19. apríla 2021

Svetová premiéra konceptu Toyota bZ4X
•

Prvý pohľad na rodinu batériových elektromobilov

•

Koncepcia Toyota bZ – beyond Zero – zdôrazňuje úsilie spoločnosti Toyota dosiahnuť
uhlíkovú neutralitu a ísť aj nad jej rámec

•

Využíva úplne novú platformu e-TNGA – navrhnutú a optimalizovanú pre elektromobily

•

Vyvinutý v partnerstve so spoločnosťou Subaru Corporation

•

Opiera sa o bohaté tradície a odborné znalosti značiek Toyota a Subaru v oblasti terénnych
vozidiel a ponúka špičkový pohon všetkých kolies

•

Premiéra systému elektronicky ovládaného riadenia a funkcie solárneho nabíjania

•

Dizajn exteriéru s motívom dynamiky a praktickosti, ktorý využíva možnosti platformy eTNGA

•

Priestor v kabíne podobný ako vo veľkom luxusnom sedane so širokým panoramatickým
výhľadom pre vodiča

Toyota dnes na autosalóne v Šanghaji predstavuje konceptovú verziu pripravovaného modelu Toyota
bZ4X, ktorá predstavuje prvý pohľad na rad batériových elektromobilov (BEV).
Koncept Toyota bZ4X, SUV strednej triedy s pohonom všetkých kolies, je súčasťou prechodu Toyoty zo
spoločnosti venujúcej sa čisto výrobe automobilov na firmu, ktorá je zameraná na poskytovanie lepšej
mobility pre všetkých.
bZ je akronym slovného spojenia „beyond Zero“ (nad rámec nuly) a zdôrazňuje úsilie spoločnosti Toyota
dosiahnuť nielen nulové uhlíkové emisie a uhlíkovú neutralitu, ale ísť aj nad tento rámec a priniesť nové
výhody pre životné prostredie, jednotlivcov a spoločnosť ako celok.
Nový koncept Toyota bZ4X vyvinula Toyota Motor Corporation (TOYOTA) v partnerstve so spoločnosťou
Subaru Corporation (SUBARU) s využitím špecifických schopnosti a skúseností oboch značiek. Začiatok
predaja výrobnej verzie sa očakáva približne v polovici roku 2022.
Úvodné informácie o koncepte Toyota bZ4X
Koncept Toyota bZ4X je vozidlo, ktoré neslúži len ako dopravný prostriedok, ale aj ako pohodlný a spojitý
priestor, v ktorom si cestujúci počas cesty môžu užívať spoločne trávený čas.
Hlavný konštruktér Kodži Tojošima povedal: „Našimi cieľovými zákazníkmi sú ľudia, ktorí kladú dôraz na
čas trávený spoločne s rodinou a priateľmi. Keď si chcú takýto čas užiť, koncept Toyota bZ4X pre nich
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môže byť ústredným miestom.“
Dizajn exteriéru kombinujúci dynamiku a praktickosť
Dizajn exteriéru konceptu Toyota bZ4X predvída veľké očakávania ľudí od jazdných vlastností
elektromobilu bez toho, aby bolo potrebné prijať kompromisy. Jeho celková forma spája dynamiku
a praktickosť: SUV ponúka typickú vysokú polohu za volantom, no napriek tomu vyzerá ako prilepené
k vozovke. Karoséria sa vyznačuje pôvabnými plochami, ktoré sú skombinované s precíznymi a
špičkovými štýlovými prvkami.
Predok auta, jednoznačný rozpoznávací prvok akéhokoľvek vozidla, je zbavený obvyklej mriežky chladiča
a namiesto toho sa vyznačuje sústavou snímačov, svetiel a aerodynamických prvkov usporiadaných do
tvaru hlavy kladiva, čím vozidlu dodáva nový sebaistý postoj a charakter.
Priestranná kabína a modul pre jazdu
Koncept Toyota bZ4X je postavený na novej modulárnej platforme e-TNGA vyvinutej špeciálne pre
elektromobily. Dlhý rázvor náprav a krátke previsy umožnili vytvoriť pozoruhodne priestrannú a
otvorenú kabínu. Priestor pre nohy cestujúcich vzadu je rovnaký ako v modeloch segmentu D.
Predná časť kabíny je založená na koncepcii modulu pre jazdu, ktorý vodičovi poskytuje pocit priameho
spojenia s vozovkou a dôležitými informáciami. Nízko položený prístrojový panel otvára vodičovi
panoramatický výhľad a posilňuje dojem priestoru. Ovládacie prvky sú zoskupené okolo stredovej
konzoly a navrhnuté tak, aby sa dali ľahko rozpoznať a obsluhovať. Digitálny prístrojový displej pre
vodiča je umiestnený nad volantom, takže na odčítanie informácií je potrebný len minimálny pohyb očí.
Riadenie batérie ako kľúč k optimalizácii dojazdu
Vývojový program sa opieral o vyše 20-ročné vedúce postavenie Toyoty v oblasti elektrifikácie vozidiel,
ako aj o kvalitu, trvanlivosť a spoľahlivosť typické pre túto značku. Výsledkom je elektrická pohonná
sústava tvorená motorom, riadiacou jednotkou a systémom riadenia batérie, ktorá poskytuje
prvotriednu efektivitu a veľmi konkurencieschopný dojazd.
Ekologický profil automobilu posilňuje aj palubný systém solárneho nabíjania, ktorý predlžuje dojazdovú
vzdialenosť. S využitím rozsiahlych skúseností spoločnosti Toyota vo vývoji batériových technológií pre
jej hybridné elektrické vozidlá a hybridné elektrické modely typu plug-in bola navrhnutá výkonnejšia
batéria potrebná pre koncept Toyota bZ4X, ktorá poskytuje spoľahlivý a stály výkon zaisťujúci stabilný
dojazd vozidla aj v chladných klimatických podmienkach.
Nefalšované SUV so špičkovým pohonom všetkých kolies
Systém pohonu všetkých kolies prostredníctvom elektromotorov na prednej a zadnej náprave bol
vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Subaru. Vďaka spojeniu bohatých tradícií a hlbokých odborných
znalostí značiek Toyota a Subaru vznikol špičkový pohon všetkých kolies, ktorým koncept Toyota bZ4X
vyniká vo svojom segmente. Tento systém dodáva konceptu Toyota bZ4X ozajstnú schopnosť jazdy v
teréne a zároveň vodičom poskytuje vyššiu bezpečnosť a istotu za všetkých podmienok pri jazde na
ceste.
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Vyspelý systém elektronicky ovládaného riadenia
Koncept Toyota bZ4X bude ako prvý na svete v ponuke s kombináciou riadidla v tvare písmena U
a systému elektronicky ovládaného riadenia. Táto technológia poskytuje vodičovi väčšiu kontrolu
a eliminuje rušenie spôsobované nerovnými povrchmi vozovky a brzdením. Výsledkom je presnejšia
odozva, ktorá je v súlade s rýchlosťou a uhlom natočenia kolies vozidla. Elektronicky ovládané riadenie
tiež odstraňuje tradičný okrúhly volant a nahrádza ho jedinečným riadidlom v tvare písmena U. Vďaka
nemu vodič pri zabáčaní nemusí prekladať ruky na volante, čo robí jazdu na vozidle zábavnejšou.
Toyota bZ – hlbší zmysel radu nových batériových elektromobilov Toyota
Koncept Toyota bZ4X je prvý model používajúci nové názvoslovie značky Toyota – bZ – beyond Zero. Do
roku 2025 plánuje Toyota predstaviť 15 batériových elektromobilov vrátane 7 modelov Toyota bZ.
Tento nový rad batériových elektromobilov umožní ľuďom prejsť z ich súčasného vozidla bez
akýchkoľvek nepríjemností a súčasne využiť všetky výhody poskytované plne elektrickým automobilom.
Podarilo sa to dosiahnuť prostredníctvom vývoja orientovaného na človeka a poskytovaním mobility,
ktorá je prispôsobená skutočnému životu a skúsenostiam ľudí. Hlavný konštruktér Tojošima vysvetľuje:
„Cieľom je nielen prispieť k ochrane životného prostredia vytvorením vozidla s nulovými emisiami, ale ísť
aj nad rámec tejto nuly a dať jej hodnotu v podobe jednoduchšej a zábavnejšej jazdy.“
Modely Toyota bZ tiež napomôžu k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality. Uhlíková neutralita sa vzťahuje
na prístupy a iniciatívy zamerané na neutralizáciu emisií CO2 v rámci celého životného cyklu vozidla,
ktorý zahŕňa výrobu, distribúciu, používanie, recykláciu a konečnú likvidáciu.
Toyota definuje štyri aspekty koncepcie beyond Zero. Prvým a najdôležitejším z nich je aspekt „Vy
a životné prostredie“, ktorý berie do úvahy nielen energiu používanú na pohon vozidla, ale možné
spôsoby využitia rekuperačnej alebo obnoviteľnej energie, ako je napríklad slnečná.
Druhý aspekt „Vy a vaše vozidlo“ spočíva v batériovom elektromobile, ktorý je navrhnutý na špeciálnej
platforme, využíva najnovšie technologické prvky a prináša skvelé možnosti pripojenia poskytujúce
bezpečnosť, istotu a príjemný zážitok z jazdy.
Tretí aspekt „Vy a ostatní“ kladie dôraz na vytváranie batériových elektromobilov ponúkajúcich priestor
a tiché prostredie, ktoré budú ľudí inšpirovať ku vzájomnej komunikácii a spoločným zážitkom.
Posledný aspekt „Vy a spoločnosť“ zohľadňuje širší vplyv na spoločnosť a zahŕňa snahu urobiť svet
lepším miestom na život pre všetkých.
Posilňovanie vedúceho postavenia spoločnosti Toyota v oblasti elektrifikácie
Nový koncept Toyota bZ4X predstavuje najnovší míľnik na ceste spoločnosti Toyota k dosiahnutiu
nulových emisií, ktorá sa začala pred vyše 20 rokmi uvedením pôvodného modelu Prius, prvého sériovo
vyrábaného hybridného elektrického automobilu na svete. Odvtedy spoločnosť Toyota neustále posúva
hranice elektrifikácie vozidiel, zvyšuje efektivitu svojej hybridnej technológie a využíva nové príležitosti
vývojom hybridných elektrických vozidiel typu plug-in a elektromobilov s vodíkovými palivovými
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článkami. K dnešnému dňu Toyota predala viac než 17 miliónov elektrifikovaných vozidiel, čím ušetrila
okolo 140 miliónov ton CO2. V období od roku 2010 do roku 2019 technológia elektrifikácie pomohla
spoločnosti Toyota znížiť celkové celosvetové emisie CO2 jej vozidiel o približne 22 %.
Rad vozidiel Toyota bZ je tiež signálom, že spoločnosť Toyota plánuje ísť nad rámec nulových emisií
v súvislosti s budúcou mobilitou. Koncepcia beyond Zero je zameraná predovšetkým na poskytovanie
ešte lepšej mobility pre všetkých a zahŕňa aj snahu spoločnosti Toyota vytvárať produkty a služby, ktoré
prinášajú väčšie potešenie z jazdy a silnejší pocit spojenia, pričom zároveň zaisťujú bezpečnosť a
ochranu všetkých účastníkov cestnej premávky. A v konečnom dôsledku sa usiluje vytvoriť lepšie
spoločnosti na celom svete.
V záujme dosiahnutia týchto cieľov pracuje spoločnosť Toyota na širokej škále technológií elektrifikácie
prispôsobených požiadavkám rôznych trhov a typov použitia vozidiel, ktoré zahŕňajú technológie
automobilov HEV, PHEV, FCEV a BEV. Ďalším rozmerom je vývoj vodíka ako hojného zdroja čistej energie
s technológiou palivových článkov, ktorú možno uplatniť v mnohých formách dopravy – nielen vo
vozidlách FCEV, ale aj ťažkých nákladných vozidlách, vlakoch a lodiach. Možno ju využiť aj pre
stacionárne a mobilné elektrické generátory.
Rozširovanie elektrifikovaného portfólia
Do roku 2025 bude Toyota v rámci svojho celosvetového portfólia ponúkať viac než 70
elektrifikovaných vozidiel. Minimálne 15 z nich budú predstavovať batériové elektromobily.
V Európe sa to do roku 2025 premietne do mixu pohonných sústav, ktorý bude tvoriť vyše 70 %
hybridov, viac než 10 % hybridov typu plug-in a minimálne 10 % modelov s nulovými emisiami
zahŕňajúcich batériové elektromobily aj elektromobily s palivovými článkami.
Globálny príspevok spoločnosti Toyota k plneniu cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG)
a odhodlanie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu
V roku 2018 spoločnosť Toyota ohlásila svoj zámer transformovať sa z automobilky na spoločnosť pre
mobilitu.
Vzhľadom na skutočnosť, že všetci žijeme na jednej planéte, spoločnosť Toyota koná z pohľadu
domovskej planéty uprednostňuje ho pred konceptmi domovského mesta a domovskej krajiny, v
ktorých automobilový priemysel dlhodobo pôsobí.
Je zodpovednosťou súčasnej pracujúcej generácie zanechať túto nádhernú planétu nasledujúcej
generácii tak, aby bola miestom, na ktorom môžu ľudia žiť s pokojom na duši. Z tohto pohľadu sa
spoločnosť Toyota riadi filozofiou orientovanou na človeka, ktorá spočíva v tom, že technológia by mala
pozitívne prispievať k šťastiu a zdraviu ľudí.
S využitím silných stránok nadobudnutých vďaka prístupu „monozukuri“ (vytváranie alebo výroba)
a implementovaním ďalších technologických inovácií rozširujúcich možnosti mobility sa Toyota usiluje
poskytovať služby, ktoré dajú všetkým ľuďom slobodu mobility.
Ďalším cieľom spoločnosti Toyota je prispievať prostredníctvom svojich podnikov k plneniu cieľov SDG.
Celosvetovým problémom v rámci 17 cieľov SDG je znižovanie emisií CO2 a kľúčom k jeho dosiahnutiu je
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implementácia elektrifikácie v globálnom meradle.
Krajiny na celom svete v súčasnosti deklarujú svoje časové plány smerujúce k dosiahnutiu uhlíkovej
neutrality. Pokiaľ ide napríklad o Európu, EÚ plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v automobilovom priemysle sú potrebné integrované aktivity
súvisiace ako s energetickými politikami na podporu obnoviteľnej energie a nabíjacej infraštruktúry, tak
aj s priemyselnými politikami zahŕňajúcimi dotácie, podporu pre dodávateľov a systémy na recykláciu
batérií. Priemysel tiež musí spolupracovať s rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú vlády a
obchodné organizácie.
V rámci globálneho rozširovania svojej obchodnej činnosti bude spoločnosť Toyota na základe
konzultácií so štátnymi vládami rozvíjať svoju stratégiu elektrifikácie vedúcu k znižovaniu emisií CO2 v
celom životnom cykle.
Toyota sa zároveň bude usilovať o úplné zverejňovanie informácií týkajúcich sa napríklad vykonávaných
kontrol a koncoročných údajov, aby mohla očakávať lepšie pochopenie u svojich akcionárov a zaistiť, že
činnosti spolupráce budú spĺňať dlhodobý cieľ Parížskej dohody.
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