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Optimální ochrana
Řada žhavících svíček D-Power vás připraví na zimu, protože D-Power nabízí :
●

NGK Spark Plug Europe GmbH

●
●
●

Výborná technologie žhavících svíček a know-how z oblasti OE.
Perfektní studené starty při velmi nízkých teplotách..
Široké pokrytí trhu
Krátký systém značení D-Power pro snadné skladování

Chcete vědět více o D-Power?
Zeptejte se vašeho prodejce.
www.ngk-europe.com
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právě jste otevřeli letošní druhé vydání časopisu IC
Journal. Možná si všimnete, že tvář časopisu včetně vnitřního členění se kompletně pozměnila. Důvodů bylo několik. Předně ten, že život je změna
a tudíž i publikace, která žije, se musí občas převléknout do nových šatů. Současně jsme chtěli,
aby se v něm čtenář lépe orientoval, a posledním
neméně důležitým důvodem byla nutnost sjednotit image vydání v rámci Evropy, neboť firemní
časopis Inter Cars vychází již v 9 zemích. Věříme,
že se vám bude „nový časopis“ líbit. Tedy vítejte
na nových stránkách a přečtěte si řadu zajímavostí, novinek a událostí ve světě Inter Cars.
Když už jsem se zmínil o změnách ve vydání
časopisu, rád bych se dotknul ještě dvou změn,
které se týkají nás všech. Co říkáte vývoji světových ekonomik? Není to tak dávno, co titíž odborníci hlásali, že recese je definitivně za námi,
že Evropa se veze na vlně růstu, a stejní lidé dnes
publikují informace o tom, že krize je zpět, svět
se víc a víc zadlužuje, a že tedy není jisté, zda se
nebude opakovat scénář z roku 2008. Upřímně
řečeno, aby se v tom kočka vyznala. Je zřejmé,
že občas není špatné být průměrný člověk bez
milionových investic například v akciích a stále
se neklepat, cože vlastně ráno přinese. Myslím,
že ať to dopadne jakkoliv, je nezbytné se spíše
věnovat vlastnímu rozvoji, práci a život si užívat.
Neboť jak říká bible: „Nevíš dne ani hodiny…“
Ale je několik změn, které jsou fajn. Mezi ně určitě patří novela silničního zákona, která přinesla
po mnoha letech neustálých úprav konečně
jasno v oblasti zimního obutí pro všechny druhy
automobilů. Z toho bude, doufejme, vyplývat
nejen zvýšení bezpečnosti, ale současně i zvýšení obchodu a služeb v této oblasti. Odborníci
odhadují, že by se mělo prodat o cca 30 % pneumatik více, než tomu bylo například loni. Inter
Cars se na tuto situaci naskladněním a také nabídkou vybavení pneuservisů připravil poměrně dobře. Zde doporučuji nečekat a neváhat
s objednávkou. 1. listopad je tu coby dup.
Podzimní sezona je za dveřmi, a protože štěstí přeje připraveným, neváhejte se ponořit do následujících stránek a najít si tam svoji výzvu, jsem si jist,
že letošní nabídka naší společnosti stojí za to.
Hodně šťastných kilometrů s Inter Cars přeje
Martin Havlík
výkonný ředitel IC ČR
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Targi 2011 – 11. ročník
Už tradičný veľtrh, usporiadaný spoločnosťou Inter
Cars Poľsko SA, vkročí tento rok do svojho druhého desaťročia. Spolu s vzrastajúcim záujmom
o veľtrh medzi laickou i odbornou verejnosťou
neustále rastú i požiadavky na priestor, kde sa
veľtrh uskutoční. Zo „skromnej akcie“, ktorá začínala
na pozemkoch okolo obrieho skladu spoločnosti
Inter Cars vo Varšave, sa veľtrh vypracoval na jednu
z najdôležitejších výstav svojho druhu. Tento rok
sa veľtrh bude rovnako ako niekoľko predchádzajúcich ročníkov odohrávať na letisku. Nebude to
však už v Modline na okraji Varšavy, ale na Letisku
Bemowo, neďaleko centra mesta. Tešiť sa môžete
na prezentácie najväčších svetových výrobcov
automobilových náhradných dielov, dielov pre nákladné vozidlá, producentov servisného vybavenia, auto-moto doplnkov atď., nebude chýbať ani
bohatý sprievodný program. Veľtrh sa koná 2. - 4. 9.
2011, viac informácii nájdete na str. 20.

Nová adresa pobočky IC Žilina
Žilinská pobočka patrí v rodine Inter Cars k najstarším. Vznikla v poradí ako 4. pobočka Inter Cars
Slovensko v októbri 2006. Keďže naším hlavným
cieľom je byť k zákazníkom čo najbližšie a tým,
ktorí si nájdu cestu na našu pobočku, chceme
ponúknuť aj atraktívne a patrične reprezentatívne priestory, rozhodli sme sa, že je čas, takmer
po piatich rokoch, pobočku presťahovať do novej budovy. Preto od 1. septembra nájdete žilinskú pobočku Inter Cars Slovensko na novej adrese, a to Kragujevská 1! Srdečne vás pozývame
na návštevu!

Kontakt:
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina
Tel.: (+421) 41 32 60 222
Fax: (+421) 41 32 60 229
E-mail: zilina@intercars.sk
Otváracia doba:
Po-Pi: 8:00 - 17:30
So: 8:00 - 12:00

Nové internetové stránky www.intercars.sk
Od 1. Júla ste si po kliknutí na www.intercars.sk určite všimli, že naša hlavná
stránka získala nový „look“. Keďže staré stránky už neposkytovali patričný
priestor pre prezentáciu našich aktivít a projektov a aj my sami sme si boli
vedomí, že ich atraktívnosť nie je veľká, začali sme s projektom obmeny.
Výsledok je, verím, že viac ako pozitívny a od teraz na našich stránkach
nájdete všetky dôležité informácie, aktuality a projekty prehľadne a v graficky príťažlivej forme. Kliknite si na www.intercars.sk!
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AKUMULÁTORY EXIDE NOVĚ V NABÍDCE INTER CARS
Společnost Exide Technologies patří mezi největší světové producenty startovacích akumulátorů. V nabídce Inter Cars naleznete nyní
2 programy tohoto výrobce:


E
xide REVOLUTION program, pod který spadají prodejní řady baterií Exide Classic / Excell / Premium;



E
xide MICRO-HYBRID program, kde naleznete baterie typu AGM
(Absorbent Glass Mat);



Exide ECM (Enhanced Cycling Mat).


Více konkrétních informací se dozvíte na straně 44.

4max – nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů řady NANO
V našem sortimentu nově naleznete i speciální řadu nemrznoucích
kapalin značky 4max, vyznačující se především vynikající účinností
danou využitím tzv. NANO technologie, díky které se na povrchu
skla vytváří souvislá vrstva, která podporuje rychlé odtékání vody
(tzv. RAIN OFF efekt). Dalšími přínosy této technologie jsou vynikající samočisticí schopnosti (voda se na povrchu ošetřeném NANO
technologií odvaluje samospádem, nebo proudem vzduchu, přičemž na sebe nabaluje částice špíny), dlouhodobá ochrana, prodloužení životnosti, ochrana před korozí, antibakteriální vlastnosti
a v neposlední řadě i ochrana životního prostředí. V našem sortimentu je lze nalézt pod objednacími čísly „1201-00-00xxN“.

Do mycia i spryskiwania szyb samochodowych oraz reflektorów
Skład: mieszanina alkoholi, < 5% środki powierzchniowo czynne, komp. zapachowa, barwniki, skażalniki, woda.
R10 – Produkt łatwopalny; R36 – Działa drażniąco na oczy; R67 – Pary mogą wywoływać uczucie
senności i zawroty głowy; S2 – Chronić przed dziećmi; S7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty;
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody; S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie.

nanotechnologia
Zawarte w płynie nanocząsteczki wypełniają wszystkie nierówności szyby, wypychając z nich cząsteczki osadów
drogowych. Dzięki ujemnie naładowanemu potencjałowi elektrostatycznemu nanocząsteczek, wszystkie
zanieczyszczenia są odpychane od powierczchni szyby, która pozostaje krystalicznie czysta przez długi czas.
Płyn przeznaczony do napełniania zbiorników spryskiwaczy. Skutecznie myje w niskiej temperaturze
szyby samochodowe i reflektory. Chroni układ spryskiwacza przed zamrożeniem (do -220C).
Usuwa skutecznie tłuste i klejące zabrudzenia (np. owady).

1201-00-0024E

Dystrybutor: INTER CARS S.A.
ul. Gdańska 15, Cząstków Maz. 05-152 Czosnów,
tel.: (+48 22) 71 41 000, www.intercars.com.pl

Xi-DRAŻNIĄCY

30L

VYBAVENIE DIELNÍ – Diagnostika Brain Bee, Nové chladivo,
Leasing produktov
Leasing ako prostriedok k Vašej efektivite a výnosnosti je témou
strany 49. Na nové chladivo systému klimatizácií môžete byť pripravení už dnes. Viac na strane 50 . Spoločnosť Inter Cars zahájila
spoluprácu s ďalšou talianskou spoločnosť ponúkajúcou zariadenia vybavenia dielní. O diagnostike Brain Bee sa dočítate na strane 51 . Ceny až do dna – akciová ponuka k septembrovému Bierfestu na stranách 52 až 55.

Nová řada olejů Comma X-Flow pro VW
Nabídka olejů od společnosti COMMA se rozšiřuje o X-FLOW
V 5W30. Jedná se o výhodný kvalitní olej, který dovoluje provozovat vozidla ze skupiny VW v režimu prodloužených servisních
intervalů. Současně s tímto krokem přistoupila COMMA k vylepšení svého stávající oleje PROLIFE 5W30, který dostává ke svým
současným specifikacím VW 504 00 a VW 507 00 ještě navíc následující specifikace: ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.51 a Porsche C30.

Nabídka TRUCK dílů
Na stranách 58–59 jsme pro vás připravili několik novinek
pro návěsovou a přívěsovou techniku ze sortimentu CARGOPARTS, který jste si v průběhu roku velmi oblíbili.
Výběr ze sortimentu osvětlení TRUCKLIGHT, který si vás získá nejen
zajímavou cenou, ale také kvalitou, naleznete na stranách 56 a 57.
Abyste měli před zimou dostatek času na rozhodnutí a porovnání
nabídek, přinášíme na stranách 60 a 61 informace o našich nejprodávanějších sezonních položkách, jako jsou patrony vysoušeče (KNORR-BREMSE, WABCO, HALDEX) a sněhové řetězy (JOPE).
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Inter Cars Lučenec
Rovnako ako v každom čísle nášho Journalu,
aj v tomto vydaní Vám predstavíme jednu
z našich pobočiek Inter Cars na Slovensku.
Tentoraz to bude náš nový prírastok v rodine Inter Cars, a to v poradí už 14. slovenská
pobočka! Vitajte v Lučenci!
Našu novú pobočku nájdete veľmi ľahko, nachádza sa totiž v centre mesta, v blízkosti Lučeneckej synagógy, na Slovensku jedinečnej

secesnej stavby. Zaujímavosťou je, že to je jedna zo štyroch rovnakých synagóg. Zvyšné tri sa
nachádzajú v Amsterdame, Bruseli a Tel Avive.
V novo zrekonštruovaných priestoroch Vás
privíta náš skúsený personál a ponúkne širokú

škálu náhradných dielov na osobné, úžitkové
a nákladné automobily, motocykle, rôzne príslušenstvo, vybavenie dielní, diagnostiky atď. Celý
tento sortiment je vám k dispozícii na skladovej
ploche takmer 450 m² a okamžité zásoby ihneď
k odberu predstavujú približne 8 000 položiek.
Tieto parametre sú väčšinou štandardné pre
veľkoobchod, ale významnou prednosťou je
využívanie skladových zásob viac ako 1 000 000
položiek z najväčšieho skladu v strednej a východnej Európe, ktorý sa nachádza
vo Varšave. Pobočka v Lučenci, tak
ako každá iná zo siete Inter Cars, je
z tohto centrálneho skladu zásobovaná nočným závozom a tovar
je okamžite ráno distribuovaný
našim zákazníkom. Denné rozvozy zabezpečujeme štyrmi vozidlami do niekoľkých okresov. Ďalšiu
možnosť doplňovania tovaru
a zvyšovania dostupnosti náhradných dielov Lučeneckej pobočky
počas dňa predstavuje pobočka
v Banskej Bystrici.
Zákazníci Lučeneckej pobočky
môžu samozrejme využívať všetky výhody zákazníka Inter Cars, ako napríklad náš vernostný
program, VIP Club Inter Cars, vďaka ktorému
môžu každý rok navštíviť rôzne zaujímavé krajiny, alebo sa môžu zúčastniť najrôznejších ak-

cií a podujatí, ktoré každoročne pripravujeme,
alebo dôležitých, odborných školení, ktorých
tiež počas roka nie je málo. O tomto všetkom
a veľa inom Vás bude informovať Váš obchodný
zástupca Jaroslav Bíreš.
Naša spoločnosť si zakladá na svojej schopnosti ponúknuť to najlepšie na trhu s náhradnými
dielmi a byť čo najbližšie k zákazníkovi aj s poskytovanými službami, preto sme radi že sme
k Vám opäť o kúsok bližšie, preto neváhajte a navštívte nás v Lučenci! Všetci ste vítaní!

J a ro s l a v B í re š
obchodný zástupca
m o b. : 0 9 0 5 / 8 9 6 4 0 3
j a r o s l a v. b i r e s @ i n t e r c a r s . s k

Kontakt:
Adyho 2889/18
984 01 Lučenec
tel.:
mob.:
e-mail:
otváracia doba:
		

047/ 32 60 220 - 2
0917/ 962 582
lucenec@intercars.sk
Po-Pi: 7:30 - 17:30
So: 8:00 - 12:00
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International group – IC SOUTH

Centrální sklad v Záhřebu

Vstup na nový trh – zahájení aktivit IC
Bulharsko

Inter Cars South – výsledky za první
polovinu roku 2011

Je naším potěšením informovat naše čtenáře
o tom, že skupina Inter Cars vstoupila na další
nový trh, kterým je trh Bulharska. Již od konce
roku 2010 probíhaly intenzivní přípravy, které
vyústí v otevření první naší pobočky ve městě
Ruse. To se nachází přímo na hranicích Bulharska a Rumunska, cca 80 km jižně od Bukurešti,
a jeho 150 000 obyvatel z něj činí město s poměrně zajímavým potenciálem. Tato pobočka
bude otevřena v posledním týdnu srpna tohoto
roku a zahájí proces budování pobočkové sítě
v této zemi. Následně pak budou otevřeny pobočky ve městech Šumen, Veliko Tarnovo, Varna, Pleven a Vraca.

obrat 45 mil. EUR, odhad celého obratu
	
za rok 2011 činí 105 mil. EUR

Hlavní město:

Sofie

Rozloha:

110 993,6 km² (102. na světě)

Nejvyšší bod:

Musala (2 925 m n. m.)

Časové pásmo:

+2
Obyvatelstvo



nárůst obratu + 46 %
- CZ + 26 %
- SK + 21 %
- HU + 43 %
- HR + 89 %
- RO + 135 %

66 poboček, 8 nově otevřených v první po	
lovině roku 2011
- CZ: 13
- SK: 14
- HU: 9
- HR: 13
- RO: 17

inter cars news
To m á š K a š t i l

Chief executive officer
Inter Cars South International Group

Počet obyvatel:

7 262 675 (88. na světě, 2008)

Jazyk:

bulharština

Národnostní slo-

Bulhaři (84 %), Turci (9,3 %),Ro-

žení

mové (4,7 %)

Náboženství

pravoslaví (85 %), islám (13 %),
katolictví (1 %)
Státní útvar

Státní zřízení

parlamentní republika

Vznik

22. září 1908 (nezávislost na Osmanské říši)

Prezident

Georgi Parvanov

Předseda vlády

Bojko Borisov

Měna

lev (BGN)

HDP/obyv. (PPP)

11 302,483 USD (65. na světě,
2007)

2006

1990

2000
2004

2005

2007

2008

2007

Pobočka v bulharském městě Ruse
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Centrální sklad v Záhřebu

Misia: Splnená.
The CORNER MODULE
Ako vedúci partner pre automobilový priemysel, ponúkame
unikátne schopnosti v oblasti technológie CORNER
MODULE: brzdenie, riadenie a zavesenie.
Teraz si môžete zakúpiť najdôležitejšie komponenty od
jedného dodávateľa, čím sa zlepší účinnosť a pohodlie
vašej každodennej operatívy s náhradnými dielmi.
Všetky časti CORNER MODULE sú optimálne zladené pre maximálnu bezpečnosť vodiča. Môžete sa spoľahnúť
na odborné znalosti produktov a výrobné know-how
popredného výrobcu OE a vždy môžete dielom od TRW
dôverovať.
Viac informácií o technológii CORNER MODULE získate
od zástupcu TRW alebo na našej domovskej stránke.

Brzdy. Riadenie. Zavesenie.

www.trwaftermarket.com/cornermodule

I n f o r m ác i e

pr e V á s

Internetový
web at
KATALOG IC_WebCat
Již tradičně jsme vám v každém čísle IC_Journalu představovali poslední aktualizace našeho elektronického katalogu. Nejinak tomu
bude i v budoucnu, s tím rozdílem, že vám budeme představovat
novinky v rámci IC_WebCat.
Co to vůbec IC_WebCat je? Jak sám název napovídá, jedná se o webovou verzi katalogu, která
umožní vám, našim zákazníkům, přehledné prohlížení, vyhledávání a objednávání zboží z našeho sortimentu. Kromě toho nabízí IC_WebCat
spoustu dalších možností, které vám budeme
postupně prezentovat.
V tomto čísle IC_Journalu vás seznámíme se základními funkcemi, abyste se dokázali v IC_WebCatu co nejrychleji orientovat a jeho používání
bylo pro vás co nejjednodušší a nejpříjemnější.




motocykly
typy náprav

Jednoduchým způsobem přes rolovací lišty je
možné vybrat si z nabízených značek automobilů/náprav až po konkrétní určení modelu.
Kliknutím na model automobilu se v pravé části okna zobrazí strom, který slouží ke snadnější
orientaci a přehlednému rozdělení do jednotlivých kategorií.
Po výběru požadované skupiny zboží v produktovém stromu se vám zobrazí podnabídka dané

Přihlášení
Na stránky IC_WebCatu je možné dostat se dvěma způsoby. Prvním způsobem je zadání adresy
http://ic-cz.intercars.eu/ do vašeho prohlížeče. Pokud tuto adresu zapomenete, je tu druhý způsob, a sice cesta přes odkaz IC_WebCat,
který je umístěn na našich stránkách www.intercars.cz. Jazykovou verzi katalogu lze vybrat
příslušnou vlaječkou dle vašich preferencí.

Pro přihlášení je potřeba vyplnit údaje registrovaného zákazníka, jako jsou zákaznické číslo,
číslo karty a heslo. V případě, že těmito údaji nedisponujete, kontaktujte prosíme naše pobočky,
které vám s jejich získáním rády pomohou.
Po úspěšném přihlášení se zobrazí následující záložky:

produktové skupiny. V našem případě jsme vybrali jako modelový příklad skupinu „VZDUCHOVÝ FILTR/POUZDRO/TĚSNĚNÍ“ (v produktovém
stromu pod záložkou pod kategorií FILTRY).
Po kliknutí máte na výběr z několika podskupin.
Po upřesnění vašeho výběru dojde k zobrazení
čísel, která odpovídají vybraným kritériím. Dále
se při výběru konkrétního produktu zobrazí podrobné informace.
Samozřejmostí je možnost objednání požadovaného množství kusů, které se ihned objeví

	KATALOG


MENU



MŮJ ÚČET

KATALOG
Základní rozdělení katalogu lze omezit výběrem
mezi:
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osobními automobily
nákladními automobily

v nákupním košíku. Další z nabízených možností je zvětšení obrázku dané položky, informace
o on-line dostupnosti na našich pobočkách
a regionálních skladech a také dostupnost různých dodatečných informací, které pomohou
ke stoprocentní identifikaci dílu.
Sekce KATALOG rovněž obsahuje funkce, které
umožní uživateli rychlejší vyhledávání a orienta-

ci v katalogové části. Jednou z těchto funkcí je
rychlý výběr modelu automobilu. Stačí jen začít
vpisovat do příslušného pole název modelu hledaného automobilu a podle vepsaných znaků
vám IC_WebCat nabídne seznam modelů. Další
funkcí, která může v případě potřeby zrychlit
práci s katalogem, je funkce rychlého výběru

I n f o r m ác i e

pr e V á s

produktové skupiny z produktového stromu.
V případě, že nevíte, kde ve struktuře produktového stromu se vyhledávaný díl nachází, je
možné do pole nad produktovým stromem
(Klávesové zkratky) zadat jakýkoliv řetězec vámi
hledaného výrazu˝a IC_WebCat opět nabídne
výsledky odpovídající hledanému výrazu.
Jednou z nejvíce potřebných funkcí je vyhledávání dílů na základě OE čísel a čísel výrobce. IC_WebCat samozřejmě disponuje i touto
možností. Stačí jen zadat OE číslo nebo číslo

množství kusů, které se ihned projeví v nákupním košíku. Hodnota a množství objednaných
položek je zobrazena k rychlé kontrole v pravém
horním rohu.
výrobce do vyhledávacího pole a po potvrzení
se objeví výsledky.

MENU – CENÍK
V MENU je možné vyhledávat podle objednacího čísla v celém sortimentu IC. Stačí jen zadat
část objednacího čísla do vyhledávacího pole
a po jeho potvrzení se zobrazí nabídka dílů obsahující řetězec vyhledávaných znaků. Po kliknutí na požadovanou položku se zobrazí okno,
ve kterém je možné nalézt spoustu doplňujících
údajů pro 100% identifikaci dílu, ale také informace o jeho on-line dostupnosti. Samozřejmostí je možnost objednání požadovaného

Při výběru z produktového stromu v sekci MENU
je možné omezit výběr na jednoho výrobce.
Tato funkce umožňuje soustředit se pouze
na určitou značku v případě, že má zákazník
konkrétní představy o produktu.

MŮJ ÚČET
Poslední z nabízených záložek nabízí uživateli
kontrolu nad stavem jeho účtu. Může zde sledovat aktuální stav objednávek, faktur, položek
v košíku, ale také informace o zákaznickém účtu
a VIP kartách. Rovněž zde lze změnit nastavení
některých proměnných v rámci IC_WebCatu.
Před odesláním objednávky je možné si v koší-

ku znovu překontrolovat výběr zboží. Po kliknutí na objednací číslo zboží je možné zobrazit
detailní informace o zboží a online dostupnosti. Po kliknutí na objednané množství je možné
toto množství upravit anebo samozřejmě odstranit položku z košíku úplně. Po překontrolování objednávky a kliknutí na tlačítko „Odeslat“ dojde k vytvoření objednávky, jejíž stav
je možné kontrolovat v záložce MŮJ ÚČET >
OBJEDNÁVKY.
Celý tým Inter Cars věří, že IC_WebCat bude dalším významným střípkem do mozaiky služeb,
pomocí kterých se snažíme zkvalitnit zákaznický
servis, a pomůže vám ulehčit a zpřehlednit orientaci v naší nabídce. Ta v současné době obsahuje přes jeden milion náhradních dílů od více
než 500 dodavatelů.
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Výhody spolupráce s Inter Cars
 7 let zkušeností na českém trhu
	14 poboček v největších městech jednotlivých regionů

SACHS, LUK, KAYABA, ATE, CONTITECH,
KNECHT, DELPHI, NGK, TRW, FILTRON,
BOSCH, CASTROL, SHELL, EVR, BOSAL

	
nejširší multibrandingová nabídka náhradních dílů
	obsáhlá nabídka vybavení servisů a dílen
 podpora prodeje
 široké možnosti financování

2. SOFTWARE
KYB, MAGNUM, AISIN, EXEDY, MITSUBISHI,
KASHIYAMA, AKEBONO, 555, OE, UNION JAPAN, MICRO, JC PREMIUM, YEC, KOYO, NTN,
NSK, GMB
 Preferované značky
Stávající PREMIM CLUB jsme rozšířili o takzvané
preferované značky, v rámci kterých vám nabízíme vysoce kvalitní produkty za příznivé ceny.
Ve všech případech se jedná o certifikované
výrobky ze závodů, které rovněž dodávají zboží
pro OE trh a spolupracují s ostatními světovými
značkami. Nabídka preferovaných značek zahrnuje zejména:

1. SORTIMENT


Skladové zásoby – dostupnost zboží

	V sortimentu Inter Cars naleznete více než
1 000 000 referencí, a tak disponujeme největším centrálním skladem náhradních dílů
v rámci střední a východní Evropy.
	Každá z poboček Inter Cars disponuje ve svém
regionu nadprůměrnou skladovou zásobou
zboží, představující až 4x větší objem, než má
jakákoliv pobočka naší konkurence.
	Více než 250 000 referencí s dodávkou z centrálních skladů Inter Cars do 24 hodin.













ložiska kol
homokinetické klouby
tlumiče pérování
pružiny
plynové vzpěry
díly řízení
ložiska
filtry
chladiče
díly klimatizace
a další kategorie výrobků



Vybavení dílen a diagnostika

	Široká nabídka vybavení dílen a servisů: zvedáky, přezouvačky, zouvačky, ruční nářadí, přístroje.
	Diagnostické přístroje Bosch, Delphi, Texa.
 Plničky klimatizací.

	Multibranding – možnost výběru
	Co je to multibranding? V praxi multibranding znamená, že zákazník společnosti Inter
Cars si může kdykoliv vybrat ten výrobek,
který mu nejvíce vyhovuje z hlediska různých
kritérií – cena, značka, kvalita, dostupnost atd.
 Konkurenceschopná cena
	Díky centralizovanému nákupu je cena našich produktů vždy konkurenceschopná
a neustále kontrolovaná. Nebojte se porovnat
naše produkty s konkurencí!
	PREMIUM CLUB Inter Cars / PREMIUM CLUB
Inter Cars (ASIATIC Range)
	Disponujeme velmi širokou nabídkou náhradních dílů od renomovaných výrobců. Navíc
jsme se rozhodli některé námi preferované výrobce zařadit do projektu PREMIUM CLUB Inter
Cars. Nákupem sortimentu těchto dodavatelů
máte zaručenu výbornou dostupnost, dobrou
cenu a v neposlední řadě i nadstandardní marži.
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diagnostická zařízení, plnička klimatizací a další
vybavení.

	IC_Katalog – elektronický katalog k jednoduchému vyhledávání náhradních dílů
Elektronický katalog IC_Katalog je moderním
programem připraveným naší společností pro
distributory, prodejny a především pro autoservisy. Umožňuje rychlé vyhledávání požadovaných náhradních dílů, také jejich úplnou identifikaci díky přiloženým technickým informacím
(rozměry, fotografie, elektrická schémata, druh
materiálu, hmotnost apod.) a samozřejmě snadné objednávání. Katalog je pravidelně aktualizovaný, což zaručuje přístup do nejnovější nabídky
výrobců automobilových dílů. Katalog obsahuje
kompletní sortiment Inter Cars, off-line i on-line
stavy skladů Inter Cars, umí zobrazit maloobchodní cenu i nákupní cenu pro zákazníka, dokáže převádět OE čísla na objednací čísla Inter
Cars a samozřejmě ještě mnohem více.
Nejnovější edice umožňuje objednávání zboží
přímo z katalogu. V katalogu je integrován modul
umožňující kontrolu „normočasů“ jednotlivých
oprav, informaci o servisních prohlídkách, možnost
vytvořit kalkulaci ceny opravy pro zákazníka autoservisu včetně ceny za servisní úkony atp.
Nyní jako novinku přinášíme i jeho internetovou
verzi pod názvem IC_WebCat, do které se můžete
přihlásit buď na http://ic-cz.intercars.eu, nebo prostřednictvím odkazu na www.intercars.cz.

web

at

IC_Katalog je pro zákazníky společnosti Inter
Cars zcela ZDARMA.
	IC_Technika – elektronický program k vyhledávání technických a servisních dat

Naši proškolení pracovníci jsou připraveni vám
pomoci s výběrem optimálního řešení podle
vašich potřeb a nabídnout i zajímavý program
financování. Pro demonstraci a předvedení, jak
zařízení funguje, máme předváděcí vozidlo,
tzv. TOOLBUS, který je k dispozici všem našim
zákazníkům v Česku i na Slovensku. Toolbus je
vybaven vestavbou skříněk a speciální úpravou
stěn uzpůsobených k výstavě nářadí a vybavení
dílen. V předváděcím vozidle je nainstalováno
přes 260 kusů nářadí, dílenský vozík s nářadím,

IC_Technika je profesionální software, bez kterého se dnes neobejde žádná kvalitní autoopravna.
Tento program je přímo nabit technickými a servisními daty potřebnými pro každodenní práci autoservisu. Obsahuje technická data, data nastavení
a montážní postupy pro více než 5 000 vozidel.
 Kalkulační software SilverDAT II
slouží pro přesnou kalkulaci ceny opravy nebo servisu automobilu za použití časových norem dle výrobce vozidla a originálních dílů pro danou značku, které jsou pro konkrétní vozidlo jednoznačně
identifikované dle VIN. Je akceptovaný evropskými

i n f o r m ác i e

pojišťovnami při likvidaci pojistných událostí. Rozsáhlá databáze vozidel čerpá z přímé spolupráce
s jejich výrobci. Aktualizace 1x měsíčně.
	
Software pro řízení práce autoservisu
CARIS AutoServis
Program nepostradatelný v každém autoservisu.
8 denní pobyt na Kubě
Svými funkcemi vyhoví majitelům malých i velkých autoservisů. Program Autoservis pomůže
organizačně zvládnout precizní sledování práce
4 denní pobyt v Abú Dhabí
mechaniků, rozsáhlou agendu zakázek včetně
přesné evidence návštěv zákazníka a jednotlivých oprav, vedení skladu a práce se zákazníky.
4 denní plavba
holandskýmirozkanály
Má modulové řešení a umožňuje
postupné
šiřování o další potřebné agendy.
 IC _Calculator
Relaxační 8 denní pobyt v Řecku
Unikátní nástroj, který v několika vteřinách vybere
a přiřadí aktuálně dostupné náhradní díly ze sortimentu IC jako přesnou alternativu k jednoznačně
Lyžování v Alpách
identifikovaným
dílům
z
kalkulace
zakázky
softVěrnostní program společnosti
warem SilverDAT II. Zároveň zobrazí absolutní i procentuální cenovou úsporu vůči originálním dílům
a umožní potřebné díly bez prodlení objednat.
3. REKLAMA A MARKETING
 Krátkodobé prodejní kampaně
V průběhu roku pro vás připravujeme různé
krátkodobé prodejní akce na určitý sortiment
(brzdy, tlumiče pérování, spojky, náboje a ložiska, díly řízení atd.) nebo sortiment určitých
dodavatelů, ve kterých máte možnost získat zajímavé bonusy. Bližší informace vždy naleznete
v IC Journalu, na letácích nebo na našich internetových stránkách www.intercars.cz.

číslo I – II / jaro 2011

VIP Club
In er Cars 2011

poskytovaná zákazníkům používajícím pro
objednávání náhradních dílů internetové
objednávky programu IC_Katalog. Bonus
je poskytován formou dobropisu na účet
zákazníka nebo formou marketingového
plnění a je vyplácen kvartálně. Výše dodatečného bonusu je 2 % z celkového obratu
uskutečněného přes internet.
	
Bonusová smlouva – jedná se o klasickou

VELKA JARNI
AKCE
SOR IMEN PRO
NAKLADNI VOZY
SERVISNI SI
Q-SERVIce

lečnosti Inter Cars, všechny důležité novinky
v sortimentu, prezentace dodavatelů, přehledy
akcí a prodejních kampaní připravených na nejbližší období, zajímavé čtení z oblasti automobilů, servisní techniky, diagnostiky a nových technologií a mnoho dalšího.
IC Journal je vám pravidelně zdarma zasílán.

 Servisní síť „Q-Service“
Při splnění stanovených kritérií se můžete stát
členem mezinárodní servisní sítě profesionálních nezávislých autoservisů – Q-SERVICE, která
byla založena v roce 1997 společností Inter Cars
S. A. (dnes největším distributorem autodílů
ve střední a východní Evropě)

 VIP Club Inter Cars
Můžete se stát členem VIP Clubu Inter Cars, věrnostního programu společnosti Inter Cars Česká
republika. Jeho cílem je odměnit vás za vaši loajalitu a umožnit vám navázání užších vztahů s našimi
zákazníky z jiných regionů a nabídnout dle motta
VIP Clubu Inter Cars „Užívejte si život s námi!“ něco
navíc. Pro členy VIP Clubu Inter Cars jsme v uplynulých letech připravili např. každoroční lyžování v Alpách, 8denní relaxační pobyty v Egyptě a Turecku,
exotické pobyty v Číně, Keni nebo ve Vietnamu.
 IC Journal
Každé 3 měsíce si můžete v novém čísle časopisu IC Journal přečíst maximum informací o spo-

pr e v á s

	Hlavní výhody a oblasti podpory partnerů Q-Service v CZ:
	Nezávislost servisu a smluvně daná teritoriální působnost.
	
Splněním výběrových kritérií servis plní
podmínky certifikace a přiznání statutu
QUALITY-SERVICE.
	Systém vzdělávání v oboru autoopravárenství a autodiagnostiky.
	Podpora v oblasti reklamy a marketingu.
	Podpora v růstu úrovně vybavenosti dílen
technologickým vybavením, diagnostikou,
informačními technologiemi.
4. FINANČNÍ PODPORA, NÁKUPNÍ BONUSY
A INVESTIČNÍ PROGRAM

bonusovou smlouvu, která zákazníka zaváže
na předem stanovený a dohodnutý obrat.
V případě jeho splnění má zákazník možnost
čerpat bonus ve výši 1 %, 1,5 % nebo 2 % opět
formou vyplacení dobropisu na účet nebo formou marketingového plnění. Zpravidla se uzavírá na 1 rok nebo na příslušné kvartály roku.
	
Speciální bonusové smlouvy – používají se
například při speciálních akcích a prodejních
kampaních a jsou opět pouze modifikací stávající klasické bonusové smlouvy. Liší se výší
poskytovaného bonusu (např. akce „Až 20 %
navíc u Inter Cars!“ atd.).
	
Financování nářadí, zařízení a servisního vybavení
Poskytujeme svým zákazníkům několik forem
financování nářadí, diagnostiky, servisní a dílenské techniky atp. Určitě máme pro každého

z vás řešení a jsme připraveni pomoci při rozvoji
vašeho podnikání.
Těším se na další spolupráci s vámi všemi.

Mar tin Havlíček
obchodní ředitel
Inter Cars Česká republika

Nabízíme a poskytujeme svým zákazníkům několik forem zvýhodnění formou bonusových smluv.
 i-Bonus – speciální bonusová smlouva
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Multiznačkový autoservis
tovými motormi, taktiež aj všeobecné mechanické
opravy vozidiel, inšpekcie či olejový servis, servis
klimatizácie, pneuservis a servis skiel.

Pre nezávislé autoservisy je stále zložitejšie prežiť
na modernom automobilovom trhu so stále narastajúcimi požiadavkami. Technológie vozidiel sú
so zvyšujúcim sa podielom elektroniky stále náročnejšie. A to si vyžaduje ďalšie vzdelávanie a stále
aktuálne servisné informácie a pokrokové diagnostické systémy. Zároveň klesá počet zákazníckych
kontaktov v autoservise v dôsledku predlžujúcich
sa servisných intervalov. Aj vodiči očakávajú komplexný, kompetentný a efektívny servis za atraktívne ceny. V rámci servisnej koncepcie „AutoCrew“
spolupracujú a podporujú spoločnosti Inter Cars
a Bosch nezávislé autoservisy a pripravujú ich tak
pre budúcnosť. V apríli 2009 prevzal Bosch spoločnosť AutoCrew GmbH, čím ešte viac rozšíril spektrum ponuky servisných koncepcií a programov pre
nezávislé autoservisy. AutoCrew sa pod vedením
oddelenia servisných konceptov má ambíciu stať
a stáva servisným konceptom v medzinárodnom
meradle. Servisy AutoCrew ponúkajú motoristom
služby v štýle multiznačkového autoservisu tzn., že
do ponuky služieb sa dostali klasické témy, ako sú
autoelektrika, elektronika a servis vozidiel so vzne-

Prečo AutoCrew?
Široká podpora a zaistenie kvality autoservisu
Spoločnosť Bosch, divízia Automobilovej techniky,
podporuje AutoCrew partnerov najmodernejšou
diagnostickou technikou, aktuálnymi technickými
informáciami, technickými školeniami, efektívnou
logistikou náhradných dielov prostredníctvom Inter Cars Slovenská republika s.r.o., jednotným vonkajším vzhľadom a marketingovými opatreniami
zaisťujúcimi väzbu zákazníkov na servis. Rozsah služieb pre partnerov AutoCrew sa neustále rozširuje,
pričom sú zameriavané najmä na zvyšovanie povedomia o tejto značke. To sa dosahuje prostredníctvom novej reklamnej koncepcie a jednotného
vonkajšieho vzhľadu partnerských servisov AutoCrew. Komplexný systém kontroly kvality zaisťuje
vysokú kvalitu služieb servisných partnerov. Okrem
pravidelných auditov záväzných štandardov kvality sú vykonávané tiež neohlásené testy servisov

v spolupráci s nezávislými auditormi renomovaných medzinárodných auditorských firiem.
AutoCrew: kľúč k úspechu!
Využívajte know-how významného dodávateľa
do prvovýroby a dodávateľa kompletných systémov pre vybavenie autoservisov:
	Získavanie zákazníkov prostredníctvom profesionálneho marketingu
	Úspory nákladov vďaka využívaniu osvedčených nástrojov a procesov
	Technické know-how od špičkových odborníkov
	Lojalita zákazníkov prostredníctvom dôsledného manažmentu kvality
	
Podpora od svetoznámeho poskytovateľa
koncepcií pre voľné autoservisy
	Poradenstvo v oblasti riadenia firiem skúsenými správcami servisov
www.autocrew.sk
Projektové oddelenie
Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.

Prehľad partnerov AutoCrew na Slovensku:

ATLANTIS s.r.o.
Pečnianska 6
821 07 Bratislava
tel.:	
02/43410126
atlantis@autocrew.sk

Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–16:30
So - zatvorene
Loc: 48.130709
17.095703

Ponuka služieb:










Inšpekčné a sezónne prehliadky
Servisné intervaly
Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
Výmeny olejov, filtrov
Mechanické opravy
Brzdy, spojky, výfuky
Tlmiče, podvozky, riadenie









Testovanie bŕzd a tlmičov
Klimatizácie
Opravy, výmeny autoskiel
STK / Emisie - príprava
Meranie geometrie
Diagnostika motora
Pneuservis









Autoklampiarske opravy
Autolakovňa
Opravy po havárii
Predaj náhradných dielov
Elektroinštalácia
Náhradné vozidlo
Autoumývačka










Inšpekčné a sezónne prehliadky
Servisné intervaly
Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
Výmeny olejov, filtrov
Mechanické opravy
Brzdy, spojky, výfuky
Tlmiče, podvozky, riadenie










Testovanie bŕzd a tlmičov
Klimatizácie
Opravy, výmeny autoskiel
STK / Emisie - príprava
Meranie geometrie
Diagnostika motora
Pneuservis
Autoklampiarske opravy









Autolakovňa
Opravy po havárii
Odťahová služba
Predaj náhradných dielov
Elektroinštalácia
Náhradné vozidlo
Autoumývačka









Inšpekčné a sezónne prehliadky
Servisné intervaly
Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
Výmeny olejov, filtrov
Mechanické opravy
Brzdy, spojky, výfuky









Tlmiče, podvozky, riadenie
Testovanie bŕzd a tlmičov
Klimatizácie
Opravy, výmeny autoskiel
STK / Emisie - príprava
Meranie geometrie
Diagnostika motora









Pneuservis
Autoklampiarske opravy
Autolakovňa
Opravy po havárii
Predaj náhradných dielov
Elektroinštalácia
Opravy komfortnej elektroniky

 Inšpekčné a sezónne prehliadky
 Servisné intervaly
 Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
	
 Výmeny olejov, filtrov
 Mechanické opravy podvozku








Mechanické opravy motoru
Brzdy, spojky, výfuky
Tlmiče, podvozky, riadenie
Klimatizácie
Výmeny autoskiel
STK / Emisie - príprava








Diagnostika motora
Pneumatiky a disky
Autoklampiarske opravy
Opravy po havárii
Predaj náhradných dielov
Opravy komfortnej elektroniky

AUTOZAK
Lidická 29
821 04 Bratislava
mob.:	
02/43425960
autozak@autocrew.sk

Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–17:00
So - zatvorene
Loc: 48.173498
17.168047

Ponuka služieb:

P-KLAMP
Bratislavská 803/11
926 01 Sereď
tel.:	
0905/461135
p-klamp@autocrew.sk

Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–17:00
So - zatvorene
Loc: 48.261684
17.74704

Ponuka služieb:

JURAJ MOLOTA MBH
Košovská cesta 21/D
971 01 Preividza
tel.:	
046/5439670
0903/552066
mob.:	
p-klamp@autocrew.sk
Ponuka služieb:
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Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–17:00
So - zatvorene
Loc: 48.764244
18.618382

P R EDS T A VEN I E

p o b o č k y

ZIMAN
Dolná 104/80
967 01 Kremnica
tel.:	
045/6742225
0907/863579
mob.:	
ziman@autocrew.sk

Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–16:30
So - zatvorene
Loc: 48.685935
18.917636

 Inšpekčné a sezónne prehliadky
 Servisné intervaly
 Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
	
 Výmeny olejov, filtrov
 Mechanické opravy podvozku








Mechanické opravy motoru
Brzdy, spojky, výfuky
Tlmiče, podvozky, riadenie
Autoklampiarske opravy
Autolakovňa
Nastavenie geometrie nápravy







Opravy a servis klimatizácie
Výmeny a opravy autoskiel
Opravy po havárii
Predaj náhradných dielov
Diagnostika motora

Otváracia doba:
Po–Pá 7:00–17:00
So - zatvorene
Loc: 48.742493
19.175992

 Inšpekčné a sezónne prehliadky
 Servisné intervaly
 Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
	
 Výmeny olejov, filtrov
 Mechanické opravy
 Brzdy, spojky, výfuky









Tlmiče, podvozky, riadenie
Klimatizácie
Meranie geometrie
Diagnostika motora
Pneuservis
STK / Emisie - príprava
Opravy karosérií









Autoklampiarske opravy
Opravy po havárii
Predaj náhradných dielov
Predaj autopríslušenstva
Predaj autodoplnkov
Elektroinštalácia
Autoalarmy

Otváracia doba:
Po–Pá 7:00–15:30
So - zatvorene
Loc: 48.639091
20.523062

 Inšpekčné a sezónne prehliadky
 Servisné intervaly
 Opravy všetkých vozidiel
 Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
	
 Výmeny olejov, filtrov








Mechanické opravy
Brzdy, spojky, výfuky
Tlmiče, podvozky, riadenie
Klimatizácie
Autobatérie
STK / Emisie - príprava







Diagnostika motora
Predaj náhradných dielov
Elektroinštalácia
Opravy komfortnej elektroniky
Elektropríslušenstvo

Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–17:00
So - zatvorene
Loc: 48.695493
21.262193

 Inšpekčné a sezónne prehliadky
 Servisné intervaly
 Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
	
 Výmeny olejov, filtrov
 Mechanické opravy
 Brzdy, spojky, výfuky









Tlmiče, podvozky, riadenie
Klimatizácie
Meranie geometrie
Diagnostika motora
Pneuservis
Opravy karosérií
Autoklampiarske opravy









Opravy po havárii
Predaj náhradných dielov
Predaj autopríslušenstva
Predaj autodoplnkov
Elektroinštalácia
Autoalarmy
Tuning

Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–17:00
So - zatvorene
Loc: 49.29899
21.27893









Inšpekčné a sezónne prehliadky
Servisné intervaly
Opravy všetkých vozidiel
Výmeny olejov, filtrov
Mechanické opravy
Brzdy, spojky, výfuky
Tlmiče, podvozky, riadenie









Klimatizácie
Výmeny a opravy autoskiel
Meranie geometrie
Diagnostika motora
Pneuservis
Opravy karosérií
Autoklampiarske opravy








Autolakovňa
Opravy po havárii
Predaj náhradných dielov
Predaj autopríslušenstva
Predaj autodoplnkov
Elektroinštalácia

 Inšpekčné a sezónne prehliadky
 Servisné intervaly
 Opravy všetkých vozidiel
 Opravy vozidiel všetkých značiek
Servis firemných vozidiel
	
 Výmeny olejov, filtrov
 Mechanické opravy
 Brzdy, spojky, výfuky
 Tlmiče, podvozky, riadenie











Klimatizácie
Autobatérie
Autosklá
STK / Emisie
Meranie geometrie
Diagnostika motora
Pneuservis
Meranie geometrie
Diagnostika motora











Pneuservis
Pneumatiky a disky
Hliníkové a oceľové disky
Karosérie
Opravy karosérií
Autoklampiarske opravy
Autolakovňa
Opravy po havárii
Odťahová služba

 Inšpekčné a sezónne prehliadky
 Servisné intervaly
 Opravy všetkých vozidiel
Servis firemných vozidiel
	
 Výmeny olejov, filtrov
 Mechanické opravy
 Brzdy, spojky, výfuky
 Tlmiče, podvozky, riadenie









Testovanie bŕzd a tlmičov
Klimatizácie
Autobatérie
Autosklá
Výmeny autoskiel
Meranie geometrie
Diagnostika motora









Pneuservis
Pneumatiky a disky
Predaj náhradných dielov
Predaj autopríslušenstva
Predaj autodoplnkov
Elektroinštalácia
Opravy na splátky

Ponuka služieb:

AUTOFIX s.r.o.
Partizánska cesta 75
974 01 Banská Bystrica
tel.:	
048/4163228
0908/553535
mob.:	
0904/614442
mob.:	
autofix@autocrew.sk
Ponuka služieb:

KODRUS
Jovická cesta 629
048 01 Rožňava
tel.:	
055/7297085
0908/642 090
mob.:	
kodrus@autocrew.sk
Ponuka služieb:

KAUTOSERVIS s.r.o.
Rastislavova 88
040 01 Nemčice
tel.:	
038/5312211
kautoservis@autocrew.sk
Ponuka služieb:

ŠPIREK
Kúpelná 3
085 01 Bardejov
tel.:	
054/4748898
0907/972137
mob.:	
spirek@autocrew.sk
Ponuka služieb:

Auto BDM
Levická č.13
949 01 Nitra
tel.:	
037/7336884
037/7336884
tel.:	
0905/622136
mob.:	
matus-bdm@autocrew.sk

Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–16:30
So - Na objednanie
Loc: 48.315425
18.118687

Ponuka služieb:

Gabriel Švec
Školská č.1
935 61 Hronovce
tel.:	
036/7796025
0903/440276
mob.:	
autosvec@autocrew.sk
Ponuka služieb:

Otváracia doba:
Po–Pá 8:00–17:00
So - 8:00–12:00
Loc: 48.048007
18.650301
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r o zh o v o r

Ladislav Samohýl:
Když motor bugatky poprvé
zavrněl, byl to skvělý pocit…
Společnost Samohýl MB, a. s., proslula nejen
ve Zlínském kraji jako prodejce automobilů značky Mercedes-Benz. Stále aktivnější je
však i na poli renovace historických vozidel,
a to zdaleka nejen těch s trojcípou hvězdou
ve znaku. Aktuálně největším a celoevropsky
unikátním projektem, o němž jsme hovořili
s předsedou představenstva společnosti Ladislavem Samohýlem, je stavba dvacetikusové série věrných kopií proslulého závodního
vozu Bugatti 35 z 20. let.
Proč jste se rozhodli právě pro Bugatti 35?
Můj otec trávil hodně životních chvil s Eliškou
Junkovou, která právě na Bugatti 35 začínala
závodit. Byla naší rodinnou přítelkyní. Když jsem
byl malý, jezdili jsme s otcem za ní na návštěvy
do Prahy, kde bydlela v garsonce na švédském
velvyslanectví. Nebyla na tom finančně dobře,
ale Švédové ji velmi respektovali a ubytovávali ji
zdarma. Až po úspěchu v závodě Targa Florio jí
bylo uděleno ocenění zasloužilá mistryně sportu, spojené s penzí. My jsme jí vozili různé potraviny a snažili jsme se ji všemožně podporovat.
To ji vždycky potěšilo. Věděla, že máme k autům
blízko, takže nám věnovala různé filmy, dokumentaci, korespondenci, ceny… V 70. letech
mi dokonce darovala knihu s popisem pětatřicítky s osobním věnováním. A už tehdy vznikla
myšlenka vytvořit muzeum – kolekci závodních
Bugatti v čele právě s modelem 35, který zahájil
onu slavnou éru a ve druhé polovině 20. let byl
nejúspěšnější.
Máte ke značce Bugatti osobní vztah?
Určitě, o bugatky jsem se zajímal už jako kluk.
V šestnácti jsem získal první podvozek Bugatti,
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pro který jsem ale bohužel nesehnal motor,
a musel jsem ho prodat. Asi před sedmi lety
jsem pak ve Francii objevil polorozebranou
pětatřicítku s původním štítkem a originálním
rámem, s registrací ještě na původního holandského majitele z roku 1962. Rozhodli jsme se
pustit do práce a auto zprovoznit – právě pro
naše budoucí muzeum a ve spojení s artefakty
z Eliščina života. Byl jsem tehdy pevně přesvědčen, že vůz půjde dát dohromady. V průběhu let
mě ale tohle přesvědčení nejednou opouštělo,
protože to opravdu nebylo snadné…
Původně jste tedy plánovali zrestaurovat jeden originál. Co vás vedlo k tomu, že dnes
pracujete i na sérii dvou desítek věrných kopií pětatřicítky?
Hlavně problémy s díly. Uvedu příklad. Na origi-

nálu byly popraskané bloky od klikového hřídele. Je tam velmi tenký materiál – bugatka byla
vynikající díky spojení nízké hmotnosti s vysokým výkonem. Pokoušeli jsme se bloky svařit, ale
co jsme jeden den spravili, to druhý den prasklo
na jiném místě. Rozhodli jsme se proto vyrobit si
bloky vlastní a začali modelovat formy, což nám
s vychytáním všech technologických problémů
zabralo rok a půl. Postupně jsme z podobných
důvodů začali vyrábět i další součásti vozu. Něco
jsme zkoušeli objednat v zahraničí, třeba chladič
z Argentiny. Poslali nám ale takový zmetek, že
nešel použít, navíc se odmítli bavit o reklamaci… Zároveň jsme si uvědomili, že jsme do technologií na výrobu dílů investovali už přes dvě stě
tisíc. Tak jsme si řekli, že by byl nesmysl odlít vždy
jen jeden díl, a pustili se kromě restaurování originálu i do stavby série kopií.

r o zh o v o r

Co všechno si dokážete sami vyrobit?
Dostali jsme se třeba i k podvozkovým částem.
Zvládáme ale odlévat například také kompletní karburátory. Jiná cesta nebyla – sehnat takový počet původních karburátorů je nadlidský
úkol. Navíc jsou originální díly velice drahé, třeba za zapalování po mně na Slovensku chtěli
šest tisíc euro. Tak jsme postupně vyráběli, co
šlo. Ještě nejsme se vším hotovi, některé věci
nás teprve čekají. Spolupracujeme i se specializovanými slévárnami, aktuálně na vodní
pumpě. První dva postavené motory pro kopie pětatřicítky jsou na ponku, už se dá i otočit
klikou. Přes zimu plánujeme záběh a odzkoušení.
V jakém stadiu je restaurování originálu?
Už jsme zpojízdnili Bugatti 37, což je šestnác-

ovládáním. Prostor pro řidiče je tak malý, že
s běžnou botou nemáte šanci sešlápnout
plynový pedál – musíte buď naboso, nebo
ve speciální obuvi. A je to tvrdá motokára
s velmi špatným odpružením… Také pořád
musíte korigovat utíkající zadní část auta. Mám
hlubokou úctu ke všem, kteří s tím závodili
a dobývali úspěchy.

Kolik lidí se na projektu podílí?
Máme specializovanou renovační dílnu v Otrokovicích, ve které pracuje čtrnáct lidí. Najdete
tam dřevomodelárnu, galvanovnu, nástrojařskou dílnu atd. Externě se ale na bugatkách
na různé úrovni podílejí desítky lidí.
Když už jsme u čísel – jakou rychlost Bugatti
35 vyvine a kolik se jich dodnes dochovalo?
Modelová řada vycházející z pětatřicítky se dále
vyvíjela, a to i výkonnostně. Špičkový model 51
s motorem o dvou stech koních jel přes 200 kilometrů v hodině, standardní pětatřicítka zvládala asi 180. Pneumatiky, které se ke stavěným
kopiím také vyrábějí, jsme pro jistotu testovali
na 230. A zvládly to. Co se týče dochovaných
aut, originálů Grand Prix je na celém světě kolem 180.
Celý váš projekt je také dobrá propagace
historie Bugatti…
Jsme bohužel jedna z posledních kulturních zemí
v Evropě, kde není Bugatti klub a kde se o historii
těchhle skvělých vozů skoro nemluví. Přitom oficiálně se k nám do druhé světové války dovezlo
přes sto bugatek a neoficiálně podle mě ještě tak
čtyřicítka dalších. Doufám, že muzeum veteránů,
které ve Zlíně brzo bude a pro které jsme s bugatkami vlastně začali, to pomůže změnit.

tistovka čtyřválec. Vyráběla se souběžně s osmiválcovým modelem 35. I sedmatřicítka je
spojena s Eliškou Junkovou – na tomto voze
trénovala právě na závod Targa Florio. A jezdilo
s ním u nás mnoho zajímavých jezdců, třeba
Miloš Bondy. Karoserie modelu 37 je stejná jako u 35, tedy Grand Prix, rozdíl je pouze
v kratším motoru a nižším výkonu.
Už jste se v sedmatřicítce projel?
Samozřejmě, seděli v ní všichni, kdo se kolem
tohohle projektu točí. Řeknu vám, je to opravdu specifické auto s ne zrovna jednoduchým

Ale musí to být úžasný pocit, že?
Byl to obrovský zážitek a úžasné zadostiučinění,
když motor poprvé zavrněl a auto se rozjelo. Pro
mě i pro všechny lidi, co na tom ta léta na dílně
trávili. Někdy se ztrácel i optimismus, protože ne
vždy nám všechno vycházelo. Třeba modelování a odlévání kol byla nekonečná práce. Z kola
vyčnívají lopatky, které ženou vzduch na brzdy,
přičemž pozice každé z nich je jiná. Musel je
opracovávat speciální program, bylo to prostě
neskutečné… Udělat některé věci, které naši pradědové ve 20. letech běžně uměli, je dnes zkrátka přes všechen rozvoj technologií problém.
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r o zh o v o r

Hodláte hotové kopie prodávat?
Přestože jsem tahle auta zatím nikde oficiálně
nenabízel k prodeji, už se nám ozvala spousta zájemců z různých zemí, včetně Číny nebo
Maďarska. Maďarský sběratel se byl podívat
přímo tady u nás, sám vlastní jednu rozebranou
nekompletní bugatku. Teď jednáme o tom, že
naše dílna by mu vůz doskládala a zpojízdnila.
A to je i směr, kterým se dá jít třeba v oblasti výměny dílů.

Plánujete rozjet i další podobné projekty?
Už nyní na nich pracujeme, například na sérii
Alfy Romeo. Aktuálně máme rozdělaný model
Monza. Opravujeme také několik kompresorových mercedesů a další exponáty pro budoucí
muzeum. Není to ale otázka několika měsíců,
renovace každého vozu trvá minimálně 2 500
pracovních hodin a obvykle jde o 2–3 roky.

Které konkrétní historické vozy jsou vám
kromě bugatek blízké?
Mám rád meziválečné mercedesy. Třeba model
380, který zrovna sestavujeme. Jde o osmiválec
o objemu 3,8 litru s velkým kompresorem.
A který z veteránů je váš největší miláček?
K „osobnímu užívání“ mám Mercedes 300 SL

Gullwing se dveřmi otevíranými nahoru. To je famózní auto… Když už je práce moc a člověka bolí
hlava, je nejlepší všeho nechat a projet se v něm…

M i ro s l a v M a š e k
externí spolupracovník
text a foto
Samohýl Motor Holding, a.s.
Pan Ladislav Samohýl je obchodním partnerem
společnosti Inter Cars od samotného začátku
jejího působení v České republice. Jeho zkušeností a znalostí českého trhu s automobily
a náhradními díly jsme měli možnost využít při
otevírání první pobočky Inter Cars v ČR, konkrétně ve Zlíně jejímž byl frenčízantem. V současné
době jeho další společnosti spolupracují se
zlínskou pobočkou na dodávkách značkových
náhradních dílů a zároveň je i dodavatelem automobilů pro naši společnost.
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r u b r i k a

Co nabízíme?

spojení se silným a spolehlivým partne‑


rem v oblasti dodávek náhradních dílů
stabilní zázemí celoevropské sítě

speciální nákupní podmínky a bonusy

společný a cílený marketing na celostátní

i regionální úrovni
výraznou finanční podporu, reklamu,

marketing a vybavení autoservisu
kompletní softwarové řešení pro profe‑

		 sionální autoservis
členství ve VIP Clubu Inter Cars

pravidelná odborná školení

 zapojení do fleet programu IC

Vaše předpoklady
nezávislý autoservis

minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské


		zvedáky
potřebné servisní vybavení pro diagnostiku

systémů a odbornou montáž dílů
poskytuje široké spektrum profesionállních

služeb
samostatné prostory pro příjem zakázek

(příjemné prostředí pro zákazníka servisu)
parkovací místa pro zákazníky servisu

zájem na stamilním rozvoji firmy, včetně stabili‑

zace pracovníků a jejich odborném vzdělávání

www.q-service.eu
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q - s e r v i c e

Servisný koncept: Q-Service
Detvianski žandári, hore Grúňom plačú, že nemôžu chytiť Očovského baču....

povedať aj úspešný obchodný partner, akým je
spoločnosť IC.

ponúkame všetky potrebné servisné úkony, ktoré
si vyžaduje porucha na danom aute.

Veru, už v dávnych ľudových piesňach sa spomína, čím je mestečko Detva preslávená. Nie je
to neschopnými žandármi, ale šikovným podpolianskym ľudom, ktorý bol pracovitý, šikovný,
tanečne a hudobne nadaný. Vieme veľmi dobre,
že mestečko Detva, ktorej prvá zmienka o vzniku
obce siaha do roku 1638, je v dnešnej dobe známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou. V roku

Dnes chceme čitateľom priblížiť aj Vaše rozhodnutie o vstupe do konceptu Q-Service.
Prečo takýto úspešný značkový servis s tak
renomovanou a v Európe známou značkou sa
rozhodol vstúpiť do konceptu Q-Service?
Ako som už povedal na začiatku, so značkou Citroen spolupracujeme od roku 1998. Náš autoservis
ALK mohol do tejto chvíle ponúkať služby výhradne len pre značku Citroen. Ale v tomto motorickom svete plnom iných značiek sme boli nútení
siahnuť po niečom takom, ako nám bolo ponúknuté od spoločnosti IC a to je koncept Q-Service.

Akým profesionálnym tímom disponuje Váš
servis?
Momentálne nášmu zákazníkovi sú k dispozícií
traja mechanici, jeden lakýrnik a externe máme
jedného klampiara.

Čo Vám ponúka tento koncept a čo očakávate
od konceptu Q-Service?
Ja tomu hovorím „hodená rukavica“ bola správne mierená a hodená v správnom čase. Tento
koncept s veľkým logom a písmenom „Q- teda
kvalita“ nám otvorila cestu a možnosť zaujímať
sa o všetky automobilové značky, ktoré jazdia
po našich cestách. Získavame správne informácie
napr. na certifikovaných školeniach, ktoré sú pre
našu prácu a rýchlo sa vyvíjajúcu pretechnizovanú dobu veľmi užitočné a potrebné. Ďalej sú
to softvéry, ktoré sú tak isto dôležitou súčasťou
nášho servisu a nesmiem zabudnúť na správne
technické vybavenia, ktoré na opravu všetkých
automobilových značiek potrebujeme, bez nich
by sme veľmi ťažko mohli opravu uskutočniť.
K tomuto balíku vedomostí a technickej podpore
sú potrebné aj kvalitné náhradné diely, ktoré nám
spoločnosť IC dodáva.
Od konceptu očakávam spoľahlivosť voči servisu,
flexibilitu a neustálu starostlivosť, rozvoj a lojalitu.

Človek, aby dokázal čeliť dennodennému
pracovnému kolobehu, mal by myslieť aj
na regeneráciu, oddych a relax. Ako sa Vám
darí skĺbiť prácu a relax?
Máte pravdu, táto práca je dosť časovo náročná, ale na oddych, hlavne s mojou rodinou, si
čas nájdem. Radi v lete chodíme k moru, ale aj
na turistiku a v zime hor sa lyže na plecia a vyrážame na svahy pokryté krásnou bielou perinou.....
( smiech)

1787 Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú
bryndziareň (manufaktúru na výrobu bryndze)
na Slovensku. Výrobky z tejto bryndziarne prispeli k dobrému menu Detvy a stali sa známe aj
v zahraničí, najmä v Rakúsku a Amerike. V roku
1811 bola Detva nríslušných výsad. V 20. storočí
do vývoja Detvy veľmi výrazne zasiahlo vybudovanie strojárskeho podniku Podpolianskych
strojární (PPS). Štatút mesta získala Detva v roku
1965 a centrom rovnomenného okresu sa stala
v roku 1996.
Do mestečka pod Poľanou som zavítal nielen
vďaka jej histórii a kráse, ale hlavne aby som vám,
milí čitatelia, predstavil nového partnera servisnej
siete Q-Service – AUTOSERVIS ALK – Detva.
Autoservis ALK je situovaný na kraji ulice M. R.
Štefánika, ktorá priamo križuje hlavnú cestu spájajúcu mestá Lučenec a Zvolen.
Vznik servisu siaha do roku 1992. V tomto roku
začínal ako predajňa náhradných dielov, klampiarska dielňa a lakovňa. Po dobrom dvojročnom
rozbehu a potrebe posunúť sa o krok ďalej sa
majitelia, teraz konatelia pán a pani Balážoví, rozhodli v roku 1994 rozšíriť svoj servis a predajňu
o „showroom“ značky HYUNDAI. Ako čas plynul,
skúsenosti v predaji značkových áut a servisu narastali, zákazníkov pribúdalo a servis ALK sa dostal
po štyroch rokoch opäť na križovatku rozhodovania a zmien v pracovnom kolotoči. V roku 1998
servis vymenil značku HYUNDAI za značku CITROEN a pri značke CITROEN zotrváva až dodnes.
Odkedy spolupracuje Váš servis so spoločnosťou Inter Cars (IC)?
So spoločnosťou IC sme začali spolupracovať
hneď ako vstúpila na slovenský trh od roku 2005
a spolupráca pretrváva až dodnes. Je dobré, keď
aj za značkovým servisom stojí veľký a môžem
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Čo ponúka Váš servis dnešnému motoristovi?
Máme k dispozícii 4 zdviháky do 3,5 t, lakovací
box, automatickú plničku klimatizácie. V podstate dnešnému zákazníkovi ponúkame komplexnú
starostlivosť. Začal by som bežnými servisnými
prehliadkami, ďalej sú to kontroly podvozkov,
klampiarske a lakýrnicke práce, diagnostika motorov, digitálna geometria, kompletný klimatizačný servis ako aj pneuservis. Môžem povedať, že

Akú víziu máte s Vaším servisom, kam sa
chcete v najbližšej dobe posunúť?
Chceme rozbehnúť v blízkej dobe servis iných
značiek do takej miery, ako máme rozbehnutý
značkový servis a postupne oddeliť značkový
servis od servisu iných značiek.

V mene našich čitateľov sa chcem poďakovať
za rozhovor Ing. Mariánovi Ruszovi, ktorý je
spolumajiteľom Autoservisu ALK a je aj vedúcim a prijímacím technikom servisu.
Prajem Autoservisu ALK, ktorý vstúpil do konceptu Q-Service, veľa spokojných zákazníkov.
Lebo nie nadarmo sa hovorí, „náš zákazník
náš pán“.

Kontakt:
AUTOSERVIS ALK, spol.s.r.o.
M.R.Štefánika 858
962 12 DETVA
www.q-service.sk
tel.: +421 45 54 55 876,
		+421 45 54 55 463,
fax: +421 45 54 10 180
mob.: +421 915 810 300
e-mail: alk@q-service.sk

I n f o r m ác i e

pr e V á s

Školenia od Inter Cars - jeseň 2011
Vážení čitatelia, zákazníci, obchodní
a servisní partneri.
„Učte sa, ako by na tom závisel váš život....,pretože
na tom váš život závisí!“

/Robert T. Kiyosaki/
V poslednom čísle IC Journalu sme vám predstavili školiace centrum našej spoločnosti Inter
Cars (IC), ktoré sa nachádza v Nových Zámkoch.
Spomenuli sme vám aj školenia, ktoré sme pre
vás pripravili v roku 2010, a načrtli sme, čo vás
čaká aj tento rok.

Prvú polovicu roka už máme zdarne za sebou. Bilancia polročnej aktivity bola viac než priaznivá, 22
školení a celkový počet 344 účastníkov školení.
Ďalšie zaujímavé školenia, ktoré pre vás od septembra pripravujeme si môžete pozrieť v priloženej tabuľke alebo na našich webových stránkach, www.intercars.sk, www.qualityservice.
sk, www.q-service.sk.
Aj vzdelávanie a nasávanie nových informácií je rastom nášho sebavedomia. A ako hovorí staré urugvajské príslovie „nikto učený z neba nespadol...“.

Preto, milí čitatelia, mechanici, keď vám záleží na vlastnom rozvoji a zvyšovaní odbornosti
a hlavne chcete sa dozvedieť zaujímavé a nové
informácie, ktoré vás posunú o krok ďalej vo vašej profesionálnej práci, tak neváhajte a prihláste
sa na školenia prostredníctvom vašich obchodných zástupcov alebo priamo cez hore uvedené
webové stránky.
Teším sa na vás na niektorom zo školení, ktoré
pokračujú už od septembra 2011.

Prehľad školení jeseň 2011 v Inter Cars SR
Dátum

Miesto

28.9.2011

Nové Zámky

30.9.2011

Košice

4.10.2011

Nové Zámky

5.10.2011

Banská Bystrica

6.10.2011

Košice

11.10.2011

Banská Bystrica

12.10.2011

Banská Bystrica

13.10.2011

Banská Bystrica

18.10.2011

Nové Zámky

19.10.2011

Banská Bystrica

20.10.2011

Banská Bystrica

27.10.2011

Žilina

Školiteľ

Názov školenia

Témy školenia
- konštrukcie a princípy rôznych systémov CR

Bosch

Dieselové motory I. - Systémy Common-Rail

- diagnostika a oprava systémov Common-Rail
- výmena jednotlivých dielov CRS
- kódovanie po výmene vstrekovača
- riešenie častých problémov v praxi

28.10.2011

Banská Bystrica

2.11.2011

Nové Zámky

3.11.2011

Košice

9.11.2011

Košice

HD Elektronika

Sériová diagnostika II

LUK

Spojky a zotrvačníky

využitie sériovej diagnostiky v praxi,popis DTC kódov
dvojhmotové zotrvačníky, samonastavitelné spojky SAC, centrálne vypínacie ložiska CSC,
systémy s dvojitou spojkou - konštrukcia, funkcie, technické informácie, montážne tipy,
RepXpert

HD Elektronika

Paralelná diagnostika II.

využitie paralelnej diagnostiky v praxi,základné princípy meraní

Brzdové systémy, systémy

„Super kit“, Elektrická parkovacia brzda ERA, Brzdové kvapaliny a ich rozdiely, Hardvér pre

riadenia a zavesenia

brzdové systémy: diagnostické prístroje, Elektrická energia - hydraulické EPHS, Elektrický

Brzdy: typy a funkčnosť, skúšanie a výroba jednotlivých prvkov, oprava pomocou sady
TRW

posilňovač pásu Drive, Mechanizmus riadenia

11.11.2011

Nové Zámky

15.11.2011

Nové Zámky

16.11.2011

Košice

HD Elektronika

Sériová diagnostika III

Pomalo - bežná časová základňa ( napäťové snímače), synchronizovaná časová základňa (
akčné členy + vstupy/ výstupy)
diagnostika systémov združených vstrekovačov

Bosch

Dieselové motory II. -

- konštrukcia systému

Systémy so zdrduženými

- diagnostické postupy a testovanie

vstrekovačmi PDE/UIS

- pokyny pre výmenu komponentov
- praktické ukážky a cvičenia

HD Elektronika

Paralelná diagnostika III.

Pomalo - bežná časová základňa ( napäťové snímače), synchronizovaná časová základňa
(akčné členy + vstupy/ výstupy)
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Společnost Inter Cars srdečně zve všechny zákazníky a dodavatele na 11.
Veletrh náhradních dílů, nářadí a dílenského vybavení – Targi 2011.
Veletrh se letos uskuteční v termínu 2. - 4.9. 2011 na novém místě – letišti
Bemowo ve Varšavě a bude trvat o den déle.
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Všichni návštěvníci budou mít jedinečnou možnost seznámit se s většinou moderních typů pneumatik a nejnovějšími
technickými systémy LPG, klimatizací
a vstřikování paliva. Dále bude předveden
současný sortiment automobilových baterií, autopříslušenství, karosařiny, autolakýrnictví, mazadel a automobilové chemie.
Inter Cars SA se ve spolupráci s týmem
VTG a mezinárodními hvězdami motoristického sportu postarají o vzrušující sportovní emoce a dávku adrenalinu, zatímco
na pódiu budou střídat nádherné dívky
s hvězdami šoubyznysu.

MotorShow
Boj o titul nejsilnějšího servisu

Výstava
Stejně jako v předešlých ročnících bude
nejdůležitější část veletrhu tvořit výstava
náhradních dílů pro osobní automobily,
dodávky a nákladní vozy, spolu s prezentací moderních přístrojů a nezbytného vybavení každého autoservisu.
Nebudou opomenuti ani milovnici motocyklů a skútrů, pro které bude připraveno
velké množství prezentací nových modelů
a příslušenství. Fanoušci off-roadů a tuningu si také přijdou na své díky široké škále
náhradních dílů a doplňků, samozřejmostí
je také bohatý sportovní doprovodný program.

MotorShow bude skutečným svátkem pro
fanoušky motorismu. Během veletrhu budou mít návštěvníci možnost spatřit speciály pro závody ve zrychlení na 1 míli a driftwhow. V části výstaviště, označené DRIFT
TAXI, budou mít zájemci možnost svézt se
v „drifting caru“, např. v Nissanu Skyline R34.
Kromě toho je pro návštěvníky přichystáno
speciální překvapení – Jetcar (auto s proudovým motorem). Vůz, s výkonem v přepočtu přes 15 000 koňských sil, představí
Grzegorz Staszewski, majitel VTG Q-Service
Motorsportu.
11targi.intercars.com.pl
Na internetové adrese 11targi.intercars.
com.pl, najdete mnoho doplňujících informací o dodavatelích, školeních a doprovodných akcích.

J o a n n a K ró l
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Motointegrátor
Fleet
Spoločnosť Inter Cars na Slovensku prostredníctvom svojho oddelenia „Fleet“ úspešne spolupracuje i s firmami, ktoré majú rozsiahly vozový park zložený z viacerých značiek, pričom
prostredníctvom svojich pobočiek prevádzkujú
svoje automobily po celom území Slovenskej
republiky.

Túto ekonomickú výhodu ponúkame našim
fleetovým zákazníkom zabezpečením servisov,
ktoré vykonávajú opravy na úrovni OE servisov.
Väčšina servisov je súčasťou servisnej siete Q-Sevice, Auto Crew alebo je zapojená do programu Quality Service, čím garantujeme kvalitnú
a efektívnu prácu pre svojich zákazníkov. Servisy,

Sortiment dílů Inter Cars
 nejširší nabídka náhradních dílů pro evropská
a asijská osobní vozidla na českém trhu

 13 poboček v ČR pro jejich plynulou distribuci
vykonávajúce fleetové opravy, montujú náhradOddelenie „Fleet“ úspešne zabezpečuje fleetVýrobky uvedených značek dodávané
né diely v prvovýrobnej kvalite zo sortimentu
-servis automobilov 11 firmám na území Slormou Inter Cars, jsou originálními nebo
Inter Cars. Vďaka tomu môžu byť na základe blovenskej republiky.
Spolupráca
s
ďalšími
klientmi
kvalitativně rovnocennými* náhradními
výnimky servisované v sieti fleet-servisov
je v štádiu
rokovaní.
díly ve smyslu §2, odst. 1 bod rkovej
vyhlášky
aj automobily, ktoré sú ešte v záruke.
č.31/2003 Sb.
Spoločnosť Inter Cars ponúka svojimi fleet-služ* Kvalitativně rovnocenný je náhradní díl vyráběný výrobcem ND,
V mesiaci jún sme z dôvodu zlepšenia
bami týmto
firmám okrem efektívnej spoluprákterý dosahuje nebo překračuje kvalitu dílů použitých pro montáž
vozidla
v oblastinákladov
konstrukce, na
výroby
a funkce.
a sprehľadnenia vytváraných kalkulácií pristúpili
ce najmä zníženie
opravu
vozok prechodu na dva nové softvéry od firiem DAT
vého parku a zjednotenie hodinových sadzieb
a TEAS.
za opravu automobilov rôznych značiek.

f l e e t

FLEET

Softvér od firmy DAT je kalkulačný program
Silver DAT, vďaka ktorému je možné vyhotoviť
kalkulácie presne na konkrétne vozidlo.
Program Caris nám slúži na presnú evidenciu
kalkulácií a na prehľad opráv, ktoré boli na automobiloch vykonané. Prostredníctvom tohto
programu môžeme sledovať i termíny pravidelných ročných prehliadok na nami servisovaných
vozidlách.
Obidva vyššie uvedené programy sú overené
v praxi v sieti Inter Cars South a spoločnosť Inter Cars Slovenská republika pristúpila k nim
za účelom zjednotenia fleet-programu. Z tohto dôvodu je Inter Cars schopný zabezpečovať
servis automobilov i firmám, ktoré majú svoju
pôsobnosť vo viacerých krajinách.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Inter
Cars Slovenská republika sa snaží o ponuku kvaFLEET
litných služieb svojim fleet-zákazníkom
na troch
úrovniach:
	
ekonomickej – zabezpečením ekonomických výhod pre zákazníka
znížením nákladov na opravu jeho
vozového parku;
	
technickej – zabezpečovanej kvalitným servisom automobilov pre zákazníka;
	
informačnej – prostredníctvom informatívnych výstupov z novozavedených programov SilverDAT a Caris.
Veríme, že spoločnosť Inter Cars na Slovensku
ponúka svojim fleet-zákazníkom obojstranne
zaujímavú spoluprácu, ktorej kvalita sa bude neustále prehlbovať.
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IC_CALCULATOR

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KALKULACE
A OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Inter Cars Vám přináší unikátní softwarové řešení, které Vám uspoří čas
s identiﬁkací, vyhledáváním a výběrem náhradních dílů a ušetří peníze
Vám nebo Vašim zákazníkům - majitelům vozidel.
Jedná se o vzájemně provázaný a na sebe navazující software, pomocí kterého jednoznačně a rychle vyberete
okamžitě dostupný náhradní díl ze sortimentu Inter Cars potřebný pro opravu vozidla, včetně jeho ceny a možnosti
okamžitého objednání.
Protože na základě rozkódování VIN CODE vozidla pracujete s informacemi dodanými výrobcem pro konkrétní
automobil, máte zaručeno jednoznačně správné určení potřebného dílu použitého při montáži toho konkrétního vozu
(dozvíte se tzv. OE číslo a cenu dílu použitého při montáži) a to bez různých alternativ, které se vyskytují u stejného
modelu s jinou výbavou nebo u jiné výrobní série.
Takto precizně vybrané náhradní díly (podle OE čísel) převede další navázaná softwarová aplikace během několika
vteřin na nabídku okamžitě dostupných dílů ze sortimentu IC s tím, že je eliminována možnost chybného výběru případné alternativní možnosti dílů pro jinak vybavený model nebo jinou výrobní sérii vozidla. Takto vybraný díl jednoduše přidáte do „nákupního košíku“ a objednáte jeho dodání v nejbližším termínu.

HLAVNÍ VÝHODY
• Informace o vozidle ze zdrojů výrobce zaručí jednoznačnou správnost výběru náhradního dílu
pro opravu vozidla
• Rychlost s jakou docílíte výběru správného a dostupného dílu ze sortimentu Inter Cars ušetří čas Vám
i majiteli vozidla tím, že náhradní díl odpovídá tomu demontovanému „na první pokus“
• IC_CALCULATOR Vám dá okamžitou informaci o absolutní i procentuální ﬁnanční úspoře při použití
vybraných dílů Inter Cars vůči cenám dílů výrobce vozidla (ceny jsou výrobcem měsíčně aktualizovány)
• Unikátní systém jen v návaznosti na sortiment dílů dodávaných společností Inter Cars

PRINCIP POUŽITÍ:
Při práci jsou použity tři spolupracující
a na sebe navazují software
1) SilverDAT II – informační systém pro opravy vozidel
2) TecDOC – databáze náhradních dílů
3) IC_CALCULATOR a elektronický katalog IC_WEBCAT

Autoservis pomocí SW SilverDAT II rychle vybere požadovanou pracovní operaci a k ní potřebné náhradní
díly (objednací čísla a ceny OE) a na základě své
zadané sazby za práce přesně zkalkuluje cenu opravy
v normočase dle výrobce. Takto exaktně vybrané
náhradní díly IC_CALCULATOR převede na aktuálně
dostupné odpovídající díly ze sortimentu IC a servis
může jejich dodávku bez prodlení objednat.

KALKULACE SERVISNÍ
ZAKÁZKY SILVERDAT II
SilverDAT II slouží pro přesnou kalkulaci ceny opravy nebo servisu automobilu, za použití časových norem dle výrobce
vozidla a originálních dílů pro danou značku, které jsou pro konkrétní vozidlo jednoznačně identifikované dle VIN. Je
akceptovaný evropskými pojišťovnami při likvidaci pojistných událostí. Rozsáhlá databáze vozidel čerpá z přímé spolupráce s jejich výrobci. Aktualizace 1x měsíčně.

1

2

Po spuštění programu se otevře hlavní okno
s přehledem všech uložených zakázek, ve kterém je možné vyhledat konkrétní již provedenou zakázku podle RZ, data, kódu výrobce
vozidla, názvu/kódu spisu apod. V případě,
že se jedná o nového zákazníka nebo vozidlo,
založíme novou zakázku pomocí tlačítka Nově
založit.

První okno nově zakládané zakázky nabízí
zapsání potřebných údajů pro zpracování pojistné události (datum vzniku poj. události, datum
prohlídky likvidátorem, rozsah kalkulace – pouze
čelní sklo nebo celý skelet, atd.), včetně možnosti
připojení fotografií poškozeného vozidla nebo
čelního skla. Pokud chceme kalkulovat pouze
servisní zakázku bez spolupráce s pojišťovnou,
můžeme tento krok jednoduše přeskočit.

4

5

V okně výběru vozidla identifikuje uživatel konkrétní vozidlo buďto pomocí klasického stromu,
kdy zvolí výrobce vozidla, model, motorizaci,
apod., nebo využije funkce VIN dekodéru. Tato
funkce umožní uživateli po zadání VIN kódu
a odeslání požadavku, přesně identifikovat
vybrané vozidlo včetně standardní a příplatkové výbavy, motorizace, odstínu laku a dalších
detailů.

7

V rámci každé zakázky je možno nastavit
několik druhů sazeb za práci (mech. práce,
karosářské práce, elektrikářské práce) včetně
sazeb za použití speciálních montážních prostředků, slevy v případě opravy poškozeného
dílu apod.

8

Zadávání dílů zahrnutých do kalkulace opravy se provádí pomocí grafického rozhraní, které
prostorově zobrazuje jednotlivé díly a skupiny vozidla. Díky integrované logice oprav jsou při
kalkulaci automaticky zohledňovány všechny související práce a zároveň je eliminována jejich
duplicita. Barevné rozlišení u symetricky se vyskytujících dílů (např. pravý a levý přední tlumič,
světlomet, atd.)zvyšuje přehlednost zobrazení. Ke každému vybranému dílu jsou pak automaticky
přiřazeny příslušné pracovní časy.

Celou zakázku je možné buď kalkulovat a uzavřít a zároveň vytisknout
zákazníkovi přehled vybraných náhradních dílů a potřebných pracovních
úkonů nebo lze zakázku pouze uložit a případně doplňovat nebo nahrazovat
pracovní úkony dle rozsahu opravy.

3

V následujícím okně vyplní uživatel programu
identifikační údaje zákazníka a pokračuje
k oknu výběru konkrétního vozidla.

6

Program SilverDAT II nabízí kromě kalkulace
běžné servisní zakázky také přesnou kalkulaci
lakování buď podle technologie výrobce nebo
unikátní metodou „EUROLAK“, která vychází
z ceny lakovacího materiálu na jednotku plochy, kterou servis na konkrétní opravu použije.

9

V případě, že majitel vozidla požaduje provést
na vozidle také servisní prohlídku, lze si potřebné
úkony a doporučené práce zobrazit v políčku
Údržba. Zde se v levé části obrazovky uživateli
zobrazí intervaly prohlídek stanovené pro konkrétní
typ vozidla (identifikace dle VIN) a v pravé části
potřebné náhradní díly. Automaticky zde zůstanou
položky dílů, které se v rámci servisní prohlídky
také často využívají (brzdová kapalina, čistič brzd,
žárovka světlometu, atd.). Ceny těchto dílů je
možné buď ručně doplnit nebo je uživatel dosadí
z ceníku náhradních dílů uložených pod konkrétním vozidlem.

motor | podVozek | serVis

Jako systémoVý specialista na motory a podVozky
pečuJeme organizoVáním školení o aktuální speciální znalosti V opraVnách.
Celý systém v OE kvalitě od jednoho dodavatele: Zjednodušte své obchodní procesy od dodávky přes skladování až po prodej se systémovým specialistou RUVILLE.
Všechny naše komponenty pro běžné typy evropských i asijských vozidel jsou
na sebe navzájem optimálně přizpůsobeny – to zajistí větší úspěch a spokojenost
i ve vašich opravnách. Spolehněte se na partnera, který vás posune kupředu.
Více informací na www.ruville.de
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VIP Club
Inter Cars 2011
Vážení zákazníci, členovia VIP Clubu,
opakovať informácie o tom, čo je VIP Club Inter Cars, je po 6 rokoch jeho fungovania zrejme zbytočné, naviac pravidelne vás v IC Journale a na našich internetových stránkach informujeme o aktuálnom dianí, o akciách, ktoré práve prebehli, a o tých, ktoré nás iba čakajú. A práve poslednou
oblasťou tzn. tomu, čo vás čaká, by sme sa chceli venovať v tomto vydaní.
Aktuálny ročník VIP Clubu ide pomaly, ale iste do finále a vy máte najneskôr do 31.12.2011 možnosť získať niektorú z VIP kariet. Akú bude mať
hodnotu práve tá vaša, záleží len na vás. Sami si môžete zvoliť podľa svojej chuti a toho, čo je vám najbližšie, buď odpočinok na plážach známych
letovísk, adrenalín a zábavu alebo niečo dobrodružnejšie v podobe dovolenky v exotickej krajine.

Na čo sa teda môžete vo VIP Clube Inter
Cars 2011 tešiť?
1. 9-dňový pobyt na úžasnej Kube
- september 2012
- ubytovanie v hoteli*****, služby all inclusive
Kuba, ako ste si ju vysnívali. Hotel s polohou priamo pri Atlantickom oceáne v jednej
z najlepších štvrtí Havany. Prvý drink? Možno
v našom obľúbenom jazzovom bare La Zorra
y El cuervo, Mojito alebo radšej ron collins?
Privíta vás Che na Námestí revolúcie, najdlhšia cigara na svete zapísana v Guinnessovej
knihe rekordov na dosah. Námestie katedrály, miesto, kde si samotný Fidel Castro vymenil po dlhých rokoch uniformu za oblek.
Miestna kapela vám zahrá vašu prvú Guantanameru. Budete prekvapení originálnosťou
hudobných nástrojov. Pestré Kubánky, ktoré
vás vybozkávajú do červena. Zoznámite sa
s tajomstvom kubánskeho rumu. Miesto, kde
bola Havana založená, prastará Ceiba vám
porozpráva o tajomstvách guvernérov. Capitolio, Centrálny park a Prado, plné ťažkého
mramoru a ľahkých žien. Vsadíte si na baseball, vymeníte byt, zacvičíte si s pioniermi
alebo zhotovíte neuveriteľné fotografie ešte
neuveriteľnejších amerických veteránov,
v ktorých sa možno vozieval aj Al Capone?
Hemingway vedel, prečo túto krajinu miloval a vy sa zaľúbite tiež. Najlepším daiquirim
na svete si možete v najslávnejšom bare la
Floridita štrngnúť priamo s maestrom stratenej generácie, a potom si potriasť pravicou
s barmanom v typickom červenom smokingu. Ochutnáte aj mojito a la Hemingway?
Hudba z Bodeguita del Medio sa nesie celou
Starou Havanou. Oddych a vychutnávanie
servisu All Inclusive. Individuálne aktivity,
naučíte sa tancovať salsu? Súťaž o to, kto
rozozná sedemročný rum od trojročného.
Futbal na pláži. Krásne kubánske dni.
60 kreditov

2. Nezabudnuteľná rybačka v Nórsku
- máj 2012
Rybačka, akú ste ešte nezažili!, Nórsko je krajina, ktorá láka turistov svojou prírodnou krásou.
Každoročne obdivuje očarujúce nórske fjordy
množstvo turistov. Ale najväčšou lahôdkou je
neopakovateľná rybačka, na ktorú vám garantujeme, že nebudete sklamaní. Rybačka v Nórsku
určená pre skúsených rybárov, ako aj úplných
začiatočníkov! Letecky do Trondheimu, na rybársku základňu minibusom. Kompletný rozsah
služieb, ubytovanie v rybárskych domoch, tomu
zodpovedajúce pohodlie. Účastníci majú k zapožičaniu všetko potrebné vybavenie pre rybolov: plávajúci rybársky oblek, lode vybavené
navigáciou, potreby pre lov a spracovanie rýb,
termotašky pre transport zmrazených úlovkov.
Kurz vedie skúsený lektor morského rybolovu,
ktorý poskytuje teoretickú i praktickú prípravu
morského rybolovu v Nórsku. Skvelý zážitok!
30 kreditov
3. Formula 1
- jún – september 2012
F1 zážitok, ktorý treba počuť na vlastné uši!
Poďte s nami na F1. Vychutnajte si pravú atmosféru pretekov Formuly 1. Pripravíme pre
vás nezabudnuteľný predĺžený víkend v znamení
rýchlych strojov, čistých emócií a obratnosti.
Závod F1 je nielen kúzelný šport, ale zároveň
taktiež jedna z najväčších svetových športových
udalostí. V komplexnom bloku získate okrem
špičkového servisu (letenky, ubytovanie v hoteli, presuny autobusom) aj víkendovú vstupenku
na tribúnu pretekov F1. Tréningové jazdy, kvalifikácia a hlavne preteky sezóny! K dispozícii je aj
doplnkové vyžitie pri prezentačných stánkoch
automobilových značiek a tímov. Náš zájazd
na F1 vás dostane do atmosféry tejto veľkolepej
oslavy rýchlosti !!
30 kreditov

4. Relaxačný 8-dňový pobyt v Egypte
- máj 2012
- ubytovanie v hoteli****, služby all inclusive
Egypt je krajina opradená mýtmi, záhadami
a tajomstvom, plná kontrastov, zem rozpálených saharských púští a životodarného Nílu.
Zem slávnych faraónov a fascinujúceho podmorského sveta lákajúceho potápať sa. Najznámejšia staroveká civilizácia, na jeho území sa
nachádzajú významné pamiatky ako pyramídy
v Gíze, Sfinga, Údolie kráľov, Posvätné mesto Luxor, Chrámový komplex
v Karnaku, Káhira a veľa ďalšieho. Čaká na vás
skvele vybavený štvorhviezdičkový hotel s maximálnym pohodlím a službami all inclusive,
s bazénom a plážou v dosahu hotela.
20 kreditov
5. Lyžovanie v Alpách
- január 2012
- ubytovanie v hoteli***
Lyžovanie v Alpách – lyžovanie v najznámejších alpských zimných strediskách so 100% istotou skvelých snehových podmienok po celú
sezónu, desiatkami kilometrov dokonale upravených zjazdoviek od tých športových cez
ľahšie svahy pre celú rodinu až po náročné
freeridové trasy. Všetko doplnené modernými
lanovkami a odpovedajúcim zázemím. Pre oddych a zábavu sú tu bazény, sauny alebo nočné
lyžovanie a sánkovanie, prípadne
jazda na pneumatikách a mnoho
ďalších aktivít.
10 kreditov
20 kreditov
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Adrenalínový zájazd
Slovinsko
Začiatkom mája sa uskutočnil ďalší výlet v rámci programu VIP Club Inter Cars a tentoraz sme si to namierili
do Slovinska, kde sme sa rozhodli preskúmať krásy rieky Soča a jej smaragdovo čistú vodu alebo výhľady
na hory a vodopády. Dolina Soče je rajom pre milovníkov prírody a aktívneho oddychu. Nie je totiž veľa regiónov, ktoré vám môžu ponúknuť takú rozmanitosť aktivít ako práve Julské Alpy pri Bovci. Môžeme tu nájsť
zábavu kdekoľvek - vo vode, vo vzduchu, na zemi, je ideálnym miestom pre športy ako je rafting, canyoning,
turistika alebo paraglaiding. Naše zážitky vám priblížia nasledujúce fotografie:
autobus bol
Už samotná cesta bola „adrenalín“, keďže
vhodné
„trochu“ väčší ako by bolo na tieto hory

... a samozrejme natrénovať základné
pohyby (pre istotu nasucho)

Ale cestu sme zvládli (až na menšie škrab
ance po príchode) v pohode a rovnako tak navle
čenie sa do neoprénov (tiež až na menšie „škrabance“
)

tom z člna ne... a prečo si po
ku?
spraviť šmýkač

Ešte otestovať či čln vydrží našu váhu...
V prestávke, jedná spoločn

á foto...

Cieľová fotogra

fia víťazov

Tí čo netrénovali, dopadli takto 

Názov
podniku
zvádza k tomu
, že
tu nežné pohla
vie
nemá čo ro
biť,
ale nebolo to
mu
tak 

ovanie 
Aj pri raftingu je základ park

Spoločná fotka pred canyoningom
(opäť ten neoprén )

Canyonig
je vl
sa po príro astne šmýkanie
do
tobogánoch u vytvorených

odvatoto nájde
Nie každý na lo treba len zabo
ovi
hu, niekedy
riť inštruktor
vrieť oči a ve

Návod ako sa
dokaličiť: Nájsť
najväčšiu ska
lu a najplytš
iu
vodu a ide to sa
mo 

miestny kopček.
e sa ešte vybrali na
Pred odchodom sm
ili zopár fúrikov
voz
na
,
osť
rad
spravili
Miestni, aby nám
snehu 

A trocha opaľovacieho krému.
Už nás čakala len cesta domov.

Ešte kávička na pre
bra

tie...

Turistika mala cieľ jasný. Krčma doprava, vodopád doľava...

Samozrejme, že sm

e si vybrali vodopád
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Myslím, že na Bovec tak skoro nikto z účastníkov
nezabudne a verím, že keď sa sem s VIP Clubom
niekedy vrátime, možno to bude aj na dlhšie
ako tri dni, ale určite tam bude veľa ľudí z tohto výletu, pretože je tu ešte veľa miest, ktoré sa
oplatí preskúmať! Takže s VIP Clubom opäť niekedy do skorého videnia.
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VIP Club Turecko 2011
Májový dátum v kalendári síce naznačoval, že jar je ešte len vo svojej
druhej polovici, naši členovia VIP Clubu však už okúsili horúce leto
so všetkým, čo k nemu patrí . 8-dňový relaxačný pobyt na slnečnej
tureckej riviére tak otvoril letnú sezónu.
Už na bratislavskom letisku panovala veselá nálada
a všetci sme sa tešili na vytúžený oddych. Všetko
prebiehalo hladko až do chvíle, keď sme zistili, že
máme jedného člena navyše, ktorého sme síce
dlho, ale márne hľadali vo všetkých našich zoznamoch. Nakoniec sa však situácia vyriešila a už nám
nič nebránilo vydať sa na dvojhodinový let do krajiny bájnych rozprávok Tisíc a jedna noc.
Po prílete nás na letisku vítala naša milá sprievodkyňa, ktorá nás prerozdelila do klimatizovaných autobusov a čakala nás ešte hodinová cesta do hotela,
ktorý sa nachádzal neďaleko historického mestečka Side. V luxusnom 5* hoteli TTH Nashira Resort
sme sa ubytovali a tešili sme sa na večeru, kde sme
ochutnávali chutné turecké špeciality. Keďže v Turecku nehrozí žiadna „Faraónova pomsta“,

2011

nách, v spojitosti s prudkými zákrutami
a vysokou rýchlosťou, zmenila na šialenú
jazdu plnú adrenalínu, ktorá rozkričala
aj tých najodvážnejších. Vodné skútre si
tiež našli svojich priaznivcov a preháňali
sa na nich opreteky. Príjemným zážitkom
bola pre viacerých aj jazda na na padáku
za ťahacím člnom nad morom, ktorá výletníkov vytiahla až do výšky 180 metrov,
odkiaľ sa im naskytol krásny výhľad z vtáčej
perspektívy. Nakoľko all-inclusive program
nám umožňoval ochutnávať všetky dobroty
neobmedzene, plážový volejbal sa stal poobedňajšou súčasťou nášho programu, aby
sme dali zabrať naším telám po výdatnom obede.
Využili sme aj možnosť zahrať si vodné pólo, avšak
s dobre stavanými ruskými turistami to nebolo
vôbec jednoduché.
Naša sprievodkyňa nás oboznámila aj s rôznymi atrakciami a výletmi mimo hotela. Snáď
každý z nás si bol pozrieť nádherné historické
mestečko Side, ktoré okrem historických artefaktov ponúkalo aj možnosti na príjemné
posedenia v reštauráciách a malé obchodíky zasa dávali priestor pre nákupy su-

venírov. Niektorých
neodradila ani šesťhodinová cesta a vydali sa
pozrieť si preslávené Pamukkale.
Tí, ktorým sa nechcelo v teple veľmi prechádzať, využili možnosť známych tureckých
kúpeľov a masáží, ktoré boli ponúkané priamo v hoteli, alebo v neďalekom wellness.
Myslím, že v rozprávkovom Turecku si každý našiel svoj spôsob oddychu, pretože
možností, ako využiť voľný čas, bolo naozaj nesmierne veľa.
Veríme, že sme Vás aj týmto pobytom
presvedčili, že byť členom VIP Clubu sa
oplatí a už teraz sa teším na naše ďalšie
stretnutia s Vami.

každý si mohol
naplno vychutnať miestne dobroty do sýtosti.
Nasledujúce dni sa niesli v znamení slnka, oddychu,
zábavy a výbornej nálady. Niektorí uprednostnili leňošenie pri bazénoch, iní oddychovali na pieskovej
pláži pri mori. Jedno miesto sme však mali spoločné
a bolo to práve miesto, kam sme chodievali uhasiť
svoj smäd počas horúcich dní. Pre tých, ktorí radi
oddychujú aktívne, boli k dispozícii mnohé atrakcie
a vodné športy. Jedna z najadrenalínovejších aktivít
bola jazda na tzv. Jumbe. Na prvý pohľad bezpečne
vyzerajúca jazda na nafukovacej sedačke sa na vl-
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P r e d a j n ý tip

Výborná kvalita, dobrá cena
NEXUS

F1S001NX

Spojková sada

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

F1W048NX

Spojková sada

VW T4 2,4D/2,5 90- /SKODA OCTAVIA/AUDI A3 1,9TDI MOT. AGR 96-

81,00

F1C007NX

Spojková sada

PEUGEOT 306 1,4 10. 97-,PEUGEOT 307 1,4I 09/01-: CITROEN C3 1,1/1,4I 04/02-

47,50

46,40

F1A010NX

Spojková sada

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

96,00

F1C010NX

Spojková sada

CITROEN XANTIA/XSARA / PEUGEOT 306/405/406 1,6/1,8I -98

49,10

F1C023NX

Spojková sada

CITR JUMPY/EVASION/PEUGEOT EXPERT/FIAT SCUDO 1,9TD 96-

F1G036NX

Spojková sada

FORD ESCORT 1,6I16V (SKRZYNIA BC) 01. 95-03. 97

64,20

F1A007NX

Spojková sada (bez ložiska)

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

66,30

F1R035NX

Spojková sada

RENAULT MEGANE,SCENIC 1. 6I 96-99/ DACIA LOGAN 1,6 09/04-

70,90

F1T025NX

Spojková sada

VW POLO/SKODA FABIA 1,2 12V 02-

84,80

F1W022NX

Spojková sada (bez ložiska)

F1C020NX

Spojková sada

CITROEN JUMPER/BOXER 31 2. 5D 2/94- ME5T
CITROEN C3/C4 1,4 16V 12/03-

F1C036NX

Spojková sada

F1G038NX

Spojková sada (bez ložiska)

F1A037NX

Spojková sada

VW GOLF 1,4I 16V 97-, SEAT LEON 1. 4I 16V 00-, SKODA OCTAVIA 1. 6I 96-

116,00

82,00
111,00
72,20

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

58,40

VW GOLF/OCTAVIA/A3 1.8 20V MOT.AGN 96-99

83,70

F1P004NX

Spojková sada

PEUGEOT 306 1. 6, XSARA 1. 6 97-

74,40

F1P017NX

Spojková sada

PEUGEOT PARTNER 1,8D (MOT. XUD7);1,9D (MOT. XUD9) 01. 98-,CITROEN BERLINGO

51,00

F1R109NX

Spojková sada

RENAULT MEGANE SCENIC 1. 9DTI 99-, LAGUNA II 1,9DCI 09/01-

89,40

F1S003NX

Spojková sada

SKODA FELICIA 1,9D MOT. AEF 95-

61,30

F1W017NX

Spojková sada

VW T4/PASSAT 1,6TD/1,8/1,9D/TD,VW/AUDI /SKODA/SEAT 1,9TDI 96-

61,80

F1W074NX

Spojková sada

VW/AUDI /SKODA/SEAT 1,9TDI 96-

F1C066NX

Spojková sada

CITROEN JUMPY 1. 9D 00. 05-, FIAT SCUDO 1. 9D 00. 05-, PEUGEOT EXPERT 1.9D 00. 05-

112,00

F1G047NX

Spojková sada (bez ložiska)

FORD FOCUS 1,8DI/TDDI 98-04; TRANSIT 1,8DI 06/02-06/06

109,00

F1A018NX

Spojková sada

AUDI A4/PASSAT 1,9TDI (AFN) 10/95-

115,00

F1P016NX

Spojková sada

CITR BERLINGO/XSARA 1,9D 98-; P PARTNER 1,9D 96-; P 206 1. 9D 9/98-

C6W007ABE

Brzdový bubon

VOLKSWAGEN GOLF/VENTO 91-, SEAT IBIZA/CORDOBA, SKODA FAVORIT/FELICIA

C5W003ABE

Brzdový valček

Octavia 1.6, 1.9sdi

C5P042ABE

Brzdový valček

CITROEN BERLINGO,PICASSO,XSARA

C3F003ABE

Brzdový kotúč

FIAT TEMPRA/TIPO/PALIO/MAREA/BRAVO/DOBLO 1.6/1.9JTD/2.0TS (257X20MM)

16,70

DAEWOO NEXIA 1.5 SOHC 95-,LANOS 1.5 SOHC 97- (WENTYL. 13"), OPEL ASTRA 1.4I

11,50

91,20

56,60

ABE
20,30
4,99
6,68

C30002ABE

Brzdový kotúč

C1P024ABE

Sada brzdových platničiek

PEUGEOT 406 2.0I, 2.0I 16V, 2.0IT, 1.9TD, 2.1TD 96-

18,10

C1C000ABE

Sada brzdových platničiek

CITROEN XSARA 1.4I/HDI, 1.6I 16V, 1.9D, 2.0HDI 00.09-, XSARA PICASSO

14,80

C1P034ABE

Sada brzdových platničiek

PEUGEOT 206 1.4I, 1.4HDI, 1.6I, 1.9D 01.09-

15,60

C1R012ABE

Sada brzdových platničiek

RENAULT KANGOO 1.2I,1.4I,1.9D 97-

15,60

C2C002ABE

Sada brzdových platničiek

CITROEN SAXO 1.6I, 1.6I 16V VTS 96-, XSARA 97.04-, XSARA PICASSO 03.01

11,90

H2G002BTA

Sada ložísk kolesa - zadné

FORD ESCORT CLASSIC/TURNIER 1.6 16V, 1.8TD 98.10-00.07, FIESTA 1.1-1.8DI 94.02-

H2R002BTA

Sada ložísk kolesa - zadné

RENAULT CLIO I 1.2-1.9DTI 91.01- -ABS, CLIO II 98-, MEGANE 1.4-1.9DTI 96.01-

15,20
24,30

BTA
6,33

H2F002BTA

Sada ložísk kolesa - zadné

FIAT BRAVA/BRAVO 1.4-1.9JTD 95.10-, PUNTO 1.1-1.7TD 93.09-99.09, PUNTO II 1.2-1.9

H2P015BTA

Sada ložísk kolesa - zadné

PEUGEOT 206 2.0 HDI 99.12-

26,80

H2C002BTA

Sada ložísk kolesa - zadné

CITROEN ZX 91-, XSARA 97-, AX 89-, SAXO 96- (-ABS), PUEGEOT 106/205/306/309 86-

12,50

H13001BTA

Sada ložísk kolesa - predné

MAZDA 121 DA -93, 323 BD/BF -89,323 KOMBI BW 86-89,KIA PRIDE,KIA RIO II 1.3I 02.07-

9,27

H1G010BTA

Sada ložísk kolesa - predné

FORD MONDEO/TURNIER 1.6I 16V-1.8TD, 2.5I 93.02-00.11, COUGAR 2.0I 16V-2.5 ST200

19,10

H1P004BTA

Sada ložísk kolesa - predné

CITROEN SAXO/XSARA, PEUGEOT 106 II/206/306 1.1I-1.9D 98.09-

14,50

H1C000BTA

Sada ložísk kolesa - predné

CITROEN BERLINGO 96.07-, BX 84.09-94, XANTIA 95.06-00.06, XSARA 97.06-, ZX 91.0

13,50

H2R005BTA

Sada ložísk kolesa - zadné

RENAULT MEGANE BREAK/SCENIC 1.4-1.9DTI 97.01- +ABS

33,00

FZ1544

Uhlový kĺb, tiahlo riadenia

AUDI A4, A6, A8 ALL 94.03-, VOLKSWAGEN PASSAT ALL 96.10-00

FZ90365

Držiak, priečny stabilizátor

SKODA FELICIA 95- , PICK UP

2,43

FZ3169

Čap ramena, predná os

OPEL ASTRA G, ZAFIRA ALL 98.09-, VECTRA B, OMEGA B 94.03-02.04

7,95

FZ90362

Držiak, priečny stabilizátor

L/P SKODA Fabia Fi18mm

1,07

FZ3023

Čap ramena, predná os

RENAULT MEGANE 1.4-2.0, 1.9DCI/DTI 96.01-, CLIO I 1.2, 1.8 91-98,CLIO II 1.2-2

6,18

FZ1054

Uhlový kĺb, tiahlo riadenia

CITROEN C4, C15, BERLINGO, VISA, XSARA, ZX ALL 82.07-, PEUGEOT 104, 20

5,28

FZ90363

Držiak, priečny stabilizátor

L/P Fi 19,8mm SKODA FABIA

1,07

FZ9543

Silentblok ramena, predná os

AUDI A3 96-, SEAT CORDOBA ALL 93-99, IBIZA ALL 93-99, TOLEDO 1.6-2.0 16V 91-99, SKODA OCTAVIA 96-

2,40

FZ3080

Čap ramena, predná os

SEAT CORDOBA, IBIZA II, INCA, TOLEDO I ALL 93.02-99.08, VOLKSWAGEN CADDY II, CORRADO

6,28

FZ9631

Silentblok ramena, predná os

CITROEN C25 ALL 81.07-94.02, JUMPER ALL 94.02-02.04, FIAT DUCATO ALL 94-

2,23

FORTUNE LINE
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JC PREMIUM
B40309PR

Filter, vzduch v interiéri

B4B012CPR-2X

Filter, vzduch v interiéri (sada 2ks)

B4X003PR

Filter, vzduch v interiéri

B24030PR

Vzduchový filter

B48003CPR

KIA CEED 06.11- HYUNDAI I30
BMW E60 9/03-

6,84
20,40

OPEL VECTRA 1.6I-2.5 V6, 1.7TD-2.0DTI 95.10-

3,62

HONDA CIVIC EJ,EK 1.5I,1.6I 95-,CR-V 97-

4,76

Filter, vzduch v interiéri

SUZUKI SWIFT 1.3I 16V, 1.3TDI 05.04-, SX4 1.6I 16V, 1.9DDiS 06

6,89

B2P028PR

Vzduchový filter

PEUGEOT 106 1.4I 96.05-, PARTNER 1.4I 96.06-, SAXO 1.4I 96.0

7,95

B20332PR

Vzduchový filter

KIA CEED 06.11-

4,34

B4R002PR

Filter, vzduch v interiéri

RENAULT LAGUNA 1.8-3.0 24V, 1.9DCI-2.2TD 93.11-

9,73

B2G063PR

Vzduchový filter

FORD FOCUS/C-MAX 1.8/2.0 TDCi 12/04-

5,15

B2W052PR

Vzduchový filter

AUDI A3 1.6/2.0 FSI 03/03- ;GOLF V

9,99

B4X014PR

Filter, vzduch v interiéri

OPEL CORSA C 1.0I 12V-1.8I 16V, 1.7DI/DTI 00.09-, VECTRA C, SAAB 9-3 8.02-

7,74

B4W020CPR-2X

Filter, vzduch v interiéri (sada 2ks)

B20319PR

Vzduchový filter

B20014PR

Vzduchový filter

B4G020PR

Filter, vzduch v interiéri

SP065MT

Pružina pérovania, predná os

AGG082MT

AUDI A6 4/04-

8,90

KIA SPORTAGE III 2.0I,2.7I,2.0CRDI 04.05-, HYUNDAI TUCSON 2.0I,2.7I,2.0CRDI 04.06-

10,30

DAEWOO KALOS/AVEO 1.2I, 1.4I OHC,1.4 DOHC 02-

6,96

FORD FOCUS II 11/04- VOLVO S40 2/04-

6,55

MAGNUM TECHNOLOGY
PEUGEOT Partner Van 600kg 2,0 Hdi

48,20

Tlmiče pérovania, zadná os

FORD GALAXY 95.05-, SEAT ALHAMBRA 96.04-, VOLKSWAGEN SHARAN 95.09-

30,20

AGW001MT

Tlmiče pérovania, zadná os

AUDI A6 97.07-, VOLKSWAGEN PASSAT IV/VARIANT 96.10-99.09, PASSAT V/VARIANT

43,30

AGP009MT

Tlmiče pérovania, zadná os

PEUGEOT 206 98.09-

27,00

AGM011MT

Tlmiče pérovania, zadná os

MERCEDES V-CLASS, VITO 96.09-

35,20

AGR070MT

Tlmiče pérovania, zadná os

RENAULT CLIO II 98.09-, THALIA 00-

26,50

AHP020MT

Tlmiče pérovania, predná os

CITROEN AX 86-, SAXO 96-, PEUGEOT 106 91.09-96.04, 106 96.04-

31,70

SS005MT

Pružina pérovania, predná os

SKODA OCTAVIA 1U 1.6 97-

37,50

SS016MT

Pružina pérovania, predná os

Fabia, Roomster (silniki Diesla) 00-

20,80

AGG121MT

Tlmiče pérovania, zadná os

FORD FUSION (JU_)

51,60

G1G005PC

Kĺb vonkajší

G5W025PC

Manžeta vonkajšieho kĺbu

G1G019PC

Kĺb vonkajší

G5W022PC

Manžeta vonkajšieho kĺbu

G1G007PC

Kĺb vonkajší

PASCAL
FORD ESCORT 1.4,1.6,1.8D 90-,1.8 92-,2.0 91-,FIESTA 1.6 94-;+ABS

31,40

Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroen Jumper, VW Sharan L=145,O1=29,O2=98

10,30

FORD FOCUS 1.4-2.0 16V, 1.8D/TD/TDDI 98.01-

39,10

Audi A4/A6 94-, A8 97-, Skoda Superb 01-, VW Passat 96-, Polo/L=112/O1=26/O2=86
FORD ESCORT 2.0 91-,1.8TD 91-;+ABS

4,50
32,80

G5F009PC

Manžeta vonkajšieho kĺbu

Fiat Brava/o 95-, Punto 94-96, Ulysse 96-, Croma 86-96, Tipo/Tempra 91-95

G54003PC

Manžeta vonkajšieho kĺbu

HONDA CIVIC,CR-V, DAEWOO ESPERO,LANOS, MAZDA 626.XEDOS, MITS.GALANT,PAJERO, SUBARU FORESTER,LEGACY, TOYOTA CARINA E

3,39

G5P030PC

Manžeta vonkajšieho kĺbu

PEUGEOT 305;CITROEN BX N; L=83/O1=21/O2=78

4,82

5,80

G1W010PC

Kĺb vonkajší

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 1.9D,2.0,2.4D,2.5,2.5TD 94.07- +ABS

57,50

G1S002PC

Kĺb vonkajší

SKODA FABIA 1.4 16V 00.06-

39,90

D7P008TT

Chladič motora

CITROEN C4, XSARA, BERLINGO, PEUGEOT

63,50

D1R023TT

Vodné čerpadlo

RENAULT CLIO, KANGOO, MEGANE 1.4 95-

24,10

D10001TT

Vodné čerpadlo

DAEWOO TICO 0.8 94-, MATIZ 0.8 98-, SPARK 1.0I 05-

21,90

D7R003TT

Chladič motora

RENAULT CLIO 98> BENZ.; THALIA 2001>, DACIA LOGAN 2004>

41,40

D5A002TT

Spojka ventilátora

AUDI 2,5 V6 TDI

31,90

DBW006TT

Vyrovnávacia nádržka

SKODA FABIA, VW, AUDI

10,40

D1A023TT

Vodné čerpadlo

AUDI A3 1,9TDi 94-

23,90

D7A008TT

Chladič motora

AUDI A6 1,8 20V; 1,9 TDI 97>

67,70

THERMOTEC

D1X030TT

Vodné čerpadlo

OPEL ASTRA 1,2I 16V 98-, CORSA 1,0I 12V 97- 1,2I 16V 98-

47,40

D1R026TT

Vodné čerpadlo

RENAULT MEGANE 1.6 95- / THALIA

24,60

J63038YMT

Vzpera, stabilizátor

J71029YMT

Držiak, priečny stabilizátor

NISSAN X-TRAIL 01-

I14026YMT

Uhlový kĺb, tiahlo riadenia

HONDA CIVIC 5D 00-, CR-V 01.01-

14,60

J63019YMT

Vzpera, stabilizátor

MAZDA MPV 99- PREMACY 99.03-

12,40

J62018YMT

Vzpera, stabilizátor

TOYOTA CELICA 1.8I 16V ZZT230,ZZT231 99.08-, COROLLA 02-

17,90

J15018YMT

Čap ramena, predná os

MITSUBISHI PAJERO 3.5I 24V,2.5TD,3.2TDI 16V 00.02-, L200 2.5TDI 07.01-

32,70

J63039YMT

Vzpera, stabilizátor

MAZDA 3 (BK) 02.07-, 5 (CR) 05.02-

22,80

J62092YMT

Vzpera, stabilizátor

TOYOTA RAV 4 1.8I,2.0I,2.2TDI 16V 00.05-

14,40

J77002YMT

Držiak, priečny stabilizátor

SUBARU IMPREZA (G11) 04.00-, LEGACY (B11) 07.96-11.98, (B12) 04.98-06.03, FORESTER (S10) 03.98-05.02

2,22

J72051YMT

Držiak, priečny stabilizátor

TOYOTA AVENSIS 03.01- SED, LB, KOMBI

1,39

YAMATO
MAZDA 3 (BK) 02.07-, FORD Focus C-max 10/03-, Focus II 11/04-; VOLVO C30 10/06-, S40 II 1/04-, V50 4/04-

15,80
3,89

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Zimné pneumatiky
Či sa nám to páči alebo nie, letná sezóna nenápadne smeruje k svojmu koncu a než sa nazdáme, bude snežiť a mrznúť. Pomaly nastáva čas
premýšľať o tom, kedy prezuť a aké pneumatiky
zvoliť. Práve v tomto predajnom tipe môžete
nájsť vzorku ponuky spoločnosti Inter Cars pre
zimnú sezónu 2011/2012. Celková ponuka zahrnuje pneumatiky pre všetky typy automobilov
- osobné, dodávkové, 4x4 atď., to všetko od výrobcov, ako sú Kleber, Barum, Bridgestone, Mi-

Úspešný predaj pneumatík je podmienený nielen širokou ponukou sortimentu a dobrými
cenami, rovnako dôležitým faktorom je tiež
vynikajúca dostupnosť, ktorú Inter Cars ponúka
prostredníctvom skladu v Myslowiciach, ktorý

umožňuje bezproblémové dodanie pneumatík
do 2. dňa po objednaní.
Pre viacej informácií o celkovej ponuke sortimentu pneumatík a diskov neváhajte kontaktovať svoju najbližšiu pobočku Inter Cars.

Marián Jakuš
produktový manažér

Objednací číslo

Rozměr

Značka

Profil

Li_Si

Cena

165/70R13 79TFORM SNOW S5

165/70R13

Sebring

Formula Snow S5

79 T

38,9

165/70R13 79TPOLARIS 3

165/70R13

Barum

Polaris 3

79 T

39,7

165/70R14 81TALPIN A4

165/70R14

Michelin

Alpin A4

81 T

62,6

165/70R14 81TALTIMAX WIN+

165/70R14

General

Altimax Winter Plus

81 T

45,1

165/70R14 81TKRISALP HP

165/70R14

Kleber

Krisalp HP

81 T

49,7

165/70R14 81TW190SNOWCON2

165/70R14

Pirelli

W190 SnowControl 2

81 T

59,9

175/65R14 82TALPIN A4

175/65R14

Michelin

Alpin A4

82 T

61,3

175/65R14 82TALTIMAX WIN+

175/65R14

General

Altimax Winter Plus

82 T

46,5

175/65R14 82TMSPLUS6

175/65R14

Uniroyal

MS Plus 6

82 T

50,1

185/60R14 82TALPIN A4

185/60R14

Michelin

Alpin A4

82 T

69,4

185/60R14 82TALTIMAX WIN+

185/60R14

General

Altimax Winter Plus

82 T

50,1

185/60R14 82TKRISALP HP2

185/60R14

Kleber

Krisalp HP2

82 T

53,7

185/60R14 82TW190SNOWCON2

185/60R14

Pirelli

W190 SnowControl 2

82 T

66,3

185/65R15 88TFORM SNOW S5

185/65R15

Sebring

Formula Snow S5

88 T

52,4

185/65R15 88TMSPLUS66

185/65R15

Uniroyal

MS Plus 66

88 T

59,5

185/65R15 88TUG8

185/65R15

Goodyear

UltraGrip 8

88 T

72,3

185/65R15 88TW190SNOWC2MO

185/65R15

Pirelli

W190 SnowControl 2 MO

88 T

68,3

195/65R15 91HUG8

195/65R15

Goodyear

UltraGrip 8

91 H

88,8

195/65R15 91TALPIN A4

195/65R15

Michelin

Alpin A4

91 T

69,4

195/65R15 91TALTIMAX WIN+

195/65R15

General

Altimax Winter Plus

91 T

55,1

195/65R15 91TPOLARIS 3

195/65R15

Barum

Polaris 3

91 T

55,1

195/65R15 91TSPWINSPORT4D

195/65R15

Dunlop

SP Winter Sport 4D

91 T

69,9

195/65R15 91TW190SNOWCON2

195/65R15

Pirelli

W190 SnowControl 2

91 T

67,2

195/70R15 104REUROVAN WI

195/70R15

General

Eurovan Winter

104 R

78,4

195/70R15 104RCHRONO WIN

195/70R15

Pirelli

Chrono Winter

104 R

94,9

195/70R15 104RVANCOWIN 2

195/70R15

Continental

VancoWinter 2

104 R

105,3

205/55R16 91HALPIN A4

205/55R16

Michelin

Alpin A4

91 H

121,1

205/55R16 91HALTIMAX WIN+

205/55R16

General

Altimax Winter Plus

91 H

84,7

205/55R16 91HKRISALP HP2

205/55R16

Kleber

Krisalp HP2

91 H

94,9

205/55R16 91HTS830

205/55R16

Continental

WinterContact TS 830

91 H

120,1

205/55R16 91HUG8

205/55R16

Goodyear

UltraGrip 8

91 H

117,8

205/55R16 91HW210SOTZ2#MO

205/55R16

Pirelli

W210 Sottozero 2 * MO

91 H

113,4

215/55R16 97HSPWINSPORT4D

215/55R16

Dunlop

SP Winter Sport 4D

97H

167,3

215/65R16 109REUROVAN WI

215/65R16

General

Eurovan Winter

109 R

115,7

215/65R16 109RCHRONO WIN

215/65R16

Pirelli

Chrono Winter

109 R

138,0

215/65R16 109RVANCOWIN2

215/65R16

Continental

VancoWinter 2

109 R

161,5

215/65R16 98HSPWINSPORT4D

215/65R16

Dunlop

SP Winter Sport 4D

98H

145,3

215/65R16 98TICE+SNOW

215/65R16

Pirelli

Scorpion Ice & Snow

98 T

117,8

215/65R16 98TLAT.ALPIN

215/65R16

Michelin

Latitude Alpin

98 T

133,6

215/65R16 98TSNOW GRABBER

215/65R16

General

Snow Grabber

98 T

108,0

215/70R16 100S4X4 ALPIN

215/70R16

Michelin

4x4 Alpin

100 S

139,0

215/70R16 100T4X4POL 3

215/70R16

Barum

Polaris 3 4x4

100 T

101,3

215/70R16 100TICE+SNOW

215/70R16

Pirelli

Scorpion Ice & Snow

100 T

125,9

215/70R16 100TSNOW GRABR

215/70R16

General

Snow Grabber

100 T

111,6

235/65R17 108HICE+SNOW

235/65R17

Pirelli

Scorpion Ice & Snow

108 H

191,5

235/65R17 108HLAT AHP

235/65R17

Michelin

Latitude Alpin HP

108 H

208,1

235/65R17 108HULTRA GRIP

235/65R17

Goodyear

UltraGrip SUV

108 H

199,6

LI - index nosnosti, SI - index rychlosti.
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chelin, Pirelli, Hankook, Fulda a ďalšie. V ponuke
Inter Cars nájdete taktiež nové profily, napríklad
UltraGrip 8 od Goodyearu alebo profil SP Winter
Sport 4D, ktorý predstavil výrobca Dunlop.

novinka
novinka

novinka
novinka

novinka
novinka
novinka
novinka
novinka
novinka

novinka
novinka
novinka
novinka
novinka

novinka
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Valeo
stierače Silencio
Vďaka skúsenostiam a silnej pozícii v prvovýrobe je Valeo nevyhnutným hráčom na trhu stieracích sústav. Spoločnosť Valeo vždy kládla dôraz na inovácie tým, že pre vodičov vyvíjala
čím ďalej výkonnejšie riešenia zaručujúce lepšiu viditeľnosť.
Všetky výrobky radu Silencio sú certifikované “valeoorigin“, čo zaručuje použitie rovnakých
technológií ako pri dodaní do prvovýroby alebo technológií prinášajúcich rovnaký výkon.

Indikátor opotrebenia
Vďaka exkluzívnemu indikátoru opotrebenia Valeo je jasne viditeľné, do akej miery sú stierače
opotrebované, čo prináša okamžitú kontrolu
stavu stierača. Indikátor sa nachádza na lište stie-

rača a reaguje na rovnaké podnety ako stieracia
guma (UV žiarenie, dážď, teplo, ozón, mráz,…).
V okamihu, kedy zmení Valeo indikátor farbu
z pôvodnej čiernej na žltú, nastáva čas stierač
vymeniť.

Silencio Standard
Objednacie číslo Balenie Dĺžka (mm)

Aplikácia

Popis

VAL567771

x1

450

Škoda Fabia, Favorit, Forman; BMW 3-Series,
5-Series, 6-Series, 7-Series; Peugeot 205, 309, 505,
604; Land Rover Discovery

Cena

predné

6,04

VAL567773

x1

480

Škoda Octavia; Ford Fiesta, Ka, Puma; Opel Omega, Vectra; Rover 800; Suzuki Grand Vitara, Ignis

predné

6,78

VAL567775

x1

510

Citroën Saxo; Dacia Logan; Fiat Ducato; Honda
Civic, Integra, Legend; Hundai Accent, Sonata,
Elantra, Lantra; Mitsubishi Colt, Eclipse, Lancer,
Pajero III, IV

predné

7,80

predné

10,70

VAL567776

x1

530

VAL567777

x1

550

Audi A4; Citroën Berlingo, Jumper, Xsara; Ford
Focus, Mondeo, Transit; Peugeot 306, 405, Boxer,
Partner; Mazda 6

predné

13,40

VAL567769

x1

400

Škoda Favorit, Felicia I, II; VW Golf I, II, Passat, Jetta
I, II, Caddy, Transporter II, III, IV, Polo, Scirocco; Peugeot 104, 305, 504;Mercedes Klasa A, SLK, Sprinter

predné

6,44

VAL567766

x1

350

Toyota Yaris; Honda Jazz II, III; Hyundai Getz

predné

7,27

350

Škoda Octavia kombi; VW Golf III, IV, Passat II;
Citroën Berlingo; Peugeot 405, Partner; Renault
Laguna, Megane; Seat Ibiza II, III, IV

zadní

7,27

x1

Silencio Performance
Objednacie číslo Balenie Dĺžka (mm)

Aplikácia

Popis

VAL567794

500

Audi A4; Honda Jazz; Renault Kangoo, Rover 400

predné

11,20
12,40

x1

Cena

VAL567803

x1

600

Mazda 2, 3, MPV, Premacy; Opel Insignia; Peugeot
predné
1007; Renault Scenic, Master; Toyota Yaris

VAL567802

x1

600

Opel Movano; Renult Espace II, Master II, III

predné

21,60

predné

20,30

VAL567807

x1

650

Citroën C1, Jumpy, Xsara Picasso; Hinda Accord,
Civic, CR-V; Mitshubishi Colt; Peugeot 107, 806;
Toyota Auris, Aygo, Prius

VAL567790

x1

400

Citroën C5, Xsara; Nissan Micra, Primera; Peugeot
306; Renault Clio, Kangoo, Megane, Scenic, Traffic

zadnej

7,73

350

Citroën Berlingo, Jumpy, Saxo, C3, C8; Fiat Stilo;
Peugeot 106 II, 206, 307, 807, Partner; Renault
Clio III, Laguna II, Scenic kombi

zadnej

6,80

VAL567814

x1

Silencio X.TRM
Objednacie číslo Balenie

Dĺžka (mm)

Aplikácia

Popis

Cena

VAL574641

x2

600 + 450

Škoda Superb II; Hundai i30; Kia Cee´d; Lancia
Delta

predné

30,30

VAL574346

x2

600 + 475

Škoda Octavia II; VW Golf, Touran, Caddy, Jetta;
Audi A3

predné

26,60

VAL574384

x2

530 x 2

Škoda Fabia II, Roomster

predné

26,90

VAL574361

x2

650 + 600

Mercedes Sprinter

predné

30,30

predné

19,20

zadnej

13,70

VAL567952

x1

530

Škoda Fabia, Octavia; Audi A3, A4, Golf III, IV,
Bora, Passat, Vento

VAL574331

x1

405

Škoda Octavia, Fabia; VW Touran, Caddy

 zlepšuje sklz,
	spôsobuje, že kvalita stierania vydrží dlhšiu
dobu,
 chráni proti náporu počasia.

Sortiment Valeo Silencio sa skladá z:
r adu Štandard, ktorý obsahuje jednotlivé
katalógové položky. Tento rad slúži k vybaveniu najdôležitejších vozidiel európskeho
vozového parku,
	radu Performance, ktorý sa skladá z jednotlivých katalógových položiek, zo špecifických sád bez alebo s deflektorom (spojlerom), ktorý zlepšuje výkon pri vysokej
rýchlosti vozidla alebo v prípade silného
vetra proti smeru jazdy. Spojler smeruje tok
vzduchu nad stierač a zvyšuje tým aerodynamický tlak na čelné sklo. Deflektor taktiež
znižuje nadvihnutie stierača, ktoré je príčinou nedokonalého stierania predovšetkým
pri vysokej rýchlosti.



Škoda Fabia, Octavia; Alfa Romeo 155, 166; Seat
Cordoba, Ibiza II, III, IV, Leon, Toledo; Renault Clio
II, Thalia, Traffic II; Nissan Almera, Primera, Micra;
Fiat Stilo

VAL567766

Silencio
Rad produktov Valeo Silencio bol uvedený na trh
v roku 1998 a od tej doby prechádza neustálym
vývojom, aby zodpovedal potrebám profesionálov aj ostatných vodičov.
Stierače Silencio sú elegantné a zároveň pevné.
Kovová konštrukcia ponúka výbornú životnosť
a taktiež obmedzuje vzdialenosť medzi rozporkami. Systém “autoclic” zaručuje jednoduchú
a rýchlu montáž.
Prírodný kaučuk je potiahnutý exkluzívnou
ochrannou vrstvou “coating”, ktorá:

Silencio X.trm
V roku 2003 sa uvedenie radu Silencio X.trm
stalo významnou udalosťou, rovnako tak ako
vytvorenie plochého stierača Flat Blade, ktorý
je určený pre vozidlá pôvodne vybavené štandardným stieračom.
Stierače Silencio X.trm majú po celej svojej
dĺžke asymetrický spojler, ktorý zvyšuje aerodynamickú stálosť a obmedzuje nadvihnutie
pri vysokej rýchlosti. Aerodynamické výsledky
Flat Blade Silencio X.trm sú až o 30% lepšie
ako výsledky u stieračov, ktoré nahrádzajú.
Kovové kĺby stieračov zaručujú rovnomerné
pôsobenie síl po celej dĺžke lišty a tým i dokonalú priľnavosť na čelné sklo. Flat Blade Silencio X.trm vyvíjajú rovnomerný tlak na viac ako
1000 bodov.

Michal Chovanec
produktový manažér

Uvedené ceny sú maloobchodé v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Kabínové
peľové filtre
Filtron patrí medzi európskych producentov a distribútorov olejových, vzduchových, palivových,
kabínových, hydraulických a priemyselných filtrov
pre motorové vozidlá, stroje a motory od začiatku
80. rokov 20. storočia. Viac ako polovica produkcie
tejto poľsko-americkej spoločnosti mieri na trhy
po celom svete (napr. do Nemecka, Veľkej Británie,
Francúzska, Írska, Švédska, Švajčiarska, Ruska, Talianska, Bulharska, Českej republiky, Maďarska, do Ameriky aj Afriky) ako v rámci prvovýroby (Aston Martin,
Lotus, Ford, Volkswagen, Seat, GM, Fiat, Land Rover,
MG Rover), tak aj na trh s náhradnými dielmi.
V tomto čísle vám predstavíme ponuku kabínových
alebo peľových filtrov. Kabínové filtre majú za úlohu čo najviac vyčistiť vzduch nasávaný do kabíny
vozidla priamo nad povrchom vozovky. Vo vzdu-

peľové filtre, pretože ho zbavujú i škodlivých plynov.
Filtrácia prebieha pomocou dvoch vrstiev syntetickej tkaniny, ktorá má schopnosť zachytávať pevné
i kvapalné častice. Medzi týmito vrstvami je potom
umiestnená ešte jedna, zložená z aktívneho uhlia,
ktorá vďaka svojim absorpčným schopnostiam
priťahuje k svojmu povrchu škodlivé plyny, a tým
od nich veľmi účinne čistí vzduch. Vrstva aktívneho uhlíka umožňuje eliminovať až 90% škodlivých
plynov (ako je ozón, uhľovodíky, zlúčeniny dusíka
a síry…) počas celej dĺžky svojej životnosti.
Medzi znaky, ktoré nám napovedajú, že by bolo potrebné peľový filter vymeniť patrí:
predné sklo sa zahmlieva po dlhšiu dobu
	
než je obvyklé,

horšia kvalita vzduchu vo vozidle po aktivácii kli	
matizácie či ventilácie – nepríjemný zápach, ktorý
nám napovedá, že nečistoty organického pôvodu (výtrusy, kvetový peľ, zvyšky listov či rastlín) nahromadené vo filtri, začali svoj hnilobný proces,
	nižšia
účinnosť klimatizácie – pri zapnutej venti
lácii či klimatizácii klesá výkon fúkania vzduchu
do vozidla, dôvodom je skutočnosť, že nahromadené nečistoty bránia voľnému pohybu
vzduchu filtrom, čím sa vytvára podtlak a dochádza k poklesu produktivity ventilátora.
Dnes sa kabínové filtre montujú do všetkých moderných automobilov, čím sa zvýšil komfort posádky vozidla, ktorá je vo zvýšenej miere chránená pred
škodlivými vplyvmi z okolia, ako sú alergény (peľ,
roztoče, výtrusy húb,…), či anorganické nečistoty
(kremičitý prach, popolček, sadze,…). Peľové filtre
však nechránia iba naše zdravie, ale i naše vozidlo,
resp. súčasti jeho klimatizačnej a ventilačnej sústavy.

Marián Jakuš
produktový manažér

chu sa nachádzajú nečistoty s rôznou veľkosťou aj
skupenstvom. Miera znečistenia sa potom odvíja
od rôznych faktorov, medzi ktoré patrí ročné obdobie, momentálne počasie, sústredenie priemyslu
v okolí, hustota cestnej dopravy a iné. U automobilov, ktoré nemajú kabínový filter, sa dokonca môže
prašnosť vyšplhať na vyššiu úroveň, než aká je mimo
toto vozidlo.
Pri výrobe filtrov sa nepoužívajú vlákna celulózy, ako
je tomu u klasických materiálov pre filtráciu vzduchu, ale je používaný princíp priťahovania nečistôt
elektrostaticky nabitými časticami, čím sa zvyšuje
účinnosť filtrácie. Syntetické materiály, z ktorých
sa filtre vyrábajú, tak majú schopnosť zadržiavať
čiastočky, ktoré sú menšie ako póry vo filtračnom
materiáli, čím veľmi efektívne zabraňujú šíreniu mikroorganizmov a rozkladných procesov organických
nečistôt. Ich ďalšou hodnotnou vlastnosťou je skutočnosť, že dokážu odolávať premenlivému počasiu
(nedochádza k deformácii tvaru filtra vplyvom vlhkosti) počas celej životnosti filtra.
Kabínové filtre s aktívnym uhlíkom prečisťujú vzduch
nasávaný do vozidla ešte efektívnejšie ako klasické

Kabinové filtre
Objednávacie
číslo

Cena

Objednávacie
číslo

Cena

Audi 80, 90 6/93-, A4 1/95-, VW Passat 10/96-

K 1004

275

K 1004A

14,50

Škoda Octavia I, Audi A3, TT; VW Bora, Caddy
12/95-, Golf III 8/93-, Lupo, Polo 10/94-

K 1006

198

K 1006A

9,66

Citroën Berlingo, Xantia 3/93-, Xsara; Peugeot
Partner 1/96-

K 1007

343

-

-

Opel Astra II

K 1014

305

K 1014A

17,80

Ford Galaxy 11/95-, Seat Alhambra, VW Sharan

K 1024

253

K 1024A

16,90

Alfa Romeo 156, Fiat Bravo, Brava, Marea 9/95-

K 1035

148

K 1035A

11,30

VW Transporter T4

K 1037

335

K 1037A

15,40

Renault Clio II, Kangoo, Megane I

K 1052

180

-

-

Ford Focus

K 1054

199

K 1054A

16,30

Aplikácia

Opel Astra II

K 1055

321

-

-

Nissan Almera 3/00-

K 1060

145

-

-

Audi A4 11/00-, A6

K 1078

316

K 1078A

20,40

Škoda Fabia, Audi A2, VW Polo 2002

K 1079

206

K 1079A

14,60

Opel Corsa C, Vectra C; Saab 9-3

K 1081

235

K 1081A

13,70

Peugeot 307 4/01- , Citroën C2, C3

K 1093

206

K 1093A

13,70

Škoda Octavia II, Audi A3 5/03-, Seat Altea, ,Leon
II, Toledo 4/04-, VW Caddy III, Golf IV, Passat
(3C2), Touran

K 1111

229

K 1111A

11,90

Volvo V/C/S70, S80, S60

K 1126

271

K 1126A

26,70

Citroën Berlingo II 11/02- ;Peugeot Partner

K 1127

191

Ford Modeo III 11/00-

K 1148

335

K 1148A

14,80

Ford Focus, C-Max, S-Max, Galaxy 11/04-; Volvo
S40, V50 01/04-

K 1150

303

K 1150A

14,00

VW Transporter T5 1.9/2.5 TDI 5/03-

K 1155

276

K 1155A

14,50

Honda Civic VI, VII 5/05-

K 1175

302

-

-

K 1182-2X

325

-

-

K 1245

129

-

-

Hyundai Getz 8/02Kia Ceed 1.4-2.0CRDi 01/07-; Hyundai i30 1.42.0CRDi 08/07

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Kabinové filtre
s aktívnym uhlíkom

P r e d a j n ý tip

Akumulátory
AGM a EFB
Stále viac osobných vozidiel je vybavených systémom štart/stop, ktorý je šetrný k životnému
prostrediu. To je pozitívna skutočnosť, ktorá si
ale vyžaduje použitie akumulátorov so značne
vyšším vý¬konom a s vyššou odolnosťou voči
počtu nabíjacích cyklov. Je to spôsobené vyšším
namáhaním spo¬trebiča pri zastavenom motore
a častej¬šími procesmi štartovania. Akumulátory
s technológiami AGM (Absorbent Glass Mat) a EFB

(Enhanced Flooded Battery) sú presne konštruované pre tento účel použitia. Pre osobné vozidlá
so systémom štart/stop ponúka Bosch jeden
z piatich nových typov EFB. Kto má vo vozidle
k dispozícii vedľa systému štart/stop tiež ďalšie
prídavné funkcie ako spätné získavanie brzdnej
energie a ďal-šie elektrické komfortné funkcie, ten
musí zvoliť ešte výkonnejšie akumulátory AGM. Či
už ide o technológie EFB alebo AGM, akumulátory

Bosch pre vozidlá so systémom štart/stop ponúkajú servisom ďalšiu šancu na zvýšenie obratu.
Výmenu akumulá¬torov vykonávajte vždy ako
automobiloví profesionáli – pomocou diagnostického testera, ako je napríklad rada KTS spoločnosti Bosch, sa musia nové akumulá¬tory prihlásiť
do systému manažmentu akumulátorov. Akumulátory Bosch nielen s technológiou AGM a EFB je
možné dostať v každej pobočke Inter Cars.

Žiarovky Bosch Plus 90
Spoločnosť Bosch je tradičným výrobcom svetelnej techniky. V jej portfóliu nájdete tiež široké
spektrum žiaroviek, medzi ktorými vyčnieva rad
Bosch Plus 90. V teste svetiel časopisu Auto Straßenverkehr v spolupráci s Dekra získali žiarovky
H7 Bosch Plus 90 hodnotenie „veľmi odporúča-

né“ – a s piatimi hviezdičkami z piatich to znamenalo víťazstvo v teste. Výsledok testu v slovnom vyjadrení (Auto Straßenverkehr, 4/2011):
„Jasné ako den¬né svetlo – Bosch Plus 90 sú so
svietivosťou 1530 lúmenov druhé najjasnejšie
žiarovky v testovacom poli, dosahujú najväčší

do¬svit a sú neprekonateľné i na blízku vzdialenosť. Týmto žiarovky Plus 90 porážajú s veľkým
odstupom všetkých konkurentov.“ Kompletný
sortiment žiaroviek Bosch nájdete v ponuke
spoločnosti Inter Cars.

Žiarovky Plus 90
Číslo

Popis

Menovité
napätie

Výkon

Cena

1 987 301 076

H1 Plus 90

12V

55 W

11,74

1 987 301 077

H4 Plus 90

12V

60/55 W

14,52

1 987 301 078

H7 Plus 90

12V

55 W

15,33

Žiarovky Xenon Blue
Číslo

Popis

1 987 302 015

H1 Xenon Blue

1 987 302 045

H4 Xenon Blue

1 987 302 075

H7 Xenon Blue

Menovité

Výkon

Cena

12V

55 W

7,57

12V

60/55 W

8,26

12V

55 W

10,15

napätie

Žiarovky 24 V
Číslo

Popis

Menovité
napätie

Výkon

Cena

1 987 302 411

H1 70W

24V

70 W

3,4

1 987 302 441

H4 70W

24V

75/70 W

4,4

1 987 302 471

H7 70W

24V

70 W

7,76

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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KYB SMK - Montážne sady uloženia
Viete, že… ?




KYB SMK sady uloženia tlmičov zlepšujú spo
jenie tlmiča a karosérie vozidla. .
Sada uloženia je vysoko namáhaný diel zavese
nia, ktorý je vystavený neustálemu namáhaniu.
KYB SMK sada uloženia tlmiča je nenahra
diteľný komponent tlmiča pruženia. Jeho
správna funkcia je zárukou dobrého komfortu a bezpečného ovládania vozidla.






hladkým a presným riadením
potlačením vibrácií
zvýšenou životnosťou celej vzpery
potlačením šírenia hluku vo vozidle

Kedy má byť sada uloženia tlmiča vymenená?




zakaždým zároveň s tlmičom pruženia
pokiaľ ide riadenie ťažko a je hlučné
pokiaľ užívateľ pociťuje klepanie v uložení tlmiča

Prečo meniť uloženie tlmičov?
Pokiaľ vymeníte uloženie tlmiča zároveň s tlmičom, môžete si byť istý:
 zlepšením jazdného komfortu

KYB PK - Ochranné sady
Viete že… ?






KYBoriginálna ochranná sada chráni piesto
vú tyč a jej tesnenie pred prachom, vlhkosťou, soľou a inými nečistotami od vozovky.
Je to len otázka času, kedy sa na piestnici

v prípade nepoužitia novej ochrannej sady
objavia prvé poškodenia od okolitých vplyvov prostredia.




Vďaka nepravidelnej kontrole a vôbec žiadnej

údržbe dôjde v priebehu prevádzky vozidla
k poškodeniu ochrannej sady a následného
poškodenia tlmiča. Tým je potom ohrozená
správna funkčnosť celého zavesenia kolesa
a následná zhoršená ovládateľnosť vozidla.
Redukujete opotrebenie tlmiča použitím no
vej KYB ochrannej sady.
Táto ochranná sada je konštruovaná na KYB

tlmiče. Tým je daná jej tesnosť a stopercentná ochrana exponovaných dielov tlmiča
pred poškodením.



Ľahká inštalácia a originálna kvalita KYB dáva

zákazníkovi garanciu dlhej životnosti a bezpečnej jazdy.

Prečo meniť ochranné sady?




zlepšíte jazdnú stabilitu vozidla
ušetríte peniaze vďaka zvýšeniu životnosti

tlmiča a tiež pružín zavesenia
bez nutnosti vyšších nákladov na výmenu

(menia sa v rovnakom čase ako tlmiče)

Kedy má byť vymenená ochranná sada?


pri každej výmene tlmiča

M a re k B u d z i ň á k
produktový manažer

Index

Horné uloženie tlmiča - aplikácia

Cena

KYBSM9704

Audi A3 / TT rv. 98-05; Seat Cordoba / Ibiza rv. 02-05; Škoda Fabia rv. 99-05, Octavia (1U2); VW Bora/Golf IV

14,40

KYBSM9000

BMW 3 (E30) rv. 82-91, (E36) rv. 92-99, (E46) rv. 98-04, Z3 rv. 97-04

11,50

KYBSM5216

Nissan Almera rv. 03.00

37,40

KYBSM1204

Ford Fiesta
Index

KYB915415
KYB915400
KYB913112

23,00
Ochranné sady proti prachu - aplikácia

Audi A3, Skoda Octavia, Seat Leon I/Toledo II, VW Bora/Bora Variant/Golf IV/ Golf IV Variant/New Beetle (C1, C9) -F
VW Eos/Golf V/Golf Plus/New Beetle/Bora/Bora Variant/Golf IV/Golf IV Variant/Polo (9N), Audi A2, Audi A3, Seat Leon/
Toledo, Skoda Octavia, Ford Fiesta (3.02-)/Fusion, Mazda 3, Mazda 5-R
Fiat Bravo/Brava, Citroen Visa, Mercedes Benz V-Class/ Vito, Peugeot 106/205/405-F

Cena
24,83
29,94
26,95

Škoda Fabia-F, VW Polo/Derby-F, Toyota Camry-F&R, Toyota Avensis-R, Nissan Prairie/Sunny-F, Seat Ibiza/Panda/Cordoba/
KYB915004

Terra/Marbella/Trans-F, Audi A2-F, BMW 3 Series (E21)/(E30)/(E36)/(E36) M-Technik susp./(E46)/Touring (E36)-F, BMW 5
Series (E12)/(E28)/(E34)-F, BMW 6 Series (E24)-F, BMW 7 Series (E23)/(E32)-F, Alfa Romeo 33-F, Lancia Delta/Prisma (831)-R

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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25,49

Priprav sa na jeseň
s DENSO
a získaj zdarma

soft shell bundu
Slazenger
- Vodeodolná bunda vo farbe navy
kombinovaná so svetlo šedou
- 100% Polyester, 360gsm micro fleece

Do kampane sa započítava obrat v kategóriach:
sviečky , žhaviče, stierače, kabínové filtre, lambda
sondy, zapaľovacie cievky a váhy vzduchu, štartéry
a alternátory, A/C kompresory, diely chladenia
motora.

* Pre splnenie podmienok kampane je potrebné nakúpiť v Inter Cars produkty
DENSO
v minimálnej hodnote 400€ počas Septembera a Októbra 2011 pre získanie 1 ks
Soft Shell budy Slazenger .

www.denso-am.eu
www.intercars.sk

P r e d a j n ý tip

Novinka v ponuke olejov COMMA!
Najvýhodnejšia ponuka longlife oleja!
Iba v Inter Cars!
už od
8,48 €/l

VW 504 00
VW 507 00

Comma - technický parner Formule 2
Názov
X-FLOW TYPE V 5W30

Plne syntetický motorový olej

dostupné balenia: 1l, 5l, 25l

VW 504 00, VW 507 00

Uvedené ceny sú v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

38

Špecifikácie

MOC bez DPH

MOC bez DPH / 1lit.

11,5 € / 1l

11,50 €

49 € / 5l

9,80 €

212 €/ 25l

8,48 €

PTFE SPRAY 500 ml
maže rádiové antény, zámky, dverné mechanizmy, posúvacie mechanizmy seda	
čiek a všetko, kde vzniká trenie a priľnavosť
pôsobí nielen na plastové, ale aj na kovové povrchy, zabraňuje lepeniu a opotrebe	
niu
vodovzdorný, odolný proti všetkým podnebným podmienkam, pôsobí v rozmedzí
	
teplôt -50°C - +250°C

SILICONE SPRAY 500 ml





víacúčelový silikónový olej v spreji
chráni povrch proti zlepeniu, škrípaniu a opotrebeniu
vhodný na dverové tesnenie a ako prevencia proti zamrznutiu zámkov
bezfarebný, chráni proti korózii

RELEASE OIL 500 ml
výkonná penetračná kvapalina pre uvoľnenie zaseknutých
	
a skorodovaných súčiastok
 obsahuje koloidný grafit, ktorý pôsobí proti ďalšiemu zaseknutiu

MULTIPURPOSE LITHIUM GREASE




lithiové viacúčelové mazivo konzistentnej triedy 2
vhodné pre podvozky, náboje, kĺby a ložiská
stabilný pri vysokých teplotách a stále tekutý pri nízkych teplotách

WHITE GREASE 500 ml
 vodovzdorné mazivo v spreji
ideálne pre dlhodobé mazanie a ochranu zámkov, pántov,
	
ložísk a všetkých pohyblivých súčiastok

BRAKE CLEAN 500 ml
čistí a odmasťuje bubnové brzdy, platničky, oblože	
nie, kotúče, valčeky a spojky
 rýchlo sa odparuje
 pomáha odstrániť pískanie brzdových kotúčov

CARB CLEAN 500 ml
odstraňuje nečistoty z karburátorov, škrtiacich kla	
piek, trysiek, atď.
 pomáha obnoviť stratený výkon a znížiť spotrebu

Ako už viete z minulých vydaní IC Journalu, spoločnosť COMMA sídli v Anglicku a má dlhoročnú tradíciu vo výrobe olejov a mazív.
Bolo by však chybou prehliadnuť aj ostatný kvalitný sortiment,
ktorý má COMMA v ponuke. Ide napríklad o brzdové a hydraulické

kvapaliny, nemrznúce zmesi, prevodové oleje, aditíva atď. V tomto
Journale by som vás rád zoznámil s niekoľkými položkami, ktoré
by vás mohli zaujímať.

P r e d a j n ý tip

Magnetti Marelli
Váhy vzduchu
Merač hmotnosti vzduchu alebo MAF senzor
patrí k jednému z najdôležitejších snímačov vo
vozidle, pretože množstvo nasávaného vzduchu je pre riadiacu jednotku motora jedným
z dôležitých parametrov. Váha meria hmotnosť vzduchu, ktorú spotrebuje motor počas 1
sekundy. Váha vzduchu má na vrchnej strane
malú čiernu krabičku. V nej je umiestnený signálny procesor. Jeho elektrický diel sa skladá
z dvoch snímačov. Prvý snímač je v mieste, kde
neprúdi vzduch. Napätie, ktoré je privádzané,
zahrieva snímač na určitú teplotu. Druhý snímač
je ochladzovaný prúdiacim vzduchom. Rozdiel
teplôt obidvoch snímačov znamená tiež rozdielne napätie. Čím viacej vzduchu prúdi, tým
je rozdiel teplôt (teda napätia) vyšší. Na základe toho riadiaca jednotka dokáže vyhodnotiť,
koľko vzduchu prúdi senzorom. Snímače váhy
vzduchu sú pre riadiacu jednotku veľmi dôležité
a sú taktiež veľmi namáhané. Pokiaľ senzor neinterpretuje množstvo vzduchu správne, odrazí sa
to nielen na výkone vozidla, ale taktiež na jeho
spotrebe. Preto je nevyhnutná jeho bezchybná
funkčnosť.

V ponuke Inter Cars nájdete váhy vzduchu
z produkcie Magneti Marelli v dvoch radoch –
Original (118 položiek) a eQual Quality (130 položiek), ktoré pokrývajú viac ako 3 000 aplikácií.
Zahŕňajú značky ako Alfa Romeo, Audi, BMW,
Fiat, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Škoda, VW a ďalšie. Všetky váhy vzduchu
odpovedajú kvalitou vysokému renomé spoločnosti Magneti Marelli.

Objednávacie číslo

Aplikácia

Motor

Pozn.

Cena

213719617019

Alfa Romeo 147/156/166; Fiat Marea/Punto

1,6 16V/2,0 16V/ 1,9 JTD

eQual

68,00

213719656019

Mercedes-Benz A(W168) / C(W202) / E(W210)

eQual

64,00

213719608019

Mercedes-Benz C(W202) / E(W210) / S(W220)

2,4/2,8/3,2

eQual

84,00

213719611019

Audi A3/A4; Škoda Fabia

1,9 TDI

eQual

61,30

213719619019

Opel Astra/Omega/Vectra

1,7 DTI/2,0 DTI

eQual

68,00

213719659019

Škoda Fabia/Octavia/Superb

1,9 TDI

eQual

64,00

213719670010

Audi A3/A4; Škoda Octavia (1U2); VW Golf IV

1,6

-

123,00

213719620019

Fiat Marea/Stilo/Multipla

1,9 JTD/2,4 20V

eQual

68,00

213719654010

Ford Fiesta V/Focus II/Fusion

1,6 TDCi

-

152,00

213719753010

Škoda Superb; VW Passat/Transporter T4

1,9TDI/2,5TDI

-

332,00

213719743010

Alfa Romeo 147/156/166; Fiat Marea/Punto

1,6 16V/2,0 16V/ 1,9 JTD

-

173,00

213719628019

BMW 3 (E36,E46)

1,6i/1,8i

eQual

69,00

Uvedené ceny sú maloobchodé v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Wo j c i e c h N o w o s a d
produktový manažér

P r e d a j n ý tip

NGK
Žhaviace sviečky
D-Power
Čo na poli zapaľovacích sviečok znamená
pojem V-Line, tým je v oblasti žhaviacich
sviečok rad D-Power. Spoločnosť NGK ju
uviedla na trh v roku 2005 a mieša v sebe
skúsenosti a najnovšie technické poznatky,
ktorými spoločnosť NGK disponuje. Výsledkom je skupina výrobkov, ktorá nastavuje vysoký štandard v tejto oblasti. Program D-Power pokrýva požiadavky trhu na približne 95

percent. Výhodou žhaviacich sviečok D-Power je AQGS (Advanced Quick Glow System),
vďaka ktorému žhaviče dosiahnu pracovnú
teplotu 1000 ºC počas menej ako 2 sekúnd.
Napriek tomu, že sú žhaviace sviečky vystavené vysokému tlaku a teplote, vibráciám
a účinkom rôznych chemikálií, vyznačujú sa
dlhou životnosťou. Vďaka optimálnemu spaľovaniu paliva sú taktiež šetrnejšie k prírode

- produkcia splodín sa redukuje približne
na polovicu. Kompletný rad D-Power nájdete
spolu s ďalšími žhaviacimi sviečkami, lambda
sondami alebo zapaľovacími sviečkami NGK
v ponuke Inter Cars.

Wo j c i e c h N o w o s a d
produktový manažér

Objednávacie číslo

Cena

Séria D-Power:

D-POWER NR1

9,41

D-POWER NR2

10,60

•
•
•
•
•
•

D-POWER NR3

10,80

D-POWER NR4

11,30

D-POWER NR5

12,90

D-POWER NR6

11,40

D-POWER NR7

14,40

D-POWER NR9

17,39

D-POWER NR10

14,20

D-POWER NR11

12,90

D-POWER NR12

15,20

D-POWER NR13

34,00

D-POWER NR14

14,20

D-POWER NR15

18,80

spĺňa všetky potreby trhu
záruka najvyššej kvality
zahŕňa cca 1 400 typov vozidiel
pokrýva takmer všetky typy vozidiel z TecDoc
šetrné k životnému prostrediu
kratšia doba žhavenia

D-POWER NR17

9,41

D-POWER NR18

17,20

D-POWER NR20

15,90

D-POWER NR21

44,10

D-POWER NR22

19,60

D-POWER NR24

16,90

D-POWER NR25

13,30

D-POWER NR27

12,90

D-POWER NR29

15,10

D-POWER NR31

16,60

D-POWER NR32

16,70

D-POWER NR35

14,60

D-POWER NR36

20,10

D-POWER NR37

16,10

D-POWER NR47

19,70

D-POWER NR50

18,80

Uvedené ceny sú maloobchodé v € bez DPH. Zmena
cien vyhradená.
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P r e d a j n ý tip

Brzdové doštičky
TRW
V tomto predajnom tipe vám prinášame brzdové platničky výrobcu TRW Automotive, ktorého produkty
nie sú na trhu s náhradnými dielmi žiadnym nováčikom a znesú tie najprísnejšie kritériá. Brzdové platničky TRW, rovnako ako ostatné brzdové komponenty TRW, sa vyznačujú vysokou kvalitou použitých
materiálov, dlhou životnosťou a vynikajúcim pomerom cena/výkon.
Sortimentom brzdových platničiek od tohto
výrobcu však ponuka spoločnosti Inter Cars
v kategórii brzdových komponentov zďaleka
nekončí. Môžete v nej nájsť takisto brzdové kotúče, brzdové bubny, čeľuste atď. Je potrebné

sa zmieniť, že všetky produkty výrobcu TRW sú
testované, a to až na limitné hodnoty.

M a re k B u d z i ň á k
produktový manažér

Výber z ponuky brzdových platničiek TRW Automotive:
Aplikácia

Popis

Cena

FABIA(6Y2) 1.2, 1.4, 1.4 16V,1.9 SDI, 1.9 TDI /FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI/
FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9TDI/FABIA PRAKTIK 1.2, 1.9 SDI/OCTAVIA (1U2) 1.4,
LUC GDB1357
1.6, 1.8T, 2.0, 1.9SDI, 1.9TDI, OCTAVIA Combi(1U5) 1.4 16V, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9TDI/OCTAVIA (1Z3)
1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9 TDI/ROOMSTER (5J) 1.2, 1.4, 1.6, 1.4TDI, 1.9TDI

Brzdové doštičky - predné

31,90

OCTAVIA(1Z3) 2.0TDI 16V/OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V

LUC GDB1550

Brzdové doštičky - predné
zkosené, čidlo

49,90

OCTAVIA (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9TDI, 2.0 TDI 16V, OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6, 1.6FSI, 2.0 FSI,
2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 TDI16V

LUC GDB1622

Brzdové desky -zkosené
bez čidla

36,60

FABIA(6Y2) 2.0, 1.9TDI, 1.9 TDI RS/FABIA Sedan (6Y3) 2.0, 1.9TDI/FABIA Combi (6Y5)

LUC GDB1475

Brzdové doštičky - zadné

32,50

SEAT IBIZA (6L1) 1.4 16V 5/06……
SKODA FABIA (6Y2) - 1.4 16V 12/99 - 5/04

LUC GDB1274

Brzdové doštičky - predné

32,60

RENAULT LAGUNA 1.8 (8/95 - 3/01); 1.6 16V (11/97 - 3/01)

LUC GDB1030

Brzdové doštičky - predné

39,20

FORD FOCUS SEDAN + COMBI - 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V (99-04)

LUC GDB1358

Brzdové doštičky - predné

38,90

CITROEN BERLINGO 1.9D - 07/98 - 10/08(MFWJZ); 2.0 Hdi 12/99 - 1/02

LUC GDB1260

Brzdové doštičky - predné

42,20

VW - MULTIVAN (7HM,7HF) 1.9 TDI, 2.5 TDI - 4/03….
VW - TRANSPORTER (7HB,7HJ) 1.9TDI - 4/03….

LUC GDB1555

Brzdové doštičky - predné

55,20

CITROEN C5 2.2 Hdi 4/06…

LUC GDB1469

Brzdové doštičky - predné

33,50

BMW 3 (E36, E46)

LUC GDB1344

Brzdové doštičky - zadné

34,70

BMW 3 (E36, E46)

LUC GDB1348

Brzdové doštičky - predné

40,00

FORD MONDEO III (BWY) 2.0 TDCi - 10/01 - 08/07

LUC GDB1434

Brzdové doštičky - predné

46,50

MAZDA 3 (BK) - 1.6 10/03…

LUC GDB1583

Brzdové doštičky - predné

50,10

Uvedené ceny sú maloobchodé v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Objednávacie číslo

P r e d a j n ý tip

Ponuka kvalitných olejov
Značku SHELL iste nie je potrebné nikomu dlho predstavovať. Nielen ich oleje a palivo sú
celosvetovo známe a uznávané komodity, ktoré sú vnímané ako to najlepšie, čo súčasný
trh ponúka.
V súčasnej dobe, kedy drvivá väčšina nových áut vyžaduje špeciálne špecifikácie, je pre autoservisy potrebné mať na sklade viac druhov olejov. Preto SHELL prišiel s olejom Shell Helix Ultra Extra 5W-30, ktorý spĺňa obrovské množstvo špecifikácií a umožňuje tak servisom znížiť náklady na skladovanie viacerých
olejov a zvyšovať ich reputáciu používaním toho najlepšieho, čo má SHELL na trhu. Tento plne syntetický
olej spĺňa požiadavky popredných nemeckých a francúzskych automobilových výrobcov. Umožňuje
predĺžiť servisné intervaly, zvyšuje hospodárnosť spotreby pohonných hmôt, zaisťuje maximálne čistenie
a umožňuje výborné štartovanie za studena.
Názov

Špecifikácia

Cena

Plne syntetický motorový olej

15,8 € / 1L

HELIX ULTRA EXTRA

ACEA A2/A3/B2/B3/B4/C2/C3

59,8 € / 4L

5W30

VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/ 505 00/505 01/506 00/504

dostupné

balenie: 1L, 4L, 20L,

00/507 00

55L, 209L

MB 229.51/229.31 , BMW LL 04 / 01 / 98 / Chrysler MS-11106, PSA
B71 2290
Fiat 9.55535 S1, Porsche C30

286 € / 20L
622 € / 55L
2.290 € / 209L

Uvedené ceny sú maloobchodé v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

V prípade, že sa autodielňa zaobíde bez predĺžených výmen pre koncern VW, ale stále vyžaduje špičkový syntetický olej, môže ich zaujať Shell Helix HX8 5W-40. Tento olej je vhodný pre vybrané modely koncernu VW, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Renault, Fiat, atď. Olej má viskozitu 5W40, ktorá je
v dnešnej dobe pri moderných automobiloch veľmi využívaná.
Názov

Špecifikácia

Cena

Plne syntetický motorový olej
HELIX HX8 5W40
dostupné balenie:
1L, 4L, 55L, 209L

9,6 € / 1L

ACEA A2/A3/B2/B3/B4 API SM CF

36,6 € / 4L

VW 500 00/501 01/502 00/503 01/505 00 , MB 229.5/229.3/229.1 ,

N O VÁ
CENA

468 € / 55L

BMW LL-98/01
Porsche A40, Renault 0700/0710 , Fiat 9.55535 Z2

Uvedené ceny sú maloobchodé v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Slovenský trh je známy svojou obľubou automobilov z koncernu VW. Vzhľadom k tomu, že automobilovú značku Škoda je možné považovať za českú, nie je divu, že sa s týmito automobilmi stretávame na našich cestách najčastejšie. Pre množstvo z týchto vozidiel je vhodný olej Shell Helix HX6,
ktorý spĺňa nielen určité špecifikácie VW, ale i ďalšie špecifikácie vybraných výrobcov ako je Mercedes
Benz alebo BMW. Pre lepšie zameranie na konkrétny automobil, popr. klimatické podmienky je tento
olej ponúkaný ako vo variante s viskozitou 5W40, tak i 10W40. Tento olej je vyrobený na syntetickej
báze a má vysoké čistiace schopnosti, čo zlepšuje reakčné vlastnosti motora.
Názov
HELIX HX6 5W40

N O VÁ
CENA

dostupné balenie:
1L, 5L, 55L, 209L

Špecifikácia
Čiastočne syntetický motorový olej
ACEA A2/A3/B2/B3/B4 API SM CF
VW 500 00/501 01/502 00/505 00 , MB 229.1 , BMW LL-98

HELIX HX6 10W40

Čiastočne syntetický motorový olej

dostupné balenie:

ACEA A2/A3/B2/B3 API SM CF

1L, 5L, 55L, 209L

VW 500 00/501 01/505 00 , MB 229.1

Cena
8,9 € / 1L
42,6 € / 5L
440 € / 55L
7,3 € / 1L
33,9 € / 5L
342 € / 55L

Uvedené ceny sú maloobchodé v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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r u b r i k a

Více energie než
kdykoliv předtím
V posledních letech stouply energetické nároky moderních vozidel o více než 300%. Časté selhávaní baterií je způsobeno špatnou volbou, nebo nevhodným
způsobem použití. Každé vozidlo má svoje individuální energetické nároky. Správný výběr odpovídající
baterie není závislý jen na výkonu motoru vozu, ale
také na jeho typu, doplňkové výbavě, na klimatických podmínkách a způsobu použití vozidla.
EXIDE EVOLUTION PROGRAM

Automobilový průmysl dnes musí šetřit palivo a snižovat emise výfukových plynů. Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, jak uplatnit
legislativu EU je využití alternativních pohonů a inovativní, spotřebu a emise eliminující výbavy. Dnes již zcela běžně dostupné mikro-hybridní vozy jsou poháněné tradičním vznětovým/zážehovým motorem s přídavnými systémy redukujícími spotřebu paliva a emise:
Stop & Start systém, regenerační brzdění, indikace volby převodových stupňů, inteligentní alternátor apod. Ty kladou zvýšené nároky
na provoz akumulátoru.

EXIDE AGM

EXIDE Premium
vysoce koncentrovaná energie, velká
kapacita a vysoký startovací výkon
v jednom.
Vhodná pro:
• Výkonné naftové
a benzínové motory,
• mimořádnou elektrovýbavu a doplňky vozidel (originální z výroby
nebo dodatečně nainstalované),
• provoz za extrémního tepla nebo zimy,
• každodenní jízda nebo jízda v městském provozu,

EXIDE Excell
Je racionální volbou výběru nového
akumulátoru.
Široký sortiment určený pro současné evropské, asijské a americké
vozy. Baterie přináší výhody vysoké
spolehlivosti, dlouhé životnosti, nekompromisní bezpečnosti a absolutní bezúdržbovosti.
Vhodná pro:
• současná vozidla,
• standardní úroveň výbavy,
• každodenní jízdu.

EXIDE Classic
Je ekonomickou volbou výběru nového akumulátoru. Léty zdokonalená, využitím nejnovějších technologií
a materiálů je vhodným řešením i pro
vozy vyrobené před rokem 1997.
Vhodná pro:
• základní úroveň výbavy vozu
• každodenní jízdu
Víc se dozvíte na: www.exide-evolution.com
Kontakt:
EXIDE Slovakia, s.r.o., Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 226 002 378, exide@exide-cz.cz / www.exide-cz.cz
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EXIDE MICRO-HYBRID PROGRAM

Vyvinutá společně s hlavními evropskými výrobci prémiových, mikro-hybridních vozů, je EXIDE AGM
(Absorbent Glass Mat) nejrozvinutější
technologií, schopnou poskytovat
optimální výkon v extrémních, cyklických aplikacích, u obou provozních
stavů, ve schopnosti nabíjet se vysokým proudem a za stavu neúplného
nabití. Tyto faktory jsou klíčové pro mikro-hybridní vozy, vybavené
systémy Stop & Start, výbavou snižující spotřebu paliva/emise a regeneračním brzděním.
Určená pro:
• Originální prvovýrobní technologie vozu (OE) & kvalitu,
• extremní odolnost: 3násobná cyklická odolnost vůči
standardní baterii,
• maximální bezpečnost: hermeticky uzavřená s VRLA články, tlakem
řízenými ventily, se špičkovými vlastnostmi rekombinace plynů. Optimálně bezpečná pro instalaci v prostoru kabiny / kufru vozu.

EXIDE ECM
Vyvinutá společně s hlavními evropskými výrobci mikro-hybridních vozů,
je technologie ECM (Enhanced Cycling
Mat) perfektně použitelná pro počáteční úroveň mikro-hybridních vozů,
vybavených systémy Stop & Štart. Určená pro mikro-hybridní vozy, poháněné tradičním vznětovým/zážehovým
motorem s přídavnými systémy/zařízeními redukujícími spotřebu paliva:
Start/Stop systém , výbavou snižující spotřebu paliva/emise.
Určená pro:
• Originální prvovýrobní technologie vozů (OE) & kvalitu,
• vysokou odolnost: optimalizované pro mikro-hybridní,
cyklický profil,
• maximum flexibility: Vysoký cyklický výkon za zvýšených provozních
teplot, dělá z EXIDE ECM doporučované řešení pro baterie instalované v motorovém prostoru vozu.
Pro více informací klikněte na: www.exide-intelligent-power.com

EVOLUTION PROGRAM: NOVÉ STARTOVACÍ BATERIE OD EXIDE
letech stouply energetické nároky moderBaterie pro všechny provozní podmínky Vníchposledních
vozidel o 300%. Správný výbìr odpovídající baterie

Obsah a výkon
motoru

Výbava

Provozní podmínky

Klimatické
podmínky

není závislý jen na výkonu motoru Vašeho vozu, ale také
na jeho doplòkové výbavì a na klimatických i cestovních
provozních podmínkách.
Na tomto základì Exide vyvinul, a do života uvedl Evolution
Program. Jde o jedineèný pøístup, který vychází z analýzy
ètyø výkonovì-provozních parametrù Vaši jízdy.
Evolution Program byl navržen tak, aby Vám pomohl vybrat tu nejvýkonnìjší baterii dle Vašich potøeb. Pro více informací o programu kliknìte na:
www.exide-evolution.com

By Exide Technologies / www.exide-evolution.com
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pribúdať ďalšie produkty, až vznikla
ucelená ponuka,
ktorú
poznáme
dnes.

História značky CRC siaha až do roku 1958,
kedy sa Charles J. Webb II, podnikateľ s vlnou, začal zaujímať o diverzifikáciu svojej
činnosti. Preto sa rozhodol založiť spoločnosť s názvom Corrosion Reaction Consultants, Inc.
Počas prvých pár rokov distribuovala spoločnosť
CRC iba jediný produkt - CRC Corrosion Inhibítor, čo bol prostriedok k odstráneniu korózie pre
mechanické a elektrické stroje. Následne začali

Kód

Názov

Kdekoľvek to výrobná technológia
umožňuje, využíva
CRC oxid uhličitý
ako plyn do svojich sprejov k vytlačovaniu kvapaliny, zatiaľ čo sa bežne využíva propan butan
alebo dimethil éter. Okrem toho, že oxid uhličitý
je nehorľavý, menej škodlivý pre životné prostredie a neškodný pre užívateľov, je taktiež cenovo
výhodnejší pre zákazníka. Tento fakt je spôsobený tým, že bežne používaných plynov je
v spreji potrebné okolo 50-70% celkového obsa-

Ďalšou výhodou pre zákazníkov je označenie
obalu červenou bodkou, ktorá určuje smer, ktorým má byť namierený rozprašovač. Červená
bodka určuje, kde je umiestnený koniec nasávacej trubičky, vďaka čomu je následne využitý
skutočne celý obsah fľaše.
Väčšina CRC produktov je vybavená tzv. 360°
ventilom, ktorý dovoľuje nanášať obsah fľaše
v rôznych uhloch a to dokonca i dnom nahor.
Toto nie je možné u klasických sprejov, pretože
by dochádzalo k úniku plynu, ktorý môže byť nebezpečný a naviac to znemožní alebo obmedzí
ďalšie používanie vďaka zníženému tlaku vo fľaši.

Popis
Viaceúčelový servisný sprej. Uvoľňuje skorodované skrutkové spoje, maže závesy, zámky, odstraňuje škripot

Cena
5,48

CRC100101161

5-56 400ml+25% GRATIS

CRC10702113

AIRCO CLEANER

Odstraňuje nepríjemný zápach vznikajúci v dôsledku znečistenia výparníka klimatizačného systému.

8,33

CRC10128116

BRAKLEEN 500ml

Čistí a odmasťuje brzdy a spojky. Odstraňuje olej, brzdovú kvapalinu, mastnotu a iné stvrdnuté nánosy.

3,29

CRC10415111

COPPER PASTE

CRC10320110

RADIATOR SEAL

CRC10214109

AIRCO KLEEN

CRC10165111

CARBURETTOR CLEANER

CRC10330110

RADIATOR CLEAN

CRC10230111

PENETRATING OIL

a piskot. OBMEDZENÉ MNOŽSTVO V AKCII +25% ZDARMA

Účinná montážna pasta proti zadreniu. Obsahuje antikorózne aditíva, je vodovzdorná a má separačné vlastnosti
do 1100 °C
Zastavuje malé úniky z chladiča a chladiaceho systému a zabraňuje korózii. Je zlučiteľný s bežne používanými
chladiacimi kvapalinami.
Zabraňuje vzniku a odstraňuje nepríjemný zápach predovšetkým v dobe, keď je klimatizačný systém neaktívny.
Čistí karburátor a palivový systém bez demontáže a zaistí hladší beh motora. Je možné ho použiť na karburátory
automobilov, reťazových píl, kosačiek trávy a pod.
Zabraňuje upchaniu chladiaceho systému. Odstraňuje kameň a hrdzu z chladiča a zabezpečuje optimálnu výmenu tepla. Chráni pred koróziou.
Penetračný a mazací olej. Preniká aj tými najmenšími škárami a rozpúšťa hrdzu a iné nečistoty.

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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hu, zatiaľ čo oxidu uhličitého stačí mať v spreji
3-5%. To znamená, že sa vo fľaši nachádza najmenej o 40% viac obsahu, ktorý zákazník zaplatil.

6,37
4,35
9,36
4,78
4,25
5,06
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Ťažné zariadenia Bosal
Ťažné zariadenia Bosal sú navrhnuté tak, aby dobre slúžili i v tých najťažších podmienkach a po celú dobu životnosti vozidla. Všetky systémy Bosal spĺňajú
najnovšie zákonné a technické normy EU a sú testované v extrémnych podmienkach pre zaistenie ich bezpečnosti a trvanlivosti. Rovnako sú chránené
pred koróziou vďaka vysokej kvalite povrchovej úpravy.

Inter Cars vám ponúka široký sortiment
ťažných zariadení spoločnosti Bosal:
	Šraubové prevedenie - ťažná guľa je neoddeliteľnou súčasťou vozidla a je neodmontovateľná; skúšobné a testovacie technológie najvyššej úrovne; mechanické ťažné
zariadenia sú vhodné pre ťahanie ťažkých
a veľkých nákladov a sú odporúčané pre komerčné a terénne vozidlá
	Ecofit - najnovšie odpojiteľné ťažné zariadenie firmy Bosal, ktoré predstavuje reálne rie-

šenie pre každého vodiča; pri odpojení ťažnej
ťažná guľa môže byť uzamknutá proti
gule je systém Ecofit prakticky skrytý; ťažná
zlodejom
guľa môže byť namontovaná a demontova	-	AK4 – Horizontálny - plocha pre zásuvná v priebehu niekoľkých sekúnd; Ecofit sysku je otočná a je skrytá za nárazníkom,
tém je jednoduchý, bezpečný a spoľahlivý
v prípade, že nie je používaná; ťažná guľa
môže byť uzamknutá proti zlodejom.
	Automatický systém
	-	AK6 – Vertikálny - ak je ťažná guľa odpojená, systém je celkovo neviAplikácia
Typ TZ
Cena
diteľný; plocha pre zásuvku Objednacie číslo
je otočná a je skrytá za náraz- ŠKODA Octavia
BOS027-491
Skrutkové prevedenie
85,40
níkom, ak nie je používaná; I (Hatchback, 96-) BOS027-494
Ecofit
168,00
ŠKODA Octavia II

BOS033-491

Skrutkové prevedenie

123,00

(Hatchback, 04-)

BOS033-494

Ecofit

152,00

ŠKODA Fabia

BOS026-691

Skrutkové prevedenie

89,40

(Hatchback, 10-)

BOS026-694

Ecofit

111,00

FORD Fusion
(MPV, 05-09)

BOS033-141

Skrutkové prevedenie

138,00

BOS033-144

Ecofit

232,00

BOS049-693

Automatický systém

261,00

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Profesionálne riešenie
Sady vodných čerpadiel
Odborníci používajú bezpečnú a efektívnu cestu
pre opravu chladenia vozidla – volia súbežnú výmenu rozvodových remeňov, napínacích kladiek,
vratných kladiek a samotného vodného čerpadla.
Sady HEPU® ponúkajú kompletné riešenie - bezpečné a ekonomicky výhodné. Rovnako tak je
zaistená rýchla a bezproblémová oprava a vďaka
tomu potom spokojný zákazník. Vodné čerpadlo
a časti chladiaceho systému sú vystavené vysokej
každodennej záťaži. Pre garanciu maximálneho
výkonu a funkčnosti je dôležitá perfektná harmonizácia všetkých komponentov tohto systému.
Z tohto dôvodu zodpovedajú sady vodných čerpadiel HEPU® najvyšším požiadavkám originálneho vybavenia. I preto sú tieto sady zložené iba
z dielov vyrobených poprednými OE dodávateľmi.
Z dôvodov nákladov je logická výmena všetkých
systémov chladenia počas jednej opravy. Naviac –
pre servis predstavuje kompletná výmena poistku
pri prípadných reklamáciách. Všetky diely sád vodných čerpadiel HEPU® sú perfektne zladené pre
ľahkú administratívnu prácu servisov – odpadá
hľadanie čísiel komponentov – celá sada je pod
jedinečným označením.

Samotné vodné čerpadlá HEPU® ponúkajú vynikajúci prietok chladiacej kvapaliny ako pri bežných
prevádzkových podmienkach, tak i pri vysokých
rýchlostiach. Tento hydraulický výkon je zaistený
vďaka spoľahlivej technológii tesnenia, protikoróznej ochrane, odolnosti proti kavitácii a využitia
komponentov vysokej kvality. Spomínané vlastnosti neumožňujú vodným čerpadlám HEPU® iba
Objednávacie číslo
PK08412
PK08420

ochranu proti prehrievaniu, ale zároveň znižujú
ako spotrebu, tak i emisie škodlivých látok. Zárukou vysokej kvality produkcie zodpovedá i certifikácia TÜV ISO 9001.

Marián Jakuš
produktový manažér

Aplikace

Cena

CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90, 02.99 - 03.05; PEUGEOT PARTNER karoseria (5)

141

2.0 Hdi, 04.00 RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L),03.01 -; RENAULT MEGANE

199

I (BA0/1_) 1.6 16V, 03.99 -

PK05511

SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V; 02.04 -; VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V, 03.05 -

247

PK05402

SKODA FELICIA II, 1.60,1.98 - 06.01; SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6, 07.98 -

101

PK05570

SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, 09.06 -;SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4, 05.06 -

216

PK05491

SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI,07.98-;VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI, 08.97 - 06.05

245

PK05690

SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, 11.05 -; VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI, 08.05 -

171

PK05650

SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI, 05.05 -; AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI, 05.03 -

205

PK05501

SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, 08.02 - 10.05

246

PK09800

VOLVO XC 90 D5, 10.02 -; VOLVO S60 2.4 D5, 07.01 -

185

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Celosvětově No.1

*

Dodáváno do prvovýroby: Alfa Romeo · AMG Mercedes · Aston Martin · Audi · Bentley · BMW · Citroën · Daewoo · Daihatsu
DaimlerChrysler · Ferrari · Fiat · Ford · General Motors · Honda · Hyundai · Isuzu · Jaguar · Kawasaki · Kia · Lancia · Lexus · Lotus
Maserati · MCC (SMART) · Mazda · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Rolls-Royce · Rover · Saab · Seat · Skoda
Subaru · Suzuki · Toyota · VW · Volvo

NGK Spark Plug Europe GmbH

*celosvětově nejprodávanější zapalovací svíčka

www.ngk-europe.com

I n f o r m ác i e

pr e V á s

Hotovosť alebo
leasing?
V dnešnej dobe sú firmy pod veľkým tlakom. Aby si zachovali konkurenčnú výhodu, sú nútené neustále
inovovať technológie. Pre uspokojenie tejto potreby využíva čoraz väčší počet firiem leasing na nákup
najnovšieho a najlepšieho vybavenia.
Dovoľte mi preto, aby som vám touto cestou predstavil partnera, s ktorým Inter Cars Slovenská republika s.r.o. v júli t.r. nadviazala spoluprácu najmä v oblasti operatívneho, ale aj finančného leasingu. Týmto
partnerom je spoločnosť GRENKE v zastúpení dcérskej spoločnosti GC Leasing Slovensko s.r.o.
Cieľom spoločnosti GRENKE je podporovať malých
a stredných európskych podnikateľov. Poskytuje
finančné služby prispôsobené špecifickým potrebám a príležitostiam tohto sektora a usiluje sa byť
pre našich zákazníkov spoľahlivým partnerom.

Našou spoluprácou umožňujeme malým
a stredným podnikom jednoduchý nákup potrebných zariadení na leasing, vďaka čomu nemusia viazať svoje cenné kapitálové zdroje.
Spoločne sa usilujeme vytvárať kvalitné dlhodobé obchodné vzťahy, pričom ku každému z klientov pristupujeme s maximálnou pozornosťou
bez ohľadu na to, či sa jedná o firmu s väčším
počtom zamestnancov alebo ide o drobného
živnostníka. Naše spoločné riešenia sú prispôsobené vašim reálnym požiadavkám a dodávané
s tak dôležitou osobnou starostlivosťou a poradenstvom. Spoločnosť GRENKE je nezávislá
od výrobcov, aj bánk, a preto ponúka podmienky financovania, ktoré vám dávajú maximálnu
flexibilitu pri výbere spôsobu financovania vybraných technologických zariadení.
Aké druhy leasingu sú najpoužívanejšie?
Finančný leasing
Vo finančnom leasingu je zaobstarávaný predmet po celú dobu leasingu (napr. 36 mesiacov) vo vlastníctve leasingovej spoločnosti.
Až po skončení leasingu prechádza predmet
do vlastníctva klienta. Tým, že je predmet vo

vlastníctve leasingovej spoločnosti, sa jej výrazne znižuje riziko nedobytnosti pohľadávky.
Ak nebudete platiť, o predmet prídete, pretože
nie je vo Vašom vlastníctve. V prípade leasingu
drahších zariadení, alebo automobilov je nutné
predmet leasingu poistiť proti krádeži
alebo havárii. Je možné tiež poistiť riziko nesplácania z dôvodu pracovnej
neschopnosti, alebo iných rizík. Leasingové splátky je možné pri dodržaní podmienok započítavať priamo
do daňovo uznateľných nákladov.
Výhodou býva, že dĺžka leasingovej
zmluvy je väčšinou kratšia ako pri odpisovaní predmetu v prípade, že ho
vlastníte.
Operatívny leasing
V prípade operatívneho leasingu
je predmet v nájme i po skončení zmluvy vo
vlastníctve leasingovej spoločnosti. Operatívny
leasing je niekedy tiež označovaný za „full servis
leasing“.
Výhodou operatívneho leasingu je, že klient nemusí pri obstarávaní predmetu leasingu skladať
akontáciu. Tiež nie je viazaný pevne stanovenou
dobou trvania zmluvy, ale môže si vybrať dobu
od jedného do štyroch rokov.
Aké výhody vám ponúka leasing?

kapitál. To je obzvlášť dôležité pre firmy, ktoré si
potrebujú udržiavať vysokú úroveň likvidity. Ak
ste v minulosti mali pocit, že ste nútení používať
vybavenie dlhšie, než by ste chceli, pri leasingu
už nie ste zväzovaní dlhým obdobím odpisovania.
Ďalšou obrovskou výhodou je, že z hľadiska
rôznych zliav je leasing porovnateľný s hotovosťou - napríklad zľavy za predčasné uhradenie
záväzkov. Mnohé firmy sa preto rozhodujú pre
leasing, aj ak im z toho neplynú žiadne daňové
výhody, pretože im to umožňuje dojednať s dodávateľmi rovnaké podmienky, ako keby platili
v hotovosti.
My v spoločnosti Inter Cars Slovenská republika s.r.o. veríme, že sa spojením skvelej ponuky
zariadení vybavenia dielní a nemenej kvalitnej
ponuky finančných služieb spoločnosti GRENKE významnou mierou pričiníme o zvyšovanie
profitu v ašej firmy, a tým aj k spokojnosti vás
–našich zákazníkov.
Hneď v úvode našej spolupráce s GRENKE sme
pre vás pri príležitosti konania 2. ročníka akcie
Bierfest pripravili jedinečnú ponuku servisnej
techniky za skvelé ceny v spojení s nemenej
zaujímavými servisnými a finančnými službami.
Ponuku nájdete v tomto vydaní čísla IC Journalu.

Pri priamom nákupe zariadení vybavenia dielní
O vypracovanie ponúk servisnej techniky a jej
sa tieto zvyčajne odpisujú po dobu päť rokov.
financovania sa postarajú naši obchodno-techLeasing tento cyklus skracuje, vďaka čomu vám
nickí zástupcovia:
umožňuje neustále vlastniť najnovšie technológie. Tým, že umožňuje zavádzať nové systémy
I n g. M a rc e l G d o v i n
skôr, leasing dáva firmám väčšie možnosti reProjektový manažér GE
agovať na neustále sa meniace
potreby trhu. To sa odráža v oveľa
väčšej flexibilite, nielen v oblasti
technológií, ale čo je ešte oveľa
dôležitejšie, v oblasti financovania.
Západné Slovensko + Žilina Branislav Mitošinka 0917-424-878



Okrem toho, ak nakupujete
na leasing, neviažete tým vlastný

Stredné Slovensko

Peter Chamula

0905-998-720

Východné Slovensko

Ing. Tibor Zentko

0905-656-325
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Nové chladivo
HFO-1234yf
Strašiak alebo
príležitosť?
Klimatizácia vo vozidle sa stáva samozrejmosťou. Pre vyšší komfort a chladenie batérií v hybridných vozidlách o jej budúcnosti nikto nepochybuje. Na druhej
strane technológiu systému klimatizácie vozidla čakajú v najbližších
rokoch zásadné zmeny.
Dôvodom týchto zmien je ekológia. Poďme
sa teda pozrieť odkiaľ, kam a prečo sa chystá
spomínaná zmena. Súčasné chladivo HFC-134a
(=R134a) používané v systéme klimatizácií bolo
nasadené pre rozsiahle použitie na začiatku 90tych rokov ako náhrada za dlho používané R12,
o ktorom sa zistilo, že výrazne prispieva k rozširovaniu ozónovej diery.
Po niekoľkých rokoch používania sa vedci zhodli, že ani HFC-134a nie je príliš ekologická voľba,
ako sa uvažovalo. Problémom je zhoršujúca sa
ekologická situácia, ktorá viedla v roku 2006 Európsku úniu k zákazu používania tzv. „Intenzívnych fluorovaných chemikálií“, do skupiny ktorých patrí aj HFC-134a. Nariadenie EU povoľuje
používanie chladiva HFC-134a všetkým vozidlám s typovým schválením do 31.12.2010 používať chladivo HFC R134a do konca roku 2017.
Od 1.1.2011 nesmie byť v novoschválených vozidlách použité toto chladivo. Jeho úplný zákaz
používania platí od 1.1.2018.
Náhrada za súčasné chladivo sa nehľadala ľahko. Chladivo musí spĺňať niekoľko prísnych technických kritérií. V prvých fázach sa uvažovalo
o systémoch so stlačeným CO2. Tieto systémy
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sú už dlhšiu dobu vyvinuté a napríklad Coca
Cola ich používa vo svojich zariadeniach. Veľkým nedostatkom je zvýšená spotreba energie,
pretože pracujú pod extrémne vysokým tlakom,
čo opätovne vedie k zvýšenej spotrebe vozidla a zvýšeným emisiám. Rovnako neúspešné
skončili pokusy s navrhovaným 152a, ktoré má
nízku výkonnosť, vysokú vznietivosť a spája sa
s potrebou vyššej váhy a výkonnosti. S riešením
prišla spoločnosť Du point a Honeywell, ktorá
vyvinula chladivo HFO1234yf (CF 3 CF=CH 2),
ktoré je najideálnejším kompromisom z navrhovaných alternatív, na čom sa zhodli aj samotní
výrobcovia vozidiel.

matizácií hybridných vozidiel. Viac informácií
o produkte SPIN 01.001.19 nájdete na www.

Chladivá sú merané GPO (Globálny potenciál otepľovania) ukazovateľom, ktorý má hodnotu HFC-134a – 1410, zatiaľ čo HFO-1234yf len – 4. HFO-1234yf je označenie nového chladiva pre systém
klimatizácie vozidla, ktoré je oproti súčasnému
chladivu HFC-134a (=R134a) až 350-násobne
menej škodlivé pre atmosféru našej planéty. Jeho
nevýhodou je vyššia horľavosť a nekompatibilita
dielov systému klimatizácie. Testy s vznietivosťou
paliva si môžete pozrieť aj na youtube.

vybaveniedielni.sk , sekcia Novinky alebo sekcia
Klimatizácie - Plničky klimatizácií.

V praxi to znamená, že automechanici sa budú
stretávať od roku 2011/2012 čoraz viac s novým
systémom chladenia, naplneným chladivom
HFO-1234yf, pričom budú potrebovať aj nové
vybavenie servisu. Je preto mimoriadne vhodné
sa pripraviť na nadchádzajúce obdobia zaobstaraním si plničky klimatizácie, ktorá zvláda R134a
aj R123yf. Taliansky výrobca SPIN prichádza
s praktickým riešením reagujúc na nadchádzajúce obdobia zmeny chladív uvedením svojho
najnovšieho výrobku Breeze Evolution TFT Bigas
pre prácu s chladivami R134a a HFO1234yf. Plnička je automatická, s TFT farebným displejom
(5,6 „), vybavená špecifickým software v prípade
použitia plynu HFO1234yf ako napríklad pre čistenie hadíc vnútorného okruhu pred použitím
iného chladiva. Stroj je vybavený 170lt / 1‘vákuovým čerpadlom, 2 nádrže na 12,5 kg, kompresor 400gr / 1 „ a dvojica spojok pre R134a
a HFO1234yf a tlačiarňou v cene. Plnička je vybavená softvérom a škálou pre olej, vďaka čomu
je možné ju použiť aj pre plnenie systémov kli-
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Automobilová
diagnostika Brain Bee
Spoločnosť Inter Cars už niekoľko rokov úspešne distribuuje zariadenia pre diagnostiku motorových vozidiel. Tím oddelenia vybavenia dielní
pre vás neustále sleduje najnovšie trendy, inovácie, postupy a vylepšenia, ktoré vám nasledovne
ponúka spolu s našimi službami. Vývoj v oblasti
IT technológií je zo všetkých trhov najrýchlejšie sa rozrastajúci, a to nielen v oblasti mobilov
a počítačov, ale aj automobilovej diagnostiky.
Aby sme mohli vám, našim zákazníkom, ponúknuť kvalitný, cenovo dostupný produkt, ktorý

rozšíri súčasnú ponuku diagnostík o ďalšie inovatívne a výkonom zaujímavé zariadenie, uvádzame na trh diagnostiku spoločnosti Brain Bee.
Brain Bee je taliansky výrobca s vlastným vývojom nielen diagnostického softvéru s históriou
nabitou 10-ročnými skúsenosťami. V súčasnosti
má Brain Bee svoje zastúpenia v Európe aj Ázii
a je jednotkou na talianskom trhu a patrí medzi
najväčších producentov vo svojom segmente.
V rokoch 2003-2010 BB predalo 25000ks diagnostík, 6000 analyzátorov splodín, 7000 dymo-

metrov, 21000 otáčkomerov, 4000 osciloskopov,
2000 plničiek klimatizácií.
Zariadenia si môžete prehliadnuť a odskúšať
na Bierfeste v stane VYBAVENIA DIELNÍ, detaily
produktov vrátane letákov pozrieť na www.vybaveniedielni.sk alebo môžete osloviť našich obchodno-technických zástupcov z vášho regiónu.

To m á š Va l č e k
produktový manažér GE

Spoločnosť Inter Cars nadväzuje na úspešné pôsobenie spoločnosti Brain Bee uvedením nasledovných produktov do svojej ponuky:
DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE F-BOX - Diagnostika vozidiel v kombinácii
s vašim PC/Notebookom. V dodávke je F-BOX EOBD + GOLD CARD PREMIUM (Aktivácia databázy vozidiel + ročná aktualizácia), MULTIPLEXER 2, kábel ECU-31, kábel ECU-032, kábel USB. SW v češtine, po uplynutí licencie
sa zariadenie nezablokuje. Rozsiahle možnosti rozšírenia.
Výber z vlastností: čítanie ECU, parametrov, statusov, čítanie/zrušenie chybového hlásenia, nastavenia, aktivácie, kódy, vizuálna identifikácia umiestnenia diagnostických zásuviek a káblov, jednoduché pripojenie k PC. Index: 0XBEB-TOUCH (HW+SW)
Rozsah dodávky: F-BOX EOBD + GOLD CARD PREMIUM (Aktivácia databázy vozidiel + ročná aktualizácia), Multiplexer 2, kábel ECU-31, kábel
ECU-032, kábel USB
Voliteľné príslušenstvo: EURO BAG MULTIBRAND - sada káblov pre EU
vozy (index 0XBEEUROBAG)
	ASIA BAG MULTIBRAND - sada káblov pre EU vozy (index 0XBEASIABAG)
	MUX BOX SLIM - povinný adaptér pre ázijské káble (index 0XBEMUXBOXSLIM)
	BT-100 USB - výkonný bluetooth adaptér pre bezdrôtovú komunikáciu (index 0XBEMUXBOX) Pre jeho veľmi silný výkon odporúčame pre
veľké dielne s problémami so signálom alebo zarušeným pásmom.
	TRUCK KIT - konektory (index 0XBETRUCKKIT) + GOLD CARD TRUCK
PREMIUM (aktivácia Truck databázy + ročná aktualizácia) (index 0XBEGCTRUCKPREMIUM)
Doplnkové príslušenstvo:
	D-SCOPE 2 - osciloskop (index 0XBED-SCOPE2)
	DPT - DIAGNOSTIC POWER TEST softvér pre zisťovanie závad (index
0XBEDPT)

DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE B-TOUCH – Diagnostika vozidiel s jasným
7“ TFT displejom, bez potreby použitia vášho PC/notebooku, vlastnosti ako F-Box, naviac extrémna rýchlosť, dynamické testy, mobilita (do 3
hodín práce na batériách), inteligentne členená databáza, navádzací SW
pre hľadanie chýb, možnosť kódovania. Index: 0XBEFBOX (HW) + 0XBEB-TOUCH12START (SW)
Nové funkcie:
	rýchle vyhľadávanie nahrádza tradičné rozklikávanie stromu vozidiel
a funkcií
	inteligentné členenie funkcií umožňuje sekvenčne členená databáza
ktorá jednoducho navádza k príčine a riešeniu daného problému
	dynamické testy umožňujú identifikáciu a riešenie problémov vozidla
pomocou navádzaných testov. Omnoho spoľahlivejšie a presnejšie
než tradičná interpretácia prostredníctvom porovnania parametrov.
	mobilita - možnosť práce do 3 hodín z batérií zariadenia
	grafický displej s možnosťou prehľadného a dobre viditeľného zobrazenia funkcií a grafov
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Branislav Mitošinka

0917-424-878

Stredné Slovensko

Peter Chamula

0905-998-720

Východné Slovensko

Ing. Tibor Zentko

0905-656-325
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CENY AŽ DO DNA!
BIERFESTOVÁ PONUKA GARÁŽOVEJ TECHNIKY
Prídite si pozrieť akciové produkty do stanu vybavenia
dielní na Bierfeste a využite túto špeciálnu ponuku platnú 17.9.2011. Technici,
obchodní zástupcovia a dodávatelia Vám radi odpovedia na Vaše dotazy.
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Len počas Bierfestu extra zvýhodnený leasing!!!
Ceny sú bez DPH. Dovoz v cene.

Elektromechanický dvojstĺpový bezprejazdový zdvihák, 3,5t.

HER ECO 2.35: V praxi overená nemecká kvalita, nekompromisne dokonalé vyhotovenie
zaručí dlhoročnú prevádzku. Nosnosť 3500 kg, výkon motora 2 x 2,4kW, elektronická
synchronizácia ramien bez koncových spínačov, akustická a optická signalizácia
poruchy, permanentná kontrola matíc /automatické vypnutie pri opotrebení matíc
/, nízke ramená, výška pätky len 95 mm, štíhle stĺpy, veľká prejazdná šírka 2600mm,
zdvih 1945 mm, zdvih 45 s. Možnosť dokúpiť predĺžené ramená.

Bežná MOC: 3420€ , Bierfest cena zdviháku: 2444€, Zľava 29%!

Vyššie uvedený zdvihák s dovozom + montáž + revízna správa + servis na 36
mesiacov + rozšírená záruka na 2 roky + 5 x 5L Heinieken súdok piva vo
zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 97€!
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Elektromechanický dvojstĺpový prejazdový zdvihák, 3,2t.

BUT TOREK32H2: Všetky diely vyrobené v Taliansku. Nosnosť 3200 Kg. Extrémne pevná
a robustná konštrukcia, bez konkurencie vo svojej kategórii! Zdvih viac ako dva
metre. Automatický systém mazania matice. Hlavná a záložná matica z bronzu.
Závitová tyč z valcovanej ocele pre dlhú životnosť. Spojovací hriadeľ nevyžaduje
žiadnu údržbu, dvojstupňové krátke ramená dovoľujú asymetrické naloženie
rozmerných a off road vozidiel. CE certifikát kvality. Viac na www.vybaveniedielni. sk

Bežná MOC: 2899€ , Bierfest cena zdviháku: 2150€, Zľava 26%!

Vyššie uvedený zdvihák s dovozom + montáž + revízna správa + servis na 36
mesiacov + 5 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku leasingu .

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 89€!
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Elektro-hydraulický dvojstĺpový zdvihák, 3,2t.

EVERT6253EB: Vďaka základni je ideálny pre nízke dielne. Nosnosť 3200Kg. Kotviaca
konštrukcia zvyšuje stabilitu a životnosť a možnosť inštalácie na slabších, tenších,
menej kvalitných podlahách. Hliníková konštrukcia motora zabraňuje prehriatiu.
Systém ovládania a koncový vypínač s 24V. Manuálne spúšťanie pre prípad výpadku prúdu. Ochrana na dvere, na pätkách a pred pohyblivými časťami v stĺpe.
Adaptér pre nákl. vozy, so skrutkovou reguláciou, stabilné a robustné ramená.

Bežná MOC: 3525€ , Bierfest cena zdviháku: 2099€, Zľava 40%!

Vyššie uvedený zdvihák s dovozom + montáž + revízna správa + servis na 36
mesiacov + olej + 5 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku
leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 88€!
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Elektro-hydraulický dvojstĺpový zdvihák, 4t.
EVERT6254E: Vďaka základni je ideálny pre nízke dielne. Nosnosť 4000Kg. Vďaka
základni je ideálny pre nízke dielne. Hliníková konštrukcia motora zabraňuje prehriatiu. Systém ovládania a koncový vypínač s 24V. Manuálne spúšťanie pre prípad
výpadku prúdu. Ochrana na dvere, na pätkách a pred pohyblivými časťami v stĺpe.
Adaptér pre nákl. vozy, so skrutkovou reguláciou, stabilné a robustné ramená. Výška
zdvihu 1900mm, doba zdvihu 55s.

Bežná MOC: 3037€ , Bierfest cena zdviháku: 1899€, Zľava 38%!

Vyššie uvedený zdvihák s dovozom + montáž + revízna správa + servis na 36
mesiacov + olej + 5 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku
leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 82€!
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Automatická vyzúvačka + vyvažovačka s ramenom
BUT LIBRAK 255 + GAR 213: Profesionálna automatická vyvažovačka, kvalitná talianska
produkcia, množstvo funkcií pre presnú a rýchlu prácu. Pneumatické upnutia
a rameno pre automatické meranie šírky ráfiku. Farebný TFT SVGA 17“ monitor,
priemer ráfika: 10“ – 26“, šírka ráfika: 1.5” - 22”, max. váha kolesa: 70 Kg.
BUT HP441.Q.20: Automatická vyzúvačka, Pedál pre 2 rýchlosti, Vnútorné uchytenie:
12“/20,5“, Vonkajšie uchytenie: 10“/18“, Max priemer kolesa (mm) : 1050, Upínacie
priemery (min-max): 8“/24“, max šírka kolesa: 12“,odtláčacia sila (kg) : 3600,

Bežná MOC: 7874€ , Bierfest cena setu: 5355€, Zľava 22%!

Vyššie uvedený set s dovozom + montáž + revízna správa + servis na 36
mesiacov + 7 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 186€!
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Automatická vyvažovačka + vyzúvačka s ramenom

EVERTCB956B: Množstvo funkcií pre rýchlu prácu. Vhodná pre profi servis. Pre kolesá
10”-grafický LED displej, max. váha kolesa 75 kg, vyvažovania ±1g, 200 ot./min. , pre
kolesá veľkosti 10” -30”, šírka - 20”, max. šírka kolesa 47”, váha 139kg.
EVERT885IT+PL338: Pneumatické vychýlenie ramena do zadu, pneumatické
blokovanie,pomocné rameno výrazne urýchľuje a uľahčuje prácu. Vhodné pre
väčšie profi servisy. Výkon motora 0.75/1.1kw, prac. tlak 8-10bar, vnútorné uchytenie
12” -23”, vonkajšie uchytenie 10” - 20”, šírka disku 41”, váha 340kg.

Bežná MOC: 3509€ , Bierfest cena setu: 2333€, Zľava 34%!

Vyššie uvedený set s dovozom + montáž + revízna správa + servis na 36
mesiacov + 3 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 89€!
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Automatická vyzúvačka + vyvažovačka EVERT

EVERTCB900B: displej LED, základný model, vhodný pre menšie pneuservisy, pracuje
aj s hliníkovými diskami, (3 funkcie ALU), autokalibrácia, autodiagnostika; priemer
ráfiku: 10’’-24’’,šírka ráfika: 1.5’’-20’’, max. váha kolesa: 65kg, výkon motora 0.25kw,
presnosť vyvažovania ±1g, 200 ot./m, max. priemer kolesa 39”,váha 110kg.
EVERT885IT: Pneumatické vychýlenie ramena do zadu, pneumatické
blokovanie,možnosť dokúpiť pomocné rameno, výkon motora 0.75/1.1kw, tlak
8-10bar, vnútorné uchytenie 12” -23”, vonkajšie 10” - 20”, šírka disku 41”, váha 240kg.

Bežná MOC: 2225€ , Bierfest cena setu: 1444€, Zľava 35%!

Vyššie uvedený set s dovozom + montáž + revízna správa + servis na 36
mesiacov + 3 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 60€!
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Bezdrôtová prenosná geometria kolies, mechanické točne
FAS VDP-M.WinTRAX.VAPH: Kvalitná, rýchla, plnohodnotná a spoľahlivá geometria
s množstvom meraných hodnôt. Mechanické otočné platne, lepšie kontaktné hlavice.. Možnosť vložiť dáta zákazníkov. V dodávke s monitorom, PC,tlačiarňou. Praktický vozík na kolieskach. Úsporné na priestor v dielni. Priemer kolesa automobily
10“-21“, nákladné automobily 17“-26“. Databanka automobilov, zoom, autokalibrácia, autodiagnostika, Presnosť meraní 0,01º 0,1mm. Viac na www.vybaveniedielni.sk

Bežná MOC: 9990€ , Bierfest cena zariadenia: 7990€, Zľava 20%!

Vyššie uvedená geometria s dovozom + montáž + revízna správa + servis na 36
mesiacov + 10 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 276€!
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Diagnostika vozidiel DELPHI DS 150 HW + SW
PLHSV10546: Zariadenie pre diagnostiku v spojení s vašim PC/notebookom.
Komunikačný VCI modul s 16-pinovým káblom EOBD, bluetooth usb a praktický
kufrík. Česká jazyková verzia. OBD/OBDII, čítanie a mazanie chybových kódov, živé
dáta, aktivácia komponentov, regulácia, kódovanie, mazanie servisného intervalu
Možnosť dokúpiť sady aj samostatne kable, licenciu TRUCK. Licencia platí 1 rok,
po uplynutí používate zariadenie ďalej. Možnosť inštalácie na viacej PC/Notebookov.
SW pre Win xp, Win 7, Vista. Rýchla intuitívna obsluha, bezkáblová komunikácia .

Bežná MOC: 1977€ , Bierfest cena HW+SW: 1666€, Zľava 16%!

Vyššie uvedená diagnostika s dovozom + inštalácia + licencia na 2, 3 a 4 rok
+ servis na 36 mesiacov + 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku
leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 114€!
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Automatická plnička Bigas pre chladivá R134a+ HFO1234yf

SPIN 01.001.19: Automatická plnička pre plnenie chladivami R134A a HFO 1234YF.
Je vybavená špecifickým software spĺňajúci normy ES, pre plyn HFO1234yf ako
napríklad pre čistenie hadíc vnútorného okruhu pred použitím iného chladiva.
Vhodná aj pre hybridy. Tlačiareň a farebný displej. Množstvo funkcií, voliteľných
doplnkov a moderných technológií. Farebný displej 5,6 “TFT, nádoby na chladivo:
2x12,5Kg, vákuová pumpa: 170lt/1´, ohrev nádob: automatický, kapacita kompresora:
400g/1´. Viac sa dozviete na strane špeciálne venovanej novému chladivu
HFO1234yf a plničke Bigas v tomto čísle IC Journalu.

Bežná MOC: 5280€ , Bierfest cena zariadenia: 4222€, Zľava 20%!

Vyššie uvedené zariadenie s dovozom + servis na 36 mesiacov vrátane oleja
a filtra + 3 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 161€!
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Automatická plnička CLEVER

SPIN 01.018.01: Automatická plnička klimatizácie s tlačiarňou. Automatizované
odsávanie, separácia oleja, programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja,
plnenie chladivom. 70lt/1´ vákuová pumpa, 12,5 Kg nádoba s automatickým
ohrevom, digitálny displej, integrovaná databáza s možnosťou aktualizácie cez
USB, vlastná databáza, čeština, vysoko/nízko tlakové manometre ø80mm trieda 1,
s farebnou škálou OK/Zlý, automatický preplachovací softvér, kompresor 400 g/11,
hadice dĺžky 3m v súlade so SAEJ2196, rozmery 500x520x950, váha 65Kg

Bežná MOC: 2787€ , Bierfest cena setu: 1889€, Zľava 32%!

Vyššie uvedené zariadenie s dovozom + servis na 36 mesiacov vrátane oleja
a filtra + 3 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 76€!

12

Diagnostika vstrekovačov novým SPIN CR4 TFT EVO

SPIN 02.020.12: Horúca novinka z dielne Spin! Testovacia stolica s novou riadiacou
jednotkou pracujúcou na elektronickej báze . V cene je započítaná elektronická
databáza, tlačiareň, ultrazvuková čistička 2,7L, test tlakovej regulácie pre pumpy,
množstvo príslušenstva a potrebnej chémie. Pre systémy BOSCH, SIEMENS,
DELPHI, DENSO, BOSCH MULTIJET.
Vlastnosti novej riadiacej jednotky: Farebný displej TFT 5,6”, kódovač a klávesy,
napájanie riadiacej jednotky: 100-240V 50/60Hz, test SOLENOID a PIEZO
vstrekovačov buď z databázy, alebo vo voľnom móde, databáza je aktualizovateľná
cez USB alebo SD-kartu, databáza vlastných údajov, test tlakovej regulácie pre
pumpy BOSCH CP1/CP3/CP4, DELPHI e SIEMENS HDI - E, testovací modul kompatibilný so stolicami CR4 (verzie H1,H2,H3 s a bez invertora)
Viac info na www.vybaveniedielni.sk .

K
N
I
OV

A

N

Bežná MOC: 19333€ , Bierfest cena zariadenia: 13777€, Zľava 20%!
Vyššie uvedená testovacia stolica s dovozom + montáž + revízna správa
+ revízna správa na ďalšie 3 roky + 10 x 5L Heinieken súdok piva vo
zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 444€!

13

Zariadenie na výmenu a čistenie oleja v autom. prevodovkách

SPIN 02.023.08: ATF3500 na výmenu a čistenie oleja v automatických prevodovkách.
Vhodné aj pre vozy Škoda. Grafický displej, užívateľsky jednoduchý softvér
a ovládanie, čistenie (s prísadami) a výmena oleja u manuálnych a automatických
prevodoviek, zvuková signalizácia, 2 elektornické mierky, meranie tlaku a teploty
oleja prevodovky, 2 pumpy na 220V pre dokonalú elimináciu medzi starým
a novým olejom, prietokomer, vnútorná nádoba (40Kg.) na použitý olej. Rozšírené
príslušenstvo a ATF Info balík v cene. Viac na www.vybaveniedielni.sk.

Bežná MOC: 5280€ , Bierfest cena zariadenia: 4566€, Zľava 20%!

Vyššie uvedené zariadenie s dovozom + servis na 36 mesiacov vrátane oleja
a filtra + 3 x 5L Heinieken súdok piva vo zvýhodnenom balíku leasingu.

V 36 splátkach všetko za cenu mesačnej splátky 117€!

14

Dielenský vozík s výbavou 157 kusov náradia

GCAJ0006: 157 kusov náradia v 3 plno vybavených šuflíkoch. Najpoužívanejšie
náradie v dielni s doživotnou zárukou na výrobné vady (podmienky
doživotnej záruky Vám poskytne Váš OTZ). Spolu 5 šuflíkov, vodiace lišty
s ložiskami, rozmery (š/hĺ/v): 687x459x840mm, ABS plech, centrálny zámok,
max. zaťaženie šuflíka: 38kg , váha: 67,1kg. Viac info o vozíku a o jeho obsahu
nájdete na www.vybaveniedielni.sk.

Bežná MOC: 1110€ , Bierfest cena zariadenia: 499€, Zľava 55%!
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Zľava na vybraný sortiment BOSCH

0 684 400 540: KTS 540 diagnostika ( samotný HW bez SW)
Bežná MOC: 2063€ , Bierfest cena: 1692€, Zľava 18%!
0 684 400 731: BAT 131 Bezzáťažový tester akumulátorov BAT 131 s tlačiarnou
Bežná MOC: 753€ , Bierfest cena: 617€, Zľava 18%!
0 687 000 101: Štartovací vozík / elektronická nabíjačka akumulátorov
Bežná MOC: 988€ , Bierfest cena: 810€, Zľava 18%!
F 002 DG2 465: ACS 601, plnoautomat, elektronické váhy, tlačiareň
Bežná MOC: 3319€ , Bierfest cena: 2722€, Zľava 18%!
0 684 105 272: BEA 250, emisná analýza
Bežná MOC od: 5747€ , Bierfest cena od: 4713€, Zľava 18%!
1 694 100 080: TCE 4420 vyzúvačka pneumatík
Bežná MOC: 2703€ , Bierfest cena: 2216€, Zľava 18%!
1 694 100 083: WBE 4220 vyvažovačka
Bežná MOC: 3282€ , Bierfest cena: 2691€, Zľava 18%!
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P r e d a j n ý tip

Vyberáme pre vás
z našej širokej ponuky osvetlenia

obj. číslo: TL-VO003L
popis:	svítilna zadní L s SPZ
7dílná VOLVO
OE číslo:
3981455

obj. číslo: CL-VO001L
popis:	svítilna směrová L VOLVO
FM, VOLVO FH12 2 serie
OE číslo:
20409874

obj. číslo: TL-SC003L
popis:	svítilna zadní L 8dílná
SCANIA R
OE číslo:
1756754

akční cena: 21 €

akční cena: 6,20 €

akční cena: 40 €

obj. číslo: SL-VO001
popis:	svítilna poziční oranž.
obdél. s odrazkou LED
OE číslo:
1391144

obj. číslo: HL-ME001L
popis:	světlomet hlavní L
MERCEDES 1844 Actros MP2
OE číslo:
9438200161

obj. číslo: FL-ME001L
popis:	mlhovka přední L
MERCEDES 1841 Actros
OE číslo:
9438200056

akční cena: 12 €

akční cena: 60 €

akční cena: 25 €

obj. číslo: TL-ME001R
popis:	
svítilna zadní P 7dílná
MERCEDES 1840-1843 Actros
OE číslo:
0015406370

obj. číslo: CL-ME003R
popis:	svítilna směrová P přední
MERCEDES Atego
OE číslo:
9738200621

obj. číslo: TL-MA001L-L/R
popis:	kryt zadní skupin. svítilny
7dílné
OE číslo:
1350343

akční cena: 28 €

akční cena: 16 €

akční cena: 7,65 €

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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P r e d a j n ý tip

Erik Engeľ
produktový manažér LKW

obj. číslo: HL-MA002L-L
popis:	sklo hlavního světlometu
L MAN TGA
OE číslo:
81251100080
akční cena: 17 €

obj. číslo: CL-MA001
popis:	svítilna směrová L+P MAN
OE číslo:
81253206101

obj. číslo: HL-DA002R
popis:	
světlomet hlavní P se
směrovkou DAF 85CF, DAF 105XF
OE číslo: 1743685

obj. číslo: TL-DA001L
popis:	svítilna zadní L s SPZ
7dílná DAF 95XF, DAF 95
OE číslo:
1304789

akční cena: 6,50 €

akční cena: 78 €

akční cena: 19 €

obj. číslo: HL-IV002R
popis:	světlomet hlavní P IVECO
E.Cargo, IVECO Stralis
OE číslo:
504020189

obj. číslo: TL-MA002
popis:	svítilna SPZ MAN 19.414
OE číslo:
81252256182

obj. číslo:
popis:

akční cena: 64 €

akční cena: 6,20 €

akční cena: 28,80 €

obj. číslo: TL-UN003R
popis:	kryt svítilny zadní P
s trojúhelníkem
EUROPOINT II

obj. číslo: HL-DA001R
popis:	světlomet hlavní P
hranatý H4 DAF 95XF
OE číslo:
1293361

obj. číslo: HL-RV001R
popis:	světlomet hlavní P
RENAULT Premium
OE číslo:
5001840475

akční cena: 13,20 €

akční cena: 42 €

akční cena: 100 €

TL-UN002R
s vítilna zadní P
s trojúhelníkem
EUROPOINT II

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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P r e d a j n ý tip

Profesionální příslušenství
pro bezpečnou přepravu
vašeho nákladu
Přehled nabídky gumových dorazů CARGOPARTS
Typ

CARGO-C005

CARGO-C006

Popis (d x š x v)

Obrázek

Typ

Popis (d x š x v)

Doraz návěsu gumový
420

CARGO-C013

Doraz gumový
600x55x55

Doraz gumový
100x90x75

Doraz gumový
CARGO-C014

590x90x75, včetně
kovového uchycení

Doraz gumový
CARGO-C007

s kovovou výstuhou
700x60x35

Doraz válcový komCARGO-C015

pletní horizontální
- 4 válce

Doraz gumový
CARGO-C008

s kovovou výstuhou
400x60x35

Doraz válcový komCARGO-C016

pletní horizontální
- 2 válce

CARGO-C009

Doraz gumový
130x170x65
Doraz válcový
CARGO-C017

kompletní vertikální 2 válce

CARGO-C010

Doraz gumový
200x55x60

CARGO-C018

CARGO-C011

Doraz gumový
200x80x80

CARGO-C019

CARGO-C012
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Doraz válcový - gumový válec 100x90

Doraz gumový
200x80x120

Doraz plochý - hliník,
guma 170x60x16

Obrázek

P r e d a j n ý tip

Popis (d x š x v)

CARGO-

Držák hasícího přístro-

CARGO-CP-

-ST-6/9/12

je 6/9/12 kg

-BLACK

CARGO-WT30L-BLACK

Obrázek

Typ

Typ

na vodu 30l

CARGO-

Nádrž plastová černá

-WT50L-BLACK

na vodu 50l

CARGO-CP-

CARGO-UP2400
CARGO-

Nádrž plastová bílá

-WT30L-WHITE

na vodu 30l

CARGO-6KG

Skříň hasícího přístroje

9/12kg

CARGO-CN04
CARGO-CN05
CARGO-TB01

CARGO-TB02

CARGO-TB03

CARGO-TB04

pásu - černý, 330x145,
12 ks

Kryt rohu kotevního
pásu - bílý, 130x172,
12 ks

Nárazník zadní
kompletní šedý 18/10,
šířka 2400

Pant zadních dveří,
pozink 140,5x62,5

6kg

-9/12KG

CARGO-CN03

Kryt rohu kotevního

Skříň hasícího přístroje

Skříň hasícího přístroje

CARGO-CN02

CARGO-E021

6/9kg

CARGO-

CARGO-CN01

Obrázek

Nádrž plastová černá

-WHITE

CARGO-6/9KG

Popis (d x š x v)

CARGO-A001

Schůdek zasouvací
2 schody, 600x300,
pozink

Síť na přikrytí nákladu
3,5 x 5 m
Síť na přikrytí nákladu
3,5 x 6 m
Síť na přikrytí nákladu
3,5 x 7 m
Síť na přikrytí nákladu
3,5 x 8 m
Síť na přikrytí nákladu
3,5 x 10 m
Skříň plastová
(800x500x470)
Skříň plastová
(600x400x470)
Skříň plastová
(500x350x470)
Skříň plastová
(400x350x350)
Skříň plastová

CARGO-TB05

Schmitz, Krone Kogel
(605x475/225x620/220)

Michal Holík
m a n a ž e r Tr u c k & B u s

59

P r e d a j n ý tip

Sněhové řetězy
E-3000
E-3000
Sněhové řetězy
Typ

570 | 575 | 580 | 590 | 595 | 600 | 610 | 620 | 630 | 650 | 660 | 670 | 820 | 830

Charakteristika
B

Použití

Truck, Bus

Vysoká odolnost článků

A

Postranní řetěz

B

Napínací system

C

Pryžový napínák

D

Stopa řetězu s diamantovým vzorem složená z
hranatých článků o rozměrech 20 mm, 22,5 mm
nebo 25 mm (v závislosti na velikosti řetězu). Speciální slitina s pozinkovanou úpravou.

A

D

C

Vnitřní a vnější řetěz je složen z pozikovaných
článků o rozměrech 18,5 mm nebo 21,5 mm v
závislosti na velikosti řetězu.
Napínací páka se zapínacím hákem, která je
garancí maximálního uchycení sněhohové
řetězu.

Elastický napínák z pryže pro upevnění
sněhového řetězu. Umožňuje optimální napnutí
sněhové řetězu, stejně jako ostatních jeho částí.

Obal
Vak z rafiového vlákna

Označený potiskem.
Šité uši pro lepší manipulaci.
Štítek s označením a použitím, čárový kód.
Nylonový provaz v horní části vaku pro rychlé
otevření a uzavření.

Obsah
• Sada sněhových řetězů.
• Návod k použití.
• Sada náhradních dílů.

Rozměr pneumatik

Objednací číslo

Rozměr pneumatik

8.25R15; 8.25R16; 9.5R17.5; 235/75R17.5; 245/70R17.5; 7.00R18; 7.50R18;

E3000/620

11.00R20; 315/75R22.5; 315/80R22.5; 305/75R24.5; 315/75R24.5;

8R19.5; 6.50R20; 7.00R20

E3000/630

12.00R20; 11.00R22; 13R22.5; 10.00R24;

E3000/575

245/70R19.5; 265/70R19.5;265/70R17.5; 7.50R20

E3000/650

9.00R16; 255/100R16; 315/70R17; 275/70R19.5; 285/70R19.5;

E3000/580

8.25R17; 10R17.5; 9R19.5; 9.5R19.5; 7.50R20; 8.00R20; 225/90R20; 8R22.5

E3000/660

12.5R18; 12.5/80R18; 335/80R18; 365/70R18; 320/70R20

E3000/590

8.25R20; 9R22.5; 255/70R22.5; 295/60R22.5, 8.3R24;

E3000/595

9.00R20; 285/60R22.5; 275/70R22.5;

E3000/600

10R22.5, 11.0/70R22.5, 295/70R22.5, 305/60R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 9.50R24

Objednací číslo
E3000/570

E3000/610

60

10.00R20; 12.40R20; 12.50/80R20; 335/80R20; 11R22.5; 275/80R22.5;
315/70R22.5; 300/70R24

E3000/670

E3000/820

13.60R16; 425/55R19.5; 14.50R20; 13.0/80R20; 12R22.5; 12.0/80R22.5;
13.0/75R22.5; 295/80R22.5; 385/55R22.5; 11.20R24; 11R24.5
14.5R20; 14.9R20; 14/80R20; 365/80R20; 375/75R20; 15R22.5;
385/65R22.5; 320/70R24;

NAJŠIRŠIA PONUKA
FILTRAČNÝCH PATRÓN
V SR PRE VÁŠ TRUCK&BUS

Obj. číslo

Názov

432 410 222 7
Patróna vysúšača vzduchu
WABCO , M39x1,5 pravý závit,
ávit,,
do 13bar

N
AKČ

EN
ÁC

A

Predĺžený interval výmeny
patróny WABCO ASP PLUS
(zlatá) o 50% alebo 3 roky v
bežných prevádzkových
podmienkach.

0
10,5

Objednacie číslo: 432 410 244 2

Obj. číslo

432 410 927 2

Názov
40100F
II 4010

Patróna vysúšača vzduchu WABCO SCANIA 124,
RENAULT Midlum, G1 1/4” pravý závit, so
šest´hranom SW 30, do 13bar

Patróna vysúšača vzduchu KNORR-BREMSE,
M39x1,5, pravý závit, do 14bar

432 410 220 2

41300F
II 413
4
30

Patróna vysúšača vzduchu WABCO, M42x1,5 , do
20bar

Patróna vysúšača vzduchu KNORR-BREMSE DAF LF
M41x1,5 pravý závit, nízka, do 14 bar

432 901 223 2

K 014712

Patróna vysúšača vzduchu s koalescentným ﬁltrom
WABCO, M39x1,5 pravý závit, do 13bar

Patróna vysúšača vzduchu s ﬁltrom OSC KNORRBREMSE RENAULT Magnum DXI, M39x1,5 l´avý
závit, do 14bar (K039453)

228 2
432 901 22

K 015
015857

Patróna vysúšača vzduchu s koalescentným ﬁltrom
WABCO SCANIA 124, RENAULT Midlum, G1 1/4”
pravý závit, so šest´harnom SW 30, do 13bar

Patróna vysúšača vzduchu s ﬁltorm OSC KNORRBREMSE DAF LF, M41x1,5 pravý závit, do 14 bar
(K 039455)

432 410 244 2

000
1 507 434 0

Patróna vysúšača vzduchu s koalescentným ﬁltrom
WABCO ASP PLUS (zlatá), M39x1,5 pravý závit, do
13 bar

Patróna vysúšača vzduchu s ﬁltrom OSC KNORRBREMSE MERCEDES 814 Vario, Srinter, IVECO Daily

245 2
432 901 2
Patróna vysúšača vzduchu s koalescentným ﬁltrom
WABCO ASP RENAULT Magnum DXI, M39x1,5 l´avý
závit, do 14bar
j číslo
Obj.

Názov
7
78964

246 2
432 901 2
Patróna vysúšača vzduchu WABCO s koalescentným
ﬁltrom WABCO ASP DAF LF, M41x1,5 pravý závit,
do 14bar

Patróna vysúšača vzduchu HALDEX VOLVO FH12

AKČ

Obj. číslo

Názov

ADC 01

Patróna vysúšača vzduchu, M39x1,5 pravý závit, do 13bar

ADC02

b
Patróna vysúšača vzduchu SCANIA 124, RENAULT Midlum, G1 1/4” pravý závit, so šest´hranom SW 30, do 13bar

ADC 03

Patróna vysúšača vzduchu DAF LF, M41x1,5 pravý závit, nízka, do 14 bar (K 039455)

ADC 04

Patróna vysúšača vzduchu VOLVO FH12

Uvedené akčné ceny sú v € bez DPH. Zmena cen vyhradena.

NÁ

CEN

7,7

A

0

Čtyřčlenná rodina
ZF Trading nabízí jen kvalitu
Sachs, Boge, Lemförder a ZF Parts – čtyři značky začleněné do koncernu ZF, čtyři významní
dodavatelé autodílů nejen do atermarketu,
ale především do prvovýbavy. Důkazem
toho, že je o jejich kvalitní výrobky zájem, je
fakt, že přibližně 80 procent jejich veškeré
produkce putuje do prvovýbavy. Značnému
zájmu výrobců osobních automobilů se těší
například dvouhmotové setrvačníky značky
Sachs. Těch se za posledních 8 let vyrobilo už
více než 10 milionů kusů, z toho jen v posledním roce 2,5 milionu. Mnozí řidiči ani nevědí,
že ve svém autě dvouhmotové setrvačníky
vůbec mají, ale nebýt jich, sami by to poznali nejen na jízdním komfortu, ale především
na jízdních vlastnostech vozidla.
Jakmile začal narůstat počet vznětových motorů, vyvstala potřeba větší produkce dvouhmotových setrvačníků. Firma ZF na potřeby
trhu pružně zareagovala, a tak se zároveň
stala jedním z předních dodavatelů těchto
dílů na trh. Především pak do prvovýbavy.
Nezbytný vývoj, vysoká kvalita a dlouhá
životnost těchto výrobků šly ruku v ruce.
Dvouhmotový setrvačník značky Sachs s extrémně vysokou životností v současnosti
najdeme ve více než 60 modelech vozidel
na celém světě.
Dvouhmotový setrvačník funguje jako normální setrvačník. Zajišťuje, aby motor běžel
pravidelně – roztočen svojí kinetickou energií umožní bez zakolísání otáček překonat
kompresní zdvihy motoru. A čím méně má
motor válců, tím větší setrvačník potřebuje.
Od normálního se však liší tím, že jeho hlavní
těžká část je rozdělena na dva díly, primární
a sekundární, které jsou vzájemně pružně
spojeny pomocí integrovaného tlumiče.

Tento tlumič torzních kmitů je tvořen sadou
pružin a kluzných dílů, které jsou umístěny
mezi sekundární a primární hmotou. Jeho
hlavním úkolem je absorbovat vibrace a zajišťovat, aby motor běžel pravidelně. Redukce rotačních kmitů snižuje nejen hlučnost
motoru, ale šetří také celý hnací trakt a přispívá ke zvýšení jeho životnosti. Umožňuje
i jízdu s vyšším komfortem, nízkým hlukem
a vibracemi a snižuje emise škodlivých látek
i spotřebu paliva.
Nejsou to ovšem jen setrvačníky, které nesou značku Sachs. Toto výrobní označení
najdeme také na tlumičích pérování, u pružin, spojek či viskózních spojek ventilátorů
chladicí soustavy. Značka Sachs patří do rodiny obchodní společnosti ZF Trading GmbH
koncernu ZF. Kromě toho zastupuje ZF
Trading na českém trhu s automobilovými
komponenty také značky Boge, Lemförder
a ZF Parts. Každoročně tyto značky nabízejí
spoustu novinek, a to až v řádech tisíců. „ZF
Trading GmbH rozšiřuje svůj program produktů každoročně v průměru o šest procent.
V současnosti má tedy k dispozici přibližně
32 000 výrobků již zmiňovaných
značek,“ upřesňuje šéf českého
zastoupení ZF Trading GmbH Jiří
Kropáček. Proto jsou stále žádány
nejen u výrobců automobilů v oblasti prvovýbavy, ale bez nadsázky
lze také říci, že ZF Trading patří se
svým portfóliem ke špičkovým
společnostem v mezinárodním nezávislém aftermarketu. Díly z jejich
obsáhlé nabídky se používají nejen
u osobních a dodávkových vozidel,
ale i u nákladních, traktorů, stavebních a speciálních strojů.

Není bez zajímavosti, že v osobním vozidle
může být až 70 různých produktů ZF Lemförder (klouby kol, spojovací tyče řízení, příčná ramena, výkyvné vzpěry a díly uložení).
Tyto komponenty mají rozhodující vliv nejen
na spolehlivost a jízdní komfort, ale důležitou roli hrají i z hlediska bezpečnosti jízdy.
V nabídce ZF Boge najdeme celou škálu pryžokovových dílů, automatické tlumiče pérování či kompletní sady uložení pružinových
jednotek. Pod značkou ZF Parts se zase dodávají vysoce kvalitní převodky řízení a čerpadla posilovače řízení pro osobní a lehká
užitková vozidla.
Vedle kvality výrobků hraje u ZF Trading tradičně důležitou roli také kvalita servisu. Proto také existují servisní koncepce pro všechny značky koncernu ZF. „Vysoce hodnotná
technika na nejvyšší úrovni kvality sama
v současné konkurenci již nestačí. Vždy musí
být provázena dobrými servisními opatřeními,“ doplnil Jiří Kropáček s tím, že toto pro
ZF Trading GmbH zajišťuje vlastní obchodní
a technické centrum.

i n f o r m ác i e

pr e v á s

Velký aktivní trénink SACHS
Ve dnech 26. a 27.5. 2011 proběhl na Autodromu Sosnová u České Lípy za účasti společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o. Velký
aktivní trénink SACHS. Během dvou dnů se na akci vystřídalo 200
zákazníků, kteří si vychutnávali bohatý program a báječnou atmosféru. Účastníci obdrželi dárkové předměty Inter Cars a Sachs, visačky na krk, kukly do přilby a byli rozděleni do pěti skupin, ve kterých
absolvovali celodenní program. Ten se skládal z návštěvy 5 různě
zaměřených stanovišť.

součástí stroje. Mnoho řidičů ukázalo skryté
závodnické vlohy, všem se však podařilo dovézt speciál bezpečně do cíle.

něni hodnotnými cenami od společnosti Sachs.
Měření času dodalo ježdění ten správný náboj,
urputně se bojovalo o každou vteřinku na trati i v boxech. K vidění bylo mnoho zajímavých
průjezdů, každý tým se navíc snažil vymyslet co
nejefektivnější způsob výměny kol.

autem s dobrými a špatnými tlumiči. Jednalo se o dva stejné automobily Škoda Octavia,
řízené profesionálními řidiči od firmy Sachs.
Do každého auta se posadili dva zájemci, jízda
se skládala ze slalomu projížděného rychlostí
40 a 50 km/h, prudkého brzdění, úhybných
manévrů a velkou rychlostí projížděnými zatáčkami. Po absolvování kompletního cyklu
se cestující prohodily, aby měli přímé srovnání
z chování auta.

První stanoviště se jmenovalo „Fiesty“. Jak již
název napovídá, hlavním náčiním zde byly automobily Ford Fiesta. Ty byly speciálně upraveny - interiér obsahoval jen to nejzákladnější,
dominantou byla závodní sedačka s vícebodovými pásy a závodní volant. Důležitější změny
se týkaly podvozku, především zadní nápravy.
Místo normálních kol zde byla malá otočná kolečka jako na nákupním vozíku. To mělo za následek silnou přetáčivost automobilu a jízda
tak simulovala pohyb vozu na vozovce pokryté
vrstvou uklouzaného sněhu. Řidiči museli tato
vozítka krotit na okruhu, ztíženém slalomovými
brankami. Všichni bez výjimky si jízdu náramně
pochvalovali, mnoho účastníků vymýšlelo jak
podobnou „hračku“ také postavit.
Druhé stanoviště nabízelo svezení v motokárách. Aby to nebylo jen fádní ježdění po krátkém oválu, byly vytvořeny tříčlenné týmy. Každý
tým měl k dispozici tři jízdy a pro každou nominoval řidiče a mechaniky. Ti po odjetí třech kol
vyzvedli předek motokáry na špalek a pustili
se do výměny předních kol (levé za pravé). Vše
bylo měřeno, nejlepší tři týmy dne byli odmě-

Třetí stanoviště, a mnohými účastníky nejvíce
očekávané, nabídlo jízdu ve speciálně upravených Mercedesech. Ty svým provedením a designem evokovaly závodní speciály této značky pro německý šampionát cestovních vozů
DTM. Přestože k pohonu sloužil sériový motor
(šestiválec o obsahu 2,8l) a sériová automatická převodovka, zbytek auta již byl kompletně
upraven. Interiéru, zbavenému zadních sedaček a veškerého čalounění vévodil ochranný
rám. Závodní sedačky, vícebodové pásy a závodní volant byly samozřejmostí. Velkou úpravou prošel také podvozek a brzdy. Dojem z jízdy v závodním speciálu umocňovalo pečlivé
připoutání. Každého pilota usadily do auta dva
členové závodního teamu Jörga van Ommena, dvounásobného vicemistra DTM, a čtyřbodové pásy zajistily, že se člověk stal pevnou

Čtvrté a páté stanoviště spolu velmi úzce souvisela a týkala se teorie a praxe v oblasti tlumičů. První přišlo na řadu povídání o tlumičích,
prodejní argumenty a důvody proč sledovat
stav tlumičů, následovala praktická ukázka.
Ta se odehrávala na startovní/cílové rovince
autodromu a spočívala v testovacích jízdách

Program uzavíralo vyhlášení výsledků měřeného klání týmů v motokárách a pro zájemce ještě
svezení speciály Mercedes po celém autodromu včetně jeho šotolinové části. Tentokrát řídili
profesionálové od Sachsu, včetně již zmiňovaného Jörga van Ommena. Jízda s nimi byla více
než důstojným zakončením celé akce a velkým
zážitkem i pro ostřílené řidiče. Celé akci navíc
přálo i počasí a tak není divu, že nebylo žádného
důvodu k nespokojenosti.
Všem účastníkům se akce velmi líbila, dne nabitého závodní atmosférou nikdo nelitoval a celkový dojem ještě podtrhovalo vydařené počasí.
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P r e d a j n ý tip

Wabco
Spoločnosť WABCO (vzduchové brzdy Wesjedeným z najproduktívnejších vynálezcov
dodávateľom bezpečnostných a riadiacich
rokov. WABCO je priekopníkom v elektrotechnológiách brzdenia, stability a prenosopopredným výrobcom nákladných automoseli (Belgicko) a zastúpením v ďalších 31 kraľudí, dosiahli tržby v roku 2010 hodnotu

Pre spoločnosť Wabco sú kľúčové skupiny
produktov
Pohon - Zmena energie stlačeného vzduchu
na mechanickú, poháňanú systém spomalenia
alebo zastavenia úžitkového vozidla.
Stlačený vzduch a vzduchové procesy, systém ovládania vzduchu - Suchý stlačený
vzduch je dodávaný pre brzdy, pruženie a iné
vzduchové systémy na úžitkovom vozidle, autobuse a návese.
Brzdy - Prenos brzdovej sily na disk alebo bubon (spojený s kolesom) pre spomalenie alebo
zastavenie vozidla.
Protiblokový brzdový systém (ABS) – Bráni
zablokovaniu kolesa počas brzdenia, čo zaisťuje
ovládateľnosť a stabilitu.
Konvenčný brzdový systém - Mechanické
a pneumatické zariadenia pre kontrolu brzdového systému v úžitkových vozidlách.
Elektronický brzdový systém - Elektronická
kontrola brzdového systému pre úžitkové vozidlá.
Elektronicky a konvenčný vzduchový systém pruženia – Ovládanie úrovne vzduchových pružín v nákladnom vozidle, autobuse,
návese a aute.
Automatická prevodovka - Automatické radenie rýchlostných prevodov pre nákladné vozidlá
a autobusy.
Elektronická kontrola stability vozidla (ECS)
a podpora stability zatáčania (RSS) – Zvyšuje
stabilitu jazdy.
Elektronická stavba vozidla - Centrálne elektronické moduly integrované vo vozidlách pre
kontrolu funkcií.

tinghouse Company) bola založená v 19. storočí v USA
svojej doby Georgeom Westinghouseom. Je popredným
systémov pre úžitkové vozidlá už viac ako 140
nických, mechanických a mechatronických
vých systémov automatizácie, dodávaných
bilov, prívesov a autobusov. So sídlom v Brujinách na celom svete, kde zamestnáva 9900
$2,2 miliardy.

WABCO je technologickým lídrom na svetovom
trhu úžitkových automobilov. Firma uviedla
na trh drvivú väčšinu kľúčových inovácií a prelomových technológií brzdenia a riadiacich
systémov pre nákladné automobily, autobusy
a prívesy.
Niektoré dôležité inovácie pre úžitkové vozidlá,
ktoré boli ako prvé predstavené spoločnosťou
Wabco:
• 1981 - protiblokovací brzdový systém (ABS
- anti-lock braking system)
• 1986 - elektronicky ovládané vzduchové
pruženie (ECAS - electronically controlled
air suspension)
• 1986 - automatizácia manuálnej prevodovky (AMT- automated manual transmission)
• 1996 - elektronický brzdový systém (EBS electronic braking system)
• 2001 - systém elektronickej kontroly stability (ESC - electronic stability control)
• 2007 - systém aktívneho brzdenia pre
zmiernenie následkov nehody (CMS - collision mitigation system)
• 2008 - autonómne   systémy núdzového
brzdenia (AEBS - autonomous emergency
braking system)
• 2009 - prvý simulačný systém pre elektronickú kontrolu stability (ESC - simulation
system for electronic stability control) homologácia
• 2010 - autonómne   systémy núdzového
brzdenia (AEBS - autonomous emergency
braking system) v súlade s nariadeniami Európskej Únie
V roku 2009 WABCO založilo dva strategické

programy CUSTOMER VALUE TEAMS (CVT),
ktorých úlohou bolo stotožniť sa s technologickými trendmi.
Prvý program sa zaoberá vplyvom úžitkových
vozidiel na životného prostredie, ďalší program
zabezpečuje bezpečnosť a efektívnosť jazdy.
WABCO prostredníctvom všetkých dostupných
technológií vyvíja koncepty nových produktov
a systémov s cieľom maximalizovať kvalitu poskytovanú svojim zákazníkom.
Víziou spoločnosti je do roku 2020 znížiť spotrebu paliva a emisií oxidu uhličitého (CO2) o 20%
ako aj zvýšiť bezpečnosť, čo by viedlo k zníženiu
nehodovosti úžitkových vozidiel až o 50% .
Výrobnú sieť spoločnosti tvorí 10 krajín sveta.
Hlavným dodávateľom materiálov pre výrobu je
západná Európa.
WABCO zvyšuje bezpečnosť, efektivitu a zároveň znižuje celkové náklady na prevádzku vozidiel. Svojich zákazníkov podporuje aj prostredníctvom celosvetovej siete distribútorov v 110
krajinách s 1800 školiacimi centrami a servisnými strediskami. Poskytuje technické školenia vo
svojej WABCO univerzite e-learningové moduly.
Spoločnosť Inter Cars patrí medzi popredných
distribútorov spoločnosti WABCO. V ponuke
nemá len náhradné diely, ale aj diagnostické
systémy.

Produktová akcia WABCO
Objednávacie číslo

Originálne číslo

472 195 016 0

5010143058

412 704 008 7

85000396

432 410 034 7

1505033

432 410 083 7

5021170074

925 486 010 0

A0154205518

Názov
Ventil ABS ACTROS, MAN TGA , RVI MAGNUM, KAROSA, SOR
Kompresor Volvo FH 01- (motor D152D)

68
680

Vysúšač vzduchu DAF 13 bar

130

Vysúšač vzduchu Scania 124, RVI, DAF 9,5 bar

340

Brzdový valec zadný MB Atego pravý

250

Brzdový valec zadný MB Atego ľavý

250

925 486 011 0

A0174209618

441 032 922 2

5021170126

Senzor ABS 1m s príslušenstvom

27

12 9999 737VT

3057008000

Brzdové doštičky SAF 19,5

85

Všetky ceny sú veľkoobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Cena

AQUA LIFT
INGROUND LIFT
2-POST-LIFT

www.herrmann.de

Motor | Podvozek | ServiS

Trvalého úspěchu a trvalé spokojenosti zákazníků lze dosáhnout pouze
jediným způsobem: kvalitou, která přesvědčí. Je měřítkem pro všechny
úseky naší společnosti. Protože výrobci přicházejí se stále novými úkoly,
vyvíjíme již dnes řešení pro zítřek – a dodáváme náhradní díly v OE
kvalitě na technické úrovni využívající nejnovějších poznatků. Vyvinuté
s využitím německého inženýrského know-how, certifikované podle
GVO, kontrolované nezávislými instituty. Také u servisu, poradenství a
schopnosti zajišťovat dodávky pro nás platí pouze jediné řešení: kvalita.
více informací najdete na www.ruville.de

Bratislava, Ivanská cesta 2, Tel.: 02 44 630 555, bratislava@intercars.sk | Banská Bystrica, Partizánska cesta 89, Tel.: 048 47 00 888,
banska.bystrica@intercars.sk | Nitra, Vašinová 70, Tel.: 037 64 10 044, nitra@intercars.sk | Trnava, Bratislavská 45, Tel.: 033 55 33 522,
trnava@intercars.sk | Trenčín, Zlatovská 1793, Tel.: 032 32 60 222, trencin@intercars.sk | Nové Zámky, Ďumbierska 4 , Tel.: 035 32 60 222,
nove.zamky@intercars.sk | Žilina, Kragujevská 1 Tel.: 041 32 60 222, zilina@intercars.sk | Ružomberok, Bystrická cesta 5116,
Tel.: 044 32 60 222, ruzomberok@intercars.sk | Poprad, Partizánska ulica 86/A, Tel.: 052 78 803 51, poprad@intercars.sk | Prešov, Kúpeľná 8,
Tel.: 051 74 85 011, presov@intercars.sk | Košice, Lubina 1, Tel.: 055 72 77 711, kosice@intercars.sk | Humenné, Mierová ulica 62,
Tel.: 057 32 60 222, humenne@intercars.sk l Lučenec, Adyho 2889/18, Tel.: 047 3260 222, lucenec@intercars.eu
www.intercars.sk
www.vybaveniedielni.sk

Odborné tipy pro opravy motorů

DOBRÉ ZKUŠENOSTI

100 % jistotu máte pouze s novými šrouby
Moderní těsnící systémy jsou optimálně sladěny s novou
generací motorů. Důležitou funkci v nich zastávají šrouby hlavy válců. Při demontáži těsnění zůstanou šrouby
ve vytaženém stavu. Pokud se znovu použijí staré šrouby
(obr. vlevo), je těsnící funkce celého spojení ohrožena.
Pro odbornou opravu kompletní hlavy válců proto platí:
•
•
•
•
•
•

používat vždy nové šrouby a nové těsnění hlavy
dbát na utahovací momenty a utahovací úhel
dodržovat postup při utahování hlavy
používat nepoškozené a očištěné motorové díly
provádět montáž jen vyškolenými odborníky
používat kvalitní nářadí

Pouze při dodržení těchto podmínek je možné optimální utažení a bezproblémové těsnící spojení. Již použité
a „vizuálně protáhlé šrouby“ nemohou být v žádném případě opět použity. Zabráníte tak možným škodám jako
je např. ztráta těsnosti a z toho plynoucím zbytečným
nákladům na další opravu. Tím zamezíte nespokojenosti zákazníků a s tím spojené případné ztráty image Vaší
autoopravny.

Kompletní sady šroubů pro specializaci
Sady šroubů hlavy válců jsou k dostání téměř na všechny osobní a nákladní automobily. Ve speciálním balení
dostanete prověřené originální šrouby Elring, na které se
Vy a Váš zákazník můžete 100% spolehnout při odborné
a hospodárné opravě motoru.

Oprava hlavy válců pouze s

novými šrouby

Opravárenská praxe:
Montáž celokovového těsnění hlavy
Již několik desetiletí je značka Elring v servisech pojmem
pro vysoce kvalitní díly. Těsnění, sady těsnění a příslušenství Elring se osvědčily nejlépe při opravě motorů
a převodovek, stejně jako u jiných agregátů.
Těsnění pod hlavou válců je v motoru nejvíce namáhaný díl. Plní funkci spolehlivého utěsnění mezi hlavou
válců a blokem motoru od působení spalovaných plynů,
motorového oleje a chladicí kapaliny – jak směrem ven,
tak vzájemně proti sobě. Dodatečně působí také jako
element přenašeče síly mezi hlavou motoru a klikovou
skříní.

•
•

plochu těsnění, zda není poškozené (např. rýha)
dále překontrolovat, že se na těsnění nedostaly žádné zbytky (např. kovové piliny při broušení)
vyměnit šrouby a podložky. Vyčistit závity od nečistot
a oleje. Dotáhnout šrouby podle předpisů výrobce

Následující obrázky ukazují neodbornou montáž těsnění.
Těsnící plocha hlavy nebyla upravena a opracována. Tím
došlo k úniku tlaku plynů s následním vysazením motoru.
Pouze při dodržení uvedených postupů lze dosáhnout spolehlivé funkce motoru a záruky dlouhodobého správného
utěsnění. Pouze při dodržení těchto podmínek je možné
optimální utažení a bezproblémové těsnící spojení.

Již několik let jsou na trhu motory, které se vyznačují
jedinečnou charakteristikou: vysoký výkon (speciálně
u osobních dieselových motorů s přímým vstřikováním),
snížení hmotnosti pomocí lehčích technologií (hliník),
snížení spotřeby paliva a minimalizace škodlivých látek.
Místo dříve používaných technologií těsnění pod hlavou
motoru nyní přicházejí celokovové vrstvené těsnící systémy – tzv. Metaloflex®. Elring je celosvětově největší
výrobce těchto druhů těsnění.
Stále častěji budou mechanici konfrontováni při opravě
moderních motorů s touto technologií. V servisní praxi
je proto důležité vědět, jak celokovové těsnění odborně
vyměnit. Měli by přitom dbát na předepsané montážní
postupy – k těm podstatným patří:
•
•
•
•

pečlivě očistit blok hlavy válců a samotnou hlavu
přezkoušet pomocí nožového pravítka povrchovou
rovnost
mechanické poškození (vrypy, rýhy) musejí být odborně vybroušeny (v odborném zařízení)
těsnění hlavy usadit na blok motoru (bez použití těsnících tmelů či mazací pasty). Poté překontrolovat

Již použité a “vizuálně protáhlé šrouby” nemohou
být v žádném případě opět použity. Zabráníte tak možným následným škodám jako je např. ztráta těsnosti
a z toho plynoucím zbytečným nákladům na další opravu. Tím zamezíte nespokojenosti zákazníků a s tím spojené případné ztráty image Vaší autoopravny.
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Jaguar XJ220
na jeden rok
nejrychlejší auto světa
Model XJ220 se stal bezesporu jednou z legend, která opustila brány automobilky Jaguar. Jednalo se
o první model značky se šestiválcovým, navíc přeplňovaným motorem uloženým uprostřed a zároveň
o nejrychlejší sériově vyráběný vůz světa. Ale vezmeme to pěkně popořadě.
Vývoj modelu započal v roce 1984 z vlastní iniciativy vrchního inženýra Jaguaru, Jima Randlea.
Ten vytvořil studii vozu, který se měl postavit
konkurenčním supersportům – konkrétně Ferrari
F40 a Lamborghini Diablo. Přestože se z počátku
nepočítalo se sériovou produkcí, práce na studii
nerušeně pokračovaly. Veřejnost poprvé spatřila koncept s názvem XJ220 v roce 1988, kdy se
představil na autosalonu v Birminghamu. Vůz byl
vybaven

motorem ze závodního modelu
XJR-9, jehož objem byl zvětšen z původních 5,3
na 6,2 l. Vidlicový dvanáctiválec disponoval rozvodem DOHC a 4ventilovou technikou. Síla motoru (údajně přes 500 k – nejvíce mezi soudo-

bými sériovými vozy!) se přenášela přes přímo
řazenou pětistupňovou převodovku na všechna
4 adaptivně zavěšená kola. Vůz měl na délku
přes 5 metrů a 2 metry na šířku, karoserie z hliníkových panelů spočívala na lehkém trubkovém
rámu ze stejného materiálu.
Přestože prototyp sklidil u veřejnosti nebývalý
úspěch, stále se nepočítalo se sériovou produkcí.
Pro tu se automobilka rozhodla až v roce 1989.
Na výrobě automobilu spolupracoval Jaguar (respektive jeho dceřiná společnost JaguarSport) se
závodním týmem TWR. Veřejnost mohla finální
verzi spatřit poprvé v roce 1991 na autosalonu
v Tokiu. Do roku 1992, kdy se model konečně
dostal do sériové výroby, doznal velké množství
konstrukčních změn. Týkalo se to hlavně odstranění pohonu všech kol, systému ABS a zástavby
jiného motoru. Původní dvanáctiválec byl nahrazen dvojitě přeplňovaným vidlicovým šestiválcem o výkonu 542 k. Lehčí a výkonnější motor
přispěl spolu s odstraněním pohonu všech kol
ke zvýšení maximální rychlosti.

Oficiálně udávaná maximální rychlost byla
343 km/h. V roce 1993 dosáhl Martin Brudnel
na oválu Nardo rychlosti 349,2 km/h, což odpovídá zhruba rychlosti 359 km/h na rovné trati!
XJ220 se tím stal nejrychlejším sériovým vozem
na světě a byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Zápis však vydržel pouhý rok, kdy byl
Jaguar na stejném místě poražen o 22 km/h
další legendou, McLarenem F1. Přestože výkony překonával veškeré supersportovní vozy
své doby, interiér byl luxusní ve jménu tradice
značky. O pohodlí posádky se starala měkká,
kůží čalouněná sedadla, autorádio a klimatizace.
Ambice automobilky o 350 prodaných vozech
se bohužel nenaplnily. Kromě nárůstu ceny
(z ohlášené ceny 361 000 liber se konečná cena
vyšplhala na astronomických 403 tisíc liber!) zájemce odradila i recese, která počátkem 90. let
zasáhla také trh supersportovních vozů. Nic to
ale nemění na faktu, že Jaguar vytvořil vynikající
automobil s úžasným vzhledem, ohromným výkonem a vynikajícími jízdními vlastnostmi.

Technické parametry

Jaguar XJ220

Délka:

4 928 mm

Šířka:

2 007 mm

Výška:

1 143 mm

Rozvor náprav:

2 642 mm

Rozchod kol vpředu/vzadu:

1 709 / 1 587 mm

Pohotovostní hmotnost:

1 375 kg

Motor:

Vidlicový šestiválec 2 936 ccm
Vrtání x zdvih: 94 x 84 mm, rozvod 2xOHC
Kompresní poměr 8,3 : 1, vstřikování paliva a zapalování Zytek
Přeplňování dvojicí turbodmychadel Garret T3, plnicí tlak 1 bar
Největší výkon 404 kW / 7 200 ot. / min
Největší točivý moment 644 N.m / 4 500 ot. / min
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Převodovka:

Pětistupňová s přímým řazením

Pohon:

Zadních kol

Zavěšení kol:

Lichoběžníkové s vinutými pružinami vpředu i vzadu

Největší rychlost:

343 km/h

Zrychlení z 0 na 96km/h:

3,8 s

Počet vyrobených kusů:

281

podvozkové diely LKW

Jesenné akcie LKW s INTER CARS!
Termín akcie: 1.9.2011 - 30.10.2011

Získajte skvelé darèeky za obrat v podvozkových dieloch

(brzdy, èasti riadenia, tlmièe, vzduchotechnika, perá, náboje, ložiská)

urèených pre nákladné vozidlá, prívesy a návesy!
obratová hranica:

8.000,- € bez DPH

iPad2,
alebo

Asus

Eee Pad Transformer

obratová hranica:

6.000,- € bez DPH
strešný box Pacific 600

Thule 631602

alebo

Asus

15” notebook

obratová hranica:

4.000,- € bez DPH
fotoaparát

Olympus,
alebo

Bosch

vysokotlakový èistiè

obratová hranica:

2.000,- € bez DPH
mini HiFi

Samsung,
Podmienkou získania uvedených darèekov je zakúpenie uvedeného sortimentu
minimálne v daných hodnotách bez DPH a v uvedenom termíne. Každý zákazník
má pri splnení podmienok akcie nárok na to¾ko bonusov, ko¾kokrát splní podmienky
akcie. Darèek bude odovzdaný po vyhodnotení akcie. Právo na zmeny je vyhradené.
Obrázky darèekov sú len informatívne a Inter Cars si vyhradzuje právo na zmenu
znaèiek ako aj technických parametrov poèítaèových a iných elektronických zariadení
na základe aktuálnej ponuky na trhu. Viac informácií obdržíte na ktorejko¾vek poboèke
Inter Cars, alebo na www.intercars.sk

www.intercars.sk

alebo

Toptul

130 dielna súprava náradia

t r u c k

p a r t s

ko n ta k t y
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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 Žilina
Kragujevská 1
010 01 Žilina
Tel.:
041/32 60 222
Fax:
041/32 60 229
E-mail: zilina@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 Banská Bystrica
Partizánska 89
974 01 Banská Bystrica
Tel.:
048/47 00 888
Fax:
048/47 00 889
E-mail: banska.bystrica@intercars.sk

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 Bratislava
Petržalka
Vyšehradská 2
831 06 Bratislava
Tel:
02 / 32 60 222 5
E-mail: petrzalka@intercars.sk
N
pob OVá
očk
a

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

Inter Cars Ružomberok
Bystrická cesta 5116
034 01 Ružomberok
Tel. :
044/3260222
Fax:
044/3260229
E-mail: ruzomberok@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 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 Prešov
Kúpeľná 8
080 01 Prešov
Tel:
051/74 85 011-3
Fax:
051/74 85 010
E-mail: presov@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 Humenné
Mierová ulica 62
066 01 Humenné
Tel.:
057/32 60 222
Fax:
057/32 60 229
E-mail: humenne@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
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