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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).

editorial 2021v3final.indd 2

19. 9. 2021 15:03:03

EDITORIÁL

Vážení
āitatelia,
po „lenivom“ letnom slnečnom období sme celkom rázne vykročili do druhej polovice
roka, pričom už teraz môžeme konštatovať, že automobilová jeseň sa pre trojcípu striebornú
hviezdu stala zlomovou vo viacerých ohľadoch.
V prvom rade sa nenaplnili predpovede niektorých skeptikov, o čom svedčí aj fakt, že
celkový odbyt divízie Mercedes-Benz Cars vzrástol v prvom polroku tohto roku o 25,1 %
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku, vďaka čomu bolo klientom na celom
svete vyexpedovaných 1 182 724 osobných motorových vozidiel, a zároveň bol zaznamenaný vyše štvornásobný nárast podielu hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete
a plnoelektrických modelov. Pozitívne výsledky sa dosiahli aj v segmente úžitkových vozidiel značky, keď odbyt vzrástol o 37 % a celkový odbyt elektrických úžitkových vozidiel
narástol vyše šesťnásobne!
Ak už spomíname elektrické vozidlá, nemôžeme opomenúť ďalší fakt: Mercedes-Benz
sa už teraz pripravuje na svoju plnoelektrickú podobu ešte pred koncom desaťročia, pričom
od roku 2025 budú všetky nové architektúry hviezdnych vozidiel výlučne elektrické a pri každom modeli bude k dispozícii aj plnoelektrická alternatíva. Koncern zároveň výrazne urýchľuje investície do výskumu či vývoja a do roku 2030 počíta s investíciami do akumulátorových
elektrických vozidiel vo výške viac ako 40 mld. eur! To znamená reálne urýchlenie prelomu
elektromobility.
Výsledkom plánovaného a cieľavedomého progresu je aj účasť značky Mercedes-Benz
na septembrovom autosalóne IAA MOBILITY 2021. V rámci neho bola predstavená celá
paleta portfólia elektrickej mobility: od kompaktných modelov cez športovo-luxusné sedany,
až po veľkopriestorové vozidlá. V Mníchove tak malo premiéru desať noviniek od značiek
Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach a smart, pričom až
šesť z nich je poháňaných čisto elektricky a jedno je výkonným hybridom. O niektorých z nich
vás informujeme už v tomto vydaní magazínu, o tých zvyšných sa dočítate v ďalšom čísle.
Takže nám na záver dovoľte, naši verní čitatelia a priaznivci striebornej trojcípej hviezdy,
zaželať: „Do čítania, priatelia...“
Redakčný tím
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Mercedes-Benz
predstavil svoj
nový sedan EQE, ktorý bol vyvinutý ako elektrická alternatíva
Triedy E a zároveň ako menšia
alternatíva k modelu EQS.
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V rámci postupného rozširovania elektrickej palety
modelov, „zažila“ na septembrovom
veľtrhu IAA MOBILITY v nemeckom
Mníchove svetovú premiéru aj štúdia
Mercedes-Maybach EQS.
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Nezdá sa vám klasické kombi
dostatočne terénne a SUV modely
sú až príliš vysoké? V tom prípade
je pre vás ideálnym alternatívnym
riešením Trieda C kombi v prevedení
All-Terrain.

тх Á é
Ešte vyššia miera individuality,
zvýšený komfort jazdy a väčšia
rozmanitosť výbavy – to deﬁnuje
športové vozidlo Mercedes-AMG
GT 4-dverové kupé.

хщ Áñ 
Intouro, Sprinter City 75
a Sprinter Travel 75 svojím
záberom splnia všetky požiadavky
kladené na medzimestskú dopravu, krátke výlety, exkurzie a pod.
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Pokiaľ hľadáte technologicky
zaujímavé úžitkové vozidlo s veľkým
ložným objemom a variabilným
prevedením, tak je vašou voľbou najnovší model Mercedes-Benz Citan.

цц  9҇ ҄

  Á|Ç V
Najnovšia generácia modelu Actros
určuje svojimi inováciami nové
štandardy v oblasti digitalizácie,
zosieťovania, bezpečnosti a najnovšie aj luxusu a komfortu.
Taký je aj Actros L.
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Očakávanú svetovú premiéru
absolvovalo aj sériovo vybavené
akumulátorové elektrické vozidlo
eActros Mercedes-Benz, určené pre
ťažkú distribučnú dopravu.

Mercedes-Benz sa ako prvý výrobca vozidiel zúčastní na švédskom
startupe H2 Green Steel (H2GS),
ktorého hlavným cieľom je používanie ocele bez CO2 v sériových
vyrábaných vozidlách.
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Štýl a svet Mercedesu
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Vedúci predaja osobných motorových vozidiel spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia Robert
Hatala o výhodnosti a používaní
alternatívnych pohonoch a realizácii stratégie EQ .
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S kilečkami navyše bojuje takmer každý. A každý jeden z nás má aj inú stratégiu, ako tento boj vyhrať. Poradíme
vám, ktoré typy cvičení sú pri spaľovaní
tukov najefektívnejšie a prečo.
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V jedinečných priestoroch Zámku Šimák
v Pezinku sa pre pozvaných klientov
striebornej hviezdy konalo exkluzívne
predstavenie nového plne elektrického
modelu EQS.

уъ   é
Už takmer štvrťstoročie pôsobí
v Martine spoločnosť
TURČAN-AUTO s.r.o. špecializujúca sa aj na prestavbu úžitkových vozidiel Sprinter na obytné
karavany a špeciálne vozidlá...

74

99 
V Bogote, 12. decembra 2019, bolo zapísané slovenské Drotárstvo
– remeslo a umenie, do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

фч é 
Disponuje nielen dvadsiatimi piatimi
vozidlami značky Mercedes-Benz,
a aj toľko rokov pôsobí na trhu
autodopravy. Slavomír Pillár, majiteľ
spoločnosti PILLAR TRANS, s.r.o.
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AVANTGARDA
Energický vzhĝad, atletický charakter a zmyselná
Ćistota – to sú základné atribúty nového
pokrokového elektrického biznis sedanu EQE.
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N

ovinka prichádza v pomerne krátkom Ćasovom odstupe po luxusnom
sedane EQS, v porovnaní s ktorým
má o Ćosi kratší rázvor, kratšie previsy, menšie množstvo škár a vĈaka plynulejším prechodom aj jednoliatejší dizajn.
Previsy a predná Ćasķ sú krátke, priĆom dynamický akcent - vĈaka ostrej odtrhovej hrane - má
zadná Ćasķ vozidla. Atletický charakter dodávajú
modelu EQE kolesá s rozmermi 19 až 21 palcov,
umiestnené v jednej rovine s vonkajším okrajom blatníka. Vonkajšími rozmermi a aj pevným
zadným sklom a vekom batožinového priestoru
je porovnateĝná s modelom CLS, priĆom väĆšími
rozmermi interiéru (priestorom na plecia a aj dęžkou interiéru) výrazne prekonáva súĆasnú
Triedu E (konštrukĆného radu 213).
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EQE má na želanie dodávanú hyperobrazovku
MBUX. Popri nej tvorí kompletnú prístrojovú dosku jedineĆná, výrazná širokouhlá obrazovka, urĆujúca estetiku kokpitu a interiéru. Obrazovky
s vysokým rozlíšením prechádzajú zdanlivo plynulo do seba. S OLED displejom s uhloprieĆkou
12,3 palca pre spolujazdca vzniká vlastná oblasķ
zobrazovania a ovládania. Spolujazdec si môže aj
poĆas jazdy prezeraķ videá, televíziu alebo internet. Zásluhou inteligentnej logiky blokovania kamerovým systémom je zabezpeĆené, že akonáhle

sa vodiĆ pozerá na displej spolujazdca, pri urĆitých obsahoch sa tento displej automaticky zatmaví. Avantgardne pôsobí – v kombinácii s hyperobrazovkou MBUX - mimoriadne plochý pás
ventilaĆných dýz, ķahajúci sa po celej šírke kokpitu. Podobne, ako pri modeli EQS, aj na „palube“ EQE je nainštalovaná najnovšia generácia
systému MBUX. K jeho technickým údajom patrí
8 jadier CPU, 24 GB RAM a prenosová rýchlosķ
pamäte RAM 46,4 GB za sekundu. Systém ovládania hlasom „Hey Mercedes“ podporuje 27 jazykov s technológiou porozumenia prirodzenej reĆi.
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Na zaĆiatku bude model EQE uvedený v dvoch
variantoch – prvým z nich bude EQE 350 so spotrebou elektriny 19,3 - 15,7 kWh/100 km (podĝa WLTP), nulovými emisiami CO2 a výkonom
215 kW a dojazdom do 660 km (podĝa WLTP).
Neskôr sú plánované vysokovýkonné varianty
s výkonom okolo 500 kW. Všetky modely majú
na zadnej náprave elektrické hnacie ústrojenstvo
(eATS). Verzie EQE s náhonom 4MATIC budú navyše vybavené aj hnacím ústrojenstvom eATS na
prednej náprave. Elektromotormi sú synchrónne motory s permanentnými magnetmi (PSM).
Lítium-iónový akumulátor v EQE má desaķ modulov a využiteĝnú kapacitu energie 90 kWh. Vo
vlastnej réžii vyvinutý inovatívny softvér na manažovanie akumulátora umožĥuje aktualizácie
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Predklimatizovanie umožĥuje vyĆistenie vzduchu
v interiéri ešte
pred nastúpením
do vozidla. Pri
nízkej kvalite
vonkajšieho
vzduchu dokáže
systém poskyt-núķ odporúĆania
na zatvorenie
boĆných okien
alebo posuvnej
strechy a automaticky prepne
nastavenie na
vnútornú cirkuláciu vzduchu.

vzduchom (OTA). Manažment energie EQE tak
zostane aktuálny poĆas celého životného cyklu.
Veĝký pokrok nastal v oblasti trvalej udržateĝnosti chemického zloženia Ćlánkov akumulátora: optimalizovaný aktívny materiál pozostáva z niklu,
kobaltu a mangánu v pomere 8:1:1. Podiel kobaltu sa tým znížil na menej ako desaķ percent. Charakteristickými znakmi filozofie pohonu EQE sú
nemenná vysoká výkonnosķ a viacnásobné zrýchlenia bez poklesu výkonu. PoĆas rekuperácie sa
nabíja vysokovoltový akumulátor tak, že mechanický otáĆavý pohyb sa v deceleraĆnom režime
alebo v režime brzdenia premieĥa na elektrickú energiu. VodiĆ môže zvoliķ spomalenie v troch
stupĥoch (D+, D, D-), ako aj manuále zvoliķ funkciu kęzania - pomocou radiacich páĆok za volantom. ćalším stupĥom je DAuto. Asistent ECO ponúka rekuperáciu optimalizovanú podĝa situácie,
priĆom spomaĝovanie prebieha dokonca až do
úplného zastavenia, bez toho, aby musel vodiĆ na
zabrzdenie použiķ brzdový pedál.
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EQE má ako sedan veĝmi dobré koncepĆné
predpoklady na vysoký komfort so zreteĝom na
hluĆnosķ a vibrácie. Dokonca, Ćo sa týka komfortu
so zreteĝom na hluĆnosķ a vibrácie (NVH – Noise,
Vibration, Harshness) patrí EQE k tým najlepším
v danej triede. V prípade elektrických hnacích ústrojenstiev (eATS) sú magnety v rotoroch
umiestnené tak, aby boli optimalizované so zreteĝom na NVH. Okrem toho sú ústrojenstvá eATS
po celom obvode prekryté špeciálnou penou, ktorá tlmí prenos hluku a vibrácií do vozidla. VysokoúĆinné konštrukĆné diely zabezpeĆujú súvislú
zvukovú izoláciu od prieĆnych nosníkov pod Ćelným sklom až po podlahu batožinového priestoru. Na želanie sa jazda v EQE môže staķ zvukovým zážitkom: vĈaka ozvuĆovaciemu systému
s priestorovým zvukom Burmester®, má EQE na
8
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palube dva zvukové svety „Striebristé vlny“
(SilverWaves) a „ąulý tok“ (VividFlux).
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Podvozok novej EQE s viacprvkovou nápravou
vpredu a nápravou s priestorovým zavesením kolies vzadu sa na želanie dodáva so vzduchovým
pružením AIRMATIC s kontinuálne nastaviteĝným tlmením ADS+. VĈaka riadeniu zadnej nápravy - v rámci mimoriadnej výbavy - je EQE pocitovo v meste obratná ako kompaktné vozidlo.
Uhol natoĆenia kolies zadnej nápravy dosahuje
až desaķ stupĥov, priĆom sa na 10,7 metra zmenšil aj priemer otáĆania s riadením zadnej nápravy.
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Systém ENERGIZING AIR CONTROL plus v modeli EQE je postavený na pilieroch, ktorými sú
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filtrácia, senzorika, koncepcia zobrazovania
a úprava vzduchu. Filter HEPA (High Efficiency
Particulate Air) na veĝmi vysokej úrovni filtrácie
odfiltruje jemný prach, drobné Ćastice, peĝ a Ĉalšie látky z privádzaného vonkajšieho vzduchu.
Vrstva aktívneho uhlia znižuje obsah oxidu siriĆitého a oxidov dusíka, ako aj zápachov v interiéri. Predklimatizovanie umožĥuje vyĆistenie vzduchu v interiéri ešte pred nastúpením do vozidla.
Pri nízkej kvalite vonkajšieho vzduchu dokáže systém poskytnúķ odporúĆania na zatvorenie
boĆných okien alebo posuvnej strechy a automaticky prepne nastavenie na vnútornú cirkuláciu
vzduchu. Mimochodom, pre EQE bola vytvorená
aj nová vôĥa s názvom No.6 MOOD horkosladká,
ktorá je založená na aróme tmavej Ćokolády. ąíslo 6 v jej názve je zámerne, pretože v roku 1906
sa vozidlami Mercédes Electrique do modelového
programu dostali prvé elektrické vozidlá.

+1")&$"+1+û+3&$û &
Navigácia s Elektrickou inteligenciou na základe
množstva faktorov naplánuje najrýchlejšiu a najkomfortnejšiu trasu vrátane zastávok na nabíjanie a dynamicky reaguje napríklad na dopravné
zápchy alebo zmenu spôsobu jazdenia. Patrí sem
vizualizácia v infotainmente MBUX (Používateĝský
zážitok Mercedes-Benz), ktorá informuje o tom, Ći
je dostupná kapacita akumulátora dostatoĆná na
návrat do východiskového bodu bez nabíjania. Pri
výpoĆte trasy sa uprednostĥujú manuálne pridané
nabíjacie stanice na trase.
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S novou funkciou služby Mercedes me
Charge Pripojiķ a nabíjaķ (Plug & Charge) sa dá
EQE nabíjaķ na verejných nabíjacích staniciach
kompatibilných s funkciou Pripojiķ a nabíjaķ ešte
pohodlnejšie: pripojením nabíjacieho kábla sa au-

HVIEZDY CIEST
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nabíjanie sa následne automaticky odráta – a to
aj v zahraniĆí. Jednotlivé nabíjania budú každý
mesiac zostavené v prehĝadnej faktúre. A navyše, Mercedes-Benz garantuje prostredníctvom vysokohodnotných potvrdení o pôvode, že množstvo
energie, ktoré preteĆie prostredníctvom služby
Mercedes me Charge, nateĆie do siete z obnoviteĝných zdrojov energie.

60,(ûƔ/,3"Ŝ"7-"Ę+,01&

tomaticky spustí nabíjanie, zákazník sa už nemusí Ĉalej autentifikovaķ. Komunikácia medzi
vozidlom a nabíjacou stanicou prebieha priamo
prostredníctvom nabíjacieho kábla. Rovnako ako
predtým aj teraz zákazníci služby Mercedes me
Charge profitujú z integrovanej platobnej funkcie s automatickou platobnou operáciou. Zákazník jednorazovo zadá svoj spôsob platby. Každé
10
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Nový model EQE je vybavený pevným bezpeĆnostným rámom priestoru pre cestujúcich, špeciálnymi deformaĆnými zónami a modernými
záchytnými systémami s funkciou PRE-SAFE®.
Postavenie vozidla na Ćisto elektrickej architektúre otvorilo nové možnosti stvárnenia, aj pokiaĝ
ide o bezpeĆnostnú koncepciu. Takto sa zvolil výhodný konštrukĆný priestor akumulátora v oblasti pod podlahou vozidla, ktorá je chránená pred
nárazom. Na palube sa nenachádza žiadny veĝký blok motora, vĈaka Ćomu je možné ešte lepšie modelovaķ správanie vozidla pri Ćelnej zrážke.
Najnovšia generácia asistenĆných jazdných systémov zahīĥa množstvo funkcií na podporu vodiĆa.
Novinkou je napr. prídavná výstraha pred mikrospánkom asistenta ATTENTION ASSIST (v kombinácii s hyperobrazovkou MBUX), ktorá analyzuje
žmurkanie vodiĆa prostredníctvom kamery v displeji vodiĆa. Ó
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VŠESTRANNÉ
KOMBI

Nezdá sa vám klasické kombi dostatoĆne terénne a SUV modely sú
až príliš vysoké? V tom prípade je pre vás ideálnym alternatívnym
riešením Trieda C kombi v prevedení All-Terrain.

N

ovinka upúta svojím výrazným
vzhĝadom, väĆšou svetlou výškou,
sériovým náhonom na všetky kolesá
4MATIC a dvoma terénnymi programami. Jej všestranný charakter definuje aj dizajn masky chladiĆa, špeciálne nárazníky, vizuálna ochrana proti podbehnutiu vpredu
aj vzadu a obloženie výrezov kolies v matnej tma-

vosivej. Pre model All-Terrain sú k dispozícii exkluzívne dizajny kolies v bežnej veĝkosti 17 a na
želanie 18 a 19 palcov. Vozidlo okrem toho disponuje atraktívnymi prvkami: štvorvalcovými motormi so 48-voltovou technikou, infotainmentom
MBUX (Používateĝský zážitok Mercedes-Benz)
druhej generácie a najnovšou generáciou asistenĆných jazdných systémov.
11
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Exteriér a aj interiér sú sériovo dodávané
v línii výbavy AVANTGARDE. V prípade balíka
Night sú Ĉalšie ozdobné prvky vyhotovené vo
vysokolesklej Ćiernej farbe. Prístrojová doska je
mierne, o šesķ stupĥov, natoĆená na vodiĆa. LCD
obrazovka s vysokým rozlíšením v priestore vodiĆa stojí voĝne a pôsobí tak, akoby sa vznášala pred profilom krídla a dekoratívnym panelom.
Displej vodiĆa je sériovo dodávaný s 12,3-palcovou (31,2 cm) uhloprieĆkou. Pre tento model
bola vytvorená nová kontextová položka „Terén,“
ktorá má špecifický obsah (stúpanie, klesanie, uhol natoĆenia kolies, zemepisné súradnice a kompas).

û/0173þĘƆ"+&"

V porovnaní s Triedou C kombi je model
All-Terrain o štyri mm dlhší (4 755 mm) a vzhĝadom na obloženie výrezu kolies narástla aj jeho
šírka o 21 mm (1 841 mm). Spolu s väĆšou svetlou výškou o cca 40 mm narástla aj výška vo12

zidla (na 1 494 mm). ąo sa týka objemu a variability ložného priestoru, ten sa pohybuje na
úrovni od 490 až po 1 510 litrov, priĆom operadlá zadných sedadiel majú nastaviteĝný sklon
a sú sklopné v pomere 40:20:40.
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SúĆasķou sériovej výbavy sú vysokovýkonné
svetlomety s LED. Na želanie možno dodaķ svetlomety DIGITAL LIGHT, priĆom v prípade modelu All-Terrain zahīĥajú svetlomety DIGITAL
LIGHT navyše aj terénne osvetlenie. Systém
DIGITAL LIGHT dosahuje rozlíšenie na jedno vozidlo 2,6 milióna pixelov!

"/ğ++"-/,$/*6

Okrem programov ECO, KOMFORT, ŠPORT
a INDIVIDUÁLNY disponuje nový model dvoma Ĉalšími jazdnými programami DYNAMIC
SELECT urĆenými na jazdy mimo spevnených
vozoviek: TERÉN je urĆený do ĝahkého terénu
(poĝné cesty, štrk a piesok) a TERÉN+ s DSR na
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V porovnaní s Triedou C kombi je model All-Terrain
o štyri mm dlhší (4 755 mm) a vzhĝadom na obloženie
výrezu kolies narástla aj jeho šírka o 21 mm (1 841 mm).

ķažší a strmší terén. DYNAMIC
SELECT následne prispôsobí charakteristiku
motora, prevodovky, riadenia, ESP® a 4MATIC.
Náhon na všetky kolesá 4MATIC ponúka lepšiu trakciu a jazdnú stabilitu aj na horších povrchoch, priĆom do 45 percent sily motora je prenášaných na prednú nápravu a do 55 percent na
zadnú nápravu.

#"(1ľ3+*,1,/&7û &

Model All-Terrain možno kombinovaķ s benzínovým i dieselovým motorom. V prípade benzínového variantu je použitý nový štvorvalcový
motor (M 254) s integrovaným štartovacím generátorom (ISG) druhej generácie, priĆom výkon
spaĝovacieho motora možno krátkodobo elektricky zvýšiķ o 15 kW. Aj dieselový variant disponuje pomocným hybridným pohonom. Jeho
štvorvalcový motor (OM 654 M) je vybavený integrovaným štartovacím generátorom druhej generácie a Ćiastkovým 48-voltovým elektrickým
systémom. Aj dieselový variant dokáže rekuperovaķ a kęzaķ s vypnutým motorom. Elektrifiká-

,

cia umožĥuje použitie elektrického kompresora
na chladivo pre klimatizáciu.

+1")&$"+1+Ư0&01"+1

So sériovým náhonom na všetky kolesá a zaķažením prívesu až 1 800 kg je model All-Terrain
vybavený na prevádzku s prívesom. Na želanie
je k dispozícii ĆiastoĆne elektrické spájacie zariadenie s odklopiteĝnou guĝovou hlavicou a stabilizáciou prívesu systémom ESP®. Stabilizácia
prívesu systémom ESP® dokáže automaticky zasiahnuķ v kritických situáciách v rýchlostiach
od 65 km/h. V kombinácii s parkovacím balíkom
s 360-stupĥovou kamerou je navyše možné spájacie zariadenie doplniķ o asistent manévrovania
s prívesom. Asistent manévrovania s prívesom
automatizovane reguluje uhol natoĆenia kolies
ķažného vozidla do rýchlosti až 5 km/h a do stúpania na úrovni 15 %. Asistent sa aktivuje poĆas
státia vozidla zaradením spiatoĆky a stlaĆením
parkovacieho tlaĆidla vĝavo vedĝa dotykového
poĝa v stredovej konzole, a ovláda sa intuitívne,
prostredníctvom systému MBUX. Ó

Model
All-Terrain možno kombinovaķ
s benzínovým
i dieselovým
motorom.
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ZUŠĪACHTENÝ
SKVOST

Ešte vyššia miera individuality, zvýšený komfort jazdy a väĆšia rozmanitosķ výbavy – to všetko definuje modernizované exkluzívne
športové vozidlo Mercedes-AMG GT 4-dverové kupé.
14

HVIEZDY CIEST

AMF GT4.indd 14

19. 9. 2021 17:58:50

V

rámci lifestylu pribudol tretiemu,
kompletne vyvinutému vozidlu
z dielne Mercedes-AMG rozšírený
výber kolies, poķahov Ćalúnenia,
ozdobných prvkov, farieb exteriéru, ako aj nanovo vyladený sofistikovaný vzduchový podvozok s ešte väĆším rozpätím medzi športovými vlastnosķami a komfortnosķou.
Novinkou sú aj aktualizované asistenĆné jazdné systémy, sériový širokouhlý kokpit spolu
s multimediálnym systémom MBUX s ukazovateĝmi a funkciami špecifickými pre modely AMG. Rešpekt vzbudzuje aj svojím aktívnym
riadením zadnej nápravy, plne variabilným náhonom na všetky kolesá a celkovou modernou
koncepciou, vĈaka Ćomu niet najmenších pochýb, že oĆarí zákazníkov po celom svete. Tým,
že model Mercedes-AMG GT drží rekord s najlepším Ćasom vo svojej kategórii na okruhu
Nürburgring-Nordschleife, je viac ako jasné, že
jeho technika a naladenie sú na najvyššej úrovni a vo svojom segmente urĆujú štandardy.

júci takmer úplne izolovaní od nerovností na
vozovke, priĆom je karoséria aj napriek tomu
maximálne stabilizovaná. Základné nastavenie
si možno predvoliķ prostredníctvom jazdných
programov AMG DYNAMIC SELECT: stlaĆením
tlaĆidla sa zmenia jazdné vlastnosti napríklad
od úplne dynamických v režime Šport+ až po

+!&3&!2)&7û &

Interiér charakterizuje precíznosķ a kvalita
povrchov a komponentov, inovatívnych displejových ovládacích prvkov, tlaĆidiel na volante
Ći mnohých konfigurácií sedadiel a výbav.
K dispozícii sú tri konfigurácie sedadiel vzadu, ako aj výber balíkov výbavy Ći individuálne
prvky výbavy, špecifické pre AMG. Dizajn šesķvalcových variantov zostáva nezmenený, prednú Ćasķ však možno na želanie pripodobniķ
vzhĝadu osemvalcových modelov. Pre všetky
modely sú k dispozícii tri nové farby exteriéru:
spektrálna modrá metalíza, spektrálna modrá magno (matný lak) a kašmírová biela magno (matný lak) – celkovo teda až päķ matných
lakov, päķ metalických tónov a dva jednovrstvové laky. Výrazne športový vzhĝad poskytuje
na želanie dodávaný nový balík AMG Night II.
ćalšou novinkou je aj kombinácia balíka Night
a balíka uhlíkových vlákien.

" %+& (ğ7)"-Ɔ"+&

Hoci je nanovo naladený podvozok AMG
RIDE CONTROL+ aj naĈalej založený na viackomorovom vzduchovom pružení a je skombinovaný s adaptívnym, elektronicky riadeným
nastavovaním tlmenia, prvýkrát sa pri ĥom používajú dva tzv. obmedzovacie ventily tlaku.
Uvedená technológia umožĥuje zvýšiķ úroveĥ
komfortu a taktiež poskytnúķ ešte športovejšiu dynamiku jazdy, v rámci ktorej sú cestu15
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Hoci je nanovo
naladený podvozok AMG RIDE
CONTROL+ aj
naĈalej založený
na viackomorovom vzduchovom pružení a je
skombinovaný
s adaptívnym,
elektronicky riadeným nastavovaním tlmenia,
prvýkrát sa pri
ĥom používajú
dva tzv. obmedzovacie ventily
tlaku.

pokojné plachtenie v nastavení Komfort. Okrem
toho si možno naladenie prispôsobiķ nezávisle od jazdných programov samostatným tlaĆidlom v troch stupĥoch. Novinkou je aj rozšírenie
spektra ponuky kolies AMG – Ći o nové 20-palcové disky z ĝahkej zliatiny s dizajnom 10 zdvojených lúĆov alebo mimoriadne vkusné športové
21-palcové kované disky s dizajnom 5 zdvojených lúĆov. Na želanie sú k dispozícii aj Ćervené
brzdové strmene pre 6-valcové modely.

1/(1ľ3+63Ư"/3Ư36

V rámci modernizácie interiéru sa venovala
ešte väĆšia pozornosķ miere osobných možností výberu. Športovú a zároveĥ luxusnú stránku
zvýrazĥujú aj nové farby: napr. nová kombinácia kože napa Exklusiv v titánovej sivej/Ćiernej
s kontrastnými ozdobnými švami v žltej alebo
ušĝachtilá koža napa Exklusiv vo farbe hĝuzovková/Ćierna vo vyhotovení STYLE. Rovnako sa
rozšírilo aj portfólio interiéru o päķ Ĉalších farieb vo vyhotovení koža napa Exklusiv STYLE:
sienová hnedá, klasická Ćervená, jachtová modrá, sýtobiela a nevská sivá. Predné a zadné sedadlá sú v tomto prípade jednofarebné v príslušnej farbe výbavy, rovnako aj lakķové opierky
na dverách a veniec volantu. Ušĝachtilý charakter ruĆnej práce dotvárajú podlahové rohože
s ladiacim farebným koženým lemovaním a vyšitým logom AMG.

,)+1 "/#,/*+ "
Hmatateĝnú a viditeĝnú pridanú hodnotu ponúka aj nový volant AMG Performance s výrazným dizajnom troch zdvojených ramien a plynulo integrovanými dotykovými plochami.
Dolu sploštený veniec volantu potiahnutý kožou napa alebo kombináciou kože napa a mikrovlákna DINAMICA je na želanie dodávaný aj
s možnosķou vyhrievania, priĆom je v ĥom integrovaná aj snímacia rohož, kontrolujúca, Ći
má vodiĆ ruky na volante. V prípade, ak nie,
spustí sa séria výstražných signálov, ktorá pri
Ĉalšej neĆinnosti vodiĆa aktivuje asistenta núdzového zastavenia. Spodné ramená volantu obsahujú prvky na ovládanie tempomatu/
systému DISTRONIC (vĝavo) a telefónu/zariadenia na hlasitý hovor/prispôsobovania hlasitosti (vpravo). Sériové tlaĆidlá AMG na volante
majú ešte brilantnejšie displeje s novými iko16
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,
nami a obe sú teraz okrúhle. Pomocou hliníkových radiacich páĆok vĝavo a vpravo za vencom
volantu možno ruĆne radiķ jednotlivé stupne
prevodovky AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. Novinkou je aj na želanie dodávaná výbava s drevom
s otvorenými pórmi v antracitovej farbe na prístrojovej doske, obložení dvier, ako aj stredovej
konzole, kde sa kombinuje s tieĥovo strieborným lemovaním.

,70&%)"!ľ &3Ư36

Exkluzívny model Mercedes-AMG GT 4-dverové kupé s edíciou s rozsiahlymi balíkmi výbavy je
k dispozícii pre všetky motorizácie
(Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+, Mercedes-AMG
GT 43 4MATIC+ a Mercedes-AMG GT 43) aj sériovo skombinovaný s balíkom stylingu V8.
(ćalšou motorizáciou je model Mercedes-AMG GT
63 S E PERFORMANCE, o ktorom prinesieme in-

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

formácie v nasledujúcom Ćísle magazínu - pozn.
red.) V rámci neho exkluzívny lak v tmavom farebnom odtieni drahokamu rubelitová Ćervená
odzrkadĝuje sebavedomú extravaganciu, ktorá
dokonale ladí s exteriérovým balíkom vo vysokolesklej chrómovej farbe a novými 21-palcovými kovanými diskami AMG osústruženými do
leskla s dizajnom 5 zdvojených lúĆov, lakovanými v striebornej farbe. Voliteĝná panoramatická
strecha prepúšķa množstvo svetla do interiéru,
ktorý je vyhotovený v novej koži napa Exklusiv
vo farbe nevská sivá. Interiéru dominuje volant
AMG Performance v koži napa v nevskej sivej/
Ćiernej, nové drevené ozdobné prvky s otvorenými pórmi vo vyhotovení v sivom jaseni, prahové lišty osvetlené vo farbe karosérie Ći plaketa
AMG Edition na prístrojovej doske podĆiarkujú
celkový luxusný dojem. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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ALTERNATÍVNA
MOBILITA II.
V súvislosti s hybridnými vozidlami dobíjateĝnými zo siete a s 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.

18
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- Do urĆitej miery. Tu však vidím
problém skôr v pomalšom prijímaní nieĆoho nového, progresívnejšieho, na úkor zaužívaných návykov. Viaceré firmy už dnes disponujú hybridnými
modelmi, no nie každý, kto na nich jazdí, ich využíva tak efektívne, ako by mohol. Pomôžem si príkladom: od zaĆiatku roka som najazdil na hybridnom modeli GLE približne 2700 km, priĆom len
17 km som jazdil na naftu, zvyšok na elektrinu.
Keby nebol lockdown, absolvoval by som aj dlhšie
trasy, no tak, Ći tak by som na elektrinu odjazdil
asi 60 až 70 %. Chcem teda povedaķ, že všetko je
o prístupe, o uvedomení si faktu, Ćo tu svojim deķom po sebe zanechám.

,*2/,72*&"*Ѹ+,7û/,3"Ŝ*72'ľ*Ѹ
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- Aby si okrem elektrického, Ći hybridného vozidla dobíjateĝného zo siete - ako druhé vozidlo do
rodiny, pre svoju „zábavku“ a potešenie kúpili aj
„kloktajúci“ diesel, Ći „vrĆiaci“ benzín. (úsmev).
Teda kým je to možné. Nakoniec, nešlo by o niĆ
mimoriadne, pretože veĝké percento zákazníkov
našej znaĆky disponuje už teraz viac ako jedným
vozidlom v domácnosti. Kombinácia pohonov je

nanajvýš logická a prirodzená a je potrebné si uvedomiķ aj fakt, že zmena motorizácie sa ani u nás
neudeje z roka na rok. Pokiaĝ na Slovensku v rámci prevádzky evidujeme približne 2,3 milióna automobilov, tak pri stotisícoch nových vozidlách roĆne
by ich výmena za hybridné, Ći elektrické teoreticky trvala 23 rokov... A to by museli byķ všetky
nové registrácie len hybridné, Ći elektrické vozidlá,
zatiaĝ Ćo dnes to je reálne do 3000 vozidiel.
3Ɔ(2!/Ʒ1"Ő+,0ƌ"*&0&ľ0&703,' &"Ő
01+,3&)'0*,1+ûÎѷѷѷ
- Obnova vozového parku ako taká je na Slovensku veĝmi pomalá. Pokiaĝ by sa teda len v Ćisto teoretickej rovine obmieĥali staré vozidlá za elektrické – aj to by u nás trvalo až desiatky rokov.
Akcelerátorom tohto procesu by mohlo byķ citeĝné daĥové zvýhodĥovanie alternatívnych pohonov
a naopak - zdražovanie palív klasických pohonov,
Ći ich dodatoĆné zaķaženie CO2 daĥou. Prípadne umožĥovaķ mobilitu v centrách miest výluĆne
v prospech hybridných a elektrických vozidiel.
/û* &%Ő!+&,!-,3"!"+,1û7(2ѸĘ&
'"Ѹ)",+&"'"-/"3Ɔ& %()&"+1,33Ư%,!+Ư
")"(1/& (Ư-,%,+*,1,/,3ğ%,3,7&!)Ѹ!,Ҍ
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- Ide o veĝmi užitoĆného pomocníka, pretože
aplikácia analyzuje individuálny spôsob mobi19
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lity, porovná ho s množstvom parametrov elektrických a hybridných vozidiel a nakoniec odporuĆí, Ći by klient dokázal svoje ciele cesty
dosiahnuķ aj s elektrickým pohonom. Z informácií – na základe komunikácie s našimi klientmi
a predajcami viem, že práve aplikácia EQ Ready
bola prostriedkom, ktorý vo finále pomohol pri
rozhodovaní sa a následnej kúpe elektrického
vozidla viacerým našim klientom. Aj keĈ väĆšina klientov vychádzala zo svojej osobnej skúsenosti, keĈ si alternatívny pohon vyskúšala priamo - „na vlastnej koži.“

- Evidujeme 10% nárast predaja elektrických
a hybridných vozidiel, priĆom v rámci prémiového segmentu si medzi jednotlivými znaĆkami
udržujeme viac ako 30-percentný predaj. Potenciál vidíme pri Ćisto elektrických modeloch EQA,
no v niĆom nezaostáva ani EQC. V rámci hybridných modelov vozidiel dobíjateĝných zo siete to je najmä GLE, ktorej dojazd na Ćistú elektrinu sa pohybuje na veĝmi slušnej úrovni 80 až
90 km, ale aj GLA a GLB. Pomerne výrazný záujem a oĆakávania klientov evidujeme pri novom
modeli EQS, ktoré prichádza na trh.

0,+û0(Ɣ0"+,0ƌ3/û* &1"01,3 ľ %'û7!
*û-/&)1"/+1ľ3+6 %-,%,+, %03,'"Ɔ-"Ҍ
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- To je pravda. Kým pri benzínových a dieselových modeloch staĆí viac-menej hodina Ći dve
testovania, elektromobil si vyžaduje dlhší Ćas
– minimálne tri až štyri dni. Toĝko potrebujete,
aby ste mohli zistiķ reálnu spotrebu a nutnosti
dobíjania akumulátora. Na to však nemá dostatoĆné kapacity testovacích elektrických vozidiel žiadna znaĆka a práve na takéto prípady je
v rámci našej znaĆky ako ĆiastoĆná alternatíva
vhodná aplikácia EQ Ready.

&"1",!%!+ƔƌѸ(1,/Ư*,!")3,7&!)7+ĘҌ
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- Z pohĝadu Ćisto elektrických vozidiel sa stane zrejme elektrickým „ķahákom“ striebornej
hviezdy model EQE SUV. Dokonca si myslím,
že toto elektrické SUV svojou atraktívnosķou
a technologickou dokonalosķou „zlomí“ aj doposiaĝ - klasickému pohonu pevne oddaných majiteĝov modelov GLE. No na toto vozidlo si ešte
budeme musieķ chvíĝu poĆkaķ.

,02Ŝ*"01/, %2Ě)"'Ҏ72'ľ**Ѹ(Ư
01"77+*"+)&32-)6+2),*-+!"*& Ҍ
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- Západ Slovenska je na tom lepšie, ale nejde
o nejaký dramatický rozdiel, pretože alternatívny pohon má svojich priaznivcov aj v iných loka-
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litách našej krajiny. Súvisí to aj s postupnou certifikáciou jednotlivých zastúpení našej znaĆky
- na predaj a servis EQ modelov vozidiel.
 %61&)&01"Ѹ(Ư'"-/"()&"+1,33Ɔ"'7+ĘҌ
(6/,7%,!2'Ɣ &#(1,/-/&(Ɣ-"3,7&!)+
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- Je to individuálne. Sú klienti, ktorí rozmýšĝajú nad tým, v akom prostredí žijú a budú
žiķ ich deti a chcú prispieķ k Ćo najväĆšej trvalej udržateĝnosti. A sú „technickejší“ klienti, pre ktorých je dôležitý dojazd, rekuperácia Ći plachtenie vozidla, ako aj veci súvisiace
s jeho prevádzkou. Každopádne všetci, ktorí sa
preĥ raz rozhodnú, vnímajú poĆas jazdy okolie
a prostredie vôkol seba iným pohĝadom. Pozerajú sa naĥ s rešpektom - inými oĆami.

,
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- Že je to nezmysel. Aj v prípade, keby sa naraz zapojilo na nabíjanie napr. 100 000 elektrických vozidiel, naša elektrizaĆná sústava si
to výrazne nevšimne, pretože to je z jej hĝadiska úplne zanedbateĝný odber. Mimochodom,
tu by som sa opýtal, Ći v rafinériách – pri výrobe nafty a benzínu – nie je potrebná elektrická
energia? A keĈ bude viac elektromobilov, budeme potrebovaķ menej benzínu Ći nafty.
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- Ten je perspektívna budúcnosķ a v podstate ide
tiež o elektromobil, pretože vodík slúži na výrobu
elektrickej energie, ktorá vo „vodíkovom“ vozidle
poháĥa elektromotor. Vodík má však oproti elektrine stále veĝa nevýhod:
veĝmi finanĆne nároĆnú disý
tribúciu a tiež kapacitne a logisticky komplikovaný
spôsob tankovania
ankovania do vozidiel. Elektrina je všade,
priĆom naa nabitie elektromobilu staĆí aj 220 V zásuvka, Ćo sa o vodíku povedaķ nedá. Je rozdiel postaviķ vodíkovú
díkovú pumpu a inštalovaķ wallbox pred
rodinný dom. Nechajme sa však prekvapiķ, Ćo prinesie budúcnosķ.
dúcnosķ. Mercedes-Benz bol
lídrom vývoja
ývoja vodíkového pohonu, má hoo vyvinutý, akurát je
momentálne
álne drahší na reálnu
prevádzku
ku než hybridný a Ćisto elektrický
cký pohon. Jeho reálnejšie uplatnenie
latnenie vidím v rámci
nákladnej
ej dopravy. Tá sa realizuje medzi
zi urĆitými logistickými uzlami, a preto bude jednoduchšie
ednoduchšie
urobiķ vodíkové
díkové stanice v rámci
ci tejto siete. A navyše
yše – vodíkové nádrže
ádrže sú
v tomto prípade ĝahšie - s objemovo
emovo väĆšou kapacitou,
citou, než
potrebné elektrické
batérie. Ó
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– Ekonomická využiteĝnosķ elektrickej batérie vo vozidle sa znižuje, keĈ jej kapacita výkonu poklesne pod 80 %. Technicky je stále spôsobilá prevádzky, len reálne sa dojazd vozidla
skráti. Pokiaĝ by mala byķ vymenená, neznamená to, že celá – ako taká - ide do „šrotu.“ Batéria sa skladá z jednotlivých dielov, ktoré pokiaĝ majú nižšiu kapacitu, alebo sú poškodené,
je možné vymeniķ a nahradiķ inými. Rovnako je
teoreticky možné použitú batériu sekundárne
použiķ na iné úĆely. Napríklad výhĝadovo ako
batériu v rámci inej Ćinnosti – napr. ako zásobník elektriny fotovoltaiky rodinného domu. Samozrejme, po jej repasovaní autorizovanými
spoloĆnosķami.

Kým pri benzínových a dieselových modeloch
staĆí viac-menej
hodina Ći dve
testovania,
elektromobil si
vyžaduje dlhší
Ćas – minimálne
tri až štyri dni.
Toĝko potrebujete, aby ste mohli
zistiķ reálnu
spotrebu a nutnosti dobíjania
akumulátorov.

Robert Hatala
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

LUXUSNÝ
UNIKÁT

V rámci filozofie postupného rozširovania Ćisto elektrickej palety
modelov „zažila“ na veĝtrhu IAA MOBILITY v nemeckom
Mníchove svetovú premiéru aj štúdia Mercedes-Maybach EQS.
22
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naĆka Mercedes-Maybach je odnepamäti
symbolom najnovšej techniky, najprecíznejšej a najexkluzívnejšej ruĆnej práce, priekopníkom definovania luxusu, štýlu a statusu. Táto legenda tentoraz rozširuje svoje
portfólio o luxusné plnoelektrické vozidlo SUV, vyhotovené na základe modulárnej architektúry pre elektrické vozidlá luxusnej a vyššej triedy. Udialo sa to naozaj exkluzívne – ako sa na túto znaĆku patrí – v roku
stého výroĆia „postavenia“ prvého Maybachu. Cieĝ
Wilhelma a Karla Maybachovcov: postaviķ „to najlepšie z najlepšieho,“ sa po storoĆí skutoĆne podaril.
Mercedes-Maybach EQS je unikátom, prenášajúcim
exkluzivitu tradiĆnej znaĆky Maybach do bezemisnej
mobility budúcnosti. Stelesĥuje tak výnimoĆný luxus
plnoelektrického hnacieho ústrojenstva, umožĥujúceho nielen dôslednú trvalo udržateĝnú mobilitu, ale aj
nový rozmer pokoja a uvoĝnenia pre cestujúcich.

,*#,/12ƆŐ %1&),0ƌ

V interiéri sa z oblasti zadných sedadiel vĈaka riaditeĝským sedadlám a balíku na prevádzku so šoférom stalo komfortné miesto na prácu alebo oddych. To
všetko dopęĥajú exkluzívne detaily ako nové panely
dverí, na ktorých sa nachádzajú lakķové opierky, ktoré
sú vytvorené ako hodnotné boĆné panely. ćalším príkladom sú ozdobné prvky s bielym klavírovým lakom
a materiály v hlbokomorskej modrej farbe, ktoré vo
vozidle vytvárajú atmosféru navodzujúcu pocit pohodlia ako na ušĝachtilej jachte.
V prípade štúdiového vozidla je na prvý pohĝad
jasné, že ide o Ćlena rodiny Mercedes-Maybach
a Mercedes-EQ. Je to de facto prvé plnoelektrické
SUV v luxusnom segmente, s jasne definovanou dynamickou siluetou, ktorá sa tiahne celým vozidlom,
poĆnúc nízko uloženým predkom, potom napnuto
prechádza ponad naklonený stępik A a obrys strechy
až k odtrhovej hrane zadného spojlera. Znakmi ply-
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Jedným
z podstatných
identifikaĆných
znakov znaĆky
je charakteristické dvojfarebné
lakovanie
v obsidiánovej
Ćiernej metalíze
a zirkónovej
Ćervenej metalíze s jemným
pochrómovaným
prúžkom, vytvárajúcim optickú
deliacu Ćiaru.

24
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nulého dizajnu sú aj plynulé prechody bez prerušení a hrán. ćalšími voĝným okom viditeĝnými
poznávacími znakmi sú expresívne plošné tvary so svalnatými plecami. Množstvo pochrómovaných aplikácií zase vytvára kontrasty, typické
pre túto znaĆku. A nielen to - zvýraznené podbehy kolies s krytmi výrezov kolies vo vysokolesklej
Ćiernej farbe zvýrazĥujú silu a emocionálnosķ.
Štúdia je vlastne symbolom vášnivého a sofistikovaného luxusu vo všetkých svojich precízne prepracovaných detailoch.

"Ęƌ"5()27&3&16

Jedným z podstatných identifikaĆných znakov
znaĆky je charakteristické dvojfarebné lakovanie
v obsidiánovej Ćiernej metalíze a zirkónovej Ćervenej metalíze s jemným pochrómovaným prúžkom,
vytvárajúcim optickú deliacu Ćiaru. Veĝké pochrómované plochy sa tiahnu nielen ponad otvory na
prívod vzduchu a difúzor v prednej a zadnej Ćasti,
ale lemujú aj boĆné okná s dynamicky prechádzajúcim pochrómovaným lemovaním s trojrozmerným vyhotovením. Aj stępiky B sú pochrómované
a boli exkluzívne zušĝachtené subtílnym vzorom
emblému znaĆky. Na stępiku D sa nachádza písmeno M oznaĆujúce znaĆku Maybach. Na boĆných,
aerodynamicky optimalizovaných nášĝapných doskách sa nachádza individuálna vložka s emblémom Maybach. Disky z ĝahkej zliatiny s veĝkorysým rozmerom 24 palcov s dizajnom Maybach
s piatimi krátkymi lúĆmi a plochou stredovou Ćasķou, ako aj nápis Maybach zvýrazĥujú vysoko exkluzívny vzhĝad plnoelektrického SUV. V zadnej

Ćasti sú žiarivým vrcholom zadné svietidlá v podobe súvislého špirálového svetelného pásu. Ich
animácia prebieha zvonku smerom dovnútra. VýnimoĆným prvkom výbavy sú aj automatické komfortné dvere vpredu a vzadu, v ktorých sú integrované kĝuĆky dverí, a tie sa v okamihu, ako sa
priblížite k vozidlu, vysunú. Po Ĉalšom priblížení sa automaticky otvoria dvere vodiĆa. Prostredníctvom systému MBUX má vodiĆ navyše možnosķ
otvoriķ zadné dvere na diaĝku.
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Vzpriamená predná Ćasķ s obložením chladiĆa s Ćiernym panelom plynule prechádza do prednej kapoty. Tá zasahuje k podbehom kolies a predným svetlometom. Svetelné jednotky s LED, ktoré
sú olemované sieķkou emblému Maybach, vyžarujú svetlo pomocou individuálnych diamantových
blokov. Ušĝachtilo pochrómované, detailne vypracované lamely sa okrem chladiĆa nachádzajú aj na
otvore nárazníka na prívod vzduchu. Pozornosti
neunikne ani klasický nápis Maybach na prednej
kapote, vzpriamená hviezda Mercedes a pozdęžne nasadená Ći pochrómovaná ozdobná lišta v strede kapoty.
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Interiér štúdie Mercedes-Maybach EQS nesie
v sebe emocionálny a štýlový prejav, priĆom je jeho
realizácia kompletne virtuálna. Predné sedadlá
ukazujú paralely s vozidlom Mercedes-Maybach
Triedy S. Zadná Ćasķ prvej triedy s dvomi veĝkorysými samostatnými miestami na sedenie (sú in-
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moderný charakter interiéru. Za pozornosķ stojí umenie remeselnej výroby, vysokokvalitné materiály a výnimoĆné detaily, ktoré tak jednoznaĆne
definujú novú úroveĥ exkluzivity. A nielen to. Veĝkorysý a technicky moderný priestor vytvára aj farebná kombinácia bielej a výraznej tmavomodrej
farby, Ći ozdobný prvok s bielym pochrómovaným
vzhĝadom.

6-"/,/7,3(

špirované Triedou S), ako aj špiĆkový zábavný
systém pre oblasķ zadných sedadiel garantujú najvyšší možný komfort vo vozidle. VĈaka tomu, že
koncept SUV umožĥuje vyšší posed, bola vytvorená ešte väĆšia opierka lýtok, zásluhou ktorej sú
chodidlá voĝne položené nad podlahovou krytinou
Faux Fur. NeoĆakávaný kontrast do interiéru prináša aj progresívna textília najvyššej kvality, ktorá veĝkolepo obklopuje oblasķ zadných sedadiel
a svojimi detailmi žiari v Ĉalších Ćastiach interiéru. Kvalitný a moderný pôvab Ĉalej zvýrazĥujú
okrúhle ventilaĆné dýzy vo vysokolesklej chrómovej farbe, galvanizované ozdobné prvky a multifunkĆný volant, sploštený hore aj dole, pochádzajúci zo štúdie VISION EQS. O štýlovú atmosféru sa
stará náladové osvetlenie, ktoré sa mení rôznymi
spôsobmi.

Pomerne výrazným „lákadlom“ je hyperobrazovka MBUX so štýlmi zobrazovania a obsahmi, špecifickými pre Maybach. S OLED displejom s uhloprieĆkou 12,3 palca má spolujazdec k dispozícii
vlastnú oblasķ zobrazovania a ovládania. Displej
infotainmentu s vysokým rozlíšením v hlavnom
menu obsahuje ponuku EQ, priĆom do nej o.i. patrí
nabíjací prúd, Ćas odjazdu, tok energie a histogram
spotreby. Na multimediálnom displeji sa dajú ovládaķ aj funkcie navigácie a jazdné programy. V kombinácii so službami Mercedes me connect systém
ponúka aj navigaĆné služby a funkcie, špecifické
pre elektrické vozidlo.

,!2)û/+/ %&1"(1Ɣ/

Štúdia vozidla Mercedes-Maybach EQS je založená na modulárnej architektúre pre elektrické vozidlá luxusnej a vyššej triedy znaĆky
Mercedes-Benz. Na tomto základe sa objaví Ĉalší plnoelektrický model EQS SUV, ktorý bude uvedený do sériovej výroby v roku 2022 ešte pred vozidlom Maybach. Elektrické hnacie ústrojenstvo sa
aj v tomto vozidle postará o najtichší chod a umožní novú úroveĥ pokoja a oddychu v interiéri. Podĝa WLTP sú v prípade architektúry pre vozidlá
SUV Mercedes EQS naplánované dojazdy približne 600 km. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7

/&"01,/,3û3,Ő+,0ƌ

Stredová konzola vzbudzuje dojem vznášajúceho sa súvislého pásu kokpitu prechádzajúceho až
k zadným sedadlám. Tým vytvára dojem mimoriadne ĝahkého a elegantného priestoru s veĝkým
priestorom pre pohyb. Priestor a komponenty interiéru – aj vĈaka množstvu nepriameho a priameho náladového osvetlenia - pôsobia vizuálne ĝahším dojmom a zdá sa, akoby sa vznášali. Sériová
vložka vázy ponúka možnosķ ozdobiķ interiér kvetmi podĝa konkrétneho roĆného obdobia a vniesķ
do interiéru vozidla kúsok prírody. Novonavrhnuté
panely dverí so vznášajúcimi sa lakķovými opierkami a ovládacími prvkami so vzhĝadom ušĝachtilých boĆných panelov zdôrazĥujú luxusný aj
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HÚŽEVNATÝ
POMOCNÍK

Pokiaĝ hĝadáte technologicky zaujímavé úžitkové vozidlo
s kompaktnými vonkajšími rozmermi, veĝkorysým priestorom,
veĝkým ložným objemom a variabilným prevedením, v tom prípade
je vašou voĝbou najnovší model Mercedes-Benz Citan.
26
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eho nový model je posledným novým projektom vozidla pre komerĆných zákazníkov
od Mercedes-Benz Vans, používajúci spaĝovací motor. Všetky Ĉalšie vozidlá budú k dispozícii výluĆne s elektrickým pohonom a aj
preto v rámci dôslednej elektrifikácie bude jeho
nasledovníkom v budúcnosti vozidlo eCitan.

2)1&#2+(Ę+Ư(,*#,/1+Ư

VĈaka množstvu rôznych verzií a praktickým
detailom výbavy umožĥuje veĝa rôznych druhov
využitia a komfortné nakladanie, priĆom najskôr
bude uvedený na trh ako skriĥové vozidlo a ako
Tourer a neskôr prídu Ĉalšie varianty s dlhým
rázvorom a taktiež verzia Mixto. Každopádne, aj
vo variante s krátkym rázvorom (2 716 mm) ponúka Citan oveĝa viac priestoru než jeho predchodca.
Široko otvárateĝné posuvné dvere na ĝavej a pravej strane vozidla, ako aj nízka nakladacia hrana
umožĥujú pohodlný prístup do interiéru a ĝahké
nakladanie vozidla. Posuvné dvere sú praktickým
prvkom, a to najmä pri parkovaní v stiesnených
podmienkach. Nový Citan je k dispozícii až s dvomi posuvnými dvermi. Na oboch stranách vozidla
tak ponúkajú široký otvor s rozmerom až 615 mm.
Svetlá výška nakladacieho otvoru ložného priestoru je 1 059 mm. Hrana zadného ložného priestoru
sa nachádza vo výške 59 cm. Navyše možno dve
Ćasti zadných dverí zaaretovaķ pod uhlom 90 stupĥov a dokonca ich možno otvoriķ až o 180 stupĥov.
Dvere sú asymetrické, priĆom ĝavé dvere sú širšie
a musia sa otváraķ ako prvé. Na želanie sú dodávané vyhrievané okná na zadných dverách so stieraĆom, ako aj zadné výklopné dvere takisto vybavené týmito dvomi prvkami výbavy. Model Tourer je
už sériovo dodávaný so zadnými výklopnými dverami so zadným oknom. Alternatívne je takisto dostupný s delenými zadnými dverami. Okrem pevnej deliacej steny (k dispozícii s oknom alebo bez
okna) medzi kabínou vodiĆa a ložným priestorom
je skriĥové vozidlo Citan k dispozícii aj so sklopným variantom. Komfort sa odráža v príkladných
úrovniach hluku v interiéri, ako aj v samotnom sedení. Nový Citan je vybavený systémami komfortu
a pohodlia známymi z osobných motorových vozidiel, vrátane systému THERMOTRONIC a funkcie
štartovania KEYLESS-GO a elektrickou parkovacou brzdou. Tak skriĥové vozidlo, ako aj Tourer sú
k dispozícii v líniách výbavy BASE a PRO.

,

kych otáĆkach a nízke hodnoty spotreby. Vyššie
zrýchlenie zabezpeĆí 85-kilowattová verzia dieselového motora (k dispozícii pre skriĥové vozidlo, priĆom krátkodobo možno využiķ výkon až
89 kW a krútiaci moment 295 Nm). Všetky pohonné jednotky spęĥajú emisnú triedu Euro 6d
a sú vybavené funkciou ECO štart – stop. Okrem
šesķstupĥovej prevodovky s manuálnym radením
sú najvýkonnejšie dieselové a benzínové modely
k dispozícii aj so sedemstupĥovou dvojspojkovou
prevodovkou (DCT). V druhej polovici budúceho
roka bude na trh uvedený eCitan, ktorý sa pridá
k úžitkovým elektrickým modelom eVito a
eSprinter. Jeho oĆakávaný dojazd bude približne
285 km (podĝa WLTP), s predpokladanou dobou
nabitia batérie z 10 na 80 % za 40 min. Pre eCitan
bude k dispozícii dokonca aj ķažné zariadenie.

Pri uvedení na
trh predstavuje
ponuka motorov
nového Citanu
tri dieselové
a dva benzínové
modely, dosahujúce skvelé
jazdné vlastnosti
aj v nízkych
otáĆkach a nízke
hodnoty spotreby.
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Dosiahnutie typických jazdných vlastností, definovaných ako vyvážená kombinácia jazdného
komfortu, dynamiky a bezpeĆnosti jazdy dopomáhajú predné kolesá, zavesené na náprave
McPherson so spodnými prieĆnymi ramenami.
Rovnako aj vzadu použitá priestorovo úsporná
torzná náprava s vleĆenými ramenami. Pozdęžne
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Pri uvedení na trh predstavuje ponuka motorov
nového Citanu tri dieselové a dva benzínové modely, dosahujúce skvelé jazdné vlastnosti aj v níz27
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aj aktívny asistent brzdenia, aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu, asistent sledovania mītveho uhla, asistent sledovania povolenej rýchlosti s rozpoznávaním dopravného znaĆenia, všetky
s cieĝom poskytnúķ vodiĆovi dodatoĆnú podporu.
Na želanie je k dispozícii mnoho Ĉalších asistenĆných systémov vrátane aktívneho asistenta
udržiavania odstupu DISTRONIC, ako aj aktívneho
asistenta riadenia. Citan Tourer je navyše sériovo
vybavený stredovým airbagom. Kým skriĥový model má sériovo inštalovaných šesķ airbagov.

&$&1û)+"0)2Ʒ6,3)û!+&"0

Nový Citan je
k dispozícii až
s dvomi posuvnými dvermi.
Na oboch
stranách vozidla
tak ponúkajú
široký otvor
s rozmerom až
615 mm. Svetlá
výška nakladacieho otvoru ložného priestoru je
1 059 mm.

ramená Citanu zabezpeĆujú dodatoĆné vedenie kolies, zatiaĝ Ćo pružiny a tlmiĆe pracujú samostatne.
Model Tourer je vybavený pružinami s tuhosķou
špecifickou pre Mercedes-Benz a tlmiĆmi s primerane nastavenou silou tlmenia na prednej a zadnej
náprave. Vystužené stabilizátory na prednej náprave tohto modelu znižujú jeho prieĆne nakláĥanie
v zákrutách. Skriĥové vozidlo je optimalizované na
vysoké zaķaženie a aj pri vysokej miere naloženia
sa jazdenie vyznaĆuje skvelou stabilitou.

Nový Citan možno vybaviķ intuitívne ovládateĝným systémom infotainmentu MBUX (Používateĝský zážitok Mercedes-Benz), priĆom na vyžiadanie sú preĥho k dispozícii rôzne verzie MBUX.
Navyše je Citan už z výroby nastavený na podporovanie mnohých digitálnych služieb Mercedes me

"7-"Ę+,01+ğ363"+&"

BezpeĆnosķ nového modelu Citan garantuje nielen robustná konštrukcia karosérie, s dráhami rozptylu pohlcujúcimi energiu prispieva k vysokej
úrovni bezpeĆnosti a taktiež až sedem sériových
airbagov a rozsiahly sortiment moderných asistenĆných jazdných systémov. Okrem zo zákona povinných systémov ABS a ESP sú nové modely
Citan sériovo vybavené taktiež asistentom rozjazdu na stúpaní, asistentom jazdy pri boĆnom vetre, asistentom sledovania pozornosti ATTENTION
ASSIST a systémom núdzového volania Mercedes-Benz. V modeli Tourer je súĆasķou sériovej výbavy

connect. Aj preto sa s Mercedes me MBUX stáva
ešte inteligentnejším a používateĝsky prístupnejším. Napr. „Hey Mercedes“ funguje s prirodzene
hovorenou reĆou a dokáže porozumieķ až 28 jazykom. Pohodlne sa ním dajú ovládaķ funkcie infotainmentu. Iné funkcie Mercedes me connect obsahujú služby poskytované na diaĝku, vĈaka Ćomu si
zákazníci môžu kedykoĝvek pohodlne skontrolovaķ
najdôležitejšie informácie o svojich vozidlách napríklad z domu alebo z kancelárie, prípadne sa vodiĆi môžu efektívne vyhýbaķ dopravným zápcham
a tým šetriķ Ćas.
ąo dodaķ na záver? Možno len to, že ložný objem
skriĥového Citanu je až 2,9 m3 (podĝa VDA), vĈaka Ćomu sa doĥ zmestia dve europalety. Jeho prípustná hmotnosķ prívesu je 1,5 tony. Okrem bežného pevného ķažného zariadenia je k dispozícii aj
verzia s nízko umiestnenou guĝovou hlavicou. Na
želanie sú dodávané aj vysokovýkonné svetlomety
s LED a pri svojom uvedení na trh bude nový Citan
k dispozícii v deviatich farbách vrátane piatich metalických lakov. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

HVIEZDNY
MOBILNÝ DOMOV
Už takmer štvrķstoroĆie pôsobí v Martine spoloĆnosķ, špecializujúca
sa na prestavbu úžitkových vozidiel na obytné karavany a špeciálne
vozidlá, ako aj na služby a aktivity s tým súvisiace. O tom, Ćo
spoloĆnosķ TURąAN-AUTO s.r.o. spája aj so striebornou hviezdou,
nám viac prezradil jej výrobný riaditeĝ - Michal Nátny...

„N

ašu rodinnú firmu založila mama
v roku 1998. A hoci by v niekom
mohol jej názov evokovaķ v Martine kedysi pôsobiaci TurĆan, m. p.
- vyrábajúci obytné prívesy, naša
spoloĆnosķ s ním nesúvisí a ani nie je jej pokraĆovateĝom. Názov TurĆan sa nespája so žiadnym
priezviskom, je viac-menej odvodené od našej lokality Turiec - TurĆianska záhradka. Mamina
ako inžinierka ekonómie, obohatená o skúsenosti, poznatky a kontakty z predchádzajúcich zamestnaní a hlavne na základe dopytu nemeckých

„partnerov“ o spoluprácu, založila firmu. Avšak
obchod nevyšiel, k spolupráci nedošlo. Viem, že
to pre ĥu hneĈ na zaĆiatku bolo veĝké sklamanie,
ale nevzdala to,“ vysvetĝuje Michal Nátny a dodáva, že kým prvé dva roky sa Ing. Tatiana Nátna
v rámci podnikania sústredila na aktivity v oblasti ekonomiky a úĆtovníctva, o dva roky neskôr sa
už spoloĆnosķ venovala aj výrobe obytných automobilov. Prvú obytnú zástavbu (prvý obytný dodávkový automobil) pre švajĆiarsky trh vyrobili
v roku 2001. V súĆasnosti možno stretnúķ prestavané obytné vozidlá z Martina, nesúce firem29

turcan auto.indd 29

19. 9. 2021 12:23:19

ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

,

30

V súĆasnosti realizujeme roĆne
približne tridsaķ
individuálnych
prestavieb úžitkových vozidiel,
z ktorých až
dvadsaķsedem
ide na slovenský
a Ćeský trh, Ćo
my vnímame
ako jeden obchodný priestor.

né oznaĆenie TANJA VANS, takmer po celej Európe. Kým prvých desaķ rokov výrobnej Ćinnosti bol
ķažiskom ich zákaziek len nemecký a švajĆiarsky
trh, s rozvojom automobilového turizmu aj v krajinách strednej Európy sa štruktúra ich klientely
výrazne zmenila. Dokonca až tak, že ako poznamenáva výrobný riaditeĝ spoloĆnosti: „V súĆasnosti realizujeme roĆne približne tridsaķ individuálnych prestavieb úžitkových vozidiel, z ktorých
až dvadsaķsedem ide na slovenský a Ćeský trh, Ćo
my vnímame ako jeden obchodný priestor. Neverili by ste, ale kvôli prestavbe vozidla k nám nemajú problém prísķ klienti hoci aj z Plzne, byķ
tu týždeĥ, do najmenších detailov nakonfigurovaķ svoje vozidlo a pozorovaķ, ako sa mení zo dĥa
na deĥ.“ Dodáva, že veĝkej obĝube sa obytný automobil teší najmä medzi aktívnymi ĝuĈmi, vyznávajúcimi športové aktivity – surfisti, cyklisti,
ktorí majú radi nevšednú dovolenku bez stereotypov, ale hlavne je to iný životný štýl, je to voĝnosķ, sloboda. „Situácia spôsobená pandémiou
vírusu COVID-19 nepriamo prispela k tomu, že
už niekoĝko mesiacov pociķujeme enormný záujem nielen o požiĆanie obytných vozidiel, ale aj
o ich výrobu a úpravu, vĈaka Ćomu sú naše výrobné kapacity – ako jediného výrobcu prestavieb úžitkových vozidiel na obytné automobily na

Slovensku - beznádejne vyķažené na minimálne
pol roka dopredu.“ Ako dodáva, výsledok ich snahy je dodaķ klientovi špiĆkové vozidlo, nielen vyrobené na mieru, podĝa jeho predstáv, ale aj ruĆne „dopasované“ tak, aby jeho finálne prevedenie
bolo stopercentné. O tom, že sa im to darí, svedĆia v koneĆnom dôsledku realizované zákazky
pre klientov nielen z ąeska, zo Slovenska, ale aj
z Nórska, Veĝkej Británie, Holandska, Španielska,
Francúzska, Nemecka, ŠvajĆiarska, ale aj z Ruska. Nedávno ich dokonca oslovil aj perspektívny
klient z Fínska...
Podobne, ako na zaĆiatku, aj v súĆasnosti drží
„opraty spoloĆnosti“ pevne v rukách jej zakladateĝka a majiteĝka Ing. Tatiana Nátna. Približne
pred piatimi rokmi však vedenie firmy prešlo reorganizáciou, vĈaka Ćomu je jej riadenie efektívnejšie. Ekonomiku a kontrolu firmy má na „pleciach“ jej zakladateĝka, jej synovia majú „pod
palcom“ Ĉalšie Ćinnosti: Michal Nátny výrobu
a prestavanie vozidiel a jeho brat Ĝubomír Nátny
predaj, prenájom obytných automobilov, predaj
doplnkov a príslušenstva pre karavaning a samotný servis, ktorý vykonávajú vysoko kvalifikovaní pracovníci. Martinská firma, zamestnávajúca v rámci všetkých jej zložiek 23 ĝudí, zmenila
aj svoje zázemie. K pôvodnej výrobnej hale v jej
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„

Situácia spôsobená pandémiou vírusu COVID-19 nepriamo prispela
k tomu, že už niekoĝko mesiacov pociķujeme enormný záujem nielen
o požiĆanie obytných vozidiel, ale aj o ich výrobu a úpravu.

blízkosti pribudla pred dvoma rokmi nová budova, v ktorej je servis vozidiel a administratívna
Ćasķ. Výroba a predaj doplnkov aj naĈalej ostali
v pôvodnej hale, ktorá má kapacitu na prestavbu
troch úžitkových vozidiel súĆasne.
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V priestoroch firmy mesaĆne „prestavajú“ tri
vozidlá, priĆom nerobia štandardné modely, ale
sústreĈujú sa na individuálne prestavby. To je aj
dôvod, preĆo trvá výroba každého karavanu rozdielny Ćas závislý od nároĆnosti a požiadaviek
klienta. Ako sa dozvedáme, ide o ideálne vozidlo
pre rodinu s dvoma deķmi a dvomi dospelými, ale
vĈaka možnosti inštalácie výklopnej strechy aj
pre štyroch mladých ĝudí, milujúcich atmosféru
dobrodružstva. „Veĝkosķ prestavby závisí od toho,
na aký úĆel chce majiteĝ takýto prerobený obytný
Sprinter využívaķ, Ći ho chce maķ ako expediĆné
vozidlo, Ći aj na prevoz bicyklov, motorky, surfy,
pojazdné kancelárie alebo len na rodinnú dovolenku. Robili sme aj atypické prestavby, ako autobus Setra na „obytný - párty“ autobus s luxusným
vybavením, spálĥou, barom a koženým sedením
v bielej farbe, ale aj veĝký náves, ktorého zadná
Ćasķ bola garážou pre malé lietadlo,“ vysvetĝuje
Michal Nátny. Podĝa jeho slov v súĆasnosti „stavajú“ obytné vozidlá najmä na modeloch Mercedes-Benz Sprinter a hoci pracujú aj s inými znaĆkami, najnovšie je viac ako polovica práve modelov
so striebornou hviezdou v znaku. „Dokonca, tento
rok to vyzerá tak, že až trištvrte našej produkcie
bude postavená na Mercedese,“ spresĥuje výrobný riaditeĝ a pokraĆuje: „Sprinter je lídrom medzi
modelmi, je výborný nielen svojou konštrukciou,
kabínou, pohonom štyroch kolies Ći jazdnými
vlastnosķami, ale má ideálny pohon a veĝkorysé
priestorové možnosti. Nehovoriac o tom, že majitelia nami prestavaných obytných Sprinterov
majú k dispozícii bezkonkurenĆne najlepšiu sieķ
autorizovaných servisných zastúpení v rámci celej Európy. Kým kedysi platilo, že jeho nevýhodou
oproti iným znaĆkám bola jeho cena, dnes to tak
nie je, pretože keĈ si klient spoĆíta všetky benefity – od výhodnej možnosti predęženia servisu,
bezplatného servisu, pomeru ceny a kvality, komfortu, zostatkovej hodnoty vozidla, tak príde na
to, že je tou najlepšou voĝbou pre realizáciu jeho
snov. Teda – pokiaĝ sa zmestí rozmerovo do jeho

požiadaviek.“ Zároveĥ dodáva, že na motorovú
Ćasķ vozidla platí servisný balík v podobe 10-roĆného servisného balíka, kryjúceho pravidelné výrobcom predpísané údržby alebo do najazdenia
500 000 kilometrov. Na všetky inštalované vnútorné zariadenia a vybavenia poskytuje spoloĆnosķ TURąAN-AUTO dvojroĆnú celoeurópsku servisnú záruku. Záujem o Mercedes-Benz Sprinter
je teda veĝký, že len v tomto roku od martinskej
spoloĆnosti Motorr Martin, zastupujúcej znaĆku
Mercedes-Benz v regióne Turca, „zobrali“ už pätnásķ modelov, priĆom predpokladaný nákup bude
v budúcom roku zrejme oveĝa vyšší. Ó
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Najnovšia generácia
vozidla Actros urĆuje
svojimi inováciami nové
štandardy v oblasti
digitalizácie, zosieķovania,
bezpeĆnosti a najnovšie
aj luxusu a komfortu...

32

HVIEZDY CIEST

actros L.indd 32

19. 9. 2021 18:22:39

N

ovinky, implementované do modelu
Actros (multimediálny kokpit,
MirrorCam, ĆiastoĆne automatizované
jazdné funkcie a zdokonalené bezpeĆnostné systémy) už teraz zabezpeĆujú,
že spęĥa rastúce požiadavky v oblasti cestnej prepravy tovaru. Najnovšie túto ambíciu potvrdzuje nový
model Actros L, najväĆšie a najluxusnejšie vozidlo
tohto úspešného konštrukĆného radu.

Ɣ01/"16(,*#,/12

Pri jeho vývoji sa kládol dôraz najmä na komfort
vodiĆa, bezpeĆnosķ, konektivitu a celkové náklady
spojené s jeho vlastníctvom. Kabína vodiĆa, ktorá je
vo variantoch Stream Space, Big Space a Giga Space
široká 2,50 m, poskytuje vynikajúcu ponuku priestoru a vĈaka chýbajúcemu tunelu motora je podlaha vodiĆa rovná. Komfort zvyšuje aj zlepšená zvuková izolácia kabíny, izolujúca neželané rušivé zvuky
- najmä poĆas odpoĆinku. Uvoĝnenejšiu jazdu a dobrý výhĝad na cestu podporuje poloha sedenia, znížená o 40 mm. Vysokú pridanú hodnotu v oblasti bezpeĆnosti, (najmä poĆas tmy) prinášajú na želanie
dodávané svetlomety s LED s novým dizajnom, dosahujúce (oproti xenónovým) vyššiu intenzitu svetla, osvetĝujúceho vozovku a taktiež vyššiu energetickú úsporu a dlhšiu životnosķ. Komfort dopęĥajú aj
prvky výbavy, ako napr. štýlový poķah sedadla, nové
vnútorné obloženie dverí Ći komfortný 45 mm hrubý
matrac. Pohodlie sa dá vylepšiķ aj množstvom Ĉalších prvkov príslušenstva línie výbavy pre interiér,
z dielne Mercedes-Benz Trucks.
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Srdcom systému Fleetboard
a okrem toho
základom
Ĉalších riešení
konektivity
technického vybavenia vozidla
je Dátové centrum nákladného
automobilu,
ktoré tvorí nielen
základ množstva
služieb systému
Fleetboard,
ale tiež
Mercedes-Benz
Uptime, služby
na trvalo udržateĝné zvyšovanie
disponibility
vozidla.
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Predchádzaniu nehodám pomáhajú vo vozidle Actros L aktívne bezpeĆnostné asistenĆné
systémy, ako napr. asistent udržiavania v jazdnom pruhu, asistent udržiavania odstupu a systém MirrorCam. Na želanie sa dodáva aj aktívny asistent odboĆovania S1X Mercedes-Benz
s funkciou, ktorá dokáže nielen upozorniķ vodiĆa na pohybujúcich sa cyklistov alebo chodcov
na strane spolujazdca, ale do odboĆovacej rýchlosti 20 km/h aktivovaķ automatizované brzdenie až do úplného zastavenia vozidla v prípade, ak vodiĆ nereaguje vĆas. ćalším prvkom
výbavy je systém Active Drive Assist druhej
generácie (ADA 2), ktorý za urĆitých podmienok aktívne podporuje vodiĆa pri pozdęžnom
a prieĆnom vedení nákladného motorového vozidla a dokáže automatizovane udržiavaķ odstup, zrýchĝovaķ, ako aj riadiķ vozidlo.
ąiastková funkcia asistenta núdzového zastavenia, ktorá je súĆasķou systému ADA 2,
navyše dokáže aktivovaķ núdzové zastavenie
vozidla, keĈ vodiĆ vozidlo neriadi aj napriek vizuálnemu a zvukovému varovaniu. Ak vozidlo
úplne zastaví, systém dokáže automaticky aktivovaķ novú elektronickú parkovaciu brzdu.
Okrem toho sa odomknú dvere, aby sa v prípade zdravotnej pohotovosti mohli záchranári dostaķ priamo k vodiĆovi. Actros L je sériovo vybavený aj aktívnym asistentom brzdenia (ABA)
piatej generácie s funkciou na rozpoznávanie
chodcov, pracujúci s kombináciou radarového
a kamerového systému.

S asistenĆnými systémami súvisí aj inteligentné riadenie tempomatu a prevodovky v rámci
prediktívnej stratégie jazdy Predictive
Powertrain Control (PPC). Ide o predvídavú kontrolu pohonného ústrojenstva, pri ktorom systém
- za urĆitých okolností - dokáže zohĝadniķ topografiu, vhodný priebeh cesty a dopravné znaĆky,
a tak predísķ zbytoĆnému brzdeniu, zrýchĝovaniu
a radeniu. Tu stojí za pozornosķ aj nový asistent
jazdenia EcoSupport, pomáhajúci vodiĆovi pri Ćo
najúspornejšom jazdení. Aktivity a funkcie asistenĆných systémov, (ako napr. ABA 5, ADA 2 alebo PPC) získa vodiĆ zobrazením v sériovom multimediálnom kokpite s jednoduchým používaním
prostredníctvom svojich dvoch farebných displejov, ktoré sú srdcom rozhrania Human Machine
Interface (HMI). V modeli Actros L ako úĆasķ mimoriadnej výbavy o. i. patrí aj ukazovateĝ celkovej
hmotnosti ķažného vozidla a návesu a zaķaženia
prednej nápravy aj pri ķahaĆoch návesov s ĆiastoĆným vzduchovým odpružením, Ćím sa zabraĥuje možnosti preķaženia.
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Každý, kto sa rozhodne pre interaktívny multimediálny kokpit, získa rýchly prístup k portálu Mercedes-Benz Truck App Portal. VĈaka
tomu môžu prepravcovia využívaķ nové možnosti prepojenia a vybaviķ svoje vozidlo aplikáciami zvyšujúcimi efektívnosķ a komfort. Takými
sú napr. telematické individuálne kombinovateĝné služby Fleetboard, umožĥujúce inteligentné
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prepojenie vodiĆov, autoparku a zákazky. Medzi
aplikáciami vyniká najmä logistická aplikácia
HABBL Fleetboard Logistics, ktorá sprevádza vodiĆov krok za krokom ich pracovnými zadaniami. Aplikáciu môže vodiĆ ovládaķ paralelne na
multimediálnom kokpite vozidla Actros L a v ĝubovoĝnom mobilnom zariadení so systémom
Android pre úlohy mimo vozidla. Novinkou na
portáli aplikácií Mercedes-Benz Truck App sú
okrem toho palubné dokumenty so 100 % elektronickou realizáciou zákazky (digitálne prepravné dokumenty a eCMR), komunikaĆné riešenie a riešenie manažmentu zákazky Yellow
Fleet App, mobile Service Manager (mSM) pre
digitálne manažovanie zákazky a autoparku,
aplikácia pre manažovanie prepravy s digitálnou funkciou Plan Board a automatickým dispeĆerom Areal Pilot, logistická aplikácia pre
mobilné zaznamenávanie údajov na ceste
Mobile Enterprise a mobilné riešenie skenovania Scangaroo.

„
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Srdcom systému Fleetboard a okrem toho základom Ĉalších riešení konektivity technického
vybavenia vozidla je Dátové centrum nákladného

automobilu, ktoré tvorí nielen základ množstva
služieb systému Fleetboard, ale tiež Mercedes-Benz Uptime, služby na trvalo udržateĝné zvyšovanie disponibility vozidla. Je to práve služba
Mercedes-Benz Uptime, ktorá kombinuje inteligentné zosieķovanie vozidla s intenzívnou starostlivosķou o zákazníka a ponúka tak zákazníkom
Mercedes-Benz Trucks inovatívny servisný produkt. To všetko s cieĝom, aby vozidlo trávilo na
ceste Ćo najviac Ćasu a minimalizoval sa jeho pobyt v servisnej dielni. VĈaka službe tak dochádza nielen k lepšiemu plánovaniu pobytov v dielni, zvýšenej disponibilite vozidla, ale v koneĆnom
dôsledku aj vyššej bezpeĆnosti cestnej premávky.
A navyše - individuálne konfigurovateĝné servisné balíky, ako aj precízne prispôsobené riešenia
prostredníctvom lízingu, financovania a poistenia
dotvárajú celé spektrum optimalizovaných služieb, urĆených pre nový, výnimoĆne komfortný
a luxusný model Actros L.
Najnovší model nákladného vozidla s konvenĆným dieselovým pohonom z dielne znaĆky
Mercedes-Benz, si európski zákazníci môžu objednávaķ už od júla tohto roka, priĆom sa jeho výroba zaĆína už v novembri 2021. Ó
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Komfort dopęĥajú aj prvky výbavy, ako napr. štýlový
poķah sedadla, nové vnútorné obloženie dverí
Ći komfortný 45 mm hrubý matrac.

HVIEZDY CIEST

actros L.indd 35

35

19. 9. 2021 18:22:57

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

CIEĪAVEDOMÝ
REALISTA

Nielenže disponuje dvadsiatimi piatimi vozidlami znaĆky
Mercedes-Benz, ale presne toĝko rokov pôsobí aj na trhu
autodopravy. ŠtyridsaķsedemroĆný Slavomír Pillár, majiteĝ
bardejovskej spoloĆnosti PILLAR TRANS, s.r.o.

P

resne pred štvrķstoroĆím zaĆal Slavomír Pillár ako živnostník podnikaķ v autodoprave. Doslova celú Európu „brázdil“ prvé roky na vozidle Avia,
aby po jedenástich rokoch pretransfor-

36

moval podnikanie o stupeĥ vyššie - na firmu
PILLAR TRANS, s.r.o. Opäķ prešlo niekoĝko rokov,
kým sa jeho firma udomácnila v nových vlastných priestoroch, ktorých súĆasķou sa stala nielen parkovacia plocha pre firemnú flotilu vozidiel
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Ći administratívna Ćasķ, ale aj nová priestranná hala, v ktorej sa vykonávajú servisné opravy, diagnostika vozidiel a návesov, v ktorej je pneuservis a aj umyváreĥ vozidiel. „Pri spätnom
pohĝade na svoje podnikanie nikdy nezabudnem
na krízu v rokoch 2008 až 2009, ktorú sme skoro neprežili. Dokonca sa nám – hoci sme nikdy
nikomu ani predtým a ani potom niĆ nedlhovali otoĆila „chrbtom“ aj banka, pre ktorú sme sa stali z veĆera do rána rizikovým segmentom. Hodila
nás cez palubu a my sme si overili platnosķ príslovia, že v núdzi spoznáš priateĝa. Našķastie sme
sa nepoddali, zaĆali úspešne spolupracovaķ s inou
a firmu postupne dostávali opäķ z kolien na
nohy,“ vysvetĝuje Slavomír Pillár zlomový okamih
svojej doterajšej podnikateĝskej anabázy. V súĆasnosti sa s jeho ķahaĆmi pravidelne stretnete na
cestách v Nemecku, Taliansku a vo Fínsku, ale
aj v krajinách Beneluxu, Rakúsku Ći v Španielsku. V rámci autodopravy sa nešpecializujú len
na jednu Ći dve komodity a na rozdiel od väĆšiny slovenských prepravcov ani na tovar pre automobilový priemysel, pretože podĝa slov majiteĝa
spoloĆnosti PILLAR TRANS je v tomto segmente
až príliš veĝký pretlak ponuky služieb. Zásielky
a tovar pre automobilový priemysel vozia jedine
vtedy, keĈ sporadicky vyķažujú vozidlá.

3&"7!+ ޗ,1&)

Vozový park spoloĆnosti PILLAR TRANS dnes
tvorí dvadsaķpäķ vozidiel znaĆky Mercedes-Benz.
Hoci, jeho prvým podnikateĝským vozidlom
bola Avia. „Nielenže som s ĥou zaĆínal, ale dokonca som s ĥou absolvoval aj cestu naprieĆ ce-

lou Európou až do Veĝkej Británie. Tam už nevydržala, a tak sme ju museli daķ do servisu. Kým
brat vybavoval jej servis, ja som vyšiel von a vtedy som - priamo pred sebou - uvidel veĝký billboard so strieborným logom Mercedesu. To bol
okamih, ktorý bol kĝúĆovým pre budúcnosķ mojej flotily. Neskôr som sa spojil s Petrom Balogom
z Mercedesu a od roku 2003 sú v rámci našej firemnej flotily zastúpené už len spoĝahlivé vozidlá
znaĆky Mercedes-Benz.“ Všetky, ktorými disponuje, spęĥajú najprísnejšie emisné normy. Bardejovská spoloĆnosķ má momentálne tri nové modely Mercedes-Benz Sprinter, desaķ modelov
Mercedes-Benz Atego a dvanásķ ķahaĆov
Mercedes-Benz Actros modelových rád 1845 a aj
1851. Vozidlá sú v rámci ich nasadenia vyķažované ako skriĥové dodávky s nosnosķou 1,2 tony,
sólo vozidlá s nosnosķou od 3 do 6,2 tony, návesové súpravy na prepravu zvitkov s nosnosķou
25 ton a mega súpravy s nosnosķou 25 ton. A nielen to. Ako prezrádza Slavomír Pillár: „Úžitkové modely Sprinter používame aj na to, aby u nás
nový vodiĆ dostal šancu sa - v prípade splnenia
predpokladov spoĝahlivej jazdy – posunúķ vyššie do Atega a nakoniec na Actros. Mám teda takú
svoju „autoškolu,“ v ktorej si vodiĆa vychovávame.“ Zaujímavosķou spoloĆnosti je aj fakt, že presne koĝko má vozidiel, taký poĆet má aj vodiĆov,
pretože každý jeden má svoje pridelené vozidlo.
„Nestriedame autá. OsvedĆilo sa to najmä z pohĝadu starostlivosti o ne a aj preto, pokiaĝ ide vodiĆ napr. na dovolenku, jeho vozidlo stojí. Verte mi, že sa mi to oplatí, lebo vodiĆ, keĈ vie, že na
jeho vozidle nik iný jazdiķ nebude, si ho aj inak
37
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„

Ja som doposiaĝ svojmu
snu obetoval, Ćo sa len
dalo. Svoju vytrvalosķ,
um a energiu.

považujem nateraz za optimálny v súĆasných
pomeroch a za podmienok, aké nastavil štát
podnikateĝom. A navyše, nemám energiu hĝadaķ vodiĆov zo zahraniĆia – z Ukrajiny, Moldavska a pod...“
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„Hviezdny“
detský autopark
majú v Bardejove „pod palcom“
vnuci Slavomíra
Pillára.

váži. StaĆí sa pozrieķ na udržiavaný stav interiérov kabín. Okrem toho, že majú vozidlo
tak „naskladané,“ ako mnohí nemajú ani svoje osobné vozidlá, majú v nich svetlý interiér,
svetlé koberĆeky a aj poķahy na sedadlách. Úplný komfort, tak, aby sa v ĥom cítili ako u seba
v obývaĆke…“ vysvetĝuje majiteĝ spoloĆnosti a dodáva, že súĆasķou flotily Mercedesov
sú aj tri najnovšie ķahaĆe Actros s MirorrCam
systémom, na ktoré si vodiĆi nielenže zvykli,
ale dnes už naĥ nedajú ani dopustiķ. Na otázku, Ći sa opätovne nechystá zvýšiķ poĆet vozidiel a daķ tým svojmu podnikaniu v autodoprave do budúcnosti Ĉalší rozmer, odpovedá: „Nie.
Tých dvadsaķpäķ vozidiel je akurát. Nehovorím,
že by som pre Ĉalšie nemal dosķ práce, to nie,
vedel by som momentálne vyķažiķ aj desaķ nových ķahaĆov, ale je neistá doba a ja nepodnikám s „horúcou hlavou“, bez rozmyslu. Taktiež
sa už nemienim stresovaķ kvôli vodiĆom, Ći sa
z niĆoho niĆ nerozhodne ísķ robiķ o pár centov
viac inde, alebo Ći svojou nezodpovednosķou
nespôsobí firme škodu. Už to nemám za potreby. Disponujem stálymi domácimi vodiĆmi, ktorí pre našu spoloĆnosķ jazdia už roky. Dokonca tu mám aj aktívneho vodiĆa v dôchodkovom
veku, jazdiaceho u nás už od roku 2000 a donedávna tu pracoval aj kolega, ktorý bol s nami
od roku 1998! Takže, poĆet vozidiel a vodiĆov

Slavomír Pillár zaĆínal koncom deväķdesiatych rokov podnikaķ na živnosķ ako vodiĆ s jednou Aviou. Dnes, po dvadsiatich piatich rokoch,
je majiteĝom stabilnej a úspešnej dopravnej firmy, zamestnávajúcej 34 ĝudí. Považuje sa za
realistu, ktorý sa radšej drží pri zemi, než by
zbytoĆne „lietal v oblakoch.“ Prezrádza, že momentálne rozbehol Ĉalšiu podnikateĝskú aktivitu, spojenú s cestovným ruchom a ubytovaním
vo vlastných nehnuteĝnostiach priamo pri mori
v Chorvátsku. Ako však zdôrazĥuje: „S autodopravou nekonĆím, je a aj navždy to ostane moja
„srdcovka“. Vo firme pôsobí aj moja dcéra, ktorá to tu v prípade mojej neprítomnosti bude
maķ „pod palcom“. Rovnako aj druhá. „Ruky si
v oleji zaĆínajú namáĆaķ“ už aj moji vnuci,
takže sa o to, kto po mne preberie v budúcnosti
žezlo v rámci autodopravy, nemusím báķ. A nakoniec, máme v spoloĆnosti šikovných ĝudí,
ktorí vedia, Ćo majú robiķ, takže sa neobávam,
že aj keĈ tu nebudem a firmu budem riadiķ na
diaĝku, že sa na jej chode nieĆo zmení oproti
súĆasnosti.“
Úplne na záver nášho stretnutia a rozhovoru
ma zaujíma, Ćo mu doterajšie podnikanie v autodoprave dalo. „Veĝa príjemných chvíĝ, ako aj
starostí,“ s trpkosķou v hlase uvádza Slavomír
Pillár a dodáva: „Napriek tomu som to vnímal
a aj vnímam ako svoje poslanie: vytvoriķ nieĆo funkĆné, rozvíjaķ to a udržaķ pri živote. Lebo
pre aktívneho a zodpovedného Ćloveka je najdôležitejšie nielen to, Ći a ako dokáže svoj sen
realizovaķ, ale najmä to, Ći ho zanechá stabilný a životaschopný. Ja som doposiaĝ svojmu
snu obetoval, Ćo sa len dalo. Svoju vytrvalosķ,
um a energiu. S vedomím, že v ĥom budú spolu
so mnou a v budúcnosti aj po mne, pokraĆovaķ
moje deti. Len tak bude maķ svoj trvalý zmysel
a hodnotu.“ Ó
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56 metrov dlhý „pumík“
Modelový rad vozidiel Arocs sa v Ŏažkom teréne cíti ako doma. Potvrdzujú to
skúsenosti zákazníkov, ktorí sa na tieto vozidlá spoliehajú vo svojom
podnikaní. Jedným z nich je spoloānosŎ RBR Betón, a. s., ktorá na podvozok
Arocs 10x4 osadila 56 metrov dlhú pumpu betónu od spoloānosti Putzmeister.

Ú

ctyhodná dęžka ramena umožĥuje vozidlo nasadzovaķ
na najkomplexnejšie stavebné projekty, akým je aj stavba diaĝniĆného
úseku D1 Lietavská LúĆka – Dubná Skala, do ktorého patrí aj tunel Višĥové. Práve na tejto stavbe
prebehlo aj slávnostné odovzdanie vozidla spoloĆnosti RBR Betón, a. s., tentoraz však netradiĆne, už poĆas toho, ako „pumik“
pomáhal pri betónovaní podkladu vozovky.
Arocs poháĥa radový šesķvalec so zdvihovým objemom
12,8 litra, výkonom 375 kW
(510 k) a krútiacim momentom 2 500 Nm. O radenie sa stará prevodovka PowerShift 3. VodiĆ si môže okrem režimu Auto
zvoliķ aj jazdné režimy Economy alebo Power. Podvozok bol
už z výroby prestavaný na
konfiguráciu 10x4 / 6 NLA,
pribudla vleĆná zadná náprava a celý podvozok bol pripravený na montáž pumpy
betónu. Je prekrytý proti
víreniu prachu a odolnosķ
zvyšujú aj oceĝové rohy

nárazníka. Pomocný výkon pre
pumpu zabezpeĆuje Ćerpadlo
PTO MB 124-10c.
O nadstavbu sa postarala
spoloĆnosķ Putzmeister, ktorá podvozok osadila pumpou
s oznaĆením M56-5. ąíslo 56
indikuje dęžku ramena, Ćíslica päķ znamená, že sa o stabilizáciu vozidla stará päķ
oporných sekcií.
Vertikálny dosah ramena je
55,1 metra, horizontálne
dosiahne do vzdialenosti 49,9 metra. Betón dokáže pri tlaku 85
barov pumpovaķ rýchlosķou 170 m3 za hodinu. Táto nadstavba je
ideálna pre stavby, ktoré
si vyžadujú veĝký rádius
a vysoký výkon.
Svoju techniku dopęĥa
znaĆka Putzmeister inovatívnym softvérom, ktorý sa
okrem iného stará aj o bezpeĆnosķ. Pomocou senzorov sníma
rozloženie hmotnosti a v prípade, ak zaznamená akúkoĝvek

možnosķ prevrátenia, pumpovanie betónu automaticky zastaví. Dokáže tak chrániķ pracovníkov na stavenisku, a zároveĥ
predchádzaķ veĝkým materiálnym škodám.
„V našom autoparku využívame aj iné znaĆky, no pre tento špeciál sme chceli riešenie,
na ktoré sa budeme môcķ spo-

ĝahnúķ
na 100 %.
Mercedes-Benz
a Putzmeister majú
medzi sebou najlepšie
vymyslené všetky detaily a vynikajúcu spoluprácu,
preto sme nechceli skúšaķ nieĆo iné. Tento 56-metrový špeciál má veĝmi vysokú hodnotu,
preto chceme, aby všetko fungovalo tip-top,“ hovorí riaditeĝ
a Ćlen predstavenstva spoloĆnosti RBR Betón, a.s., Ing. Ján
Chobot. Ako dodáva: „Arocs
má veĝmi kvalitný podvozok,
ktorý je ideálny pre nadstavby Putzmeister.“ Ó
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VOZIDLO
NOVEJ ÉRY

Posledný júnový deĥ patril svetovej premiére sériovo vybaveného
akumulátorového elektrického vozidla eActros Mercedes-Benz,
urĆeného pre ķažkú distribuĆnú dopravu.
40
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ercedes-Benz Trucks ním ohlásil príchod novej epochy a súĆasne vyzdvihol svoju túžbu
dosiahnuķ uhlíkovú neutralitu cestnej nákladnej dopravy.
V tejto súvislosti - práve modelom eActros stanovuje štandardy v preprave tovaru s neutrálnymi emisiami CO2. V rámci svojej štandardnej výbavy bude obsahovaķ osvedĆené prvky, akými
sú systém MirrorCam a kokpit Multimedia Interactive.
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Premiérová novinka je k dispozícii ako dvojalebo trojnápravový nákladný automobil s prípustnou celkovou hmotnosķou 19 alebo 27 ton.
Pre eActros používa Mercedes-Benz Trucks globálnu platformovú architektúru: ePowertrain,
ktorej technologickým stredobodom je pohonná
jednotka - pevná elektrická náprava s dvoma výkonnými integrovanými elektromotormi a dvojstupĥovou prevodovkou. Akumulátor sériového
modelu eActros je vybavený tromi alebo štyrmi
akumulátormi, z ktorých má každý elektrickú
kapacitu približne 105 kWh. Maximálna kapacita akumulátora je 420 kWh a umožĥuje dosahovaķ dojazd až 400 km. Oba kvapalinou chla-

dené motory poskytujú nepretržitý výstupný
výkon 330 kW pri najvyššom výkone až špiĆkových 400 kW. Navyše, pri predvídavom riadení vozidla získava rekuperáciou elektrickú energiu spätne, priĆom energia, získaná pri brzdení
sa privádza späķ do akumulátorov vozidla a opätovne je sprístupnená na použitie hnaciemu systému. Vozidlo disponuje aj slušnou celkovou prípustnou hmotnosķou s prívesom - a to až 40 ton.
41
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eActros používa
Mercedes-Benz
Trucks globálnu
platformovú
architektúru:
ePowertrain,
ktorej technologickým stredobodom je pohonná
jednotka - pevná
elektrická náprava s dvoma
výkonnými
integrovanými
elektromotormi
a dvojstupĥovou
prevodovkou.

Dva integrované elektromotory ponúkajú veĝkú úĆinnosķ a konštantnú dodávku energie s vysokým poĆiatoĆným krútiacim momentom. Okamžitý krútiaci moment, aký poskytujú
elektromotory prepojené s dvojstupĥovou prevodovkou, zabezpeĆuje výrazné zrýchlenie, pôsobivý komfort a jazdnú dynamiku, ktoré umožĥujú omnoho uvoĝnenejšie jazdenie s menším
stresom, než pri konvenĆných naftou poháĥaných nákladných motorových vozidlách. V prevádzke pri plnom zaķažení si vodiĆi vnútri kabíny vychutnávajú nízku úroveĥ hluku, ktorá bola
znížená o 10 dB, Ćo zhruba zodpovedá zníženiu
citeĝnej úrovne hluku na polovicu. VĈaka nízkej hluĆnosti sú možné aj dodávky v noci. V porovnaní s naftovým nákladným vozidlom cítiķ aj
menej vibrácií. eActros možno nabíjaķ výkonom
až 160 kW: pri zapojení do bežnej 400-ampérovej nabíjacej stanice s jednosmerným prúdom
potrebujú tri akumulátory nieĆo vyše hodiny,
aby sa nabili z 20 na 80 percent.
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SpoloĆnosķ Mercedes-Benz Trucks zaĆlenila
eActros do ekosystému, poskytujúceho poradenstvo a služby, ako aj množstvo digitálnych riešení na zvyšovanie využiteĝnosti kapacity vozidla a optimalizovanie celkových nákladov na
jeho vlastníctvo. VĈaka tomu je napr. možné vytvoriķ vysoko realistický a zmysluplný profil používania elektrických nákladných motorových
vozidiel. Tento tzv. eConsulting nezahīĥa iba

elektrifikáciu vozového parku, ale aj plánovanie a implementáciu potrebných vecí do nabíjacej infraštruktúry a pripojenia k elektrickej sieti.
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SúĆasķou štandardnej výbavy vozidla eActros je
kokpit Multimedia Interactive, pomocou ktorého
je vodiĆ neustále informovaný o stave nabitia akumulátorov a zostávajúcom dojazde, ako aj aktuálnej a priemernej spotrebe. Navyše môžu manažéri
autoparkov využívaķ na efektívnu kontrolu svojich
vozových parkov aj digitálne riešenia portálu Fleetboard (individuálne vyvinutý systém manažmentu nabíjania, denník s Ćasmi jázd, státia a prestávkach v nabíjaní, mapovací nástroj zobrazujúci
aktuálnu polohu vozidla, stav nabitia akumulátora). eActros je navyše k dispozícii aj so službou
Mercedes-Benz Complete – so servisnou zmluvou,
ktorá zahīĥa balík pre kompletnú starostlivosķ, priĆom k tomu patrí aj intenzívna zákaznícka podpora pomocou služby Mercedes-Benz Uptime. V rámci toho plnoautomatizovaná diagnostika na diaĝku
nepretržite sleduje stav niekoĝkých systémov nákladného vozidla v reálnom Ćase. Spojením požiadaviek na opravy a údržbu tak možno znížiķ aj poĆet neplánovaných návštev dielne.
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VĈaka vysokému štandardu bezpeĆnosti majitelia modelu eActros nebudú musieķ robiķ žiadne ústupky, pokiaĝ ide o bezpeĆný zážitok z jazdy.
Vysokú úroveĥ bezpeĆnosti na cestách pre všetkých garantuje vo vozidle eActros množstvo asis-
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„

SúĆasķou štandardnej výbavy vozidla eActros je kokpit
Multimedia Interactive, pomocou ktorého je vodiĆ neustále
informovaný o stave nabitia akumulátorov a zostávajúcom
dojazde, ako aj aktuálnej a priemernej spotrebe.

tenĆných a bezpeĆnostných systémov a prvkov,
akými sú napr. špeciálne nárazové prvky s hliníkovým profilom, ktoré chránia akumulátory v prípade boĆného nárazu, zatiaĝ Ćo v nich integrované snímaĆe dokážu rozpoznaķ náraz. V takomto
prípade sa vysokonapäķový akumulátor automaticky izoluje od zvyšku vozidla. VodiĆ má okrem
toho možnosķ kedykoĝvek vypnúķ vysokonapäķovú sústavu priamo z kabíny. Pre posádky záchrannej služby sú pod sedadlami umiestnené
Ĉalšie izolaĆné body, pomocou ktorých sa dá deaktivovaķ vysokonapäķový systém. KeĈ je uvedený systém deaktivovaný, pohonný systém a funkcia nepretržitej brzdy prestávajú fungovaķ. Ak
zostane systém nízkeho napätia (24 V) aktívny,
prevádzkové brzdy, osvetlenie, výstražné svetlá a riadenie pokraĆujú v Ćinnosti. Pre lepšiu poĆuteĝnosķ voĆi úĆastníkom premávky je eActros
štandardne dodávaný s vonkajším akustickým
výstražným systémom (AVAS), pozostávajúcim
z dvoch reproduktorov - jedného vpredu a druhého vzadu. V závislosti od jazdných podmienok sa

prehrávajú zvuky pre jazdu vpred a vzad. Hluk
smerom dopredu simuluje tichý hluk ventilátora,
zatiaĝ Ćo opaĆne sa vydáva prerušovaný dvojtónový zvuk. DodatoĆnú bezpeĆnosķ pri odboĆovaní
vpravo poskytuje asistent odboĆovania, za zmienku stojí aj aktívny asistent núdzového brzdenia
s detekciou chodcov Active Brake Assist piatej generácie. Vyššiu bezpeĆnosķ pri odboĆovaní do zákruty, ako aj pri jazde v pozdęžnom smere garantuje asistent Sideguard Assist S1R. Pre svoje
vizuálne varovné správy používa S1R displej MirrorCam, ktorý je tiež nainštalovaný na eActros
- namiesto bežných hlavných a širokouhlých zrkadiel. Oba bezpeĆnostné systémy sú dodávané
v rámci štandardnej výbavy.
Premiérovo predstavený model eActros po
tom, ako s ním bolo najazdených - v rámci testovacích jázd po verejných komunikáciách - vyše
pol milióna kilometrov, zaĆne v rámci svojej sériovej výroby opúšķaķ výrobné linky nemeckého
mesta Wörth am Rhein od jesene tohto roka. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"//2 (

Priekopnícky
Ćin trojice
výrobcov
Traja poprední výrobcovia úžitkových
vozidiel, Daimler Truck, TRATON GROUP
a Volvo Group podpísali vyhlásenie
o úmysle postaviŎ a prevádzkovaŎ verejnú vysokovýkonnú nabíjaciu sieŎ pre
nákladné motorové vozidlá na diaīkovú
prepravu a zájazdové autobusy s elektrickým pohonom s akumulátormi v Európe.

D

ohoda predstavuje základ na založenie budúceho spoloĆného podniku, na ktorom sa
budú všetky tri strany rovnomerne podieĝaķ. Spustenie prevádzky spoloĆného podniku je naplánované na rok 2022. Zmluvné strany zamýšĝajú
spoĆiatku investovaķ spoloĆne 500 miliónov eur na
zriadenie aspoĥ 1 700 vysokovýkonných nabíjacích
miest v blízkosti diaĝnic, ako aj na logistických uz-

loch Ći miestach vykládok do piatich rokov od založenia spoloĆného podniku. Nabíjacie miesta by mali
byķ napájané ekologickou elektrinou. Plánovaný spoloĆný podnik bude maķ sídlo v holandskom Amsterdame a bude fungovaķ nezávisle. Ako v tejto súvislosti uviedol Martin Daum, výkonný riaditeĝ spoloĆnosti
Daimler Truck: „Európski výrobcovia nákladných
motorových vozidiel sledujú svoj spoloĆný cieĝ, aby
boli do roku 2050 klimaticky neutrálni. Na dosiahnutie tohto cieĝa je však nevyhnutné, aby išlo budovanie správnej infraštruktúry ruka v ruke so zavedením CO2-neutrálnych nákladných vozidiel.“ Ó
"51ѹ Ѻ ,1,ѹ&*)"//2 (
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Slovenská zastávka
Econic Roadshow

Mercedes-Benz Slovakia v spolupráci so svojím dlhoroāným
partnerom, spoloānosŎou CRH (Slovensko), pripravili poāas
leta pre slovenských zákazníkov možnosŎ zoznámiŎ sa
a vyskúšaŎ si nákladné vozidlo navrhnuté pre potreby
a špeciÀká mestskej prevádzky: Mercedes-Benz Econic.

I

de o nákladné vozidlo od základu navrhnuté na prevádzku v meste a pre aplikácie, ktoré si vyžadujú výbornú viditeĝnosķ
a excelentnú manévrovateĝnosķ. VĈaka
svojej úplne inak uloženej kabíne má v porovnaní s klasickým nákladným vozidlom

44

Econic neporovnateĝne lepší výhĝad a eliminuje
drvivú väĆšinu mītvych uhlov, ktoré majú štandardné nákladné vozidlá. OĆi vodiĆa sediaceho
za volantom Econicu sú v kabíne Direct
Vision na úrovni oĆí chodcov a cyklistov, preto má ideálnu priamu viditeĝnosķ. K maximálne-
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mu prehĝadu v premávke prispieva aj panoramatické zasklenie kabíny, vrátane presklených
skladacích dverí na strane spolujazdca. VodiĆ sa
tak môže spoĝahnúķ na dokonalé priame výhĝady v každej jazdnej situácii, vrátane odboĆovania v neprehĝadných zákrutách alebo cúvania
do úzkych alebo neprehĝadných priestorov, ktoré sú v mestách Ćasté.

kých skúseností mali poĆas podujatia možnosķ
posadiķ sa do kabíny Econicu v konfigurácii domiešavaĆ 8x4 s natáĆacou zadnou nápravou
a absolvovaķ krátky testovací okruh v rámci Bratislavy. Mercedes-Benz Econic poháĥa šesķvalcový
7,7-litrový motor spęĥajúci emisnú normu Euro 6d
s max. výkonom 260 kW (354 k). Zákazníci majú
na výber medzi prevodovkou PowerShift a automatickou šesķrýchlostnou prevodovkou. Vozidlo
disponuje aj silnou motorovou brzdou s brzdným
výkonom 300 kW. Econic je ideálnou voĝbou pre
množstvo aplikácií, akými sú zvoz odpadu, zásobovanie, mestská preprava stavebných materiálov
alebo letiskové servisné služby. Ó

Econic je už v štandardnej výbave
dodávaný s kotúĆovými brzdami
na všetkých nápravách a so vzduchovým odpružením.
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Vynikajúci výhĝad z pozície vodiĆa v Econicu
dopęĥa celý rad aktívnych aj pasívnych bezpeĆnostných systémov. VodiĆovi pomáha napríklad
systém automatického núdzového brzdenia, aktívny brzdový asistent piatej generácie ABA 5,
asistent odboĆovania vpravo, asistent rozjazdu
do kopca alebo voliteĝný kamerový systém, ktorý pomáha eliminovaķ zostávajúce mītve uhly.
Econic je už v štandardnej výbave dodávaný s kotúĆovými brzdami na všetkých nápravách a so vzduchovým odpružením. To uĝahĆuje v prípade potreby zvýšiķ jeho svetlú výšku
o 160 mm. Ku komfortu vodiĆa prispieva unikátna koncepcia kabíny aj tým, že do nej dokáže
nastúpiķ pohodlne a bez námahy. Econic má totiž nízky nástupný schodík, ktorý uĝahĆuje Ćasté nastupovanie a vystupovanie a ku komfortu
prispieva aj možnosķ nastupovaķ a vystupovaķ
do kabíny vzpriamene alebo otvoriķ vodiĆove
dvere až do 90° uhla.

 "01"7!,-/3,2"7+"%ť!

RoĆne podĝa štatistík vyhasne na európskych
cestách v dôsledku smrteĝných dopravných nehôd približne 20 000 ĝudských životov. Strety
úĆastníkov cestnej premávky s nákladnými vozidlami bývajú vzhĝadom na veĝkosķ a robustnosķ týchto vozidiel obzvlášķ závažné a práve Econic predstavuje alternatívu, ktorá v praxi
výrazným spôsobom zvyšuje bezpeĆnosķ cestnej premávky. Zákazníci si to mohli vyskúšaķ
na vlastnej koži. Okrem informácií a praktic45
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Štart vodíkovej ofenzívy
Spoloānosti Daimler Truck AG a Shell New Energies NL B.V. („Shell”) chcú
spoloāne presadiŎ zavedenie nákladných motorových vozidiel s vodíkovými
palivovými ālánkami v Európe.

V

tejto súvislosti plánujú vybudovaķ vodíkovú
tankovaciu infraštruktúru a dosiahnuķ, aby
zákazníci využívali nákladné motorové vozidlá s palivovými Ćlánkami a tým docieliķ dekarbonizáciu nákladnej cestnej dopravy. SpoloĆnosķ Shell
plánuje vybudovaķ vodíkovú tankovaciu sieķ na zelený vodík najskôr medzi troma miestami výroby v holandskom Rotterdame, ako aj v Kolíne a v Hamburgu. Zároveĥ, od roku 2024 plánuje prevádzkovaķ
Ćerpacie stanice pre ķažké nákladné motorové vozidlá medzi týmito troma lokalitami. Daimler Truck
v nadväznosti na tieto kroky plánuje odovzdaķ prvé
vodíkové ķažké nákladné motorové vozidlá zákazní-

kom už v roku 2025. Plán oboch partnerov taktiež
poĆíta s neustálym rozširovaním vodíkovej infraštruktúry v rámci tohto koridoru, aby od roku 2030
mohlo byķ v prevádzke až 150 vodíkových Ćerpacích
staníc a približne 5 000 ķažkých nákladných motorových vozidiel s palivovými Ćlánkami znaĆky
Mercedes-Benz. Už od roku 2025 by mal maķ koridor celkovú dęžku 1 200 km.
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V rámci spolupráce chcú Shell a Daimler Truck
vytvoriķ vodíkovú infraštruktúru, optimálne prispôsobenú požiadavkám zákazníka a aj preto plánujú
etablovaķ otvorený štandard na tankovanie vodíka.
Ten by mal definovaķ rozhranie a interakciu medzi
nákladným motorovým vozidlom a Ćerpacou stanicou, a umožniķ tak efektívne, spoĝahlivé a bezpeĆné tankovanie vodíka optimalizované pre zákazníkov. K úĆasti na tomto zámere sú pozvaní aj Ĉalší
potenciálni partneri. SpoloĆným cieĝom je snaha dosiahnuķ, aby nákladné motorové vozidlá predstavovali Ćo najskôr ekonomickú alternatívu voĆi dieselovým nákladným motorovým vozidlám – a tým sa
pomohlo znižovaķ emisie CO2. Ako poznamenal na
margo spolupráce Martin Daum, predseda predstavenstva spoloĆnosti Daimler Truck a Ćlen správnej
rady spoloĆnosti Daimler: „... nákladné motorové vozidlá s vodíkovými palivovými Ćlánkami budú kĝúĆovým prvkom CO2-neutrálnej prepravy budúcnosti.
Naša bezprecedentná spolupráca ako dvoch veĝkých
zástupcov odvetvia prináša odpoveĈ na otázku, Ćo
by malo prísķ skôr: infraštruktúra alebo vozidlá. Obe
musia ísķ ruka v ruke. Obaja máme mimoriadnu radosķ z tohto dôležitého spoloĆného kroku.“ SpoloĆnosti Daimler Truck aj Shell sú zakladajúci Ćlenovia nedávno vzniknutého konzorcia H2Accelerate.
Záujmová skupina predstavuje centrálnu platformu
na zavedenie vodíkovej prepravy v Európe. Dohoda so spoloĆnosķou Shell je súĆasķou plánov spoloĆnosti Daimler Truck na zavedenie nákladných motorových vozidiel s palivovými Ćlánkami, a zároveĥ
predstavuje rozšírenie existujúcej siete vodíkových
Ćerpacích staníc spoloĆnosti Shell v Európe a v Severnej Amerike. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"//2 (
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Šķastná sedmiĆka
SpoloānosŎ Mercedes-Benz Slovakia odovzdala svojmu dlhodobému partnerovi,
spoloānosti TransPlus Slovensko, sedem Ŏahaāov Mercedes-Benz Actros.

T

ransPlus Slovensko sa špecializuje na prepravu sušených sypkých surovín a materiálov a svoje služby poskytuje zákazníkom
po celej Európe. Dôvodov, preĆo sa spoliehajú na
znaĆku Mercedes-Benz, je viacero, tak z pohĝadu
prevádzky, ako aj z pohĝadu bezpeĆnosti a komfortu vodiĆa.
„Jedným z dôvodov, preĆo dlhodobo prevádzkujeme vozidlá Mercedes-Benz, je hlavne rozsiahla servisná sieķ, ktorá pokrýva nielen Slovensko, ale aj Ĉalšie krajiny, ako Rakúsko, ąeská
republika alebo MaĈarsko, kam dopravujeme
denne stavebné hmoty. Oceĥujeme tiež rýchlu
distribúciu náhradných dielcov v rámci servisnej siete,“ hovorí Managing Director TransPlus
Slovensko, Michal Novák.
Firma pri svojej Ćinnosti dbá na najvyššiu bezpeĆnosķ, a tá je Ĉalším dôležitým faktorom, preĆo sa spoliehajú práve na vozidlá Mercedes-Benz. „V súĆasnosti prevádzkujeme 53 ķahaĆov
Mercedes-Benz. V rámci našej skupiny CRH je
na prvom mieste bezpeĆnosķ, a preto aj jedným
z hlavných dôvodov, preĆo si zaobstarávame vo-

zidlá Mercedes-Benz, sú ich bezpeĆnostné a asistenĆné systémy, ktoré sú podĝa nášho názoru najlepšie na trhu,“ vysvetĝuje Michal Novák.
Okrem bezpeĆnosti podĝa jeho slov oceĥujú tiež
spoĝahlivosķ, nízke náklady na prevádzku a šetrnosķ k životnému prostrediu a to aj v nároĆných
aplikáciách, akými je preprava sypkých surovín
a materiálov. Ó
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AUTOBUSY

SPLNIA VŠETKY
POŽIADAVKY
Intouro, Sprinter City 75 a Sprinter Travel 75 svojím záberom
splnia všetky požiadavky kladené na medzimestskú dopravu,
krátke výlety, exkurzie atĈ.

48
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a 47 miestami na sedenie a nakoniec príde na
trh trojnápravové Intouro L s dęžkou karosérie
14,88 m, rázvorom 7,18 + 1,6 metra a štandardným poĆtom miest na sedenie 71.
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Veĝká pozornosķ je venovaná vodiĆovi – jeho
bezpeĆnosti, ergonómii, komfortu… Za všetko spomenieme automatickú parkovaciu brzdu, ktorá zvýši jeho komfort aj pokoj v duši.
ąasto sa totiž stávalo, že vodiĆ zastavil, vystúpil a nechal nezabrzdený autobus, ktorý sa následne mohol posunúķ a spôsobiķ škodu. Teraz,
keĈ vodiĆ odopne svoj bezpeĆnostný pás, elektronika automaticky aktivuje parkovaciu brzdu.
Druhým pomocníkom je funkcia Hold, ktorú vodiĆ aktivuje tým, že po zastavení stlaĆí brzdový pedál silnejšie. Pre kontrolu Ćinnosti sa na
prístrojovej doske zobrazí kontrolka. Potom už

N

ový Mercedes-Benz Intouro pokrýva široký rozsah použitia – poĆnúc
vysokopodlažnými autobusmi s batožinovým priestorom pod podlahou
využívaných na medzimestskú dopravu, cez školský autobus, shuttlebus, zmluvnej
dopravy zamestnancov až po zájazdové autobusy
využívané na jednodĥové exkurzie Ći výlety. Portfólio verzií je také rozsiahle ako nikdy predtým.
V prvej fáze budú k dispozícii modely Intouro
s dęžkou karosérie 12,18 metra, rázvorom osí náprav 6,08 metra, poĆtom miest na sedenie 51 až
55 a Intouro M s dęžkou 13,09 metra, rázvorom
6,99 m a 59 – 63 miestami. Verzia M je o 23 cm
kratšia, ako bola predošlá generácia, a zároveĥ
má kratší rázvor osí náprav, Ćo sa pretavilo do
lepšej obratnosti. Nasledovaķ bude krátke Intouro
K s dęžkou karosérie 10,75 m, rázvorom 5,27 m
49
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zovanou alebo klasickou automatickou prevodovkou. Robotizovaná je vhodná pre dlhšie
trasy s menším poĆtom zastávok, klasická automatická zasa
na prevádzku s Ćastejšími zastávkami alebo s väĆším podielom mestskej premávky.

)ľ3")&(û+&

môže uvoĝniķ brzdový pedál a na semafore Ći
zastávke môže Ćakaķ bez toho, aby držal nohu
na brzde. Nové Intouro je prvým autobusom
Mercedes-Benz využívajúci novú elektrickú
platformu. Tá je základom pre nové bezpeĆnostné a asistenĆné systémy, s ktorými Intouro nastavuje nové štandardy vo svojej triede. VodiĆa tak môže podporovaķ napr. aktívny brzdový
asistent piatej generácie (ABA 5), asistent odboĆovania (Sideguard Assist) s detekciou chodcov
a cyklistov a mnoho Ĉalších.

,
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Veĝká pozornosķ
je venovaná
vodiĆovi – jeho
bezpeĆnosti,
ergonómii, komfortu... Za všetko
spomenieme
automatickú parkovaciu brzdu,
ktorá zvýši jeho
komfort aj pokoj
v duši.

Pri vývoji nového modelu Intouro konštruktéri
urobili všetko preto, aby dosiahli nižšiu spotrebu.
Zaujímavosķou je napríklad mechanizmus, ktorý
pri vyššej rýchlosti spúšķa karosériu nižšie, Ćím sa
zlepšuje aerodynamika. UžitoĆným pomocníkom
je monitoring tlaku vzduchu v pneumatikách, ktorý sa dodáva v opcii. KĝúĆovým pre zníženie spotreby je tiež zníženie hmotnosti. V porovnaní s predošlou generáciou je nové Intouro ĝahšie o 300 kg.
Pozornosķ bola venovaná aj servisným nákladom, viaceré prvky pochádzajú z dielne nákladných vozidiel Mercedes-Benz, napríklad svetlomety z Actrosu.
Dvojnápravové modely majú 7,7-litrový motor OM 936 s výkonom 220 kW (299 k), resp.
1 200 Nm alebo 260 kW (354 k), resp. 1 400 Nm,
trojnápravové majú 10,7-litrový motor OM
470 s 290 kW (394 k), resp. 1 900 Nm. Oba optimalizované s ohĝadom na zníženie spotreby a emisií. ąo sa týka prevodoviek, v závislosti od motora
si môže zákazník zvoliķ medzi manuálnou, roboti-

Tam, kde sa kvôli úzkym
cestám, ostrým zákrutám, zákrutám v tvare „U“, ale aj kvôli mostom s nízkou nosnosķou
a pod. veĝké autobusy nedostanú, tam sa zaĆína priestor
pre minibusy Mercedes-Benz
Sprinter City 75 a Sprinter Travel 75. A nielen to, Sprinter
City 75 je napríklad výhodnou
alternatívou k veĝkým autobusom v Ćase nízkeho
vyķaženia – napríklad v priebehu denných hodín,
keĈ sú ĝudia v práci alebo, naopak, v Ćase noĆných
hodín, prípadne cez víkend, keĈ je cestujúcich prirodzene menej. Rovnako môže byķ výbornou alternatívou pre zber menšieho poĆtu ĝudí z odĝahlejších miest – na tzv. „prvej míli“. Sprinter Travel
75 je zasa kompaktný a obratný turistický autobus pre návštevy horských oblastí Ći historických
miest, kde sú cesty užšie a zákruty ostrejšie.
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Sprinter City 75 a Travel 75 vlastne dopęĥajú
paletu minibusov Sprinter urĆenú na prepravu
osôb – Sprinter Transfer 35 a 45, Sprinter City
45 a Sprinter Mobility 23. Avšak pozor, Sprinter
City 75 a Travel 75 nie sú zasa úplne Sprinterom. Smerom od B-stępika dozadu sú totiž technicky celkom iné. Majú vlastnú samonosnú minibusovú štruktúru – skelet podobný veĝkým
autobusom. Ani rázvor osí náprav 5 100 mm
nemá v modelovom rade Sprinter obdobu. Najdlhšiu verziu Sprinteru oba spomínané minibusy presahujú o 775 mm. Oba modely zároveĥ
využívajú zadnú nápravu so vzduchovým pružením, dvojmontážou a vysokou nosnosķou, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre minibusy. City
75 má nové sedadlá Inter Star Sprinter, ktoré sú
komfortnejšie a zároveĥ bezpeĆnejšie, pretože
všetky majú trojbodový bezpeĆnostný pás. Travel 75 má ešte komfortnejšie sedadlá Travel Star
Xtra, ktoré sú dostupné v dvoch verziách. Samozrejmosķou je možnosķ konfigurácie poĆtu a rozmiestnenia sedadiel.
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Oba modely sú mercedesom telom aj dušou,
majú mimoriadnu bezpeĆnostnú výbavu. Za všetky spomenieme adaptívny stabilizaĆný program,
stabilizáciu vozidla pri silnom boĆnom nárazovom
vetre Crosswind Assist, asistent núdzového brzdenia Active Brake Assist, systém vedenia v jazdnom
pruhu Active Lane Assist, sledovanie pozornosti
vodiĆa Attention Assist, ale v ponuke je aj cúvacia
kamera Ći adaptívny tempomat DISTRONIC.
City 75 je poháĥaný 2,2-litrovým motorom so
120 kW (163 k) a 360 Nm, Travel 75 má pod kapotou šesķvalcový trojliter so 140 kW (190 k)
a 440 Nm. V oboch prípadoch je motor spojený
s automatickou prevodovkou 7G-TRONIC PLUS,
ktorá využíva hydrodynamický meniĆ. Samozrejmosķou je trojstupĥový elektrický retardér Telma.

 Ҍтъ

Veĝkou výzvou ostatného obdobia sú „proticovidové“ opatrenia, ktoré sa nevyhli ani autobusom.
Mercedes-Benz na ne reagoval zavedením viacerých opatrení. V modeloch urĆených na medzi-

mestskú prepravu môže byķ za vodiĆom a vedĝa
neho deliaca stena. K dispozícii sú aj bezkontaktné
dávkovaĆe dezinfekĆnej látky pri dverách. Najdôležitejšie však je, že v klimatizaĆnom systéme sú integrované špeciálne aktívne filtre, ktoré zachytávajú aj vírusy. SúĆasķou pandemickej ochrany je aj
výkonnejšia klimatizácia, ktorá zabezpeĆuje rýchlejšiu výmenu vzduchu v kabíne. V závislosti od
veĝkosti autobusu a od typu klimatizaĆnej sústavy sa napríklad v kabíne modelu Intouro vymení
vzduch každé dve až štyri minúty. Ó
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Aktívne filtre v autobusoch
Divízia Daimler Buses poāas pandémie koronavírusu inštalovala viacvrstvové
progresívne vysokovýkonné Àltre pevných āastíc na palubu už vyše
5 000 autobusov znaāiek Mercedes-Benz a Setra.

D

ôvod je prostý - spolieha na maximálnu bezpeĆnosķ prostredníctvom aktívneho filtra,
ktorý používa v kombinácii s osvedĆenými
systémami klimatizaĆných zariadení. Tieto viacvrstvové progresívne vysokovýkonné filtre pevných
Ćastíc disponujú antivírusovou funkĆnou vrstvou,
ktorá odfiltruje až 99 percent aerosólov v interiéri.
Takto dovybavené vozidlá, v ktorých sa medzi jednou až štyrmi minútami dokáže kompletne vymeniķ vzduch, sú oznaĆené dobre viditeĝnou nálepkou
v oblasti nástupu. A nielen to. V záujme ochrany vodiĆov pred kvapôĆkovou infekciou dovybavila Divízia Daimler Buses doposiaĝ až 5 000 mestských
a medzimestských linkových autobusov, ako aj zájazdových autobusov oboch znaĆiek ochrannými
dverami vodiĆa pochádzajúcich z vlastného vývoja.
Celoplošné deliace prieĆky z bezpeĆnostného skla
alebo plastového polykarbonátu sú tak v prípade záujmu dostupné pre nové vozidlá, ale aj ako riešenie
pre dodatoĆné vybavenie. Ó
"51ѹ Ѻ ,1,ѹ&*)"//2 (
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FUSO

ExpediĆné
Fuso
®
by VAK-EV
Prednosti všestrannej
a multifunkānej použiteīnosti
īahkého nákladného motorového
vozidla Fuso Canter 6c18 4x4,
dokázali slovenskí konštruktéri
využiŎ na „postavenie“ prototypu
atraktívneho vysokokvalitného
expediāného vozidla.

S

tanislav VanĆo, majiteĝ spoloĆnosti VAK® z Jacoviec, spolu so svojím
synom Marekom (ktorý mal „pod
palcom“ najmä elektroniku) a ich
kamarátom Karolom Bielichom (špecialistom na interiér vozidla), po dvoch rokoch príprav, technickej realizácii a nároĆnej
homologizácii predstavili výsledok svojej práce a úsilia, v podobe expediĆného vozidla Land
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Roamer® CS1-21. Ide o špeciálne skonštruované obytné expediĆné vozidlo na ĝahkom podvozku Fuso Canter, s moderným interiérovým
dizajnom a najmodernejšími technickými pomôckami a vybavením. Vozidlo je urĆené na
zdolávanie zložitých terénnych trás a celoroĆný pobyt v nároĆných poveternostných podmienkach.
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Motorom celej myšlienky bol podĝa Stanislava VanĆa jeho syn Marek. Ten argumentoval tým, že ponuka karavanov je síce veĝká,
ale predsa len existuje „diera na trhu“ a to expediĆné vozidlá, s ktorými je Ćlovek nezávislý od kempingov a nevadia ani prípadné zložitosti terénu. ExpediĆné vozidlá sú zaujímavé
a žiadané v posledných rokoch najmä dynamickými ĝuĈmi, milujúcimi dobrodružstvo,
adrenalín a slobodu. Bonusom celej konštrukcie je ešte fakt, že i keĈ postavili sebestaĆné
expediĆné vozidlo, je možné ho pripojiķ aj na
zdroj elektrickej energie v kempe (hoci práve tie sú v posledných dvoch-troch rokoch
v atraktívnych prímorských oblastiach preplnené). Aj preto ten, kto má expediĆné vozidlo,
je v tejto situácii víķazom, pretože má na výber. Ale nielen to: majiteĝom špeciálu sa otvára možnosķ poznávaķ atraktívne miesta a krajiny, ktoré sú dosiaĝ neobjavené a nezniĆené
masovým turizmom.
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„Dôvod, preĆo sme postavili expediĆné vozidlo na modeli
Fuso Canter
je prostý: mali
sme s ním veĝmi dobré skúsenosti z praxe
už v minulosti. Vozidlá tejto
znaĆky používam aj v rámci podnikania.
Koniec koncov,
Fuso má viaceré veĝmi dobré vlastnosti. ąi
už ide o skvelú manévrovaciu schopnosķ – a to tak v teréne, ako aj na ceste, vysokú trakciu, alebo to, že
s vlastnou hmotnosķou 2,8 tony je ĝahké a ideálne na Ĉalšiu nadstavbu, ktorá nesmie prekroĆiķ
celkovú hmotnosķ 7 ton. Zároveĥ sa dokáže „šplhaķ“ do svahu, má vyhovujúcu svetlú výšku, zaraditeĝný redukĆný prevod, zapínateĝný pohon
všetkých kolies Ći štandardný zadný uzávierkový diferenciál. Navyše, náš prototyp je vybavený tuhým rámom s výstužou podvozka pre jeho
vyššiu tuhosķ a špeciálne pružinové uchytenie
nadstavby. Až z Austrálie sme doviezli špeciálne konštrukĆné komponenty, medzi ktoré patria napr. špeciálny systém odpruženia, ktorým

,

sú parabolické perá a športové tlmiĆe, zliatinové kolesá, samosvor v prednom diferenciáli alebo tlmiĆ riadenia a Ĉalšie „vychytávky.“ Skvelú
motorizáciu nášho expediĆného Fusa garantuje aj úĆinný 3 l motor BlueTec® 6 s výkonom
162 kW (217 k), spęĥajúci emisnú normu Euro
VI,“ vysvetĝuje Stanislav VanĆo. Zároveĥ dodáva, že ich upravené vozidlo má veĝmi precízne izolovaný skelet, v interiéri použitý atraktívny dubový masív, elektronicky otvárané strešné
okno, Ći nástupné schody, samonavádzací satelit, fotovoltiku, výborný podvozok a tiež nízku
spotrebu paliva. Okrem týchto všetkých exkluzívnych prvkov má Fuso jednu nepopierateĝnú
praktickú výhodu: je modelom a znaĆkou, ktorá
má technickú podporu aj v najodĝahlejších kútoch nielen Európy, ale aj Ázie a ostatných kontinentov sveta.

ExpediĆné vozidlo
znaĆky Fuso je špeciálom, ktorý nikdy
nebude urĆený pre
masový trh a bežného zákazníka.

Ę,Ě)"'Ѿ

ExpediĆné vozidlo znaĆky Fuso je špeciálom, ktorý nikdy nebude urĆený pre masový
trh a bežného zákazníka. Vymedzuje to už aj
cena, ktorá v danom prevedení presahuje 200-tisíc eur. Nadšení stavitelia špeciálu sú však optimisti a veria, že sa Ćoskoro pustia do nového
projektu. Možno aj do novej výzvy – stavby expediĆného vozidla Fuso na zákazku, úplne na
mieru a podĝa konkrétnych požiadaviek zákazníka, ktorý presne takýto typ vozidla potrebuje a chce. Ó
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FUSO

Ešte dokonalejší Canter
Od konca augusta bol v rámci Európy spustený predaj nového a ešte
dokonalejšieho īahkého nákladného motorového vozidla FUSO Canter.

S

amotný model je vĈaka najmenšiemu priemeru otáĆania vo svojej triede, svojmu vysokému užitoĆnému zaķaženiu a všestrannosti
dlhodobo mimoriadne žiadaným vo svojom segmente. Novinka navyše prináša modernú kabínu,
väĆšiu bezpeĆnosķ a komfort. K dispozícii je v piatich hmotnostných triedach (od 3,5 t do 8,55 t),
so šiestimi rázvormi (od 2 500 mm do 4 750 mm),
s troma silnými motormi (od 130 do 175 k) a s troma variantami kabín: S – štandard, široký 1,7 m,
C – komfort, široký 2,0 m a D-dvojitá kabína - so
šírkou 2,0 m. Premiéru zažíva aj ponuka modelu
s celkovou prípustnou hmotnosķou 3,5 t s kabínou
štandard s pravostranným riadením. VĈaka rázvoru (3 400 mm) pre modely 3S má lepšiu kombinovateĝnosķ s nadstavbami, priĆom zásluhou novej
kompaktnej výfukovej sústavy spęĥa emisnú normu EURO VI – STEP E.

+,Ʒ013,36)"-Ɔ"+ľ
Novonavrhnutá predná Ćasķ vozidla kombinuje tradiĆné dizajnové prvky s modernými tvarmi. Exteriér kabíny odzrkadĝuje aj tzv. dizajnovú identitu Black Belt znaĆky FUSO, štíhle línie
kabíny integrujú moderné svetlomety s LED (sú
k dispozícii na želanie), prinášajúce až o 30 %
lepšiu viditeĝnosķ. Nový Canter si možno objednaķ s bezpeĆnostným systémom Sideguard
Assist®, ktorý varuje pred pohybujúcimi sa objektmi a stacionárnymi prekážkami na strane
spolujazdca nákladného motorového vozidla pomocou radarových snímaĆov.
BezpeĆnosķ garantujú aj pokroĆilý systém núdzového brzdenia (AEBS), elektronický systém stabilizácie (ESP®) a systém varovania pred
opustením jazdného pruhu (LDWS). Zaujmú aj
nová funkcia Autolight Ći zosilnená ochrana proti podbehnutiu vzadu.
Medzi vylepšenia nového modelu Canter patrí
nepochybne aj lepšia zvuková izolácia, pôsobivo
nízka úroveĥ vnútorného hluku, priestranná kabína s dobrým výhĝadom, nízka nástupná výška, ako aj pohodlný prechod od sedadla vodiĆa
k sedadlu spolujazdca. To všetko pre Ćo najväĆší
komfort, bezpeĆnosķ a efektívnosķ samotnej prevádzky vozidla. Ó
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

Vozidlá zo „zelenej“ ocele
Mercedes-Benz sa ako prvý výrobca vozidiel zúāastní na švédskom startupe
H2 Green Steel (H2GS), ktorého hlavným cieīom je používanie ocele bez CO2
v sériových vyrábaných vozidlách.

U

deje sa tak od roku 2025, priĆom znaĆka
Mercedes-Benz dodávaním vozidiel so „zelenou“ oceĝou na automobilový trh nielenže
výrazne zníži svoju stopu CO2, ale prispeje aj k CO2-neutralite. Ide o Ĉalší krok, ktorým sa spolu s plánom Ambition 2039 snaží Mercedes-Benz do roku
2039 dosiahnuķ kompletne prepojený a CO2-neutrálny autopark – a to dokonca o jedenásķ rokov skôr,
ako to predpisuje zákonodarstvo EÚ! Podĝa slov
Markusa Schäfera, Ćlena predstavenstva spoloĆností Daimler AG a Mercedes-Benz AG; zodpovedného
za koncernový výskum Daimler a COO Mercedes-Benz: „VĈaka úĆasti na startupe H2 Green Steel vysiela Mercedes-Benz dôležitý signál na urýchlenie
zmeny v oceliarskom priemysle a na zvýšenie dostupnosti ocele bez CO2. V prvom kroku investujeme do startupu sumu medzi jedným a desiatimi
miliónmi. Ako preferovaný partner startupu prinesieme zelenú oceĝ na trh už v roku 2025 v rôznych
modeloch.“ Príklad úspory predstavuje napr. sedan znaĆky Mercedes-Benz, ktorý pozostáva v priemere z 50 % z ocele, Ćo znamená, že samotný materiál predstavuje pri výrobe približne 30 % emisií
CO2. Mercedes-Benz svojím partnerstvom na startupe nastoĝuje aktívne a konzekventne jednu z najväĆších výziev v automobilovom priemysle na ceste k CO2-neutralite.
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VĈaka novému a inovatívnemu procesu výroby bude výroba ocele u dodávateĝov bez CO2. Kým
v prípade klasickej vysokej pece vzniknú pri výrobe
jednej tony ocele v priemere viac ako dve tony emisií CO2, pri novom procese výroby ocele využíva dodávateĝ namiesto koksu vodík a elektrický prúd zo
100 % obnoviteĝných zdrojov. Vodík slúži ako redukĆný plyn, ktorý rozpúšķa a viaže kyslík zo železnej rudy. Pri tomto procese nevznikajú na rozdiel od
výroby pomocou koksu žiadne emisie CO2, ale voda.
Na energiu potrebnú pri výrobe využíva dodávateĝ
elektrický prúd zo 100 % obnoviteĝných zdrojov.
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Mercedes-Benz konzekventne pracuje so všetkými svojimi dodávateĝmi ocele na redukcii emisií

CO2 - v rámci dodávateĝského reķazca ocele - na ceste smerujúcej k „zelenej“ oceli. A nielen to. Zároveĥ
sa zasadzuje o zodpovedné obstarávanie ocele, priĆom tým, že je Ćlenom iniciatívy Responsible Steel
Initiative sa aj aktívne podieĝa na vývoji certifikovateĝného štandardu trvalej udržateĝnosti pre oceliarsky priemysel. Zelená politika sa tak následne odráža aj na celom hodnotovom a dodávateĝskom reķazci.
Dodávatelia, ktorí v prípade znaĆky Mercedes-Benz
tvoria viac ako 85 % roĆného objemu nákupu, už
podpísali tzv. Ambition Letter, v rámci ktorého súhlasili s tým, že budú znaĆke Mercedes-Benz v budúcnosti dodávaķ iba CO2-neutrálne produkty.
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SpoloĆnosķ H2 Green Steel (H2GS) bola založená v roku 2020, priĆom plánuje do roku 2030
vyrobiķ päķ miliónov ton ocele bez fosílnych palív. Týmto spôsobom prispeje k dekarbonizácii európskeho oceliarskeho priemyslu, jedného
z najväĆších producentov oxidu uhliĆitého. Miesta výroby startupu H2GS vzniknú vo švédskych
mestách Boden a Luleå. Zakladateĝom a najväĆším akcionárom je spoloĆnosķ Vargas, ktorá je
zároveĥ spoluzakladateĝom a jedným z najväĆších akcionárov spoloĆnosti Northvolt. Ó
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SERVIS

Pripraveným
šķastie praje!
Ani sme sa nenazdali a horúce
letné slneāné dovolenkové dni sú
nenávratne za nami. A hoci je stále
len jeseĵ, je nesmierne dôležité si
uvedomiŎ pravdivosŎ slov, že
najdôležitejším predpokladom
úspechu je byŎ vāas pripravený...

T

áto tisícnásobne preverená pravda sa
týka nielen ĝudí, ale napr. aj motorových vozidiel, ktoré dostali „zabraķ“
nielen na asfaltkách rozpálených od
slnka, ale aj na piesĆitom, Ći kamen-

nom teréne. A práve preto je veĝmi dôležité si
práve teraz, hneĈ skraja jesene, „kondiĆne“ pripraviķ svoje vozidlo na zimné nástrahy poĆasia
Ćakajúceho „za rohom“. Pretože v momente, keĈ
sa zobudíte do bieleho rána, je už na akúkoĝvek
„regeneraĆnú“ údržbu vozidla, Ći jeho „prezúvanie“ znaĆne neskoro. Zima sa zaĆína pri teplote 7 °C, pri ktorej sa letné pneumatiky „nelepia“ na cestu, a tak strácajú svoju správnu
funkciu a bezpeĆnosķ. A na to, že bude teplý koniec roka, sa pri výkyvoch poĆasia veĝmi spoliehaķ nedá...
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Z praktického a aj logického hĝadiska je výhodné sa objednaķ na prezutie skôr, než teploty
klesnú k bodom mrazu. Dá sa to viacerými spôsobmi: pomocou aplikácie Mercedes me service,
v rámci ktorej je priamo nastavená ponuka na
„dohodnúķ termín servisu,“ priĆom si v nasledujúcich krokoch zákazník zvolí servisného partnera, ktorý mu najviac vyhovuje. Po tom, ako
si zvolí autorizovaný servis, si navolí servisný
úkon „prezutie“ a následne dátum a celú túto
objednávku na záver potvrdí (uvedený on-line
postup sa dá realizovaķ aj na stránke www.mercedes-benz.sk). ćalšími možnosķami objednania
sú telefonické, mailové alebo osobné.
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pneumatík tak, aby boli na Ĉalšie na prezutie
už pripravené na sklade.
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Vedeli ste, že zimné pneumatiky skracujú
v zime brzdnú dráhu a znižujú tak riziko nehody? Hoci mnohí vodiĆi stále uprednostĥujú celoroĆné pneumatiky, neuvedomujú si, že tie sa pri
veĝmi nízkych teplotách správajú rovnako, ako
letné pneumatiky - ich brzdná dráha je v porovnaní so zimnými pneumatikami až o 30 % dlhšia! Aj to je dôvod, preĆo je urĆite rozumnejšie
prezuķ vaše vozidlo do originálnych zimných
pneumatík, odporúĆaných znaĆkou
Mercedes-Benz, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám vášho vozidla a pridávajú na
bezpeĆnosti, kvalite, ale aj dizajne vášho auta...

Autorizovaní servisní partneri znaĆky
Mercedes-Benz
na Slovensku ponúkajú aj možnosķ
sezónneho uskladnenia pneumatík
alebo celých takzvaných „kompletov“,
t.j. pneumatík na
diskoch.

Viac informácií o online rezervaĆnom systéme
nájdete na www.mercedes-benz.sk/OAB. Ó
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Pokiaĝ stále váhate, Ći pneumatiky na svojom
vozidle máte prezuķ, alebo tak uĆiníte, až vtedy, keĈ nastane veĝká zima, je potrebné poĆítaķ
s tým, že prezúvanie je súĆasķou platnej legislatívy. Tá priamo nariaĈuje prispôsobiķ pneumatiky podmienkam na ceste. Druhým dôvodom sú
poisķovne, ktoré prihliadajú na fakt, Ći nesprávne „obutie“ nebolo dôvodom nehody. Tretí dôvod
by mal byķ pre každého majiteĝa motorového vozidla tým najdôležitejším. Je ním jeho vlastná
bezpeĆnosķ, ako aj bezpeĆnosķ posádky, ktorá sa
vo vozidle vezie.
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Autorizovaní servisní partneri znaĆky
Mercedes-Benz na Slovensku ponúkajú aj možnosķ sezónneho uskladnenia pneumatík alebo
celých takzvaných „kompletov“, t.j. pneumatík
na diskoch. Využitie tejto služby je pritom o to
cennejšie, že sa zákazník absolútne nemusí trápiķ s odvozom, dovozom kolies, priĆom mu konkrétny servis pri uskladnení zároveĥ aj odborne
skontroluje hębku dezénu a samotný stav pneumatiky. V prípade, ak by bola pneumatika už
na konci svojej životnosti, je tak klient okamžite v predstihu o vzniknutej situácii informovaný
a v pokoji si môže dohodnúķ objednanie nových
57
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SVET MERCEDESU

Exkluzívna
premiéra EQS
V jedineāných priestoroch Zámku Šimák v Pezinku
sa v lete konalo exkluzívne predstavenie nového
prémiového plne elektrického modelu EQS.

V

príjemnej a výnimoĆnej
„zámockej“ atmosfére
sa na tomto dlho oĆakávanom evente zúĆastnili klienti striebornej
hviezdy, pozvaní z celého Slovenska.
Rovnako nechýbali ani lídri slovenských autorizovaných partnerov
znaĆky Mercedes-Benz
a zástupcovia hostiteĝa spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia.
PoĆas úvodného privítania pozvaných hostí prirovnal generálny riaditeĝ spoloĆnosti Mercedes-Benz
Slovakia Stephan Moebius model
EQS k míĝniku a základnému kameĥu vo svete automobilovej elektromobility. „Skombinovali sme pre vás
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,

nológií modelu EQS, sa starali skvelí hudobníci: Marián ąekovský spolu
so svojou sestrou, skladateĝkou Ĝubicou a hudobné trio, ktorého súĆasķou bol aj známy superstárista Štefan
Itcho PĆelár.
Zámocké stretnutie priaznivcov
výnimoĆných vozidiel s trojcípou
hviezdou v znaku bolo mimoriadne
úspešné. Aj podĝa pozitívnych a po-

niekoĝko premiér: príchod nášho vôbec prvého Ćisto elektrického luxusného sedanu na slovenský trh; jeho realizácia na našej úplne novej Ćisto elektrickej architektúre od znaĆky
Mercedes-Benz a nakoniec, po prvý raz prinášame aj revoluĆný spôsob digitálnej konektivity – Hyperobrazovku MBUX“ – uviedol a zároveĥ poznamenal, že EQS ako nekompromisný
elektromobil kombinuje sofistikovanosķ, trvalú udržateĝnosķ, špiĆkové technológie a štýl tak
ako žiaden iný automobil.
Najzaujímavejšie detaily a novinky „hviezdy“
eventu – technologicky inteligentného, dokonalého a k životnému prostrediu ohĝaduplného
modelu EQS, zaujímavou formou predstavil prítomným hosķom poĆas jeho „odhalenia“ vedúci predaja osobných motorových vozidiel spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia, Robert Hatala.
Následný neformálny spoloĆenský program mal
moderátorsky „pod palcom“ bývalý úspešný hokejista a v súĆasnosti populárny televízny moderátor Boris Valábik. O kvalitnú kultúrnu kulisu
celého eventu - poĆas obĆerstvenia, priateĝských
rozhovorov hostí na nádvorí zámku, Ći spoznávaní detailov interiéru a inteligentných tech-

O kvalitnú kultúrnu
kulisu celého eventu
sa starali skvelí
hudobníci: Marián
ąekovský spolu so
svojou sestrou, skladateĝkou Ĝubicou
a hudobné trio.

chvalných reakcií prítomných hostí sa už teraz
dá povedaķ, že rovnaký úspech u klientov znaĆky na Slovensku Ćaká v blízkej budúcnosti aj
hlavného hosķa veĆera – model EQS... Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ1"' +(,3&Ę
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SVET MERCEDESU

DlhooĆakávaná premiéra
Rok od prvej klapky sa poāas prázdnin uskutoānila slávnostná premiéra
slovenskej Àlmovej adaptácie svetoznámej predlohy, Známi Neznámi,
produkovaná spoloānosŎou Wandal Production, s.r.o.

A

utomobilovým partnerom komédie s trpkou
príchuķou, inšpirovanou aktuálnou témou
súkromia, neĆakaných zvratov a situácií,
bola znaĆka Mercedes-Benz. Aj vĈaka nej sa prevoz hlavných hereckých protagonistov Táne Pauhofovej, Tomáša Maštalíra, Petry Polnišovej, Sväķa
Malachovského, Kláry Issovej, Martina Hofmanna,
Tomáša MĐcháĆeka a Anny Kadeįávkovej, ako aj
tvorcov filmu realizoval na atraktívnom, Ćisto elektrickom modeli EQV. Ten bol - ako prepravné vozidlo - „na oĆiach“ poĆas celého celoslovenského
turné a premiér filmu aj v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Poprade, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Zvolene a Nitre. PoĆas bratislavskej premiéry
boli pred kinom staticky vystavené aj dva hviezdne
elektrické modely EQA a EQC. Ó
"51ѹ Ѻ ,1,ѹ/ %ľ3

S hviezdami pod hviezdami
Ako pocta hviezdam slovenského Àlmu sa za asistencie „strieborných hviezd“
konalo podujatie „Kino pod hviezdami“, venované oslave stého výroāia od vzniku slovenského hraného Àlmu Jánošík bratov Siakeīovcov, z roku 1921.

P

odujatie sa pod taktovkou Slovenskej filmovej
a televíznej akadémie a produkĆnej spoloĆnosti Wandal Production, s.r.o, tento rok rozšírilo z Bratislavy (kde sa konalo na Hlavnom námestí) aj do Košíc, kde prebiehalo v areáli
Kulturparku. V rámci prehliadky filmov, ktorú
v Bratislave zaĆala slovenská herecká diva Emília Vášáryová, sa odprezentovali okrem Jánošíka
aj filmy TisícroĆná vĆela, Loli parádiĆka, UĆiteĝka, a ako pocta hereckému majstrovstvu Milana
Lasicu aj film Utekajme, už ide! V obidvoch mestách bola partnerom podujatia znaĆka Mercedes-Benz. V Bratislave boli na Hlavnom námestí poĆas
celého podujatia prezentované a staticky vystavené dva najnovšie, ekologické, Ćisto elektrické modely EQA, EQV, v Košiciach aj oĆarujúca Trieda C.
V Košiciach sa - pre záujemcov nielen strieborného
plátna, ale aj nezameniteĝnej, trojcípej striebornej

60

hviezdy - okrem statickej prezentácie na nich konali aj atraktívne predvádzacie jazdy. Ó
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eVito vo
Vysokých Tatrách
Ticho v Tatrách a jazdu bez lokálnych emisií
prináša nová služba, ktorú pripravili Štátne
lesy TANAP-u v spolupráci s najväāším
predajcom vozidiel Mercedes-Benz
na Slovensku, spoloānosŎou
Motor-Car Bratislava.

N

ové plne elektrické eVito slúži na prepravu
z odstavnej plochy nad Tatranskou Poliankou
k horskému hotelu Sliezsky dom (1 670 m)
vo Velickej doline - s unikátnou polohou priamo
pod Gerlachovským štítom. Trasu dlhú približne
8 km s prevýšením takmer 670 m absolvuje vozidlo
viackrát, priĆom denný odhadovaný nájazd je až
200 km. Cesta do Tatranskej Polianky v elektrickom
vozidle bude odmenou po nároĆnej túre. Ako poĆas odovzdávania vozidla uviedol konateĝ spoloĆnosti Matúš BreĆka: „UrĆite to je skvelá voĝba. eVito, tak
ako aj iné plne elektrické vozidlá od znaĆky
Mercedes-Benz ponúkajú prevádzku s nulovými lokálnymi emisiami. Miesto, akým je napr. aj Tatran-

ský národný park, si zaslúži, aby sme minimalizovali lokálne emisie a hluk.“ Ak sa uvedený spôsob
prepravy osvedĆí, Štátne lesy TANAP-u sa budú aj
v iných oblastiach orientovaķ najmä na elektromobily a ich schopnosķ eliminovaķ negatívne vplyvy na
životné prostredie národného parku. Potvrdil to aj
riaditeĝ Štátnych lesov TANAP-u Ján Marhefka, podĝa ktorého ide „o príležitosķ priblížiķ tatranské doliny aj ĝuĈom, ktorým zdravotný Ći iný hendikep nedovolí absolvovaķ výstup po vlastných. KeĈže už
roky sa stretávame s takouto požiadavkou zo strany návštevníkov Tatier, rozhodli sme sa im v tejto
letnej sezóne vyjsķ v ústrety.“ Ó
"51ѹ 2/'Ę&(Ѻ ,1,ѹ,1,/Ҍ//1&0)33,)/)

Golf s Mercedes-Benz TrenĆín
SpoloānosŎ MB Trenāín, s.r.o., v spolupráci s JH services, s.r.o., a QEX, a.s.,
úspešne v polovici tohto leta zrealizovala pre svojich súāasných i potenciálnych klientov
1. roāník golfového turnaja – Golf s Mercedes-Benz Trenāín.

N

a 18-jamkovom ihrisku v Sedin Golf Resort
svoje golfové umenie predviedlo 70 nadšencov tohto športu. Na podujatí sa stretli klienti prémiovej znaĆky, pôsobiaci v rámci rôznych významných spoloĆností v trenĆianskom regióne
a taktiež osobnosti z oblasti športu a kultúry. PoĆas slneĆného dĥa si hráĆi na gríne užívali
príjemnú atmosféru, chutné obĆerstvenie,
priĆom tak ako je pre striebornú hviezdu
typické - všetko prebiehalo v duchu fair
play. A ako sa na správny golfový turnaj
patrí, nechýbali ani doplnkové súķaže Hole
in One, Longest drive a Nearest to the pin.
Víķazmi prvého roĆníka sa v jednotlivých
spoloĆných kategóriách HCP 0-15 stal Peter Sklár; HCP 15,1-25 Vierka Gajdošová;
HCP 25,1-35 Monika Wagnerová a v kategórii HCP 35,1-54 Dušan Misároš. PoĆas

celého dĥa si prítomní hostia mohli otestovaķ v rámci predvádzacích jázd najnovšie modely osobných
a úžitkových vozidiel, priĆom ich najväĆšiu pozornosķ upútali najmä dve: Mercedes-Benz Marco Polo
a plne elektrické vozidlo Mercedes-Benz EQV. Ó
"51#,1,ѹ&/,0)3 /2,3û

61

regiony.indd 61

19. 9. 2021 18:27:41

REGIÓNY

Strieborné
hviezdy
v Rusovciach

P

oĆas dvoch dní Ćakali na približne šesķsto prítomných úĆastníkov hviezdne modely, akými
boli úplné novinky: Mercedes-Benz
Triedy C a Triedy S, ako aj plne elektrické modely
EQA a EQV. ÚĆastníci si poĆas predvádzacích jázd
otestovali dvadsaķ vozidiel, z ktorých presná polovica boli plne elektrické a hybridné modely dobíjateĝné zo siete. Zároveĥ prítomný produktový špecialista kompetentne zodpovedal všetky otázky
klientov, týkajúce sa špecifík jednotlivých modelov.
Dámy „oslovil“ aj kútik She´s Mercedes, v ktorom
sa poradili s odborníkmi na zdravie, krásu a kondíciu. Zároveĥ im boli k dispozícii aj zástupcovia
partnerov podujatia zo spoloĆností Across Private
Investments, barberi z Balldwer Barber,
FOCUS Water, Lucka, Mercedes-Benz Financial

Zaāiatkom leta sa v Ponteo Aktivity
Park v Rusovciach uskutoānil už
druhý roāník tradiāného podujatia
Raĵajky s hviezdou, organizované
spoloānosŎou MB Panónska.

Services, Nespresso Ći Under Armour. A, samozrejme, priestor bol vyhradený aj pre najmenších
úĆastníkov eventu, budúcich klientov striebornej
hviezdy, pre ktorých boli pripravené rôzne pohybové aktivity, Ći kreatívne maĝovanie vozidla. Ó
"51ѹÁû/(Á,3ûѸ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ*2")ƌ(,

Meridian Golf Tour by MB Panónska
Leto patrilo aj golfu, a tak strieborná hviezda pri tomto „ušīachtilom“ džentlmenskom
športe nemohla chýbaŎ. Bolo to tak aj poāas podujatia Meridian Golf Tour
by MB Panónska v Green Resort Hrubá Borša.

S

poloĆnosķ MB Panónska aktívne na greene reprezentovala približne dvadsiatka jej klientov, ako aj manažment spoloĆnosti. A nielen to.
V rámci eventu pútali pozornosķ prítomných hráĆov
(nielen majiteĝov vozidiel znaĆky Mercedes-Benz)
aj staticky vystavené plne elektrické modely EQA
a EQV, hybridný model GLA, ako aj „Ćerstvá“ novinka – nová Trieda C. Záujemcovia si nakoniec
uvedené modely mohli reálne vyskúšaķ v rámci testovacích jázd. Na výhercu sprievodnej súķaže
HOLE IN ONE, Ćakala hybridná Trieda A dobíjateĝná zo siete, ktorú by si od spoloĆnosti MB Panónska,
mohol šķastný výherca užívaķ celé tri mesiace. Žiaĝ,
tentoraz poĆas tohto eventu sa nenašiel. To však neubralo na vysokej úrovni a skvelom priebehu turnaja, ktorého ambasádorom bol známy herec, spevák a súĆasne vášnivý golfista Filip TĻma. Ó
"51ѹÁû/(Á,3ûѸ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ+Ť+0(
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READY na EQ?
pod štítmi
Tatier

Slneāné leto využila po dlhšej,
neoāakávanými okolnosŎami
vynútenej pauze, spoloānosŎ Motor
Group Poprad na stretnutie so
svojimi vernými zákazníkmi, milovníkmi striebornej trojcípej hviezdy,
tentoraz na evente READY na EQ?

S

naha organizátora privítaķ svojich klientov vždy v atraktívnom prostredí, sa podarila v komplexe Hrebienok Resort ****
v Starom Smokovci a reštaurácia Dobré ąasy s výhĝadom na jedineĆnú panorámu tatranských štítov. V rámci úspešného podujatia sa na úpätí našich veĝhôr, na trase Starý Smokovec – Tatranská
Polianka a späķ, klientami znaĆky testovali jazdné
vlastnosti technicky vyspelej flotily. V rámci plne
elektrických modelov im boli k dispozícii modely EQA 250, EQC 400 a EQV 300, v rámci hybridných vozidiel dobíjateĝných zo siete to boli

B 250 e, E 300 de, a modely CLA 250 e Shooting
Breake a GLC 300 de. Klienti striebornej hviezdy
tak mohli pomocou tichej, bezemisnej jazdy
s okamžitými reakciami vozidla, priamo poĆas
testu získaķ odpoveĈ na svoje pochybnosti, Ći sú
pripravení na elektrické vozidlo alebo hybridnú
alternatívu dobíjateĝnú zo siete. Na ostatné otázky
dostali komplexné a vyĆerpávajúce odpovede od
produktového špecialistu a prítomných
predajcov. Ó
"51ѹ2 &)"(Ɔû(,3ûѸ"1"/Á(,/Ŝ
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Filmová noc na hrade Šariš
V polovici júla sa na hradnom vrchu Šarišského hradu verejnosti z Prešova a okolia
zásluhou Nový Àlm, o. z., nepredstavila len kvalitná kultúra a len kvalitné Àlmy, ale
văaka spoloānosti Motor-Car Prešov aj hviezdne vozidlá s alternatívnym pohonom.

N

ielen kvalitné filmy, hudba, stanové mesteĆko a tvorivé dielne, ale aj imidžové predstavenie alternatívnej mobility znaĆky
Mercedes-Benz v podobe staticky vystaveného Ćisto elektrického modelu EQA 250 a plug-in hybridnej E 300 de, boli silným lákadlom pre vyše päķsto
návštevníkov podujatia. Ide o tradiĆný a jedineĆný
festival svojho druhu v strednej Európe, pre ktorý
je charakteristická vynikajúca atmosféra v lokalite hradu Šariš. Desiatkam záujemcov pri vystavených vozidlách odpovedali na ich otázky – týkajúce
sa najmä výhod a nevýhod elektromobility - predajca a produktový špecialista autorizovaného zástupcu znaĆky Mercedes-Benz. Tá bola – podobne
ako dva roky predtým - aj Hlavným prepravným
a logistickým partnerom podujatia Filmová
noc na hrade. Ó
"51#,1,ѹ ,7"#+ľ(
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Offroadové
dobrodružstvo
v Grazi
Klienti a nadšenci striebornej
hviezdy na Slovensku prijali pozvanie
na nezabudnuteīné testovanie
modelov legendárnej Triedy G
v G-Class Experience Center
pri meste Graz.

T

u „na vlastnej koži“ zažili v drsných horských podmienkach na testovacej dráhe
1445 metrov vysokej hory Schöckl „krotenie

šeliem terénov.“ Milovníci offroadových zážitkov si
tak na ploche vyše 100 000 štvorcových metrov pomocou všetkých modelových motorizácií Triedy G
– za asistencie profesionálnych inštruktorov - otestovali svoje motoristické schopnosti, limity a vôĝu
dobrodruhov. Prejazdy nájazdovými rampami, po
rozdielnom povrchu s niekedy až smrtiacim adrenalínovým stúpaním 60 % a boĆnými sklonmi
40 %, jazda po vode a strmom svahu dokonale preverila ich vodiĆské schopnosti a odhalila aj viaceré
skryté rezervy úĆastníkov. Pozvánkou na tento výnimoĆný zážitok sa zastúpenia znaĆky na Slovensku odvĈaĆili svojim zákazníkom za ich vernosķ
a dlhoroĆnú priazeĥ tak k zastúpeniu, ako aj ku samotnej výnimoĆnej a prémiovej znaĆke, akou
Mercedes-Benz nepochybne je. Ó
"51ѹ Ѻ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7

Otvorenie showroomu v Nitre

Aj vzhīadom na vzniknutú situáciu sa showroom spoloānosti Motor-Car Nitra,
v rámci ktorého jeho podstatnú āasŎ tvorí zastúpenie striebornej trojcípej hviezdy,
doākal svojho oÀciálneho otvorenia zákazníkom zaāiatkom júna 2021.

S

lávnostného a najmä dlho oĆakávaného
okamihu otvorenia najnovších a najmodernejších priestorov autorizovaného
zastúpenia znaĆky Mercedes-Benz - na Bratislavskej ulici 3 v Nitre - sa okrem riaditeĝa hostiteĝskej spoloĆnosti Samuela Antoša,
zúĆastnili aj generálny riaditeĝ spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia Stephan
Moebius a zástupcovia manažmentu
Mercedes-Benz Central&Eastern Europe.
Showroom a novootvorené priestory (v rámci ktorých je situovaný aj špiĆkový servis
Ći platforma elektrických nabíjacích staníc
pre klientov) spoloĆnosti Motor-Car Nitra sú
premiérovou realizáciou nového konceptu

64

prezentácie znaĆky Mercedes-Benz na Slovensku,
prinášajúceho klientom inovatívny svet produktov
a služieb. Ó
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Novozámocká EQ roadshow
V priestoroch novozámockého showroomu spoloānosti Motor-Car Nové
Zámky sa poāas leta konalo úspešné jednodĵové podujatie EQ roadshow.

A

ko aj z jeho názvu vyplýva, jeho cieĝom bolo
pozvaných tristo hostí a klientov striebornej
hviezdy oboznámiķ s najnovšou širokou modelovou ponukou plug-in hybridných a najmä Ćisto
elektrických vozidiel. Zvedavým pohĝadom milovníkov trojcípej hviezdy tak neunikli staticky vystavené Ćisto elektrické modely EQA, EQC a EQV, priĆom v rámci testovacích jázd po mestskom okruhu
– pretože práve tu sú elektromotory „ako doma“,
boli úĆastníkom podujatia k dispozícii okrem Ćisto
elektrických modelov EQA, EQC, EQV aj hybridné
modely dobíjateĝné zo siete GLE 350de, GLA 250e
a Triedy A 250e ako aj E 300de. Zároveĥ klientom
na ich otázky, týkajúce sa technických záležitostí,

spojených s elektromobilmi a ich nabíjaním podávali kvalifikované odpovede obchodní zástupcovia
a produktový špecialista trojcípej hviezdy v Nových
Zámkoch. Ako uviedol na margo podujatia riaditeĝ spoloĆnosti Motor-Car Nové Zámky, Ing. Róbert
Zauko: „Som veĝmi rád, že úspech a dobré renomé
našej EQ roadshow potvrdili svojou hojnou úĆasķou všetci naši pozvaní hostia a klienti, medzi ktorými nechýbali ani populárni „hviezdni“ medailisti
z olympiády v Tokiu - kajakári Erik VlĆek a Adam
Botek, spolu s reprezentaĆným trénerom Petrom
Likérom.“ Ó
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Salón elektromobilov 2021
Metropola východu hostila zaāiatkom septembra trojdĵový Salón elektromobilov 2021
Košice, ktorého neodmysliteīnou súāasŎou bola aj tento rok znaāka Mercedes-Benz.

V

rámci najväĆšej výstavy elektromobilov
u nás, sa na jednom mieste širokej verejnosti predstavili nielen elektromobily, hybridy
dobíjateĝné zo siete, elektrické motocykle Ći kolobežky, ale aj najnovšie verzie elektrobicyklov.
Mercedes-Benz, v spolupráci so spoloĆnosķou
MOTOR-CAR Košice na podujatí prezentoval nielen
svoju najatraktívnejšiu novinku - plneelektrický luxusný sedan EQS 580 4MATIC, ale aj elektrický
model EQA 250 Ći hybridné vozidlá dobíjateĝné zo
siete, ako napr. modely GLC 300 de 4MATIC kupé
a ikonický E 300 de 4MATIC sedan. Okrem statických prezentácií vystavených modelov mnohí návštevníci využili možnosķ skúšobných jázd na Ćisto
elektrickom EQA 250 a hybridných modeloch dobíjateĝných zo siete: GLC 300 de 4MATIC

a CLA 250 e Shooting Brake. TohtoroĆný Salón
predĆil všetky oĆakávania tak na veĝtrhu prítomných zástupcov znaĆky Mercedes-Benz, ako aj samotných návštevníkov, Ćo len potvrdzuje výnimoĆné postavenie striebornej trojcípej hviezdy aj
v segmente elektrických a hybridných pohonov. Ó
"51ѹ1/ľ &Á&-,ƆѸ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ (2&)+&
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Maybach 22/70 HPW 3

TO NAJLEPŠIE Z NAJLEPŠIEHO
Karl Maybach spolu s otcom Wilhelmom si presne pred
sstoroāím stanovili jasnú ambíciu pri uvedení modelu
Maybach 22/70 HP W 3: svojimi vozidlami „predstavovaŎ
tto najlepšie z najlepšieho.“

B

oli to práve oni, kto položil základný kameĥ vývoja znaĆky
Mercedes-Maybach až po jednu
z najexkluzívnejších, najluxusnejších a tiež najkreatívnejších automobilových znaĆiek súĆasnosti. Ich filozofia
– vyslovená na berlínskom autosalóne v roku
1921 – tvorí aj v súĆasnosti jadro znaĆky. Aj
preto niet divu, že odvtedy vozidlami znaĆky
Mercedes-Maybach jazdili kráĝovské výsosti, hlavy štátov, úspešní podnikatelia, filmové hviezdy Ći športoví šampióni. Jednoducho
- z emblému dvojitého písmena M sa právom

66

stal symbol technických inovácií, vášne a maximálneho luxusu.
Predstavením modelu W 3, prvého sériovo
vyrábaného modelu z dielne spoloĆnosti Maybach Motorenbau GmbH, sa v septembri 1921
zrodila legenda. Prelomovým bol už samotný
dizajn vozidla vĈaka brzdám na všetkých štyroch kolesách (bolo to prvé nemecké vozidlo
s touto funkciou), rovnako ako aj planétová
prevodovka so šesķvalcovým motorom (s ktorým sa dali dosiahnuķ všetky rýchlosti v rámci jediného prevodového stupĥa) Ći honosnému vnútornému vybaveniu z dreva a kože.
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Mercedes-Maybach
Triedy S

Toto vozidlo pripomínalo umelecké dielo na
kolesách a to bol aj dôvod, preĆo ho verejnosķ
prijala od prvého momentu s nadšením.
V roku 1961 prevzal Daimler spoloĆnosķ
Maybach Motorenbau GmbH a v roku 2002
predznamenal s modelom Maybach 62 novú
éru. Pri príležitosti storoĆnice predstavil
Mercedes-Maybach dva nové modely:
Triedu S, ktorá vĈaka mnohým digitálnym
inováciám a technickej vycibrenosti symbolizuje automobilový luxus viac než kedykoĝvek
predtým, a model GLS, ktorý urĆuje najvyššie štandardy modernizácie v kategórii SUV.
ZnaĆka Mercedes-Maybach je momentálne
uprostred príprav na Ĉalší, mimoriadny zážitok z produktu v podobe plnoelektrického vozidla (o Ćom vás budeme informovaķ v nasledujúcich mesiacoch).

21,*,&),3û"5 ")"+ &

Ako uviedla Britta Seeger, Ćlenka predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG zod-

povedná za odbyt: „Mercedes-Maybach je
v rámci znaĆky Mercedes-Benz stelesnením
automobilovej excelencie. Zatiaĝ Ćo v znaĆke Maybach oslavujeme 100 rokov jedineĆnej
histórie a mimoriadnych luxusných zážitkov,
sme zároveĥ plne odhodlaní posúvaķ znaĆku dopredu – najvyššími štandardmi v oblasti štýlu, pohodlia a vynikajúceho umenia remeselnej výroby. Zákazníci znaĆky Maybach
hĝadajú nieĆo mimoriadne a našou ambíciou
je prekonaķ ich oĆakávania. Kombináciou
nášho exkluzívneho programu zákazníckych
služieb s dokonalosķou, najmodernejšou technológiou znaĆky Mercedes-Benz a exkluzivitou znaĆky Maybach pozývame našich zákazníkov na jedineĆný sofistikovaný luxusný
zážitok.“ Mercedes-Maybach tvorí oprávnene
významný faktor úspechu pri novej strategickej orientácii znaĆky Mercedes-Benz zameranej na rozvoj v špiĆkovom segmente vozidiel
Ći elektrifikácii a digitalizácii. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
Vision Mercedes-Maybach 6 kupé
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MB COLLECTION

Jesenná nostalgia
Jeseĵ so sebou neprináša len pestro sfarbené stromy, ale aj atmosféru nostalgie za dovolenkovým letom, postupné prenikanie chladnejšieho vzduchu, výskyt zrážok, miestami aj
prvých prízemných mrazov a hmiel. Jednoducho s peknými teplými a až tropickými slneānými dĵami sa v tomto roānom období môžeme nadobro rozlúāiŎ – a to bez ohīadu na to, aké
āarovné bude „babie leto“. A práve to je aj dôvod byŎ na toto roāné obdobie pripravený a maŎ
„po ruke“ svoj štýlový outÀt – v podobe vybraných precízne spracovaných kvalitných kúskov
obleāenia, ktoré majú jedno spoloāné: prémiové a prestížne logo striebornej hviezdy...
9
Farebné prevedenie: čierna/zlatá
Vrchný materiál: 100 % polyester, podšívka z taftu 55 % polyester a 45 %
viskóza. Našité vrecká. Bunda moderného strihu disponuje aj náprsnými
vreckami a šnúrkou na stiahnutie v páse. V oblasti pása sú elastické rebrované vložky. Stojatý golier a lemy rukávov sú z vrúbkovaného úpletu. Na
ľavom rukáve sa nachádza vyšívaná hviezda Mercedes na kruhovom odznaku. Čierna stuha s tkaným identiﬁkačným vzorom v zlatej farbe je zvnútra
- na tuneli pre stiahnutie šnúrky v páse.
Veľkosti: XS - XL
Cena s DPH: 171,30 €
(B 66958656–8660)

9
Farba: čierna
Materiál: vonkajší materiál a podšívka 100 %
polyamid, výplň 100 % polyester
Bunda moderného strihu má extra vysoký
golier a bočné elastické rebrované vložky.
Vnútorné vrecko je na zips. Existuje aj možnosť pripnúť na gombíky do dámskej bundy.
(B 66041641 – 1645)

Veľkosti: XS – XL
Cena s DPH: 100,70 €
(B 66041651–1655)

9  
Farba: čierna
Materiál: 77 % bavlna, 23 % polyester
Mikina bežného strihu s logom MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM a logom PUMA Cat. Pre Mercedes-Benz vyrobila
spoločnosť PUMA.
Veľkosti: 116 - 164
Cena s DPH: 100,70 €
(B 67997857–7861)
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9  
Materiál: 80 % bavlna a 20 % polyester
Mikina má klokanie vrecko a kapucňu
so sťahovacou šnúrkou.
Veľkosti: XS - XXL
Cena s DPH: 80,60 €
(Sivá farba: B 67996874–6879
Āierna farba: B 67996868–6873)

 V99
Farba: čierna
Materiál: 100 % polyester
Bunda disponuje bočnými vreckami na zips,
kapucňou a vrúbkovanými manžetami. Bežec zipsu
obsahuje hviezdu symbolizujúcu Mercedes.
Veľkosti: XS - XXL
Cena s DPH: 120,90 €
(B 67996856–6861)

  
Unisex mikina moderného strihu vo farebnom prevedení
sivá melanž. Sedlo je umiestnené v oblasti ramien na prednom a zadnom diele. Vrúbkovaný lem je na rukávoch,
okrúhlom výstrihu a na spodnej obrube. Zvnútra má
trojfarebný pásik na krku. Z rubovej strany je svetlomodrý
polmesiac v oblasti krku.
Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Veľkosti: XS - XXL
Cena s DPH: 80,60 €
(B 66958859–8864)
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TUNELY

2. ĀASō

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

S

voje putovanie svetom „zaĆarovaných tunelov“, ktoré stratili svoj význam, kvôli ktorému boli postavené, alebo cez ne nikdy neprešiel Ćo len jeden vlak, sme ukonĆili v Tuneli pod
Dielikom. Tentoraz sa presunieme k najatraktívnejšiemu tunelu v rámci nášho putovania…

)3,Ɔ,30(Ư12+")

Od Tunela pod Dielikom sa cez Jelšavu, Štítnik,
Ochtinú vraciame smerom na východ - až do Slavošoviec. HneĈ za dedinou sa - na pomedzí okresov Revúca a Rožĥava - nachádza Slavošovský
70

portál tunela, nazývaný niekedy aj podĝa vrchu,
popod ktorý prechádza, aj Tunel pod Homôĝkou.
Jeho hlavnou úlohou bolo prekonaķ hrebeĥ Revúckej vrchoviny medzi údolím riek Muráĥ a Štítnik. Bol naprojektovaný vrámci projektu takzvaných Gemerských spojok - v období po Viedenskej
arbitráži - v Ćase, keĈ znaĆná Ćasķ južných Ćastí Gemera pripadla MaĈarsku, a tak zvyšné Ćasti vojnového Slovenska neboli prístupné po železnici. Tunel bol razený a stavaný od roku 1941 až
do apríla 1944, keĈ sa krátko pred vypuknutím
SNP práce zastavili. V roku 1944 vyhodili jeho ne
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naĥ vyrábali o. i. aj hluchonemí kamenári z Kremnice, priĆom niektoré ruĆne opracované žulové
kvádre vážili aj dvesto kilogramov! Tunel dosahuje
výšku šesķ a pol metra a šírku štyri metre. Zo štyroch tunelov, postavených na trase Tisovec – Slavošovce je s dęžkou 2401 m najdlhším. Celý sa dá
prejsķ za necelú hodinu, pomocou svietiacej Ćelovej lampy Ći baterky, priĆom pri jeho prechode
môžete uvidieķ na niektorých Ćastiach stien sintrovú výzdobu - podobnú tej, ako ju poznáte z návštevy jaskýĥ – ale aj sedemdesiatroĆné vápencové stalaktity. Zo strany Slavošovského portálu sa
pri vchode nachádza táborisko a „Dobšinského
rozprávkareĥ. Ide o drevené atrakcie pre rodiny
s deķmi, inšpirované postavami z rozprávok a povestí, ktoré napísal slavošovský rodák, spisovateĝ,
etnograf, pedagóg a kazateĝ - Pavol Emanuel Dobšinský. Do tunela sa zo strany Slavošoviec vchádza

VSTUP DO
SLAVOŠOVSKÉHO
TUNELA

MAGNEZITOVSKÝ PORTÁL SLAVOŠOVSKÉHO TUNELA

dokonĆený východný portál do vzduchu partizáni z obavy, že by ho mohli využiķ nemecké vojská.
ZávereĆné práce na tuneli nakoniec prebiehali ešte v roku 1949. Po skonĆení 2. svetovej vojny - vrátením hraníc do pôvodnej podoby - stratila
myšlienka zabezpeĆiķ železniĆné spojenie naprieĆ
Gemerom význam, Ćím sa skonĆilo aj budovanie Gemerských spojok.
Slavošovský tunel je celý priechodný, nikdy
v ĥom neboli postavené koĝajnice a nikdy ním neprešiel Ćo len jeden vlak. Jeho stredom prechádza odvodĥovací kanál, na Magnezitovskej strane vyúsķujúci do malého potoka. Atraktívny tunel
je vyhĝadávaným miestom nielen adrenalín hĝadajúcich peších turistov, ale aj vyznávaĆov cykloturistiky. Prechádza ním cyklotrasa, vĈaka ktorej
je najdlhším európskym a tretím najdlhším svetovým cyklotunelom. Slavošovský tunel je zaujímavý aj tým, že bol vybudovaný novou technikou ako
tzv. vlnovitý tunel - v tvare písmena S. Materiál

SLAVOŠOVSKÝ TUNEL
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Jeho tunelová rúra je priechodná a po vojne sa využíval
ako sklad ovocia, priĆom ešte nedávno ho ponúkala obec
Magnezitovce do prenájmu, resp. na odkúpenie, napr.
aj ako vhodné miesto na pestovanie šampiĥónov.

smerom dole - po bezpeĆnom drevenom schodisku. Vizuálne atraktívny je najmä Magnezitovský
portál, ukrytý v lese nad Magnezitovcami, dostupný po ceste aj autom z Magnezitoviec, z ktorého
ústia pokraĆuje do svahu vysekaná cesta ohraniĆená kamennou stenou a svahom, uprostred ktorej preteká malý potôĆik. Voda v ĥom pochádza
buĈ z tunelového odvodĥovacieho kanála, alebo
ide aj o vodu, teĆúcu z lesa, fotogenicky padajúcu
povedĝa portálu do potôĆika.
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NeĈaleko, poniže Magnezitovského portálu Slavošovského tunela, sa nachádza v roku 1941 vybudovaný 245 metrov dlhý Koprášsky tunel, vedĝa
ktorého je postavený aj nedokonĆený a nefunkĆný
Koprášsky viadukt. O tom, že sa v minulosti dokázala aj na Slovensku urobiķ kvalitná a poctivá práca – Ćo sa až tak nedá tvrdiķ o súĆasnosti – svedĆí
nielen fakt, že bol postavený za pár mesiacov, ale
najmä to, že jeho smerová odchýlka nebola väĆšia
ako 1 mm, v jeho dęžke sa stala chyba iba 2,5 mm
a vo výške len 7 mm! Aj tu vidieķ, kam až sa dá napriek technickému a technologickému pokroku
- znížiķ za osemdesiat rokov latka kvality odvedenej práce… Ale vráķme sa späķ k tunelu. Jeho tunelová rúra je priechodná a po vojne sa využíval

ako sklad ovocia, priĆom ešte nedávno ho ponúkala obec Magnezitovce do prenájmu, resp. na odkúpenie, napr. aj ako vhodné miesto na pestovanie
šampiĥónov. Z Magnezitoviec pokraĆujeme smerom na juhozápad, cez Rimavskú Sobotu až do
obce OžĈany, v blízkosti ktorej sa nachádza Ĉalší
nefunkĆný a „zakliaty“ - OžĈanský tunel…

ƷĚ+0(Ư12+")

Pomocou rakúskej tunelovacej metódy bol
v roku 1913 na trase Rimavská Sobota – Poltár postavený 160 metrov dlhý tunel s tunelovou rúrou, ktorej obmurovka bola vytvorená
z betónu. Má 26 tunelových pásov a po oboch
stranách 2 záchranné výklenky. Pre svoj nevyhovujúci stav je od roku 2000 odstavený z prevádzky, priĆom jeho vchody postupne zarastajú
vegetáciou. Jediné jeho využitie, s ktorým sa do

NEDOKONĀENÝ KOPRÁŠSKY VIADUKT A KOPRÁŠSKY TUNEL

STARÝ ōAHANOVSKÝ TUNEL
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PÍLIANSKY TUNEL

budúcnosti teoreticky poĆíta, je vytvoriķ z neho
súĆasķ cyklotrasy, no kedy sa to stane aj realitou,
ostáva vzhĝadom na slovenské pomery a naturel
veĝkou neznámou. My sa však presunieme severozápadne z Malohontu na Novohrad, do obce
KOPRÁŠSKY TUNEL

Píla, ležiacej v okrese LuĆenec, v údolí pod vrchom Javor.

ľ)&+0(612+")

Priechodný, nefunkĆný železniĆný 120 metrov dlhý tunel, bol vybudovaný v rokoch
1869 – 1871 ako súĆasķ Uhorskej severnej železnice. Tunelová rúra v smere od Kriváĥa je
postavená v ostrom pravotoĆivom oblúku. Jeho
zaujímavosķou je, že nemá typické bezpeĆnostné výklenky.
Pred koncom 2. svetovej vojny bol poškodený a následne opravený. Píliansky tunel bol vyradený zo železniĆnej prevádzky v roku 1985
a dnes ním vedie poĝná cesta. Tesne vedĝa tunela dnes prechádza, popri jeho kamennom
„opláštení“ nová funkĆná železniĆná traķ.

2+"),3Ư"-&)Ť$

Budem úprimný - pri návšteve „zakliatych“
slovenských tunelov som neraz pocítil príjemný
nával adrenalínu a vzrušenia, Ćo na mĥa - z tmy
predo mnou – vypadne, vybehne, Ći vyletí. Každopádne som si uvedomil jednu dôležitú vec: to,
že máme na Slovensku veĝmi veĝa atraktívnych
miest, ktoré sú mnohým viac-menej neznáme
a ktoré neuvidieķ, by bola veĝká škoda. A tak,
po návšteve viaduktov a aj „zakliatych“ tunelov,
vám už nabudúce prinesieme Ĉalšie, pred davovou psychózou „selfiĆkárov“ uchránené atraktívne a zaujímavé miesta. Pretože Slovensko je
nimi „prešpikované“ ako ementál. Len sa treba
vedieķ vôkol seba pozeraķ... Ó

Trasa
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,
Drotari

MAJSTER ĪUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY A UMELECKÝ DROTÁR JURAJ ŠERÍK
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„Ja som drotár
od Žiliny, obec
Rovné dzezina.
Po svece sa túlac
musím, Ćo je
tomu príĆina.
Chudobný je ten
náš kraj, samé
kopce, holoty,
chleba, masa,
málo máme,
pri tem vela
roboty...“

Slovensko nie je známe len svojimi pamiatkami, zapísanými v Zozname
svetového dediĆstva UNESCO, ale 6 elementov má zapísaných aj
v Zozname nehmotného kultúrneho dediĆstva. Až 18 výrobkov je
registrovaných v rámci systému Politiky kvality EÚ – z ktorých je
10 výrobkov v registri chránených zemepisných oznaĆení, 7 výrobkov
v registri zaruĆených tradiĆných špecialít a 1 výrobok v registri
chráneného oznaĆenia pôvodu. Mnohí o týchto slovenských „delikatesách“
ani len netušia. Aj preto vám ich postupne predstavíme...
avíme...

Vo

štvrtok, 12. decembra 2019,
bolo v hlavnom meste Kolumbie - v Bogote zapísané
Drotárstvo – remeslo a umenie, do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dediĆstva ĝudstva
UNESCO. Kedy sa však na území dnešného Slovenska objavilo, Ćím bolo podmienené a Ćím je výnimoĆné a atraktívne aj dnes?

-,Ę&1(2,)!/ť1ѻ

Prvá historická zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza z r. 1714, keĈ sa v súdnych spisoch
bytĆianskeho panstva uvádza meno Juraja Drotárika. Za miesto zrodu drotárstva sa všeobecne považujú chudobné oblasti dnešného severozápadného
Slovenska, trojuholník medzi mestami BytĆa, Žilina a ąadca. Drotárstvo sa realizovalo väĆšinou ako
vandrovné zamestnanie drotárov, sústreĈujúce sa
na podomové opravovanie kuchynského riadu, výrobu a predaj rôznych výrobkov z drôtu, prípadne

aj plechu. Z historického, ekonomického
nomického a výrobného hĝadiska ide o špecifický
ý druh ĝudovej výroby, ktorá v priebehu rokov menila
nila svoju podobu
a zameranie. Každopádne, akoo aj z názvu remesla
vyplýva, jeho základ tvorí drôt,
t, materiál, ktorý je
charakteristický tým, že sa dá ruĆne ohýbaķ a tvarovaķ, viazaķ Ći splietaķ – a to bez akejkoĝvek potreby zvárania a spájkovania.
Prví drotári, v poĆiatkoch tohto
hto remesla, najskôr opravovali hlinený riad – „haftovali“, Ćiže spájali Ćasti puknutéhoo riadu. Neskôr hlinený riad „odrotovávali“,
li“, Ćiže celý
ho oplietli do drôtenej siete v tvare
vare kocky,
saka, mriežky, na retiazku a pod.
od. Cennejšie
porcelánové nádoby a predmety,
ty, ako napr.
porcelánové fajky a sklenené nádoby odrôtovali zvyĆajne jemným mosadzným
dzným drôtom. Okrem drôtovania opravovali
ovali a neskôr
i plietli rôzne siete a mreže na okná, vyrábali rôzne podstavce pod žehliĆky
Ćky a riad, najmä však pasce na myši, väĆšiee pasce na potka75
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„... Ej, drotári, drotári, ej, ako sivé husi,
ten váš kīdeĝ po svete, ej, rozletieķ sa musí.
Ja som malý drotárik z tej TrenĆianskej stolice,
a viem dobre drotovaķ hrnce, misky, rajnice...“
a materiálu, a preto namiesto starej kapsy používali „krošĥu“, ktorá sa stala aj symbolom drotára.
V mestách niektorí nosili nástroje v plechovej debniĆke alebo v osobitnom úzkom hlbokom hrnci.
Drotárski majstri a aj drotárski gazdovia na ķažkú prácu využívali viacero mladých, drotárskych
chlapcov „džarkov,“ pochádzajúcich z chudobných rodín. Tí s majstrom aj putovali, resp. bývali
v dome, kde mal drotár svoju dielĥu a svoje tovarišské roky si odpracovávali len za jedlo a minimálnu plácu. UĆĥovské obdobie džarkov trvalo tri
roky,
ro
oky
ky,, no
neraz
ne
era
r z sa
stalo, že
aj dlh-

ny a oká na škodlivú zver.
Umeleckejšími výrobkami boli napr. šparáky do
fajok, ktorým dávali rôzne
ozdobné tvary, podĝa ktorých
h
ich pomenúvali, napríklad
„šabĝa“ Ći „štvoroký“. Niekto-rí drotárski majstri dospeli ažž
k umeleckej výrobe z pozláteného
ného
a postriebreného drôtu, priĆom
m vytvárali rôzne misy, vázy, košíky, kazety a pod.

/,1û/&!Ʒ/(,3&

Drotárstvu sa venovali ĝudia
ia najmä v najchudobnejších kopaniĆiarskych oblastiach na hornom
Považí a v Ćasti Kysúc, neskôr v oblasti severného
Spiša. Jednoduchí drotári si svoj „riad“ nosili v koženej kapse prehodenej cez plece, v ktorej mali
zväĆša predmety osobnej hygieny, pracovné šidlo,
kliešte a kladivko. Drôt si niesli stoĆený do tzv. kolies na ramene, prípadne menšie kolesá tenšieho drôtu nosili pripevnené na remeni kapsy
alebo na zápästí ruky, v ktorej
mali palicu, a jemný mosadzný drôt mali dokonca
zastrĆený na klobúku na
hlave. Neskôr, ako remeslo
napredovalo, potrebovali aj
viac pracovných nástrojov
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šie a samostatnými drotármi sa niektorí stali až
vtedy, keĈ od svojho majstra po rokoch ušli.

"),03"1,3ğ-ť0,"+&"

Podĝa dobových prameĥov bolo na konci
19. storoĆia na severozápadnom Slovensku vyše
150 drotárskych obcí. Viacerí drotári pôsobili len
v rámci svojho regiónu, no mnohí za prácou putovali po Rakúsko-Uhorsku: do ąiech, na Moravu, do MaĈarska, Rakúska, niektorí aj za jeho
hranice – do ŠvajĆiarska, Poĝska, Ruska, na Balkán. Fenomén drotárstva a drotárov sa rozšíril aj
do severnej Afriky, Ázie, Južnej Ameriky Ći USA,
kde sa niektorí aj usídlili, zakladali dielne, fabriky a okrem úžitkových technických výrobkov vyrábali aj úžitkové a ozdobné predmety, a to tak
z bežného, ako aj z postriebreného drôtu.
ZaĆiatkom dvadsiateho storoĆia pôsobilo na
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území dnešného Slovenska vyše 5000 drotárov. Medzi vyhlásených slovenských drotárskych majstrov
a nestorov môžeme zaradiķ Jozefa Holánika-Bakeĝa
-Fujaka z Dlhého Poĝa, Jozefa Kea Jakuba Šeríka
Š
Rovného, Ći aj Alexandra Hozáka,
ráka z Veĝkého
Veĝ
vytváral z hrubšieho drôtu rámy na zrkadlá
ktorý vytv
podnosy pod peĆivo, ale aj sloa obrazy, svietniky,
s
venských majstrov drotárov, pôsobiacich v zahraTakými boli napr. Jozef Belon, vlastniaci veĝniĆí. Tak
dielĥu v Tbilisi, priĆom v Baku vlastnil spolu
kú dielĥ
s Jánom Knócikom Ĉalšiu; Pavol ŽilinĆár a Imrich
meste Vroclav; drotárski majstri
Sako v poĝskom
p
HunĆík a Krutošík, ktorí založili veĝkú dielĥu so
400 drotármi
drotár v Moskve; bratia Komadovci, ktorí si
v USA, vo Filadelfii založili obchod s drôtom a drôvýrobkami; Juraj Drndúl-Lepiš, prezývaný
tenými vý
„rovniansky Kolumbus“ a neskôr v USA aj
„rovniansk
M Grúnik,
M.
Grúnik ktorý sa nakoniec usadil v Buenos
Aires
Argentíne.
A
ires v Ar
Úpadok nastal ĆiastoĆne nástupom rastu priemypo 1. svetovej vojne, priĆom po
selných výrobkov
vý
2. svetovej vojne vo svojej klasickej podobe de faczaniklo. V súĆasnosti zažíva Ćasy reminiscencie,
to zaniklo
drotárstvu, predovšetkým viac ako umeniu
keĈ sa dro
remeslu, venujú viacerí výrobcovia a majstri na
než remes
strednom Považí v okolí Žiliny, na Kysuciach v okolí
ąadce, na Orave v okolí Námestova a Nižnej, v Turci v okolí Martina, v Leopoldove na Ponitrí, v okolí
LevoĆe na Spiši, v Tekove v okolí Mane a Žiaru nad
Hronom a v Bratislave.

/!ľ &-,(/Ę2'"

Doposiaĝ zozbieraných približne 6 500 exponátov najcharakteristickejších a najcennejších výrobkov drotárskych majstrov je sústredených v depozitoch Považského múzea v Žiline. Ich Ćasķ je možno
vidieķ aj v rámci expozície drotárstva v atraktívnych
priestoroch Budatínskeho hradu - v jednej z mestských Ćastí Žiliny. Tá je jedinou špecializovanou odbornou expozíciou svojho druhu na svete. A nielen
to. V strede neĈalekej obce Veĝké Rovné je umiest-

nené Ĉalšie múzeum - Múzeum Drotárie. A keĈ ste
už na Považí, každopádne by ste si v žiadnom prípade nemali daķ ujsķ návštevu Drotárskeho múzea Jozefa Holánika - Bakeĝa v Dlhom Poli. To je nielenže situované v dome vychýreného drotárskeho
majstra, ale ide aj o prvé živé múzeum na Slovensku, s vyše 150-roĆnou tradíciou. V priestoroch múzea vás prevedie pokraĆovateĝ rodinnej drotárskej
tradície – pravnuk Jozefa Holánika – Majster ĝudovej umeleckej výroby a umelecký drotár Juraj Šerík nielen pôvodnými priestormi, vybavením Ći exponátmi remeselného príbytku drotárskej dynastie,
ale vás aj pútavo zasvätí do ich špecifickej rodinnej techniky vytvárania úžitkových a dekoraĆných
predmetov z drôtu. Takže aj na tomto prípade vidieķ, že tradícia drotárov je na Slovensku stále živá… Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ#,1,ѹ
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#cviĆímdoma

III. āasŎ

PLYOMETRIA – recept
na efektívne chudnutie
S kileākami navyše obāas zabojuje každý jeden z nás.
A každý jeden z nás má aj inú stratégiu, ako tento boj vyhraŎ.
Na nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ktoré typy cviāení sú
pri spaīovaní tukov najefektívnejšie a preāo.

P

redtým ako si predstavíme,
o Ćo vlastne ide, pozývame
vás na návrat do detských
Ćias. UrĆite si spomeniete na skákanie škôlky, skákanie cez gumu alebo cez švihadlo.
Všetky tieto hry majú nieĆo spoloĆné
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– ich základom je skákanie. A práve
skoky / preskoky / výskoky sú stredobodom cviĆení, ktoré sa novodobo
nazývajú „plyometria“. Plyometrické
cviĆenia v poslednom období zažívajú veĝký boom, pretože sa ukázali ako
vysoko efektívne pri budovaní výbuš-

nosti, rozvoji sily, zlepšenia kondície
a hlavne – pri spaĝovaní tukov.

V,0Ɣ1,-)6,*"1/& (ğ
3&Ę"+&Ѿ

Ide o vysoko intenzívne cviĆenia
urĆené na rozvoj dynamiky a výbuš-
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TIP NA WORKOUT
nosti. Sú opakom statických cviĆení – tzn. že ide o cviĆenia, kde
vyvíjate Ćo najväĆší výkon v Ćo najkratšom Ćase. Štandardným typom
plyometrických cviĆení sú rôzne
skokové variácie, výskoky na laviĆku, preskoky cez prekážku, výpady s preskokom, drepy s výskokom,
angliĆáky. Ich pointou je stráviķ Ćo
najviac Ćasu vo vzduchu. Ide o silové cviĆenia, ktoré však vykonávame vo vysokej intenzite. Tým
pádom pri nich zaķažujeme rýchle svalové vlákna, a zároveĥ uĆíme
telo efektívne využívaķ kyslík. Ideálna kombinácia.

"+" ޖ16-/& %2!+21ľ

Plyometrické cviĆenia sa vyznaĆujú vysokou intenzitou, a preto pri
nich dochádza k výraznému zvýšeniu srdcového tepu. Vaše telo tak
v kratšom Ćase spaĝuje viac energie, Ćo má za následok rýchlejšiu
redukciu tukových zásob. Okrem
toho pri plyometrických cviĆeniach
zapájate svaly, ktoré pri statickom
vykonaní cviĆenia štandardne nezapájate. A to má za následok efektívnejšie tvarovanie postavy a dosiahnutie vyšportovaného tela.

Warmup: 5 min. īahký beh / rýchla chôdza
+ dynamický streāing
Hlavná āasŎ: 30 s cviāíš, 10 s oddychuješ
Poāet kôl: 3, pauza medzi kolami 60 sekúnd

3&Ę"+&"тѹé Vé
Á 

Na vykonanie cviĆenia potrebujete laviĆku / stoliĆku, alebo akúkoĝvek vyvýšenú
plochu. Východisková pozícia je stoj spojný. Trup držte vzpriamený, spevnite brušné
svaly. Pravou nohou vystúpte na laviĆku, urobte mierny výskok, a zároveĥ švihnite kolenom opaĆnej nohy. Následne z laviĆky zostúpte, vymeĥte nohy. Pri pohybe smerom
dolu sa nadychujte, pri pohybe nahor vydychujte. CviĆenie vykonávajte dynamicky po
stanovený Ćas.

/"(,%,'"-)6,*"1/& (Ư
1/ğ+&+$3%,!+ƯѾ

Pre každého. Samozrejme, v prípade, ak ste zdravý a nemáte problémy s pohybovým aparátom – najmä s kolenami a oblasķou driekovej
chrbtice. Plyometrické cviĆenia obĝubujú ženy aj muži a stávajú sa
Ćoraz populárnejšie aj medzi mládežou. Plyometriu do svojich tréningov zahīĥajú aj výkonnostní
športovci – práve pre benefity súvisiace s rozvojom výbušnosti a kondície.

3&Ę"+&"уѹñ

Východisková pozícia je stoj spojný, nasleduje odraz oboch nôh a skok vpred za pomoci paží. Dbajte na správny dopad na celé chodidlo. CviĆenie zopakujte 4x, následne
sa otoĆte o 180 stupĥov a opäķ cviĆenie zopakujte 4x. Celý postup opakujte, kým
nevyprší stanovený Ćas.
79
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Výhodou týchto cviĆení je, že ich
môžete vykonávaķ kdekoĝvek.
Vzhĝadom na to, že ide o skokové
cviĆenia, odporúĆame ich vykonávaķ na mäkšom povrchu, pred
tréningom sa poriadne rozcviĆiķ
a ak sa chcete vyhnúķ svalovici,
doprajte telu kvalitný streĆing
na záver.

3&Ę"+&"фѹé

Technika prevedenia ako pri klasickom drepe - 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 rovnobežné s podlahou. Päty musia byķ po
celý Ćas pevne na zemi. SúĆasne s pohybom nadol pokrĆte ruky v lakķoch so spojením dlaní pred hrudníkom. Následne z tejto pozície nasleduje výskok hore za pomoci
paží (švihová práca rúk). Z výskoku sa opäķ vráķte do pozície drep. Nadychujte sa pri
spúšķaní do drepu a vydychujte smerom hore. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas.

3&Ę"+&"хѹ Vé  V9

Východisková pozícia je doska / vzpor na rukách. Ruky sú na šírku ramien, panva je
podsadená, nohy sú na šírku panvy. VyskoĆte chodidlami k rukám a následne späķ do
východiskovej pozície dosky. CviĆenie opakujte po stanovený Ćas / poĆet opakovaní.
80
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KeĈže ide o vysoko intenzívne
cviĆenie, je dôležité svoje telo
aj myseĝ pripraviķ na tréningovú záķaž. Pred plyometrickým
tréningom odporúĆame rozohriaķ
organizmus 10-minútovým klusom a dynamickým rozcviĆením.

obuv

3&Ę"+&"цѹé

Technika prevedenia je ako pri výpade vpred. CviĆenie sa zaĆína výpadom vpred pravou nohou. Zo stoja spojného vykonáte výpad vpred tak, že koleno výkrokovej nohy
po dokroĆení zviera 90 stupĥov. Koleno prednej nohy sa nesmie dostaķ pred špiĆku
chodidla. Koleno zadnej nohy spúšķajte tak, aby sa jemne dotklo podložky, alebo aby
sa dostalo 5 cm od podložky. Nasleduje výskok s preskokom do výpadu vpred ĝavou
nohou a nasledujú Ĉalšie opakovania.

VäĆšina plyometrických cviĆení
je založená na rôznych variáciách skokov a preskokov, preto je
potrebné maķ dobrú obuv, ktorá
zabezpeĆí dostatoĆné tlmenie
nárazov.

povrch

Na vykonávanie cviĆení odporúĆame vybraķ si mäkký povrch
– ak plánujete cviĆiķ vonku,
ideálnym povrchom je tráva, Ći
tartan alebo turf.

technika

Technika prevedenia jednotlivých cviĆení je pri plyometrickom workoute veĝmi dôležitá
– keĈže je pri ĥom žiaduce,
aby ste cviĆenia precviĆovali vo
vysokej intenzite. Preto urĆite
odporúĆame zaĆaķ jednoduchšími cviĆeniami a postupne prejsķ
na zložitejšie.

svalovica

3&Ę"+&"чѹé    

Pohyb sa zaĆína postavením jednej nohy na špiĆke, postupne prepínate koleno a päta
sa približuje k zemi. Pracujete systémom špiĆka - päta, tento pohyb sa opakuje. Výška
zdvíhania kolien je Ćo najvyššia – kolená zdvíhajte až k hrudníku. Paže sú uvoĝnené
a vychádzajú z bežeckého postavenia. Trup sa nachádza v miernom predklone, pozor
na záklon. Pohĝad je uprený vpred, cviĆenie vykonávate na mieste po stanovený Ćas.

Ak je tento typ cviĆenia pre vás
novinka, pripravte sa na poriadnu svalovicu. StreĆing a valcovanie s rollerom na záver workoutu
vám urĆite pomôžu následky
tohto cviĆenia zmierniķ.

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 presným popisom.
Stiahnuķ si ju môžete v AppStore alebo Google Play.
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Pozvánky
NANAJVÝŠ
AKTUÁLNA HRA
- GLENGARRY
GLEN ROSS
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V priestoroch galérie Danubiana od
konca augusta až do 14. novembra 2021
sú vystavené umelecké diela akademickej maliarky Jany Kiselovej-Sitekovej,
ktorá sa venuje graﬁckej tvorbe a knižnej ilustrácii. Vo voľnej graﬁckej tvorbe aplikuje klasické techniky suchej ihly
a leptu, v ilustráciách rada experimentuje. Perokresbu, akvarel a temperu kombinuje na spôsob starobylých orientálnych maľovaných zvitkov a farebných
drevorytov. Maľuje na bielené škrobené
plátno. Charakter jej ilustrácií, ktoré výrazne ovplyvňuje stará japonská kultúra, je osobitý nielen technikou, ale predovšetkým z nich vyžarujúcou pokojnou
atmosférou. Skromnými prostriedkami
vytvára v ploche veľkorysý priestor. Jej
doménou je krehká linka s rovnako jemným kolorom, ktorým dosahuje raz poetický, inokedy dramatický výraz obrazu.
Vo svojej tvorbe sa orientuje na vycizelovaný detail a výraz nadýchnutých, priam
éterických výjavov. Charakteristické pre
jej ilustrácie je zmnožovanie ﬂorálnych
o zoomorfných prvkov, ktorých radenie a opakovanie vyvoláva dojem dekoratívnosti.

Hra súčasného amerického spisovateľa Davida Mameta je umiestnená do prostredia realitnej kancelárie.
V nej sa odohráva tvrdý, drsný a niekedy i komický konkurenčný boj
medzi zamestnancami, ktorí predávajú aj to nepredajné. Každý sa chce
dostať hore, najlepšie po chrbte niekoho iného. Ale šancu má len jeden.
Medzi zamestnancami sa tak rodia
raﬁnované plány na postup, odhaľujú nekalé praktiky, vynachádzavé
ﬁnty a podrazy. Svojský humor, osobitý jazyk a skvelé dialógy sa spájajú
so zvláštnou iróniou, účinnou metaforou a neúprosným svetom obchodu. Je to svet, kde mať je dôležitejšie
ako byť. Autor získal za hru Pulitzerovu cenu a natočili podľa nej aj ﬁlm
nominovaný na Oscara. Pod režisérskou taktovkou herečky a režisérky Ingrid Timkovej, a v dramaturgii Miriam Kičiňovej sa v inscenácii
predstavia takí skvelí herci, akými sú
Richard Stanke, Daniel Fischer, Alexander Bárta, či Diana Mórová.
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NOVÉ FUSO
CANTER
JAPONSKÁ TRADÍCIA SA STRETÁVA
S MODERNÝM MESTSKÝM ŠTÝLOM
Pri navrhovaní nového modelu FUSO Canter naši dizajnéri
venovali veľkú pozornosť interakcii medzi vozidlom a mestom.
Nový model zaujme najmä modernou, novonavrhnutou kabínou,
väčšou bezpečnosťou a lepším komfortom.
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