahradená celá ich flotila v oboch jeho firmách (GaT
spol. s r.o. a G a T MEGATRANSPORT spol. s r.o.),
priĆom v súĆasnosti disponujú dvadsiatimi ķahaĆmi Actros a aj úžitkovým Sprinterom.
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Približne v roku 2014 došlo v spoloĆnosti
k rozhodnutiu vybudovaķ nielen novú firemnú
prevádzku, ale celkovo komplexný areál, poskytujúci v rámci regiónu Turca Ćo najkomplexnej45
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šie služby, ktoré tu doposiaĝ v takejto podobe absentovali. „Práve v tom období sme sa dohodli so
spoloĆnosķou Mercedes-Benz Slovakia aj na možnosti vybudovania autorizovaného servisu pre
nákladné vozidlá znaĆky Mercedes-Benz, ktorý by bol situovaný priamo v našich priestoroch.
Dali sme si vypracovaķ potrebnú projektovú dokumentáciu, ktorá bola schválená priamo v koncerne Daimler a následne sme sa pustili do realizácie nášho autorizovaného servisného centra.
To sme nakoniec úspešne - v marci uplynulého
roka, v úplne nových priestoroch, zhotovených
podĝa stanovených štandardov, priestorových
kritérií a dizajnu koncernu Daimler spustili. V rámci jeho výbavy disponujeme najnovšou
servisnou technikou a profesionálnymi certifikovanými servisnými pracovníkmi, vyškolenými
znaĆkou Mercedes-Benz,“ približuje Igor TkáĆ
a dodáva, že disponujú aj vlastnou linkou STK.
Kapacita autorizovaného servisu je naozaj veĝkorysá - desaķ miest na státie nákladných vozidiel.
KeĈže je však servisná hala - projektovaná podĝa
nemeckých štandardov - variabilná, momentál-

ne je vyĆlenená jej Ćasķ na Ćinnosķ STK kontrol.
V jej druhej, väĆšej Ćasti sú servisné priestory pre servis nákladných vozidiel. „Naraz môžeme v rámci tohto usporiadania vytvoriķ kapacitu v tejto Ćasti haly pre päķ nákladných vozidiel
Mercedes-Benz, samozrejme – pokiaĝ nepoužívame vyrovnávaciu stolicu, ktorá je svojou dęžkou
17 m jedna z najväĆších, aké sa nachádzajú na
Slovensku,“ spresĥuje majiteĝ spoloĆnosti.
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Nové priestory servisu a STK nie sú jedinými službami, ktoré sa v priestoroch martinskej
spoloĆnosti môžu využiķ. K certifikovanému nákladnému servisu na nákladné motorové vozidlá
znaĆky Mercedes-Benz bola taktiež vybudovaná
aj veĝkokapacitná parkovacia strážená a osvetlená plocha. Všetko bolo koncipované tak, aby to
prinieslo výrazný potenciál rozvoja a rastu aktivít spoloĆnosti, ktorá vĈaka svojej polohe a kapacitám dokáže uspokojiķ zákazníkov nielen z regiónu Turca, ale aj širokého okolia. Potvrdzuje to
aj Igor TkáĆ, podĝa ktorého: „V rámci našich firemných priestorov, do vybudovania ktorých
sme investovali niekoĝko miliónov eur, disponu46

Gat.indd 46

HVIEZDY CIEST

17. 6. 2021 18:39:13

„

Nové priestory servisu a STK nie sú jedinými službami, ktoré sa v priestoroch
martinskej spoloĆnosti môžu využiķ. K certifikovanému nákladnému servisu
na nákladné motorové vozidlá znaĆky Mercedes-Benz bola taktiež vybudovaná
aj veĝkokapacitná parkovacia strážená a osvetlená plocha.
jeme aj parkovacími plochami v štandarde Truck
centra, Ćiže sme schopní poskytovaķ pre našich,
ale aj externých vodiĆov Ći dopravcov a ich ķahaĆe aj s návesmi komplexné služby. Tomu zodpovedá aj fakt, že okrem servisu, STK a parkovania, disponujeme aj vysokotlakovou umývacou
linkou.“
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ĶahaĆe spoloĆnosti GaT kedysi jazdili v rámci celej Európy, no postupom Ćasu svoj diapazón pôsobnosti zredukovali na vzdialenosķ maximálne 800 km. „Prepravujeme špeciálne oceĝové
zvitky pre dlhoroĆných partnerov a autodopravu robíme tak, aby sme boli efektívni a oplatilo sa nám to z finanĆného hĝadiska. A taktiež aj

preto, aby boli vodiĆi na víkend doma,“ vysvetĝuje majiteĝ spoloĆnosti. V rámci oboch svojich firiem zamestnáva vyše päķdesiat ĝudí, priĆom sa
drží svojej zásady, že z jasne stanovených zásad
a pravidiel nikdy neustupuje. „Pravidlá platia
pre všetkých, nielen pre jedného, ktorým je väĆšinou majiteĝ firmy. V tomto neustupujem. KeĈ
sú stanovené jasné pravidlá, v tom prípade neexistuje priestor na žiadne špekulácie.“
Tomu zodpovedá aj životná filozofia, ktorou sa
riadi po celý život: „Držím sa princípu, že nikdy
nestojím v tom rade, kde sú všetci. Tam už nie sú
dostatoĆné príležitosti na podnikanie. Naopak snažím sa robiķ vždy nieĆo iné, než Ćo robia všetci vôkol mĥa.“
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AUTOBUSY/NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Mobilné oĆkovacie centrá

,

Divízia Daimler Buses prispela k potlaāeniu
pandémie ochorenia COVID-19 novou mobilnou
oākovacou stanicou v podobe autobusu,
založenom na modeli Setra 415 LE business.

Maximálny
každodenný
komfort v kabíne
poskytujú nielen
poĆetné veĝké
úložné priestory,
ale do veĝkej
miery aj veĝkoryso veĝké postele
v Actrose.

T

en kombinuje koncepciu vnútorného priestoru s plne digitalizovaným
procesom oĆkovania, Ćím umožĥuje
efektívne plánovanie mobilných oĆkovacích ciest, ako aj cielenú organizáciu a kontrolu oĆkovacích akcií – od registrácie cez informovanie až po samotné oĆkovanie.
Základ mobilného vakcinaĆného centra tvorí odolný, komplexne štruktúrovaný koncept,
ktorý je možné preniesķ na iné autobusy, Ćím
sa získa jednoduchý prístup k oĆkovaniu proti koronavírusu aj ĝuĈom, ktorí nežijú v blízkosti oĆkovacieho zariadenia. Týmto spôsobom
autobus odbremení centrálne vakcinaĆné centrá a v blízkej budúcnosti bude môcķ podĝa potreby slúžiķ spoloĆnostiam a inštitúciám priamo v ich sídlach.
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V prednej Ćasti vozidla, dlhého 12,3 metra sú
umiestnené štyri vakcinaĆné kabínky, vybave-

48

né prispôsobeným sedadlom a ochranou pred
nahliadaním. Medzi kabínkami sú umiestnené
konzoly s monitormi, špeciálne optimalizované
na proces oĆkovania, a novo vyvinuté výmenné nádoby na injekĆné striekaĆky. Pripravené
injekĆné striekaĆky s rôznymi vakcínami alebo iné zdravotnícke pomôcky, ako napríklad náplasti, možno zároveĥ skladovaķ v posuvných
priehradkách vo farebne odlíšených nádobách.
RegistraĆný priestor sa nachádza v zadnej oblasti nástupu, za ním sú sedadlá na lekárske objasnenie a konzultácie s rohovým písacím stolom a úložným priestorom na dokumenty pre
lekára v autobuse. V zadnej Ćasti autobusu je
zároveĥ pracovisko na prípravu a kompletovanie oĆkovacích dávok, šatĥa a chladniĆka urĆená na uskladnenie rôznych vakcín.
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Prepracovaný systém a koncepciu vnútorného priestoru dopęĥa digitalizovaný oĆkova-

HVIEZDY CIEST

ockovacie autobusy.indd 48

17. 6. 2021 18:43:06

cí postup na riadenie procesu a dokumentáciu.
V rámci neho je k dispozícii aj jednoduchá registrácia vrátane koordinácie termínu. V oĆkovacom autobuse Setra 415 LE pomáha toto
riešenie s kontrolou totožnosti, ako aj s dokumentáciou oĆkovania. SúĆasķou riešenia
je aj koordinácia druhého termínu oĆkovania. Celý proces pritom prebieha na digitálnej báze - prostredníctvom zabezpeĆenej webovej platformy, pomocou ktorej sa pri registrácii
kontroluje oprávnenie na oĆkovanie v súlade
s požiadavkami Etickej rady.

Ę(,3 ľ 1/,0

Nielen špeciálne prerobené autobusy sú nápomocné v rámci boja proti pandémii ochorenia COVID-19. V okrese Rems-Murr, v ktorom
sa nachádza veĝa veĝkých vidieckych oblastí situovaných v prírodnom parku Švábsky les,
v rámci oĆkovacej kampane COVID-19 pomáha
najmä starším vysoko rizikovým pacientom,
Ćasto trpiacim aj zníženou pohyblivosķou, mobilné zdravotnícke zásobovacie zariadenia nemeckého ąerveného kríža - lekárska ordinácia
ķahaná ķahaĆom Mercedes-Benz Actros 1848
LS. V súlade so svojím vybavením - ako vozidlo pohotovostnej služby - je vozidlo vybavené aj dvoma modrými svetlami a sirénou, nehovoriac o digitálnom obojsmernom rádiovom
vybavení. Mercedes-Benz Actros 1848 LS je
poháĥaný 12,8-litrovým motorom OM 471 LA
najnovšej generácie. Maximálny každodenný komfort v kabíne poskytujú nielen poĆetné veĝké úložné priestory, ale do veĝkej miery aj veĝkoryso veĝké postele v Actrose. To je
obzvlášķ dôležité, pretože to umožĥuje použitie chirurgického zákroku mobilného lekára
na zmiernenie následkov katastrof po dlhšiu
dobu. Vozidlo je navrhnuté na jazdu na dlhé
vzdialenosti, Ćo umožĥuje rýchle premiestnenie do katastrofických zón, do iných spolkových krajín v Nemecku alebo dokonca do Ĉalších európskych krajín.
Dôležitým aspektom pre operácie, ako je
boj proti pandémii, je spoĝahlivosķ úžitkových vozidiel Mercedes-Benz, ako aj hustá
sieķ dielní znaĆky a celoeurópska dodávka
náhradných dielce – v prípade, pokiaĝ by boli
niekedy potrebné. Ó
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SVET MERCEDESU

Efektívny
systém
rezervácie
S cieīom zabezpeāiŎ pre
klientov āo najefektívnejší
digitálny prístup k servisným
službám vytvorila znaāka
Mercedes-Benz systém
Digital Service Drive (DSD)
a v rámci neho rezervaānú
službu DSDbook.

I

de o nový, moderný a hlavne pre klienta
znaĆky Mercedes-Benz efektívny spôsob
objednávania sa do servisu. To sa
realizuje pomocou plynulej digitálnej
„cesty“ zákazníka, ktorý si pomocou
online žiadosti zabezpeĆí rezerváciu termínu
servisu svojho vozidla tak, ako to z Ćasového a aj
praktického hĝadiska vyhovuje práve jemu.
Službu DSDbook, pomocou ktorej tento pohodlný
a najmä rýchly spôsob objednania získa,
umožĥuje stránka Mercedes/aplikácia Mercedes
me (pre súkromných zákazníkov) alebo
Mercedes PRO (pre firemných zákazníkov).
Znamená to, že klient nemusí servis
kontaktovaķ nielen telefonicky, ale ani osobne,
priĆom nespornou výhodou je aj fakt, že si vyberie konkrétny deĥ a Ćas servisu. A nielen to. Na
dokonĆenie rezervácie nepotrebuje používateĝské konto a ušetrí aj Ćas, zvyĆajne potrebný pri
odovzdávaní vozidla servisnému technikovi.
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Celý proces rezervácie servisného termínu pre
vozidlo, resp. flotilu viacerých vozidiel znaĆky
50

Mercedes-Benz, nie je vôbec nároĆný. Ako
bližšie vysvetĝuje Mgr. Tomáš Horváth, školiteĝ
a technik dielenských systémov spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia: „V rámci Ćasu rezervácie sa klientovi v službe DSDbook zobrazí
Ćasové rozpätie, v ktorom sú dostupné voĝné
servisné termíny. To sa aktualizuje na dennej
báze. Klient si v kalendári vyberie termín a Ćas
príjmu vozidla v servisnej dielni, ktorý vyhovuje predovšetkým jeho potrebám. Následne zadá
podrobnosti o svojom vozidle – napr. evidenĆné Ćíslo vozidla, identifikaĆné Ćíslo vozidla (VIN)
a stav kilometrov. V prípade, ak si zákazník
v profile už predvolil svoje vozidlo, VIN Ćíslo
a jeho evidenĆné Ćíslo vozidla sa zobrazia
automaticky. Pokiaĝ ide o „prepojené“ vozidlá,
automaticky sa zobrazí aj ich stav kilometrov.“
Ako následne Tomáš Horváth pokraĆuje vo
vysvetĝovaní online rezervácie, v prípade, pokiaĝ
klient nemá k dispozícii svoje identifikaĆné
Ćíslo vozidla (VIN), môže prejsķ k Ĉalšiemu bodu
procesu, zvolením možnosti „PokraĆovaķ bez
vozidla“. ćalším krokom je dobrovoĝne ponúkaná možnosķ zadania polohy klienta, aby mu
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mohli byķ zobrazené autorizované
servisné strediská Mercedes-Benz,
dostupné v jeho najbližšom okolí.
Tým je klientovi umožnené slobodne
si vybraķ preferovaného
autorizovaného servisného
partnera. Nasleduje možnosķ výberu
želanej služby alebo služby zo
zoznamu. Po tomto kroku sa mu
zobrazia možnosti možných dátumov
a Ćasov prijatia, od ktorých si môže
zvoliķ termín podĝa vlastného výberu.
Zároveĥ si môže zvoliķ aj možnosti
mobility – samozrejme v prípade, ak
ju servisný partner svojim klientom
poskytuje, prípadne má v rámci
tejto služby voĝné kapacity vozidiel.
Posledným potrebným krokom je
záväzné potvrdenie rezervácie
klientom, priĆom klient si ešte
finálne skontroluje ním rezervované
služby, prípadne ešte vykoná
posledné korekcie a zmeny pred
potvrdením rezervácie. Následne
dostane e-mailom potvrdenie
rezervácie, Ćím sa pre klienta proces
rezervácie konĆí.

,

V rámci Ćasu
rezervácie sa
klientovi v službe
DSDbook zobrazí
Ćasové rozpätie,
v ktorom sú
dostupné voĝné
servisné termíny.

Ako úplne na záver doplnil slová
Tomáša Horvátha obchodný poradca
spoloĆnosti Mercedes-Benz
Slovakia Ján Hanis: „Momentálne je
na slovenskom trhu zavedená zatiaĝ
Ćisto len služba DSDbook, ktorá je
de facto súĆasķou väĆšej „rodiny“
digitálnych služieb Digital Service
Drive znaĆky Mercedes-Benz, akými
sú napr. DSDtab, DSDcom,
DSDpay. Ich Ćas v rámci Slovenska
ešte – a verím, že Ćoskoro
- príde...“ Ó
Viac informácií na
www.mercedes-benz.sk/servis-online
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/

51

DSD delenie.indd 51

17. 6. 2021 18:45:18

SVET MERCEDESU

Zelená elektrina

,
52

Od roku 2022 bude Mercedes-Benz vyrábaŎ
na celom svete vo svojich vlastných závodoch
CO2-neutrálne, priāom elektrická energia
nakupovaná pre závody striebornej hviezdy bude
pochádzaŎ z obnoviteīných zdrojov energie.

Koncepcia zelenej
elektriny tohto
druhu a takýchto
rozmerov je v Nemecku jedineĆná
a umožĥuje výstavbu solárneho
parku bez dotácií,
ako aj dlhodobú
prevádzku veterných turbín, ktoré
už od tohto roku
nebudú podĝa
zákona o obnoviteĝných energiách
(EEG) dotované.

P

ôjde tak o 100-percentne zelenú
elektrinu, využívanú v závodoch
znaĆky na celom svete. Výrazne
k tomu prispeje aj najnovšia spolupráca znaĆky Mercedes-Benz s dodávateĝom energie Enovos a nórskym výrobcom energie Statkraft, vĈaka ktorej sa ešte
viac rozšíri portfólio zelenej elektriny. Zmluva garantuje neustály prísun elektrického prúdu z obnoviteĝných zdrojov energie, priĆom sa
elektrický prúd - bez emisií CO2 - zo solárnej,
veternej a vodnej energie bude vyrábaķ v rôznych elektrárĥach, najmä v Nemecku. Medzi
ne patrí aj Ćasķ solárneho parku v blízkosti Ingolstadtu s veĝkosķou 60 futbalových ihrísk,
ako aj 24 veterných parkov s celkovo viac ako
200 veternými turbínami. Elektrický prúd vyrobený v týchto elektrárĥach zodpovedá približne roĆnej spotrebe 65 000 domácností.
Inteligentnú zmes dopęĥa elektrický prúd pochádzajúci z flexibilných vodných elektrární.

"!&+"Ę+û(,+ "- &
Systém je nastavený tak, že samotná výroba
zelenej elektriny prebieha synchrónne so spotrebou, t. j. že potreba elektriny spoloĆnosti je
kompenzovaná každú štvrķhodinu zelenou elektrinou zo siete. Koncepcia zelenej elektriny tohto druhu a takýchto rozmerov je v Nemecku
jedineĆná a umožĥuje výstavbu solárneho parku bez dotácií, ako aj dlhodobú prevádzku veterných turbín, ktoré už od tohto roku nebudú
podĝa zákona o obnoviteĝných energiách (EEG)
dotované. ZnaĆke Mercedes-Benz sa ako prvému veĝkému priemyselnému zákazníkovi pomocou podobnej koncepcie podarilo zabezpeĆiķ
dlhodobú prevádzku šiestich severonemeckých
veterných parkov po skonĆení dotácie podĝa zákona EEG už v roku 2018. V Nemecku tak budú
postupne napájané zelenou energiou nielen výrobné strediská osobných motorových vozidiel,
ale aj všetky prevádzky koncernu Daimler, medzi ktoré patria aj závody na výrobu ĝahkých
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úžitkových vozidiel, nákladných motorových vozidiel a autobusov Ći centrálne i administratívne oblasti. Celkovo ide o vyše 100 prevádzok,
Ćím koncern zásadným spôsobom prispieva
k rozšíreniu obnoviteĝných energií a k energetickej zmene.

уҌ+"21/û)+3Ư/,

Mercedes-Benz na ceste v ústrety trvalo udržateĝnej, integrovanej obchodnej stratégii zohĝadĥuje celý hodnotový reķazec: od vývoja cez dodávateĝskú sieķ, vlastnú výrobu, elektrifikáciu
produktov až po obnoviteĝné energie pre fázu používania elektrických vozidiel. S plánom Ambícia 2039 sleduje cieĝ kompletne prepojeného a
CO2-neutrálneho autoparku v roku 2039. Až o jedenásķ rokov skôr, než predpisuje legislatíva EÚ,
priĆom už v roku 2030 chce koncern Daimler dosiahnuķ vyše 50 % odbytu osobných motorových
vozidiel hybridnými vozidlami dobíjateĝnými zo

siete alebo Ćisto elektrickými vozidlami. Dôležitým míĝnikom je aj CO2-neutrálna výroba vo
všetkých vlastných závodoch spoloĆnosti
Mercedes-Benz AG na celom svete od roku 2022.
A nielen to. Všetky európske závody divízie
Daimler Trucks&Buses majú vyrábaķ CO2-neutrálne do roku 2022 a zároveĥ majú disponovaķ CO2-neutrálnym napájaním energiou. Ekologická výroba sa však netýka len Európy. SpoloĆnosķ
Daimler Trucks North America (DTNA) plánuje vyrábaķ CO2-neutrálne vo všetkých svojich
miestach výroby do roku 2025, priĆom výrobný
závod na výrobu nákladných vozidiel v Portlande dosiahol CO2-neutrálnu výrobu už v roku 2020.
Postupne sa k nemu pridajú všetky ostatné závody divízie na celom svete, vĈaka Ćomu existujúce
závody na výrobu nákladných motorových vozidiel a autobusov budú získavaķ elektrickú energiu
iba z obnoviteĝných zdrojov. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/

Spoloāný podnik
na palivové ālánky
Spoloānosti Daimler Truck AG
a Volvo Group založili spoloāný
podnik s palivovými ālánkami
– cellcentric GmbH & Co. KG.

V

olvo Group na tento úĆel nadobudla bezhotovostne a bez dlhov 50 % podielu existujúcej spoloĆnosti Daimler Truck Fuel
Cell GmbH & Co. KG za cenu približne 0,6 miliardy eur. Obaja partneri chcú, aby sa nový spoloĆný podnik etabloval ako globálny popredný výrobca palivových Ćlánkov, Ćím chcú do roku 2050
prispieķ ku klimatickej neutralite a trvalo udržateĝnej preprave. Podnik bude vyvíjaķ, vyrábaķ
a predávaķ systémy palivových Ćlánkov pripravené na sériovú výrobu. Dôraz sa pritom kladie na
použitie v ķažkých nákladných motorových vozidlách, systémy sa majú dodatoĆne ponúkaķ aj
na iné úĆely. Spustenie sériovej výroby je plánované v roku 2025. Obaja akcionári požadujú jednotný regulaĆný rámec v EÚ s cieĝom urýchliķ implementáciu palivových Ćlánkov na báze vodíka.
Tým by sa mala zabezpeĆiķ parita nákladov pre
túto technológiu v porovnaní s konvenĆnými po-

honmi, vĈaka Ćomu bude táto technológia predstavovaķ pre zákazníkov nákladných motorových
vozidiel ekonomickú alternatívu. V novej spoloĆnosti cellcentric disponujú rovnakými podielmi a aj naĈalej zostávajú konkurenciou vo všetkých ostatných obchodných oblastiach, ako sú
technológia vozidiel alebo integrácia palivových
Ćlánkov do vozidiel. „SpoloĆnosti Daimler Truck
AG a Volvo Group chcú v priebehu nasledujúcich
troch rokov spustiķ zákaznícke testovanie nákladných motorových vozidiel s palivovými Ćlánkami
a v druhej polovici tohto desaķroĆia plánujú zahájiķ sériovú výrobu. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"/
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Inovatívna realizácia
elektrickej mobility
Nemecká lokalita Untertürkheim sa stáva technologickým
kompetenāným centrom s kampusom, jednoznaāne
zameraným na technológie akumulátorov a elektrického
pohonu – vrátane výroby lítium-iónových ālánkov.

V

súlade s plánom Ambícia 2039
zameriava znaĆka Mercedes-Benz
svoj obchodný odbor
Mercedes-Benz Drive Systems na
stratégiu Electric First. Cesta k CO2
neutralite sa tak napęĥa vo výrobnom závode
Stuttgart-Untertürkheim, v rámci ktorého dochádza k investovaniu stoviek miliónov eur do jeho
transformácie, výsledkom ktorej bude kampus
Mercedes-Benz Drive Systems Campus. Potvrdzujú to aj slová Jörga Burzera, Ćlena predstavenstva Mercedes-Benz AG, podĝa ktorého: „Niesķ
zodpovednosķ znamená aj prispôsobiķ a modernizovaķ štruktúry s cieĝom zabezpeĆiķ konkurencieschopnosķ a udržateĝnosķ. Implementáciou
novej vízie v lokalite Untertürkheim sa vydávame smerom k trvalo udržateĝnej transformácii

54

znaĆky Mercedes-Benz s jasným zameraním na
elektrifikáciu.“ VĈaka tomu sa lokalita bude zameriavaķ na výskum, vývoj a spúšķanie výroby
elektrických a elektrifikovaných pohonných systémov. Existujúce výskumné a vývojové aktivity
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znaĆky Mercedes-Benz v oblasti technológie akumulátorov dopęĥa nový závod na malosériovú výrobu budúcich lítium-iónových Ćlánkov akumulátora a vlastné laboratórium Battery Safety Lab.
Z pohĝadu sériovej výroby tak dôjde k výraznému zameraniu sa na elektrické komponenty náhonu – akumulátorové a elektrické pohonné
systémy – popri Ćom sa bude postupne znižovaķ výroba konvenĆných motorov, prevodoviek
a komponentov. To sa odzrkadlí aj na profiloch
a rozsahoch zamestnanosti, na Ćo spoloĆnosti
Daimler AG a Mercedes-Benz AG už teraz pripravujú zamestnancov formou cielených, sociálne
zodpovedných kvalifikaĆných opatrení.

" %+,),$& (ğ&+,3û &"

ZnaĆka Mercedes-Benz spojením a rozšírením
aktivít v oblasti akumulátorov naĈalej posilĥuje
svoje know-how v oblasti e-mobility. VĈaka tomu
bude výroba špiĆkových systémov akumulátorov
a elektrických pohonných systémov
„made in Untertürkheim“ definovaķ vozidlá
Mercedes-Benz aj v budúcnosti. V samotnej lokalite už teraz prebiehajú mnohé výskumné
a vývojové aktivity, ako napríklad e-technologické centrum a technologické centrum Ćlánkov, v rámci ktorých sa okrem iného konštruujú prototypy elektrických pohonných systémov
(eATS) alebo skúmajú a testujú technológie Ćlánkov. V budúcnosti sa má do areálu kampusu presķahovaķ aj vývojové a výskumné stredisko akumulátorov vrátane rôznych skúšobných staníc,
ktoré dnes sídlia v lokalite Nabern. Zároveĥ sú
naplánované investície do rozšírenia dnešného
technologického centra Ćlánkov, kde okrem základného výskumu, predbežného vývoja a dizajnu Ćlánkov akumulátorov, by mala nová fabrika
na malosériovú výrobu lítium-iónových Ćlánkov
akumulátorov umožĥovaķ aj sériovú výrobu. Do
prevádzky by sa mala dostaķ v roku 2023. A to nie
je všetko: fabrika na výrobu akumulátorov vo výrobnom závode Brühl bude od roku 2022 vyrábaķ akumulátory pre hybridné vozidlá dobíjateĝné
zo siete. V Ĉalšej fabrike na výrobu akumulátorov

,

- vo výrobnom závode Hedelfingen schádzajú už
od tohto roka z výrobného pásu systémy akumulátorov pre model EQS znaĆky Mercedes-EQ. Práve model EQS sa vyrába od prvej polovice roku
2021 v továrni Factory 56 v Sindelfingene, ktorá
je od závodu Hedelfingen vzdialená asi 20 km. Vo
výrobnom závode Hedelfingen sa bude vyrábaķ aj
systém akumulátorov pre model EQE. A Ćo je najdôležitejšie - vĈaka úspešnej realizácii
Mercedes-Benz Drive Systems Campus sa doterajšie objemy plánovanej výroby elektrického hnacieho ústrojenstva zdvojnásobia.
Proces postupnej realizácie plánu Ambícia
2039 sa teda definitívne zaĆal, o Ćom svedĆia aj
slová Markusa Schäfera, Ćlena predstavenstva
spoloĆností Daimler AG a Mercedes-Benz AG;
zodpovedného za koncernový výskum spoloĆnosti Daimler a Mercedes-Benz Cars COO, ktorý
je presvedĆený, že: „… pri vývoji a výrobe bude
v budúcnosti optimálny prístup k novým technológiám a globálnemu know-how, ako aj zameranie kapitálu na CO2-neutrálne investície dôležitejšie ako kedykoĝvek predtým… Nastavenie
našej lokality na stratégiu Electric First s vlastným kampusom pre elektrické technológie pohonu je dôležitým pilierom našej produktovej iniciatívy Mercedes-EQ…“ Ó

Fabrika na výrobu
akumulátorov vo
výrobnom závode
Brühl bude od
roku 2022 vyrábaķ akumulátory
pre hybridné vozidlá dobíjateĝné zo
siete.
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Krása a trvalá udržateĝnosķ
V rámci 16. roāníka projektu BRATISLAVSKÉ MÓDNE DNI by
Mercedes-Benz sa predstavila v unikátnych priestoroch desiatka
špiākových módnych návrhárov zo Slovenska a z Āeska.

A

hoci sa podujatie uskutoĆnilo vo
virtuálnom prostredí - bez divákov
pri móle - formou video prehliadky, nestratilo niĆ na svojej noblesnosti. Tú mu navyše dodala aj
prítomnosķ prémiovej znaĆky Mercedes-Benz,
ktorá sa aj tento rok stala generálnym partnerom prestížneho dvojdĥového podujatia.

56
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Ako na margo participácie striebornej hviezdy
v rámci Bratislavských módnych dní (BMD) uviedol Stephan Moebius, generálny riaditeĝ spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia: „Zodpovedná krása a udržateĝnosķ – je mottom podujatia, ktoré je
o užívaní si krásnej módy a prémiových vozidiel.
Móda je omnoho viac, než Ćo si o nej myslíme,
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je to postoj a životný štýl – a práve v tomto sme
v paralele s rovnako fascinujúcimi vozidlami našej znaĆky. Spojenie so zodpovednou krásou
a udržateĝnosķou je v stopercentnom súlade aj so
stratégiou koncernu Daimler a jeho dlhodobým
cieĝom ochrany klímy a životného prostredia.“
Zároveĥ poznamenal, že dôležitým krokom do
budúcnosti spomínaného produktového portfólia
je práve znaĆka Mercedes-EQ, pretože predstavuje nádhernú udržateĝnú budúcnosķ mobility
s mnohými vzrušujúcimi riešeniami a službami.
Slová Stephana Moebiusa doplnila riaditeĝka
projektu a Agentúry Promotion Ing. Mária
Reháková, podĝa ktorej: „V rámci Bratislavských
módnych dní existuje projekt, ktorý je platformou pre prezentáciu kreativity mladých, invenĆných a talentovaných módnych návrhárov. Na
rok 2021 sme vyhlásili súķažnú tému projektu
Nové tváre módnej scény 2021: Zodpovedná krása.“ Tému trvalej udržateĝnosti poĆas BMD prakticky demonštrovali aj v zaujímavých priestoroch

ny Ema VanĆová, Kristína KrajĆoviĆová, Lucia Bugárová a Andrea Koreĥová. NetradiĆnú kolekciu
„ležérnej módy“ ponúkla Jana JurĆenko, avšak
v niĆom pri nápaditosti a invenĆnosti nezaostávali ani Zuzana Haková, Zlatica Hujbertová – so
svojou kolekciou Cisárove nové šaty, Ći Radovana
Svýbová s pletenou a háĆkovanou módou. Navyše
- milovníĆky topánok potešili nové kolekcie zahraniĆných tvorcov – znaĆiek Steve Madden a Vasky.
O perfektný look modeliek z agentúr Mix Model
Management a Heriett Models sa postarali šikovné ruky vizážistiek z Mary Kay a kadernícky tím
Lukáš Bielka Hairstylist. BMD majú svoj priebeh
úspešne za sebou a my sa už teraz tešíme, ako
vám predstavíme, ako si zodpovednú a taktiež
udržateĝnú krásu predstavujú mladé nádeje slovenského módneho návrhárstva. Nakoniec, jesenná Ćasķ BMD sa uskutoĆní zaĆiatkom septembra,
teda už Ćoskoro… Ó

,

Celkovo poĆas
dvoch dní BMD
dominovala
predstaveným
modelom nielen
ich pohodlnosķ, ale
najmä farebnosķ.
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podujatia vystavené charizmaticky inšpiratívne elektrické vozidlá s nulovými emisiami CO2,
v zastúpení modelov EQA, EQC, EQV, smart EQ
forfour, Ći k životnému prostrediu ohĝaduplné
hybridné vozidlá dobíjateĝné zo siete, ako CLA
250e a biznis sedan E 300de.
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Celkovo poĆas dvoch dní BMD dominovala
predstaveným modelom nielen ich pohodlnosķ,
ale najmä farebnosķ. NeĆudo - motívom prezentácie jednotlivých tvorcov bola téma Farebná jar
2021. Svoje diela v jarnej edícii predstavili minuloroĆné finalistky súķaže Nové tváre módnej scé57
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RETRO

KRÁĜ KONŠTRUKTÉROV
V tomto roku si pripomíname 175. výroāie narodenia „kráīa
konštruktérov“ a spolupútnika Gottlieba Daimlera
k
– konštruktéra Augustusa Wilhelma Maybacha.

M

aybach sa narodil 9. februára
1846 v Heilbronne ako druhý
najstarší syn tesára Carla
Maybacha. V polovici päķdesiatych rokov 19. storoĆia stráca postupne oboch rodiĆov, po Ćom sa ho ujíma
cirkevný zbor v Reutlingene. Tu sa síce mal vyuĆiķ za pekára a cukrára, avšak evanjelický teológ
Gustav Werner v chlapcovi vidí obrovské technické nadanie. Povzbudzuje ho v tom, na základe
Ćoho sa Maybach zaĆína v roku 1861 vzdelávaķ
v kresliarni v továrni na stroje a na mestskej škole Ĉalšieho vzdelávania navštevuje kurzy fyziky a kreslenia voĝnou rukou. Neskôr na strednej

58

škole navštevuje kurzy matematiky. Pred vstupom do profesijného života sa ešte uĆí po anglicky a francúzsky. V roku 1863 najíma
Gustav Werner 29-roĆného inžiniera Gottlieba
Daimlera ako inšpektora spojených dielní cirkevného zboru. Daimlerova práca v Reutlingene predstavuje zaĆiatok plodného partnerstva. Aj
on si všíma a podporuje Maybachove schopnosti
a on ho v septembri 1869 nasleduje v okamihu,
ako sa Daimler stáva Ćlenom predstavenstva spoloĆnosti Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe.
Maybach v rámci tejto spoloĆnosti pracuje v konštrukĆnej kancelárii. ćalšia zmena zamestnania
i prostredia prichádza v prípade oboch v roku
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1872: Daimler sa stáva Ćlenom predstavenstva
spoloĆnosti Gasmotoren-Fabrik Deutz AG. SpoloĆnosķ bola založená ako akciová spoloĆnosķ
v tom istom roku Nicolausom Augustom Ottom
a podnikateĝskými rodinami Langen a Pfeiffer.
Maybach sa v roku 1873 stáva vedúcim oddelenia konštrukcie spoloĆnosti Deutz, priĆom jeho
úlohou bolo pripraviķ Ottov štvortaktný motor na
výrobu. Už v roku 1875 robí pokusy s tekutým
palivom na upravenom parnom motore. Z poverenia spoloĆnosti Deutz cestuje Maybach v roku
1876 do Spojených štátov amerických. Prostredníctvom svojho staršieho brata sa mu pritom podarí nadviazaķ kontakt so spoloĆnosķou na výrobu klavírov Steinway & Sons. V roku 1888 zaĆína
byķ Gottlieb Daimler spolu so Steinwayom aktívny na severoamerickom trhu.
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Po neúspešnom presadení svojich vízií v spoloĆnosti Deutz opúšķa Daimler v polovici roku
1882 spoloĆnosķ Gasmotoren-Fabrik Deutz a zaĆína podnikaķ v Cannstatte pri Stuttgarte. S Wilhelmom Maybachom uzavrel pracovnú zmluvu
už v apríli 1882. Maybach a Daimler tu realizujú
svoj sen automobilových priekopníkov v oblasti
motorizovania mobility „na zemi, na vode
a vo vzduchu“: od roku 1882 vznikajú na
Daimlerovom gazdovstve na ulici Taubenheimstraße 13 prvé benzínové vysokootáĆkové motory – ktoré dostali na základe svojho vzhĝadu prezývku „stojace hodiny“ – a spolu s nimi aj prvý
motocykel na svete („Reitwagen“ - jazdecké vozidlo, 1885), prvý motorový Ćln na svete (1886)
a napokon aj prvý štvorkolesový automobil na
svete (Daimlers Motorkutsche, 1886). Neskôr
pribúdajú pohony pre koĝajové vozidlá (Daimler
Motor-Waggonet, 1887) a motorovú vzducholoĈ Wölfertsche (1888). S konštrukciami, ako je
štvorstupĥová prevodovka s posuvnými ozubenými kolesami a štvorvalcovým vidlicovým, posúval Maybach automobilovú techniku dopredu.
Vynálezcu nezastavil ani spor medzi
Daimlerom a spoloĆnosķou, ktorú založil na zaĆiatku 90. rokov 19. storoĆia: v prenajatej záhradnej miestnosti hotela Hermann vyvinul radový
dvojvalcový motor Phoenix a karburátor s tryskami. Motor Phoenix sa stal natoĝko úspešný, že medzinárodní držitelia licencie presadzujú v roku
1895 návrat Daimlera a Maybacha do spoloĆnosti
Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG).

/3Ư*,!"/+Ư21,*,&)

Wilhelm Maybach, teraz v role technického riaditeĝa spoloĆnosti DMG, aj naĈalej prináša jeden dôležitý vynález za druhým: v roku
1897 sa registruje rúrkový chladiĆ ako úžitkový vzor. V roku 1899 vzniká štvorvalcový motor
pre vzducholoĈ grófa Ferdinanda von Zeppelina.
V roku 1900 žiada spoloĆnosķ DMG o patent na
59
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zatvára aj Maybachovu testovaciu dielĥu, opúšķa
v roku 1907 spoloĆnosķ.

,1,/6!,37!2 %,),!ľ

Maybachov voštinový chladiĆ. A 22. novembra
vzniká v Cannstatte prvý Mercedes 35 PS. Je považovaný za prvý moderný automobil. Zákazku
naĥ zadal Emil Jellinek, ktorý bol vtedy najdôležitejším obchodníkom spoloĆnosti Daimler. Kompletne novonavrhnutý automobil z dielne
Maybacha dominuje medzinárodne významnému stretnutiu zameranému na motoristický
šport „Woche von Nizza“, ktoré sa koná od 25. do
29. marca 1901. Tento úžasný úspech nakoniec
priniesol Maybachovi jeho Ćestný prívlastok kráĝ
konštruktérov.
V nasledujúcich rokoch, až do roku 1904,
Maybach Ĉalej vyvíja koncepciu vozidla poĆnúc
vozidlom Mercedes Simplex 40 PS cez Simplex
60 PS až po Simplex 90 PS. Po Daimlerovej smrti dĥa 6. marca 1900 však už Maybach nemal
v spoloĆnosti plnú podporu. V roku 1906 eskalujú názorové rozdiely: Maybach je horlivým zástancom pretekárskeho športu ako hnacej sily
sériovej techniky automobilov - vyvíja pretekárske vozidlo so šesķvalcovým motorom, ktorý disponuje vaĆkovým hriadeĝom poháĥaným kráĝovským hriadeĝom a disponuje vysokonapäķovým
magnetickým zapaĝovaním s dvoma zapaĝovacími svieĆkami. Napriek vysokomodernému
Maybachovmu návrhu sa použije konzervatívnejšia konštrukcia Paula Daimlera. Po tom, Ćo DMG
60

V roku 1909 zakladá Maybach spolu
s grófom Zeppelinom spoloĆnosķ Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH v Bissingene. SpoloĆnosķ vedie Wilhelmov syn, Karl Maybach, priĆom po
prvej svetovej vojne zaĆína spoloĆnosķ s výrobou
áut pod názvom Maybach-Motorenbau. Prvé sériové vozidlo s názvom Maybach 22/70 PS
(W 3) sa objavuje v roku 1921 a vyrába sa do
roku 1928. Tým sa uzatvára kruh v živote
Wilhelma Maybacha. Po odchode zo spoloĆnosti DMG získal Maybach za svoje celoživotné dielo
množstvo ocenení: Württemberské kráĝovstvo ho
v roku 1915 vymenuje za vrchného kráĝovského konštrukĆného radcu a v roku 1916 mu Technická univerzita v Stuttgarte udeĝuje Ćestný doktorát. Združenie nemeckých inžinierov (VDI) si
Maybacha uctieva v roku 1922 najvyšším ocenením, zlatou pamätnou mincou Grashof. Wilhelm
Maybach zomiera 29. decembra 1929. Je pochovaný v Cannstatte, v kostolnom dvore Uff, kde
je pochovaný aj Gottlieb Daimler. V poslednom
roku svojho života ešte cestuje po svete vzducholoĈou LZ 127 s názvom Graf Zeppelin, ktorú poháĥa dvanásķvalcový motor Maybach, ktorý skonštruoval Karl Maybach. V roku 1996 bol
uvedený do Automobilovej siene slávy a v roku
2004 do Európskej automobilovej siene slávy.

"/ "!"0Ҍ6 %

Výroba automobilov v spoloĆnosti Maybach
konĆí v roku 1941, no v roku 2002 zažíva legendárny názov renesanciu v podobe luxusnej znaĆky vtedajšej spoloĆnosti Daimler Chrysler AG.
Luxusné sedany Maybach 62 a Maybach 57 konštrukĆného radu 240 nanovo urĆujú štandardy
na špici výroby automobilov. Svetovú premiéru
oslávil model Mercedes-Maybach Triedy S konštrukĆného radu 222 v novembri 2014, priĆom
odvtedy je znaĆka symbolom najexkluzívnejších
vozidiel s jedineĆným komfortom a elegantným
dizajnom. Medzi míĝniky znaĆky patrí debut vozidiel Mercedes-Maybach S 600 limuzína (2015)
a S 600 limuzína Guard so špeciálnou ochranou
(2016). V tejto tradícii pokraĆuje od roku 2020
nový Mercedes-Maybach Triedy S konštrukĆného radu 223. A aby sme nezabudli, medzi exkluzívne modely znaĆky patrí aj Mercedes-Maybach
GLS 600 4MATIC. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/

HVIEZDY CIEST

retro maybach 175.indd 60

17. 6. 2021 19:22:37

V roku 1948 bol Unimog senzaānou novinkou
na poīnohospodárskom veītrhu DLG
vo Frankfurte nad Mohanom.

JUBILANTI
Divízia Daimler Trucks and Buses v tomto roku zažíva
výnimoānú situáciu, keă si pripomína až štyri jubileá
mimoriadne úspešných produktov sveta nákladnej
āi autobusovej dopravy a mobility.

N

ajstarším oslávencom je prvé nákladné motorové vozidlo – model Phoenix s drevenými kolesami so železnými obruĆami,
dvojvalcovým 1,06-litrovým motorom uloženým vzadu s výkonom 4 k, ktoré presne pred stodvadsiatimi piatimi rokmi,
v roku 1896, predstavil verejnosti Gottlieb
Daimler. V podstate šlo o prerobený nákladný
koĆ, taký, ako v tom Ćase ķahali ulicami kone.
Vpredu disponoval jeho podvozok prieĆne uloženými listovými pružinami a vzadu
skrutkovými pružinami. Odpruženie bolo nevyhnutné nielen z dôvodu zlého stavu vtedajších ciest, ale aj preto, lebo motor bol citlivý

na vibrácie. Moderná bola iba posledná Ćasķ
hnacieho ústrojenstva: remeĥ prenášal výkon
motora na hriadeĝ uložený prieĆne na pozdęžnu os vozidla. Oba konce tohto hriadeĝa disponovali pastorkom, teda malým ozubeným
kolesom. Každý zub tohto pastorka zapadal
do vnútorných zubov ozubeného venca, ktorý
bol pevne spojený s hnaným kolesom. Tento
konštrukĆný princíp sa stal oveĝa neskôr konštrukĆnou obchodnou znaĆkou nákladných
motorových vozidiel znaĆky Mercedes-Benz:
náprava s vonkajšími planétovými prevodmi
– v „novej generácii“, v prípade ķažkej triedy
(Schwere Klasse) a ešte aj dnes v stavebných
vozidlách.
61
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Pred sedemdesiatimi piatimi rokmi, v roku
1946, absolvoval „Prototyp 1“ vozidla Unimog
svoju prvú testovaciu jazdu. Na nepriechodných lesných cestách ho testoval jeho hlavný
konštruktér Heinrich Rößler. Prototyp síce nedisponoval kabínou vodiĆa, no bol plne naložený drevom. Vznik Unimogu úzko súvisel s problematickou situáciou zásobovania nemeckého
obyvateĝstva potravinami v rokoch 1945 a 1946.
Uvedená situácia doviedla Alberta Friedricha,
ktorý v spoloĆnosti Daimler-Benz AG viedol vývoj leteckých motorov, k myšlienke vzniku poĝnohospodárskeho motorového zariadenia, ktoré
by zvýšilo produktivitu v oblasti poĝnohospodárstva. Nadviazal kontakty so spoloĆnosķou na výrobu kovov Erhard&Söhne z mesta Schwäbisch
Gmünder, ktorá bola dodávateĝom spoloĆnosti Daimler-Benz. Zároveĥ do tohto mesta odišlo v decembri 1945 pracovaķ oddelenie „L“
(Landwirtschaft – poĝnohospodárstvo), vedené
konštruktérom Heinrichom Rößlerom, pod ktorého vedením o niekoĝko týždĥov vznikol v roku
1946 nový návrh, v prípade ktorého bol blok motora a prevodovky uložený napravo od stredu vozidla. Tým sa umožnilo, že rúry, ktoré chránia
hnacie hriadele, mohli byķ umiestnené kolmo na
nápravy. Podvozok tak disponoval iba štyrmi kębmi pohonu, vĈaka Ćomu šlo o geniálnu konštrukciu, ktorá sa používa dodnes. V marci 1946 vymyslel Ćlen projektu Hans Zabel názov vozidla
Unimog (univerzálne motorové zariadenie), priĆom v októbri toho istého roka sa uskutoĆnila aj
prvá testovacia jazda. Veĝký rozruch vyvolalo vo-

zidlo o dva roky neskôr na veĝtrhu vo Frankfurte nad Mohanom, kde bolo vôbec po prvý raz
predstavené poĝnohospodárske dvojsedadlové vozidlo, s ložnou plochou a pohonom všetkých kolies s odpruženými nápravami, schopné dosiahnuķ maximálnu rýchlosķ 50 km/h.

/3Ư21,20"1/

História ikonického autobusu Setra sa zaĆala
písaķ v roku 1951, keĈ spoloĆnosķ Ulmer Kässbohrer Fahrzeugwerke predstavila model S 8
a pomenovala tak znaĆku názvom Setra – podĝa
významu „selbstragend“ – samonosná. Nie náhodou – šlo o prvý sériovo vyrábaný autobus so
samonosnou karosériou, motorom vzadu a priamym náhonom na zadnú nápravu. Svoju premiéru zažil na medzinárodnom autosalóne IAA vo
Frankfurte, odkedy poĆas zvyšných 70 rokov urĆuje štandardy celkovo šiestim konštrukĆným radom v európskom autobusovom priemysle. Aktuálnou vlajkovou loĈou tradiĆnej znaĆky, ktorá
už od poĆiatkov symbolizovala maximálnu individualitu, je dvojpodlažný autobus S 531 DT Setra Top Class 500.

Á13/ƌ01,/,Ę&"*+&-)202

Pred štvrķstoroĆím, rok po zlúĆení spoloĆností Mercedes-Benz Omnibusse a Setra do spoloĆnosti Evo Bus GmbH, v roku 1996, bola do života
uvedená znaĆka služieb Omniplus, zastrešujúca
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všetky popredajné aktivity oboch autobusových
znaĆiek. Základ znaĆky Omniplus tvorila už
predtým úspešná zákaznícka služba oboch znaĆiek. Dnes disponuje servisnou sieķou s viac než
650 dielĥami v 42 európskych krajinách a ponúka servisné služby špecifické pre autobusy, originálne náhradné dielce, efektívne školenia a inovatívne digitálne služby z prvej ruky.
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Koncom septembra 1996 predstavil
Mercedes-Benz na autosalóne IAA pre úžitkové vozidlá nové ķažké nákladné motorové vozidlo
Mercedes-Benz Actros, ktoré hneĈ spôsobilo revolúciu v tomto odvetví. Šlo totiž o prvé nákladné
motorové vozidlo s kotúĆovými brzdami na všetkých nápravách a elektronickým brzdovým systémom EBS. Oba prvky robili z modelu Actros
najbezpeĆnejšie vozidlo vo svojej triede. Inovatívne techniky, ako systémy Telligent prispeli k výraznému zvýšeniu hospodárnosti. Vozidlo
zaujalo aj tým, že sa o. i. viac ako zdvojnásobili intervaly údržby, spotreba paliva sa v závislosti
od použitia znížila od troch do siedmich percent
a užitoĆné zaķaženie sa zvýšilo o 400 kg. VĈaka
brzdovému systému Telligent s kotúĆovými brzdami sa podarilo skrátiķ brzdnú dráhu z rýchlosti
85 km/h približne o dęžku prívesu.
Ekologickosķ sa okrem iného zlepšila napríklad použitím novovyvinutých a úsporných

vidlicových motorov a vylepšeniami v montáži vozidiel sa zlepšila aj ekologickosķ, pretože došlo k zníženiu spotreby energie takmer
o 50 %. A nielen to. Až o 47 % väĆší priestor
ponúkala nová kabína vodiĆa, ušitá na mieru
potrebám vodiĆa. Postupom rokov sa zvýšila
nielen bezpeĆnosķ vozidla (airbagy a sedadlá
s integrovanými napínaĆmi bezpeĆnostných
pásov a pod.), ale aj technické vylepšenia
a inovácie, vĈaka Ćomu každý nový Actros
získal titul „Truck of the year.“ Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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TUNELY

Na Slovensku sme si už zvykli na to, že keĈ sa povie slovo
tunel, ide väĆšinou o pejoratívne oznaĆenie nekalého
podvodného získania financií. Avšak, ako sa sami
presvedĆíte, nie je tunel ako „tunel“...

„U

menie tunelovania“ sme dotiahli do
takej dokonalosti, že kým inde by sa
za tie isté peniaze zrealizovali reálne tunely dva, u nás, keĈ chceme,
ich dokážeme „minúķ“ aj bez zaĆatia výkopových prác. Ale vážne – málokto vie, že
na Slovensku máme popri funkĆných železniĆných Ći cestných tuneloch aj také, cez ktoré nikdy neprešiel Ćo len jeden vlak, hoci boli na tento úĆel vybudované. A ak aj, tak to bolo už veĝmi
dávno. Niektoré z nich sú dokonĆené, niektoré
sĆasti zavalené, niektorými prechádza cesta, iné

64

slúžia ako „raj pre potápaĆov.“ Každopádne, stávajú sa pomaly netradiĆnou, no o to adrenalínovejšou turistickou atrakciou. StaĆí, že si obujete pevnú obuv, prípadne Ćižmy, vyzbrojíte sa baterkou Ći
Ćelovkou na osvetlenie priestoru a poriadnou dávkou odvahy…
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Spôsob, ako sa staķ „tunelárom“ a zachovaķ si
pritom Ćisté svedomie a morálnu bezúhonnosķ,
poskytuje napr. jeden neĈaleko Kraĝovian. Leží
na pomedzí Turca a Oravy, hneĈ pri hlavnej ces-
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Starý Kraĝoviansky tunel slúžil
svojmu úĆelu
až do 50. rokov
minulého storoĆia, keĈ sa stala
jeho jedna koĝaj
pre dopravu
nedostaĆujúca.
Následne bol
využívaný aj ako
mliekarenský
sklad, v ktorom
dozrievala napr.
aj bryndza.

ZVYŠKY DREVENEJ PODLAHY

STARÝ KRAĪOVIANSKY TUNEL

VSTUPNÝ PORTÁL DO
STARÉHO KRAĪOVIANSKEHO
TUNELA

te, vedúcej do Martina. Asi 80 metrov vpravo od
neho sa nachádza funkĆný, dvojkoĝajový tunel.
Starý Kraĝoviansky tunel je pomerne dobre zachovaný, neprechodný, prístupný len z kraĝovianskej
strany (druhý z jeho portálov je zasypaný). Kedysi bol uzatvorený, no v súĆasnosti je voĝne prí-

stupný. Jeho dęžka je 401 metrov a bol postavený
v roku 1871 pri budovaní Košicko-bohumínskej
železnice naprieĆ horským masívom Sokol. Donedávna bol (a zrejme ešte aj stále je) na predaj za
113 800 € bez DPH. Tunel slúžil svojmu úĆelu až
do 50. rokov minulého storoĆia, keĈ sa stala jeho
jedna koĝaj pre dopravu nedostaĆujúca. Následne
bol využívaný aj ako mliekarenský sklad, v ktorom dozrievala napr. aj bryndza. Z tohto obdobia
sa v ĥom nachádzajú zvyšky drevenej podlahy
a elektrického osvetlenia. Zaujímavosķou tunela
je aj to, že v jeho stene sa nachádza otvor, za ktorým sa rozprestiera vyše 160 metrov krasových
chodieb. V tuneli je krásne zachované jeho zaujímavé historické konštrukĆné riešenie, priĆom
jeho steny stále pokrývajú sadze od parných lokomotív. JedineĆnú atmosféru umocĥuje aj neustála
hmla, vlhkosķ, chlad a bohatá nástenná výzdoba,
vytváraná presakovaním hornín vápenca a kvapkami vody.

1/ƯÇ%+,30(Ư12+")

K Ĉalšiemu z našich tunelov sme sa presunuli z Kraĝovian o vyše dvesto kilometrov smerom
na východ – do metropoly východu Košíc a ich
mestskej Ćasti Ķahanoviec. Je prístupný po chvíĝ65
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VSTUPNÝ PORTÁL
DO STARÉHO
ōAHANOVSKÉHO TUNELA

Starý Ķahanovský tunel sa využíval ako sklad zeleniny
a ovocia pre podnik Zelovoc až do roku 1989, odkedy
postupne chátra.
ke jazdy cestnou komunikáciou vedúcou popri
rieke Hornád cez kolóniu záhradkárskych domĆekov a chatiek. V nej sa na pravej strane nachádza
ukrytý medzi záhradami a chatkami voĝne prístupný a priechodný Starý Ķahanovský tunel. Ide
o jeden z najstarších slovenských tunelov, ktorý bol podobne ako predchádzajúci, postavený
pri výstavbe jednokoĝajovej Košicko-bohumínskej
železnice v roku 1870. Jeho dęžka dosahovala 277,4 metra, priĆom jeho tunelová rúra sa nachádzala ĆiastoĆne v oblúku s polomerom 283 m.
Prvé vlaky absolvovali jazdu tunelom 1. septembra 1870. Tunel slúžil svojmu úĆelu až takmer do
konca 2. svetovej vojny, keĈ bol ustupujúcimi nemeckými vojskami zniĆený. Silný výbuch poškodil stabilitu celého horského svahu. Až na troch
miestach zavalila uvoĝnená zemina tunelovú rúru,
priĆom sa nad ním vytvoril aj pomerne veĝký kráter. Tunel prešiel rozsiahlou opravou, ktorá trvala až do roku 1946 a v prevádzke bol až do zdvojkoĝajnenia Trate družby v roku 1955, keĈ bol
vyradený zo železniĆnej prevádzky a nahradený
novým dvojkoĝajovým tunelom v blízkosti pôvod-

ného starého. Samotná tunelová rúra sa následne
využívala ako sklad zeleniny a ovocia pre podnik
Zelovoc až do roku 1989, odkedy postupne chátra. Z minulosti sa v ĥom nachádza ako pozostatok
skladu Zeleniny po zemi množstvo rozbitých, ale
aj celých sklenených fliaš.

/$" &+0(612+")

Z Košíc smerom na severozápad, po kĝukatej ceste cez Košickú Belú, Košické Hámre a Veĝký Folkmar sa dostaneme po približne päķdesiatkilometrovej ceste na Spiš, do Margecian, odkiaĝ
po cca troch kilometroch po asfaltovej ceste popri vodnej nádrži Ružín zastavíme pri Margecianskom tuneli, nazývanom aj ako Rolovský tunel alebo Starý Bujanovský tunel. Ide o priechodný,
430 metrov dlhý tunel, ktorý je od roku 2018 aj
osvetlený a vedie ním cesta. Margeciansky jednokoĝajový tunel bol postavený v rokoch 1867–
1872 a uvedený do prevádzky 12. 3. 1872 na trati Košicko-bohumínskej železnice. Jeho pôvodný
názov v dobe ukonĆenia výstavby bol – Phönix
Tunnel a podobne, ako aj Starý Ķahanovský, aj

STARÝ ōAHANOVSKÝ TUNEL

66

HVIEZDY CIEST

tunely1Final.indd 66

18. 6. 2021 7:32:16

MARGECIANSKY TUNEL

on bol v januári 1945 poškodený ustupujúcimi nemeckými vojskami. Po následnej oprave bol uvedený do prevádzky. Pre železniĆnú dopravu sa prestal
používaķ v roku 1955 po spustení prevádzky novej dvojkoĝajovej Trate družby. Margeciansky tunel
je výnimoĆný tým, že takmer polovica z celej dęžky
tunelovej rúry nie je obmurovaná, ale pozostáva len
z opracovaných skál. Obmurovaná Ćasķ tunela má
tvar parabolickej klenby a pri jej výstavbe bol použitý travertín, ale aj pieskovec. V tuneli sú v jeho
severovýchodnej Ćasti tri bezpeĆnostné výklenky,
umiestnené striedavo po jeho stranách, priĆom po
odstránení koĝajníc bolo dno tunelovej rúry vyliate
betónom, pretože ním vedie cesta do rekreaĆnej oblasti Kozinec. Tunel bol v roku 1985 zapísaný na zoznam technických pamiatok Slovenska.
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Na pomedzí okresov Revúca a Rimavská Sobota bol v rokoch 1941 až 1944 postavený 2003 metrov dlhý Tunel pod Dielikom. Stal sa súĆasķou gemerských spojok - nedostavanej železniĆnej trate
z Revúcej do Tisovca. Dôvodom bola Viedenská arbitráž v roku 1938, po ktorej pripadol juh Slovenska MaĈarsku, následkom Ćoho vznikla potreba nového železniĆného spojenia. VäĆšia Ćasķ tunela bola
budovaná z betónu a z takmer 200 000 kusov tesaných skál.
Dnes je jeho Ćasķ zaplavená. Od roku 1997 je tunel vyhlásený za chránený areál, pretože sa v ĥom
nachádza zimovisko netopierov, ktoré sa poĆetnosķou okolo 10 000 kusov a druhovým zložením
(11 druhov) radí k najvýznamnejším zimoviskám

VSTUPNÝ PORTÁL DO
MARGECIANSKEHO TUNELA

v európskom meradle. Tunel je unikátny aj tým, že
sa nachádza na strete dvoch geologických štruktúr – na tisovskej strane sú krasové a na revúckej
nekrasové horniny. Neviedol kompaktnou skalou,
ale cez travertíny, Ći nedokonĆené oporné múry z tisovskej strany, Ći pramene a z toho dôvodu sa od tisovskej strany zavalil. Tunel pretína viacero jaskýĥ
a aj preto sa v jeho útrobách tvorí rôzna kvapĝová
výzdoba. V súĆasnosti je jeho veĝká Ćasķ zo strany
Tisovca zaplavená, miestami až do hębky siedmich
metrov, vĈaka Ćomu je vyhĝadávaným miestom potápaĆov. Muránsky portál, pred ktorým sa nachádzajú dlhé oporné múry, je zamrežovaný.
ąo dodaķ na záver? SnáĈ len to, že už teraz sa
však môžete tešiķ na Ĉalšie vydanie magazínu,
v ktorom vám priblížime skvostný Slavošovský tunel, ako aj trojicu menších: Koprášsky, Oždanský
a Píliansky… Ó
(dokonìenie nabudúce)
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VÁŠEĴ PRE
DOKONALOSō
Jeho srdce bije síce pre
viaceré motoristické
znaĆky, avšak svojím
životom, profesijnou
dráhou, ako aj
zberateĝskou vášĥou
dokázal, že je reálnou
osobnosķou a „hviezdou“
v tom, Ćo robí. Martin
Neubeller, v minulosti
úspešný podnikateĝ,
dnes rešpektovaný
majiteĝ jednej
z najväĆších
a najhodnotnejších
zbierok veteránov
na Slovensku...
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- Nemyslím si, že som
m dieķa šķasteny, hoci by
som tento pocit rád zažil.
il. To, Ćo sa mi v živote podarilo dosiahnuķ, malo svoj postupný vývoj, neraz zložitý, komplikovaný a ķažký. Pretože niĆ, Ćo
robíte poctivo, zodpovedne a dôkladne, sa nerodí
ĝahko. Obzvlášķ, pokiaĝ ste korektný a Ćestný Ćlovek, dodržujúci zákony, ktoré neraz podnikanie
viac komplikujú, než by ho uĝahĆovali. Podnikaniu som sa venoval od roku 1991, nikdy som niĆ
nesprivatizoval, neukradol. Aj preto dosiahnuté
úspechy, Ći v rámci podnikania, alebo mojej vášne
pre veterány, boli prirodzeným naplnením mojej
životnej cesty a zásad. Nešlo o náhodu, Ći nieĆo,
za Ćo by som vĈaĆil krátkodobému a momentálnemu okamihu „šķasteny.“ Zvlášķ keĈ viete, že
šķastie býva veĝmi vrtkavé – na rozdiel od nieĆoho, Ćo budujete pomaly na pevných základoch.
2'ľ*'Ɣ*3Ɔ"-,!+&(1"Ő0(ğ7Ę&1(6ѸĘ,
& %-,!*&"+&),Ę,/,7%,!),ѸƷ"01"0-,012Ҍ
-,*Ę02-/"0!&)&+&")"+3,3)01+"'(/'&+"Ѹ
)"'37%/+&ĘľѾ
- V rámci svojho vyštudovaného odboru som
pred podnikaním pôsobil na železnici – v zaĆiatkoch v rámci Ćeskej firmy Elektrizace železnic
Praha a neskôr na Slovensku - v rôznych pozíciách: od montéra až po hlavného majstra trakĆného vedenia. Takže problematiku som mal vžitú „pod kožou.“ Po revolúcii som najskôr podnikal
ako živnostník. V roku 1993 som založil spoloĆnosķ ELTRA. Už jej názov naznaĆoval, že sa venovala elektrifikácii železniĆných tratí. Realizovali sme sa v rámci celého Slovenska: napr. na
úsekoch od Bratislavy až po Žilinu, ąadcu, Skalité, Zwardoĥ, od Zvolena po Banskú Bystricu, Ći na
východe na stanici ąierna nad Tisou a trase Prešov – PlaveĆ. Ale aj v zahraniĆí – Ći už v ąechách,
alebo v MaĈarsku. A dostavený úspech? Tým, že
som bol nielenže vlastníkom niekoĝkých zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, že som
si v odbore prešiel všetkými možnými úrovĥami
a pozíciami, som svoje podnikanie síce zaĆínal od
nuly, ale firmu som nestaval ako vzdušný zámok.
Vedel som presne, Ćo chcem, pretože som tomu
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i a pred
ed predajom firmy v roku 2016 som
zamestnával približne stopäķdesiat ĝudí. Ako subdodávateĝ som kooperoval s veĝkými spoloĆnosķami, priĆom viem, že aj moja firma mala svoj podiel
na tom, že vyhrávali veĝké zákazky. V rámci odvetvia sa totiž vedelo o našej kvalite a profesionalite. Aj preto bol o jej kúpu veĝký záujem.
X)Ɔ,2-,*60")+,2"1-,23ûƆ%,Ʒ&3,10Ɣ
%&01,/& (ğ,0,+ğ3,7&!)ûҌ3"1"/û+6ѷ"!601"
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- Bolo to v roku 2014, keĈ ma môj priateĝ – oduševnený veteránista – oslovil s tým, že by bol rád,
keby som sa s ním zúĆastnil na jednom zraze. Dokonca mi na tento úĆel poskytol aj svoje vozidlo.
Toto sa zopakovalo druhý raz, tretí, až som sa nakoniec rozhodol, že si podobné kúpim aj ja. Dovtedy som disponoval vo firme akurát staršími nákladnými vozidlami Praga V3S, známymi aj ako
„vetriesky“. A navyše, v roku 2014 bolo založené aj ObĆianske združenie Veteran Bus Diamant,
ktorého predsedom je môj zaķ Martin Schwarz
s manželkou.
Vľ*07,"/ûѾ
- Jeho úlohou je dokumentácia, renovácia,
údržba, prevádzka a propagácia historických vozidiel – osobných a aj autobusov - ako súĆasti dejín
technického pokroku. V rámci neho sa rieši deponovanie, údržba a prevádzkovanie historických
vozidiel, ich príprava na testovanie a na výstavy.
Máme svoje vlastné haly a priestory, v ktorých sú
nielen autobusy a servisno-technické Ćasti, ale aj
moja zbierka osobných veteránov.
(,0,*3&!")Ѹ3& "/ğ7+& %0Ɣ+,7'Ɣ %Ҍ
31+ğ'"!&+"Ę+ğ%&01,/& (ğ"5"*-)û/"/ť7Ҍ
+6 %7+Ę&"(ѻ
- Dodnes sa mi za tých šesķ rokov podarilo získaķ niekoĝko desiatok naozaj atraktívnych modelov osobných vozidiel. Nechcel som maķ monotónnu zbierku a aj vĈaka tomu sa v rámci nej
nachádzajú také modely, akými sú legendárne
strieborné hviezdy, vozidlá Mercedes-Benz,
Hispano Suiza z roku 1930; GAZ 13 ąajka, na kto-

,

Mojím
splneným
zberateĝským
snom je
posledný vzácny
„úlovok“:
športový
Mercedes-Benz
300 SL „Gullwing“
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Mercedes-Benz 500K Cabrio B (W29) z roku 1935 je okamžite
stredobodom pozornosti poĆas všetkých zrazov veteránov, na ktorých
sa s ním objavím.“
rom sa vozil moskovský minister plánovania; Lincoln Continental Mark V; Jaguar XK 140 z roku
1956; Talbot T23 Major z roku 1938; Cord L-29;
Volga 21 De luxe; Auburn; Škoda 420; Lagonda
V12 DHC2, z ktorej bolo vyrobených len 189 kusov; Laurin & Klement z roku 1924; Aero 50, ale
napr. aj vozidlá Rolls-Royce.
1,/ğ7+& %-,3Ʒ2'"1"703,'"+'37û Ҍ
+"'Ɔ&"7"/1"Ő0(ğ҇!")&(1"06҄Ѿ
- Je ich, samozrejme, viac, no medzi tie môjmu
srdcu najbližšie nepochybne patrí šesķmiestne vozidlo Horch 951 A z roku 1939 s karosériou
Gläser s radovým osemvalcovým motorom. Existujú z neho na svete len tri kusy, z ktorých jedným disponujem ja!
Svoje miesto na pomyselnom piedestáli mojej
zbierky má aj Rolls-Royce Phantom I Hooper Open
Tourer z roku 1924, ktorý používal zaĆiatkom minulého storoĆia predseda španielskej vlády Don
Alejandro Lerroux García. KeĈ v Španielsku vypukla obĆianska vojna a Don Alejandro sa presķahoval do Portugalska, generál Franco mu v rámci
znárodnenia vozidlo vzal a daroval ho svojmu blízkemu priateĝovi, priemyselníkovi v San Sebastiane. U neho „prežil“ Ĉalších 85 rokov.

70

Hrdý som aj na svoj skvostný a majestátny
Rolls-Royce Phantom III 3AZ43 ex HRH, na ktorom sa vozil Ćlen britskej kráĝovskej rodiny princ
Juraj, vojvoda z Kentu a syn britského kráĝa Juraja V.
Avšak, ak mám byķ úprimný, mojím splneným zberateĝským snom je posledný vzácny „úlovok“: športový Mercedes-Benz 300 SL „Gullwing“
(W198), s dvoma krídlovými dverami, otvárajúcimi sa dohora. Vozidlo dosahovalo na tie Ćasy úchvatnú maximálnu rýchlosķ 249 km/h. Ide o jedineĆný, fascinujúci a cenený exemplár, ktorého sa
v takej originálnej kvalite a stave, ako ho mám ja,
zachovalo na celom svete len niekoĝko kusov.
"Ě0*"-/&7+Ę(""/ "!"0Ѹ(,Ő(,'"'%&0Ҍ
1,/& (Ư %*,!"),3*û1"3,03,'"'7&"/("Ѿ
- V rámci veteránov disponujem siedmimi modelmi. Ide napr. o Mercedes-Benz 320 Cabrio B
z roku 1939; päķmiestny dvojdverový
Mercedes-Benz 500 K Cabrio B (W29) z roku
1935, ktorý sa považuje za priameho pokraĆovateĝa luxusného radu SS a SSK. Písmeno K v jeho
názve znamená prepęĥanie mechanickým Rootsovým kompresorom, Ćo je aj v dnešnej dobe rarita,
nie to ešte v roku 1935. Poháĥal ho radový osem-
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valec, prevzatý z modelu 380 so zväĆšeným objemom na 5 litrov. Motor s výkonom 160 koní typu
OHV mal na každý valec jeden nasávací a jeden
výfukový ventil. O prípravu zmesi sa staral jeden
zdvojený karburátor. Nepreženiem, keĈ poviem,
že je okamžite stredobodom pozornosti poĆas
všetkých zrazov veteránov, na ktorých sa s ním
objavím. Okrem neho sú Ĉalšími aj originálny
Mercedes-Benz 280 SL Pagoda z roku 1962 Ći
atraktívny model Mercedes-Benz SL55 AMG F1
Safety Car, ktorý bol nasadený poĆas jedných
z pretekov formuly 1 v Japonsku.
û1"+"'(Ɣ7û0!2-/&2!,3+ľ3Ɔ"'
7&"/(63,7&!&")Ѿ
- Byķ veteránistom, to nie je o závislosti, pri ktorej kupujete bez rozmýšĝania jedno vozidlo za
druhým. Ide o pomerne nároĆnú Ćinnosķ, ktorá si
vyžaduje trpezlivosķ, precíznosķ a opatrnosķ. Nie
je to len o peniazoch. Novozískané, Ći hĝadané vozidlá sa musia nejakým spôsobom navzájom dopęĥaķ, musia byķ Ćímsi spriaznené, aby ste vedeli na
nich porovnaķ napr. vývoj znaĆky Ći daného modelu v danom období. Zároveĥ je dôležitá aj rozmanitosķ zbierky. A nakoniec, toto všetko nejde bez „zapálenia sa“, vášne a lásky k automobilom. Musíte
to maķ jednoducho v sebe. To sa kúpiķ za žiadne
peniaze sveta nedá…
2'ľ*),6*ѸĘ&3û*)û0((21,*,&Ҍ
),*3ûƆ"Ŝ-/"3"1"/û+6+&"Ę,'҇37)҄ѻ
- Zrejme máte na mysli peniaze – no ja to takto
nevnímam. Skôr naopak: dala mi chuķ do života.
VĈaka tomu sa z neho teším aj dnes - vo svojich
osemdesiatich dvoch rokoch – aj poĆas ķažkých
životných situácií a období. A to doslova z každej
maliĆkosti: Ći už keĈ nejaké vozidlo jeho opravou

zachránime, do poslednej skrutky ho zrenovujeme, alebo nejaké, Ćo nám chýba do zbierky, navyše aj získame. A potom, viete, ten pocit - keĈ ste
niekde na zraze a vidíte, ako svojou vášĥou pre
automobily robíte radosķ aj ostatným ĝuĈom, ktorí
sa na vášho krásavca prídu zo zvedavosti pozrieķ to je na nezaplatenie.
+Ę(01/,' ľ-,2%3&"7!,2+(-,1"
3û*3Ɔ(2Ę/,3)'&+((,)"+3/û* &
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- Ako podnikateĝ som sa zaĆiatkom 90. rokov
na výstave v Nitre hneĈ na prvý pohĝad zamiloval do vystaveného modelu Mercedes-Benz E220
CDI so štyrmi okrúhlymi svetlami. Fascinoval
ma natoĝko, že kým sa výstava skonĆila, uhradil
som jeho kúpnu cenu a vzal som si ho so sebou rovno z Nitry do Košíc. Dnes je mojím najnovším
prírastkom GLE 350 de 4MATIC, hybridný model dobíjateĝný zo siete. Rozhodol som sa preĥ
nielen kvôli jeho kombinovanému pohonu, ekologickým parametrom Ći bezpeĆnosti. Môžem
s ním poĆas bežného používania jazdiķ aj na Ćisto elektrický pohon, Ćo prináša lokálne bezemisnú a bezhluĆnú jazdu až do vzdialenosti približne 100 kilometrov. Veĝmi ma zaujalo aj to, že
jazdí nielen ekologickejšie, ale aj ekonomickejšie
a že elektromotor prináša výhody, akými sú prídavný výkon, funkcia plachtenia Ći rekuperácia.
Môžem ho nabíjaķ nielen doma striedavým prúdom, ale mám možnosķ aj DC nabíjania na verejných nabíjacích staniciach s výkonom až 60 kW.
A taktiež to, že sa mi doĥ dobre nastupuje a veĝmi sa v ĥom príjemne sedí a jazdí, Ćo ako Ćlovek,
s operovanou chrbticou veĝmi oceĥujem… Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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Slovensko nie je známe len svojimi pamiatkami, zapísanými
v Zozname svetového dediāstva UNESCO, ale 6 elementov má
zapísaných aj v Zozname nehmotného kultúrneho dediāstva, āi
až 18 výrobkov, registrovaných v rámci systému Politiky kvality
EÚ – z ktorých je 10 výrobkov v registri chránených zemepisných oznaāení, 7 výrobkov v registri zaruāených tradiāných
špecialít a 1 výrobok v registri chráneného oznaāenia pôvodu.
Mnohí o týchto slovenských „delikatesách“ ani len netušia.
Aj preto vám ich postupne predstavíme...
72
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dy,“ ale aj v rámci tradície ĝudovej výroby a používania tohto jedineĆného hudobného nástroja.
A práve ten vám - ako druhý po fujare - predstavujeme v našom seriáli tentoraz...

$'!û %$'!,3+ľ
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eĈ sa spomenú gajdy Ći gajdošská
kultúra ako taká, väĆšina našincov si k týmto pojmom akosi automaticky priradia bradatého Škóta s Ćapicou na hlave, obleĆeného
v kilte, stojaceho na škótskej vysoĆine. Prípadne
fešného „vychcaného“ junáka z južných ąiech,
v divadelnej hre Josefa Kajetána Tyla „Strakonický dudák aneb Hody divých žen“, resp. jeho
celoveĆernej filmovej podobe Strakonický dudák. Avšak nie každý vie, že gajdy a gajdošská
kultúra majú svoju historicky dlhú tradíciu aj
u nás – na Slovensku. A to nielen v rámci verbálneho prejavu - pri používaní slovných výrazov: „nebuĈ zdutý ako gajdy,“ „zagajdaj sa“, Ći
pejoratívnejšom prirovnaní „... má prsia ako gaj-

Gajdy sa ako ĝudový hudobný nástroj používali už v starovekom Grécku. Pravdepodobne vznikli z jednoduchého dychového nástroja pred približne 4000 rokmi v Egypte a Prednej
Ázii (napr. v starovekom meste Ur). Pomocou
arabsko-tureckých nájazdov sa dostali do Európy, kde modifikovali do rôznych podôb a foriem,
ako aj pomenovaní. Vyskytovali sa vo väĆšej , Ći
menšej miere vo Francúzsku, v Anglicku, Škótsku, Írsku, Nemecku, Poĝsku, Španielsku, Taliansku, na Balkáne a v Škandinávii. Na území súĆasného Slovenska sa objavujú v rôznych
vyobrazeniach od prelomu 14. - 15. storoĆia,
priĆom najstarší dochovaný exemplár pochádza z 18. storoĆia. Gajdy boli typickým nástrojom pastierov, od stredoveku sa používali pri
hre k tancu. V našich konĆinách sa hre na gajdy
venovali hlavne roĝníci a pastieri oviec a kráv.
Dnes sa na Slovensku venuje hre na gajdy vyše
100 hudobníkov (oproti minulosti gajdujú už aj
dievĆatá), priĆom sú spoloĆne s výrobcami zoskupení v Cechu slovenských gajdošov.
Gajdošská tradícia sa stále udržiava v Bratislave a v jej okolí, na severe Oravy, v okolí Nitry,
v oblasti Pohronského Inovca, vo Zvolene a Banskej Bystrici, na Podpoĝaní, Gemeri, Malohonte
a v Tekove. Gajdošská hudba nie je v rámci kultúrnych podujatí a vystúpení taká Ćastá, vĈaka
Ćomu si uchováva Ćaro a punc Ćohosi netradiĆného, zriedkavého a atraktívneho. Medzi podujatia, na ktorých hrajú gajdy prím, patria Gajdošské fašiangy v obciach Malá Lehota, Veĝká
Lehota a Jedĝové Kostoĝany; festival GajdovaĆka v Oravskej Polhore a festival Ozveny hradných múrov v Slovenskej ĜupĆi. Hra na gajdy je
jednou zo súĆastí gajdošskej kultúry, ktorá ako
taká predstavuje technologické postupy výroby
gájd, technickú a výtvarnú stránku gájd, tradiĆ-

,

„Gajdujte,
gajdence,
kade voda
huĆí,
že sa moja
žena od zlosti
rozpuĆí.“
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„Gajdujte,
gajdiĆky,
z tej sivej
koziĆky, Ćo sa
utopila,
keĈ vodiĆku
pila.“

nú hru na gajdy a gajdošské štýly, spev pri gajdách, tanec pri gajdách, hranie piesní „na poĆúvanie“, rituály súvisiace s gajdami, tradiĆné
ĝudové obrady za sprievodu gájd, texty gajdošských piesní, terminológiu a ĝudovú slovesnosķ
týkajúcu sa tohto nástroja.

'!6(,+û01/,'

Tým, že na území Rakúsko-Uhorska nebola žiadna fabrika na gajdy (na rozdiel napr. od
Škótska), si v našich reáliách gajdy vyrábal väĆšinou každý sám. Získali tým punc jedineĆnosti. Na Slovensku sa vyskytovali dvojzvukové
gajdy (goralské, prevažne z regiónu severnej Oravy s jednoduchou melodickou píšķalou
a dvoj- až trojnásobne dlhšou stále znejúcou
bourdonovou píšķalou), trojzvukové gajdy (najĆastejšie a celoplošne používané, s dvojitou melodickou píšķalou a bourdonovou píšķalou) a aj
štvorzvukové gajdy (s trojitou melodickou píšķa74

lou a bourdonovou píšķalou sa používali na západnom Slovensku). Štvor- Ći päķzvukové gajdy sa ojedinele vyskytujú na Podpoĝaní (napr.
u Jána HuĈana zo Zvolenskej Slatiny). Gajdy
podliehali rôznym „skrášĝovacím kúram“: zdobili sa cínom, vylievali olovom, vybíjali mosadzným plieškom, vyrezávali sa, ale boli aj hladké.
Na rozdiel od škótskych gájd, vyrábaných v danej oblasti jedným výrobcom, bol a aj je väĆšinou každý kus vyrobených slovenských gájd
hodnotný originál.
Charakteristickou Ćasķou gájd je „burdón“
(veĝký huk), ktorého funkciou je harmonický sprievod gájd. Hlavným melodickým prvkom gájd je melodická píšķala – „gajdica,“ ktorá je vyformovaná do trubice alebo dvojtrubice
a má sedem hmatových otvorov. ćalším prvkom
gájd je drevená hlava (väĆšinou v tvare kozy, Ći
Ćerta) slúži na vyrovnanie tlaku vzduchu, ktorý ide z mechu do melodickej píšķaly. Tónotvorným zariadením gájd je piskor. Ide o jednoplátkový mechanizmus, priĆom na základe jeho
konštrukcie sa dá urĆiķ, Ći ide o východný alebo západný typ gájd. Východný typ gájd má hobojový plátok, t. z. dva plátky oproti sebe. Melodická píšķala je zakonĆená huĆikom alebo
koníkom - rezonátorom. Obe slúžia aj ako dolaĈovacie zariadenie gájd. Kedysi bol Ćasto používaný na dolaĈovanie dierok aj „šperhák,“
slúžiaci na Ćistenie dierok a vyberanie dolaĈovacieho vosku z nich. Zásobníkom vzduchu,
vĈaka ktorému môžu hraķ gajdy nepretržite
tón, je mech. V prípade poklesu tlaku vzduchu
v mechu sa následne vzduch dopęĥa „fukaĆom“,
alebo inak aj „chlipaĆom“ – náustkom, na ktorého konci je klapka, ktorá zabraĥuje spätnému
vypúšķaniu vzduchu z mecha.
Zvuk gájd sa vytvára tak, že sa pomocou mechu, umiestneného v podpazuší hudobníka,
vháĥa vzduch cez plátok do píšķalky s otvormi. Rozochvievaním vzniká zvuk a tón sa následne tvorí uzatváraním otvorov píšķaly prstami, priĆom sa používa tzv. zatvorený prstoklad,
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Ćerta. Na konci píšķal sú zvuk
uk zosilĥujúce „roztruby“
roztruby“
z kravských
ých rohov. Cezz „chlipák“
sa fúka do mecha
vzduch. Veĝmi dôležitou súĆasķou
úĆasķou
gájd sú„piskory“,
piskory“,
vyrábajúce
ce zvuk.
Na ich výrobu
robu sa
používala väĆšinou
baza, trstina,, no dnes
aj umelá hmota.
ta. Mimochodom, keĈ hovoríme
ovoríme
o zlepšeniach. V súĆasnosti sa v západnej Európe
urópe pri
výrobe mechu gájd Ćoraz Ćastejšie používa goratexovýý materiál, priĆom nie je niĆ neobvyklé, keĈ
Ĉ sú aj
celé gajdy vyhotovené z plastu.

nom zozname nehmotného kultúrneho dediĆstva ĝudstva (UNESCO). Tejto pocty sa gajdám
dostalo 2. decembra 2015 v namíbijskej metropole Windhoek, poĆas rokovania Medzivládneho
výboru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dediĆstva.
ąo teda dodaķ na záver? SnáĈ len: „Do gajdovania, priatelia...“. Ó
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„Gajdošská kultúra“ na území Slovenenska je svetová po tom, ako sa stala Ĉalším
lším
slovenským zápisom v Reprezentatív-
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#cviĆímdoma

II. āasŎ

Leto sa nezadržateīne blíži, Àtnescentrá sa rozbiehajú na bežnú
prevádzku len pomaly a nám nezostáva niā iné, ako sa pripraviŎ
na plavkovú sezónu doma. Dobrou správou je, že svet sa tejto
situácii prispôsobil a dnes máme k dispozícii veīa inšpirácií
na cviāenie v domácich podmienkach v podobe tréningových
aplikácií, youtube videí āi instagramových proÀlov.

I

nšpirovaķ vás k pohybu budeme
aj my na nasledujúcich riadkoch,
priĆom v tomto Ćísle magazínu
Hviezdy ciest sa zameriame na cviĆenia dolnej Ćasti tela. Vedeli ste, že
svalstvo na nohách tvorí viac ako 50
% z celej našej svalovej sústavy? Pravidelné precviĆovanie tejto Ćasti tela
plní nielen estetický rozmer, ale pomáha nám vyhnúķ sa rôznym typom
zranení, zlepšovaķ náš každoden-

76

ný život a cítiķ sa lepšie. Medzi najefektívnejšie cviĆenia, ktorými posilníte nohy a zadok, patria drepy,
výpady a rôzne variácie mostíka. Výhodou týchto cviĆení je, že ich môžete vykonávaķ v pohodlí svojho domova a na to, aby ste zaznamenali
výsledky, vám staĆia 2 polhodinové
tréningy týždenne. Jediné, Ćo budete potrebovaķ, je motivácia a trochu
disciplíny.

҇2-"/ 3&Ę"+&"҄
0+û73,*!/"Asi vás neprekvapí, že drep tvorí základný kameĥ pri posilĥovaní dolnej
Ćasti tela. Ide o veĝmi efektívne a komplexné cviĆenie, pri ktorom budujete svalstvo nôh, vrátane kvadricepsov, hamstringov a lýtkového svalstva.
Okrem toho pri tomto cviĆení izometricky zapájate brušné svaly, vĈaka
Ćomu posilĥujete CORE a zlepšujete si
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tak držanie vášho tela. Existuje veĝa
variácií tohto cviĆenia, ktoré sa od
seba odlišujú nároĆnosķou. Predtým,
ako sa však pustíte do ķažších variantov, je dôležité nauĆiķ sa správnu techniku jeho základného prevedenia.
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Výpady sú ideálnym spôsobom, ako
posilniķ svaly dolných konĆatín – najmä extenzory kolena (kvadricepsy)
a extenzory bedrového kębu (gluteály
– sedacie svaly). Ich úĆinnosķ ocenia
všetci tí, ktorí majú problém s usádzaním tukov v oblasti zadku a stehien.
Výpady sú veĝmi obĝúbené vĈaka ich
variabilite – precviĆovaķ ich môžete
vpred, vzad, alebo do strany, s vlastnou váhou, Ći so záķažou v podobe jednoruĆných Ćiniek Ći kettlebellu.

RUNology
SILOVÝ WORKOUT
– DOLNÉ KONĀATINY
Potrebné pomôcky: odporová guma
Typ workoutu: TABATA – 8 cviāení,
45 s cviāíš, 15 s oddychuješ
Trvanie workoutu: 3 série

,01ľ(

UrĆite nezabudnite do svojho tréningu zaradiķ mostík a jeho variácie.
VĈaka tomuto cviĆeniu posilníte najmä zadné svaly stehna, aktivujete ním
celý sedací sval a je výborným spôsobom, ako vytvarovaķ dokonalý zadok.
Toto cviĆenie však plní nielen estetickú funkciu, ale má mnoho benefitov
v podobe posilnenia stredu tela, zlepšenia držania tela, v prevencii proti bolestiam chrbta a kębov. Takisto aj
pre toto cviĆenie existuje mnoho variácií –s vlastnou váhou, na jednej
nohe, so závažím, Ći s využitím pomôcok, ako je napríklad fitlopta, odporová guma, penový valec.

3&Ę"+&"тѹ

Postavenie nôh je na šírku ramien, ruky sú voĝne pri tele, panva je podsadená. Zhlboka sa nadýchnite, stiahnite lopatky a spevnite strednú Ćasķ tela (z angl. ,core’ – jadro).
Následne sa spúšķajte dole ohýbaním kolien, až kým nebudete maķ stehná rovnobežne s podlahou. Päty musia byķ po celý Ćas pevne na zemi. SúĆasne s pohybom nadol
pokrĆte ruky v lakķoch so spojením dlaní pred hrudníkom. V tejto pozícii vydržte 1-2
sekundy. S výdychom nasleduje pohyb nahor, keĈ pracujú najmä vaše kvadricepsy.
Pri výdychu sa stále sústreĈte na udržanie sily v chodidlách a v pätách. Chrbtica by
mala zostaķ po celú dobu v neutrálnej polohe, lopatky stiahnuté. V žiadnom prípade
by nemalo dôjsķ k ohybom alebo zakriveniu chrbta. Pri spúšķaní sa do drepu sa nadychujte a pri pohybe späķ vydychujte. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.

Ʒ&31"03,'1/ğ+&+$
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Všetky spomínané cviĆenia môžete oživiķ použitím rôznych pomôcok
na cviĆenie, ktoré iste väĆšina z vás
má doma. Medzi obĝúbené patria rôzne druhy závaží – jednoruĆné Ćinky
Ći kettlebell, fitlopta, bosu, Ći rôzne
druhy odporových gúm. Práve cviĆenie s použitím odporových gúm patrí
v poslednom Ćase medzi veĝmi obĝúbené – pre svoju efektívnosķ a dostupnosķ. Zopár cviĆení s využitím tejto pomôcky sme pre vás zaradili aj do
nášho workoutu.

3&Ę"+&"уѹé |

Východisková pozícia je stoj spojný. Zo stoja spojného vykonáte výpad vzad tak, že
vykroĆíte jednou nohou vzad tak, aby sa vaše koleno jemne dotklo podložky, alebo aby
zostalo tesne (cca 5 cm) nad podložkou. Predná noha po dokroĆení zadnej nohy zviera
90 stupĥov. Koleno prednej nohy sa nesmie dostaķ pred špiĆku chodidla. Následne sa
vráķte späķ do východiskovej pozície a vystriedajte nohu. Pri pohybe nadol sa nadychujte
a pri pohybe nahor vydychujte. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.
77
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Komplexné cviĆenie, pri ktorom
precviĆujete celé svalstvo dolných
konĆatín. Základný drep vykonáte
tak, že zo stoja spojného sa spúšķate dole ohýbaním kolien, až kým
nebudete maķ stehná rovnobežne
s podlahou. Dôležité je neohýbaķ
sa v chrbte a päty musia byķ celý
Ćas pevne na zemi. V tejto pozícii
zotrvajte 1-2 sekundy a následne
sa dynamicky vráķte do východiskovej pozície.
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Zaujmite ĝah na podložke na chrbte, paže položte pozdęž tela, nohy sú pokrĆené, vzdialené na šírku panvy, chodidlá sú celé na podložke. Stiahnite sedacie
svaly, spevnite brucho. Pomalým pohybom s výdychom zaĆnite zdvíhaķ panvu
nahor, zadok je stiahnutý. V najvyššej polohe vydržte 2 sekundy a následne
s nádychom spúšķajte panvu nadol. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.
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Drep s kmitaním vychádza
z klasického drepu, avšak pred
tým, ako sa z pozície drepu vrátite
do východiskovej pozície, urobíte
niekoĝko kmitov.

/"-0(*&1+ľ*
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Veĝmi obĝúbenou pomôckou pri
precviĆovaní drepu je odporová
guma. Na trhu sú dostupné s rôznou úrovĥou záķaže, odporúĆame zaĆaķ tou najĝahšou. Drep
s kmitaním a odporovou gumou
vykonáte tak, že si odporovú gumu
umiestnite nad kolená.
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Ak chcete zažiķ pálenie v stehnách,
odporúĆame vyskúšaķ výdrž v drepe. Toto cviĆenie spoĆíva v tom, že
v pozícii drepu zostanete stanovený poĆet sekúnd – zvyĆajne
20 – 30 sekúnd. Pri výdrži v drepe
si kontrolujte techniku prevedenia
– nohy sú rovnobežne s podložkou,
chrbát je vystretý a päty tlaĆte do
podložky.
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Táto variácia drepu patrí medzi
veĝmi efektívne aj z pohĝadu
spaĝovania vysokého poĆtu kalórií,
pretože je kondiĆne nároĆná. Toto
cviĆenie vykonáte tak, že z pozície
drepu dynamicky vyskoĆíte
a následne naspäķ dopadnete do
pozície drepu. Skúste ich urobiķ
10 za sebou a hneĈ sa to prejaví
na vašom dýchaní.

78
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Východisková pozícia je stoj spojný.
GumiĆka (band) je umiestnená nad
Ćlenkami, nasleduje zanoženie pravou
nohou. Chodidlo, ktorým zanožujete,
je flexnuté, ruky sú vbok. GumiĆka by
mala byķ v neustálom napätí. Nasleduje pritiahnutie (addukcia) naspäķ do
východiskovej pozície. Pri zanožení sa
nadychujte a pri návrate vydychujte.
CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.
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Východisková pozícia je stoj spojný.
GumiĆka (band) je umiestnená nad
Ćlenkami, nasleduje zanoženie ĝavou
nohou. Chodidlo, ktorým zanožujete,
je flexnuté, ruky sú vbok. GumiĆka by
mala byķ v neustálom napätí. Nasleduje pritiahnutie (addukcia) naspäķ do
východiskovej pozície. Pri zanožení sa
nadychujte a pri návrate vydychujte.
CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.
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Východisková pozícia je
stoj spojný, nasleduje vykroĆenie do pravej strany.
Trup držte rovno s miernym náklonom vpred, celé
chodidlo je na podložke,
pri pohybe do strany sa nadychujte. Nasleduje pohyb
nahor, do východiskovej
pozície, keĈ vydychujete.
Nasleduje výmena nôh.
CviĆenie opakujte po
stanovený Ćas.
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Východiskovou pozíciou je vzpor kĝaĆmo na podložke – pozícia na štyroch. Ruky
sa dotýkajú podložky a sú na šírku ramien, nohy na šírku panvy. Sedacie svaly
stiahnite, brucho spevnite. Následne s nádychom zanožte pravú nohu, s výdychom sa vráķte do východiskovej pozície. PokraĆujte zanožením ĝavej nohy
(nádych) a vráķte sa do východiskovej pozície s výdychom. CviĆenie opakujte
striedavo po stanovený Ćas.

Mostík je veĝmi obĝúbeným
cviĆením, vĈaka ktorému si vytvarujete pekný zadok. Vykonáte
ho tak, že si ĝahnete chrbtom na
podložku, nohy pokrĆíte v kolenách, spevníte brucho a zadok,
a následne pomalým pohybom
zdvíhate panvu nahor.

,01ľ(0,13û/+ľ*
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Veĝmi obĝúbeným je variant
mostíka, keĈ po zdvihnutí panvy
zotrváte v tejto pozícii a následne
roznožujete nohy po stanovený
Ćas. Pri tomto cviĆení je veĝmi
dôležité, aby ste celý Ćas mali
spevnené brucho a podsadenú
panvu.

,01ľ(0,7!3&%,*
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Technika prevedenia tohto cviĆenia je ako pri klasickom mostíku,
avšak po zdvihnutí panvy prednožíte jednu nohu tak, aby ste
mali koleno napnuté. Následne
spúšķate panvu dole a zdvíhate
opäķ hore stanovený poĆet opakovaní a nohy vymeníte.

,01ľ(0,!-,/,3,2
$2*,2

3&Ę"+&"шѹé    

CviĆenie je zamerané na prácu v Ćlenkovom kębe, pohyb sa zaĆína postavením
jednej nohy na špiĆke, postupne prepínate koleno a päta sa približuje k zemi,
práca špiĆka - päta, tento pohyb sa opakuje. Kolená zdvíhajte Ćo najvyššie,
paže vychádzajú z bežeckého postavenia, trup je v miernom predklone. Pohĝad
smeruje vpred, dôraz dávame na frekvenciu cviĆenia. CviĆenie vykonávajte na
mieste po stanovený Ćas.
Workout pre vás zostavili tréneri Mgr. Romana Komarĥanská a Mgr. Michal UliĆný, autori mobilnej tréningovej aplikácie RUNology. Mobilná aplikácia RUNology
obsahuje viac ako 124 komplexných tréningov na posilnenie stredu tela, dolnej
Ćasti tela, ako aj workouty zamerané na prevenciu proti najĆastejším bežeckým
zraneniam, tréning bežeckej techniky a intervalové bežecké tréningy. Obsahuje
spolu 248 rôznych cviĆení s videonávodom a s presným popisom. Stiahnuķ si ju

Odporovú gumu viete využiķ aj
pri precviĆovaní mostíka v prípade, ak si ho chcete sķažiķ. Gumu
umiestnite nad kolená a Ĉalej
pokraĆujte ako pri klasickom
mostíku.

,01ľ(+ ޖ1),-1"

Fitlopta je Ćasto využívanou pomôckou pri precviĆovaní mostíka
a viete ju použiķ v podstate v
každom z vyššie spomínaných
cviĆení. Východiskovou pozíciou
je ĝah na podložke s tým, že nohy
položíte na fitloptu, kolená pokrĆíte a päty tlaĆte do fitlopty.

môžete v AppStore alebo Google Play.
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MB COLLECTION

V ústrety vábeniu slnka
Prichádza leto a s ním aj neopakovateīné chvíle letného oddychu, relaxu a „chytania bronzu.“ Ktosi múdry svojho āasu povedal: „Neprestávaj veriŎ vo všetko krásne. Ver v slnko, aj
keă zapadne, ver v jar, aj keă pominie“ – a verte mi, mal pravdu. No na to, aby sme si leto
užili āo najkomfortnejšie, je potrebné sa naĵ aj patriāne pripraviŎ. A sami uznáte, že bez
vysoko kvalitných doplnkov z kolekcie prémiovej znaāky Mercedes-Benz to nejde...

9  9Á
Polokošeľa tyrkysovej farby s logom Mercedes na ľavej strane hrude. Materiál: 94% polyester, 6% elastan. Technológia:
CLOUDSPUN. Výstrih v tvare V s golierom. Pre Mercedes-Benz vyrobené spoločnosťou PUMA. Veľkosti: XS – XL.
Cena s DPH: 60,41 €
(B66450452–0456)

ÎҌñ
Súprava podmanivo omamnej zmyselne pôsobiacej toaletnej vody a špičkového telového mlieka.
Obsah toaletnej vody 30 ml, obsah telového
mlieka 100 ml.
Cena s DPH: 36,90 €
(B66956007)

9 9V] 
Dámske neformálne okuliare modrostriebornej farby majú acetátový rám z nehrdzavejúcej ocele. Sivé
šošovky Carl Zeiss Vision zaručujú 100% ochranu
proti UV-A / UV-B / UV-C (UV-400), disponujú
ﬁltrovou kategóriou 3.
Cena s DPH: 141,07 €
(B66955788)
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Či už ide o chladené nápoje, veci na piknik alebo detskú výživu, termoelektrický
chladiaci box Mercedes-Benz nielenže spoľahlivo chladí, ale je aj dokonalým každodenným spoločníkom. Vďaka extra silnej izolácii ochladí až na 5 °C, no max. na
20 °C pri vonkajšej teplote. Ideálne zapadne do každého vozidla Mercedes-Benz. Pre-ný
nosný box na chladničku pojme 13 litrov, je vyrobený z textilného poťahu a vybavený
ka
vreckami a zipsom. Vnútorná pevná plastová nádoba je ľahko čistiteľná. Chladnička
ím
je napájaná z cigaretového zapaľovača alebo z 12-voltovej zásuvky. Pre sieť s napätím
to220 V sú voliteľne k dispozícii transformátory napätia. Preprava v nákladnom priestoxH).
re sa odporúča z bezpečnostných dôvodov. Rozmery: 41x41x26 cm (VxŠxH).
60 €
Cena s DPH: 191,60
05409)
(A0008205409)

ÎҌñ
Súprava toaletnej vody a sprchového gélu.
Obsah toaletnej vody 40 ml, obsah sprchového
gélu 100 ml.
Cena s DPH: 37,73 €
(B66956006)

9
9
V]
V ]

Okuliare majú čierny rám z pružinovej ocele, nosné
vložky s TPE koncami. Sivé šošovky Carl Zeiss
Vision zaručujú 100% ochranu proti UV-A / UV-B
/ UV-C (UV-400), disponujú ﬁltrovou kategóriou 3.
Pre Mercedes-Benz boli vyrobené podľa ic!berlín.
Cena s DPH: 383,08 €
(B66955819)

9  9Á
Zelená pánska golfová polokošeľa. Materiál: 100% polyester
(100% recyklovaný). Regulácia vlhkosti, 3-gombíkové zapínanie.
Na rukáve znak Mercedes. Pre Mercedes-Benz vyrobené spoločnosťou PUMA.
Cena s DPH: 67,14 €
(B66450550–0554)
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Atraktívna ponuka beneÀtov
Vozidlá Fuso si získali vysoké renomé pre svoje vysoké
úžitkové zaŎaženie, spoīahlivosŎ, vysokú kvalitu ich
technologického spracovania, skvelé manévrovacie
schopnosti a krátke kompaktné rozmery.
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poloĆnosķ Mercedes-Benz
Slovakia pripravila pre svojich
klientov, verných modelu Fuso
Canter Ĉalšiu atraktívnu akciu. Ako
poznamenal senior manažér divízie
Fuso spoloĆnosti Mercedes-Benz
Slovakia Roman Vrabec: „V krátkom
Ćase po sebe prinášame klientom Ĉalšiu zaujímavú ponuku, spoĆívajúcu
v tom, že každý, kto si zakúpi náš model Canter Euro VI-D, získa nielen už
od zaĆiatku tohto roka realizovanú zaujímavú predęženú garanciu na 3 roky
alebo do najazdenia 200.000 km, ale
aj Ĉalší bonus navyše. Tým sú navyše a bezplatne do vozidla dodané originálne FUSO poķahy sedadiel ako aj gumené rohože pod nohy.“ Fakt, že sa
model Fuso Canter v posledných rokoch stal najpredávanejším vozidlom so sklopnou kabínou v segmente 3,5 – 10,0 tony celkovej hmotnosti,
nie je podĝa Romana Vrabca náhodný, pretože: „Každý, kto sa oboznámi
s jeho ekonomikou prevádzky, zistí,
že vykazuje najlepší pomer vynaložených nákladov v porovnaní so získaným úžitkom. Ten sa navyšuje aj spoĝahlivosķou prevádzky a maximálnou

bezporuchovosķou, ktorú zabezpeĆuje údržba v autorizovaných servisoch
znaĆky Mercedes-Benz.“

/+ &7*)23

Ako výsledok vysokej a dlhodobo sa
zlepšujúcej kvality vozidiel Fuso
Canter v ich dennodennom nasadení je
pre všetky vozidlá Fuso Canter s hmotnosķou od 3,5 do 8,5 tony, vrátane tých
s náhonom 4x4, zakúpené v roku 2021
(okrem už špeciálne precenených skladových vozidiel dodaných a vyrobených pred májom 2020) k dispozícii
predęžená garancia na 3 roky alebo do
najazdenia 200 000 km (prípadne alternatívne riešenie v podobe predęženej garancie na 5 rokov alebo do najazdenia 100 000 km). Zároveĥ môžu
majitelia vozidiel Fuso Canter využívaķ servisnú zmluvu Complete. Tá im
garantuje o. i. optimálnu údržbu vozidla, vrátenie preplatku v prípade nedosiahnutia zmluvne nastaveného
poĆtu kilometrov a úhrady všetkých
servisných úkonov predpísaných výrobcom, opráv a výmeny prevádzkou
opotrebovaných dielcov. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"/
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VYTVORENÁ PRE
NOVÚ GENERÁCIU
Zažite skutočnú slobodu nabitú energiou. Nová EQA
prekoná na jedno nabitie viac ako 400 km a má
rýchlonabíjacie schopnosti. Objavte jej neprehliadnuteľný,
progresívny dizajn a inovácie zamerané na vás a vašu
absolútnu spokojnosť. Už od 51 708 eur s DPH.
Zistite viac na: www.mercedes-benz.sk/EQA

EQA 250: spotreba elektriny EC (kombinovaná): 19,1 – 17,7 kWh/100 km;
emisie CO2 kombinované: 0 g/km (údaje podľa WLTP).
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