
rov Alpine SPG-17C2, ktoré v sebe 
kombinujú slušný zvuk a minimál-
ne priestorové nároky na zabudo-
vanie. Rovnakú požiadavku na mi-
nimálny montážny priestor muse-
li spĺňať i subwoofery. V Autodrive 
sa rozhodli použiť nové „slim“(plo-
ché)  subwoofery Alpine SWR-T12. 
Dvojica plochých basákov s mon-
tážnou hĺbkou len neuveriteľných 
8,9 cm(!) a potrebným pracovným 
objemom ozvučnice len 17 litrov je 
zabudovaná do oddelených boxov, 
medzi ktorými je umiestnený spo-
mínaný pomocný, paralelne zapoje-

ný akumulátor. Zadná stena ozvuč-
nice nesie zosilňovače a kapacitor.  
Na záver montáže bola celá MDF 
konštrukcia potiahnutá čiernou ko-
ženkou a poťahovým kobercom.
Srdcom zostavy je autorádio - CD/
mp3/USB receiver Alpine CDE-
123R, ktoré je zabudované skryto 
v odkladacej schránke spolujazdca 
na pôvodnej mechanike vstavané-
ho OEM multimediálneho zariade-
nia a umožnuje optimálne nasta-
venie celého zvukového systému, 
ktorý je samostatný a nezávislý od 
vstavaného OEM audia.

Úloha znela jasne – za 3 dni bolo 
potrebné postaviť vozidlo, ktoré 
by bolo vedúcim autom kolóny pri 
promo tour Re-Generation 2012, 
určenej na zoznámenie slovenské-
ho pospolitého ľudu s novinkou od 
PSA – novým Peugeotom 208.
Tento upravený Peugeot 208 ihneď 
po predstavení nového modelové-
ho radu na Autosalóne v Bratisla-
ve vyrazil z hlavnej slovenskej de-
diny a prešiel za 7 dní 23 miest Slo-
venska, pričom zabezpečoval ozvu-
čenie on-street vystúpení hip-hop 
legendy Laciho Strike-a, ktorý bol 
hlavným showmanom Peugeot Re-
Generation Tour 2012. 

Prológ.
V dielni Autodrive sa nová 
208-mička objavila tri dni pred 
štartom tour. Tesne predtým sme 
s montážnikom dohodli zostavu 
komponentov, ktorá by spĺňala ná-
ročné požiadavky zákazníka. Hlav-
nou úlohou zvukového systému 
bolo zabezpečiť dostatočne hlas-
né a kvalitné ozvučenie pri vystú-
peniach tanečnej skupiny + zabez-
pečiť komentovanie vystúpenia  a 
celej show moderátorom nezávis-
lo na hlavnom systéme. Dôležitou 
požiadavkou bolo aby celý systém 
v žiadnom prípade opticky nenaru-
šoval  interiér ani exteriér uzatvo-
reného vozidla a aby bol skutoč-
ne výkonný.

Montáž.
Pišta sa rozhodol ísť pragmatic-
kou cestou – postavil dva nezávis-
le systémy samostatne pre taneč-
níkov a moderátora, pričom ich in-

tegroval do vozidla tak, aby sku-
točne nerušili.
„Moderátorský“ systém je umiest-
nený v prednej časti vozidla a 
okrem príslušenstva sa spolieha 
hlavne na výkonný megafón zabu-
dovaný skryto za predným náraz-
níkom. K nemu sa prostredníctvom 
potrebnej elektroniky káblom pri-
pája mikrofón moderátora. Túto 
časť montáže charakterizoval sám 
montážnik vetou, ktorá sa nedá 
necitovať : „...šupol som ho(mega-
fón) pod predný nárazník, inak veľ-
ká sranda keď ideš autom po uli-
ci a zakričíš "policajná akcia, všetci 
k zemi !!!", všetci zaľahnú a nikto 
nevie odkiaľ to ide...“.  No, Pišta, 
Pišta....  
Druhá časť bola zložitejšia, nakoľ-
ko postaviť výkonný zvukový sys-
tém za tri dni vylučuje airbrush, la-
minovanie a ďalšie postupy bež-
né pri stavbe predvádzacieho vozi-
dla. Súčasne nesmela zostava pre-
bíjať dizajnom tvary vozidla a mala 
zabezpečovať rovnomerné ozvu-
čenie hlavne priestoru za autom, 
kde prebiehali vystúpenia taneč-
níkov. Zamýšľané použitie zároveň 
kládlo ďalšiu zásadnú podmien-
ku – dlhú výdrž hrania len z auto-
batérie, čo je konštrukčne skutoč-
ne ťažký oriešok.
V Autodrive sa rozhodli použiť 
komponenty Alpine – výkonovým 
základom sú osvedčené digitálne 
zosilňovače Alpine série PDX, ktoré 
majú viacero sympatických vlast-
ností. Okrem vysokého výkonu a 
vysokej účinnosti sú riadené vlast-
nými procesormi, ktoré zabezpeču-
jú vyrovnanú reprodukciu i pri vy-

sokej tepelnej záťaži a pri pokle-
soch napätia. Tam kde iné zosilňo-
vače pri vysokej teplote alebo po-
klesoch napätia okamžite presta-
nú hrať, pretože ich ochranné ob-
vody vypnú, tam pri zosilňovačoch 
Alpine PDX zapracujú riadiace pro-
cesory a znížia výkon zosilňovača 
na potrebnú dobu, pričom nedôjde 
k prerušeniu reprodukcie. Použitá 
digitálna technológia zároveň zna-
mená rádovo nižšiu spotrebu prú-
du oproti rovnako výkonným analó-
govým zosilňovačom.
V Peugeote 208 je použitý jeden 
monoblok Alpine PDX-M12 s ma-
ximálnym výkonom 2.500W a je-
den 4-kanálový zosilňovač Alpine 
PDX-4.100M s celkovým maximál-
nym výkonom 900W. Celkový zabu-
dovaný výkon zostavy je tak sluš-
ných 3.400W.
Takto výkonná zostava samozrejme 

nedokáže pracovať napájaná len 
sériovým alternátorom a batériou 
vo vozidle – zosilňovače okamžite(i 
pri naštartovanom aute) prechá-
dzajú do ochranného módu. Rie-
šením bola pomocná vetva s ďal-
šou autobatériou a 1F kapacitorom 
na vyrovnávanie odberových špi-
čiek. Po tejto úprave dokáže vozi-
dlo hrať na maximálny výkon bez 
straty kvality v podstate bez časo-
vého obmedzenia.
Celá zvuková zostava je umiest-
nená v batožinovom priestore vo-
zidla. Hlavným nosným prvkom 
je spoločná ozvučnica pre repro-
duktory a subwoofery zhotovená 
z MDF. Tvar ozvučnice je navrhnu-
tý tak, aby bol homogénnym zvu-
kovým poľom pokrytý celý priestor 
za vozidlom. 
V systéme je použitých 6 koaxi-
álnych 2-pásmových reprodukto-

Epilóg.
Auto bolo pristavené na montáž 3 
dni pred odjazdom na promo tour. 
Prakticky celá montáž bola hoto-
vá za dva dni, zbytok času sa vyu-
žil na testovanie a ladenie systé-
mu, nakoľko v tomto prípade bolo 
prípadné zlyhanie neprípustné 
-  auto muselo vydržať všetky ná-
strahy počas Peugeot Re-Genera-
tion tour a taktiež obsluhu perso-
nálom, ktorý nepochádza z audio-
filskej brandže.
Na pohľad jednoduché auto, v kto-
rom sa skrýva množstvo zaujíma-

vých riešení a ktoré je opäť prí-
kladom toho, že spojením kvalit-
nej montážnej dielne(Autodrive), 
kvalitných audio komponentov(Al-
pine) a správneho zadania môže 
vzniknúť dielko, za ktorým sa ob-
zrie skutočne každý.

POLICAJNÁ AKCIA, VŠETCI K ZEMI !!!

text: Pavol Serbín, foto: Štefan Kanich(Autodrive)
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AUTO HIFI AUTO HIFI

Pišta z Autodrive dostal komponenty Alpine, jasné zadanie, šibeničný termín a novučičký Peugeot 208. Bez 

zaváhania potvrdil svoju reputáciu a za 3 dni sa zrodilo auto určené pre promo tour výrobcu.


