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2018. január, Las Vegas: önvezető gépkocsi 
próbavezetés az Aptiv és a Lyft jóvoltából  

 

A CES1 résztvevői több mint 20 úticél közül választva önvezető próbautakra 
jelentkezhetnek 

 

SAN FRANCISCO – Az Aptiv, mint piacvezető automatizált gépjárművezetési 
megoldásokat kínáló globális techcég, melynek részvényeit (APTV) a New York-I 
értéktőzsdén is jegyzik, és a Lyft, amely cég élen jár a közösségi taxihívó, ún. „ride-hailing” 
rendszerek piacán, bejelentette, hogy egymással partnerségre lép és a 2018-ban Las 
Vegasban megrendezett CES-en közösen bemutatja egyedülálló, a két végpont 
(az indulás és az úticél) között teljes egészében automatizált módon működő közösségi 
taxihívó megoldását. 
 
„Ez a partnerség egy méretezhető, automatizált vezetési technológia valóságos 
alkalmazását mutatja be, és ez a technológia jelentős hatást fog gyakorolni a biztonsággal, 
a károsanyag-kibocsátással és a településeket érintő forgalmi dugókkal összefüggő 
kihívások megválaszolására” – nyilatkozta Kevin Clark, az Aptiv elnök-vezérigazgatója, 
majd így folytatta: „Az Aptiv automatizált vezetési platformja a jelenleg létező legfejlettebb 
automatizált rendszer, amely a Lyft intuitív felhasználói alkalmazásával kombinálva 
lehetővé teszi a CES résztvevői számára, hogy részesei legyenek egy valódi, ún. „point-to-
point” (két végpontot magába foglaló) önvezető autózási élménynek. Izgalmas bemutatóról 
van tehát szó, amely a mobilitás jövőjét működés közben engedi láttatni.” 
 
2017-ben a Lyft bejelentette tervét, miszerint lehetővé teszi az önvezető megoldások 
fejlesztői és az autógyártók számára, hogy a napi közel egymilliós fuvarszámot generáló 
hálózatába bekapcsolódjanak. Ennek keretében az Aptiv által kínált automatizált vezetési 
platformot a Lyft okos diszpécsertechnológiájába integrálják, megalkotva ezáltal 
a közösségi taxihívással működtetett fuvar tökéletes felhasználói élményét a szolgáltatást 
a Las Vegas Strip területen kipróbálóknak. Az indulási (ún. „pick-up”) és kiszállási 
(ún. „drop-off”) helyszíneket is magukba foglaló komplex vezetési környezetben való 
működés révén egyre gyorsabban lehetővé válik az automatizált vezetési platformok 
kereskedelmi célú alkalmazása. 
 
„A Lyft küldetése a világ legjobb közlekedési ökoszisztémájának megalkotása a 
legfejlettebb önvezető technológiákkal és autógyártókkal karöltve – nyilatkozta Logan 
Green, a Lyft vezérigazgatója. „Nyitott szoftverplatformjaink terén az Aptivvel életre hívott 
partnerség egy lépéssel közelebb visz bennünket célunk eléréséhez az álmunk valóra 
váltásához vezető úton” – tette hozzá, majd így folytatta: „Közös összefogással formáljuk 
a jövőt, és már alig várjuk, hogy a 2018-as CES keretében Las Vegasban végre 
megtegyük óriási jelentőségű első lépésünket.” 
 
Az Aptiv által a közelmúltban felvásárolt cég, a nuTonomy stratégiai együttműködésre 
lépett a Lyfttel és nemrégiben Bostonban bemutatott egy automatizált sofőrt. 
 

                                                   
1 CES: Consumer Electronics Show, a világ legnagyobb szórakoztatóipari szakkiállítása – a ford. 
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http://www.nutonomy.com/company-news/nutonomy-and-lyft-launch-boston-self-driving-pilot/


Az Aptiv-Lyft CES 2018 keretében debütáló „Automated Experience” (automatizált 
vezetési élmény) elnevezésű megoldása az Aptiv korábbi CES vezetéseire épül, beleértve 
egy 6,3 mérföldes (körülbelül 10 km-es), városi utakat és autópálya-szakaszokat 
tartalmazó 2017-es kört is. Az Aptiv automatizált gépjárművei sikeresnek bizonyultak 
az olyan összetett és mindennapi életre jellemző kihívásokkal szemben, mint például 
az autópályasávok egyesülése, gyalogosokat és kerékpárosokat érintő manőverek, 
valamint alagútban való közlekedés esetén az útvonal tartása. 
 
Az Aptiv automatizált vezetési technológiája – számos, az utakon jelenleg közlekedő 
automatizált autóval szemben - tökéletesen, nehézkes érzékelők nélkül integrálható 
bármilyen kivitelbe, a jármű tetejére, illetve oldalaira. Az Aptiv 2019-ig fokozatosan fogja 
a gyártást megkezdeni. 
 
 
Hogyan működik az Aptiv-Lyft CES 2018 keretében debütáló „Automated 
Experience” megoldása? 
 

● A CES keretében kipróbált vezetések - Las Vegas egész területén több mint 20 úticélt 
kínálva - bemutatják az Aptiv automatizált rendszerét és a Lyft felhasználói platformját. 

● A Lyft utasai a Las Vegas Convention Center rendezvényközpont „Gold Lot” 
parkolójából indítják az önvezető fuvart. 

● A vezetés előtt az utasok egy tájékoztató célú bemutatón haladnak keresztül, melyből 
megismerhetik az automatizált autók egyének és közösségek életére gyakorolt pozitív 
hatását. 

● Miután az utasok beszálltak önvezető járművükbe, az első ülésen egy biztonsági 
sofőrt, valamint egy utastérben tartózkodó kísérőt találnak, akik révén biztonságos és 
ismeretterjesztő élményben lehet részük. 

● Az önvezető autók kipróbálására a Lyft utasainak 2018. január 9. és 12. között van 
lehetőségük. 

 
Az Aptivről 
Az Aptiv egy globális techcég, amely a mobilitás jövőjének megteremtése céljából biz tonságosabb, 
környezetbarátabb és összekapcsoltabb megoldásokat kínál. A gillinghami, angliai székhelyű cég 
147.000 munkavállalót foglalkoztat és 14 műszaki központot, valamint gyártóüzemeket és 
ügyfélszolgálatokat működtet 45 országban. További információ: aptiv.com. 
 
A Lyftről 
A Lyftet 2012 júniusában alapította Logan Green és John Zimmer, azzal a céllal, hogy az emberek 
életét a világ legjobb közlekedési megoldása révén könnyebbé tegyék. A Lyft az Egyesült Államok 
leggyorsabb ütemben növekedő közösségi utazással (ún. „rideshare” szolgáltatással) foglalkozó 
vállalata, amely szolgáltatás elérhető az USA lakossága 95%-a számára, és amelyet nemrégiben 
Torontóban (Kanadában) is bevezettek. A Lyft szolgáltatását a sofőrök és utasok azért választják, 
mert biztonságos és barátságos utazási élményt nyújt, és mert a cég elkötelezett aziránt, hogy 
városaink jövőjét pozitív módon formálja. 

  

 
# # # 


