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Individuálna Kuga priamo z Fordu

Malé SUV Kuga dostala od materskej znač-
ky paket Individual, ktorý je možné objed-

nať si aj s ďalšími modelmi modrého 
oválu. Individual bude prístup-

ný len pre najsilnejší motor s 
objemom 2,5 litra preplňo-
vaným turbom a výkonom 
200 koní. Automobil do-
stane žiarivú bielu farbu, 
nové nárazníky, 20-palcové 

zliatinové kolesá, nástavce 
prahov a ďalšie drobné vylep-

šenia, ktoré zvýraznia SUV-ovský výraz Kugy. 
Posádku čaká v kabíne čierne kožené čalú-
nenie a biely dekor. 

PSA a recyklácia na území SR

Novinky z motoršportu

Viac nočných pretekov?
Bernie Ecclestone sa nechal počuť, 

že by seriálu prospelo viac nočných 
závodov. Singapur by tak prišiel o svo-
ju prestíž, pretože by ho časom mala 
nasledovať Malajzia, ktorá však v súčas-
nosti nočný závod odmieta. Zároveň si 
šéf praje znížiť počet pretekov za jednu 
sezónu. To je ale v rozpore s faktom, že 
budúci rok jedna do počtu pribudne. 
Dobrým nápadom určite je pridáva-
nie nových exotických destinácii, kto-
ré pôsobia pri tých tradičných veľmi 
dobre a pútajú pozornosť. Spomeňme 
napríklad pripravovanú Južnú Kóreu či 
Indiu. 

Latvala deklasovaný
To, že nové hviezdy rýchlo hasnú ur-

čite, nie je prípad Hamiltona, ktorý má 
našliapnuté na titul. Prirýchlo zhasol 
mladý Latvala, ktorý síce podával skve-
lé výsledky, no popri Hirvonenovi sa 
v na posledných rally držal skôr v tieni. 
Vedenie rozhodlo, že Fína presunú do 
Stobartu, a dajú šancu Duvalovi. Tomu 
sa v Španielsku darí zatiaľ veľmi dob-
re, takže ťah ako získať body pre Ford 
a udržať si úroveň vyšiel. Hovoria za 
neho výsledky, dokáže podávať výkon 
na úrovni Hirvonena. 

Novinky vo Williamse
Okrem podpisu výhodnej zmluvy 

s Phillipsom sa tím Williams zameria na 
pripravovaný seriál F2. Víťaz tejto série 
bude môcť testovať pre tento tím. Vyhlá-
sil to Jonathan Palmer, promotér tohto 
seriálu. Tento seriál by mal konkurovať 
Ecclestonovému GP2 a GP3, ktoré sa jaz-
dia počas víkendu F1. F2 budú zase pre-
biehať počas víkendu WTCC. Otázkou 
je, či nezatúžia po mladých talentoch aj 
lepšie tímy, ktoré môžu ponúknuť viac 
ako len testovaciu pozíciu.  

 Peter Kríž

Na Slovensku prekročil v roku 2007 po-
čet spracovaných vozidiel po ukončení ži-
votnosti číslo 28 000 kusov, v tomto roku 
je predpoklad spracovať až 30 000 kusov. 
CITROËN SLOVAKIA, s. r. o., v súlade s plat-
nou európskou legislatívou z oblasti život-
ného prostredia zabezpečil svojim zákazní-
kom, ktorí sú majiteľmi vozidiel po ukončení 
životnosti, sieť zberných miest, kde je mož-
né vozidlá odovzdať na ich ďalšie ekolo-
gické spracovanie. S platnosťou od 1. mája 
2008 uzatvorili so spoločnosťou KOVOD  
RECYCLING, s. r. o. ,,Zmluvu o spracovaní 
starých vozidiel,“ na základe ktorej zberné 
miesta spracovateľa Kovod Recycling, s. r. o. 
zrealizujú bezplatný spätný odber vozidla 
značky Citroën s ukončenou životnosťou, 
následne dekompozíciu vozidla a čo naje-

fektívnejšie spracovanie vozidla s cieľom 
opätovného použitia jeho častí, zhodnote-
nia odpadov z jeho spracovania a recyklá-
ciu. Už od roku 2004 automobilka využíva, 
v súlade s platnou európskou legislatívou, 
informačný systém obsahujúci informácie 
o zložení každého dodaného materiálu, 
ktorý má byť súčasťou vozidla. Ešte pred 
samotnou výrobou vozidla umožňuje 
identifikovať podiel vstupujúcich materi-
álov na recyklovateľnú zložku a na zložku, 
ktorá bude opätovne zhodnotená.  Vozidlá 
Citroën sú vytvorené tak, aby až 95 % ich 
hmoty mohlo byť opätovne použitej. Aby 
sa zvýšila miera efektívnej recyklácie, ktorá 
sa dnes odhaduje na 85%, treba zvyšovať i 
podiel recyklovaných materiálov integrova-
ných do vozidiel.
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25 sviečok pre Grand Voyager
Tento rok oslavuje 

svoje jubilejné narode-
niny aj Chrysler Grand 
Voyager. Tento obrov-
ský rodinný van bráz-
di cesty už 25 rokov a 
za ten čas odviezol na 
dovolenku alebo pre-
sťahoval nejednu rodi-
nu. Chrysler si výročie 
pripomína narodenino-
vou edíciou Grand Voy-
ager 25th Anniversary Edition, ktorá dostane 
nové 17-palcové kolesá, chrómované pásy 
na bokoch karosérie a na streche, kožené 

čalúnenie a palubnú dosku pokrytú tma-
vým drevom. Zmeny sú čisto kozmetické, 
technika zostáva nezmenená.

Polícia už čoskoro s novými radarmi
Slovenským metrolo-

gickým ústavom úspešne 
prešiel testom mimoriad-
ne výkonný radar  s ozna-
čením LIDAR. Slovenská 
polícia v súčasnosti vy-
užíva radary, ktoré sú 
schopné zachytiť rýchlosť 
vozidiel do vzdialenosti 
najviac 60 metrov. Radary 
LIDAR dokážu z pevného 
bodu zachytiť rýchlosť 
automobilu až na vzdia-
lenosť 1700 metrov, vďa-
ka presnému laserovému 
lúču. Meranie netrvá viac 
než dve sekundy a pripojený mikropočí-
tač okamžite vyhodnotí aktuálnu rýchlosť 
zameraného vozidla. Radary disponujú aj 
ďalšími funkciami dosvedčujúcimi fakt, že 
vodič prekročil maximálnu povolenú rých-

losť. Radary sa vyrábajú v USA a náš policaj-
ný zbor zatiaľ zvažuje ich zaobstaranie do 
výbavy dopravných policajtov. Vyhnúť sa 
takémuto typu radaru, na to už bude po-
trebný naozaj orlí zrak.

Ktoré je najhoršie americké auto roku?
Jeep Wrangler Unlimited. Zhodla sa na 

tom redakcia populárneho amerického ma-
gazínu Consumer Reports, ktorá k výsledku 
prišla na základe bodového ohodnotenia 

produktu pri pravidelných redakčných tes-
toch. Za Wranglerom sa postupne umiest-
nili Hummer H3, Jeep Liberty, Chevy Aveo, 
Dodge Nitro, Toyota FJ Cruiser, Yaris, Suzuki 

Forenza, Jeep Patriot, Chevro-
let Trailblazer a Mercury Grand 
Marquis. Ako je vidieť, Jeep si 
to u amerických odborníkov 
pekne zlízol. Kým v rebríčku sa 
objavili aj automobily japonskej 
výroby, Európa si svoj vysoký 
štandard udržala. Podľa redak-
cie sa naopak najlepšími auto-
mobilmi tohto roka stali Lexus 
LS460, Infiniti M35 a Porsche 
911 Carrera S. 

Pripravil Tomáš Bíly
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Garmin Oregon 
Dotyk s prírodou

Nová séria prenosných ručných navi-
gačných zariadení Oregon je určená turis-
tickým, námorným i fitness nadšencom. 
Spája v sebe intuitívne dotykové rozhra-
nie, pogumovaný, nárazuvzdorný dizajn 
a množstvo mapových podkladov, ktoré je 
možné do tohto zariadenia nainštalovať.

Vďaka vlastnostiam ako vysoká citlivosť 
GPS prijímača, predinštalované mapové 
podklady či veľký 7,6 cm dotykový displej, 
sa z neho stáva jednotka na trhu s turistic-
kými GPS navigáciami. 

Oregon 300 obsahuje predinštalovanú 
celosvetovú základnú mapu s tieňova-
ným reliéfom a podrobnú topografickú 
mapu Slovenska a Oregon 200 poskytuje 
podrobnú topografickú mapu Slovenska. 
Zaradenie Oregon 300 podporuje bezdrô-
tový prenos trás, bodov i geoskrýš medzi 
jednotlivými zariadeniami Oregon i medzi 
modelom Colorado. Je vybavené aj baro-
metrickým výškomerom, elektronickým 
kompasom a kompatibilné so snímačom 
srdcovej frekvencie a snímačom rýchlos-
ti/kadencie Garmin, vďaka ktorým máte 
možnosť s týmito zariadeniami trénovať, 
monitorovať a následne vyhodnocovať na-
merané hodnoty. 

Garmin pozná svojich používateľov, ktorí 
majú množstvo záujmov a preto v mode-
loch série Oregon nájdete päť rôznych pro-
filov – automobilový, námorný, turistický, 
fitness a geocaching. 

Váha tohto turistického navigátora je len 
193g vrátane dvoch AA batérií, s ktorými 
prístroj vydrží až 18 hodín. Oregon obsahu-
je aj microSD slot, vďaka ktorému môžete 
do zariadenia dohrávať dodatočné mapy. 

Cena:
Oregon 200 - 10 990 Sk - 364,80 €
Oregon 300 -13 990 Sk - 464,38 €


