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Vážení čitatelia,
určite máte i vy pocit, že život okolo nás sa zrýchľuje. Tempo
inovácií existujúcich či objavovanie úplne nových technológií za posledných pár rokov je tak obrovské, že časy kedy
sme po „novinkách“ chmatli okamžite a užívali si tak benefity z nich plynúce sú už minulosťou. A tak nové prístupy,
metódy či technológie, už skôr vnímame ako nutnosť ,
ktorá nám pomôže profitovať i v budúcnosti. A myslím
si, že pre oblasť autoopravárenstva toto platí dvojnásobne. Zdá sa nám a možno to tak aj je, že uviesť novinku do
praxe býva často omnoho náročnejšie ako ju vytvoriť. Novinky či inovácie sú i mojou častou témou rozhovorov či už
doma, s kolegami alebo s kamarátmi. Okrem iného z nich
vyplynulo, že najväčšou„brzdou“ pri ich implementovaní je
presvedčenie, že súčasné riešenie je plne dostačujúce pre
uspokojenie terajších potrieb. Ale stačí to na prežitie aj v
budúcnosti?
Nedávno som čítal štúdiu jednej konzultačnej spoločnosti kde sa písalo, že v roku 2012 bude už pol miliardy ľudí
používať smartfón, čím smartfóny dosiahnu 20%-ný trhový
podiel. Možno práve toto bola tá povestná posledná kvapka, ktorá spôsobila, že už sa i ja radím medzi„smartfónistov“.
Prvé dva dni som bol nešťastný, že v novom prostredí neviem nájsť to čo som pred tým používal rutinne, no postupne som začal objavovať jeho nové dimenzie, nástroje
a možnosti. Dnes sa na túto zmenu pozerám už len pozitívne a návrat späť si už neviem predstaviť. Úspora času i
nákladov je veľkou odmenou za chvíľu trápenia.
Téma úspor je určite dôležitou témou aj v širšom pojatí. Na
túto kartu Inter Cars vsadil nemalú sumu. Mám na mysli QS
Professional – nástroj na riadenie servisu. Tento software
dokáže kalkulovať cenu opráv s normami výrobcov automobilov pri použití náhradných dielov podľa vášho výberu, pomôže s optimalizáciou a výberom správneho dielu a
vďaka on-line prepojeniu diely just in-time objedná. Okrem
toho je vybavený i štandardnými vlastnosťami ako skladové hospodárstvo či klasické účtovné operácie. Toto všetko
v jednom programovom prostredí robí QS – Professional
na trhu unikátnym. Použitím tohto nástroja sa môžete v
praxi vyrovnať konkurencii značkových servisov, motoristovi ušetriť peniaze a sebe čas. A to nehovorím o efekte,
kedy motorista má pocit, že nie je okrádaný a do opravy
auta takpovediac vidí. Garantujem vám, že potom sa k vám
bude opätovne vracať a o to nám všetkým myslím ide.
Profesionálny a férový prístup je cesta k tomu, aby ste mohli autorizovaným servisom konkurovať a tým prežiť. Odporúčam vám nazrieť dovnútra časopisu, kde sa aj o tomto
programe dozviete viac.
Buďte iný a myslite s Inter Cars inak. WE THINK DIFFERENT!
Branislav Bučko
výkonný riaditeľ
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Veľká jarná akcia – finále
Začiatkom mája postupne prebehlo na všetkých
pobočkách Inter Cars žrebovanie hlavných cien
Veľkej jarnej akcie. Šťastní výhercovia sa už tešia z
tričiek z kolekcie Ferrari a tí najšťastnejší sa práve

vrátili zo zájazdu z Valencie, kde sa zúčastnili na
Veľkej cene Európy pretekov F1. Reportáž z Valencie Vám prinesieme v ďalšom čísle. Sme radi, že
hneď niekoľko účastníkov sa presvedčilo o tom,
že ich šanca na výhru rastie s vyšším počtom "želiezok v ohni"(kupónov v osudí). Všetkým víťazom
srdečne gratulujeme! V čase uzávierky tohto čísla
sú už prebehlo žrebovanie aj výhercov Veľkej letnej akcie, kde je hlavnou výhrou zájazd na olympiádu do Londýna. Takže víťazi sa môžu opäť tešiť
na skvelý zážitok, ktorý im prinesie Inter Cars!

WE THINK DIFFERENT
- QS Professional (viac o softvéri v samostatnom
článku na str. 8-9). Ten bol vyvinutý špeciálne
podľa požiadaviek Q-SERVICE a zvláda všetko, od
riadenia zákazky až po manažment skladu. Najväčšou výhodou nového SW (a dôvodom, prečo
"myslíme inak ") je transparentnosť kalkulácie. Zákazník vidí, koľko peňazí bude účtované za prácu
(podľa normohodín stanovených výrobcom) a
koľko za náhradné diely. Navyše si môže vybrať,
aké náhradné diely do svojho auta chce. V sieti Q-SERVICE bude zákazník vždy vedieť, za čo presne
platí. Žiadne skryté práce naviac, žiadne skryté
náklady, ale férová cena! V súčasnosti beží pilotný
projekt, na základe ktorého potom bude softvér
zavádzaný v celej servisnej sieti, vo všetkých štátoch, kde Q-SERVICE pôsobí.

Alebo myslíme inak! Čo sa pod týmto heslom
skrýva? To, že Inter Cars chce robiť veci inak ako
konkurencia, je už známy fakt. S tým súvisí i odlišné myslenie, ktoré v tomto prípade zastupuje
iný pohľad na úroveň (nielen slovenského) autoopravárenstva. K tomu, aby "Q" naozaj reprezentovalo kvalitu (Q-SERVICE = Quality service)
porovnateľnú so značkovými servismi nestačí dať
na servisu len iné označenie ... Ako ale kvalitu odvedenej práce čo najlepšie zaručiť? Servisy, ktoré
sú do našej siete vyberané, musí spĺňať pomerne
prísne kritériá na technické vybavenie a odbornosť, a to vrátane postupov a procesov. Aby sme
to našim partnerom čo najviac uľahčili, poskytneme im komplexné softvérové vybavenie pre riadenie moderného, prosperujúceho autoservisu

ČESKO – SLOVENSKÝ AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2012
Po úspešnom absolvovaní prvého ročníka medzinárodnej súťaže Česko – slovenský Autoopravár Junior
2011, ktorý sa konal v Brne, bol druhý ročník organizovaný na slovenskej pôde, kde si opäť žiaci stredných
odborných škôl a učilíšť mohli zmerať sily s českými kolegami. Spoločné super finále sa uskutočnilo v dňoch
19.-20. apríla 2012 počas Autosalónu v Bratislave, a
jedným z partnerov bola opäť aj spoločnosť Inter Cars.
Česko – slovenský Autoopravár Junior 2012 bol vyvrcholením národných súťaží zameraných pre mladých mechanikov, karosárov a lakovníkov. Do súťaže
sa zapojilo spolu 1172 žiakov zo 45 škôl na Slovensku
a 3903 žiakov v Českej republike. Cieľom súťaže je
propagácia remesla autoopravára, či už mechanika,
elektrikára, karosára, alebo lakovníka medzi širokou
verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž nástrojom
motivácie žiakov vzdelávať sa vo svojom remesle. Pre
mnohých mladých študentov je táto súťaž zároveň
aj vstupenkou do nového zamestnania, po ukončení
štúdia sa zvyšujú ich šance uplatniť sa v praxi.
Súťaže v kategóriách Autoopravár Junior – mechanik a elektrikár, Autoopravár – karosár a Autoopravár – lakovník prebiehali v niekoľkých kolách:
• školské kolo v prihlásenej škole
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• oblastné kolá v našich 8 pilotných centrách
• celoslovenské finále konajúce sa počas dvoch dní
• Česko – slovenské finále
Vyhlasovateľom súťaže pre Slovenskú republiku je
Cech predajcov a autoservisov SR, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. Vyhlasovateľom súťaže pre Českú republiku
je Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České
republiky, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovychovy České republiky.
A tu sú výsledky úspešného 2. ročníka medzinárodného finále súťaže Česko-Slovenský
Autoopravár Junior 2012:

Víťazi v kategórii Automechanik Junior 2012:
1. miesto: Vítezslav Vacek, Integrovaná strední škola automobilní Brno, (246,5 bodov)
2. miesto: Rudolf Koudelka, Vyšší odborná škola a Strední škola automobilní, Zábreh, (240,5 bodov)
3. miesto: Marek Pekár, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka Žilina,
(240 bodov)
Víťazi v kategórii Autokarosár Junior 2012:
1. miesto: Michal Petrík, Strední odborná škola a Strední
odborné ucilište Hradec Králové (190 bodov)
2. miesto: Jozef Bindas, SOŠ dopravná Prešov (186 bodov)
3. miesto: Jozef Fogaš, SOŠ dopravná Prešov (179 bodov)
Víťazi v kategórii Autolakovník Junior 2012:
1. miesto: Stanislav Brejcha, Integrovaní strední škola,
Vysoké nad Jizerou (238 bodov)
2. miesto: Michal Puss, SOŠ automobilové, Bratislava
(208,5 bodov)
3. miesto: Ondrej Pazdera, SŠ automobilní a informatiky,
Praha (208 bodov)
Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika všetkým
víťazom srdečne gratuluje!
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SŤAHOVANIE POBOČKY PREŠOV
Áno, pobočku Inter Cars v Prešove sme presťahovali
na nové miesto! Pokračujeme v modernizácii našich
predajných priestorov, v skvalitňovaní prístupu na pobočky a tak niekedy je sťahovanie jediná možnosť ako
zvýšiť komfort a úroveň služieb! Tentoraz sa to dotklo
Prešova a tak od 25.Júna 2012 Inter Cars Prešov môžete nájsť v novších, modernejších priestoroch, s lepšou
dostupnosťou pre Vás, našich zákazníkov a s komfortnejšími parkovacími možnosťami, než tomu bolo doposiaľ. Lepšia poloha pobočky, nám zase umožní byť
u Vás s tovarom o niečo rýchlejšie!
Srdečne Vás na novej adrese vítame!
Jilemnického 1/B, 080 01 Prešov
tel.: 051 3260222, fax: 051 3260229
mobil: 0918 381 252

VIP CLUB 2011
Členovia VIP Clubu 2011 majú za sebou ďalšie zájazdy,
ktoré sme mali na tento rok prichystané. Tentoraz to
boli zážitkový poznávací zájazd do Nórska na vychýrenú rybačku a relaxačný zájazd do Tunisu. To, že to boli
zážitky naozaj nezabudnuteľné sa môžete presvedčiť
na stranách 15 až 17, kde Vám prinášame fotoreportáže z týchto výletov. Počas redakčnej uzávierky sa uskutočnil aj zájazd na Formulu 1, o reportáž ale neprídete,
môžete sa na ňu tešiť v ďalšom čísle nášho časopisu.
Pomaly už tým vyčerpáme všetky odmeny minulého
VIP Clubu, poslednou "čerešničkou na torte" bude no-

vembrový zájazd na Kubu. Tešíte sa už na pravé Mojito
z Havany? Ak Vás VIP Club zaujal, pozrite si akú ponuku
sme pre Vás pripravili v rámci VIP Clubu 2012 (str.14)

Bierfest 2012

Áno, septembrový Bierfest je čím ďalej tým populárnejší a to teraz nehovorím o jeho originálnej verzii z Mníchova, ale jeho mierne upravenej
zo Slovenska, ktoré posledné dva roky organizovala spoločnosť Inter Cars! A tak na konci sep-

tembra, presnejšie 22., tentoraz Bratislava zažije
niečo, čo ešte nezažila! 3. ročník Bierfestu bude
totiž Česko-Slovenský! Okrem predstavenia našich najväčších dodávateľov, veľkej prezentácie
servisnej techniky sa môžete tešiť aj na bohatý
sprievodný program. Bierfest je typický tým, že
je každý rok koná v trochu inom duchu. Začínali sme typickým mníchovským, pokračovali
mexickým, ale čo bude tento rok ešte neprezradím! Už teraz Vám ale môžeme sľúbiť, že aj
tento rok sa budete mať na čo tešiť! O ďalších

podrobnostiach budeme priebežne informovať
na internete!

Targi 2012
Aj v tomto roku zostávame verní tradícii, a tak by
sme vás rovnako, ako v minulých rokoch, aj tento rok radi pozvali na návštevu veľtrhu náhradných dielov pre osobné automobily, dodávky a
nákladné vozy, náradie a dielenského vybavenia – Targi 2012, ktorý organizuje spoločnosť
Inter Cars SA. Jeho už 12. ročník sa bude konať
v dňoch 31.8. až 2.9.2012 na letisku Bemowo
vo Varšave. Svoju ponuku tu predstaví viac ako
170 dodávateľov, ktorú v minulom roku videlo viac ako 20 000 návštevníkov. Pre všetkých
bude pripravený bohatý sprievodný program:
auto-moto show, F1 simulátor, módne preh-

liadky, Street dance, Drag racing, Master race
a mnoho ďalšieho.
Tešíme sa dovidenia!

12. Veletrh
automobilových dielov,
náradia a vybavenia servisu
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IC_WebCat
internetový katalóg
spoločnosti Inter Cars
V stručnosti prinášame prehľad základných výhod,
ktoré pramenia z používania IC_WebCat. Mnohí z vás
už tento katalóg aktívne používajú, napriek tomu pre
nich tento článok nebude "nosením dreva do lesa".
Pre tých ostatných sa tento článok stane užitočným
pomocníkom pri rozhodovaní, ktorý nástroj pre objednávanie dielov používať.

- sledovanie stavu zákazníckych kont (objednávky,
faktúry, stav dodávky)
- automatické prihlásenie (zapamätanie si prihlasovacích údajov)
- prehľadný návrat do výberu áut, či skupín bez nutnosti znovu zadania

A čo je potrebné k prihláseniu sa do IC_WebCatu?
Stačí byť registrovaným zákazníkom spoločnosti Inter
Cars Slovenská republika, s.r.o., a podpísať zmluvu
o používaní WebCatu. Stačí byť registrovaným zákazníkom spoločnosti Inter Cars Slovenská republika,
s.r.o., a podpísať zmluvu o používaní WebCatu. Na
základe toho vám bude pridelené číslo karty a heslo
potrebné pre prihlásenie.

Čo to vlastne IC_WebCat je?
Ako už názov napovedá, jedná sa o internetovú
verziu IC_Katalogu. V porovnaní s IC_Katalogom
vynikne hlavne jeho prívetivejšie užívateľské prostredie a z neho plynúca jednoduchšie obsluha. A aké
sú jeho prednosti? Hlavnou výhodou je nesporne
prístup odkiaľkoľvek. Odpadá inštalácia katalógu, stačí len pripojenie k internetu.
Katalóg samozrejme umožňuje:
- vyhľadanie dielov podľa jednoduchého stromu
- vyhľadanie dielov podľa katalógového čísla
- vyhľadanie dielov podľa OE čísla
- ďalší prehľad aplikácií na konkrétny nájdený diel
- zobrazovať popis dielov
- zistiť zameniteľnosti dielov
-
sledovanie on-line stavov náhradných dielov
na skladoch
-
zobrazovanie veľkoobchodných a maloobchodných cien
- možnosť zákazníka vyjadriť sa k dielom
- zobrazovať obrázky dielov
- zobrazovať prehľad VIP bodov
- vďaka aplikácii "Môj účet" zobrazovať prehľad
dokladov (objednávky, dobropisy,...)
- vytvorenie zoznamu obľúbených áut na ďalšie
hľadanie
Množstvo výhod a možností, ktoré WebCat ponúka,
je nepochybne oveľa väčšie. V prehľade sú uvedené
len tie najvýznamnejšie. Preto nesmieme zabudnúť, že IC_WebCat je tiež neoddeliteľnou súčasťou
IC_Calculatoru – ojedinelého SW riešenia kalkulácie
opráv vozidiel, kde spolupracuje so SW pre kalkuláciu zákaziek SilverDAT. IC_WebCat, samozrejme,
prechádza neustálym vývojom a zdokonaľovaním,
na ktorom sa sami aktívne podieľate. Je teda svojim
užívateľom v stále väčšej miere "šitý na mieru"
Medzi najnovšie zdokonalenia patria:
- náhrada plnohodnotného zobrazenia
- scrollovanie okien vo výsledkoch hľadania zvlášť
- história hľadania
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TRW: líder v oblasti
aktívnej i pasívnej
bezpečnosti
so storočnou tradíciou

Za spoločnosťou TRW Automotive stojí úctyhodná história. Základy firmy boli položené
v USA už viac ako pred sto rokmi, konkrétne
v roku 1904. TRW - a jej zakladajúci podnik - tak
mala možnosť stáť pri zrode automobilového
priemyslu a vyvinúť pre neho širokú škálu riešení. Medzi jej prvé produkty sa zaradili napr.
drevené kolesá pre slávny Fordov model T.
V priebehu 20. storočia sa spoločnosť vypracovala do pozície jedného z najväčších svetových
výrobcov autopríslušenstva a svoje víťazné ťaženie korunovala roku 2004 vstupom na newyorskú burzu. Dnes je TRW Automotive lídrom
na trhu medzi výrobcami a predajcami technológií aktívnej i pasívnej bezpečnosti pre automobilky po celom svete. Čísla charakterizujúce
jej aktivity sú viac ako pôsobivé: Objem predaja
dosiahol v roku 2011 16,2 miliárd dolárov, firma
zamestnáva vyše 60 000 ľudí vo viac ako 180
lokalitách 25 krajín. Na vývoji jej produktov sa
priamo podieľa cez 4 000 inžinierov, ktorí majú
k dispozícii 13 testovacích dráh a 22 technických centier. Výrobky s logom TRW nájdete vo
vozidlách štyroch desiatok automobiliek.
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Ako už sme spomenuli, základ portfólia TRW
Automotive s takmer deväťdesiat percentným
podielom na jej obrate tvoria riešenia z oblasti
aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Do prvého odvetvia spadajú predovšetkým najrôznejšie komponenty podvozku: systémy riadenia, brzdy,
ABS, elektronické stabilizačné systémy a ďalšie.
V pasívnej bezpečnosti prevažujú airbagy, bezpečnostné pásy a volanty. Samozrejmosťou sú
všetky senzory, ktoré zahŕňajú napríklad dažďové senzory alebo kamery.

hu ťažkých kovov. Nemenej známe sú potom
systémy riadenia a zavesenia kolies, ktorých
výrobný program zahŕňa na 1 700 typov dielov.
Nájdete tu hrebeňové tyče, ovládacie súčiastky
vrátane priečnych ramien nápravy a hláv riadiacej tyče, guľové kĺby, závesy stabilizátora, puzdrá
či manžety.
Svetová centrála - TRW Automotive
12001 Tech Center Drive Livonia, Michigan
48150 United States
Phone: +1 734 855 26 00
www.trw.com
Česká centrála - TRW Automotive Czech s.r.o.,
Žitavská ul. 1421, Frýdlant v Čechách, 464 01
Tel.: 00420 482 364 111
www.trw.cz
Výhradným distribútorom tovaru TRW v SR je
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Te x t M i ro s l a v M a š e k , f o t o a r c h i v T R W

Keď sa povie TRW, väčšine motoristov sa však
vybavia hlavne brzdové systémy. Program brzdových produktov spoločnosti pokrýva viac ako
95% automobilového parku a obsahuje ako trecie segmenty (platničky, čeľuste, disky, brzdové
bubny, nové a repasované strmene kotúčových
bŕzd), tak i hydrauliku (kompletné sady, brzdové
sústavy, hlavné valce, brzdové valčeky, brzdovú
kvapalinu, čističe bŕzd a náradia). Všetky tieto
produkty sú vyvíjané s dôrazom na kvalitu aj
ochranu životného prostredia - TRW napríklad
na nezávislý európsky trh s autopríslušenstvom
začala dodávať prvé trecie segmenty bez obsa-

ZAJÍMAVO
r u b r iSkTI
a

Tři nové sady
doplňují nabídku
společnosti ContiTech
ContiTech představuje nové nářadí pro servisy – Power Transmission Group ContiTech rozšířila svou nabídku služeb pro automobilový trh s náhradními díly o tři sady. Jedná se o kufr s nářadím určený speciálně
pro výměnu rozvodových řemenů u motorů VW, laser pro měření správného zarovnání kladek a nástroje
pro montáž alternátorových volnoběžek. „Profesionální výměna rozvodového řemene se neobejde bez
správných nástrojů,“ říká Helmut Engel, vedoucí trhu s autopříslušenstvím Transmission Power ContiTech
Group, „proto průběžně rozšiřujeme naši nabídku tak, abychom poskytli automobilovým odborníkům nejlepší možnou podporu v jejich práci.“
Kufr s nářadím pro výměnu rozvodových
řemenů u motorů VW
V sadě nářadí TOOL BOX V01 najdete téměř
všechny speciální nástroje, které jsou nutné
k výměně rozvodových řemenů u vozů Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Díky tomuto kufříku
tak máte po ruce vše potřebné k tomuto úkonu.
ContiTech bude i nadále rozšiřovat nabídku nástrojů určených pro konkrétní značky aut.
Nástroje ze sady TOOL BOX V01 slouží k snadné výměně rozvodových řemenů u motorů VW.

Laser na měření správného zarovnání kladek
Laser od ContiTechu umožňuje měřit správné
umístění kladek do řemenového pohonu. To
umožňuje rychle a přesně určit možnou chybu.
Díky rychlému rozpoznání problému je možné
jej také rychle vyřešit a zajistit řádné fungování
celého systému. Špatně zarovnané řemenice
jsou často zdrojem hluku nebo vedou k předčasnému opotřebení drážkového řemene. LASER TOOL od ContiTechu lze použít pro všechny
typy pohonů drážkových řemenů. Ochranné
brýle jsou součástí balení.
Laser od ContiTechu je spolehlivým a účinným
nástrojem k zajištění správného zarovnání všech
kladek řemenového pohonu.

Montáž alternátorové volnoběžky
ContiTech vyvinul sadu nářadí TOOL BOX OAP
pro montáž alternátorové volnoběžky. Obsahuje celou řadu klíčů vhodných pro většinu běžných typů vozidel.
Sada TOOL BOX OAP usnadňuje montáž alternátorových volnoběžek.

ContiTech Antriebssysteme GmbH
D-30165 Hannover
E-Mail aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
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p r e Vá s

Nová vízia autoopravárenstva
Majú nás za šialencov a rojkov, rebelov a problémových, ktorí sa stále snažia meniť status quo a ktorí
nemajú úctu k starým pravidlám. Nemajú nás radi,
pretože vidíme veci inak, myslíme inak a snažíme sa
ich robiť inak. Môžu na nás špiniť, ohovárať a smiať
sa nám, ale jednu vec nemôžu - zastaviť nás. Pretože
len tí, čo sú natoľko šialení, aby si mysleli, že môžu
zastaviť svet, sú tí, ktorí ho skutočne menia..
WE THINK DIFFERENT
Q-SERVICE - kam smeruje?
V každom čísle nášho časopisu sa stretávate s informáciami ohľadom Q-SERVICE. Dnes by sme sa s
Vami radi podelili o našu víziu, kam chceme smerovať Q-SERVICE.
Ako už z názvu vyplýva Q-SERVICE je skrátená verzia pre "Quality service". To znamená kvalitný servis
nielen vykonanou prácou a službou, ale taktiež
kvalitou z hľadiska vizuálnej stránky, prístupu k zákazníkom, používaných nástrojov a prístrojov, softwarového vybavenia, vzdelávania a technických
zručností zamestnancov.
Naše ciele sú:
•
Medzinárodný = vytvoriť medzinárodnú sieť nezávislých servisov pod značkou
Q-SERVICE (krajiny IC)
•
Kvalitatívny = sieť s vysokou úrovňou poskytovaných služieb, aby sa stala prvou alternatívou k existujúcej sieti autorizovaných servisov
(OE)
•
Štandardizované = vytváranie jednotných,
presne definovaných štandardov služieb s porovnateľnou ak nie lepšiu kvalitou dostupnou
v OE servisoch
•
Zákaznícky orientované = cieľom marketingu a reklamy je propagovať logo, koncept Q-SERVICE a získať koncového užívateľa do siete
Q-SERVICE a prezentovať im výhody spojené
so správou ich áut v Q-SERVICE
•
Konkurenčné = poskytnúť členom Q-SERVICE siete konkurenčnej výhody - obchodnej,
softvérovej a pod., s jasnou víziou do budúcnosti a na podporu ich budúcich aktivít.
Jednou vetou sa dá náš cieľ zhrnúť nasledujúcim spôsobom:
Vytvorenie medzinárodnej nezávislej servisnej siete,
ktorá je verejne známa pod značkou "Q-SERVICE"
(kvalitný servis) a prináša do servisov naviac pridanú hodnotu v podobe ďalšej práce, unikátneho
SW riešenia, rozšírených marketingových nástrojov
na podporu značky a logá Q-SERVICE ako i jednotlivých servisov a v neposlednom rade služieb v
konkrétnych oblastiach ako sú: podpora obchodu,
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technické školenia, vzdelávanie, právna podpora a
pod. V poslednej dobe sme sa sústredili na vývoj
softvérového riešenia pre našich zákazníkov (t.j. pre
Vás - servisy.) Dôvodom tohto rozhodnutia je naša
vízia, v ktorej budúcnosť našich zákazníkov nie je
spojená len s predajom náhradných dielov a s tým
spojených služieb, ale aj s vytvorením korektného
vzťahu s užívateľom vozidla (či už sa jedná o firmu,
súkromného podnikateľa, alebo koncového zákazníka) a vzájomnej dôvery vybudovanej na základe
transparentnosti a presného vyčíslenia úkonov, ktoré servis pre zákazníka vykonal. Cieľom Inter Cars je,
aby každý servis mal okrem dielenského vybavenia
a náradia, školených mechanikov taktiež softvér s
technickými informáciami postupu a času opráv a
softvér na riadenie servisu

(objednávky, faktúry, sklad, databázy zákazníkov).
Všetky softvéry by mali byť vzájomne prepojené a
pokiaľ možno aj ich obsluha by mala byť maximálne automatizovaná, samozrejme, pri zachovaní jednoduchosti ovládania. Podľa nás sa teraz už žiadny
servis bez týchto nástrojov nezaobíde a nakoniec aj
malé servisy budú dotlačené požiadavkami svojich
zákazníkov do používania týchto softvérov (zákazník chce vidieť predbežnú
kalkuláciu na papieri, nielen
ústne informácie). Preto sme
pre Vás v spolupráci s renomovanými firmami DAT
Czech Slovak a TecDoc pripravili softvérové riešenie, ktoré
vám pomôže stať sa viac konkurencieschopným,
profesionálnejším servisom, a
to nielen v očiach koncových
zákazníkov, ale aj v očiach
profesionálov z automobilovej branže. Tento softvér sme
príznačne nazvali "QS Professional" a začlenili ho do servisného konceptu Q-SERVICE.
obr. 1

Software QS Professional
Toľko úvodom, a teraz už k samotnému popisu
softvéru a jeho výhodám. QS Professional je unikátny softvér, ktorý vznikol prepojením SW na riadenie
servisu, kalkulačného SW od firmy DAT a SW, ktorý
je schopný previesť Originálne číslo náhradných
dielov výrobcu na čísla náhradných dielov firmy
Inter Cars v spolupráci so SW TecDoc. Celé riešenie
je samozrejme napojené na internetový obchod
firmy Inter Cars (IC WebCat), takže zákazník už počas
výberu alternatívnych náhradných dielov (obr. 1)
vidí ako svoju nákupnú cenu, tak predovšetkým dostupnosť tovaru u nás. Ďalšou výhodou, špeciálne
pre členov Q-SERVICE siete je fakt, že je riešenie vyvinuté na medzinárodnej platforme pre všetky krajiny
IC South a je napojené na centrálnu databázu,
kde sa zhromažďuje dáta o vozidlách a ich opravách, tak aby akýkoľvek Q-SERVICE, ku ktorému
príde už identifikované auto, mal možnosť vidieť
históriu opráv. Samotné riešenie sa ovláda z jedného miesta a je maximálne automatické.

Začína registráciou zákazníka a pokračuje
-> Identifikácia vozidla pomôcť VIN dekodéra pri
súčasnej kontrole centrálnej databázy
-> Otvorením zákazky
-> Kalkuláciou opravy podľa technických údajov
výrobcov (časová náročnosť opravy a ceny originálnych náhradných dielov)
-> Prevedením originálnych náhradných dielov na
náhradne diely firmy Inter Cars s okamžitou informáciou o dostupnosti dielov a možnosti objednania cez internetový obchod
-> A končí nahraním vybraných náhradných dielov
a časov opráv späť do zákazky.

Inf o r m á c i e

Výhody riešenia:
•
riešenia z jedného miesta
•
presná identifikácia vozidla a náhradných dielov pomocou VIN dekodéra
•
profesionálna kalkulácia na základe normohodín výrobcu
•
kalkulácie uznávané poisťovňou
•
úspora času a nákladov na identifikáciu a objednávanie náhradných dielov
•
on-line disponibilita náhradných dielov už počas kalkulácie
•
medzinárodná dostupnosť SW riešení
•
väčšia transparentnosť servisu voči koncovému zákazníkovi
Toto riešenie bolo vyvinuté špeciálne pre sieť servisov Q-SERVICE, ale môže byť v prípade záujmu aplikované,
okrem modulu centrálnej databázy, aj ostatným
servisom.

•
• 

•
•

opravy karosérie oproti výmene skeletu karosérie
oddelená kalkulácia poškodenia skla
voľba medzi dvomi metódami lakovania
(podľa noriem výrobcu alebo podľa materiálového bodového systému DAT Eurolak)
komunikácia v slovenskom jazyku
kalkulácie opráv či podklady vytvorené pre
znalecké posudky sú bezvýhradne uznávané
všetkými poisťovňami ako v Nemecku, tak postupne aj v ďalších krajinách Európy vr. ČR a SR.

• 

• 
• 
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pri použití softvérov QS Profesional, SilverDATRII a IC Calculator vytvoriť zákazníkovi cenovú ponuku a faktúru
v ponuke je možné priamo ukázať úsporu v
náhradných dieloch, ak si vyberie náhradné
diely od Inter Cars (viď. obr 2, 3)
následne je možné zákazku s vybranými dielmi i vyfakturovať (obr. 3)
samozrejmosťou je aj transparentnosť v časovej náročnosti zákazky v ponuke a faktúre

IC Calculator
Spoločnosť Inter Cars ako jediná ponúka aplikáciu
IC Calculator, ktorá za pomoci katalógu TecDoc
umožňuje prevedenie originálnych čísiel dielov vybraných v kalkulácii opráv podľa SilverDAT II na čísla
dielov zo sortimentu Inter Cars, ďalej výber týchto
presne identifikovaných dielov a možnosť on-line

Teraz vám predstavíme jednotlivé nástroje tohto riešenia:
Softvér pre kalkuláciu opráv motorových
vozidiel SilverDAT ® II
Softvér SilverDAT II umožňuje vytvoriť presnú kalkuláciu nákladov na opravu vozidla podľa výrobcu
ustanovených noriem opráv a údržby u viac než
1570 typov osobných, ľahkých úžitkových, nákladných
vozidiel a motocyklov. Ceny náhradných dielov, ich
katalógové čísla, rovnako ako pracovné hodnoty
vychádzajú z dát výrobcov a dovozcov vozidiel a
sú plátne pre slovensky trh. Dáta sú každý mesiac
aktualizované. Do kalkulácie možno zahrnúť taktiež
výpočty nákladov na lakovanie, vychádzajúce z veľkosti opravovanej plochy, prevedenia laku, počtu
lakovaných vrstiev, ceny pomocných materiálov
atď. Z aplikácie SilverDAT II môžu byt taktiež elektronicky odosielané dáta kalkulácie opráv havarovaných vozidiel i zodpovedajúce fotografie týkajúce
sa poistných udalosti do externých aplikácií, napr.
tzv. dealer-management systémov či priamo do
poisťovní.
Hlavné výhody aplikácie:
•
 presná indikácia všetkých variantov štandardnej, príplatkovej a mimoriadnej výbavy v závislosti na období výroby
•  grafika s bezkonkurenčným rozlíšením, aké
používajú elektronické katalógy výrobcov
•  ponuka montážnych skupín pre vyznačenie
rozsahu opravy
•
možnosť kalkulácie ceny bežných servisných
úkonov, mechanických opráv a údržby a lakovania
•  priebežné zobrazenie aktuálnej ceny a OE čísla
dielu a sumy za opravu
•
modul úkonov technickej údržby podľa výrobcu pre doplnenie kalkulácie opravy v prípade predpísanej servisné prehliadky
•  automatické vyhodnocovanie výhodnosti

zistení ich dostupnosti a možnosti aktivácie. Jedná
sa o nadväzujúci softvér, pomocou ktorého jednoznačne a rýchlo vyberiete dostupný náhradný diel
zo sortimentu Inter Cars potrebný pre opravu vozidla, vrátane jeho ceny a možnosti okamžitého objednania. Na základe rozkódovania VIN kódu vozidla
pracujete s informáciami dodanými výrobcom pre
konkrétne auto a máte tak zaručene jednoznačne
správne určenie potrebného dielu použitého pri
montáži toho konkrétneho vozidla (dozviete sa tzv.
OE číslo a cenu dielu použitého pri montáži) a to
bez rôznych alternatív, ktoré sa vyskytujú u rovnakého modelu s inou výbavou alebo u inej výrobnej
série.
Takto precízne vybrané náhradné diely prevedie
softvérová aplikácia počas niekoľkých sekúnd na
ponuku dostupných dielov zo sortimentu IC. Diel
následne pridáte do nákupného košíka a objednáte
jeho dodanie v najbližšom termíne.
Hlavné výhody IC Calculatora:
•
informácie o vozidle zo zdrojov výrobcu vozidla zaručí jednoznačnú správnosť výberu
náhradného dielu pre opravu vozidla
•
rýchlosť s akou je možné docieliť výber správneho a dostupného dielu zo sortimentu IC
ušetri čas Vám aj majiteľovi vozidla
•
okamžitý prehľad o absolútnej aj percentuálnej finančnej úspore pri použití dielov IC voči
cenám dielov od výrobcu vozidla (ceny sú
výrobcom mesačne aktualizované) Finálnym
výstupom celého procesu kalkulácie a prevodu náhradných dielov je záväzná ponuka
(porovnanie) a faktúra, teda doklady dôležité
hlavne pre konečného zákazníka.
•
vďaka komplexnosti tohto riešenia je možné

obr. 2

obr. 3

Takto pripravená ponuka a zákazka konečnému zákazníkovi prináša väčšiu transparentnosť vo vzťahu
so zákazníkom a veríme aj spokojného zákazníka,
ktorý nemôže mať pocit že je klamaný.

9

P r e d s tav e n i e

s e r v i s u

s i e t e

Q - S e r v i c e

Dnes som sa vybral do hornatejšej časti Slovenska, a to priamo do podjavorinského kopaničiarskeho
kraja. Svedčí o tom i množstvo miestnych častí a kopaníc v okolí, rozprestierajúcich sa medzi Malými
a Bielymi Karpatmi. Už tušíte, v ktorom meste sme navštívili ďalší Q-Service?
„Pracujem vo svojom fachu už 37 rokov a svoju
prácu milujem ...“ človek, ktorý je zvyknutý pracovať, nesmie oddychovať, lebo ináč mu hrozí
infarkt ...“ ( smiech) toto sú slová a životné myšlienky majiteľa Q-Service pána Jaroslava Ragana,
ktorého sme navštívili potulkami po Slovensku.
Vyučil som sa za autoklampiara, neskôr som si
urobil výučný list automechanika, stredná priemyselná škola bola pre mňa ďalším profesným
posunom. Po ukončení škôl som určitý čas pôsobil ako majster vo svojom obore, prijímací
technik, no a nakoniec som sa stal majiteľom
servisu AUTO Rs. PLAST, s.r.o. v Starej Turej. Vidím, že Vašou veľkou oporou a pomocou
v servise je Váš syn Michal, ktorý je pokračovateľom Vášho celoživotného úsilia. Dúfajme... :)
Michal, koľko rokov pracujete v servise?
Zatiaľ len 5 rokov.
Vyštudovali ste školu zameranú na tento
obor?
...veru nie. Vyštudoval som Hotelovú Akadémiu... :) (smiech)
Tak toto štúdium si ruky podáva so zameraním,
čo práve robíte. K tejto práci Vás priviedol otec
alebo záľuba k autám alebo niečo iné?
Určite dopomohli k tomu viaceré aspekty, ako
je automobilová záľuba, zanietenosť a pozorovanie svojho otca pri práci, ale hlavným dôvodom bolo nepracovať na iných ľudí, ale pracovať sám na seba
Čo je Vašou pracovnou náplňou?
Hlavne pracujem ako prijímací technik, robím
administratívne práce ako príjemky, výdajky,
mám na starosti objednávky tovarov a hlavne manažérske práce okolo servisu, no a otec
má na starosti celú dielňu od mechanikov až
po servis vozidiel.
Odkedy Váš servis spolupracuje so spoločnosťou Inter Cars?
So spoločnosťou IC sme začali spolupracovať
od roku 2008. Spolupráca je zatiaľ veľmi dobrá.
Samozrejme, aj “cesta musí mať zákruty“, a tak je
to občas aj so spoluprácou IC.
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Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do konceptu
Q-Service?
Robíme svoju prácu už nejaký ten “piatok“
a máme za sebou už určité skúsenosti a rozhľad. Váš koncept prišiel s ucelenou myšlienkou
a víziou. Máte veľmi dobre spracovanú technickú podporu – školenia (informácie), marketing-reklamu, zviditeľnenie samotného servisu.
Okrem spoločnosti IC Vás oslovili aj iné konkurenčné firmy v rámci konceptov?
Boli sme oslovení viacerými spoločnosťami.
V minulosti sme spolupracovali aj s konkurenciou, ale tam spolupráca začala časom viaznuť. Keď sme sa dopočuli o Vašej a už aj našej
koncepcii Q-Service, boli sme rozhodnutí pre
zmenu.
Čo ponúka dnešnému motoristovi Váš servis?
Okrem klampiarskych a lakyrnických služieb,
ktoré robíme subdodávateľsky, ponúkame
zákazníkovi všetko. Máme k dispozícii tri
servisné státia, vďaka ktorým robíme všetky
mechanické opravy, podvozkové časti, prípravy na emisné a technické kontroly, výmeny autoskiel, kompletný servis klimatizácií, montáže ťažných zariadení, diagnostiku
vozidiel, geometriu.
Aké typy - značky vozidiel opravujete
v servise?
Okrem kórejských áut opravujeme všetky značky a typy vozidiel.
Na kórejské autá nemáme diagnostiku, ale bežné výmenné intervaly a opravy mechanických
častí na týchto autách bezproblémovo riešime.
Aký profesionálny tím pracuje v servise?
Máme jedného prijímacieho technika
a troch mechanikov.
Čo by ste chceli v blízkej dobe v rámci servisu ešte vylepšiť?
Chceli by sme sa kapacitne ešte rozšíriť,
ale momentálne nie je kam (smiech)...“jedine, že by sme vysťahovali nejakú firmu,
ako sa hovorí...
...ale časom chceme zakúpiť brzdovú stolicu,
aby sme „brzdarinu“ mohli robiť na komplet.
Viem, že ste so spoločnosti IC a Motointegrá-

tor fleet uzatvorili zmluvu pre možné opravy
fleetových a leasingových zákazníkov.
Máte už takýchto zákazníkov?
Áno, máme už zazmluvnenú firmu. Presnejšie my sme im aj doteraz servisovali časť ich
vozového parku, ktorý mala spoločnosť vo
svojom vlastníctve. Nemohli sme im však opravovať vozidlá, ktoré majú cez operatívny lízing
a práve tu nám pomohol Motointegrátor fleet.
Budeme sa tak starať o ich kompletný vozový
park, nakoľko zmluva bola podpísaná len prednedávnom.
Spolupracuje Váš servis aj s poisťovňami?
V obmedzenom množstve, ale to len preto, že
nemáme lakovňu. Ale máme rozbehnutú spoluprácu s KOOPERATÍVOU a ALLIANZ.
Od roboty sa teraz posuňme aj na tie príjemnejšie a oddychové chvíľky života.
Darí sa Vám pri Vašej pracovnej vyťaženosti
mať čas na oddych a relax?
...ale áno, oddychujeme a relaxujeme od pondelka do soboty v práci a v nedeľu upratujeme
zase v práci... (smiech). Našu prácu obidvaja
máme radi, sme takpovediac workoholici, je
to náš chlebodárca a keď si chceme udržať tú
našu úroveň a rozvíjať aj služby smerom k zákazníkom, tak si to vyžaduje neustále veľa času.
Sme veľmi vďační za to, kde sme a čo robíme.
“Nie je nič krajšie ako robota, ktorá vás baví
a zároveň aj živí.“ :)
Čo by ste chceli našim čitateľom a motoristom povedať na záver nášho rozhovoru?
Srdečne vás pozývame do nášho servisu, sme
tu pre vás a radi vám pomôžeme v akejkoľvek
automobilovej problematike. Tešíme sa na vás...
V mene našich čitateľov sa chcem za rozhovor
poďakovať majiteľom rodinného servisu v Starej
Turej, AUTO – Rs. PLAST, s.r.o pánom Jaroslavovi Raganovi a Michalovi Raganovi.Prajeme im
v sieti Q-Service veľa spokojných a platiacich zákazníkov a v osobnom živote veľa zdravia, šťastia
a radosti.
M g r. a r t . M a t e j S c h n e i d e r 		
manažér servisných konceptov

F LEET

P RO G RAM

Fleet program
Inter Cars

Vo Fleete sa nám podarilo dosiahnuť pokrok
v nadväzovaní spolupráce s klientmi. V predchádzajúcich mesiacoch sme sa dohodli
na spolupráci s dvomi leasingovými spoločnosťami. Okrem toho sme oslovili viacero veľkých spoločností, ktoré majú zaujímavý vozový park na celom území Slovenskej republiky.
Podarilo sa nám ich osloviť aj vďaka našim
partnerským servisom. Pri našich návštevách
sme dostali tipy na rôzne spoločnosti, ktorým sa naše partnerské
servisy starajú alebo starali o vozový park. Vďaka dobrým skúsenostiam v daných servisoch sa firmy
nebránia spolupráci a majú záujem
o stretnutia, na ktorých rokujeme
o podmienkach možnej spolupráce. Najviac sa im pozdáva fakt, že
môžu mať jedného komunikačného partnera a že opravu vozidla
majú za jednotné ceny vo všetkých
servisných strediskách. Tiež sa im
páči, že im spravíme predkalkuláciu
opravy a vopred vedia, čo ich oprava bude stáť.

servisu faktúru za prácu. Servis „iba“ vykoná
opravu vozidla a vystaví faktúru za opravu
pre Inter Cars. Inter Cars preberá na seba zodpovednosť za pohľadávky voči klientom, čo
znamená, že servis sa môže venovať opravám
vozidiel a nemusí riešiť pohľadávky.
Do servisu vo väčšine prípadov pristavia vozidlo
osoby, ktorým je motorové vozidlo pridelené,

čiže služobné vozidlo, na ktorom najazdia veľmi
veľa kilometrov. Ak sú so servisom ich služobného vozidla spokojní, tak prídu na opravu aj
so svojím „miláčikom“ - súkromným vozidlom.
A to je cieľom Fleet oddelenia Inter Cars. Nielen
zabezpečiť, aby do servisov chodili firemné vozidlá, ale aj súkromné vozidlá zamestnancov firiem a ich rodinných príslušníkov.

Pre naše partnerské servisy je Fleet
program Inter Cars zaujímavý hlavne v tom, že im zabezpečujeme
prísun vozidiel, ktoré by inak do ich
servisu prišli iba v súrnych prípadoch, ak vôbec. Inter Cars komunikuje s klientom, vypracuje kalkuláciu opravy vozidla, vyberie a dodá
potrebné náhradné diely, uhradí

11

r u b r i k a

Lídr díky kvalitě

WIX-FILTRON patří mezi světové lídry ve výrobě
automobilových filtrů díky inovaci a kvalitě svých
produktů.
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www.filtron.pl/cz

In t e r

C a r s v

o br ruab zroi k
ch
a

Predstavujeme
pobočku Bratislava
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r u Pb rC iLUB
VI
k a

Vážení zákazníci, čitatelia,
pre mnohých z vás je VIP Club Inter Cars už
súčasťou života a jeho prostredníctvom poznávate nových priateľov z rovnakého odboru, máte
možnosť vidieť zaujímavé miesta a zároveň si
oddýchnuť a načerpať nové sily do ďalšej práce.
Mnohými je náš vernostný program ešte neobjavený alebo nevyužívaný a práve týmto zákazníkom by sme radi v niekoľkých nasledujúcich
riadkoch priblížili, o čo sa jedná a čo VIP Club
Inter Cars ponúka. Aktuálne máme za sebou už
väčšinu VIP akcií z programu VIP Club 2011 a pred
nami už je len najväčšie lákadlo! Áno, pomyselnou čerešničkou na torte bude jedna z posledných bášt komunizmu, perla Karibiku - Kuba so
všetkými krásami, kladmi aj zápormi.
Ako sa môžete stať
členom VIP Clubu Inter Cars 2012?
VIP Club Inter Cars 2012 je vernostný program
spoločnosti Inter Cars Slovenská republika, s. r. o.,
určený všetkým obchodným partnerom registrovaným v niektorej z našich pobočiek a jeho
prostredníctvom sa snažíme odmeniť našich
lojálnych zákazníkov za ich vernosť, spoluprácu
a ponúknuť im určitú pridanú hodnotu v podobe
zaujímavých akcií a zájazdov a upevniť tak
naše spoločné obchodné partnerstvo. Na základe realizovaného obratu v našej spoločnosti
v období od 01/01/2012 do 31/12/2012 získavate
VIP body a im prislúchajúce karty rôznych hodnôt, od bronzovej, ktorá je základnou kartou, cez
striebornú a zlatú až po platinovú.
Za nákup dielov pre osobné automobily:
každých 10 € = 1 bod.
Za nákup dielov pre nákladné automobily:
každých 20 € = 1 bod.
Aké karty VIP Clubu Inter Cars 2012
môžete získať?
Bronzová VIP karta
Pre zisk bronzovej VIP karty musíte na svojom VIP účte dosiahnuť hodnotu aspoň
3 200 bodov a tým splníte základnú podmienku členstva vo VIP Clube Inter Cars 2012.
Strieborná VIP karta
Striebornú VIP kartu získate v momente dosiahnutia hodnoty aspoň 7 000 bodov na svojom VIP
účte.
Zlatá VIP karta
Pre získanie zlatej VIP karty musí hodnota Vášho
VIP účtu byť aspoň 10 000 bodov.
Platinová VIP karta
Vlastníkom platinovej VIP karty sa stávate vtedy,
keď je na Vašom VIP účte aspoň 13 500 bodov.
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Na čo sa môžete v VIP Clube Inter Cars 2012
tešiť?
10dňový pobyt v Tanzánii a Zanzibare
Vydajte sa s nami na jeseň 2013 na cestu snov
do srdca Afriky. Divoká a krásna Tanzánia vám
zjaví svoju nespútanú nádheru. Objavte krásy
tejto panenskej prírody! Navštívite svetoznáme
národné parky Ngorongoro nachádza sa tu
najväčšia koncentrácia voľne žijúcich afrických
zvierat. Serengeti – najslávnejšie a najrozsiahlejšie chránené územie Afriky. Až sa do sýtosti nabažíte africkej divočiny, čaká vás tajomný
Zanzibar. Vráťte sa na chvíľku späť v čase do 18.
a 19. storočia, predstavte si obchodné plachetnice plné korenia a korzárske fregaty číhajúce
na korisť. Zanzibar, bájna križovatka východných

a západných kultúr, slávny obchod s otrokmi,
brána do Indického oceánu… V dnešnej dobe
môžete, obdivovať predovšetkým nádherné
pláže. „Ostrov klinčekov“ a Freddieho Mercuryho
ponúka niečo pre každého z vás, prečo si teda
neokoreniť život s Inter Cars?
Nezabudnuteľný futbalový zážitok v Londýne
Každý zápas anglickej Premier League je jedinečný zážitok. S nami však strávite nezabudnuteľný víkend v Londýne a pozrieme si to naj-

lepšie čo táto liga z futbalu ponúka! Navštívime
štadión Stamford Bridge, kde hrajú svoje zápasy
The Blues, alebo moderný Emirates Stadium s kapacitou 60000 divákov, kde hrajú The
Gunnes? Uvidíme nášho Martina Škrteľa v drese
Liverpoolu, alebo dáme radšej prednosť sirovi
Alexovi a jeho Manchestru United?
Poďte sa nami na F1.
Vychutnajte si pravú atmosféru pretekov Formuly 1. Pripravíme pre Vás nezabudnuteľný predĺžený víkend v znamení rýchlych strojov, čistých

emócií a obratnosti. Preteky F1 je nielen kúzelný šport, ale zároveň taktiež jedna z najväčších
svetových športových udalostí. V komplexom
bloku získate okrem špičkového servisu (letenky, ubytovanie v hoteli, presuny autobusom) aj
víkendovú vstupenku na tribúnu pretekov F1.
Náš zájazd na F1 Vás dostane do atmosféry tejto
veľkolepej oslavy rýchlosti!
Relaxačný 8denný pobyt v Turecku
Turecká riviéra, ktorá je dokonalou zárukou
úžasného kúpania a potápania, ničím nerušená
relaxácia na vyhriatych plážach, ale tiež poznávanie prírodných a historických krás nám poskytne azyl v júni 2013. Vydajte sa teda za slnkom, odpočinkom a poznávaním a vychutnajte
si prekrásne pobrežie plné kúzelných romantických zátok.

Lyžovanie v Alpách
Koncom januára 2013 bude už tradične venovaný lyžovaniu v Alpách na rakúsko-talianskych
hranicich v oblasti Hermagor-Nassfeld s ubytovaním v 3* hoteli. V tejto lokalite je takmer
100% istota výborných snehových podmienok,
110 km zjazdoviek všetkých obtiažností, 30 vlekov a lanoviek. Opäť pre vás pripravíme lyžiarske závody, zaujímavé a zábavné súťaže a veľkú
párty s DJ v dnes už povestnom aprēs ski baru
Zurberghex – U Fatiho.
Užívajte si život s nami!

VIP Club Tunis 2012
Ako je už zvykom, každý rok sa členovia VIP Clubu vyberú na zaslúžený relax k moru.
Tento rok padol výber na slnečný Tunis, konkrétne na rybárske mestečko Mahdia.
Pred nami bolo osem dní plného slnka, vody, výletov a nákupnej horúčky.
Po bezproblémovom a pokojnom
lete do Monastiru nasledovala hodinová cesta do hotela v podaní miestnych šoférov autobusov, ktorí si teda
žiadny problém s dopravnými predpismi nerobili. Cesta bola ako krajina,
divoká a rýchla. Hotel Golden Tulip
Mahdia Palace sa nachádza na okraji
Mahdie, v kľudnom a tichom prostredí pri piesočnatej pláži, ktorá patrí medzi najkrajšie v Tunisku. V hoteli
nás čakala chutná večera a konečne
oddych. Najbližšie dni si každý vychutnával po svojom. Mnohých
zlákali bohaté fakultatívne výlety, či
už jazda na štvorkolkách alebo ťavách. Pre najmenších bola v ponuke
plavba na pirátskej lodi, delfinárium
a návšteva lunaparku. Pre tých najodvážnejších zase dvojdňový výlet
na Saharu. A my lenivci sme mali
pripravený bazén, more a bar!! Veď
posúďte sami.

Miesto nášho oddychu – hotel Mahdia
Palace

Komu nestačil bazén, toho čakalo
nádherné more plné mušlí

Oficiálny maskot zájazdu – IC Ťava

Aj adrenalínoví nadšenci si prišli na
svoje. Motokáry zlákali mnohých z nás!

Niektorí si našli iných „tátošov“. Prví
beduíni vo farbách Inter Cars.

Stokrát počuť, ale raz zažiť..trh v Mahdii

Nádherná tuniská keramika..riešil sa jediný problém – ako to zabaliť do kufra?

Šperky!! A veru bolo z čoho vyberať!
Veľká škoda, že máme len 10 prstov na
rukách a jeden krk 

Donáška tovaru až k hotelu? Žiadny
problém!!

Nadšenie predávajúcich bolo
bezhraničné!!

Miestny obyvatelia vedia, ako vás
prilákať na atrakcie!!

Menej náročným stačili aj hoteloví
animátori.

Niektorí zamestnanci (nebudeme ich
menovať  )to nezvládli a padli od
vyčerpania..

Trocha exotiky a vôňa korenia. Vybral si
určite každý !!

Tak zase dovidenia o rok alebo ako sa
hovorí v Tunise – Bisléma !!!

Posledné spoločné ospalé foto..

a rozlúčka s Mahdiou z lietadla.

Potom už každý odpočítaval minúty do
návratu domov.
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NÓRSKO 2012
Snahou VIP Club Inter Cars je ponúknuť Vám zažiť veľké množstvo zážitkov v rôznych
kútoch sveta a tak keď sme pripravovali VIP Club pre rok 2011, po nevinnej poznámke,
prečo nespraviť nejakú rybačku, keď na Slovensku je každý druhý rybár, sme rybačku
veru aj pripravili! A nie len tak obyčajnú! A tak sme sa 9. júna vybrali do Nórska, do
oblastí okolia Stavangeru a čo sme ten týždeň zažili môžete vidieť na nasledujúcich
fotografiách! Myslím, že komentár pridávať netreba!
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Au to C r e w

Potulky
po Slovensku pokračujú...
...dnes som si vybral servis, ktorý sa rozprestiera v Podunajskej nížine a „čo by kameňom dohodil“ susedí
s Maďarskou republikou. Preto v tomto meste môžete počuť rozhovory tunajších ľudí v reči slovenskej,
ale aj maďarskej. Cez mesto preteká rieka Nitra a mesto leží v nadmorskej výške 119 m. Je to mesto .....
New Castel, Érsek-Újvár, Nové Zámky.

Dejiny Nových Zámkov sa často spájajú s obdobím stredoveku, kedy sa na území dnešných
Nových Zámkov nachádzali štyri stredoveké dediny - Nyárhíd, Gúg, Györök a Lék. Za samotný
vznik Nových Zámkov odborná literatúra pokladá výstavbu prvej novozámockej pevnosti
na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545. Prvú novozámockú pevnosť dal vybudovať ostrihomský
arcibiskup Pavol Várday, aby po obsadení Ostrihomu Osmanmi ochránil územia patriace k Ostrihomskému arcibiskupstvu. Druhá, moderná
renesančná pevnosť bola postavená v močaristom teréne na pravom brehu rieky Nitry v rokoch 1573 - 1580. Novú pevnosť projektovali
talianski architekti Ottavio a Giulio Baldigarovci.
Po úplnom dobudovaní sa Nové Zámky považovali za jednu z najlepších pevností Habsburskej monarchie.
Novozámocká pevnosť sa stala v roku 1663
cieľom výpravy osmanskej armády na čele
s veľkovezírom, pašom Ahmedom Köprülüm.
Obranu Nových Zámkov oslabila nepremyslená
akcia veliteľa novozámockej pevnosti grófa Adama Forgácha, ktorý chcel znemožniť prechod
osmanskej armády cez Dunaj zničením pontónového mosta, avšak podcenil silu osmanskej
armády a utrpel ťažkú porážku.
V roku 1691 vydal arcibiskup Juraj Szécsényi
výsadnú listinu, ktorou povýšil Nové Zámky
na mesto. V 18. storočí sa namiesto vojenskej
úlohy hradu do popredia dostáva hospodársky
vývoj, vzrástol aj význam obchodovania a remesiel. Vyskytli sa tu, okrem iných, aj archeologické
nálezy vypaľovanej misovej keramiky červenej
farby s reliéfnou figurálnou a rastlinnou výzdobou.
Podľa údajov z roku 2001 zo 42 262 obyvateľov
bolo v Nových Zámkoch 30 631 (69,67%) Slovákov a 11 630 (27,52%) Maďarov. Väčšia časť
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mestských kultúrnych pamiatok bola zničená
počas druhej svetovej vojny. Mesto je dnes
charakteristické najmä množstvom športových
a oddychových centier.
.....bohužiaľ, oddychovať momentálne nejdem,
ale chcem vám, milí čitatelia, predstaviť mladého, úspešného, cieľavedomého a hlavne
šikovného majiteľa firmy, teda servisu, ktorý je
v servisnej koncepcii AutoCrew pána Ing. Miroslava Málnášiho.
Ja viem, možno si poviete, ešte nič o tom človeku nevieme a už ho chvália. Dovoľte mi možno túto „zbytočnú“ myšlienku naplniť pravdou
a skutočnosťou:)
Keď som vstúpil do servisu, ktorý „apropó“ sa nachádza na cestnom ťahu Nové Zámky - Dvory
nad Žitavou, potešil ma prvotný dojem a vzhľad
krásneho novopostaveného servisu s priestrannou možnosťou parkovania s počtom 25 miest
priamo v areáli servisu.
Rozhovor som robil v príjemnom prostredí prijímacej kancelárie s výhľadom na všetky servisné
státia. Pohodlne som si sadol do krásnej brúsenou kožou obtiahnutej sedačky, kde je vidieť
aj estetické cítenie a pomoc pri zariaďovaní
kancelárie manželky Alexandry. V rýchlosti som
sa poobzeral po zaujímavých vitrínach s obsahom rôznych produktov servisného charakteru
a za mojím chrbtom sa hrdo týčia certifikáty zo
školení, ktoré patria majiteľovi servisu. Aj takéto
maličkosti, určite ako aj mne, padnú ktorémukoľvek zákazníkovi do oka a môže sa uspokojiť,
že je na správnom mieste. O jeho autíčko bude
dobre postarané, pretože majiteľ dáva dôraz nielen na vzhľad servisu, ale čo je najdôležitejšie,
sústreďuje sa na príliv technických informácií,
vďaka ktorým dokáže autá opravovať podľa
všetkých technických postupov a správností.
Ako ste sa dostali k tejto zaujímavej práci?
...dobrá otázka, (super, tak bude ešte lepšia odpoveď)...asi po rodičoch, pretože dennodenne
trávili čas v dielni a „makali“ od rána do večera.
Takže Vaši rodičia boli automechanici???
...nie, pracovali ako strojári a tam som “pričuchol“
k pozitívnemu vzťahu k práci a ako sa hovorí....“gén je sviňa“, tak časom som sa ubral trošku
iným smerom, ale nie až tak odlišným od strojariny.
Čo ste vyštudovali?
Slovenskú Technickú Univerzitu v Trnave.

Od koľkých rokov pracujete vo svojom obore a ľudovo povedané sa vŕtate v autách?
....môj pracovný začiatok sa datuje od mojich 15tych narodenín, ale profesionálne až na vysokej
škole. To znamená, že táto práca ma živí cca 10
rokov.
Nachádzame sa v nových priestoroch Vášho
servisu.
Kedy ste uvítali prvých zákazníkov v týchto
priestoroch?
....bolo to presne 1.11.2011
„Ako sa hovorí, mám to do roboty naskok“, u Vás
je to skutočnosť. Na poschodí servisu máte krásny byt pre Vašu rodinu.
Je to výhoda mať prácu a pracovisko
o poschodie nižšie?
Je to aj výhoda, ale aj nevýhoda. Občas to súkromie je narušené, ale zase v dnešnej uponáhľanej
dobe, keď chce človek niečo dosiahnuť a mať,
tak slovo „veget“ neexistuje. Zákazníci musia byť
spokojní. A keď sú spokojní zákazníci, tak som
spokojný aj ja.
Odkedy spolupracujete so spoločnosťou
Inter Cars?
...od začiatku ako je vaša spoločnosť na trhu.
Povedal som si, že budete prví aj poslední. „Nikdy nehovor nikdy“, ale pozrite sa, je to všetko
o dôvere a ak jeden druhého nepodrazíme, tak
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nemám dôvod meniť svoje rozhodnutie. Niektorí zákazníci a obchodní zástupcovia ma „tlačili“
do spolupráce aj s konkurenčnými firmam, ale
ja som si povedal, že ja budem mať jedného
dodávateľa. S ním mám nadštandardné vzťahy
a podmienky a nemám dôvod premýšľať nad
zmenou. Som spokojný.
Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do konceptu
AutoCrew?
....chcem “vytŕčať“ a nechcem byť medzi ostatnými. Ponuka vstúpiť do konceptu AC prišla aj
v správny čas. Keď som servis ešte len staval, tak
som už patril pod logo AC. Uvedomil som si, že
bez silného partnera, ako je IC a Bosch, by som
sa nedostal tam, kde som teraz. Namontovanie
dielov je len polovica úspechu. Ďalšiu polovicu
vypĺňajú kvalitné diely, dostatočná a kvalitná
vybavenosť dielne a, samozrejme, dostatočná a hlavne aktuálna technická informovanosť
a okamžitý prístup k potrebným materiálom.
Dostali ste aj iné ponuky od konkurenčných
firiem vstúpiť do podobného servisného
konceptu?
Nie, možno niečo sa mi dostalo do uší len z počutia, ale ani to neriešim. Jednoducho, ma to
nezaujíma. Mne ľudia, s ktorými spolupracujem,
vyhovujú.
Jedna vec je byť niečo a druhá spolupracovať s niekým, kto niečo vie, alebo je len ďalší
z mnoho iných. Nebojím sa tvrdiť, že spoločnosť
BOSCH a Inter Cars sú na vysokom mne vyhovujúcom stupni.
Čo Vám ponúka dnešný koncept AC?
...obrovské množstvo výhod, benefitov, školenia,
marketingovú podporu, vybavenie dielní.
Čo očakávate od tohto konceptu?
Ja sa osobne prikláňam a vždy to budem tvrdiť,
aj keby ma niekto zobudil v noci a opýtal sa ma,
čo je pre mňa najdôležitejšie pri tejto práci, tak
moja odpoveď bude jednoznačná a bez akéhokoľvek zaváhania - školenia a snaha sa stále
vzdelávať. Človek, ktorý by zastal na určitej vedomostnej úrovni a nesnažil by sa pokračovať
vo vzdelávaní, tak časom by rapídne začal padať
smerom dole. Toto ja jednoznačne odmietam
a nechcem. Ešte raz zopakujem, že školenia sú
cesta k úspechu.
Zbytočne môžete mať majetok a investovať
ho do zariadenia, opäť je to len 50% úspechu. Pokiaľ človek nemá znalosti a vedomosti čo, ako, kde správne urobiť, tak je stratený.
Je mu to zbytočné.

Čo ponúka Váš servis zákazníkovi?
Od kvalitného servisu, čo sa týka vybavenosti
a profesionálne odvedenej práce ponúkame
náhradné vozidlo, zabezpečujeme pick-up
servis (vyzdvihnutie a doručenie vozidla majiteľovi), k dispozícii sú tri servisné státia, robíme
servis klimatizácií, diagnostikovanie vozidiel,
pneuservis, všetky mechanické práce a všetky práce, ktoré sú potrebné vyriešiť pri danom
servisovanom aute.
Váš servis je zameraný len na určitý typ
značiek?
...nie, nie, sme všestranný servis, ale snažíme sa
popri iných veciach špecializovať, teda ja osobne na elektroniku, pretože v dnešnej dobe je
dosť zložitá a náročná.
Som veľmi vďačný osudu, že som mohol vyštudovať strednú elektrotechnickú a vysokú školu
„strojarinu“. Je to najlepšia kombinácia pre túto
prácu, samozrejme, z môjho pohľadu.
...napr. nadarmo má dnes automechanickú
školu, keď nemá úplné základy elektroniky, nie
elektrotechniky, a zas automechanik, či je to autoelektronik alebo automechanik, chýbajú im
úplné základy, ktoré boli v rokoch 1989-95. Keď
tam človek nepochopil princípy a technologické postupy a činnosti týchto vecí, tak v dnešnej
dobe je stratený. Samozrejme, človek musí mať
aj šťastie vyskytnúť sa v správny čas na správnom mieste. Je rozdiel byť narodený v roku 1950
alebo v r. 1980 alebo v r. 2002. Pretože v roku
2002 mu ukážem úplné základné elektronické
súčiastky a ten človek vôbec nebude vedieť, čo
to je, bude len vedieť, tak toto máme teraz, ale
čo bolo vtedy, tak to už je problém.
Ja tiež mám určitú nevýhodu, už sa mi ťažšie
získavajú informácie o tých úplne nových technológiách. Človek starne, nehovorím, že som
už starý, ale máte určitý objem, kapacitu mozgu, do ktorého niečo vojde, niečo ani nestihne
vojsť, lebo to stihne len vyfučať cez rôzne otvory. Ale nevzdávam sa.
Akým tímom disponuje Váš servis?
....mám dvoch automechanikov a ja robím
hlavne už spomínané elektronické opravy plus som prijímacím technikom, automechanikom, manažérom, majiteľom no
a hlavne manžel a otec dvoch detí. Poďme sa
od roboty povenovať príjemnejším veciam.
Pri tom kvante roboty, ktorú ako ste spomínali, stále tlačíte pred sebou a nie, a nie ju
dobehnúť, ako si dokážete „resetovať“ hlavu
a užiť si voľna, ak ho teda máte?
....fú.. ha.... slovo voľno je pre mňa dosť ťažko
definovateľné. Keďže sme v týchto priestoroch
ešte len od novembra, tak stále je ešte čo dorábať. Či už v byte alebo v servise a ja som dosť
puntičkár. Potrebujem to mať nie na 100%, ale
na 120%. Takže každú možnú voľnú chvíľu venujem dokončovacím prácam. Momentálne
slovo voľno sa mi ťažko opisuje a je pravda, že
som aj trochu workoholik. Určite v budúcnosti
sa chcem venovať viac aj rodine, lebo keď sme
tento servis stavali bolo to 2,5 roka, tak medzi
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tým sa nám narodil náš druhý syn. Prvý má už
5 rokov a je dosť na mňa naviazaný a druhý syn
má momentálne 4 mesiace. Ja viem, že oni potrebujú mňa a ja potrebujem ich. Veď keby som
nemal tolerantnú a chápavú manželku, začo
jej veľmi pekne ďakujem, a nemal v nej hlavne psychickú podporu, tak dnešný servis nie je
servisom a ktoviekde by som sa ocitol ja. Teším
sa už na tie chvíle, ktoré budem tráviť s mojimi
najbližšími.
Akú víziu máte so svojím servisom?
....bez vízie sa veľmi ťažko šplháte na vysnívaný
vrchol, preto ja víziu mám. V blízkej budúcnosti
potrebujem vyriešiť ešte jedno servisné státie,
ktoré by slúžilo na precíznejšie a hlbšie diagnostikovanie bŕzd a tlmičov.
Určite niektorých čitateľov zaujíma ako
máte ošetrenú ekológiu servisu?
Ekológia v našom servise je naplno podchytená
nielen legislatívne, ale aj fyzicky. Mám firmy, ktoré mi pravidelne odoberajú kompletné odpady
vyprodukované v servise, ale sú podchytené aj
veci, ktoré zákazník nevidí, ako sú lapače olejov
na parkovisku, servis je kompletne odizolovaný
voči ropným látkam. Ja mám pokojné svedomie, keď náhodou príde akákoľvek kontrola zo
životného prostredia. Ja sa len usmievam.
V mene našich čitateľov sa chcem za rozhovor poďakovať majiteľovi rodinného servisu
v Nových Zámkoch, Autoservis Málnáši pánovi
Ing. Miroslavovi Málnášimu.
Prajeme mu v koncepčnej sieti AutoCrew veľa
spokojných a platiacich zákazníkov a v osobnom živote veľa zdravia, šťastia a radosti a úsmev, ktorý má na tvári pri kontrolách zo životného prostredia, nech má každý deň, pretože je
to tá najväčšia devíza človeka a stačí tak málo.
Ďakujem.
M g r. a r t . M a t e j S c h n e i d e r 			

manažér servisných konceptov
Autoservis Málnáši
Dvorská cesta 6/a
940 01 Nové Zámky
Mobil: 0903 912 296
E-mail: malnasi@autocrew.sk
www.autocrew.sk
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Čo treba vedieť,
skôr ako začnete
s opravami klimatizácií
tovania tesnosti systému a systém opätovne
napĺňajú chladivom s možnosťou pridania oleja
a kontrastného aditíva. Automatické plničky
v mnohých smeroch uľahčujú prácu užívateľovi.
Podľa legislatívy EÚ musia obsahovať aj tlačiareň. Na výtlačku môže byť informácia o zákazníkovi, jeho vozidle, objem chladiva odsatého
a naplneného, čase funkčnosti vákuovej pumpy.

Skôr ako sa pustíte do poskytovania služieb
v oblasti údržby alebo údržby a opráv zariadení
systému klimatizácie, je nevyhnutné sa na tieto
úkony okrem know-how pripraviť aj po legislatívnej stránke a stránke správneho vybavenia
servisu.
Každý mechanik, ktorý chce pracovať s chladivom používaným v systéme klimatizácií, musí
byť odborne zaškolený certifikovanou firmou
a následne sa musí do jedného roka zaregistrovať a raz ročne posielať jednoduché hlásenie
na Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú
techniku. Platnosť oprávnenia nakladať s chladivom je tak bezplatne predlžovaná do „nekonečna“. Školenia zabezpečuje aj Inter Cars. Viac
informácií na konci článku.
V ďalšom kroku je nevyhnutné si zadovážiť
správne technologické vybavenie, ktoré budete
využívať pri práci systému klimatizácie. Voľbou
správneho náradia a zariadení tak urýchlite ich
návratnosť a prinášanie zisku z poskytovania
tejto služby.
Absolútnym základom je zadováženie si zariadenia pre údržbu: „plničku klimatizácií“. V súčasnosti sú na trhu takéto zariadenia automatické
a poloautomatické. Obe zariadenia vykonávajú
rovnaké funkcie, čiže odsávanie chladiva zo systému vozidla, vytvárajú vákuum za účelom otes-
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môžu byť vybavené doplnkovými funkciami,
medzi ktoré možno zaradiť napr. test tesnosti
systému stlačeným dusíkom, preplach systému
chladivom (tu je nevyhnutné dokúpenie preplachovacej sady) ako aj funkcie „nápovedy“ chýb
systému po vpísaní údajov do pamäti o teplote
a tlaku v systéme klímy. Na trhu sú k dispozícii aj
automatické plničky, ktoré umožňujú vykonanie
prehliadky na základe informácie, kedy je potrebná výmena filtra odsatého chladiva a oleja
vo vákuovej pumpe. Informácia o potrebnom
servise sa na displeji plničky objaví automaticky
po uplynutí servisného intervalu. Reset servisného intervalu prevedie technik po výmene
oleja a filtra.
Dôležitou novinkou v segmente plničiek je ich
schopnosť pracovať s chladivom R1234yf. Chladivo je síce len v najnovších autách na trhu a je
pre servisy prakticky nedostupné, no v budúcnosti sa s ním v servise budeme stretávať
čoraz častejšie. Sú plničky, ktoré obsluhujú len
nové chladivo R1234yf alebo len staré chladivo
R134a, ale dostupné sú aj plničky „bigas“ pracujúce s oboma chladivami. Plnička pre obe chladivá je po finančnej aj výkonovej stránke perspektívna voľba vzhľadom na „prechodné“ obdobie
výmeny plynov, do ktorého pomaly vstúpime.
Použiť plničku na staré chladivo R134a s novým
chladivom R1234yf je prísne zakázané. Došlo by
k poškodeniu plničky a mohlo by dôjsť k poškodeniu systému klimatizácie vo vozidle zákazníka.

Okrem týchto informácií musí byť plnička
schopná vytlačiť sumárnu správu o množstve
odsatého a opätovne doplneného chladiva. Automatické plničky sú vybavené databázou vozidiel s množstvami objemu naplnenia systému
chladivom pre konkrétny automobil. Databázy
možno za úhradu aktualizovať. Plničky taktiež

Ďalšou nevyhnutnou súčasťou výzbroje mechanika po zakúpení plničky je zariadenie na kontrolu netesností. Hľadanie netesností môže
byť dôsledok viacerých problémov. Netesnosť
systému klimatizácie sa spája najčastejšie s únikom chladiva cez rôzne netesné spoje, tesnenia,
O-krúžky, koróziou a fyzickým poškodením častí
systému (napríklad pri nehode vozidla).
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Za účelom zistenia miest netesností sa používajú kontrastné aditíva s UV lampami a špeciálnymi okuliarmi, elektronický detektor úniku
chladiva, plnička vytvárajúca podtlak alebo
pretlakové dusíkové sady s elektronickými detektormi úniku dusíka. UV lampa vytvára UV
svetlo, ktoré pri dopade na kontrastné aditívum
v mieste jeho úniku za pomoci špeciálnych okuliarov efektom fluorescencie (svetielkovania )
označí miesto netesnosti. Tento test je potrebné
robiť v čo najväčšej tme. Majte na pamäti, že je
vždy nevyhnutné používať ochranné okuliare,
keďže UV žiarenie môže trvalo poškodiť zrak
človeka. Pre použitie tejto metódy detekcie
je potrebné do systému klimatizácie doplniť
kontrastné aditívum (UV farbivo). Vďaka nízkym nákladom je tento systém veľmi obľúbený
u mechanikov. Lámp UV je na trhu veľa. Líšia sa
výkonom, spôsobom napájania (vlastná batéria,
220V, autobatéria).

Ďalšie zariadenie pre detekciu úniku chladiva
zo systému je elektronický detektor. Na trhu je
niekoľko typov líšiacich sa citlivosťou a spôsobom signalizácie úniku – najčastejšie je to zvuková signalizácia. Vzhľadom na čoraz citlivejšie
elektronické detektory je práca s nimi profesionálnejšia a ich obľuba narastá. Zároveň je podmienkou vlastnenia oprávnenia pre nakladanie
s chladivom vlastníctvo raz za rok kalibrovaného
elektronického detektora.
Tretím spôsobom dohľadávania netesností je

tzv. „test dusíkom“. Túto metódu odporúčame
vykonávať po dôkladnom preškolení/zaučení,
pretože nesprávne nakladanie môže viesť k vážnym nehodám. Testovanie spočíva v naplnení
systému klimatizácie stlačeným dusíkom. Tlak
sa nasledovne pozoruje na manometri vetvy
vysokého tlaku systému klimatizácie. Úpadok
tlaku na manometri vysokého tlaku znamená
únik. Detekčná pena na zisťovanie netesností
v mieste úniku vychádza zo systému a miesto
úniku je opticky pozorovateľné vďaka speneniu.
Taktiež je možné použiť elektronický detektor
úniku dusíka. Metóda je používaná skúsenými
mechanikmi.
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tizácie a s tým súvisiaci zápach v kabíne vozidla
je veľmi častý jav. V ponuke sú generátory ozónu, ktorých výmenná kazeta je použiteľná pre
niekoľko stoviek vyčistených kabín, no veľkosť
molekuly ozónu je stále väčšia ako dôkladnejšie
prenikajúce menšie molekuly tekutiny v prípade ultrazvukového generátora. Pri ultrazvuku
je potrebné do zariadenia dopĺňať tekutinu, no
spokojnosť zákazníka a rýchla návratnosť investície do ultrazvukovej čističky kabíny sa určite
oplatí.

Ďalšia metóda hľadania netesností je použitie
plničky klimatizácií. Po odsatí chladiva zo systému a vykonaní vákua (podtlaku) v systéme
sledujeme ukazovatele manometrov (nárast
hodnoty na manometri alebo manometroch
signalizuje netesnosť v systéme klimatizácie).
Niektoré plničky samé signalizujú nárast tlaku.
Táto metóda je však málo spoľahlivá vzhľadom
na malú presnosť a ľudský faktor. Minimálny
čas detekcie netesností je pomocou plničky asi
10 minút. Tento čas si však mechanici skracujú
na minimum, čo neumožňuje jednoznačne tvrdiť, či je systém klimatizácie správne utesnený.
Ďalším náradím, ktoré je nevyhnutné vlastniť, je
náradie a zariadenie pre opravu a regeneráciu
kompresorov klimatizácie. Patrí tu sada sťahovákov spojok kompresorov klimatizácie, sada
na montáž a demontáž remeníc kompresorov,
špeciálne kľúče pre demontáž spojok. Určite sa
využije aj lis potrebný na montáž a demontáž
ložísk v kompresoroch klimatizácií. Ďalším náradím pre opravy vedení klimatizácií sú lisovacie
kliešte na lisovanie koncoviek hadíc vedenia klimatizácie. K dispozícii sú lisovacie kliešte ručné,
ako aj hydraulické, náradie a zariadenia pre zváranie a pájkovanie vedení klimatizácie.
Samostatnou skupinou sú zariadenia na preplachovanie systémov klimatizácie po výmene poškodených kompresorov. Tu pomôžu zariadenia
na preplachovanie, prípadne rozšírenia plničky
uľahčujúce vykonanie tohto úkonu.
Dôležitou skupinou sú zariadenia na dezinfekciu kabíny. Prítomnosť batérií v systéme klima-

Nech sa už rozhodnete vstupovať alebo nevstupovať do tohto segmentu služieb pre vašich zákazníkov alebo sa rozhodnete posilniť
vašu výbavu alebo obnoviť staré vybavenie
za kvalitnejšie, pozývame vás do nášho webshopu, kde v kategórii KLIMATIZÁCIE nájdete
všetky vyššie popísané zariadenia, príslušenstvo, školenia a prípravky. Adresa webshopu:
www.vybaveniedielni.sk . Registrovaní zákazníci
IC nájdu svoje ceny v IC_Katalógu pod daným
indexom alebo ich dostanú telefonicky od svojho obchodného zástupcu.
To m á š Va l č e k

Produktový manager
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Montážní pokyn k sadám LuK RepSet® Pro se
spojkou LuK SAC a k LuK ZMS 415 0146 10
Výrobce:
Modely:
Nissan:
Opel:
Renault:

Nissan, Opel, Renault
Primastar
Vivaro
Avantime, Laguna II,
Laguna II Grandtour,
Vel Satis, Espace, Traffic II

Rok výroby:

10.2001 -

Motory:

G9U ###, G9T ###

Obj. č. SAC:

623 3105 09, 623 3105 33,
623 3159 09, 623 3159 33,
623 3159 34, 624 3370 09,
624 3370 33, 624 3370 34,
624 3242 09, 624 3242 33,
624 3242 34

Obj. č. ZMS: 415 0146 10

Obrázek 1: 623 3105 33 LuK RepSet® Pro

Z důvodu automatického nastavování LuK
SAC spojek je při montáži nutné upevňovat
přítlačný kotouč bez působení protisíly.
To znamená, že přítlačný kotouč spojky
nemá být přitahován šrouby proti síle
talířové pružiny, protože by mohlo dojít
k uvolnění mechanismu nastavování
a k ovlivnění funkce spojky.

Při odborné instalaci dosedají všechny
hroty talířové pružiny v jedné rovině. Vypínací ložisko spojky je rovnoměrně zatíženo. Funkce spojka je zaručena.

Při neodborné montáži dosedají hroty talířové pružiny nerovnoměrně. Tím se vzpříčí
vypínací ložisko spojky v talířové pružině.
Bude tak ovlivněna funkce spojky.

Obrázek 3: Správná montáž

Obrázek 4: Chybná montáž

SAC-nářadí LuK umožňuje montáž bez protisíly, a je proto při montáži nezbytné.

Pokyn:
Pro upevnění přítlačného kotouče
spojky je nutné použít šrouby obsažené v sadě RepSet!

Obr. 2: Kufr s nářadím SAC 400 0237 10

Na 2. straně této servisní informace je popsána správná instalace spojky LuK SAC.

SERVICE-INFO
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Montážní pokyn k sadám LuK RepSet® Pro se
spojkou LuK SAC a k LuK ZMS 415 0146 10

Obrázek 5: Svorníky SAC-nářadí zašroubujte rukou až do zjištění
prvního odporu, nepoužívejte
žádné nářadí.

Obrázek 6: Namontujte SAC-nářadí a přítlačný kotouč spojky předepněte tak, až přítlačný kotouč
dosedne v oblasti pro přišroubování na setrvačník.

Obrázek 7: Dodané šrouby zašroubujte
rukou do 6 volných závitových
děr a dotáhněte je utahovacím momentem 10,5±1 Nm.

Pokyn:
Po montáži spojky musí být hroty
talířové pružiny v jedné rovině tak, jak
je vidět na obrázku 3 na straně 1!

Obrázek 8: Povolením centrálního šroubu
SAC nářadí uvolněte talířovou
pružinu a SAC nářadí potom
demontujte vč. svorníků.

Obrázek 9: Rukou zašroubujte zbývající
3 šrouby a potom je dotáhněte momentem 10,5±1 Nm.

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete
v našem online katalogu na adrese
www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců
vozidel slouží pouze k účelům porovnání.
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Ladislav Samohýl:
Auta vždy odrážejí svoji dobu
V předminulém vydání IC Journalu jsme vám představili projekt stavby kopií vozu
Bugatti 35, do kterého se pustil renomovaný zlínský prodejce automobilů Mercedes-Benz – Samohýl MB, a. s. Aktivity společnosti na poli veteránů jsou však mnohem širší a jejich kořeny sahají až do 50. let minulého století. O sbírce veteránů,
z níž se brzo stane unikátní muzeum, jsme hovořili s předsedou představenstva
Ladislavem Samohýlem.
Který vůz stál na počátku sbírky a jak byly
položeny její základy?
Jak už to tak bývá, šlo o shodu náhod. Můj otec
v polovině 50. let sháněl auto pro svou každodenní potřebu. Tehdy u nás však skoro žádné
vozy nebyly, snad jen kořistní z války. Na jedné
zlínské zahradě se mu naštěstí podařilo objevit
stařičký Ford model T. Byl rozebraný, poházený
na šedesáti metrech čtverečních… Ale otec ho
za 320 korun koupil, s kamarády sestavil a začal
používat. Téčko se tak stalo prvním z řady vozů,
které se začaly postupně ocitat v naší sbírce.
Otec se v té době navíc dostal do kontaktu s lidmi z celé republiky, kteří měli stejně jako on krásná auta v lásce. Dalšímu rozvoji tohoto – někdy
až fanatického – koníčka napomohlo i naše přestěhování do Zlína v roce
1969.

Pomohlo budování sbírky i přátelství s Eliškou Junkovou?
Určitě, můj děda s ní jel pamětní závod Targa
Florio, což nám otevřelo cestu k dalším zájemcům o veterány z celé Evropy – např. Louisovi
Chironovi. Získali jsme tak přehled a uvědomili
si, co veteráni ve světě začínají pro své fanoušky
znamenat.

lo mnoho řemeslníků, trávili jsme u ní víkendy,
večery, noci… Celkem přes 6 000 hodin práce.
Tento vůz má navíc pohnutou historii – za války v něm jezdili říšští protektoři von Neurath
a K. H. Frank. Poté ho vlastnil úřad předsedy
vlády a Horch pro změnu vozil Klementa Gottwalda. Mnoho z našich veteránů má opravdu
poutavé osudy.

„V současnosti sbírka zahrnuje dvě stovky aut a stovku motocyklů.“

Kolik z nich je provozuschopných?
Po dolití benzinu, oleje a základní údržbě určitě
sedmdesát procent.

Jak početná je sbírka v současnosti?
Zahrnuje přes dvě stovky aut. Najdete v ní téměř
celou vývojovou řadu Laurin & Klement, vozy
Škoda a další automobily domácí produkce,
ale také mnoho zástupců zahraničních značek:
Alfa Romeo, Bugatti, Mercedes, Packard, Horch,
Zill… Zapomenout nesmím ani na stovku motocyklů a různé příslušenství – světla, chladiče,
motory…
Ke kterému exponátu máte sám nejvřelejší
vztah?
Těžko říct… Nejvíc jsem se ale nadřel na černé limuzíně Horch. Na rekonstrukci se podíle-
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Který z exponátů je nejstarší?
Zelený dvouválec Benz Parcifal – jeden z prvních Benzů nekočárovitého tvaru vyrobený
v roce 1902. Tento typ je hodně vzácný, nevlastní ho ani německé muzeum Daimleru. Mezi příslušenstvím však máme ještě starší kousek – díly
motoru Daimler Phoenix z roku 1896 z motorového kočáru. A pokud byste se ptal na nejmladší vozy, je u nás např. k vidění celá plejáda
Mercedesů ze 70. let, mnohdy technicky velmi
zajímavých.

H i s tó r i a

Kde probíhají renovace veteránů?
Přímo v našich dílnách. Jsme dobře vybaveni,
máme např. vlastní dřevomodelárnu, nástrojárnu nebo galvanovnu. Na veteránech pracuje
patnáctičlenný tým řemeslníků. Je to krásná,
ale náročná práce. Snad nejtěžší je samotné
organizování, shánění kontaktů, dílů nebo dokumentace. S historickou prací mi pomáhají dva
kolegové, kteří mají v tomto oboru obrovské
znalosti. A hlavně mají k autům vztah – jejich
práce je i jejich velkou zálibou.

Z dokumentace se dozvíte o zážitcích
každého vozu.“
V čem je pro vás dokumentace – kromě jako
podklad pro renovaci – důležitá?
Když chcete vůz opravovat a vystavovat, je potřeba o něm vědět co nejvíc. A dozvíte se také
mnoho o „zážitcích“ každého auta. Teď renovujeme kabriolet, který za války pražské gestapo
používalo pro významné návštěvy. Díky dokumentům jsme zjistili, že se s ním po Praze projížděli např. Reinhard Heydrich a Albert Speer,
když plánovali přebudování města v německém
duchu.
Účastní se vaši veteráni také natáčení filmů?
Ano, zahráli si např. ve filmech Indiana Jones,
Na západní frontě klid nebo ve válečných dokumentech. V nejbližší době plánujete sbírku
přebudovat v plnohodnotné muzeum…
Vozy jsou zatím umístěny zčásti v Otrokovicích,
zčásti v sídle naší společnosti. Kdokoliv má zájem si sbírku prohlédnout, má po telefonické
domluvě možnost – rádi ho provedeme. Už však
opravdu budujeme skutečné muzeum. Bude se
nacházet ve Zlíně v pětipatrové budově bývalých strojíren, kterou nyní pro tento účel upravu-

au to m o b i l i z m u

jeme. Pro ilustraci – aktuálně např. sháníme výtah, který by dokázal do třetího podlaží dopravit
vozy o hmotnosti čtyři a půl tuny… Rád bych
muzeum otevřel při svých šedesátých narozeninách, takže máme ještě přes dva roky času. Doufám, že do té doby dokončíme i opravy dalších
klíčových exponátů – např. kompresorových
Mercedesů nebo závodní Alfy Romeo Monza.
Až bude muzeum hotové, co by podle vás
mělo sdělovat návštěvníkům?
První, co hosté uvidí, bude promítací sál, který
jim představí zaměření sbírek. Rád bych, aby
každý měl ještě před zhlédnutím samotných
exponátů jasné očekávání, na co se může těšit. Muzeum by mělo prezentovat především
průřez historií automobilů – od prvopočátků až
po 70. či 80. léta. Chceme také ukázat, na jaké
strojírenské a výrobní úrovni jsme jako národ
byli např. v meziválečném období. A naše kolekce reprezentativních vládních vozů nám
umožní do každého posadit voskovou figurínu
zobrazující konkrétního uživatele. Návštěvníci se
tak dozvědí něco i o našich moderních dějinách
– automobily totiž vždy zrcadlí svoji dobu…
BOX
SAMOHÝL MOTOR VETERAN
Třída Tomáše Bati 532, 763 02 Zlín
Prohlídky (zdarma) po telefonické domluvě
tel.: 577 616 300

Te x t a f o t o M i ro s l a v M a š e k
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Passion for Performance

Comma Oil & Chemicals je hrdým technickým partnerem šampionátu FIA Formule 2. Všechny formule
Williams JPH1B F2 využívají produkty COMMA. Tím je zajištěno to nejlepší testování produktů. Pokud
zvolíte značku COMMA, můžete si být jisti, že je to správná volba.

TRU C K

&
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Frikční materiály
V minulém čísle IC JOURNALu jsme vám v krátkosti popsali brzdový systém nákladního vozidla, nyní
bychom plynule navázali a několika řádky se zmínili o frikčním materiálu, který má fyzický vliv na zpomalení, respektive zastavení vozidla.

Na frikční materiály užitkových vozů jsou kladeny daleko vyšší nároky oproti běžným osobním
automobilům. Překonávají delší vzdálenosti,
častěji se rozjíždějí a opět zastavují, musí být
konstruovány pro zvládání větších rozdílů v zatížení.
Základním požadavkem zákazníků na třecí materiály je jejich životnost, následně také hlučnost
či brzdná účinnost. Opotřebení brzdových desek je normální proces opotřebení třením a brzdové desky musí být proto měněny častěji než
kotouč. Pokud si však vyberete nesprávné brzdové desky, mohou být pro používaný kotouč
příliš agresivní, opotřebují jej mnohem rychleji,
než je obvyklé, a zvýší tak neúměrně náklady
na opravu.
Samozřejmě to platí i opačně, kdy za rychlým
opotřebením frikčních materiálů může stát
nevyhovující stav kotouče či bubnu. Mezi ještě
významnější příčiny rychlého opotřebení patří
jízdní styl řidiče a sladění brzdových systémů
mezi tažným vozidlem a návěsem či přívěsem.
Dle statistik tyto faktory ovlivňují životnost brzdových desek a kotoučů (resp. brzdového obložení a bubnů) z více než padesáti procent.
Trendem několika posledních let na poli užitkových vozidel jsou kotoučové brzdy, které
vytlačují brzdy bubnové. Bubnové brzdy jsou
osazovány v současné době pouze na těžkých
pracovních vozidlech. O něco více se setkáváme
s bubnovými brzdami u přívěsů a návěsů, ačkoli

většina prodejů v tomto segmentu již také připadá na kotoučové brzdy. To je způsobeno hlavně tím, že u přívěsů a návěsů si může zákazník
stále nadefinovat, jaký typ brzd chce. Tuto volbu
již prakticky nemá v případě nákladního vozidla.
Přestože má použití bubnových brzd řadu nevýhod, jejich výhoda byla, nebo respektive stále ještě je v jednoduchosti konstrukce a menší
citlivosti na špatné seřízení brzd. Naopak k výhodám kotoučových brzd patří mimo jiné vyšší
brzdný účinek, menší vadnutí brzdného účinku
a také menší váha kompletní brzdy.
Aby byl brzdný účinek co nejefektivnější a mohl
proběhnout v co největším počtu cyklů, musíme zvolit optimálnější frikční materiály vzhledem ke specifikaci daného vozidla.
Každé vozidlo má jiné technické parametry –
maximální rychlost, hmotnost a je používáno
pro různé účely – jízdu ve městě nebo na dálnici, jízdu v suchém nebo mokrém prostředí dle
vlivu počasí, nebo musí zvládat odlišná zatížení.
To vše ovlivňuje požadavky, které by frikční materiál měl splňovat.
V současné době musí být všechny brzdové
materiály homologovány dle směrnice EU ECE
R90. Tato směrnice EU říká: „Výrobek určený pro
volný prodej v oblasti náhradních dílů nesmí mít
odlišné vlastnosti od OE dílu o více než +/-15 %.“
Toto kriterium musí splňovat také všichni dodavatele INTER CARS, které máme v nabídce.

V současné době se všichni naši dodavatelé podílejí na dodávkách brzdových materiálů do prvovýroby, někteří výrazně, jiní méně. Spolupráce
s výrobcem vozidel, resp. s výrobcem brzdových
systémů (v našich zeměpisných šířkách se nejčastěji setkáme s firmami KNORR-BREMSE, WABCO, HALDEX) by měla být zárukou kvality.
Pokud si pořizujeme nové brdové desky či obložení, pozornost bychom měli věnovat také
správnému výběru brzdové směsi. Někteří
výrobci mají v nabídce více druhů směsi, pro
stejný typ brzdové desky či obložení, avšak
ne každý musí být optimální pro vaše vozidlo.
Moderní frikční materiály jsou směsí kompozit
složené z pryskyřic, vláken, lubrikantů, plnidel,
brusiv a právě tento poměr ovlivňuje kvalitu,
resp. účel použití.
V případě, že jste ještě nenašli svou optimální
značku brzdových desek, můžete se obrátit
na nás. U vybraných značek jsme schopni vám
poskytnout testovací vzorky, na základě kterých
se můžete o kvalitě přesvědčit sami.
JURID, TEXTAR, FERODO, BERAL, TRW, FOMAR,
LUMAG, KNORR-BREMSE, WABCO
Michal Holík

Manažer Truck & Bus
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Vaše vozidlo patrí na diaľnicu

Kombináciou širokého sortimentu, výbornej kvality a vysokej dostupnosti v celej našej distribučnej sieti vám Nissens
prináša skutočný delivering the difference ako špecialista na nákladné automobily, ktorý ponúka produkty v atraktívnej
cenovej úrovni s vynikajúcim logistickým
zázemím.

Komponenty spoločnosti Nissens na chladenie
motorov sú kompatibilné s upevňovacími bodmi na vozidle a sú uznané ako náhradné diely.
Zodpovedajú v 100% štandardom OE. Presné
rozmery (dĺžka, priemer), tvar aj uhly ohybu
pripojenia prepadových trubiek chladiča umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž.

vystaví striedavo nízkym a vysokým teplotám,
čo vedie k zmršťovanie resp. rozpínaniu. Chladiče/intercoolery sú tiež testované na tepelný výkon a test straty tlaku. Okrem toho sú intercoolery podrobené skúške s cieľom overiť životnosť
pri tlaku 6-8 barov.

Dobre zabalené a chránené

Test korózie

Navrhnutý k výkonu

Diely chladenia Nissens sú zabalené tak, aby
sa minimalizovalo poškodenie počas prepravy
a skladovania. Ich špeciálne vyvinutý Nissens
box zjednodušuje manipuláciu a prehľadnosť
v skladových priestoroch. Produkt aj box sú viditeľne označené štítkom vrátane najdôležitejších
informácii o produkte (číslo produktu, model,
značka, čiarový kód – EAN, atď.)

Pre testovanie odolnosti chladičov a intercoolerov Nissens do náročných klimatických podmienok (napr.: vysoká vlhkosť vzduchu, sneh,
soľ, atď.) sú všetky produkty vystavené skúške
odolnosti proti korózii, a to v cyklickom teste,
ktorý sa vykonáva v soľnom roztoku po dobu
minimálne 400 hodín pri tlaku 0,8 a 1,2 bar.

Chladiče spoločnosti Nissens sú navrhnuté
k optimálnemu výkonu za pracovných podmienok – teploty od -30 °C až +95 °C a tlaku od 0,5
do 2,0 bar.
Intercoolery Nissens sú navrhnuté na optimálny výkon za pracovných podmienok – teploty
od -30 °C až +180 °C a tlaku od 0,5 do 2,0 bar.
Intercoolery Nissens sa vyrábajú výhradne z hliníka so špeciálne prerezaným bočným profilom.
Tento špeciálne prerezaný bočný profil slúži
na zníženie pnutia, ktoré je spôsobené vysokými teplotami. Okrem toho sú komory chladiča
zosilnené a vyrábané z plastu, ktorý obsahuje
30 – 35% sklenených vlákien. Typy materiálov sú
vždy uvádzané na komorách. Pre výrobu týchto komôr sa nepoužívajú recyklované plasty.
Všetky intercoolery pre nákladné automobily
sú zvárané špeciálnou technikou, ktorá zaisťuje
potrebnú silu a odolnosť zvaru oproti tradičným
technológiám.
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Test impulzného tlakovania
Chladiče Nissens sú testované tlakovými impulzmi. Pri osobných motorových vozidlách
minimálne 60 000 impulzov, pri nákladných automobiloch 100 000 impulzov. Médium (voda/
olej) je pod tlakom od 0,5 až 2,0 bar pri maximálnej teplote 95 °C.
Intercoolery Nissens pre nákladné motorové automobily s hliníkovými komorami sú testované
500 000 impulzmi, médium (voda/olej) je pod
tlakom od 0 až 2,0 bar pri maximálnej teplote
180 °C.

Perfektné spracovanie v každom detaile

Test životnosti

Dokonalá povrchová úprava je samozrejmosťou
pre všetky komponenty – komory, tesnenia, závity, skrutky, drážky atď., čo je viditeľný rozdiel
charakterizujúci všetky komponenty Nissens
pre chladenie motorov.

Chladiče a intercoolery Nissens sú testované
v reálnom teste životnosti vibráciami (minimálne 2 000 000 vibrácií v 22,5-hodinovom cykle)
a tepelnou rozťažnosťou (kontrola odolnosti
voči veľkému kolísaniu teplôt) tak, že sa chladič

Iba to najlepšie
Stredy Nissens sú vyrábané iba z najlepších materiálov – hliník a meď/mosadz a sú vyrábané
v niekoľkých systémoch.
Stredy v systéme McCord sú vyrobené z vlnkových lamiel, ich výkon je zvýšený prestrihom
„žralok“ a trúbkami s malým priemerom, čo zaisťuje vynikajúcu odolnosť a výkon chladenia.
V systéme McCord sú hliníkové časti spájané
systémom Nocolok, aby sa vytvorila silná a dokonalá konštrukcia.
Všetky sady Nissens sú vybavené so zdvojeným okrajom lamely, čo zosilňuje samotnú lamelu a chráni ju pred poškodením kameňmi,
hmyzom, alebo silno znečisteným prostredím.
V praxi táto jedinečná funkcia znamená vyššiu
odolnosť a lepší chladiaci výkon.

SERVICE-INFO
r u b r i k a

Montážní pokyn k instalaci spojkových lamel LuK
Při montáži spojkových lamel je nutné
vždy dbát na správnou montážní polohu.
Z tohoto důvodu se u většiny spojkových
lamel nachází v blízkosti náboje lamely natištěný nebo vygravírovaný text.
Na základě tohoto označení lze určit montážní polohu spojkové lamely.
Následující tabulka uvádí možné popisy
a jejich překlad:

GEARBOX SIDE

Strana převodovky

GB SIDE

Strana převodovky

LATO CAMBIO

Strana převodovky

T/M SIDE

Strana převodovky

TRANS SIDE

Strana převodovky

GETRIEBESEITE

Strana převodovky

MOTOR SIDE

Strana setrvačníku

FLYWHEEL SIDE

Strana setrvačníku

FW SIDE

Strana setrvačníku

COTE VOLANT

Strana setrvačníku

ENGINE SIDE

Strana setrvačníku

SR SEITE

Strana setrvačníku

SCHWUNGRADSEITE Strana setrvačníku

Obrázek 1-4:

Možné popisy na spojkové lamele

Příklad:
Pokud je označení GEARBOX SIDE na spojkové lamele, tak toto označení má ukazovat ve správné montážní poloze směrem
k převodovce.
Pokud na lamele není žádné označení, je
nutné si označit montážní polohu použité
spojkové lamely.
Na základě tohoto označení lze potom určit montážní polohu nové spojkové lamely.

Pokyn:
Chybná montážní poloha spojkové
lamely může vést k poruše a výpadku
funkce systému spojky!

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete
v našem online katalogu na adrese
www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.
Stav 02.2011
LuK 0025
Technické změny vyhrazeny

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket
Průběžná 74 a, 100 00 Praha
Tel. +420 267 298 601-3
Fax +420 267 298 600
www.Schaeffler-Aftermarket.com
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GTA Spano: Supersport

z Pyrenejského poloostrova
Splněný sen jednoho muže. Zběsilý
supersport. Auto s impozantními výkony.
Výkřik moderní techniky. Divoká bestie
se španělským temperamentem.
Co všechna tahle označení spojuje?
Dvě slova: GTA Spano.
Cesta k vozu GTA Spano byla dlouhá a trnitá.
Na jejím počátku stál sen oživit tradici exkluzivních španělských supersportů, sběratelských
kousků vyhledávaných fajnšmekry, které rozbuší srdce každého automobilového nadšence už
při prvním pohledu. Dominigo Ochoa, v jehož
hlavě se sen zrodil, byl snad nejpovolanějším
obyvatelem Pyrenejského poloostrova pro kráčení po takové cestě. Stavěl přes patnáct let
monoposty pro závody formule 3 a v automobilovém průmyslu měl záviděníhodné třicetileté zkušenosti. Do GTA Spano vložil všechny
své vědomosti, srdce a energii. A dokázal, že při
těžké práci se sny mohou skutečně plnit. Celý
projekt odstartoval v roce 2005 pod hlavičkou
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GTA Spano v číslech
Délka/šířka/výška:

4 650/1 980/1 180 mm

Rozvor náprav:

2 800 mm

Hmotnost:

1350 kg

Maximální výkon motoru:

831 koní při 6 300 ot./min

Maximální rychlost:

350 km/h

Maximální točivý moment:

960 Nm

Zrychlení 0–100 km/h:

2,9 s

společnosti GTA Motor se sídlem ve Valencii,
veřejný debut – zatím v podobě konceptu – si
automobil odbyl v roce 2008. Za další čtyři roky
ho tým konstruktérů dopracoval do definitivní
produkční podoby, kterou slavnostně odhalil
na letošním ženevském autosalonu.
Konstruktéři použili speciální materiály, díky
nimž Spano váží jen 1 350 kilogramů.
Spano dokáže ohromit ještě předtím, než ho
poprvé spatříte. Stačí si přečíst něco málo
z jeho výkonnostních parametrů a hned víte, že
ve Španělsku vytvořili skutečně výjimečný vůz.
Posuďte sami: Z nuly na stovku vystřelí za pou-

hých 2,9 sekundy, a pokud ho nebudete omezovat silničními předpisy, můžete se s ním řítit
rychlostí až 350 kilometrů v hodině. Z čeho fenomenální charakteristiky vycházejí? Jedna z jejich příčin je uložena uprostřed auta, má deset
válců, objem 8,3 litru, výkon 831 koní při 6 300
otáčkách za minutu a bezkonkurenční točivý
moment 960 newtonmetrů. Tenhle motor si výrobce vypůjčil z Viperu a ještě ho trochu vylepšil
– válce jsou permanentně zásobovány vzduchem s tlakem vyšším než atmosférickým pomocí mechanicky poháněného kompresoru. Taková pohonná jednotka samozřejmě něco váží,
navíc je spřažena s dalším ne zrovna lehkým vybavením – zejména sedmistupňovou sekvenční

au ta

převodovkou ovládanou pádly pod volantem.
I tak má GTA Spano hmotnost pouhých 1 350
kilogramů, což představuje druhou příčinu jeho
úctyhodné rychlosti. Jak toho inženýři dosáhli? Jednoduše – Ochoa využil svých zkušeností
z motorsportu a aplikoval při konstrukci speciální materiály. Základní struktura automobilu je
tvořena sendvičovými deskami z titanové šestiúhelníkové mřížky zpevněné po obou stranách
karbonovými nebo kevlarovými panely. Zbytek
karoserie, kterou navrhl designér Sento Pallardo,
je kompletně sestaven z uhlíkových kompozitů. A každým gramem se šetřilo i jinde – např.
brzdový systém využívá mohutné šestipístkové třmeny, ale ventilované kotouče o průměru
380 mm od AP Racing jsou vyrobené z karbon-keramiky. Když už jsme u brzd – ty mají za úkol
krotit kola, která byla vytvořena taktéž na základě zkušeností ze závodních okruhů. Vpředu
najdete devatenáctipalcové a vzadu dvacetipal-

cové lité ráfky, obouvající brilantní pneumatiky
Pirelli P Zero o šířce 255, resp. 335 mm. Všechna
kola jsou zavěšena zcela nezávisle, a to na soustavě lichoběžníkových ramen. Abyste si jízdu
užili přesně podle svých představ, lze nastavit
vlastnosti tlumičů pérování i výšku podvozku.
Aerodynamika vozu je odladěná se závodní precizností a efektivitou.
Opusťme však technické nuance a podívejme
se na Spano okem milovníka krásných tvarů.
Aerodynamika vozu je odladěná se závodní precizností a efektivitou. Opticky nafouklé
blatníky vedou vzduch k olejovým chladičům
a k sání. Přehlédnout nelze mohutnou prosklenou střechu, jež se táhne až k motorovému
prostoru – navíc ji řidič může stiskem jediného tlačítka zneprůhlednit a získat tak absolutní
soukromí. Abyste tuhle vychytávku mohli vy-

sn ů

zkoušet, musíte samozřejmě usednout dovnitř.
Kliky ale budete na dveřích hledat marně, do supersportu se dostanete stisknutím logotypu
GTA. Po usednutí do kožených sedaček Recaro
vám do ruky jako ulitý padne kůží obšitý karbonový volant. Hned za ním naleznete LCD panel
zobrazující všechny nejdůležitější jízdní parametry – u GTA Motor ho navíc naprogramují přesně
podle vašich požadavků. Dále v interiéru čeká
bohatá výbava zahrnující např. audiosystém
s přípojkou pro iPod, parkovací kamery nebo
klimatizaci. V kabině zaujme i věc pro supersport dost netypická – prostorné úložné schránky umístěné před spolujezdcem a ve středové
konzole. Napoví, že tým konstruktérů se rozhodl
postavit Spano nejen jako brutálního polykače
kilometrů, ale zároveň i jako auto s nádechem
praktičnosti. Že to zní neslučitelně? Možná, ale
je to tak – důkazem jsou třeba důmyslně řešené
zavazadlové prostory. Množné číslo není chyba,
vůz má opravdu „kufry“ dva. První o stolitrovém
objemu najdete vpředu, přičemž jeho víko se
otevírá směrem k čelnímu sklu, což usnadňuje
řidiči přístup. Druhý prostor se nachází za motorem a má objem dvakrát větší, tedy 200 litrů.
Když už padlo slovo „litr“, nabízí se otázka: Jakou
má GTA Spano při svém výkonu spotřebu? To
výrobce zatím neuvedl, ale žíznivé bude auto asi
pořádně – k čemu by mu jinak byla nádrž na sto
litrů benzinu?
Definitivní cena vozu dosud nebyla stanovena,
měla by se však pohybovat kolem 650 000 dolarů. Zveřejněn naopak již byl plánovaný počet
vyrobených kusů – zatím půjde o sérii pouhých
99 vozů. Následně v GTA Motor počkají, jaký
bude o španělskou perličku mezi supersporty
zájem. A možná přistoupí k další produkci nebo
speciálním edicím. Vypadá to, že se máme na co
těšit…
Te x t M i ro s l a v M a š e k , f o t o a r c h i v
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Staňte se našimi
fanúšikmi na facebooku!
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www.facebook.com/InterCarsSK

www.facebook.com/QServiceSK

www.intercars.sk

www.qualityservice.sk

www.vybaveniedielni.sk

www.q-service.sk

KO N TAKTY

Inter Cars Bratislava
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
Tel.:
02/44 630 555
Fax:
02/44 630 777
E-mail: bratislava@intercars.sk

Inter Cars Trenčín
Zlatovská 1793
911 05 Trenčín
tel.:
032/32 60 222
fax.:
032/32 60 229
E-mail: trencin@intercars.sk

Inter Cars Lučenec
Adyho 2889/18
984 01 Lučenec
		
Tel.: 047/ 32 60 220-2
		
Mobil: 0917/ 962 582
E-mail: lucenec@intercars.sk

Inter Cars Trnava
Bratislavská 45
917 02 Trnava
Tel.:
033/55 33 522
Fax:
033/55 33 272
E-mail: trnava@intercars.sk

Inter Cars Žilina
Kragujevská 39B
010 01 Žilina
Tel.:
041/32 60 222
Fax:
041/32 60 229
E-mail: zilina@intercars.sk

Inter Cars Poprad
Partizánska ulica 86/A
058 01 Poprad
Tel.:
052/78 803 51-3
Fax:
052/78 803 50
E-mail: poprad@intercars.sk

NO
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Inter Cars Nitra
Vašinová 70
949 01 Nitra
Tel.:
037/64 10 044
Fax:
037/64 10 045
E-mail: nitra@intercars.sk

Inter Cars Nové Zámky
Ďumbierska 4
940 01 Nové Zámky
Tel.:
035/32 60 222
Fax:
035/32 60 229
E-mail: nove.zamky@intercars.sk

Inter Cars Ružomberok
Bystrická cesta 5116
034 01 Ružomberok
Tel. :
044/3260222
Fax:
044/3260229
E-mail: ruzomberok@intercars.sk

Inter Cars Banská Bystrica
Zvolenská cesta 13
974 05 Banská Bystrica
		
Tel.: 048 / 3260 222
		
Fax: 048 / 3260 229
E-mail: banska.bystrica@intercars.sk

Inter Cars Prešov
Jilemnickeho 1/B
080 01 Prešov
Tel:
051/ 3260 222
Fax:
051/ 3260 229
E-mail: presov@intercars.sk

Inter Cars Košice
Lubina 1
040 11 Košice
Tel.:
055/72 77 7 11-15
Fax:
055/72 77 710
E-mail: kosice@intercars.sk

Inter Cars Humenné
Mierová ulica 62
066 01 Humenné
Tel.:
057/32 60 222
Fax:
057/32 60 229
E-mail: humenne@intercars.sk
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Majú nás za šialencov a rojkov, rebelov a problémových,
ktorí sa stále snažia meniť status quo a ktorí
nemajú úctu k starým pravidlám. Nemajú nás radi,
pretože vidíme veci inak, myslíme inak
a snažíme sa ich robiť inak.
Môžu na nás špiniť, ohovárať a smiať
sa nám, ale jednu vec nemôžu - zastaviť nás. Pretože
len tí, čo sú natoľko šialení, aby si mysleli, že môžu
zastaviť svet, sú tí, ktorí ho skutočne menia..
WE THINK DIFFERENT

