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PREDAJNÉ TIPY
A PONUKA SORTIMENTU
PRE OSOBNÉ A NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
A VYBAVENIE SERVISOV

TRUCKLIGHT

Olejové filtre
Filtron sa zaoberá výrobou a distribúciou filtrov pre automobilový priemysel a priemyselné stroje. Svoje produkty vyváža do mnohých
európskych krajín, Ameriky a Afriky. V odbore
filtračnej techniky to bola práve táto spoločnosť, ktorá v Poľsku zaviedla systém riadenia kvality spĺňajúci požiadavky normy ISO/TS 16949
a systém environmentálneho manažérstva
podľa normy ISO 14001. Vďaka splneniu náročných požiadaviek vyplývajúcich z týchto noriem Filtron ponúka zákazníkom vysokú kvalitu
svojich výrobkov. To je jedným z dôvodov,
prečo je Filtron dodávateľom olejových filtrov
do niektorých popredných automobiliek, napr.
Aston Martin, Fiat, Volkswagen, Seat a Lotus.
Olejový filter je nevyhnutnou súčasťou olejového systému v každom spaľovacom motore,
ktorý slúži na mazanie a chladenie jeho pohyblivých častí. Súčasne ešte systém očisťuje
od nečistôt, ktoré tam prenikajú v priebehu
spaľovacieho procesu. K filtrácii motorového
oleja sa štandardne používa filtračný papier
na báze celulózového vlákna, impregnovaného špeciálnymi fenolovými alebo epoxidovými živicami. Tie ho chránia pred vplyvom vysokých teplôt a agresívnych chemických látok,
ktoré sa nachádzajú v oleji a vznikajú v dôsledku jeho degradácie. Pri moderných filtračných
materiáloch, zvlášť tých ktoré sú určené na filtráciu syntetických olejov, sa používajú prímesi
umelých vlákien alebo dokonca plne syntetické filtračné materiály. Je to spôsobené väčším
zaťažením filtračnej prepážky. Pre zvýšenie

absorpčnej schopnosti filtra sa používajú viacvrstvové materiály s rôznou štruktúrou a rôznymi filtračnými vlastnosťami v každej vrstve.
Kombináciou týchto materiálov možno docieliť efektu selektívneho oddeľovanie nečistôt
na každej vrstve. Výsledkom toho je značné
zvýšenie absorpcie nečistôt so zachovaním
požadovanej účinnosti filtrácie oleja.

Marián Jakuš

Produktový manažér

Kvôli zabezpečenie optimálneho mazania motora a účinnej ochrany pred znečistením
uvádzajú výrobcovia automobilov intervaly, kedy by malo dôjsť k výmene oleja
a filtra. Dĺžka týchto intervalov je ovplyvňovaná určitými faktormi ako je teplota
a stupeň okolitého prostredia alebo spôsob jazdy. U automobilov, ktoré jazdia
predovšetkým v mestskej premávke (v dopravných zápchach,
často sa zastavuje a znovu
rozbieha ...) alebo s ťažkým nákladom, je potrebné vymieňať olej
častejšie ako u vozidiel,
ktoré jazdia na dlhšie
vzdialenosti rýchlosťou
okolo 100 km/h za priaznivých klimatických
podmienok. Niektorí výrobcovia preto označujú
dva rôzne intervaly pre
výmenu oleja - jeden pre
bežné prevádzkové podmienky a druhý pre podmienky sťažené.

Obj. číslo

Aplikácia

Cena

OP 540/1

Citroen všetky modely 7/94-, Peugeot všetky modely 7/94-, Fiat Ulysse 2.0i, 2.0 Turbo

4,05

OE 640/1

Škoda Octavia 1.9SDI, TDI, Superb 1.9TDI, Audi A3 1.9TDI, Volkswagen Golf IV 1.9SDI,TDI

4,28

OE 650/1

Škoda Fabia 1.9D, Octavia II 1.9TDI, Roomster 1.4TDI, Superb II 1.9TDI, 2.0TDI, Seat Toledo 2.3 V5, Volkswagen Golf IV 2.3i V5

OP 629

Škoda Favorit, Felicia, Ford KA 1.3i 10/96-

2,72

OE 671

Škoda Fabia, VW Polo, Seat Cordoba, Ibiza 1.2 6/12V

3,83

OP 643/3

Renault 98-

4,89

OP 641

Škoda Octavia II 1.4 16V, Fabia 1.4 16V, Seat Cordoba 1.4i 16V 9/96-, Ibiza 1.4i 16V 9/96-, Volkswagen Golf IV 1.4i

4,13

OP 526/1

Škoda Fabia, Octavia, Suberb Audi A4, A6, A8, S6, 80, 90, 100, 200, Volkswagen Corrado, Golf III, Golf IV, Passat, Sharan, Vento

OE 673

Peugeot, Citroen, Ford 1,4 16V

5,4

4,9
8,18

OE 667/1

Peugeot, Citroen, Ford 1,4 HDI/16V 9/01-

OP 570

Opel 85- Astra, Corsa, Vectra, Kadett, Daewoo Espero, Lanos,Leganza, Nexia, Nubira

2,43

OP 616/2

Škoda Fabia 1.0i, 1.4i 9/99-, Volkswagen Lupo 1.0i 10/98-

3,85

OP 532/1

Ford Escort 1.6i 16V, SW 10/92-, 1.8i 16V, SW 2/92-, Fiesta 1.6i 16V 1/94-9/95, Mondeo 1.6i 16V, 1.8i 16V 3/93-

4,13

OE 665/1

Ford Mondeo 2.0DI 11/00-, Transit 2.4D, TD 3/00-

5,03

OP 545

Fiat Panda 1.0ie 4x4, Punto 55S, 60S, 75SX, 90SX , Uno 45

3,79

OP 543

Ford Transit FT80, 100, 130, 160, 190 2.5D 1/86-

5,54

OP 525

Audi A4, A6; Seat Cordoba, Ibiza II; Volkswagen Caddy, Golf, Passat, Volvo 240, 740 - Diesel

5,02

OE 667

Citroen Saxo, Xsara, Xsara Picasso, Berlingo 1.1i, 1.4i, 1.6i 16V 7/00-, Peugeot 106, 206, 306, 307, Partner 1.1i, 1.4i, 1.6i 16V 7/00-

5,45

OP 616

Volkswagen Golf III 1.4 CL, GL 8/92-, Polo 1.0i 8/90- 1.05i 10/94-,1.3i, 1.4i 11/94-, Vento 1.4i 8/94-, 1.6i 6/92-

4,39

OP 575

Mitsubishi Colt 1.3i Kat. 12V 6/92-, Galant 1.8i V6 24V 1/93-

4,95

OP 574

Volkswagen Transporter 2.4D -9/90, 2.5 Kat. T4 -9/90

OP 595

Mazda 323 1.3 16V, 1.5i, 1.8, 1.8i 16V,1.8i Turbo, Subaru Justy 1.0

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Interval pre výmenu oleja pre „normálne“
podmienky je približne 15 000 km alebo aspoň raz za rok, pre tie „sťažené“ sa pohybuje
do 10 000 km. V súčasnosti jazdí väčšina automobilov za sťažených podmienok, preto je
treba vymieňať olej aj olejový filter častejšie.

6,7

8,1
5,21

Záväzok
k vysokej kvalite
Po takmer 50-tich rokoch je LuK synonymum inovácií, výnimočnej orientácii
na zákazníka a vynikajúcej kvality pre
rad výrobkov v automobilovom hnacom
ústrojenstve. Tieto vlastnosti robia zo
značky LuK medzinárodne vyhľadávaného partnera pre automobilový obchod.

votné prostredie počas vývoja produktov, nákupu, výroby, zásobovania a likvidácie. Aktívna
ochrana životného prostredia je vďaka tomu
integrovaná do všetkých oblastí podniku. „Sme
presvedčení o tom, že zažitý management
ochrany životného prostredia zaisťuje ďalšiu
prosperitu a úspešnosť nášho podniku.“

Ako technický líder v mnohých oblastiach sa
môže Luk popýšiť veľa patentmi. Výskum a vývoj je spolu s kvalitou výroby, technológie,
spoľahlivosti a hospodárnosti, dodržovaním
dodacích podmienok a jedinečným servisom
pre zákazníka z dlhodobého hľadiska presvedčivým argumentom, na ktorom je založený
úspech.

Certifikácia výrobných závodov je zárukou tej
najvyššej úrovne ochrany životného prostredia. Všetky pracoviská spoločnosti Schaeffler
Group sú celosvetovo certifikované podľa normy ISO 14001. Veľa pracovísk aj mimo Európy
je vyhodnocovaných podľa ešte prísnejšej vyhlášky EMAS.

Nie menej dôležitým cieľom značky LuK je tiež
ochrana životného prostredia. Už po desaťročia dávame na prvé miesto starostlivosť o žiObj. číslo

Popis

Aplikace

Michal Chovanec

produktový manažer

Cena

619 2193 00

Spojková sada

190 mm ŠKODA FELICIA I 1.3 06.1997 -

66,48

619 2194 00

Spojková sada

190 mm ŠKODA FELICIA 1,6 mot. AEE 1995-

71,88

620 2195 00

Spojková sada

200 mm ŠKODA FELICIA 1,9D mot. AEF 95-

623 2976 33

Spojková sada

230 mm FORD FOCUS 1.8DI / TDDI / Turbo DI 10.98-11.04

285,60

618 3003 00

Spojková sada

180 mm PEUGEOT 106 / 206 / 306 /CITROEN AX 86-98 / SAXO 1.0i / 1.4i 9/99-

106,08

619 3029 00

Spojková sada

190 mm VW POLO 11.2003 - / ŠKODA FABIA 1.9SDi 99-08

187,20

623 3301 00

Spojková sada

230 mm AUDI A4 / VW PASSAT 1.9TDi / ŠKODA SUPERB 1.9TDi 02-08

253,20

621 2369 00

Spojková sada

210 mm FORD ESCORT 1,6-16V 97->

189,60

620 0892 00

Spojková sada

200 mm FIAT BRAVO / BRAVA / MAREA 1.6 16v 9/95-01/ LANCIA LYBRA 1.6 00-05

102,96

618 3028 00

Spojková sada

180 mm FIAT PUNTO / PALIO 1.2 60 99.09-

623 3082 00

Spojková sada

230 mm VW TRANSPORTER T5 (7HA, 7HH) 04.2003 -

369,60

624 1929 00

Spojková sada

240 mm CITROEN JUMPER 1.9D/TD, 2.0 94.02-02.04, CITROEN XM 2.0I 16V 94.05-00.10, FIAT DUCATO 2.0, 1.9D/TD 98.04-02

175,20

618 1590 00

Spojková sada

180 mm FIAT CINQUECENTO 1.1 SPORTING 94.10-98.01, PUNTO 1.1-1.2 93.07-99.09, SEICENTO 1.1 98-, UNO 50 1.1IE

618 3026 00

Spojková sada

180 mm RENAULT KANGOO 1,2-1,4 98- / DACIA LOGAN 1.4 2009-

116,28

623 3094 00

Spojková sada

230 mm VW PASSAT/ CADDY/ GOLF 1.9TDi / EOS 2.0FSi / ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI 04- (BKC, BJB); EOS 03.2006 -

304,80

415 0250 10

Zotrvačník

VW T5 / TOURAN / ŠKODA OCTAVIA 1,9TDI (BJB, BKC) 1,9 TDI 63/77kW 03-

382,80

415 0112 10

Zotrvačník

VW PASSAT 1,9TDI (AJM, AWX) 98- / ŠKODA SUPERB 1.9TDi 02-08

553,20

417 0019 11

Spojková sada SAC

AUDI / SEAT / VW / ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI 96-

550,80

415 0269 10

Zotrvačník

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 05.2003->

573,60

415 0388 10

Zotrvačník

FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi

544,80

415 0185 10

Zotrvačník

FORD FOCUS 1.8 TDCI 01-04

343,20

415 0181 10

Zotrvačník

FORD MONDEO III 2.0 16v DI / TDDi (D6BA) 11/00-09/02

409,20

415 0180 10

Zotrvačník

FORD TRANSIT 2.4DI 01-

412,80

415 0138 10

Zotrvačník

PEUGEOT 406 2.0 HDi 02/99- / FIAT SCUDO 2.0JTD

530,40

415 0372 10

Zotrvačník

CITROEN JUMPER 2.2 HDI 88kw

530,40

85,68

83,88

98,04

Uvedené ceny sú maloobchodé v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.		
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Prečo sú tlmiče
pruženia dôležité
pre správnu funkciu ESC?
Vo vozidle je umiestnených niekoľko snímačov, ktoré majú za úlohu snímať stav vozidla
a podmienky jazdy. Signály z týchto snímačov vedú do riadiaceho počítača a ten vyhodnocuje daný stav. Ak počítač vyhodnotí
stratu kontroly nad vozidlom, okamžite zníži
otáčky motora prostredníctvom systému riadenia motora a následne začne pribrzďovať
jednotlivé kolesá. Tým vráti vozidlu požadovaný smer jazdy.
21. storočie bezpečnostných pásov?

Electronic Stability Control, čiže ESC - Elektronická kontrola stability.
Tento skvelý elektronický systém pomáha
predchádzať šmyku a následnej strate kontroly nad vozidlom. Zhruba pri 40% smrteľných dopravných nehôd bol príčinou šmyk.
Štúdie ukazujú, že ESC by mohlo znížiť riziko
šmyku až o 80%, a tým aj následnú nehodovosť. Väčšina nehôd, pri ktorých dôjde
k strate kontroly nad vozidlom, je spôsobená
prekročením trakčných limitov vozidla - strate adhézie, pretáčavosti a pod. ESC rozpozná,
kedy je vozidlo stále ešte v trakčnom limite
a kedy naopak, pneumatiky začnú strácať adhéziu. Následne potom okamžite zníži otáčky
motora a pribrzďuje jednotlivé kolesá vozidla,
aby bolo možné vozidlo bezpečne udržať vo
zvolenom jazdnom smere.
Ak je vozidlo vyrobené po roku 2000 alebo
neskôr, môže mať ESC. Majiteľ vozidla často
ESC systém vo vozidle má, ale ani o ňom nevie, pretože výrobcovia vozidiel ho nazývajú
rôznymi menami.

4

Nespočetné štúdie preukázali schopnosti
ESC v prevencii vzniku nehody alebo pri strate kontroly nad vozidlom. Nedávna štúdia
z Univerzity v Kolíne nad Rýnom ukázala, že
okolo 4 000 životov by sa mohlo zachrániť
a okolo 100 000 dopravných nehôd by mohlo byť odvrátených, keby sa tento systém nachádzal vo všetkých vozidlách. Mercedes vybavuje týmto systémom všetky svoje vozidlá
a uvádza 29% zníženie počtu nehôd na vozidlo a o 15% menej nehôd celkovo. Toyota
zase vo svojej štúdii uvádza 30% zníženie nehodovosti na jedného cestujúceho.
ESC bolo uvedené ako jedno z najvýznamnejších technicky pokročilých zariadení, ktoré aktívne ovplyvňuje bezpečnosť vozidiel.
V Spojených štátoch amerických, Kanade
a Austrálii zaviedli nové právne predpisy, ktoré presadzujú montáže systému ESC do všetkých novovyrobených vozidiel. Podobné pravidlá navrhla aj Európska Únia.
Odhady naznačujú, že 60% všetkých vozidiel
v prevádzke, servisovaných v nezávislých
prevádzkach, sú vo veku 4 až 12 rokov. Sú to
už desiatky vozidiel vo veku 10 rokov, ktoré
majú ESC od výroby. Takmer tretina vozidiel
vyrobená v roku 2005 má ESC a v roku 2007
je to viac ako polovica vozidiel, vrátane ľahkých úžitkových. Je dôležité ako pre vodiča

tak aj pre mechanika, aby vedeli, či je vozidlo
týmto systémom vybavené. Prečo? Sú tu dva
dôvody:
Účinnosť ESC je obmedzená schopnosťou
pneumatiky a odpružením vozidla. Ak pneumatiky stratia priľnavosť k vozovke, potom je
to rovnaké ako jazda na ľade. Preto je veľmi
dôležité mať v poriadku pneumatiky a tiež
komponenty závesu kolesa - ich opotrebenie.
Náhradné diely (napr. tlmiče pruženia) musia
byť dimenzované pre výkon a konštrukciu
vozidla. Niektoré náhradné diely (najmä tie
cenovo veľmi lákavé / pochybnej kvality) nie
sú zďaleka schopné vyhovieť technickým požiadavkám na správnu funkciu ESC.
ESC a vozidlá ním vybavené vyžadujú pravidelnú výmenu brzdových doštičiek, tlmičov
pruženia, pružín a taktiež pneumatík. Vždy sa
uistite, či vami vybrané diely sú určené pre
trh s náhradnými dielmi a sú vyrobené podľa
špecifikácie výrobcu. Napríklad správne fungujúci tlmič s pružinou, ktorý zodpovedá
špecifikácii výrobcu, účinne tlmí nárazy a vibrácie od vozovky. V kombinácii s vhodnou
pneumatikou a brzdami dokáže správne pracovať v ktoromkoľvek prevádzkovom režime
ESC. Naopak, v prípade opotrebovaných či
nekvalitných dielov vám samotný systém ESC
zabezpečiť správnu ovládateľnosť vozidla nedokáže.
Ako sa líši ESC od ABS a Traction Control?
Činnosť ABS spočíva v zabránení zablokovaniu kolies v priamom smere pri razantnom
brzdení. Traction Control zabraňuje preklzávaniu kolies pri rozjazde, ale len ESC zabraňuje šmyku počas zatáčania.
ABS (Anti-lock Braking System) je určený
na odstránenie nežiaduceho zablokovania

kolesa pri prudkom brzdení alebo pri šmyku.
Pomôže udržať priľnavosť kolesa a zlepšuje
ovládateľnosť vozidla.
Traction Control je systém riadenia trakcie. Je
navrhnutý tak, aby sa pneumatiky nepretáčali pri akcelerácii vozidla, napríklad na mokrej
alebo zľadovatenej vozovke. To pomáha trakcii pri rozjazde.
Electronic Stability Control - Elektronická
kontrola stability je navrhnutá tak, aby dokázala eliminovať pretáčavosť a nedotáčavosť vozidla. Využíva ABS i Traction control
a vďaka senzorom dokáže rozpoznať, či vozidlo vybočuje z požadovaného smeru. Potom
pomocou brzdenia každého kolesa zvlášť
a obmedzenia krútiaceho momentu motora
dokáže vozidlo korigovať. Tento systém výrazne pomáha vodičovi zvládnuť krízové situácie, kedy dochádza k strate kontroly nad vozidlom, a tým prispieva k väčšej bezpečnosti.

kážu veľmi citlivo pribrzďovať individuálne
každé otáčajúce sa koleso vozidla a zároveň
regulovať otáčky motora.
Prečo si vybrať tlmiče pruženia KYB pre
vozidlá s ESC?
Opotrebované tlmiče strácajú svoju účinnosť
pri najazdených 80 000 km.
Aftermarketové tlmiče nízkej kvality (low-cost) sú často konštruované odlišne v po-

rovnaní s originálnymi. Ich nižší tlmiaci výkon
taktiež opotrebováva ostatné diely závesu
kolesa: pneumatiky, pružiny, brzdy a pod.
Originálne prémiové diely sú konštruované podľa požiadaviek výrobcu a vyhovujú
náročným požiadavkám na tlmiaci výkon.
Tlmiče KYB sú konštruované a dimenzované
na požiadavky daného vozidla vybaveného
systémom ESC.
M a re k B u d z i ň á k

produktový manažer

ESC používa k svojej práci rovnaké senzory
ako ABS a Traction Control. Navyše má čidlá, ktoré merajú odstredivé zrýchlenie voči
zvislej osi vozidla a uhol natočenia volantu.
Vďaka tomu pozná riadiaci člen ESC rýchlosť
pohybu všetkých kolies, otáčky motora a pohyb vozidla okolo zvislej osi. Ak jedna z pneumatík stratí kontakt s vozovkou, riadiaci člen
okamžite vyšle signál k pribrzdeniu vhodného kolesa a vozidlo sa vráti do požadovaného
smeru podľa uhla natočenia volantu. ESC je
tým pádom schopné urobiť s vozidlom také
korekcie, ktoré by nemohol vodič vozidla
vôbec vykonať. ABS, Traction Control a ESC
sú teda spolupracujúce systémy, ktoré doAplikácia
Škoda Fabia (6Y2) 1.2 / 1.4

Popis

Predná / zadná os

Objednávacie číslo

Cena

predná os

KYB334835

70,32

zadná os

KYB343328

57,12

predná os

KYBRH1711

37,92

zadná os

KYBRH6085

38,16

predná os

KYB333713

80,52

zadná os

KYB343348

66,72

predná os

KYBRC1703

59,88

zadná os

KYBRH5543

39,00

predná os

KYB341844

79,80

zadná os

KYB343281

75,36

predná os

KYBRH1021

58,32

zadná os

KYBRX6650

52,20

KYB Excel G - tlmič pruženia

KYB K-Flex - pružina
Škoda Octavia (1U2) 1.9Tdi
KYB Excel G - tlmič pruženia

KYB K-Flex - pružina
Škoda Superb (3U4) 1.9Tdi
KYB Excel G - tlmič pruženia

KYB K-Flex - pružina
Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Výfukové systémy,
katalyzátory
a ťažné zariadenia
Výskum a vývoj - poznávacie znaky spoločnosti BOSAL
Inovácie, vývoj a dizajn výfukových systémov
a ťažných zariadení je pre BOSAL prioritou.
BOSAL je jedným z významných partnerov
automobilových spoločností, s ktorými spolupracujú pri zavádzaní nových technológií
zlepšujúcich vlastnosti produktov a ich konštrukciu. Všetko je podriadené sieti vývojových a výrobných centier (Belgicko, USA, južná Afrika...) a desiatkami závodov po celom
svete.
Výfukové systémy a katalyzátory
Medzi hlavné prednosti patrí:
koncepcia multivrstveného výfukového systému (zníženie hmotnosti, zlepšenie emisných
parametrov, zníženie teplôt v motorovom
priestore)
konštrukcia katalyzátorov s radiálnym prúdením výfukových plynov (zníženie objemu katalyzátoru pri zvýšení jeho výkonu)
využitie laserového zvárania pre aftermarket
(prvovýrobné technológie pre lepšiu stálosť
a tesnosť výfukových tlmičov)
Obj. číslo
BOS099-570
BOS099-315
BOS105-109
BOS135-225
BOS220-039
BOS282-825
Obj. číslo
Škoda Fabia
BOS026-691
BOS026-694
Škoda Octavia I
BOS027-491
BOS027-494
Škoda Octavia II
BOS033-491
BOS033-494

Popis
Katalyzátor
Katalyzátor
Tlmič výfuku
Tlmič výfuku
Výfuk - stredná časť
Výfuk - stredná časť
Aplikácia

Ťažné zariadenia
So snahou motoristov maximalizovať použiteľnosť svojich automobilov pre účely pracovné, ako aj pre účely voľného času, rastie
i využiteľnosť a rozšírenie ťažných zariadení.
BOSAL má v sortimente riešenie pre všetky
skupiny vozidiel, vrátane vysokovýkonných
pick-upov, rodinných päťdverových hatchbackov a luxusných SUV vozidiel.
V sortimente nájdeme rad prevedení ťažných zariadení, z ktorých si každý motorista vyberie riešenie, ktoré je najideálnejšie pre jeho vozidlo a potreby využitia.
BOSAL ponúka:
skrutkované prevedenie (ťažná guľa je
neoddeliteľnou súčasťou vozidla, je nedemontovateľné)
Ecofit (odnímateľné ťažné zariadenie,

ťažná guľa môže byť namontovaná a demontovaná počas niekoľkých sekúnd)
AK6 (vertikálne pripevnenie a odpojenie
ťažnej gule jedným pohybom)
AK4 (horizontálne demontovanie a pripojenie ťažnej gule)

Aplikácia
ŠKODA OCTAVIA I, 99-06
PEUGEOT 306 - PARTNER - CITR. BERLINGO 2,0HDI 99ŠKODA OCTAVIA - AUDI A3 1.6IKAT 74kW 09/96CITROËN BERLINGO 1.8D/1.9D Kat 07/96ŠKODA FABIA 1.0i - 1.4i (99-) HTB, STW
RENAULT MÉGANE 1.4i/1.6ikat 96Typ ťažného
zariadenia

Cena

00-07, hatchback
00-07, hatchback

skrutkové prevedenie
Ecofit

102,19
133,60

96-, hatchback, kombi
96-, hatchback, kombi

skrutkové prevedenie
Ecofit

98,90
187,07

04-, hatchback, kombi
04-, hatchback, kombi

skrutkové prevedenie
Ecofit

144,84
182,34

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.		
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AK10 (horizontálne snímateľný automatický systém „Bosal-Oris“, šikmá pozícia
pre nižšiu viditeľnosť)
	
AK11 (vertikálne snímateľný automatický systém „Bosal-Oris“, jednokľúčový zamykací mechanizmus)
AK40/41 (vertikálne snímateľný auto
matický systém „Bosal-Oris“, trojkľúčový
zamykací mechanizmus)
Michal Chovanec

produktový manažer

Cena
333,70
196,40
37,50
76,87
45,00
71,26

Brzdové kotúče
a brzdové platničky ATE
Najmodernejšie technológie a atraktívny dizajn.

Ako špecialista na brzdové systémy vytvára
značka ATE štandardy už viac ako 100 rokov
– v oblasti kvality, inovácií a využitia systému. K tomu neodmysliteľne patrí aj kompetentnosť vo výskume, výrobe a dodávkach
originálneho vybavenia. To robí z brzdových
kotúčov a obloženia tohto popredného svetového dodávateľa automobilových výrobcov jasného favorita aj na trhu s autopríslušenstvom. ATE teraz prichádza s ponukou,
ktorá je atraktívna nielen technicky, ale aj
vzhľadovo – brzdové kotúče s ochrannou
vrstvou. Výhodou týchto kotúčov je najvyššia
kvalita, nová a trvale antikorózna úprava. Brzdové kotúče ATE s ochrannou vrstvou sú výnimočné už na prvý pohľad.
Mimoriadny vzhľad, široký sortiment, najvyššia kvalita – ponuka brzdových kotúčov
ATE znamená:
	najširší súčasný sortiment brzdových kotúčov s ochrannou vrstvou
	nerezové prevedenie s vrstvou ekologicky
šetrného materiálu

	aj po montáži časti ostávajú s ochrannou
vrstvou a bez hrdze
	
atraktívny dizajn, najmä na hliníkových
diskoch
Zároveň ATE ostáva aj v oblasti brzdových kotúčov s ochrannou vrstvou verné svojej tradícii – ponúknuť viac, ako je bežné, a byť stále
o krok vpred. Požiadavky, ktoré v rovnakej
miere platia pre kvalitu materiálov, brzdný
výkon, životnosť a služby zákazníkom:
žiadne škrípanie bŕzd
minimálne výrobné tolerancie
	vyváženie brzdových kotúčov chladeným
vzduchom
	
široký sortiment, vrátane montážnych
skrutiek
Brzdové obloženia značky ATE, to sú
osvedčené materiálové zmesi a osvedčená technológia

kusov ročne, a to v 100% originálnej kvalite.
Tieto vysoko kvalitné značkové výrobky sa
orientujú na veľmi náročný automobilový
trh. To pre vás znamená:
	pokrytie viac ako 95% európskeho trhu
	stále o krok vpred pri testoch (E1 pri norme ECE)
	vysoko vyspelé materiálové zmesi pre optimálny koeficient trenia
	plný brzdný výkon od začiatku vďaka technológii Scorching, nehrozí nebezpečenstvo zlyhania
	žiadne škrípanie vďaka použitiu podkladových vrstiev
	nízke náklady na skladovanie vďaka vysokej predajnosti
	
jednoduchá dokumentácia v prípade
uplatnenia záruky
	na požiadanie kompletná dodávka vrátane príslušenstva brzdového obloženia

V najmodernejšom európskom závode na obloženia vyrába firma ATE približne 5 miliónov

M a re k B u d z i ň á k

produktový manažér

BRZDOVÉ DOŠTIČKY
Index

Aplikácia

Cena

13.0460-7117.2

GOLF IV 1,4-1,9; 97-; A-3; Octavia

55,80

13.0460-7184.2

AUDI A3 (03-); SEAT (04-); Škoda (04-); VW GOLF V/Touran (03-)

61,80

13.0460-2880.2

AUDI A3 (03-); VW Caddy III (04-)/Touran (03-)

50,88

13.0460-7110.2

AUDI A4/A6 (1/97-); VW Passat (08-)

85,56

13.0460-7111.2

AUDI A3; SEAT Leon/Toledo; ŠKODA Octavia; VW GOLF IV (19,7 23130)

59,04

BRZDOVÉ KOTÚČE
Index

Aplikácia

Cena

24.0125-0171.1

Škoda Superb 1.8 T-2, 8.-09.03 V6, VW Passat W8 11.00 1,6-4,0-

74,40

24.0125-0158.1

VW Passat 1,6 FSI 1,9-2.0TDI (05-)

79,68

24.0125-0145.1

VW; A3 (03-) 2,0 TDI/1,6 i-16V /1,9 TDI/2,0 FSI; SEAT (04-) 2,0 TDI/1,6 i-16V/1,9 TDI/2,0 FSI; VW Golf V (03-)

59,52

24.0122-0194.1

Citroen Berlingo 1,6/1,8/1,9/2,0; C2 1,6; C3 1,4/1,6; Xsara 1,4; Peugeot

54,24

24.0122-0210.1
VW Golf V; Seat Altea; Škoda Octavia; Audi A3 (03-)
Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.

69,84
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Brzdové platničky
a kotúče TRW
na vybrané vozidlá
automobily značky ŠKODA, FORD a RENAULT.
Automobilové diely TRW nie sú na aftermarketovom trhu žiadnym nováčikom a spĺňajú
všetky najprísnejšie kritériá. Všetky náhradné
diely výrobcu TRW sú testované až na limitné
hodnoty a brzdové doštičky a kotúče nie sú
výnimkou.
Nákupom nielen brzdových komponentov
značky TRW získavate diely, ktoré sú charakteristické vysokou kvalitou použitých materiálov,

Brzdové komponenty sú určite jednou z najdôležitejších súčastí, ktoré možno v automobile nájsť. Z hľadiska bezpečnosti sa preto
odporúča použitie len vysoko kvalitných produktov. V opačnom prípade je ohrozená, ako
už spomínaná bezpečnosť, tak aj životnosť
a funkčnosť ostatných súčastí vozidla.
V tomto predajnom tipe môžete nájsť vzorku
ponuky sortimentu brzdových doštičiek a brzdových kotúčov výrobcu TRW Automotive pre

Škoda Fabia
(6Y,5J)

Škoda Octavia
(1U2,1Z3)

cena

Ford Focus
(99-04; 04--)

cena

Marek Budziňák

produktový manažer

Pre viac informácií neváhajte
kontaktovať vašu najbližšiu
pobočku Inter Cars.

Ford Mondeo
(96-00; 00-07)

cena

Renault Megane
(Megane II 2003)

cena

zadné brzdové doštičky

LUC GDB1330

33,24

LUC GDB1330

33,24

LUC GDB1354

34,32

LUC GDB1525

41,16

LUC GDB1330

33,24

predné brzdové doštičky

LUC GDB1386

42,72

LUC GDB1386

42,72

LUC GDB1358

46,68

LUC GDB1434

55,80

LUC GDB1687

53,76

zadné brzdové doštičky

LUC GDB1621

42,36

LUC GDB1107

47,40

predné brzdové doštičky

LUC GDB1583

54,00

LUC GDB4084

34,44

zadné brzdové kotúče

LUC DF2805

27,36

LUC DF4271

38,16

LUC DF1654

12,72

LUC DF4218

45,36

LUC DF4274S

50,40

predné brzdové kotúče

LUC DF2803

40,68

LUCDF4294

54,24

LUC DF4036

40,32

LUC DF4147

62,28

LUC DF4110

54,96

zadné brzdové kotúče

LUC DF2805

27,36

LUC DF4372

40,08

LUC DF2623

44,52

predné brzdové kotúče

LUC DF2803

23,19

LUC DF4465

69,36

LUC DF2622

42,96

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.

8

cena

dlhou životnosťou a vynikajúcim pomerom
cena / výkon.

Spojkové sady Nexus

Produkty NEXUS:
F1…NX		
NEX-01-…
NEX-02-…
NEX-03-…

-

spojkové sady (osobné vozidlá)
spojkové sady (nákladné vozidlá)
spojkové lamely (nákladné vozidlá)
prítlačné taniere (nákladné vozidlá)

Spojkové sady a spojkové komponenty NEXUS
sa vyznačujú vysokou kvalitou, ktorú dokladajú
certifikáty ISO 9001, QS9000 VDA 6.1 a ISO TS
16949. V našej ponuke nájdete spojkové prvky
a sady pre osobné aj nákladné automobily.
Každý diel NEXUS je prísne testovaný - prechádza sériou troch skupín skúšok:
- geometrické merania pomocou technických

nákresov, kde sú presne stanovené parametre
	materiálové a pevnostné analýzy s tepelnou silou
	montážne a pracovné simulácie a únavové skúšky
Všetky produkty NEXUS sú certifikované z výrobných závodov, ktoré dodávajú diely aj pre
OE trh a spolupracujú s ostatnými svetovými
značkami. Celý sortiment dielov značky NE-

XUS je inžiniermi navrhnutý tak, aby obstál
aj v tých najnáročnejších a najextrémnejších
podmienkach, aby bola zaistená správna funkcia a spokojnosť zákazníkov. Tomu tiež musí
zodpovedať náležité testovanie kvality.
Očakávania týkajúce sa kvality produktov,
ponúkaných našimi dodávateľmi, sú oveľa
väčšie ako pred niekoľkými rokmi. To je dôvod,
prečo sme sa rozhodli investovať do oddelenia kvality, vrátane odborného laboratória
a testov (článok IC JOURNAL 1/2012 Preferované značky - kvalita a testovanie produktov).
Základným cieľom našej práce je zabezpečiť,
aby výrobky a výrobné postupy spĺňali špecifické požiadavky, boli spoľahlivé a vyhovovali
našim zákazníkom.
Pre Inter Cars je kvalita ponúkaných výrobkov prioritou. Z tohto dôvodu prechádza
sortiment každého dodávateľa, s ktorým je
novo nadviazaná spolupráca, sériou náročných testov v skúšobnom laboratóriu. To je
vybavené presnými meracími a testovacími
zariadeniami, ktoré prechádzajú pravidelnými
kontrolami. Kontrola kvality je v súlade s technickými požiadavkami, normami Európskej
únie, usmernenia vypracované poľským národným inštitútom pre automobilový priemysel (PIMOT) a ústavom automobilovej dopravy
(ITS). Na kontrolách sa tiež podieľa Varšavská
vysoká škola technická - Fakulta materiálových
vied a inžinierstva.
Laboratórne skúšky produktov vykonávajú
špecifické priemyselné testy, aby sa zistilo, či
spĺňajú štandardy kvality. Tieto zásady kvality
sú stanovené pre každý produkt, takže ak nie
je splnená požiadavka na kvalitu, je položka zaslaná späť k výrobcovi alebo (v prípade
zistenia rizika pre zákazníkov) je spolupráca
ukončená.

Aplikácia

Michal Chovanec

produktový manažer

Obj. číslo

Popis

F1S001NX

Spojková sada

ŠKODA FAVORIT / FELICIA 1,3 89-97/94-98

Cena
55,68

F1C000NX

Spojková sada

CITROËN Saxo, Xsara C15 / PEUGEOT 106 / 205 / 306 / 405 1,0-1,4 86-01

62,88

F1A007NX

Spojková sada

VW / AUDI / ŠKODA / SEAT 1,6 (74KW) 96-

79,56

F1F008NX

Spojková sada

FIAT PUNTO I 55-75 / SIENA 1,2 96-

53,64

F1G055NX

Spojková sada

FORD TRANSIT 2.5D 7/91-

F1C042NX

Spojková sada

PEUGEOT 206 / 307 / 406 2,0HDI 90 12/99- / CITROEN C3 1,4 16V / C5 2,0 HDI 01-

95,40
107,28

F1R035NX

Spojková sada

RENAULT MÉGANE, SCÉNIC 1. 6I 96-99 / DACIA LOGAN 1,6 09/04-

F1G038NX

Spojková sada

FORD FOCUS 1,6 / 1,8 / 98-04, MONDEO IV 1,6TI 81KW 03/07- / CITROËN C-MAX 1,6 10. 03-06. 04

85,08

F1A010NX

Spojková sada

VW / AUDI / SEAT / ŠKODA 1,9 TDI 97- / ŠKODA OCTAVIA 1,8T 97- / AUDI A3 1,8T 97-

115,20

F11034NX

Spojková sada

NISSAN PATROL GR 2.8TD 88.09-, 3.0, 2.8D, 2.8TD 89.04-

113,76

70,08

Uvedené ceny sú maloobchodé v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.		
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Novinky
v zapaľovacích sviečkach DENSO
původní DENSO Standard
DNSJ16CR-U
DNSK16HPR-U11
DNSK16PR-L11
DNSK16PR-P11
DNSK16PR-TP11
DNSK16PR-U
DNSK16PR-U11
DNSK16P-U
DNSK16P-U11
DNSK16R-U
DNSK16R-U11
DNSK16TNR-S9
DNSK16TR11
DNSK20BR-S10
DNSK20HR-U11
DNSK20PBR
DNSK20PBR-S10
DNSK20PR-L11
DNSK20PR-U
DNSK20PR-U11
DNSK20PTR-S
DNSK20P-U
DNSK20P-U11
DNSK20R-U
DNSK20R-U11
DNSK20TNR
DNSK20TNR-S
DNSK20TNR-S9
DNSK20TR11
DNSK20TXR
DNSKJ16CR11
DNSKJ16CR-L11
DNSKJ20CR11
DNSKJ20CR-L11
DNSQ16PR-U
DNSQ16PR-U11
DNSQ16P-U11
DNSQ16R-U
DNSQ16R-U11
DNSQ16-U11
DNSQ20PR-U11
DNSQ20P-U
DNSQ20P-U11
DNSQ20R-U
DNSQ20R-U11
DNSQ20-U11
DNSQJ16CR11
DNSQJ20CR11
DNST16EPR-U
DNST16EPR-U15
DNST16PR-U
DNST16PR-U11
DNST16PR-U15
DNST16P-U
DNST16R-U
DNST16R-U15
DNST20EPR-U
DNST20EPR-U15
DNST20EP-U
DNSW16EKR-S11
DNSW16EPB10
DNSW16EPR-U10
DNSW16EPR-U11
DNSW16EP-U
DNSW16EP-U11
DNSW16ETR-S
DNSW16EXR-U
DNSW16EXR-U11
DNSW16EXR-U13
DNSW20EPBR-S
DNSW20EPR-S11
DNSW20EPR-U11
DNSW20EP-U11
DNSW20ETR-S
DNSW20EXR-U
DNSW20EXR-U11
DNSW20FP-L
DNSW20FPR-L
DNSW20FPR-U
DNSW20FPR-U10
DNSW20FR-L
DNSW20FSR-U
DNSW22EPR-U
DNSW22EPR-U11
DNSW22EP-U

10

novinka DENSO TT
DNSW16TT
DNSKH16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK20TT
DNSKH20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSK16TT
DNSK16TT
DNSK20TT
DNSK20TT
DNSQ16TT
DNSQ16TT
DNSQ16TT
DNSQ16TT
DNSQ16TT
DNSQ16TT
DNSQ20TT
DNSQ20TT
DNSQ20TT
DNSQ20TT
DNSQ20TT
DNSQ20TT
DNSQ16TT
DNSQ20TT
DNST16TT
DNST16TT
DNST16TT
DNST16TT
DNST16TT
DNST16TT
DNST16TT
DNST16TT
DNST20TT
DNST20TT
DNST20TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW16TT
DNSW20TT
DNSW20TT
DNSW20TT
DNSW20TT
DNSW20TT
DNSW20TT
DNSW20TT
DNSWF20TT
DNSWF20TT
DNSWF20TT
DNSWF20TT
DNSWF20TT
DNSWF20TT
DNSW22TT
DNSW22TT
DNSW22TT

DENSO TT v nabídce Inter Cars
Obj. číslo

Cena

DNSK16TT

5,27

DNSK20TT

5,27

DNSKH16TT

5,27

DNSKH20TT

5,27

DNSQ16TT

5,27

DNSQ20TT

5,27

DNST16TT

5,27

DNST20TT

5,27

DNSTV16TT

5,27

DNSW16TT

5,27

DNSW20TT

5,27

DNSW22TT

5,27

DNSWF20TT

5,27

Uvedené ceny sú maloobchodé v EUR s DPH.
Zmena cien vyhradená.

Spoločnosť DENSO prišla na výstave Automechanika 2010 so svetovo unikátnou novinkou – so zapaľovacími sviečkami DENSO
TT (Twin Top). Spojenie dizajnu vyvinutého
na základe najvýkonnejšej technológie DENSO Super Ignition pri použití konvenčných
materiálov vytvorilo najefektívnejší pomer
medzi cenou a výkonom. Na trh vstúpil rad
TT zo 7 referenciami, pokrývajúcimi 80% európskeho automobilového parku a aktuálne
obsahuje 13 referencií s pokrytím 85% a plánom prekročiť 90%.
Rýchly nástup a úspech novej technológie
priniesol rozhodnutie spoločnosti nahradiť
väčšinu štandardných niklových zapaľovacích sviečok práve radom TT. V ponuke stále
zostáva rad Irídium, Platinum a sviečky pre
motorky a staršie aplikácie. Náhrada štandardných referencií prinesie produkt s lepšími funkčnými, ekonomickými a ekologickými parametrami.
Unikátny dizajn je založený na strednej
elektróde z niklu o priemere zmenšenom
z 2,5 na 1,5 mm a bočnej elektróde s hrotom v priemere rovnako 1,5 mm. Sviečky TT
tak produkujú silnejšiu iskru, čím sa zabezpečuje bezchybné zapálenie zmesi paliva
a vzduchu oveľa lepšie ako pri štandardnej
sviečke, ale za cenu o mnoho nižšiu ako alternatívy so vzácnym kovom. To vedie k veľa
výhodám, ktoré mali len najvýkonnejšie
a najdrahšie technológie. Teraz je k zápalu
požiadavka nižšieho napätia, motor sa preto spúšťa oveľa rýchlejšie a spoľahlivejšie
a beží hladko dokonca i pri extrémne chladných klimatických podmienkach. Silná iskra
zlepšuje vzplanutie a horenie, čím zvyšuje
výkon a efektivitu prevádzka. Testy ukazujú,

že v porovnaní so štandardnými sviečkami
sú sviečky TT úspornejšie o 5% a majú o 2%
nižšie emisie. Vďaka univerzálnosti rad TT
pokrýva mnoho aplikácií s menším počtom
položiek, a tak znižuje nároky na skladovanie
a zjednodušuje vyhľadávanie správnej zapaľovacej sviečky. Sú ideálne pre vodičov, ktorým záleží na pomere kvality, rozumnej ceny
a úspore paliva.
Michal Chovanec

produktový manažér

Výber zo sortimentu náhradných
dielov pre nákladné automobily
od spoločnosti Inter Cars
MAN
Motor D2066

Index
EL195080
LE10755.10
EL141521
EL357570
EL715710
CO20034797
DAYAPV1134
VKMCV 55007
3.34307
209 22 N0
79 298 600
H992/7 STD
55-4532 SEMI
8742300000
89 816 110
EL008763
VAN32004MN
0 986 435 517
WA4150.83D50
OE 646/2
P785373

Popis
Tesnenie hlavy valcov, sada
Tesnenie hlavy valcov
Tesnenie veka ventilov
Tesnenie olejovej vane
Montážna sada turbodúchadla
Tesniaci krúžok kľukovej hriadele
Napínacia kladka remeňa
Napínacia kladka remeňa
Ozubený klinový remeň 8PK1275
Sada piestnych krúžkov 120,00mm
Ojnicové ložisko
Ložisko kľukovej hriadele
Puzdro ojnicového čápu
Piest 120,00mm
Vložka valca 120,00mm
Tesnenie výfukového potrubia
Vedenie výfukového ventilu AGR, odvod výfukových plynov
Vstrekovacia tryska
Termostat
Olejový filter
Palivový filter

Akčná cena
135
52
42
52,00
20,00
17,10
63,00
23,00
9,90
31,00
28,00
121,00
135,00
122,00
61,00
4,70
78,50
336,00
9,40
13,80
13,80

Uvedené ceny sú v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.

Index
EL548500
EL395481
EL377950
2.14205
EL321770
LE26413.61
DAYAPV2384
2.15454
6.31530
2.15380
038 PL 19914 000
800044410000
1445016000
CO12015255
0 281 002 458
EL005720
11-33889-02
6.30301
OC282
KC300
LX713
0 414 702 010
LX1024

Popis
Tesnenie hlavy valcov
Tesnenie veka ventilov
Tesnenie olejovej vane
Tesnenie turbodúchadla
Tesnenie rozvodového ústrojenstva
Krúžok "O" motora
Napínacia kladka remeňa
Napínacia kladka remeňa
Ozubený klinový remeň 8PK1528
Remeň 10PK1350
Ojnicové ložisko
Sada piestnych krúžkov
Vložka valca 131,00mm
Tesnenie kľukovej hriadele
Generátor impulzov kľukovej hriadele
Tesnenie výfukového potrubia
Sada výfukového potrubia
Termostat
Olejový filter
Palivový filter
Vzduchový filter
Vstrekovacia tryska
Vzduchový filter

Akčná cena
117,00
50,00
31,00
3,90
10,50
3,90
65,50
27,10
12,00
13,00
12,00
28,00
47,00
36,00
62,00
6,60
42,50
57,00
17,10
26,50
48,00
633,00
41,50

VOLVO, RVI
Motor DXI

Uvedené ceny sú v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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55,00

55,00
DEPO

DEPO
Číslo:
551-1149R-LD-EM
Predný svetlomet pravý
RENAULT MASTER(11/03-)
MASCOTT(5/04-)

24,00

Číslo:
3 397 118 309
Stieracia lišta 600/600

10,50

Číslo:
CO01019480
Gufero zadného náboja
(75x95x10 mm B1BAVISLX2)

95,00

Číslo:
HDS003
Ložisko náboja RVI MASCOTT DXI/MAXITY/
NISSAN CABSTAR 2007- (41x120x91)
(TU0821-2LXL/L669+TKBA0690)

Číslo:
551-1149L-LD-EM
Predný svetlomet ľavý
RENAULT MASTER(11/03-)
MASCOTT(5/04-)

14,50
46,00
Číslo:
LUC GDB1610
Brzdové doštičky
so snímačmi opotrebenia, WVA29160

5,90
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210,00

RVI M

Číslo:
6 PK 1050
Remeň 6PK1050

0,80
Číslo:
AUG60361
Miska zvislého
čápu horná, RVI Mascott

Číslo:
CO12017138
Tesniaci krúžok náboja 69x80x4,20/8,50

20,50
Číslo:
284010
Uloženie spojovacej hriadele, 45 mm,
RVI S130 IVECO 65/79/95/100/109.12-14,
Mascott

375,00
Číslo:
0 445 110 168
Vstrekovacia tryska

Číslo:
EVR56825
Napínacie rameno
klinového remeňa
NISSAN PATROL II / TERRANO II
3.0DTi 00-/ RVI MAXITY 3,0

7,00

Číslo:
STR-120404
Puzdro pera 15x46x54x38

6,50
Číslo:
AUG55565
Silentblok stabilizátora RVI 12x27x21 MESENGER B/90/110/120/
OD 1990 R MASCOTT OD 1996 MASCOTT DXI OD 2003

15,50
Číslo:
KC161
Palivový filter WK 845/9 RVI MASCOTT
110(1/99-9/04) 120/160.xx(9/04-) 3.0DCI

31,50

44,00
Číslo:
V1176
Tlmič perovania
T RVI MASCOTT
MASCOTT DXI FAZA 2/3

Číslo:
LX2080
Vzduchový filter
MASCOTT F1.003.295 3.0DCI/DXI

13,90

MASCOTT

Číslo:
221021
Hlava tyče riadenia L M24x1,5/M16x1,5

13,90

Číslo:
221022
Hlava tyče riadenia P M24x1,5/M16x1,5

203,00
Číslo: VAL805277
Opravárenská sada spojky
RVI Mascott 130.35/55/65

Číslo:
NRF 35909
Kondenzátor
RENAULT MASCOTT DXI ‚04-

120,00
Číslo:
0 580 464 090
Palivové čerpadlo
RVI MASCOTT DXI 2004-

83,00

Číslo:
230084
Opravárenská sada zvislého čápu
RVI MASCOTT DXI OD 1999 R

Uvedené ceny sú v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.

80,00
Číslo:
0 928 400 671
Ventil regulácie tlaku, (COMMON RAIL),
MASCOTT DXI 2005-/
NISSAN CABSTAR 45.15 2006-

112,00
768,00

Číslo:0 445 010 094
Vysokotlakové čerpadlo
Renault Mascott,
Master 3.0 dCi 140KM
(mod.X70) 10.2003-05-2007

29,00
Číslo:F 00M 991 055
Remenica alternátora
MASCOTT (1999 - 2004) /
IVECO DAILY 29-65
motor 8140/8149
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Vidieť a byť videný
TRUCKLIGHT
Osvetlenie TruckLight – kvalitná voľba pre vaše nákladné
vozidlá. Široká ponuka obsahuje viac než 100 položiek
určených pre nákladné vozidlá.

Volvo
HL-VO006L / R

Iveco
HL-IV001L / R

Mercedes
HL-ME001L / R

Renault
HL-RV001L / R

Scania
TL-SC003L / R

Volvo
TL-VO001L / R

Mercedes
TL-VO003L / R

Ponuka TruckLight obsahuje široký sortiment osvetlenia nákladných vozidiel, medzi ktoré patria: hlavné svetlomety, zadné svetlá, hmlovky, pozičné a smerové svetlá. Všetky produkty sú
homologizované podľa európskych noriem a zaistia tak vašu bezpečnosť na cestách.

Tretia generácia
vzduchových kotúčových bŕzd
KNORR-BREMSE SM7 a SL7
pre vozidlá Daimler Actros III*
Pri vývoji týchto bŕzd bolo prihliadnuté k dynamickému zaťaženiu a rozdeleniu brzdových
síl medzi prednú a zadnú nápravu. To viedlo
k použitiu dvoch veľkostí bŕzd na vozidlo.
Pre prednú nápravu brzdy radu SM7.
Pre zadnú nápravu brzdy radu SL7.
Pre tieto kotúčové brzdy je k dispozícii ucelený rad servisných sad.

Racionalizované strmene
podľa prevodníkov
	SM7
	K046528K50, K046529K50, K052390K50,
	K052391K50, K052392K50, K052393K50
	SL7
	K052380K50, K052381K50, K052382K50,
K05238K50

Brzdové dosky so systémom ProTecS®
s čiastočne integrovanými tlačidlami.
	Predné brzdy SM7 – K035471K50
Zadné brzdy SL7 – K035472K50

Držiaky podľa prevodníkov
	K046498K50
	K046764K50
	K052379K50

Tlačidlá
	K046523K50

Sada vedení a tesnení
	K001915

Krytky
	K000029
* S dátumom výroby od 10/2010

Erik Engeľ

manažér Truck & Bus

15

HD 30 PLUS
Nová generace spojkového obložení

Již téměř padesát let je značka LuK synonymem pro prvotřídní kvalitu a technický pokrok v oblasti spojkových systémů. Společnost klade důraz na neustálý vývoj nových technologií a jejich aplikaci ve všech
segmentech automobilového průmyslu, včetně těžkých nákladních automobilů.

Vývoj nákladních automobilů jde nezadržitelně kupředu – neustále
se zvyšují výkony a točivé momenty motorů, stejně tak rostou nároky na spolehlivost a jízdní komfort. Na druhé straně je tlak na úsporu
hmotnosti a prostoru, snížení spotřeby paliva a provozních nákladů
vůbec. Tyto protichůdné požadavky se samozřejmě promítají i do konstrukce spojky a znamenají zvýšené nároky na třecí materiály. Obložení
spojkové lamely je dnes bezesporu jedním z nejvíce namáhaných dílů
nákladního automobilu a jeho kvalitativní parametry jsou rozhodující
pro správnou funkci, výkon a životnost spojky a komfort jejího ovládání, tím pádem pro bezpečný a ekonomický provoz celého vozidla.
Nejvýkonnější spojkový systém
Nová generace spojkového obložení od společnosti LuK je výsledkem
dlouhodobého vývoje, zaměřeného na zvýšení odolnosti a životnosti
spojkových kompletů. Nový materiál je označován HD 30 PLUS, neboť
podle dosavadních jízdních testů a zkušeností z provozu se díky němu
prodlouží životnost spojky až o 30 %. Tohoto zlepšení bylo dosaženo
díky speciálně vyvinutým vláknům ve vícevrstvé konstrukci a použitím
zcela nového procesu výroby třecího materiálu. Pro uživatele vozidla
to pochopitelně znamená nemalou úsporu nákladů na servis a snížení
prostojů vozidla, což je v tak konkurenčně náročném prostředí, jakým
je dnešní autodoprava, obzvláště důležité. Nový materiál je rovněž
ohleduplný k životnímu prostředí. Neobsahuje azbest, olovo, kadmium, měď, chrom, rozpouštědla ani další nebezpečné látky, které se dříve běžně používaly k výrobě třecích materiálů, a při výrobě je kladen
maximální důraz na úsporu surovin a energií.
Nový typ obložení je nyní standardně používán na všech spojkových

lamelách LuK ve velikostech od 360 mm do 430 mm, což odpovídá
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přibližně 80 % pokrytí evropského vozového parku těžkých užitkových
vozidel.
Spojkové sady LuK RepSet® díky tomu představují nejprogresivnější řešení výměny spojky, které se dnes na trhu nabízí, přitom za ceny
srovnatelné s konkurenčními dodavateli. Navíc jsou ve všech sadách
LuK RepSet obsaženy bonusové body pro bezplatný přístup k technickým údajům a montážním informacím na internetovém portále
www.repxpert.com, který je nově také v češtině.
Vaše výhody při použití spojkové sady
LuK RepSet® s technologií HD 30 PLUS:
• Prvotřídní kvalita od největšího světového výrobce
spojkových systémů
• Prodloužení životnosti spojky až o 30 %
• Nižší prostoje a náklady na servis – lepší ekonomika provozu
• Vysoká tepelná stabilita – odolnost proti přehřátí a únavě spojky
• Mechanická stabilita – pevnost, odolnost proti praskání
• Vynikající záběrová charakteristika – komfortní ovládání
• Ekologicky šetrný výrobek
• Pořizovací cena srovnatelná s běžnými spojkami konkurence

Spoločnosť EXEDY Corporation pôvodne
vznikla v roku 1923 v Japonsku, kde svoju celoživotnú púť začala opravou zabehnutých
spojkových sád a komponentov. Spočiatku sa
firma volala Daikin MFG. Co. Ltd. Až v roku 1950
firma začala s výrobou a predajom spojkových
komponentov. V roku 1963 spoločnosť prešla
do mesta Neyagawa a rok 1967 bol pomerne
zlomový, pretože v tom čase firma Daikin otvorila pobočku spoločnosti v USA v Chicagu. Až
v roku 1995 sa spoločnosť Daikin MFG premenovala na EXEDY Corporation. V roku 1996 sa
otvoril nový sklad pre Európu so skladovacím
priestorom 3000 m2, čo nám umožňuje držať
väčšie skladové zásoby a zlepšiť našu ponuku
pre európsky trh náhradných dielov.
V súčasnosti EXEDY Corporation prevádzkuje
36 tovární a obchodných zastúpení v 18 krajinách po celom svete, kde pracuje viac ako
10 000 zamestnancov. Vďaka ročnej produkcii
9 miliónov spojkových sád patrí EXEDY medzi
najväčších dodávateľov spojkových dielov pre
prvovýrobu. EXEDY dodáva spojkové a prevo-

Obj. číslo

Popis

dovkové diely pre popredných svetových automobilových výrobcov napr. Toyota, Hyundai,
Ford, Nissan, General Motors. Materská spoločnosť v Japonsku je vybavená najnovším laboratóriom pre testovanie a hodnotenie všetkých
vyrábaných komponentov. Kvalitu výroby dokazujú aj certifikáty v rámci štandardov ISO/TS
16949 a ISO 9001.
Výrobný program EXEDY
Výrobný program spoločnosti EXEDY je zameraný na 3 cieľové kategórie:
	
osobné vozidlá, nákladné automobily
a autobusy
	
stavebníctvo, priemysel a poľnohospodárstvo
motocykle
Pre osobné vozidlá, nákladné automobily
a autobusy EXEDY vyrába:
spojkové sady
spojkové lamely

Cena

športové spojky
meniče momentu
časti automatických prevodoviek
Pre stavebníctvo, priemysel a poľnohospodárstvo EXEDY vyrába:
Power Shift prevodovky
retardery
dvojspojky
Pre motocykle EXEDY vyrába:
suché odstredivé spojky
mokré odstredivé spojky
mokré viaclamelové spojky
voľnobežky
V súčasnosti vám spoločnosť Inter Cars ponúka viac ako 500 položiek od výrobcu EXEDY.
Pre vyhľadávanie indexu podľa auta vám je
k dispozícii nasledujúci odkaz:
http://ww3.elcome.co.uk/Exedy/

Aplikácia
EXEDY

F18037EX

Spojková sada

147,60

Suzuky Swift III 1,3

F14053EX

Spojková sada

339,60

Honda Civic VIII 1,4

F14020EX

Spojková sada

190,80

HONDA CIVIC 1.5i 16V, 1.6i 16V/ Civic CRX 1.6i 16V 92.04-/HR-V 1.6i 16V 2WD,4WD 99.03-

F14036EX

Spojková sada

321,60

Honda Civic 1.4i 16V, 1.5i 16V, 1.7I 16V 01.02-

F12119EX

Spojková sada

193,20

Toyota Aygo 1.0i 2005 -/ Citroen C1 1.0i/ Peugeot 107 1.0i

F11044BEX

Spojková sada

194,40

Nissan Primera 1.6 16V, 1.6i 16V, 2.0D, 90.06/ Primera ESTATE 1.6i 16V 98.01-

F11022EX

Spojková sada

128,40

Nissan Micra 1.0, 1.0i 16V, 1.2

F13040EX

Spojková sada

230,40

MAZDA 626 1.8i 16V, 2.0i 16V, 91.08/ 626 COMBI 1.8i 16V, 2.0i 16V 97.10-/ MX-6 2.0i 16V, 91.07

Uvedené ceny sú maloobchodé v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.			
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PALIVOVÉ ADITÍVA
Ešte stále platí, že starostlivosť o palivovú
sústavu formou individuálneho pridávania
aditív do paliva je efektívna a má reálne opodstatnenie v ochrane a prevencii pred pôsobením znehodnotenej nafty, usádzaním škodlivín
najmä v spaľovacej komore, vstrekovačoch
a karburátoroch, v otázke znižovania emisií
a predĺženia životnosti motorovej časti áut,
a teda zabezpečenia predĺženej doby optimálneho výkonu motora.
To, že si to aj výrobcovia týchto aditív uvedomujú, dokazuje aj svetoznáma olejárska spoločnosť Comma, ktorú sme predstavovali už
niekoľkokrát. V skratke môžeme neskromne
uviesť, že svojou širokou škálou produktov sa
radí medzi kvantitatívnu, ale aj kvalitatívnu
špičku aj v skupine výrobcov produktov starostlivosti o motor.
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Kód produktu

Balenie

Cena
s DPH

Petrol D-TOX 400ML

400ml

11,88

Diesel D-TOX 400ML

400ml

11,88

Petrol MAGIC 400ML

400ml

6,12

Diesel MAGIC 400ML

400ml

6,12

Diesel Magic
Koncentrovaná diesel prísada rýchlo odstraňuje škodlivé usadeniny.
Obnovuje oslabený výkon a akceleráciu.
Pomáha zlepšiť spotrebu paliva.
Znižuje emisie. Zlepšuje výkon pri studených štartoch. Pomáha redukovať „Diesel
klepanie“ Obsahuje cetánový prídavok pre
zvýšenie výkonnosti.

Diesel D-TOX

Petrol Magic

Petrol D-TOX

Maximalizuje výkon motora.
Optimalizuje BHP.
Zlepšuje akceleráciu.
Znižuje riziko neúspešného štartu.
Zvyšuje celkový výkon.

Koncentrovaná benzínová prísada
rýchlo odstraňuje škodlivé usadeniny.
Obnovuje oslabený výkon a akceleráciu. Pomáha zlepšiť spotrebu paliva.
Znižuje emisie.
Uľahčuje štartovanie.

Maximalizuje výkon motora.
Optimalizuje BHP.
Zlepšuje akceleráciu.
Znižuje riziko neúspešného štartu.
Zvyšuje celkový výkon.

Rozvodové sady s vodným čerpadlom
- profesionálne riešenie
Odborníci to vedia už dlho a vyberajú si bezpečný postup pri výmene rozvodového remeňa: menia
naraz napínacie aj vodiace kladky spolu s vodným čerpadlom. Sady vodných čerpadiel ponúkajú toto
bezpečné a ekonomické kompletné riešenie. To zaručuje rýchle opravy bez problémov, a tým aj spokojných zákazníkov.
RUVILLE
Efektívne riešenie je sada rozvodov s vodnou pumpou Ruville pre viac ako 150 modelov áut,
tiež s termostatom pre korešpondujúce VW, Audi, Škoda a Opel vozidlá.

HEPU
V mnohých motoroch je vodné čerpadlo poháňané rozvodovým remeňom. Aby bolo
zaručené dokonalé fungovanie a bezpečnosť celého systému pohonu rozvodu je dôležité,
aby všetky komponenty perfektne a optimálne fungovali medzi sebou. Z tohto dôvodu
všetky komponenty HEPU® súprav vodných čerpadiel spĺňajú prísne požiadavky originálnych dielov. Okrem HEPU® vodného čerpadla sady obsahujú napínacie aj vodiace kladky,
rovnako ako rozvodový remeň vyrábaný poprednými dodávateľmi OE dielov. Týmto
spôsobom HEPU® rozvodové sady s vodným čerpadlom ponúkajú kvalitné značky z jednej
ruky.

INA
Spoločnosť INA vyrába do roku 1977 sériovo komponenty systémov remeňových pohonov.
Od roku 1995 sa zaoberá vývojom kompletných systémov remeňových pohonov. Každoročne vyrába viac než 50 miliónov dielcov a zo štatistického hľadiska sa teda takmer v každom vozidle na celom svete nachádza jeden komponent remeňového pohonu od spoločnosti INA.

Contitech
Originálna kvalita je tá najlepšia náhrada. Toto spĺňajú nové sady rozvodov s vodným čerpadlom od ContiTechu, ktoré obsahujú CONTI SYNCHROBELT® rozvodový remeň, napínacie
a vodiace kladky, rovnako ako vodné čerpadlo. Všetky komponenty spĺňajú prísne požiadavky na originálne vybavenie. Nové sady sú k dispozícii pre bežné modely vozidiel.
Obj. číslo

Výrobca

EVR55739701

Ruville

CT 1028 K3

Contitech

EVR55327731

Ruville

CT 975 K3

Contitech

EVR55456701

Ruville

CT 957 K1

Contitech

EVR55491701

Ruville

CT 1044 K1

Contitech

EVR55921711

Ruville

530 0111 10

INA

PK05690

HEPU

CT 1028K4

Contitech

EVR55566701

Ruville

530 0092 10

INA

PK03121

HEPU

CT 874 K1

Contitech

EVR55581701

Ruville

530 0197 10

INA

EVR55844731

Ruville

CT 986 K2

Contitech

Aplikácia

Popis

Cena

Audi A3 1.9 TDI 2003-; Seat Ibiza IV/V 1.4,1.9 TDI 2005, 2002/ 2008-; Leon 1.9 TDI 2002-; Škoda Fabia 1.4,1.9 TDI
2003,2007; Octavia 1.9 TDI 2004-; VW Golf V 1.9 TDI 2004-; Passat 1.9 TDI 2005-

sada aj s vodnou pumpou

225,60

sada bez vodnej pumpy

134,40

sada aj s vodnou pumpou

169,20

sada bez vodnewj pumpy

122,40

Seat Cordoba 2002-/2006-; Ibiza III/IV/V 2000-/2002-/2008-; Altea 2006-; Leon 1999-/2006-; Inca 2000-; Toledo
II 1999- 1.4 16V; Skoda Fabia 1999-/2007-; Octavia 2000-/2004-; Roomster 2006 1.4 16V; VW Caddy II/III 2000/2004-; Golf IV/V 1997-/2003-; Polo 1999-; New Beetle 2001-; Bora 2000- 1.4 16V

sada aj s vodnou pumpou

243,60

sada bez vodnej pumpy

157,20

Audi A3 1.9 TDI 1996-; Seat Cordoba 1999-; Ibiza III 1999-; Inca 1995-; Leon 1999-/2005- 1.9 SDI/TDI; Skoda
Octavia 1996- 1.9 SDI/TDI; VW Bora 1998-; Caddy II 1995-; Golf IV 1997-; Polo 1996- 1.9 SDI/TDI

sada aj s vodnou pumpou

262,80

sada bez vodnej pumpy

200,40

Citroen Berlingo 1999-; C5 2001-; Jumpy 1999-; Xantia 1999-; Xsara 1999-; Jumper 2001- 2.0 Hdi; Fiat Ducato
2001- 2.0 JTD; Peugeot 206 1999-; 306 1999-; 406 1998-; Partner 2000; Boxer 2002- 2.0 Hdi

sada aj s vodnou pumpou

144,00

sada bez vodnej pumpy

46,08

Audi A3 2000- 1.9 Tdi; 2005- 2.0 Tdi; A4 2001- 1.9 Tdi; 2004- 2.0 Tdi; A6 2001- 1.9 Tdi; Skoda Octavia 2003- 1.9
Tdi; 2005- 2.0 Tdi; Superb 2002- 1.9 Tdi; 2008- 2.0 Tdi; VW Caddy III 2007- 2.0 Tdi; Eos 2006- 2.0 Tdi; Golf IV/V
2000-/ 2004- 1.9/2.0 Tdi; Passat 2000-/2005- 1.9/2.0 TDi; Sharan 1995-/2000-/2005- 1.9/2.0/2.0 TDi; Touran
2005- 2.0 TDi

sada aj s vodnou pumpou

205,20

sada bez vodnej pumpy

154,80

Dacia Logan 2006- 1.6 16V; Renault Clio II 1998-; Kangoo 2001-; Laguna I/II 1997-/2001- 1.6 16V; Megane I/II
1999-/2002- 1.4 16V/1.6 16V; Scenic I/II 1999-/2003- 1.4 16V/1.6 16V; Thalia 2000- 1.4 16V/1.6 16V;

sada aj s vodnou pumpou

192,00

sada bez vodnej pumpy

135,60

Daewoo Nexia 1995- 1.5; Opel Astra F/G 1991-/1998- 1.4/1.4, 1.6; Combo 1994- 1.2, 1.4; Corsa A/B 1989/1993- 1.2, 1.4; Kadett E 1986- 1.4, 1.6; Vectra A/B 1988-/1995- 1.4, 1.6

sada aj s vodnou pumpou

87,84

sada bez vodnej pumpy

55,20

Nissan Almera II, Micra III 2003- 1.5 dCi; Renault Clio II/III 2001-/2005-; Kangoo 2001-; Megane II 2002-; Scénic
II 2003-; Thalia 2002- 1.5 dCi; Suzuki Jimmy 2003- 1.5 DDiS

sada aj s vodnou pumpou

165,60

sada bez vodnej pumpy

100,08

Alfa Romeo 145/146/147 1999-/2001-; 156 1997- 1.9 JTD; Fiat Brava 1998-; Bravo 1998-/2007-, Doblo 2001-;
Idea 2004-; Marea 1999-; Miltipla 1999-; Palio 2001-; Punto 1999-; Stilo 2001- 1.9 JTD/Multijet

sada aj s vodnou pumpou

190,80

sada bez vodnej pumpy

123,60

Opel Corsa C 1.4 2000-; Astra F/G 1.4, 1.6 1994-/1998-; Zafira 1.6 16V 1999-; Tigra 1.4, 1.6 1997-

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Inter Cars
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Nakupujte
v uvedenom
uvedenom období
období produkty
turbodúchadlá
Nakupujte v
znacky
z ponuky Inter
Cars
a získajte
sadu
tesnení
zdarma!
RUVILLE
a na
základe
Vašich
obratov
získajte
jednu
z uvedených
profesionálnych sádVOCnáradí!
obj.èíslo
aplikácia
bez DPH
751851-0003

Škoda Octavia II, 1.9TDI, 77kW

KKK54399880022

Škoda Octavia II, 1.9TDI, 77kW

713673-0006

Škoda Octavia I, 1.9TDI, 81kW

KKK54399880017

Škoda Octavia I, 1.9TDI, 81kW

49173-07508

PSA 1.6HDi, 66kW

753420-0005

PSA 1.6HDi, 80kW

708639-0010

Renault Laguna II, 1.9dCi, 88kW

751768-0004

Renault Laguna II, 1.9dCi, 75kW

724930-0009

Škoda Octavia II, 2.0TDI, 100kW

717858-0009

Škoda Superb I, 1.9TDI, 96kW

454231-0010

Škoda Superb I, 1.9TDI, 74kW

454135-0009

Škoda Superb I, 2.5TDI, 120kW

KKK54359880000

Renault Clio, 1.5dCi, 48kW

49135-05671

BMW 320D, 110kW

454159-0002

Škoda Octavia I, 1.9TDI, 66kW

802418-0001

Ford Focus 1.8TDCi, 74kW a 85kW

728680-0015

Ford Mondeo 2.0TDCi, 96kW

www.intercars.sk
www.ruville.de
www.intercars.sk

466
439
509
444
409
535
535
444
619
569
609
669
325
839
429
709
839

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

KKK
KKK

Turbodúchadlá
V posledných rokoch stále rastie obľuba automobilov s motormi preplňovanými turbodúchadlami. Tieto motory sa stávajú veľmi
častou voľbou pri obstarávaní nového automobilu. Automobil s týmto motorom výrazne
zefektívňuje prevádzku a jazdné vlastnosti ako
komfort, pružnosť a využiteľnosť otáčok. Vďaka
rastúcemu dopytu po tomto type motorov sa
znižuje aj ich cena a teda prístup stále širšiemu
počtu záujemcov.
Účelom preplňovania spaľovacích motorov je
zvýšenie objemu vzduchu a tým aj dodávky
paliva do spaľovacieho priestoru. Výsledkom
je vyšší krútiaci moment a výkon z menšieho
zdvihového objemu. Klesá teda merná spotreba a súčasne rastie merný výkon. Samotné
preplňovaný však neslúži len k znižovaniu spotreby a zvyšovaní výkonu využitím odpadového tepla, ale predovšetkým k znižovaniu emisií,
čo je faktor, ktorý v dnešnej dobe ekologických
nárokov hrá veľkú rolu.
Prevádzka každého zložitejšieho prvku so
sebou bezpochyby prináša väčšiu pravdepodobnosť výskytu poruchy spôsobenou ako
samotným konštrukčným riešením, tak prevádzkovými podmienkami. Je potrebné poznať a predovšetkým dodržiavať podmienky
prevádzky zariadenia určené v manuáli automobilu. Najvýraznejšou je problematika doby
voľnobežných otáčok motora, po ktorú by mal
byť motor ponechaný v chode pred jeho vypnutím.
Funkcia turbodúchadla

Turbodúchadlo sa skladá z troch
hlavných častí:
Dúchadlová (sacia) - slúži k nasávaniu čerstvého vzduchu, stlačeniu a jeho dodávke
do spaľovacieho priestoru.
Ložisková - zaisťuje uloženie, chladenie a mazanie rotačných skupín.

Turbínová (výfuková) - zaisťuje pohon turbodúchadla
Pred montážou je nutné vykonať nasledujúce úkony:
TD sa pripája na výfukové potrubie motora
za vstupnú prírubu turbínovej skrine. Pri inštalácii TD dodržujte odchýlku odvodu a prívodu
oleja od zvislej osi +15 °. Potrubie prívodu a odvodu oleja do ložiskovej skrine nesmie byť deformované ani inak modifikované. Konštrukcia
prívodu a odvodu oleja do / z ložiskovej skrine
je výrobcom motora realizovaná tak, že spĺňa
technicko - preberacie podmienky uzavierané
medzi výrobcom turbodúchadla a výrobcom
motora a zaisťuje teda správnu funkciu mazania TD.

Príčiny poškodenia dúchadlového kola:
Pri montáži došlo k „zabudnutiu“ cudzieho
telesa v sacom potrubí,
Môže dôjsť k uvoľneniu sacej hadice medzi filtrom a turbodúchadlom a nasávaniu nečistôt.
V niektorých prípadoch pri silne znečistenom
filtri dôjde k jeho deštrukcii a častice filtra vniknú do sacieho priestoru dúchadlového kola
Príčiny poškodenia rotoru:
Pri montáži došlo k „zabudnutiu“ cudzieho
telesa v zbernom výfukovom potrubí.
Môže dôjsť k uvoľneniu karbónu z výfukovej
sústavy.
Zberné výfukové potrubie stárne a dochádza
k drobeniu a vniknutiu do pracovného priestoru turbínového kolesa
2)	Použitie tesniaceho tmelu na prírubách odvodu a prívodu oleja je prísne zakázané!

Je nutné prekontrolovať pripojovacie príruby,
kvalitu upevňovacích skrutiek. V prípade poškodenia vymeniť.
Vykonať kontrolu vzduchového filtra. V prípade znečistenia, akéhokoľvek poškodenia vykonať výmenu.
Prekontrolovať nepoškodenosť tesnení na prírubách mazacieho oleja, správne usadenie.
V žiadnom prípade nepoužívať tesniace tmely. Dochádza k zatekaniu tmelov do mazacej
sústavy alebo k priškrteniu odvodu oleja.
Je nutné vykonať výmenu mazacieho oleja
v motore a výmenu olejového filtra
Pred inštaláciou turbodúchadla na motor je
nutné skontrolovať, či sú všetky potrubia čisté
a nie sú v nich akákoľvek telesá. Pred usadením
turbodúchadla na motor je nutné ložiskovú
skriňu zaolejovať dostatočným množstvom
čistého oleja.
Po namontovaní turbodúchadla a prvom naštartovaní motora je nutné vykonať kontrolu
tesnosti všetkých spojov sacej, výtlačnej a mazacie sústavy

Pri použití na vstupe mazacieho oleja dôjde
k zatečeniu do ložiskovej skrine, k upchatiu
mazacích kanálov.
Pri použití na výstupe mazacieho oleja dôjde
k zoškrteniu odvodu oleja. Dochádza k zaplavovanie ložiskovej skrine olejom nad prípustnú
medzu. Dôsledkom je prienik oleja do výfukového i sacieho traktu turbodúchadla či zvýšená
karbonizácia na tesniacej sústave turbíny.
3)	Radiálne ložiská a rotor poškodené nečistotami v oleji.
Turbodúchadla sú vysokootáčkové stroje. Aj
veľmi malé nečistoty vo veľkom množstve
pôsobia pri vysokých otáčkach ako veľmi silné
abrazivo.
4)	Radiálne ložisko a rotor poškodené napečeným karbónom.
Príčina: Po jazde vo vysokých zaťaženiach
(rýchla jazda, dlhé stúpanie) došlo k odstaveniu vozidla a k okamžitému zhasnutiu motora.
Olej, ktorý pri bežiacom motore cirkuluje sa
zastavil a vplyvom zotrvačnosti teplôt došlo
k jeho „napečeniu“ na rotačné časti.

Najčastejšie závady
1)	Dúchadlové koleso a rotor sú poškodené
vstupom cudzieho telesa
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Dezinfekcia kabíny a klímy vozidla ozónom alebo ultrazvukom?
V nasledujúcich riadkoch vám priblížime fakty o čistení systému klimatizácie na príklade dvoch zariadení z našej ponuky. Rozhodnutie, ktorej technológii dáte prednosť, ponecháme na vás.
Dezinfekcia systému ultrazvukom
PUREZONE (Index: SPIN 01.000.119 ) je elektronické zariadenie, ktoré ultrazvukom atomizuje
kvapalinu za účelom jej distribúcie za pomoci ventilačného systému klimatizácie. Jednou
z hlavných výhod atomizácie je získanie častíc
atomizovanej kvapaliny pri izbovej teplote. Tým
sa vylučuje kondenzácia vyvstávajúca pri získavaní atomizácie častíc zahrievaním na vyššiu
teplotu. Vytvorené častice následne sa šíriace
v kabíne vozidla a prenikajúce do útrob systému
klimatizácie sú menšie než 5μm , neusádzajú sa
a nezrážajú sa. Vďaka tomu sa plynule pohybujú
po celej kabíne vozidla a vo vnútri systému ventilácie. Takéto podmienky sa nedajú dosiahnuť
s tradičným čistením aerosolmi, keďže ich atomizovaná častica má veľkosť a váhu vedúcu
k vyzrážaniu a usadeniu na stenách ventilačného systému klimatizácie vozidla.

Celý proces dezinfekcie so zariadením Pure
zone trvá okolo 11 minút pri teplote kabíny
20°C a automaticky sa zastaví po dosiahnutí minimálnej hladiny kvapaliny. Pri vyšších teplotách
sa doba dezinfekcie skracuje, zatiaľ čo pri nižších
teplotách sa predlžuje.
Celkový proces dezinfekcie sa skladá z dvoch
krokov: Prvý krok je čistenie a odmasťovanie
výparníka a vedení klimatizácie s ošetrovacou
penou „Killer bact” .
Pena KILLER BACT v sade s kvapalinou pre
PureZone zariadnie má názov Total Purezone
(Index: SPIN 01.000.147 pena + kvapalina do PureZone). Je špeciálna, zdravotne nezávadná
chemikália vo forme peny vybavená na konci obalu dlhou hadičkou, pomocou ktorej ju
môžete naniesť priamo k výparníku a do otvorov na prívod vzduchu klimatizácie. To všetko
po vybratí kabínového filtra klimatizácie. Pre
dosiahnutie maximálneho účinku je potrebné
nechať penu pôsobiť 20 minút. Nasledujúce
zvyšky peny vo forme tekutiny zmiešanej s olejom a špinou samovoľne odtečú odpadovým
kanálikom z vozidla. Vykonanie chemického
čistenia nie je podmienkou. Tento krok je však
dobré vykonať, aby sa zlikvidovali všetky ložiská
možného výskytu a množenia baktérií a rôznych
druhov plesní následne po dezinfekcii. Ošetre-
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nie penou Killer Bact poskytuje 100%-nú záruku
likvidácie týchto ložísk.

V druhom kroku spustíte samotné zariadenie
“PureZone”. Do zariadenia nalejete 125ml náplne zo sady Total Purezone alebo k dispozícii
aj samostatne (Index: SPIN 01.000.133, alebo
EVERTACFLUID ) a spustené zariadenie nasmerujete na vstup „vnútornej cirkulácie vzduchu”
v kabíne. Ventilátor vozidla zapnete na maximum a klimatizáciu nastavíte na teplotu 22°C.
Dvere a okná kabíny zatvoríte. Po spotrebovaní tekutiny sa zariadenie automaticky vypne.
Po vykonaní týchto úkonov vyvetrajte kabínu
vozidla a vložte nový kabínový filter. Takto ošetrené vozidlo môžete s garanciou absolútne čistého systému ventilácie odovzdať zákazníkovi.

Vykonanie oboch krokov vám zaručí čistotu
(bakteriálnu aj zápachovú) v kabíne po dobu až
pol roka alebo 15000 km.
«Total PureZone» je antibakteriálne ošetrenie
v súlade s normami EN 1276 z júna 1997 a je
efektívna voči:
	
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
	
straphilococcus aureus ATCC 6538P
	
Escherichia coli ATCC 10536
	
Enterococcus Hirae ATCC 10541
	
Pheh 13623 Legionella (2009)
	
zabíja baktérie a mikroorganizmy z inštalácie klimatizácie
	
zlepšuje a osviežuje kvalitu vzduchu dlhodobo po vykonaní dezinfekcie

Dezinfekcia systému ozónom
Ozón (O3) je bezfarebný plyn s výraznou prenikavou vôňou. Je to molekula vytvorená z 3
atómov kyslíka. Ozón vzniká v prírode často,
najčastejšie ako dôsledok bleskov počas búrky. Po búrke je cítiť vo vzduchu vôňu, ktorá sa

pripisuje práve ozónu. Na rovnakom princípe
pracuje aj zariadenie pre dezinfekciu kabíny
a klimatizácie ozónom. Ozón je veľmi účinný prvok dezinfikujúci 3000x intenzívnejšie než chlór
v prípade baktérií a vírusov.
Medzi výhody patrí neprítomnosť nepríjemného zápachu. Po vygenerovaní O3 je táto molekula nestabilná a štiepi sa na samostatný atóm
O1 a molekulu čistého kyslíka O2. Ozón týmto
prechádza procesom tzv. oxidácie, pričom toxická častica nebude po tomto procese schopná reprodukcie, pokiaľ je biologického pôvodu.
Toxická častica sa tak stane neškodnou. Zároveň
sa tým odbúrava zápach v kabíne vozidla, vrátane cigaretového.
Nevýhodou ozónu je fakt, že ide o silný antioxidant, ktorý je sám o sebe vo vysokých koncentráciách pre človeka toxický.
Výhodou naopak je, že jediná údržba čistenie
filtra a výmena náplne v zariadení na generovanie ozónu je potrebná až po dezinfekcii niekoľko
stoviek vozidiel.

V našej ponuke sa nachádza rokmi praxe osvedčený DELPHI SANITIZER . Použitie je veľmi jednoduché. Umiestnite SANITIZER v blízkosti systému klimatizácie/ventilácie v kabíne. Zapnite
motor zariadenia a nastavte ventilátor vzduchu
na maximálnu rýchlosť a nastavte uzavretý obeh
vzduchu. Zavrite všetky okná a dvere vo vozidle.
Zapojte SANITIZER do cigaretového zapaľovača
12V vozidla. Vyberte na panely ovládania želaný
čas práce pre dosiahnutie želaného efektu (pre
osobné vozidlo 5-30 minút). Opustite automobil ihneď po spustení generátora. Zariadenie sa
automaticky vypne po uplynutí určeného času.
Po skončení práce so zariadením treba v kabíne vozidla vyvetrajte a otvorte minimálne na 5
minút všetky dvere. Vypnite ventilátor vzduchu
a motor zariadenia. Automobil môžete odovzdať zákazníkovi.
Viac o produktoch a MOC nájdete na
www.vybaveniedielni.sk , sekcia KLIMATIZÁCIE>Dezinfekcia klimatizácie vozidla. Pre vašu
cenu kontaktujte vášho obchodného zástupcu.

To m á š Va l č e k

produktový manažér

NOVINKA V SORTIMENTE

KOMPRESORY MICHELIN
Od mája 2012 ponúkame vám – našim zákazníkom - kvalitné kompresory značky Michelin vyrábané v talianskej fabrike v Bologni s 35-ročnými skúsenosťami s výrobou kompresorov. Po obhliadke fabriky a technickej prehliadke častí a funkčnosti nižšie ponúkaných
kompresorov sme sa jednoznačne rozhodli pre zaradenie týchto produktov do nášho sortimentu. Kompresor vám dodáme so slovenským návodom a všetkými potvrdeniami potrebnými k ich riadnej prevádzke vo vašej dielni.
Nižšie sú uvedené piestové kompresory skladom v Inter Cars Slovensko, všetky - okrem iných
certifikátov - certifikované aj nemeckým TÜV. V ponuke sú však aj ďalšie typy vrátane skrutkových
kompresorov pre náročnejších zákazníkov (napr. pre lakierníkov).
Nižšie sú uvedené MOC. Na aktuálnu - uvádzaciu cenu kompresora sa pýtajte vášho obchodného
zástupcu.

1. PIESTOVÝ KOMPRESOR
MICHELIN VCX 100/3

3. PIESTOVÝ KOMPRESOR
MICHELIN MCX 200/415

Hlavné vlastnosti odlišujúce iné značky:

Kompresor kvalitného EU vyhotovenia s dobrým výkonom s technológiou pumpy LOWER
REVOLUTION (nízke otáčky okolo 1000RPM
zvyšujú životnosť).

Objem nádoby: 100L
Vyhotovenie: Mobilný
Motor: Indukčný
Napätie: 230Volt/50Hz
Výkon: 3HP/2,2kW
Poháňanie: remeň
Mazanie: olej
Max. pracovný tlak: 10Bar/145PSI
Sanie: 350L/min, 12,4CFM
Kontrola oleja: Opticky
Váha: 68kg
Kontrolovaný systém chladenia

	extrémne spoľahlivý
	tichá prevádzka
	syntetický olej pre predĺženie životnosti
oleja a nízkoúdržbovú prevádzku
dvojvalcový kompresor s valcami
do V a celokovovým blokom
	vysoká kvalita vyhotovenia pre dlhodobú
spoľahlivú prevádzku
MOC bez DPH: 466 EUR.
Pre uvádzaciu cenu volajte vášho obchodného zástupcu.

2. PIESTOVÝ KOMPRESOR
MICHELIN VCX 150/3

4. PIESTOVÝ KOMPRESOR
MICHELIN MCX 300/670
	Všetky vlastnosti rovnaké ako MCX200/415
uvedený vyššie; s rozdielom, že objem nádoby je 270L a váha 165kg, výkon: 5,5HP/
4kW, sanie: 650L/min, 23CFM , 2-stupňový
kompresor
MOC bez DPH: 1292 EUR.
Pre uvádzaciu cenu volajte vášho obchodného zástupcu.

Objem nádoby: 200L
Vyhotovenie: Mobilný
Motor: Indukčný
Napätie: 400Volt/50Hz
Výkon: 3HP/2,2kW
Poháňanie: remeň
Mazanie: olej
Max. pracovný tlak: 10Bar/145PSI
Sanie: 415L/min, 14CFM
Kontrola oleja: Opticky
Váha: 99kg
Masívny a pevný oceľový odliatok bloku valca.

Hlavné vlastnosti odlišujúce iné značky:
	extrémne spoľahlivý
	tichá prevádzka
	syntetický olej pre predĺženie životnosti
oleja a nízkoúdržbovú prevádzku
	tlakový prepínač so zabudovanou ochranou proti preťaženiu
	nízka spotreba energie
MOC bez DPH: 761 EUR.
Pre uvádzaciu cenu volajte vášho obchodného zástupcu.

	Všetky vlastnosti rovnaké ako VCX100/3
uvedený vyššie; s rozdielom, že objem nádoby je 150L a váha 86kg
MOC bez DPH: 538 EUR.
Pre uvádzaciu cenu volajte vášho obchodného zástupcu.
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Využite najširšiu ponuku garážovej
techniky na trhu v akcii do konca júla!
Nakúpte garážovú techniku do Vašej dielne
za Vaše veľkoobchodné ceny a po dosiahnutí
obratovej hranice získavate zdarma hodnotný
bonus, ktorý si sami vyberiete.
1. Pri nákupe nad 1000€ od nás dostanete bonus, ktorý si vyberiete sami:
>>>> Akýkoľvek tovar zo sortimentu garážovej techniky do MOC 112,-€, alebo:
>>>> Servisné služby (inštalácia,údržba, revízna správa) v cene do 140,-€.
(Príklad vášho bonusu zdarma: ZECA 340 dielenská lampa made-in-italy = MOC 109,-€, alebo
IR1770 pneumatická uhlová uťahovačka = MOC 110,-€ , alebo SEA VS905 laserový bezdotykový teplomer = MOC 102,-€ , alebo Servisnú prehliadku a revíziu pre vyvažovačku a vyzúvačku = MOC 99,-€ . )

2. Pri nákupe nad 3000€ od nás dostanete bonus, ktorý si vyberiete sami:
>>>> Akýkoľvek tovar zo sortimentu garážovej techniky do MOC 336,-€, alebo:
>>>> Servisné služby (inštalácia,údržba, revízna správa) v cene do 420,-€.
(Príklad vášho bonusu zdarma: PLHAT41570 tester úniku R134a spĺňajúci SK normy = MOC 286,-€, alebo
LUC YWB214 tester bodu varu brzdovej kvapaliny = MOC 262,-€, alebo 0XPTJA0009 zlievačko-odsávačka
oleja = MOC 322,-€, alebo Servisnú prehliadku a revíziu pre vyvažovačku, vyzúvačku a 3x zdvihák = MOC
378,-€ (=99€+3x93€) .)

3. Pri nákupe nad 6000€ od nás dostanete bonus, ktorý si vyberiete sami:
>>>> Akýkoľvek tovar zo sortimentu garážovky do MOC 626,-€ alebo viac po individ. posúdení, alebo
>>>> Servisné služby (inštalácia,údržba, revízna správa) v cene do 840,-€.
(Príklad vášho bonusu zdarma: EVERTCB900B vyvažovačka = MOC 828,-€, alebo GCAJ0006 dielenský
vozík s 157ks náradia = MOC 734,-€, alebo PLHSV10516 aktuálna licencia diagnostiky Delphi na rok =
MOC 610,-€, alebo Servisnú prehliadku a revíziu NA DVA ROKY pre vyvažovačku, vyzúvačku, plničku, 2x
zdvihák = MOC 732,-€ (=2x(99€+81€+2x93€) . )

Do akcie sa nezapočítava kúpa sortimentu Bosch, ATE, Kärcher, dielenských vozíkov a tovarov v súčasnej
akciovej ponuke alebo výpredaji. Vid www.vybaveniedielni.sk. Akcia platí do 30.7.2012.
Všetky ceny sú bez DPH. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov.

