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Prototyp vyzerá veľmi reálne
Tribu, IBX, 20V20: SEAT predstavil už tretí koncept športovo-úžitkového vozidla. Ten
najnovší má jednoznačne najbližšie k sériovej výrobe. Kedy sa dočkáme hotového auta,
je zatiaľ otázne. Podľa neoficiálnych správ na budúci rok. Názov prototypu však predpovedá niečo iné...

SEAT 20V20

Označenie 20V20 môžeme
preložiť ako „vízia 2020“. Neveríme
však, že Španieli budú s uvedením
produkčného auta čakať tak dlho.
Názov odzrkadľuje skôr nové technológie, ktoré sa v SEAToch začnú
postupne objavovať.
Koncept 20V20 naživo pôsobí veľmi mohutne. Na svedomí to má
nielen samotný dizajn, ale tiež
20-palcové kolesá a svetlá výška
podvozka 228 milimetrov. Auto
ako také tiež nie je malé, veď celkovou dĺžkou 4659 milimetrov prekonáva napríklad Hondu CR-V. To
isté platí o rázvore náprav dlhom

2791 mm. Ak ide o dizajn, Španieli
používajú termín „leonizácia“.
Opierajú sa o prvky, použité na veľmi dobre predávanom Leone a ďalej ich rozvíjajú. Karoséria obsahuje
niekoľko naozaj ostrých hrán. Blatníky sú mohutné a maska chladiča
- spolu s logom automobilky - netradične veľká. Strecha smerom
dozadu klesá a zadné stĺpiky majú
veľký sklon, čo SEAT označuje ako
prvok z ríše športových kupé.
Oranžový lak údajne pripomína
vychádzajúce slnko nad Barcelonou. Dopĺňajú ho prvky z nelakovaného plastu a hliníkové lišty.

Každopádne SEAT 20V20 je na pomery konceptov naozaj dotiahnutý
do detailu. Stačí si domyslieť men-

Opäť s atmosférou

Veľa zákazníkov chce svoje rýchle auto používať
denne, nielen pri výletoch na okruh.

štyroch kolies váži 1454 ki
log
ramov. Pred zadnou nápravou je
umiestnený atmosférický záži
hový desaťvalec 5.2 FSI. Agregát
odvodený od Lamborghini dosahuje výkon 397 alebo 449 kW

natejšími rysmi karosérie. Predné svetlomety
sú sériovo diódové, alebo za 3000 eur navyše
laserové. Technika vy
chádza z koncernového
súrodenca Lamborghini
Huracan.
Konštruktéri zapracovali na tuhosti šasi. Vďaka
väčšiemu podielu hliníka a plastov vystužených

Audi R8
v predaji od: september 2015

Sparťanská výbava a atmosféra
pretekárskeho stroja síce dokážu
chytiť za srdce, no v každodennej
premávke to nemusí byť ideálne.
Preto má Audi R8 interiér zariadený na úrovni ostatných modelov
tejto značky. Teda poctivo zabalený
do kvalitných materiálov a naplnený luxusom. Široké nástupné prahy
a nízky posed však prezradia, že
toto nie je obyčajné Audi.

šie kolesá alebo konvenčné kľučky
dverí a máme pred sebou sériové
auto. Aj preto si myslíme, že budú-

Druhá generácia superšportového modelu R8 na prvý pohľad
evokuje predchodcu, avšak s hra-

uhlíkovými vláknami je auto ľahšie o 50 kilogramov. Dvojmiestny
superšport s pohonom všetkých

(540, resp. 610 k), v zá
vislosti od verzie. Spo
lupracuje so sedemstup
ňovou dvojspojkovou
prevodovkou S-tronic,
ktorá najnovšie dostala funkciu plachtenia.
V ekonomickom režime,
po uvoľnení akcelerátora pri rýchlostiach nad
55 km/h, sama zaradí neutrál.
Prerozdeľovanie krútiaceho momentu medzi nápravy zabezpečuje elektrohydraulicky ovládaná
viaclamelová spojka, ktorá nahradila viskóznu. Súčasťou zadnej
nápravy je mechanický samosvorný diferenciál.
Audi R8 V10 akceleruje z pokoja
na stovku za 3,5 sekundy a vyvinie
najvyššiu rýchlosť 323 km/h. Silnejší variant Plus je o 0,3, resp.
7 km/h rýchlejší.
Dvojstranu pripravil Filip garaj

coročný štart produkcie je reálny.
Španielske SUVčka by mali montovať v českých Kvasinách. Neskôr
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k nim pribudne derivát s logom
Škoda.
Interiér je o poznanie futuristickejší než exteriér, ale nie nereálny.
Základné rysy palubnej dosky
opäť evokujú Leon. Šofér má pred
sebou hneď tri displeje, pričom ten
najväčší nahradil klasický prístrojový panel. Za pozornosť stojí
„plávajúca“ stredová konzola, pod
ktorou ostal odkladací priestor.
Kabína je pre efekt štvormiestna,
so samostatným sedadlom pre
každého pasažiera. Objem batožinového priestoru vraj prekonáva
hodnotu 600 litrov.
Techniku SEAT spomína iba v náznakoch. Hovorí o novej platforme,
prispôsobenej pre pohon predných
i všetkých štyroch kolies. Poháňacie
ústrojenstvo môže byť konvenčné
alebo plug-in hybridné. Zážihové
motory môžu dosiahnuť výkon až
221 kW (300 k), vznetové 176 kW
(240 k). S najväčšou pravdepodobnosťou ide o modulárnu platformu
MQB koncernu VW Group. Motory budú uložené priečne a pohon
všetkých štyroch kolies zabezpečí
medzinápravová spojka Haldex.

Pod 2 l/100 km?

Hybridné Audi Q7 e-tron sa pýši kombinovanou spotrebou nafty
1,7 l/100 km. Dosiahnuť ju nie je ľahké. Musíte vyraziť s plne nabitými akumulátormi a prejsť čisto na elektrinu 56 kilometrov, ako to
udáva výrobca. Zvyšok v hybridnom režime, ale tak, aby sa spaľovací
motor ozýval čo najmenej. Úprimne, aj keby apetít stúpol trojnásobne, stále by to pre veľké a luxusné SUV bola výborná hodnota. Zvlášť,
ak vezmeme do úvahy kombinovaný výkon hybridnej techniky 275 kW
(373 k) alebo najvyšší krútiaci moment 700 Nm. V útrobách auta

Audi Q7 e-tron
pracuje vznetový šesťvalec 3.0 TDI a elektromotor, uložený v jednom
bloku s osemstupňovou automatickou prevodovkou Tiptronic. Batérie s kapacitou 17,3 kWh sú uložené pod batožinovým priestorom
a majú vlastný chladiaci okruh, ktorý zároveň pomáha vykúriť studenú kabínu. Audi Q7 e-tron disponuje štandardným pohonom 4x4
s medzinápravovým diferenciálom. Akumulátory je mož
né prostredníctvom rýchlona
bíjačky dobiť za 2,5 hodiny. Ak
k tomu prirátame plnú nádrž
nafty, akčný rádius presiahne 1400 kilometrov.
Novinka akceleruje z pokoja na stovku za šesť sekúnd a dosiahne najviac
225 km/h. Vyrábať by ju
mali v Bratislave, po boku
„nehybridného“ Audi Q7.
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