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Byť so svojim biznisom online je čím ďalej tým dô-
ležitejšie, niekedy sa zdá, že priam až nevyhnutné. 
Nákup tovarov, služieb, vyhľadávanie si potrebných 
informácii, to všetko sa presúva do virtuálneho 
sveta. Kto a kedy naposledy listoval v zlatých strán-
kach? Vychádzajú ešte vôbec v tlačenej verzii? Určite 
sa pamätáte, ako bolo nesmierne dôležité pre Vás, 

mať v nich svoje kontaktné údaje. Potom tu bola samozrejme možnosť 
mať svoj inzerát väčší, krajší, orámovaný, ale predovšetkým viditeľnejší 
spomedzi ostatných! Prečo o tom píšem? Na Slovensko prichádza portál 
motointegrator.com, čo sú akési online zlaté stránky pre autoservis.  
Na motointegrator.com si viete pripraviť svoju prezentáciu, prehliadku 
svojich služieb a kompetencií. Našou úlohou v Inter Cars bude podporiť 
túto platformu do takej miery, aby v očiach motoristu bola prvou voľbou 
pri vyhľadávaní potrebných informácií alebo služieb.

Už ste boli pozrieť našu pobočku v Dunajskej Strede? Naozaj reprezenta-
tívny priestor s exkluzívnym showroomom, ktorý sme využili na prezen-
táciu servisnej techniky. Snáď sa dočkáme času kedy tu budeme vedieť 
pripraviť otváraciu párty. Dunajská Streda však nie je jedinou pobočkovou 
aktivitou, na začiatku roka sme boli naozaj aktívni a okrem presťahovania 
pobočky v Trnave sme otvorili aj štvrtý regionálny sklad, tentokrát  
na severe Slovenska a tak naše pobočky v Ružomberku, Námestove,  
Žiline a Trenčíne budú mať k skladovým zásobám opäť o niečo bližšie.

Príjemne teplé jarné počasie je tu a je u nás dobrým zvykom, že s ním 
prichádza aj nový Journal. Verím, že si v ňom nájdete veľa zaujímavých 
a podnetných informácií a tak vám pri jeho čítaní prajem veľa pohody,  
či už domácej alebo tej pracovnej!

Martin Mihaliček

Editoriál Motointegrátor pricházda 
opäť na Slovensko
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Pre mnohých podnikateľov je to, bohužiaľ, 
tiež skutočná výzva, pretože nie každý má 
dostatočné vedomosti v oblasti tvorby we-
bových stránok a ich následnej propagácie 
na internete. Našťastie existuje veľa nástro-
jov, ktoré podporujú spoločnosti a pomáha-
jú im efektne a efektívne budovať ich imidž 
a inzerovať ich ponuku bez toho, aby im 
vznikli obrovské finančné výdavky. To platí 
aj pre autoservisy.

PRAVIDLO JE JEDNODUCHÉ:  
BUĎTE TAM, KDE SÚ VAŠI ZÁKAZNÍCI!

Keď uvažujeme o vyhľadávaní informácií na 
internete, ako prvé nám samozrejme na-
padne vyhľadávací nástroj Google. A opráv-
nene, pretože práve tu nájde väčšina ľudí 
požadované produkty a služby. Kvalitný web 
autoservisu je teda nevyhnutnosťou.

MUSÍ BYŤ TENTO TYP INVESTÍCIE NÁKLAD-
NÝ, ABY ZODPOVEDAL ŠTANDARDOM?

Našťastie nie! V súčasnosti je na trhu veľa 
riešení, vrátane platených aj bezplatných 
platforiem, ktoré umožňujú zverejňovať 
relevantné informácie o spoločnosti. Mo-
tointegrator.com - vyhľadávací nástroj pre 
automobilové servisy a služby - patrí medzi 
najobľúbenejšie webové stránky, ktoré pod-
porujú autoservisy v oblasti internetového 
marketingu. Čoskoro táto webová platforma 

dorazí aj na Slovensko! Táto služba vytvára 
široké možnosti propagácie pre servis a čo 
je pre Vás, zákazníkov Inter Cars podstatné, 
je bezplatná.

Ak ste vlastníkom servisu, ktorý používa náš 
online katalóg, môžete si webovú stránku 
svojej spoločnosti nastaviť pomocou nie-
koľkých jednoduchých krokov. Stačí vyplniť 
všetky kľúčové informácie, ako sú: adresa, 
telefónne číslo, otváracia doba, popis ser-
visu, zoznam a cenník služieb, špecializácia 
a vybavenie pre zákazníkov servisu a hoto-
vo!

A čo viac, máte príležitosť zatraktívniť si túto 
webovú stránku a štandardnú ponuku na 
nej, zverejnením špeciálnych akcií a ponúk, 
ktoré sú pre Vás podstatné a tie budú viditeľ-
né pre ľudí, ktorí hľadajú autoservis, alebo 
služby autoservisu na Motointegrator.com.

V Motointegrator.com DOSTANETE ZADAR-
MO TO, ZA ČO OSTATNÍ PLATIA!

Už viac ako pol milióna vodičov v Európe 
nájde mesačne svoj autoservis na Moto-
integrator.com. Už čoskoro budú mať túto 
možnosť aj vodiči na Slovensku! Nepremeš-
kajte príležitosť získať svoju webovú pre-
zentáciu na Motointegrator.com zadarmo. 
Sledujte naše webové stránky a už čoskoro 
sa dozviete viac!

Motointegrátor
prichádza opäť 
na Slovensko

V ére digitalizácie, keď sa internet stáva prvým zdrojom hľadania informácií  
a riešenia všetkých problémov, nie je potrebné nikoho presviedčať, že online  
propagácia vašej spoločnosti je nevyhnutná.

Najdôležitejšie výhody, ktoré 
získate vďaka svojej prítomnosti 
na Motointegrator.com:

 y nebudete mať nijaké obme-
dzenia, pokiaľ ide o možnosť 
zobrazenia telefónneho čísla, 
adresy, ako aj dostupnosť onli-
ne formulára na rezerváciu do 
Vášho servisu, ktorý zákazníci 
ochotne používajú,

 y nevzniknú vám žiadne ďalšie 
náklady spojené s počtom 
vygenerovaných telefónnych 
hovorov alebo počtom online 
dohodnutých objednávok do 
servisu,

 y spoluprácu s Motointegrator 
môžete začať už dnes - neza-
hŕňa podpisovanie ďalších do-
časných zmlúv ani prijímanie 
zložitých predpisov - môžete 
sa kedykoľvek pripojiť k platfor-
me alebo zo svojej vlastnej vôle 
z platformy odísť.
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Vyhľadávanie autoservisov
v rámci systému Motointegrator.
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Novinky  
v motosvete
Produkty značky Ate budú mať modernejší a jednotný vzhľad. 
Pri vývoji nového a jednotného dizajnu boli zachované charakteristické črty značky, ale 
cieľom bolo zároveň ešte jasnejšie zdôrazniť kvalitatívne aspekty a inovačné prvky. Charak-
teristická modrá farba bude ešte výraznejšia. Obal bol tiež dokonale prispôsobený k celej 
ATE produktovej rade. Ešte jednoduchšie bude rozlišovať medzi jednotlivými produktovými 
skupinami. Vlajkové produkty, ako sú brzdové doštičky ATE Ceramic alebo brzdové kotúče 
ATE PowerDisc, získajú ešte výraznejší vzhľad vďaka vyobrazenia produktu priamo na obale.

Výhody:
• Jasný a jednotný imidž značky
• Ľahšie rozlíšenie rôznych produktov  

a jednotlivých produktových skupín
• Viac prehľadnosti v celkovej  

produktovej palete
• Vylepšená a jednotná kvalita balenia

Prechod na nový obal bude prebiehať 
postupne podľa jednotlivých produktových 
skupín. Po prechodnú dobu budú teda na 
trhu súčasne staré aj nové obaly. Čo sa však 
určite nemení je obsah balenia - všetky 
výrobky ATE prirodzene zostávajú rovnaké, 
s obvyklým vysokým OE štandardom kvality.

Zmena dizajnu ATE
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TecDoc katalóg bol doplnený o KYB montážne videá všade tam, kde boli 
k dispozícii. Ak hľadáte nejaký diel a je pre neho dostupné montážne video, 
tu ho nájdete. Videá sú prevažne u tých položiek, kde je z nejakých dôvo-
dov obtiažna montáž. KYB neustále rozširuje zoznam týchto videí, ktoré sú 
tiež dostupné na kanáli YouTube a tiež na zóne podpory webu KYB.

TecAlliance potvrdila, že si KYB udržala status dodávateľa s hodnotením A. Špecializovaný tím 
ľudí neustále pracuje tom aby, katalógové dáta firmy KYB Europe boli neustále aktuálne a pres-
né. Jedine tak budú pre ich užívateľov dobrým pomocníkom pri výbere správneho dielu. Ak 
chcete byť ocenení ako dodávateľ s hodnotením A, popisy produktov musia zodpovedať mi-
nimálne 99% štandardom TecAlliance. KYB Europe si tento status udržiava už niekoľko rokov.

NISSENS Automotive, výrobca kom-
ponentov pre automobilové systémy, 
rozširuje svoju ponuku dielov pre au-
toklimatizácie. Expanzný ventil patrí 
spolu s klíma kompresorom, konden-
zátorom, sušičom a výparníkom medzi 
kľúčové komponenty systému, preto 
je teraz uvedený na trh. Počiatočný 
sortiment ventilov NISSENS zahŕňa 
60+ referenčných čísel, ktoré pokrýva-
jú najobľúbenejšie modely osobných, 
dodávkových a nákladných vozidiel 
pre viac ako 275 OE čísiel. Všetky ex-
panzné ventily NISSENS sú produkty 
First Fit tj. dodávajú sa s nevyhnutný-
mi montážnymi dielmi, ako sú O-krúž-
ky a s montážnymi skrutkami.

Spoločnosť Continental natočila nová servisné videá pre videosériu Watch and Work - samo-
zrejme za sprísnených podmienok a pri dodržaní všetkých pravidiel týkajúcich sa rozostu-
pov a hygieny. Ide v nich napríklad o nové boxy s náradím alebo o nový ozubený remeň 
CT1229 pre motory 2.0 TDI v automobiloch VW Golf vyrobených od konca roka 2018. Videá 
sa teraz upravujú a dabujú do niekoľkých jazykov. Už teraz ich však nájdete na Continental 
kanáloch YouTube, Facebook alebo na internetových stránkach.

KYB naďalej rozvíja podporu zákazníkov

Produktová rada Nissens  
rozšírená o nový klímakomponent

Continental: Nové servisné 
videá Watch and Work
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Otváracie hodiny:

PO – PIA 8:00 – 17:00
SO 8:00 – 10:00

Inter Cars Dunajská Streda
Hlavná ulica 7795/90A  
929 01 Dunajská Streda | Tel.: 031/3260 222
E-mail: dunajska.streda@intercars.eu

DUNAJSKÁ STREDA

Pobočky  
na nových 
adresách 

Od 14.9.2020 nájdu zákazníci pobočku Dunajská Streda v nových atraktívnych priestoroch  
na Hlavnej ulici. Okrem moderných priestorov na novej adrese nájdete aj dostatok parkovacích 
miest, ale aj novinku – showroom garážovej techniky s tými najlepšími zariadeniami.
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Otváracie hodiny:

PO – PIA 8:00 – 17:00
SO 7:30 – 10:00

Inter Cars Trnava
Zlievarenská 8130/5  
917 02 Trnava 
Tel.: 033/3260 222
E-mail: trnava@intercars.eu

Slovnaft

Profistav

Praktik

Zlievarenská

NerudovaB
ra

ti
sl

av
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rá

sk
ov

a

OC SOFI

Bergam

TRNAVA
Už od marca nájdete našu trnavskú pobočku na novej adrese na Zlievarenskej ulici
v Trnave. Zákazníkov čaka na pobočke pohodlné parkovanie, moderné priestory, 
plný sklad náhradných dielov a príjemná obsluha.
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1 Nezávislý sekundárny automobilový trh (IAM) - COVID-19, nový štandard a digitálne podnikateľské modely v európskej perspektíve. Roland Berger. 23. júna 2020. 2 Digitalizácia a starnutie vozidiel na 
trhu ako pomoc pri udržaní globálneho automobilového trhu nad hladinou aj napriek poklesu dopytu. Frost & Sullivan. 15. júna 2020 - https://ww2.frost.com/frost-perspectives/digitization-and-agi
ng-vehicle-parc-tohelp-keep-global-automotive-market-afloat-amid-demand-contraction/ 3 lbid. 4 Nezávislý sekundárny automobilový trh (IAM) - COVID-19, nový štandard a digitálne podnikateľské 
modely v európskej perspektíve. Roland Berger. 23. júna 2020. 5 lbid. 6 Digitalizácia a starnutie vozidiel na trhu ako pomoc pri udržaní globálneho automobilového trhu nad hladinou aj napriek pokle-
su dopytu. Frost & Sullivan. 15. júna 2020 - https://ww2.frost.com/frost-perspectives/digitization-and-aging-vehicle-parc-to-help-keep-global-automotive-market-afloat-amid-demand-contraction/ 7 
Ibid. 8 Nezávislý sekundárny automobilový trh (IAM) - COVID-19, nový štandard a digitálne podnikateľské modely v európskej perspektíve. Roland Berger. 23. júna 2020. 9 Ibid. 10 Ibid.

Celosvetovo bol tento rok pre mnohých ľudí 
a podnikateľov neuveriteľne náročný. Pan-
démia COVID-19 ubila niektoré priemyselné 
odvetvia viac ako iné a mnoho expertov sa 
obávalo aj o automobilový priemysel. Prog-
nózy rastu na nezávislom sekundárnom au-
tomobilovom trhu (IAM) poklesli a dozvuky 
budú zrejme citeľné aj v roku 2021, hoci sa 
po krátkodobom úpadku dopytu očakáva, 
že odvetvie IAM bude zasiahnuté menej ako 
automobilový priemysel celkovo1. 

Napriek tomu, že počet najazdených kilo-
metrov osobných automobilov v marci toh-
to roku ovplyvnil dopyt po rýchloobrátko-
vých dieloch vrátane pneumatík, brzdových 
častí, mazív, príslušenstva a ďalších kompo-
nentov, existujú dve svetielka nádeje, ktoré 
môžu rozhodnúť o celkovej obnove odvet-
via. Je to rozsiahla digitalizácia a starnutie 
automobilov2. Napriek negatívam v súvis-
losti s pandémiou COVID-19 a jej dopadom 
na pracovné možnosti a globálnu ekonomic-
kú výkonnosť, niekoľko výskumných inštitú-
cií naznačuje, že tieto dva faktory pomôžu 
po prvých dopadoch pandémie naštartovať 
dopyt v oblasti IAM.
 
MOŽNOSTI RASTU PROSTREDNÍCTVOM 
DIGITALIZÁCIE 

Digitalizácia maloobchodu s náhradnými 
dielmi a službami v rámci celého odvetvia je 
trendom, ktorý urýchli proces obnovy trhu 
s náhradnými dielmi. Podľa odhadov zavá-
dzanie takýchto digitálnych kanálov v rámci 
zákazníckeho predaja sa do roku 20233 zvýši 
o 17 %. Sčasti je to spôsobené spoločenskou 
izoláciu a obavami z kontaminácie vírusom 
v predajniach, v ktorých nie je možné vyba-
viť zákazníka bezkontaktne. Navyše, nezá-
vislé servisy sa z hľadiska digitálneho vyba-
venia zvyčajne nedajú porovnať so servismi 
originálneho výrobcu súčiastok (OEM), kto-

ré, naopak, predstavujú sľubnú príležitosť 
pre budúci rast. Siete nezávislých servisov 
často odolávajú myšlienke drahej digitálnej 
transformácie a nemajú dostatočne silný 
centrálny riadiaci subjekt, ktorý by stano-
vil normy a koordinoval zmeny4. Subjekty 
z odvetvia IAM majú obrovské možnosti na-
štartovať digitalizáciu v rôznych oblastiach, 
od marketingu po predaj nových výrob-
kov/podnikateľských modelov a riadiacich 
procesov. Úspech si však vyžaduje svižnú 
organizáciu5. Digitalizačné iniciatívy sú pre 
zabezpečenie dlhodobého významu prie-
myselných subjektov nepochybne kľúčové.

AKTUÁLNY STAV AUTOMOBILOV NA TRHU 
MÔŽE NAŠTARTOVAŤ OBNOVU 

Pandémia COVID-19 zmenila náš spôsob 
života a dotkla sa aj spôsobu, akým jazdí-
me. Ochota a schopnosť vodiča nakupovať 
a preferencie v oblasti súkromnej dopravy 
pozitívne ovplyvnia obnovu odvetvia IAM. 
Opravte, čo je potrebné: čoraz viac ľudí pra-
cujúcich z domu, zvýšená finančná záťaž 
a pokles osobnej dopravy sú pravdepodob-
ne dôvodmi, pre ktoré zákazníci kúpu nové-
ho auta v súčasnej situácii radšej odložia. 

Namiesto toho sa očakáva, že vodiči budú 
naďalej používať vozidlá, ktoré majú6. V USA 
je priemerný vek automobilov zhruba 11,8 
roka, zatiaľ čo v Nemecku je to 9,5, v Poľsku 
17,1 a v Rusku 13,4 roka. Všetky tieto faktory 
pravdepodobne prinesú vyššie investície do 
opráv a údržby existujúcich vozidiel, čo urči-
te pomôže subjektom z odvetvia IAM7. Zvý-
šenie počtu najazdených kilometrov a pre-
ferencie v oblasti dopravy: napriek poklesu 
priemerného počtu najazdených kilometrov 
osobných vozidiel v marci minulého roka, sa 
počet najazdených kilometrov v obchodnej 
aj osobnej doprave8 odvtedy zvýšil. Pre IAM 
sú to dobré správy; v závislosti od celkového 
ekonomického rastu a uvoľňovania opatre-
ní budú ľudia jazdiť viac. Ľudia si, navyše, 
vyberajú skôr prepravu osobnými automo-
bilmi ako hromadnú či verejnú dopravu10. 
Dopady pandémie COVID-19 pocítili ľudia 
na celom svete. Pre IAM je však veľmi po-
vzbudzujúce vidieť už aj známky obnovy 
a menšie škody ako v iných priemyselných 
odvetviach. Existuje veľa ciest k dlhodobé-
mu úspechu v IAM, ale svižnosť, takt a po-
krokové myslenie ľuďom v našom odvetví 
určite pomôžu.

Dve svetielka nádeje
pre rast nezávislého trhu
s náhradnými dielmi (IAM)

Napriek krátkodobému poklesu dopytu, digitalizácia a starnutie automobilov spôsobí,  
že dopady pandémie COVID-19 na sekundárny trh budú menšie.
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Napríklad v Európe už v oblasti energetiky 
prebiehajú masívne zmeny. V tom čase dvad-
saťosem členských štátov Európskej únie 
ratifikovalo a podpísalo na Konferencii strán 
(COP21) Parížsku dohodu v snahe udržať 
globálne otepľovanie na uzde. Tento energe-
tický prechod si bude vyžadovať výrobu ener-
gie takmer bez uhlíka, zvýšenie energetickej 
účinnosti a výraznú dekarbonizáciu dopravy, 
budov a priemyslu. Na dosiahnutie takéhoto 
zásadného posunu bude potrebné množstvo 
vodíka. Výrobcovia1 OEM si to všímajú a na 
základe toho uplatňujú a zavádzajú do praxe 
vodíkové stratégie.

Podľa štúdie lídrov automobilového priemys-
lu KPMG, 78 % opýtaných vedúcich pracovní-
kov zdieľalo v roku 2018 názor, že budúcnosť 
je vo vozidlách s vodíkovými palivovými 
článkami. Ich2 vízia odvtedy nabrala oveľa 
jasnejšie kontúry. Vodík je najsľubnejšou 
možnosťou aj pokiaľ ide o dekarbonizáciu 
nákladných automobilov, autobusov, veľ-
kých automobilov a úžitkových vozidiel. In-
fraštruktúra palivových článkov a infraštruk-
túra na dopĺňanie vodíka je veľmi výhodná; 
palivové články vyžadujú podstatne menej 
surovín ako batérie alebo spaľovacie moto-
ry a nastavenie infraštruktúry na tankovanie 
vyžaduje asi desatinu priestoru v porovnaní 
s riešeniami rýchleho nabíjania3.  Pokiaľ ide 
o automobilový priemysel, OEM a vlády chys-
tajú dôležitú transformáciu na vodík. Za lídra 
v oblasti zavádzania vodíkových stratégií je 

považované Japonsko. Krajina si v roku 2017 
v rámci tohto plánu stanovila za cieľ vybu-
dovať globálny dodávateľský a zákaznícky 
reťazec s 800 000 automobilmi s palivovými 
článkami4.  Pokiaľ ide o výrobcov OEM, spo-
ločnosť Jaguar Land Rover (JLR) v súčasnosti 
pracuje na výskumnom projekte, ktorý je za-
meraný na vodíkovú energiu s cieľom vyvinúť 
verzie väčších vozidiel s palivovými článkami. 
V rámci výskumného úsilia známeho ako Pro-
ject Zeus by sa výroba modelu Range Rover 
s nulovými emisiami na vodíkový pohon 
mohla začať v druhej polovici tohto desaťro-
čia. 

Subjekty OEM navyše v súčasnosti pracujú 
na niekoľkých batériových elektrických vo-
zidlách (BEV), ktoré sa majú pripojiť k exis-
tujúcim modelom Jaguar. Vzhľadom na plán 
britskej vlády zakázať predaj vozidiel so 
spaľovacím motorom do roku 2035, 
prípadne aj skôr, by vodíkový projekt 
Zeus mohol spoločnosti poskytnúť 
ďalšiu možnosť pohonnej jednotky. 
Vodíkové plány spoločnosti JLR sú 
podobné ako u iných veľkých OEM vý-
robcov z odvetvia, pretože je zrejmé, že 
samotná elektrifikácia nemôže priniesť 
zníženie emisií, v ktoré mnohí dúfajú. 

V Európskej únii produkuje odvetvie dopravy 
asi jednu tretinu všetkých emisií CO2. V centre 
energetickej transformácie stojí vodík a od-
borníci v oblasti priemyslu naň vsádzajú ako 

na energetický zdroj, ktorý pomôže dosiah-
nuť dekarbonizáciu. 

Zdá sa, že vízia vodíka ako paliva budúcnosti 
sa pomaly stáva realitou. Náklady na výrobu 
zeleného vodíka klesli od roku 2015 o 50 %, 
vlády a výrobcovia OEM plánujú a konajú už 
teraz. Spotrebitelia v automobilovom prie-
mysle túžia po alternatívnych zdrojoch ener-
gie získaných udržateľným spôsobom. Ak sa 
posuniete vpred, do roku 2030, vodík a vodí-
kové palivové články sa už pravdepodobne 
budú pripravovať na svoju cestu v doprav-
nom sektore. 

1 Vodíkový plán pre Európu. Udržateľná transformá-
cia energetiky v Európe. Luxemburg: Úrad pre vydá-
vanie publikácií Európskej únie, 2019. 2 Prieskum 
automobilového priemyslu KPMG: Budúcnosťou sú 
vodíkové vozidlá s palivovými článkami. 2018. McPhy.
com. https://mcphy.com/en/news/kpmg-automoti-
ve-survey-fuel-cell-hydrogen-vehicles-will-be-the-fu-
ture/?cn-reloaded=1. 3 Vodíkový plán Európy. 
Udržateľná transformácia energetiky v Európe. Lu-
xemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej 
únie, 2019. 4 Vodík - palivo budúcnosti? Redakcia 
Porsche. 25. augusta 2020. https://newsroom.por-
sche.com/en/2020/company/porsche-consulting-hy-
drogen-economy-21951.html. 5 Jaguar Land Rover 
sa zameriava na uvedenie vodíkového SUV do roku 
2030. Autocar India. 23. augusta 2020. https://www.
autocarindia.com/car-news/jaguar-land-rover-aims-
for-hydrogen-suvs-by-2030-418390. 6 Ibid

Vodíkový pohon
ako veľká nádej v globálnej
transformácii energetiky

V mene udržateľnosti a z dôvodu zmeny podnebia nalievajú vlády a originálni výrobcovia zariadení (OEM) 
obrovské množstvo prostriedkov do bezuhlíkových energetických zdrojov a vodíkových palivových článkov. 
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Budujeme 
BRAND
a s ním aj dôveru  
zákazníkov

Q-SERVICE a volant.tv:  
Spolupráca pre radosť

O autách vieme stále menej a menej. Zákaz-
níci nechcú vedieť, čo sa skrýva pod kapo-
tou ich vozidiel. Ľudia svoje autá zanedbá-
vajú. Autoservis nenavštívia, ako je rok dlhý. 
Všade počúvajú, že autoservisy sú drahé a 
nepoctivé, ale neuvedomujú si, že poctivosť 
vychádza z oboch strán. Keď oni nebudú 
poctivo pristupovať k svojim autám, nákla-
dy opráv budú rásť. Dobrý a poctivý auto-
servis pritom nemusí byť vôbec drahý. Stačí 
nájsť transparentný prístup a absolvovať 
pravidelné prehliadky. Takýto prístup náj-
dete napríklad aj v servisnej sieti Q-Service. 

Nová jarná kampaň Q-Service sa zameriava 
so svojim hlavným sloganom „Daj si svoje 
auto do poriadku“ na majiteľov áut, ktorí 
sa o svoje autá nestarajú a poukazovaním 
na opotrebované diely útočí na zmenu ich 
myslenia. Zanedbané, poškodené a ne-
použiteľné súčiastky vo svojom aute je to, 
čo nikto nechce vidieť. Keď ich vytiahneme 
na svetlo sveta, ľudia sa zamyslia a začnú 
zvažovať návštevu servisu. Ďalšou komuni-
káciou budeme budovať dôveru v Q-Service 
a sústrediť sa na hlavné prednosti tejto siete 
– kvalitu náhradných dielov, férovosť, trans-
parentnosť a široké pokrytie. 

Auto za jednu výplatu. Je to možné?   

Túto otázku si v novom seriáli kladie aj Peter 
Šturdík z volant.tv. Nastavil si kritériá výberu 
a základné predpoklady, ktoré by jeho auto 
pre radosť malo spĺňať. Jedným z kritérií bola 
aj výška priemernej slovenskej výplaty, do 
ktorej sa Peter musel zmestiť.

Výber nakoniec padol na Toyotu Yaris 1. ge-
nerácie v športovej úprave TS. Petrovým cie-
ľom je z tohto malého nenápadného vozidla, 
ktoré má v kolesách 260 tisíc najazdených 
kilometrov vytvoriť funkčné, spoľahlivé a zá-
bavné auto. A práve preto sme sa k spoluprá-
ci pridali my.

Odborníci z Q-SERVICE
Kompletný proces prestavby a oživenia Toyo-
ty Yaris bude totiž prebiehať vo vybraných au-
toservisoch našej siete Q-Service. V každom 

jednom diele sa bude vozidlu venovať iný 
špecialista. Zameriame sa na servis motora, 
podvozku, bŕzd alebo kolies. Nakoniec sa na 
auto pozrieme aj z vonku a pokúsime sa ho 
primerane oživiť a „omladiť“.

Celú sériu môžete sledovať 
na youtube kanáli volant.tv alebo 
na priamo na stránke www.volant.tv     

VOLANT.TV JE OBĽÚBENÝ WEBOVÝ PROJEKT, V KTOROM SI JEHO  
ZAKLADATEĽ PETER ŠTURDÍK DÁVA ZÁLEŽAŤ NA TVORBE ORIGINÁL-
NEHO AUTOMOBILOVÉHO VIDEOOBSAHU. V NOVOM SERIÁLI  
SA PETER PUSTIL DO HĽADANIA AUTA PRE RADOSŤ ZA JEDNU  
VÝPLATU A SIEŤ AUTOSERVISOV Q-SERVICE JE PRI TOM.
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Nakupujte v  
INTER CARS
ZAREGISTRUJTE SA NA VIPPREMIA.SK 
A ZBIERAJTE VIP BODY! 
Dačeky za VIP body 
Možnosť získať VIP body, ktoré je 
možné využiť na zakúpenie garážovej 
techniky, obľúbených darčekov z akcií, 
oblečenia, výletov a iného.

BYŤ SÚČASŤOU
VIP PRÉMIE SA
OPLATÍ!

4MAX, ABE, AE, AISIN, ATE – TEVES, BERAL, BERU, BLIC, BOSAL, BOSCH, 
BTA, C.E.I, CARGOPARTS, CASTROL, COMMA, CONTITECH (CONTINENTAL), 
CORTECO, COVIND, DELPHI, DENSO, DONALDSON, DT, ELRING, EXIDE, 
FAG, FEBI BILSTEIN, FERODO, FILTRON, FORTUNA LINE, GLYCO, GOETZE, 
HALDEX, HELLA, HENGST, HEPU, INA, JC PREMIUM, KANACO, KNECHT, 
KNORR, KYB, LAUBER, LEMFOERDER, LUK, MAGNETI MARELLI, MAHLE, 
MANN FILTER, MEYLE, MONROE, MOOG, NGK, NISSENS, NRF, OSRAM, 
PACOL, PASCAL, PHILIPS,PURRO, REINHOCH, S-TR, SACHS, SASIC, SBP, 
SKF, TEXTAR, THERMOTEC, TRUCKLIGHT, TRW AUTOMOTIVE, VALEO, 
VARTA, VDO (CONTINENTAL), VERNET, WABCO, WALKER, YAMATO, ZF

Buďte v obraze 
Zaregistrovaní zákazníci  sú pravidelne 
informovaní  o nových akciách, o stave 
VIP bodov a o svojom stave v prebieha-
júcej akcii

Objednávajte online 
Cez portál vippremia.sk  si sami môžete 
objednať darčeky z akciových  kampaní

12 INTER CARS JOURNAL 1/2021



VIP Prémia  
v novom  
šate

BYŤ SÚČASŤOU
VIP PRÉMIE SA OPLATÍ!

Asi tou najdôležitejšou je responzivita strán-
ky a tak si budete vedieť ponuku VIP Prémie 
pozerať nie len na desktop počítačoch, ale 
aj na tabletoch alebo na mobilných telefó-
noch.

Výraznejšou zmenou prešiel aj samotný ka-
talóg, kde sú dnes produkty usporiadané 
prehľadnejšie, po prihlásení sa na stránku 
si viete pridať produkty ako svoje obľúbené. 
Novinkou je, že si viete nastaviť svoj cieľový 
produkt a na základe bodov pričítaných na 
Vaše konto za posledné obdobie, budete 
mať predstavu, kedy sa k svojmu želanému 
darčeku budete vedieť dopracovať! 

Určite ste zaregistrovali, že cez VIP stránku 
komunikujeme aj naše produktové kampa-
ne. Či už v priebehu, alebo po skončení kam-
pane si prostredníctvom stránky vippremia.
sk viete objednať svoje odmeny, ale viete si 
sledovať aj svoje priebežné výsledky a plne-
nie v kampani.

Najdôležitejšia funkcia stránky ale ostala ne-
zmenená. Tou je prinášať vám za spoluprácu 
s Inter Cars skvelé odmeny a darčeky alebo 
zážitky z našich ciest po svete. Získavať 
body do VIP Prémie je veľmi jednoduché! 
Stačí byť registrovaným zákazníkom spo-
ločnosti Inter Cars, vytvoriť si svoje konto aj 
na stránke vippremia.sk a potom už len sta-
čí v Inter Cars nakupovať. V prípade, že váš 
mesačný obrat presiahne 1.500 €, automa-
ticky sa Vám na konto pripočítajú VIP body. 
Tie následne viete použiť na zakúpenie ná-
radia a servisnej techniky, automobilového 
príslušenstva, obľúbeného oblečenia alebo 
iných darčekov z predošlých akcií Inter Cars, 

WEBOVÁ STRÁNKA VERNOST-
NÉHO PROGRAMU VIP PRÉMIA 
UŽ MALA NEJAKÝ TEN RÔČIK  
A TAK NASTAL ČAS PRE ZME-
NU. OKREM NOVÉHO SVIEŽEHO 
DIZAJNU, PRINÁŠA AJ VIACERÉ 
TECHNICKÉ NOVINKY. 

zaujímavých exotických výletov či obľúbe-
nej lyžovačky v alpskom stredisku Nassfeld. 
Veríme, že po ročnej prestávke spôsobenej 
celosvetovou pandémiou Covid-19 sa do 

Nassfeldu na začiatku roka 2022 budeme 
vedieť vrátiť! Ponuku VIP Prémie budú obo-
hacovať aj sezónne ponuky zaujímavých 
darčekov našich partnerov!
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Zjednodušte si prácu  
V IC KATALÓGU

NOVÝ IC KATALÓG JE TU S NAMI UŽ VIAC AKO ROK, ALE AJ NAPRIEK TOMU SA STÁLE VYVÍJA 
A PRIBÚDAJÚ V ŇOM NOVÉ FUNKCIE ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA A ZJEDNODUŠENIA PRÁCE.  
PRINÁŠAME VÝBER NIEKTORÝCH TAKÝCHTO VYLEPŠENÍ, KTORÉ NEDÁVNO PRIBUDLI.

FREE-TEXT VYHĽADÁVANIE/  
FILTROVANIE VO FACET  
FILTROCH 

pre zjednodušenie navigácie vo Facet filtroch 
(filter parametrov produktov) bolo pridané 
pole s free-text vyhľadávaním, kde je možné 
zúžiť dlhú ponuku možností filtrovania na 
konkrétnu hľadanú hodnotu alebo parameter 
a ušetriť si tak zdĺhavé scrollovanie a rozkli-
kávanie 

OBJEMY  
PREVÁDZKOVÝCH  
KVAPALÍN PRIAMO  
PRI VOZIDLE  

Na stránke vozidla sa po kliknutí  
na “Objemy kvapalín“ zobrazia  
informácie o objemoch prevádzkových  
kvapalín ako motorový alebo prevo- 
dový olej, chladiaca zmes, brzdová  
kvapalina a pod. 

INTER CARS JOURNAL 1/202114



Zjednodušte si prácu  
V IC KATALÓGU

ULOŽENÉ VOZIDLÁ:  
VYHĽADÁVANIE,  
FILTROVANIE  
A PREPOJENIE 
S PONUKAMI

Do sekcie Uložené vozidlá boli 
pridané filtre a vyhľadávanie 
pre jednoduchšiu orientáciu 
a zároveň boli prepojené 
ponuky a týmito uloženými 
vozidlami.

FREE-TEXT VYHĽADÁVANIE  
V ROZSAHU AKTUÁLNEJ  

Pre väčšiu logiku a intuíciu teraz vyhľadá-
vanie funguje v rámci aktuálnej kategórie 
produktov. Čiže, keď sa nachádzate v ka-
tegórii Spojka a zadáte do vyhľadávania 
slovo “ložisko“, výsledkom vyhľadávania 
budú len ložiská spojky a nie ložiská 
kolies a pod. alebo v kategórii garážovej 
techniky vyhľadáte slovo “brzd“, výsled-
kom budú prípravky a zariadenia pre 
prácu s brzdami a nie brzdové kotúče 
alebo platničky. Ak sa hľadaný výraz 
v aktuálnej kategórii nenachádza, 
výsledky vyhľadávania budú zahŕňať 
všetky kategórie. V prípade, že máte 
vybrané vozidlo, výsledky vyhľadáva-
nia sú v rozsahu tohto vozidla. 
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Lepšie raz vidieť 
AKO STOKRÁT
počuť

Spoločnosť Inter Cars Slovenská repu- 
blika otvorila Showroom nachádzajúci 
sa na južnom Slovensku. Showroom 
je k dispozícii všetkým autoservisom 
a pneuservisom s cieľom priblížiť kvalitu 
a pestrosť sortimentu vybavenia dielní 
v ponuke Inter Cars. Prezentovaním vy-
bavenia by sme chceli zároveň pomôcť 
tým z vás, ktorí uvažujete o kúpe zaria-

denia do svojho servisu, avšak chceli by 
ste ho vidieť na vlastné oči. Keďže mno-
hokrát sú tieto zariadenia dlhodobou 
investíciou, ktorej hodnota je vysoká, 
je rovnako v našom záujme, aby ste do-
stali presne to, čo si prajete, čo využijete 
a čo pre váš servis prinesie zisk. Osobná 
návšteva a detailné spoznanie strojov 
býva často tou najlepšou cestou. V na-

šom showroome nájdete celé spektrum 
zariadení. Od obľúbených, osvedčených 
strojov až po profi špeciálne zariadenia 
pre rôzne servisné úkony, novinky zo 
sveta vybavenia dielní aj bežný tovar. 
Týmto výberom sme sa snažili priblížiť 
širokému spektru zákazníkov od men-
ších servisov až po veľké autorizované 
servisy.

NOVÝ SHOWROOM VYBAVENIA DIELNÍ 
INTER CARS DUNAJSKÁ STREDA 
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ČO VŠETKO  
U NÁS NÁJDETE?
BUT KENDO.30S+PLUS91AKC   
profesionálna TOP vyzúvačka BUTLER
BUT LIBRAK355+GAR307   
Automatická vyvažovačka Butler
HP641SD.24FI+Plus73  Profesionálna  
vyzúvačka s odklopnou vežou BUTLER
BUT Librak430P.3Dtec  
TOP Profesionálna vyvažovačka BUTLER, 
EVERTBP76-2   
Automatická vyvažovačka EVERT
EVERT690/270K  
piestový kompresor EVERT
MICH RSX 10/500 400V   
skrutkový kompresor MICHELIN
TEX S12618  ADAS  
kalibračný systém od TEXA
BUT SPEED6080WS  
kamerová CCD geometria BUTLER
8941086300  
Lis Chicago Pneumatic 30 ton
SPIN BENEDETTA DUAL X4  
duálna TOP plnička klimatizácie SPIN
SPIN 02.023.65   
plnička ATF SPIN X-Drive
0XPTJA0009 a 0XPTJA0011   
zlievačko-odsávačky PROFITOOL
TEX Z00814  
analyzátor emisií TEXA
GRR HPS 12V Easy  
dekabornizér Greenmotor
8941077481  
úderový kľuč Chicago Pneumatic
8941088492 akumulátorový úderový kľuč 
Chicago Pneumatic
8940171929  
odkalovač/primazávač Chicago Pneumatic
8941089150  
momentový kľuč Chicago Pneumatic
56-843 nabíjačka CTEK
BST860 tester batérií Launch
TEX AXONE5/SET  
diagnostika s tabletom TEXA
HAM-ATE-D001  
TPMS diagnostika Hamaton
0XOZONE20G ozonizér
EVERT5000  odťah spalín
1.378-610.0 vysávač Karcher
1.520-934.0 vysokotlakový čistič Karcher
65 404 344 uhlová brúska
SG03.5400 lampa
MAXTIG345 zváračka IDEAL,  
vozíky s náradím a iné...

Pre návštevu nášho showroom  
prosím kontaktujte vášho špecialistu  
pre vybavenie dielní Inter Cars:

Špecialisti pre vybavenie dielní:
Západné Slovensko + PD + ZA 
Jozef Kostolník, 0907 983 842 
Stredné Slovensko  
Adrián Pavelek, 0905 998 720 
Východné Slovensko  
Tibor Zentko, 0905 656 325
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Regenerácia
filtra pevných častíc

ŠKODA OCTAVIA III A VOZIDLÁ S ROVNAKOU 
KONŠTRUKCIOU MOTORA (GOLF VII, LEON IV, ...)

REGENERÁCIA ČASTICOVÝCH FILTROV JE NAJČASTEJŠÍ SERVISNÝ ÚKON, KTORÝ SA V AUTOSERVISOCH 
VYKONÁVA. TERAZ SI UKÁŽEME AKO TAKÚ REGENERÁCIU VYKONAŤ NA STOJACOM VOZIDLE  
ŠKODA OCTAVIA TRETEJ GENERÁCIE POMOCOU DIAGNOSTICKÉHO NÁSTROJA SPVG SYSTEMS.

Pre správne spustenie a dokončenie regene-
rácie je nutné dodržať vstupné podmienky, 
ktoré by mohli obmedziť alebo dokonca aj 
zrušiť regeneráciu v priebehu fázy regene-
rácie.

• Zapnuté zapaľovanie.
• Vykonať kontrolu pamäte závad, dete-

gujú sa závady, ktoré nemožno vymazať 
funkciou „Vymaž pamäť závad“. Závady 
budú vymazané automaticky po úspešnej 
regenerácii filtra pevných častíc.

• závada P2002 - Filter častíc, rad valcov 1, 
chybná funkcia

• závada P242F - Filter častíc nadmerne 
zanesený

• závada P2463 - Filter pevných častíc, 
zanesenie sadzami príliš vysoké

• závada P2458 - Filter pevných častíc, doba 
trvania regenerácie

• Palivová nádrž naplnená aspoň do polovi-
ce jej obsahu.

• Radiaca páka v neutrálnej polohe, pri 
automatickej prevodovke v parkovacej 
polohe.

• zopnutá parkovacia brzda.
• Zatvorená kapota motorového priestoru.
• Motor beží na voľnobeh.
• Zapnuté spotrebiče - klimatizácia, diaľ-

kové svetlá, hmlové svetlá, výhrev skiel 
a sedačiek.

• Teplota výfukových plynov pred turbodú-
chadlom musí byť väčšia ako 150 ° C, tep-
lota výfukových plynov pred časticovým 
filtrom musí byť väčšia ako 130 ° C.

• Správna manipulácia pedálov podľa poky-
nov diagnostického programu.

Samotné prevedenie regenerácie je 
jednoduché. Prebieha nasledujúcim 
spôsobom:
1. Naštartujte motor a počkajte, až bude za-

hriaty.
2. V programe SPVG Systems zvoľte zodpo-

vedajúci model vozidla.
3. Nadviažte komunikáciu s riadiacou jed-

notkou Elektronika motora.

4. V záložke Komfortné funkcie vyberte ikon-
ku Regenerácia filtra pevných častíc u sto-
jaceho vozidla.

5. Dodržujte manipuláciu s pedálmi.
6. Teraz sledujte otáčky motora, ktoré musia 

byť na hodnote 1500 min-1.
 
Regeneráciu neprerušujte predčasne, ak na 
to nie je pádny dôvod. Iba pri úspešnej rege-
nerácii sa vymaže pamäť závad. 

Regenerácia na stojacom vozidle trvá až 40 
minút. Obdobný postup je potom aj u iných 
modelov. Základom je splniť podmienky 
potrebné pre regeneráciu a následne po-
stupovať podľa inštrukcií v programe SPVG 
Systems.

Ďalšie užitočné tipy a návody nájdete  
na špeciálnej WIKI SPVG Systems 
www.spvg-wiki.com alebo 
na YouTube SPVG Systems.
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Imobilizéry
vozidiel koncernu VW
Pod technickým označením imobilizér si 
môžeme predstaviť zariadenie, ktoré má za 
úlohu rozpoznať oprávnený kľúč v zapaľo-
vaní vozidla. Všeobecne sa jedná o zariade-
nie, ktoré je dodatočne montované k me-
chanicky kódovanému kľúču v zapaľovaní. 
Aktivácia a deaktivácia systému imobilizéra 
sa vykonáva jednoduchým zapnutím a vyp-
nutím zapaľovania. Hlavným účelom tohto 
zariadenia je zamedziť neoprávnenému na-
štartovaniu motora.

Medzi základné konštrukčné časti systé-
mu imobilizéra patria tieto komponenty:

• kľúč zapaľovania so špeciálnou  
elektronikou (transpondér)

• cievka na spínacej skrinke  
na prenos informácií

• riadiaca jednotka imobilizéra
• riadiaca jednotka motora

Tajné číslo LOGIN, PIN, Identifikačné číslo

Tajné číslo PIN je kombinácia čísel, pomo-
cou ktorých získava technik oprávnenie 
k manipulácii. V servisnej praxi sa často táto 
kombinácia čísel označuje ako „PIN“ alebo 
„LOGIN“. Samotné tajné číslo nesmie byť 
umiestnené z bezpečnostných dôvodov vo 
vozidle. Číslo je uložené v databáze u výrob-
cu automobilu a nový majiteľ ho má pri sebe 
ako súčasť kľúčov. Pomocou tajného čísla je 
možné ukladať nové kľúče do jeho pamäte. 
Vlastne sa jedná o programovanie nových 
kľúčov k vozidlu pomocou diagnostického 
rozhrania. Identifikačné číslo obsahuje 14 
symbolov a možno ho prečítať pomocou 
diagnostického nástroja do OBD rozhrania. 
Pre zistenie identifikačného čísla je nutné 
vykonať identifikáciu riadiacej jednotky. 
Transpondér (transmitter-responder), v pra-
xi bežne označovaný ako „čip“, alebo „sklen-
ka“ je technická súčiastka, ktorá pracuje bez 

vlastného napájania. V pamäti môžu byť ulo-
žené informácie, ktoré sa podľa generácie 
imobilizéra označujú ako „kód transpondé-
ra“. Po vložení kľúča do zapaľovania (spína-
cej skrinky) prebehne aktivácia transpondé-
ra. Následne prebehne induktívne prenos 
dát cez vysielaciu a prijímaciu anténu ciev-
ky, ktorá je umiestnená na spínacej skrin-
ke. Prenášajú sa spomínané dáta pomocou 
komponentov imobilizéra. Na nasledujúcich 
obrázkoch je možné vidieť inštaláciu nové-
ho transpondéra do kľúča s diaľkovým ovlá-
dačom. V červenej oblasti je možné vidieť 
transpondér s označením TP48.

Cievka je umiestnená prevažne na spínacej 
skrinke s integrovaným zámkom riadenia. 
Hlavnou úlohou cievky je prenos energie do 
transpondéra v kľúči. Ďalšou úlohou je pre-
nos dát z transpondéra do riadiacej jednot-
ky imobilizéra.

Riadiace jednotky motora vybavené imo-
bilizérom sú konštrukčne odlišné ako štan-
dardné jednotky. Samotný hardvér jednotky 
umožňuje výmenu dát s imobilizérom po 
špeciálnom dátovom vedení. Staršie vozidlá 
využívali dátové vedenie, ktoré sa označova-
lo „W“. Fyzicky sa jedná o jeden vodič, ktorý 
prepája riadiacu jednotku motora a riadiacu 
jednotku imobilizéra.

Umiestnenie jednotky imobilizéra závisí na 
konkrétnom vozidle a type generácie imobi-
lizéra. Prvé generácie neboli integrované do 

prístrojovej dosky. Ide o samostatnú jednot-
ku, ktorá býva najčastejšie umiestnená za 
prístrojovým panelom (Škoda Felicia) alebo 
v blízkosti poistkovej skrine (VW POLO 6N).
Ďalšie generácie už dodržiavali systém in-
tegrácie riadiacej jednotky imobilizéra do 
kombinovaného prístroja (panelu prístro-
jov).

Pri začatí štartovania kontroluje riadiaca 
jednotka imobilizéra zhodu jednotlivých 
kódov, ktoré má uložené v sériovej EEPROM, 
s kódmi od transpondéra a riadiacej jednot-
ky motora. V prípade, že kódy sa zhodujú, je 
udelený riadiacej jednotke motora pokyn 
pre štartovanie. Ak nesúhlasí niektorá infor-
mácia, tak je po 2 sekundách riadiaca jed-
notka motora zablokovaná. 

Moderné diagnostické nástroje dokážu 
programovať kľúče a diaľkové ovládače na 
niekoľko kliknutí. Ich vývoj pre dekódovanie 
nových tipov imobilizérov ide stále dopre-
du. Zoznam vozidiel podporovaných pre 
funkciu učenia kľúčov nájdete na stránkach 
www.spvg-wiki.com.

Aktuálnu ponuku diagnostiky SPVG nájdete 
na www.vybaveniedielni.sk. V aktuálnej 
Jarno-letnej akcii vybavenia dielní Inter Cars 
najdete ponuku SPVG:

VAG PROPLUS VW USB 
profesionálny komplet za 990 €
VAG PROPLUS UPGRADE 
prechod na PRO za 380 €
VAG RESTART 2020 
Aktualizácia do 31.12.2021 za 390 €
VAG RESTART 2020+VYMENA
Nový adaptér a aktualizácia pre VAG zariade-
nia staršie ako 3 roky za 490 €. 

Koncové akciové ceny bez DPH s dodaním, 
bez inštalácie / zaškolenia platné do 31.8.2021.

V NASLEDUJÚCOM ČLÁNKU SA BUDEME VENOVAŤ 
PROBLEMATIKE AUTOKĽÚČA A IMOBILIZÉRA  
VO VOZIDLÁCH KONCERNU VW.
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ACS 663 a 653: nový 
štandard v údržbe 
klimatizácií

Plničky

Vďaka vysokopresnej meracej technike a plne automatizova-
nému priebehu servisu zaisťujú zariadenia ACS 663 a ACS 653 
efektívne servisné práce na klimatizačných systémoch osobných 
automobilov a úžitkových vozidiel. Spĺňajú všetky požiadavky 
technicky náročných amerických noriem SAE J-2788 pre klima-
tizačné systémy a aj všetky príslušné európske certifikácie. Sú 
vhodné pre plne automatické údržbové a opravárenské práce 
pre všetky klimatizácie osobných a úžitkových vozidiel.

Bezpečné a účinné, pre profesionálny a ekonomický
servis klimatizácií
Jednotky pre servis klimatizácie kombinujú všetky servisné 
funkcie v jednom zariadení. Funkcie tak môže používateľ jed-
noducho používať a spravovať. Jednoduchá údržba bola počas 
vývoja považovaná za najdôležitejší parameter, preto je zaistený 
mimoriadne jednoduchý prístup k vnútorným komponentom.

Servis pre hybridné vozidlá a elektromobily 
Dva zásobníky pre dávkovanie mazacieho oleja PAG a POE a au-
tomatická funkcia preplachovania umožňujú servis hybridných 
vozidiel a elektromobilov.

NAJLEPŠIE ZARIADENIA PRE SERVIS  
KLIMATIZÁCIÍ V SVOJEJ TRIEDE  
S CHLADIVAMI R1234YF A R134A

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

VYUŽITE ZVÝHODNENÚ PONUKU PLNIČIEK BOSCH  
V ČASOVOM RÁMCI JARNO-LETNEJ AKCIE INTER CARS: 

•  ACS 663-P:  S P00 000 133 = 3240 € bez DPH, pre R1234yf
•  ACS 663 RI:  S P00 000 134 = 4090 € bez DPH, pre R1234yf
•  ACS 663:  S P00 000 132 = 3050 € bez DPH, pre R1234yf
•  ACS 653-P:   S P00 000 136 = 3230 € bez DPH, pre R134a
•  ACS 653:  S P00 000 135 = 3050 € bez DPH, pre R134a
Verzie s P obsahujú tlačiareň a s RI identifikátor aj tlačiareň.

• Konštrukcia s jednoduchou údržbou zaisťuje rýchly  
a jednoduchý prístup k vnútorným komponentom 

• Funkcia Deep-Recovery umožňuje plné vyprázdnenie  
klimatizácií vozidiel

• Stupeň odsávania 99 % (Deep Recovery)
• Inovatívny systém zásobníkov oleja pre vozidlá  

so spaľovacími motormi a hybridné vozidlá (PAG/POE)
• Zariadenie bolo vyvinuté na základe skúseností  

používateľov a ponúka perfektnú kombináciu  
robustnosti a použiteľnosti

• Integrovaná databáza s bezdrôtovým pripojením  
k Bosch Connected Repair a k sieti ASA (voliteľné)

• Aplikácia pre inteligentné telefóny umožňuje diaľkové  
ovládanie klimatizačného zariadenia jedným stlačením 
tlačidla (voliteľné)

Viac informácií 
nájdete v prospekte 
ku klimatizáciám.
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Systém kalibrácie
asistenčných 

systémov.

ADAS

SPOLOČNOSŤ BOSCH AKTUALIZOVALA  
ZARIADENIE NA KALIBRÁCIU ASISTENČNÝCH 
SYSTÉMOV DAS 3000. 

Viac informácií  
v prospekte.

Video-
prezentácia.

Snímky
obrazoviek
z meraní.

V aktualizovanej verzii sa zmenil aj rozsah dodávky, takže za-
riadenie teraz obsahuje 2 nové univerzálne kolesové držiaky 
a kontaktnú dosku na meranie vzdialenosti. Takisto je vybave-
né inovovaným softvérom, ktorý spoločne s novými kolesový-
mi držiakmi uľahčuje a výrazne urýchľuje obsluhu. 

Výhody pre vás: Presnejšie a rýchlejšie meranie, pre rovný po-
vrch, ako aj na zdviháku, zvýšenie efektivity kalibrácie pred-
nej kamery, nárazník aj kolesá sú chránené pred poškriaba-
ním, uloženie a preprava na vozíku ADAS.

VYUŽITE NÁKUP SO ZVÝHODNENOU CENOU  
V JARNO - LETNEJ AKCII INTER CARS!

0 684 300 109 = 6890 € bez DPH ->  DAS 3000
S P09 000 002 = 2990 € bez DPH -> ADAS Bosch 
voliteľná sada kalibračných terčov Standart

Bosch 
kalibračný
systém 0 684 300 109

Voliteľná sada terčov
S P09 000 002
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Systém zabezpečeného prístupu 
k  diagnostike vozidiel

Prvým výrobcom, ktorý vyššie uvedenú technológiu zaviedol do 
svojich vozidiel, bola už viac ako pred rokom skupina FCA (Fiat, 
Chrysler), nasledovaná v tomto roku firmou Daimler (Merce-
des-Benz). Ďalší výrobcovia vozidiel na tejto technológii pracujú. 
Napríklad VW ju zavádza s uvedením nového modelu Golf 8.

Informačný systém Bosch ESI [tronic] v spojitosti s novými mo-
delmi KTS ponúka riešenie pre plnú komunikáciu a diagnostiku 
týchto vozidiel. Už od verzie 2019/3 bolo možné komunikovať 
s vozidlami FCA a od 2020/1 s vozidlami Mercedes. Vzhľadom na 
neustály vývoj v tejto oblasti je dôležité, aby používatelia udržo-
vali systém ESI[tronic] v najaktuálnejšom stave a inštalovali všet-
ky aktualizácie, vrátane Service Pack. 

POTREBUJETE DIAGNOSTIKU PODPORUJÚCU 
SGW? VYUŽITE NÁKUP SO ZVÝHODNENOU CENOU 
V JARNO - LETNEJ AKCII INTER CARS!

0 684 400 560 = 1890 € za KTS 560
0 684 400 590 = 2390 € za KTS 590
0 684 400 512 = 2550 € za KTS Truck, 
0 684 400 260 = 1770 € za KTS 260*
0 684 400 460 = 3590 € za KTS 460
Ku KTS260 sada IXO full zadarmo (0 603 9A8 022).
(profi tablet DCU100PLUS + KTS560).

Uvedené sú ceny bez DPH za hardvér, ku ktorému 
je nutné dokúpiť softvér podľa vašich potrieb.

Do 30.4.2021 platí akcia pre staré KTS s extra zľavou 400€  
na KTS 560 a 600€ na KTS 590. Pre viac informácií kontaktujte 
vášho špecialistu vybavenia dielní Inter Cars.

Prostredníctvom priložených QR kódov nájdete súhrnný 
prehľad toho, čo v danej oblasti ponúka spoločnosť Bosch 
a taktiež, ako postupovať v tejto aktuálnej problematike.

Diagnostika

Akcia pre staré 
KST a ďalšie  
informácie  

o KST od Bosch

Leták KST/ESI 
(tronic)

Návod 
na prihlásnie 
k FCA portálu

PODĽA SMERNICE EÚ MUSIA BYŤ NOVÉ MODELY 
EURÓPSKYCH VOZIDIEL OD SEPTEMBRA 2020 
VYBAVENÉ ZABEZPEČENÝM DIAGNOSTICKÝM 
PRÍSTUPOM (= SECURITY GATEWAY = SGW).

22 INTER CARS JOURNAL 1/2021



Brzdová stolica BD 640 (objedná-
vacie číslo: 1 691 600 414) za 6990€ 

bez DPH  (241€/mesiac)  alebo 
verzia rozšírená o tester tlmičov SA 
640 (BBPLSL640SKP) za akciových 
15900€ bez DPH (527€ / mesiac).  

Značku Beissbarth nájdete v autoservisoch 
po celom svete, od autorizovaných až po ta-
kzvané garážové servisy.  Brzdové stolice od 
tohto výrobcu patria medzi špičku v rámci 
segmentu, o čom svedčí aj ich obľúbenosť 
medzi autorizovanými servismi prémiových 
značiek. 

Firma Inter Cars je dodávateľom tejto značky, 
máme za sebou už mnoho predajov a inšta-
lácií v kategórii osobných automobilov, ale 
aj nákladných automobilov.  Pred kúpou od-
porúčame sa najskôr poradiť so špecialistami 
vybavenia dielní Inter Cars, keďže existuje 
niekoľko variantov, ako nakonfigurovať osob-
nú ale hlavne nákladnú verziu podľa vašich 
požiadaviek.

Špecialisti pre vybavenie dielní:
Západné Slovensko + PD + ZA 
Jozef Kostolník, 0907 983 842 
Stredné Slovensko  
Adrián Pavelek, 0905 998 720 
Východné Slovensko  
Tibor Zentko, 0905 656 325

V kategórii osobných áut je dôležité rozlíšiť či 
si prajete testovaciu linku. V tom prípade je 
možné v rámci testovacej linky inštalovať aj 
meranie smerovej odchýlky, ktoré vyhodnotí 
vstupnú zbiehavosť kolesa. Ďalej nasleduje 
v smere jazdy automobil na tester tlmičov 
(takzvanú „roztriasačku“) a nakoniec na sa-
motné valce brzdovej stolice.  Zariadenie je 
možné vybaviť aj analógovou tabuľou, ako 
aj vozíkom s počítačom, alebo iba čisto soft- 
vérom na prenos údajov do vášho počítača 
z ktorého môžete následne tlačiť výsledky.

V nákladnom segmente je konfigurácia o tro-
chu náročnejšia. Okrem vyššie spomínaných 
zobrazovacích jednotiek a vozíka s počíta-
čom treba rozhodnúť na čo a aké automobi-

ly budete na zariadení testovať a rovnako aj 
podľa toho vyberať príslušenstvo.
Ako príklad by sme uviedli výber z 13 a 18 to-
novej verzie záťaže valcov na nápravu, šírku 
valcov 1000, 1100 a 1300mm a v neposled-
nom rade možnosť váženia nápravy v ôsmich 
bodoch.

Valce je možné inštalovať do montážnej jamy 
alebo priamo do podlahy servisu. Často do-
pytovaný a v Nemecku aj povinný je simulá-
tor záťaže, čo je „výťah“, ktorý zdvihne mera-
cie valce do výšky približne 30 centimetrov 
a simuluje tak záťaž na danú zadnú nápravu 
ťahača. Nie je preto nutné meranie s nalože-
ným ťahačom. V opačnom prípade by sme 
nenamerali správne hodnoty. Rovnako odpo-
rúčané, avšak nie nevyhnutné, je príslušen-
stvo ako meranie tlaku v brzdovom systéme 
s káblovým alebo bezdrôtovým pripojením 
a meranie tlaku na brzdovom pedáli.

Uvedené príslušenstvo pomáha precíznej 
diagnostike brzdovej sústavy, kde sa naraz 
meria:

•  hodnota brzdného účinku, 
• zmena jednotlivého tlaku v brzdovom 

systéme z hlavnej nádrže na nápravy a 
• ako silno sa tlačí na brzdový pedál. 

Komplexne sa tak dá vykonať diagnostika 
a následná oprava, čo ušetrí množstvo času 
a peňazí. Vzhľadom na pomer kvality a ceny 
si každý nájde presne tú verziu, ktorá najviac 

vyhovuje jeho požiadavkám.  Servisy sa roz-
hodujú pre brzdovú stolicu aj z dôvodu sprís-
nených noriem a kontrol STK. Brzdová stolica 
Beissbarth síce nemá vybavené slovenské 
schválenie pre STK, ale vďaka možnosti vlo-
ženia parametrov, ktoré sú voľne dostupné 
zo zákona, odmeriate výsledok v porovnaní 
s oficiálnym meraním na STK s vysokou pres-
nosťou. Tým ušetríte zákazníkovi opakované 
kontroly STK a zvýšite tak aj objem opráv 
bŕzd vo vašom servise.  

Brzdová stolica ponúka možnosť modifiká-
cie a uloženia referenčných hodnôt podľa 
noriem kontrolovaných STK v Slovenskej re-
publike. Meranie môže prebiehať v automa-
tickom, alebo manuálnom móde. Servisným 
strediskom spoločnosti Inter Cars zabezpe-
čujeme montáž, zaškolenie, ako aj komplet-
ný záručný a pozáručný servis. V súčasnej 
Jarno-letnej akcii vybavenia dielní od Inter 

Cars nájdete na strane 49 
zvýhodnenú ponuku od 
Beissbarth.

NEMECKÁ SPOLOČNOSŤ BEISSBARTH GMBH PATRÍ K VÝZNAMNÝM VÝROBCOM TECHNIKY PRE 
AUTOSERVISY V EURÓPE. VYRÁBA MODERNÚ TESTOVACIU A SERVISNÚ TECHNIKU V NAJVYŠŠEJ 
KVALITE PRE AUTOMOBILOVÉ DIELNE A VÝROBCOV AUTOMOBILOV, KTORÉ ZODPOVEDAJÚ NAJNOVŠÍM 
PRIEMYSELNÝM ŠTANDARDOM. 

Brzdové  
STOLICE
pre váš servis
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Zložité asistenčné systémy sme donedávna 
mohli nájsť len u prémiových značiek. S ne-
ustále sa vyvíjajúcim automobilovým trhom 
sa však stále viac asistenčných systémov 
dostáva aj do automobilov nižšej strednej 
triedy. 

V praxi, už aj pri bežnej oprave ako je vý-
mena skla či demontáž/montáž nárazníka 
po havárii sa častokrát vyžaduje spätná ka-
librácia kamery alebo radaru. Bez ohľadu 
na to, ktorý diel sa vymenil, musíme často 
vykonať kalibráciu oboch systémov. Sú na-
vzájom prepojené a ich správna spolupráca 
je nevyhnutná pre fungovanie algoritmu na-
staveného v riadiacej jednotke. Ako to býva 
na trhu zvykom pri diagnostikách, tak aj pri 
systémoch kalibrácie ADAS nájdeme širšiu 
konkurenciu. Prečo spomíname práve diag-
nostiky? Pretože tento proces je v podstate 
diagnostický postup a práve diagnostika 
preberá jednu z hlavných úloh pri nastavo-
vaní. 

Launch patrí už dlhé roky medzi top značky 
v oblasti diagnostiky automobilov. Aj keď 
ju ešte pred 10 rokmi málokto na Sloven-
sku poznal, dnes patrí k tým najznámejším 
práve vďaka funkciám ktoré často prevyšujú 
známe konkurenčné výrobky. Systém ADAS 
sa postupne rozširuje, no na Slovensku sa 
ešte nestal bežne ponúkanou službou au-
toservisu. Nižšie uvádzame, prečo je výhod-
né doplnenie rozsahu vami ponúkaných 
služieb kalibráciou ADAS práve od Launch. 
Pravidlom by malo byť, že používané tabule 
(ADAS) aj diagnostika sú od jednej značky. 
Rozloženie bodov na meracích tabuliach je 
rovnaké, avšak samotný návod, ktorým vás 
sprevádza diagnostika je prispôsobený na 

danú konštrukciu a pomenovania bodov. 
Kalibráciu si tak výrazne uľahčíme a predí-
deme tak nechceným pochybeniam. ADAS 
od  Launch ponúka už v základe elektro-
nické posúvanie tabúľ - takzvaný „výťah“ 
ovládaný tlačidlom. Pri iných výrobcoch 
býva ovládanie zväčša manuálne alebo až 
za príplatok elektrické. 

Spoločnosť Inter Cars pripravila v akciovej 
ponuke Jar – leto pod jedným objednáva-
cím číslom X-431 ADAS PRO možnosť za-
kúpiť základný balík, ktorý je vysoko nad-
štandardný. Akciová cena 4990€ bez DPH 
(leasing 175€), zaškolenie u vás v servise je 
v cene. Tento základný balík môžeme ozna-
čiť za komplet, pretože obsahuje držiaky na 
tabule zadných kolies, podľa ktorých sa na-
stavuje konštrukcia do roviny, lasery, ktoré 
mieria na tieto tabule a VAG tabulu + nasta-
vovanie radarov. V praxi, keďže VW group 
tvorí veľkú skupinu vozidiel na slovenskom 
trhu, s týmto balíkom zákazník nastaví rada-
ry aj predné kamery na veľkej časti zákaziek. 
Doplnkové príslušenstvo je veľmi široké 
a pokrýva všetky značky automobilov na 
trhu a nastavovanie všetkých systémov od 

360° uhlu cez mŕtve uhly, až po zadné ka-
mery. Cenovo je Launch výhodnejší oproti 
konkurencii, čo platí aj v oblasti diagnostiky. 
Ako príklad môžeme uviesť, že v cene diag-
nostiky je vždy tablet a kufrík plný prípojok, 
plný softvér, pričom konkurencia ponúka 
v základe samotnú diagnostiku, softvér a nič 
viac.

Podobne je na tom systém ADAS ktorý po-
núka veľmi dobrý pomer cena/výkon. Kto je 
zvyknutý na prácu s diagnostikami od tejto 
značky, veľmi jednoducho rovnakým systé-
mom práce nakalibruje aj kamery a radary. 
Nakoľko je systémy ADAS veľmi komplex-
ný , odporúčame si všetko nechať vysvetliť 
špecialistami na vybavenie dielní Inter Cars, 
ktorí vám poradia a  vyberú konfiguráciu šitú 
na mieru.

Špecialisti pre vybavenie dielní:
Západné Slovensko + PD + ZA 
Jozef Kostolník, 0907 983 842 
Stredné Slovensko  
Adrián Pavelek, 0905 998 720 
Východné Slovensko  
Tibor Zentko, 0905 656 325

Kalibračné tabule určené 
pre konkrétnych výrobcov áut

Súčasti 
systému  
pre kalibráciu  
ADAS od Launch  
v plnej konfi-
gurácii

Rám, ktorý drží tieto tabule a 
umožňuje ich nastavovanie  
v rôznych výškach a uhloch

Samozrejme  
diagnostické zariadenie 
Launch. Adas podporujú 
modely X-431 EURO TAB II, 
X-431 PRO5, X-431 PRO4.

  Svorky na kolesá, prípadne 
môže obsahovať ešte iné ciacho-
vané meradlo (napríklad koberec 
 s vyznačenými číslami, ktorý 
     sa pokladá na zem) 

Akciová cena 4990€ bez DPH 
(leasing 175€), zaškolenie u vás 
v servise je v cene.  Objednáva-
cie číslo: X-431 ADAS PRO

ADAS ADVANCED DRIVER-ASSISTANCE  
SYSTEMS – KALIBRÁCIA  
ASISTENČNÝCH SYSTÉMOV  
VOZIDIEL OD LAUNCH

ASISTENČNÉ SYSTÉMY V AUTOMOBILOCH SÚ V DNEŠNEJ DOBE ČORAZ VIAC ROZŠÍRENÉ A POTREBA 
SPRÁVNEHO NASTAVENIA / KALIBRÁCIE JE STÁLE DÔLEŽITEJŠIA.
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Uťahovák CP7755 Air Flex Mini 
je skladom - akciová cena 299€ 

bez DPH  Objednávacie číslo: 
8941077551

360° flexi 
patentované 
pripojenie 
vzduchu

krútiaci moment: 80-575 Nm

maximálny krútiaci moment: 1300 Nm

So svojou radou špičkových ½“ rázových uťahovákov CP7755 ponúka spoločnosť Chica-
go Pneumatic jedinečnú odpoveď na potreby pri výmene pneumatík ako aj všeobecnej 
mechanickej práce. Rada CP7755, bola vyvinutá v reakcii na hĺbkovú štúdiu požiadaviek 
pri práci, kombinuje ľahšie a presnejšie riadenie výkonu s lepšou ergonómiou a pohod-
lím.

“Naše jedinečné a naj-
novšie riešenie umožňuje 
profesionálnym mechani-
kom rýchlo a jednoducho 
nastaviť a jemne regulo-
vať výkon a rýchlosť uťa-

hovania tak aby vyhovovali každému typu 
aplikácii. Spolu s lepším ovládaním výkonu 
prinášajú tieto inovatívne pneumatické 
nástroje ďalšie vylepšenia každodenného 
pracovného nasadenia aj vďaka vysoko 
komfortnej a vylepšenej konštrukcii.“, hovo-
rí Antoine Tourneux, globálny marketingový 
manažér Chicago Pneumatic

V praxi vítaná inovácia 
= nastavenie výkonu.

Rada CP775 je k dispozícii v 4 modeloch, 
ktoré spĺňajú rôzne preferencie a nároky. 
Všetky verzie obsahujú nový patentovaný 
systém pre zvolenie výkonu, ktorý spoloč-
nosť Chicago Pneumatic označuje ako naj-
lepšie a najrozmanitejšie riadenie výkonu 
pri pneumatickom náradí. Výkon sa dá na-
staviť na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 
alebo 100 percent maximálneho krútiaceho 
momentu náradia. Spolu má až 11 možností 
nastavenia, aby tak odpovedal požiadav-
kám každého užívateľa.  Ďalšia patentovaná 
funkcia je flexibilný kĺb pre prívod vzduchu 
Air Flex Mini, ktorý je integrovaný do dvoch 

modelov: CP7755 Air Flex Mini a CP7755-2 
Air Flex Mini. Táto funkcia poskytuje voľnosť 
pohybu a premieňa tak akúkoľvek tuhú ha-
dicu na pružnú, vďaka viac-osovému otoč-
nému pripojeniu na vzduch. Táto inovácia 
šetriaca energiu zaisťuje, že hadica je vždy 
v ideálnej polohe a umožňuje ľahší prístup 
k ťažko dostupným miestam.

Ľahšie používanie je tiež vylepšené tvarom 
tela s plochým povrchom, ktorý zaisťuje, že 
keď je uťahovák umiestnený na podlahe, 
jeho hadica smeruje nahor.  Mechanik tak 
môže zdvihnúť uťahovák pomocou hadice 
bez nutnosti sa zohnúť. Umiestnenie regu-
lačného tlačidla do zapustenia je ďalším 
užívateľským vylepšením, nakoľko pomáha 
zabrániť nechcenému spusteniu pri mani-
pulácii či páde náradia.Ľahká kompaktná 
konštrukcia a nízka úroveň vibrácií prispieva 
k vysokému komfortu nových uťahovákov. 
Medzi konkurentmi v rovnakej výkonnostnej 
triede majú uťahováky rady CP7755 najvyšší 
pomer výkonu k hmotnosti. Toto je dosiah-
nuté vďaka špecifickej konštrukcii, ktorá 
zahrňuje komponenty s nízkou hmotnosťou 
ako je skrinka motora z kompozitu, skrinka 
spojky z horčíku a hliníkový regulátor. 

Spokojnosť každého mechanika

Rázové uťahováky rady CP7755 sa môžu 

používať pri výmene pneumatík motoriek, 
všetkých druhov osobných automobilov, 
pick-upov, dodávok a SUV. Všetci mechanici 
nájdu ich využitie pri autoservisnej i asis-
tenčnej službe pri osobných automobiloch 
ako aj u stredne ťažkých a ťažkých náklad-
ných vozidiel a ťahačov. Okrem iného aj pri 
ostatných vozidlách z rôznych odvetví ako 
poľnohospodárstvo, námorná doprava, 
ťažba a konštrukcia.

„Ako zdôraznili mecha-
nici po skúškach práce 
s radou CP7755 je ovlá-
danie veľmi jednoduché 
a končia dohady o úrov-
ni nastaveného výkonu. 
Každý si môže zvoliť mo-

ment podľa danej aplikácie, svojich schop-
ností a skúseností. Pre maximálnu presnosť 
je však potrebné vždy použiť momentový 
kľúč pre kontrolu. Naša nová rada CP7755 
vám prináša potrebnú dostupnosť a ma-
névrovateľnosť s výkonom, ktorý potrebu-
jete.“, Yann Pasco, Globálny Vedúci vývoja 
Chicago Pneumatic.

Už žiadne 
DOHADY

POTREBNÝ VÝKON 
S NOVÝM RÁZOVÝM 
UŤAHOVÁKOM CHICAGO 
PNEUMATIC RADY 
CP7755 AIR FLEX MINI spotreba vzduchu: 108 l/m

váha 1,93 kg
pogumovaný povrch 

ergonomická rukoväť
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Butler LIBRAK430P.3DTEC   
TOP vyvažovačka

V MINULOM ROKU SME NA TOMTO MIESTE PÍSALI 
NA TÉMU VLASTNOSTÍ OPTIMÁLNEJ VYVAŽO-
VAČKY PRE BEŽNÝ SERVIS. DNES SI UROBÍME 
TROCHU RADOSŤ PRESTÍŽNYM ZARIADENÍM 
OD TALIANSKEHO VÝROBCU BUTLER, 
KTORÉ UROBÍ (TAKMER) VŠETKO ZA NÁS.

LIBRAK430P.3DTEC je moderný vyvažovací systém, ktorý auto-
maticky vykoná množstvo činností. Minimalizuje čas, spotrebu 
závaží, chyby, náklady a zvyšuje vašu produktivitu. Už základ-
ný výpočet parametrov a výbavy je veľmi zaujímavý:

• 19“ monitor, priemyselný počítač,
• disky 10-30“, šírka 1,5-22“
• maximálna hmotnosť kolesa 80kg,
• pneumatické upínanie, OBR.1
• ultrazvukový sonar na automatické meranie všetkých 

rozmerov, OBR.2
• laserový skener na meranie vnútorného profilu diskov 

a počtu lúčov, OBR.3
• laserový označovač polohy na lepenie závaží, OBR.4
• automatický stop v polohe pre aplikáciu všetkých závaží,
• LED osvetlenie vnútra disku,

K tomu je pribalená ešte robustnejšia konštrukcia stroja, 
priestorová grafika, navádzanie a intuitívne ovládanie. V au-
tomatickom móde trvá celý cyklus 6 sekúnd. Pre istotu uvedie-
me, čo všetko sa zaklopením krytu odštartuje:
 
• sonar odmeria všetky rozmery disku,
• laserový skener zosníma tvar vnútra disku, polohu plôch 

pre závažia a počet lúčov,
• softvér vyberie vyvažovací program, vypočíta nevyváženosť, 

polohu závaží a rozdelí (schová) ich za lúče disku,
• koleso automaticky zastane v polohe na aplikáciu vonkaj-

šieho závažia (OBR.5).
  
Vďaka tomu máte práve dosť času na to, aby ste zobrali do 
ruky príslušné náradie a závažia. Koleso vás už čaká v polohe 
na aplikovanie vonkajšieho závažia a následne sa automaticky 
pretočí do polohy pre vnútorné závažie. Vnútro disku máte 
perfektne osvetlené LED svetlom a laserový skener vám pres-
ne označuje polohu na lepenie závažia. Očistenie plochy pre 
závažia a aplikácia závažia je to málo, čo zostáva stále na vás. 
Nabíjané závažia sa aplikujú klasicky na 12-tu hodinu.

Pozrite si 
príslušenstvo 
k stroju: 

Vyvažovačku držíme bežne skladom, v prípa de vypredania alebo 
špeciálnej konfigurácie je doba dodania približne 4-6 týždňov. 

Pozrite  
si  produktový 
leták výrobcu: 

3.

4.

5.

2.

1.

Vyvažovačku LIBRAK430P.3DTEC nájdete  
v aktuálnej Jarno-letnej akcii vybavenia  

dielní Inter Cars za cenu 8900€ bez DPH. 
Leasingová splátka 302€/mesiac.  

Objednávacie číslo: BUT Librak430P.3DTec 
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OSRAM 
AirZing
MINI

GLOBÁLNA PANDÉMIA KORONAVÍRUSU (COVID-19) 
OKREM INÉHO SPÔSOBILA, ŽE SI KAŽDÝ UVEDOMUJE 
POTREBU SPRÁVNEJ HYGIENY. KABÍNY VOZIDIEL, ČI 
UŽ OSOBNÝCH, ÚŽITKOVÝCH ALEBO NÁKLADNÝCH, SÚ 
OBLASŤOU VYŽADUJÚCOU OSOBITNÚ POZORNOSŤ. 

Čistenie vzduchu môže nielen eliminovať pachy, ale tiež odstrániť bak-
térie a vírusy. S využitím svojich znalostí o ultrafialovom žiarení vyrobila 
spoločnosť OSRAM AirZing Mini, ktorý ničí baktérie a vírusy a čistí vzdu-
ch v autách. AirZing Mini nasáva vzduch a filtruje ho cez filter s oxidom 
titaničitým, ktorý v kombinácii so svetlom UV-A vytvára fotonicko-kata-
lytickú reakciu čistiacu vzduch.

AirZing Mini je navrhnutý špeciálne pre umiestnenie v kabíne vozidla, 
má malé rozmery pre jednoduché pripevnenie. Po pripojení jednotka 
okamžite začne nasávať vzduch, aby vyčistila priestor vo vozidle a znížila 
množstvo škodlivých baktérií a vírusov.

Inter Cars index: OSR LEDAS101

Vlastnosti
• Neustále čistenie a filtrácia  

vzduchu počas jazdy
• Ionizátor - pomáha čistiť vzduch
• Vybavené LED zdrojom UVA
• Filter s oxidom titaničitým je umývateľný - 

nie je potrebné ho vymieňať
• Nenápadný - tichá prevádzka  

a kompaktná veľkosť

Výhody
• Zabíja vírusy a baktérie, pomáha vás chrá-

niť a zostať v bezpečí pri riadení vo vozidle
• Môže prefiltrovať vzduch v typickom  

interiéri automobilu za približne 30 minút
• Eliminuje pachy, čistí vzduch
• Nenáročná údržba, nie je potrebné  

kupovať alebo neustále vymieňať filtre
• Flexibilné montážne polohy a bezpečné  

a jednoduché pripojenie k napájaniu
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AlkoForce

Alkoholtestery
pre každého

Alkohol tester 

AlcoForce GTX  

GTX je určený pre individuálnych užívateľov, ktorí oceňujú 
vysokú kvalitu a presnosť merania. Alkohol tester zobra-
zí výsledok v rozmedzí od 0 do 4 promile na čitateľnom 
digitálnom displeji. Elektrochemický senzor zaistí presné 
a opakovateľné merania. Navyše má vstavaný teplomer.

Typ senzoru: elektrochemický
Rozsah merania: 0,00 - 4,00 ‰
Presnosť merania: +/- 0,07‰ pri 0,5‰
Kalibrácia: každých 12 mesiacov / každých 500 meraní

Každý tester na alkohol je pred expedíciou starostlivo kontrolovaný vo vlastnom kalibračnom laboratóriu. 

Alkohol tester 

AlcoForce GTX SMART
Hodí sa predovšetkým, keď budete mať v pláne zapojiť 
sa do cestnej premávky po večierku. Prístroj je vybavený 
najmodernejším polovodičovým senzorom. Používanie je 
jednoduché, stačí ho zapnúť, dýchnuť a hneď vidíte hladinu 
alkoholu v dychu.

Typ senzoru: polovodičový
Rozsah merania: 0,00 - 2,00 ‰
Presnosť merania: +/- 0,00‰ pri 0,8‰
Kalibrácia: každých 6 mesiacov / každých 400 meraní

Alkohol tester 

AlcoForce  
GTX SPECTRUM   

je pomerne nápadité zariadenie, 
ktoré uspokojí náročných užívateľov 
a elektrochemický senzor zaistí presné 
a opakovateľné merania. Funkčnosť 
a jednoduchá obsluha robia používanie 
alkohol testera intuitívnym. Použitie 
vysoko kvalitného elektrochemického 
snímača znižuje prevádzkové náklady 
spojené s menej častou kalibráciou než 
v prípade polovodičového snímača.

Typ senzoru: elektrochemický
Rozsah merania: 0,00 - 4,00 ‰
Presnosť merania: +/- 0,07‰ pri 0,5‰
Kalibrácia: každých 12 mesiacov / 
každých 500 meraní
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Efektívny  
prostriedok na  
čistenie motora
Jazdné podmienky v dnešnej dobe spô-
sobujú, že motor musí pracovať tvrdšie, čo 
zas vytvára viac nečistôt a kalov, ktoré môžu 
upchávať kľúčové časti motora. Tak dochá-
dza k zníženiu jeho výkonu, účinnosti a cel-
kovej životnosti. Tento proces sa zhoršuje 
pri častej jazde na krátkych úsekoch alebo 
na vysokých otáčkach, napr. pri stúpaní do 
kopca. K zhoršeniu dochádza aj používaním 
nekvalitného paliva, neskorou alebo vyne-
chanou výmenou oleja, a taktiež častým 
zastavovaním a štartovaním, čiže tým, čo je 
v našich preplnených mestách čoraz bežnej-
šie.

Ak sa tieto nečistoty neodstránia pri výmene 
oleja, môže to nepriaznivo ovplyvniť výkon 
motora.

ROZDIELY MEDZI ČISTIČMI MOTOROV  
DOSTUPNÝMI NA TRHU

Existuje mnoho výrobkov, ktoré pomáhajú 
pri čistení motora. Na trhu však v súčasnosti 
prevládajú produkty na báze rozpúšťadiel, 
ktoré bohužiaľ môžu zapríčiniť degradá-
ciu tesnení motora, vytláčať kal vo forme 
väčších usadenín, a takto upchávať motor 
a spôsobovať únik oleja.

Značka Castrol, popredný dodávateľ mazív, 
ponúka produkt, ktorý umožňuje ľahké, 
bezpečné, rýchle a predovšetkým efektívne 
čistenie motora. Prípravok na čistenie mo-
torov Castrol Engine Shampoo je produkt, 
ktorý sa používa pred výmenou oleja a obsa-
huje výkonný čistiaci prostriedok (Powerful 
Clean Agent, PCA), ktorý odstraňuje až 85% 

kalu z motora* a obklopuje častice nečistôt, 
vďaka čomu sa dajú ľahšie odstrániť. Tento 
prostriedok dôkladne vyčistí motor a zaistí 
optimálny výkon nového motorového oleja.

KDE SA MÔŽE POUŽÍVAŤ 
CASTROL ENGINE SHAMPOO?

Môže sa používať v benzínových a naftových 
motoroch, osobných automobiloch, moto-
cykloch a ľahkých úžitkových vozidlách. Ne-
obsahuje rozpúšťadlá, takže nepoškodzuje 
kľúčové tesnenia a jeho aplikácia je ľahká 
a časovo nenáročná. Stačí, ak počas servi-
su jednoducho nalejete prípravok do mo-
tora, pred odstránením použitého oleja ho 
necháte 10 minút bežať na voľnobehu, 
a potom olej vypustíte. Spolu s moto-
rovým olejom sa z motora odstráni 
kal a nečistoty. Jedna fľaša je účin-
ná pre vozidlá, ktoré spotrebujú 3 
až 6 litrov motorového oleja.

FREKVENCIA APLIKÁCIE

Prípravok sa odporúča po-
užívať pri každej druhej vý-
mene oleja, najmä v prípade 
starších vozidiel a vysokého 
počtu najazdených kilometrov. 
V nových vozidlách sa dá použí-
vať prípravok preventívne, aby 
sa predĺžila životnosť a účinnosť 
motora.

* Na základe údajov o odstraňovaní 
kalu získaných počas testov na benzíno-
vých motoroch.

SÚ KĽÚČOVÉ ČASTI MOTORA VÁŠHO ZÁKAZNÍKA UPCHATÉ 
ZVYŠKAMI OLEJA? VIDÍTE, ŽE POČET NAJAZDENÝCH KM  
ALEBO VEK AUTA NAZNAČUJE, ŽE HO UŽ TREBA VYČISTIŤ?
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* Na základe údajov o odstraňovaní kalu získaných počas testov na benzínových motoroch.

SILA ČISTÉHO
MOTORA
ČISTIČ MOTOROV CASTROL JE PROSTRIEDOK NA 
VÝMENU OLEJA, KTORÝ POMÁHA UDRŽIAVAŤ VÁŠ 
MOTOR ČISTÝ A EFEKTÍVNY, PRETOŽE ODSTRAŇUJE 
AŽ 85% KALU Z BENZÍNOVÝCH MOTOROV*

NOVINKA CASTROL ENGINE 
SHAMPOO, ČISTIČ 
MOTOROV

BEZPEČNÉ
ZLOŽENIE BEZ
ROZPÚŠŤADIEL

Žiadne poškodenie 
kľúčových tesnení

vnútri motora



Koncepčný vývoj
Motorový olej Mobil 1 sa skladá zo spektra 
nadčasových komponentov. Jeho pokro-
kové plne syntetické zloženie obsahuje 
patentovanú zmes vysoko výkonných syn-
tetických základových olejov, ktoré zabra-
ňujú hromadeniu kalov a usadenín, znižujú 
opotrebenie a bránia rozkladu oleja. To je 
ten dôvod prečo motorový olej Mobil 1 udr-
žuje motory v chode ako nové.

Rýchlosť zmeny
Vo svete motoristického športu musí byť 
akákoľvek zmena rýchla. Očakáva sa, že mo-
tory za náročných a kolísavých podmienok 
prejdú tisíce kilometrov. Technológia Mobil 
1 je neoddeliteľnou súčasťou pomoci tímom 
motoristického športu posúvať hranice, čo 
sa priamo prejaví na zlepšenom cestnom 
výkone. Pokročilá formulácia motorového 
oleja Mobil 1 sa môže prispôsobiť meniacim 
sa podmienkam vášho motora a poskytovať 
vynikajúci výkon.

Vysokoteplotná prevádzka
Dlhá jazda. Horúce letné dni. Stop-and-go 
premávka. Za takýchto podmienok sa váš 
motor prehrieva. Toto extrémne teplo môže 
spôsobiť, že bežný motorový olej oxiduje, 
zahusťuje sa a zanecháva usadeniny, čo 
môže mať vplyv na výkon vášho motora. 

Motorový olej Mobil 1 poskytuje výnimočný 
výkon až do 200 stupňov Celzia - a to aj v prí-
pade preplňovaných motorov.

Štartovanie motora pod bodom mrazu
Váš motor je pri štarte zraniteľný. Vtedy sku-
točne potrebuje olej, aby sa mohol hladko 
rozbehnúť. Chladné počasie môže spôsobiť, 
že motorový olej bude tiecť príliš pomaly 
alebo vôbec. Motorový olej Mobil 1 je tekutý 
pri teplotách až do -40 stupňov Celzia, aby 
vaše auto získalo potrebné mazanie okam-

žite po štarte.

Testovaný a osvedčený
Motorový olej Mobil 1 je testovaný v labora-
tóriu ale aj v plnej cestnej premávke. Naši 
technici nepretržite prevádzkujú prísny 
program vzorkovania a analýzy produktu, 
ktorý zaisťuje jeho výkonnostné schopnosti. 
Výkonnosť Mobil 1 znamená silnú ochranu 
proti opotrebeniu, hladké spustenie motora 
v chladnom počasí, výkon pri vysokej teplo-
te a vynikajúcu čistotu motora.

Ako ďaleko vás 
môže vyspelá veda  
DOVIESŤ?

POKROKOVÝ PLNE SYNTETICKÝ MOTOROVÝ 
OLEJ MOBIL 1™ SA TRANSFORMUJE 
NA MOLEKULÁRNEJ ÚROVNI A POSKY- 
TUJE VÁŠMU MOTORU VYNIKAJÚCI  
VÝKON. JE TO KRÁSA VO FORME,  
DIZAJNE A APLIKÁCII. TO CÍTI AJ  
VÁŠ MOTOR A BEZCHYBNE PRACUJE.

Ďalšie informácie o motorovom oleji Mobil 1 a o spoločnosti Lubexpert Slovakia,  
autorizovanom distribútorovi ExxonMobil na stránke : www.lubexpert.sk 
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Pre nadšenie z jazdy ... existuje iba jedna voľ ba

www.lubexpert.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach!

facebook.com/lubexpertsk

linkedin.com/company/

lubexpert-slovakia



Autoservisy  
sa pripravujú na 
ŠTART-STOP
Spoločnosť Exide splnila očakávania au-
toservisov vyvinutím jednoduchých, flexi-
bilných a nízkonákladových riešení, ktoré 
umožňujú udržať sa na novom a rýchlo 
rastúcom trhu. Keďže neexistujú dva rov-
naké servisy, Exide vyvinul nástroje prispô-
sobené vašim špecifickým potrebám. To 
umožňuje prevádzkam nakupovať iba také 
nástroje, ktoré potrebujú na obsluhu svojich 
štart-stop batérií. 

Segment automobilov so systémom štart-
stop sa neustále rozširuje, vrátane batérií 
silnejšie prepojených so systémom riadenia 
energie a s ECU (riadiacou jednotkou moto-
ra). Niektoré diagnostické prístroje ešte ne-
boli prispôsobené novým typom použitia, 
preto sa Exide rozhodol to zmeniť. Konzul-
toval problémy svojich klientov s dodáva-

teľmi diagnostických prístrojov. Vďaka tomu 
mnoho dodávateľov uviedlo aktualizovaný 
softvér na výmenu batérií, ktorý umožňuje 
autoservisom efektívne vymieňať a spravo-
vať batérie novej generácie. Nie všetky servi-
sy disponovali vhodným diagnostickým prí-
slušenstvom, preto sme vyvinuli zariadenie 
BRT-12 na výmenu batérií, ktoré je až o 80% 
lacnejšie než iné diagnostické prístroje toh-
to typu. 

Teraz je čas, aby všetky autoservisy vyskú-
šali a rozšírili možnosti výmeny batérií štart-
stop. S podporou Exide je to jednoduché 
a dá sa rýchlo implementovať v ktorejkoľ-
vek prevádzke. Spoľahnite sa na Exide, ob-
sluhujte trh s náhradnými dielmi a vysoko 
kvalitnými batériami štart-stop s pomocou 
našich odborníkov a osvedčených riešení.

Ocenené zariadenie 
BRT-12 - jednoduché 
riešenie výmeny 
batérií štart-stop

Vďaka BRT-12 je automechanik 
schopný vymazať chyby z palub-
nej dosky a zobraziť parametre 
nainštalovanej batérie, a čo 
je najdôležitejšie - úspešne ju 
vymeniť za novú. S postupným 
rozvojom trhu sú pre zariadenie 
BRT-12 poskytované pravidel-
né aktualizácie. Stačí pripojiť 
zariadenie pomocou USB kábla 
k počítaču a stiahnuť nové dáta.

EXIDE VSTÚPIL NA SEKUNDÁRNY TRH SO SVOJIMI ŠTART-STOP 
BATÉRIAMI, ABY PODPORIL NEZÁVISLÉ AUTOSERVISY  
A POSILNIL ICH KONKURENCIESCHOPNOSŤ. 
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Následky inštalácie  
nesprávnej 
BATÉRIE
KLASICKÁ ŠTARTOVACIA BATÉRIA V AUTE 
SO SYSTÉMOM ŠTART-STOP?

Inštalácia bežnej štartovacej batérie do au-
tomobilu vybaveného technológiou Štart-
Stop zvyšuje riziko predčasnej poruchy. 
Štart-stop je pokročilá technológia, ktorá 
má nepochybne veľa výhod, ale zároveň 
viac zaťažuje batériu. Funkcia štart-stop 
môže vypnúť motor vždy po zastavení vo-
zidla a znovu ho naštartovať po šliapnutí na 
plynový pedál alebo uvoľnení brzdového 
pedála.
Ak je funkcia štart-stop aktívna, napríklad 
keď auto stojí na červenej, veľa prijímačov 
naďalej potrebuje elektrický prúd. Rádio je 
zapnuté, mobil sa nabíja a klimatizácia prí-
jemne schladzuje vzduch. Navyše, hneď ako 

zasvieti zelená, musí batéria umožniť opä-
tovné naštartovanie motora. Na splnenie 
týchto požiadaviek boli vyvinuté špeciálne 
batérie pre autá so systémom štart-stop. In-
štalácia nesprávnej batérie môže mať neprí-
jemné následky.

NÁSLEDKY INŠTALÁCIE KLASICKEJ  
KYSELINOVEJ BATÉRIE

Bežná štartovacia batéria nespĺňa požiadav-
ky automobilu so systémom štart-stop. Týka 
sa to tak automobilov so základnými sys-
témami štart-stop, vybavenými batériami 
typu EFB, ako aj automobilov s pokročilými 
systémami tohto typu. Modely s rekuperač-
ným systémom ukladajú energiu generova-
nú počas brzdenia do batérie AGM.

MOŽNÉ NÁSLEDKY POUŽITIA  
KLASICKEJ ŠTARTOVACEJ  
BATÉRIE V AUTOMOBILE  
SO SYSTÉMOM ŠTART-STOP 

Strata záruky 
Inštalácia nevhodnej štarto-
vacej batérie vedie k strate 
záruky. Servis/dielňa alebo vo-

dič sú zodpovední za akékoľvek 
poškodenie alebo znefunkčnenie 

vozidla v dôsledku inštalácie nevhodnej batérie. 

Zníženie jazdného komfortu 
Za ideálnych podmienok 
batériový monitorovací systém 
(BMS) zistí inštaláciu nespráv-

nej batérie a nastaví systém 
štart-stop na nižší výkon, aby bolo 

možné naštartovať motor. Po vypnutí motora 
funkciou štart-stop nie sú k dispozícii všetky 
prvky zvyšujúce jazdný komfort, ako napríklad 
vyhrievané sedadlá. Ak monitorovací systém ne-
zistí, že je vložená nesprávna batéria a neupraví 
nastavenia, môže to výrazne znížiť životnosť 
batérie a viesť k rýchlej poruche. 

Obmedzená funkčnosť  
systému štart-stop 
Nesprávna batéria dodáva 
príliš málo elektriny, čo vedie 

k jej rýchlemu opotrebovaniu a 
systém štart-stop vypína motor 

len zriedkavo alebo vôbec. To následne vedie 
k vyššej spotrebe paliva a zvýšeným emisiám 
oxidu uhličitého. 

Nebezpečenstvo  
výbuchu batérie 
Batéria, ktorá nie je kompatibil-
ná s batériovým monitorovacím 

systémom (BMS) a systémom 
štart-stop, je neustále nedosta-

točne nabitá. Tento stav významne 
urýchľuje koróziu a sulfatáciu batérie, čo môže v 
najhoršom prípade viesť aj k výbuchu. 

Vytekanie kyseliny z batérie 
Inštalácia nesprávnej batérie 
do auta vybaveného systémom 
štart-stop vedie k jej rýchlejšie-

mu opotrebovaniu. V dôsledku 
nadmerného zaťaženia a elektro-

chemických procesov prebiehajúcich 
v batérií môže v extrémnych prípadoch dôjsť k 
úniku kyseliny. Náhly únik kyseliny predstavuje 
vážne zdravotné riziko. 

Akú batériu zvoliť? 
Po európskych cestách jazdí približne 30 000 
rôznych modelov automobilov. Preto bez 
odborných znalostí a použitia vhodných ma-
teriálov nie je možné správne priradiť batériu 
ku každému z nich. Práve preto spoločnosť 
VARTA vytvorila VARTA Partner Portal, ktorý 
pomáha čerpacím staniciam a autoservisom 
vybrať batériu pre konkrétny model vozidla 
a podrobne sprevádza celým procesom 
výmeny.
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Skutoční odborníci 
NA BRZDOVÉ
SYSTÉMY

ZNAČKA TRW PATRÍ DO PORTFÓLIA  
ZF AFTERMARKET – SPOLOČNOSTI, KTORÁ  
SA USILUJE O TO, ABY KAŽDÝ JEJ NÁHRADNÝ  
DIEL VEDEL SPLNIŤ VŠETKY VÝZVY.

TRW sú skutoční odborníci v oblasti brzdo-
vých systémov. Výrobky TRW, podporova-
né globálnou sieťou odborníkov, stanovujú 
štandardy v oblasti bezpečnosti a kvality. 
Už takmer sto rokov navrhujú a vyrábajú 
kompletné brzdové systémy pre výrobcov 
vozidiel. Testovanie si zabezpečujú sami, 
aby mali istotu, že brzdové diely TRW True 
Originals spĺňajú prísne štandardy kvality, 
spoľahlivosti a bezpečnosti. TRW je jediný 
výrobca bŕzd na trhu s náhradnými dielmi, 
ktorý vyvíja vlastné testovacie zariadenia 
a softvér schválený OEM výrobcami. Produk-
ty sú testované aj na cestách, okrem iného 
prostredníctvom alpských a výkonnostných 
testov a taktiež testovaním držania v kopci.

BRZDOVÉ DOŠTIČKY COTEC

S brzdovými doštičkami TRW True Originals 
si môžete byť istí, že robíte niečo dobré pre 
svojich zákazníkov: poskytujete im vynika-
júci servis vďaka najvyššej kvalite produktov 
od medzinárodne uznávaných brzdových 
špecialistov. Nezávislé testy preukázali, že 
COTEC – jedinečný povlak brzdových došti-
čiek, môže počas zábehu skrátiť brzdnú drá-
hu až o 7 metrov. Je to rozdiel, ktorý môže 
zachrániť život.

POKROČILÉ VÝROBNÉ TECHNIKY

Jedinečný silikátový povlak COTEC sa štan-
dardne nanáša na všetky doštičky. Brzdové 
doštičky pre osobné automobily a dodáv-
ky, zabezpečujú lepší kontakt medzi plat-
ničkou a brzdovým kotúčom. Zadné platne 
brzdových doštičiek TRW sú vyrobené z vy-
soko kvalitnej ocele a maľované práškovou 
farbou pre zvýšenie odolnosti voči korózii. 
Materiál brzdovej doštičky zahrievame na 
teplotu 700°C zatlačením trecieho materiálu 
o horúcu platňu. Tým sa zahreje štruktúra 
trecieho materiálu a nauhličí sa prvých 0,5 
až 1,5 mm jeho povrchu. Tento špecializova-
ný proces vypaľovania uvoľňuje plyny a živi-
ce zachytené v trecom materiáli počas fázy 
miešania, a navyše je účinnejší ako bežné 
techniky vypaľovania brzdových doštičiek. 
Nie všetci dodávatelia náhradných dielov 
vykonávajú také pokročilé vypaľovanie – 
niektorí tento postup dokonca vôbec nepo-
užívajú.

SO STAROSTLIVOSŤOU O ŽIVOTNÉ  
PROSTREDIE

Spoločnosť TRW spustila jeden z prvých 
ekologických programov brzdových došti-
čiek osobných automobilov v Európe. Vy-
hýbajú sa používaniu škodlivých materiálov 
ako olovo, ortuť, kadmium, antimón, mo-
sadz alebo molybdén.

• Brzdové doštičky TRW pre osobné  
automobily neobsahujú meď

• Šetrenie energie a znižovanie emisií  
CO2 používaním moderného vypaľova-
cieho procesu s pokročilým elektrickým 
vyhrievaním platní namiesto energeticky 
náročnejšieho procesu, ktorý využíva 
plynové horáky.

• TRW doštičky sú certifikované podľa  
ISO 14001.
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Skutoční odborníci 
NA BRZDOVÉ

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ HNEĎ 
PO OPUSTENÍ SERVISU

RÝCHLA A ĽAHKÁ MONTÁŽ VYSOKÝ VÝKON  
PRE VAŠICH ZÁKAZNÍKOV• Pokročilý povlak COTEC skracuje brzdnú 

dráhu.*

• Špeciálna konštrukcia pre tepelnú  
odolnosť a vysokú pevnosť v šmyku.

• Dôkladne otestované trecie materiály 
zaisťujú vyšší výkon brzdových doštičiek 
za každých podmienok.

* Do 7 metrov počas prvých zastavení 
   po montáži. Nezávisle testované RDW.

• Montážne príslušenstvo je súčasťou 
balenia

• Precízna výroba zaručuje presné  
prispôsobenie

• Významné pokrytie trhového  
dopytu v Európe

• Záruka: 36 mesiacov alebo 50 000 km.

• Konštantná hustota a pórovitosť  
pre zníženie vibrácií a hluku.

• Práškové lakovanie zabraňuje korózii  
na zadnej platni.

trwaftermarket.com
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Spoločnosť Schaeffler v priebehu uplynulých rokov cielenými strategickými akvizíciami 
postupne dôsledne rozširovala svoje kompetencie v oblasti e-mobility. Projekty v rámci 
e-mobility realizuje aj na Slovensku. V  súvislosti s rozvojom e-mobility sa koncern môže 
spoľahnúť aj na slovenskú technologickú kompetenciu a schopnosť zavádzania  nových 
produktov do výroby. 

Závod v Kysuckom Novom Meste začal vyrá-
bať v priebehu roka 2020 elektrické osi pre 
vozidlá s elektrickým pohonom a aktuálne 
sa finalizuje nábeh výroby ďalšieho produk-
tu. Na Kysuciach intenzívne pracujú aj na 
rozšírení oddelenia výskumu a vývoja v tejto 
oblasti.

Sériové riešenia naprieč všetkými 
stupňami elektrifikácie

Schaeffler dodáva technológie pre všetky 
elektrifikované hnacie sústavy. Prevodovka 
pre elektrickú nápravu, dôležitá súčasť sys-
témov elektrickej nápravy, sa sériovo vyrába 
už od roku 2017 a zaisťuje optimálny prevod 
a prenos sily z elektromotora na kolesá. Roz-
sah možností použitia je veľký, napr. v Audi 
e-tron sa prevodovky elektrickej nápravy 
Schaeffler používajú v rozličnej konštrukč-
nej forme na oboch nápravách pre pohon 
všetkých kolies. Aj v Porsche Taycan vysoko 
efektívna koaxiálna prevodovka elektrickej 
nápravy od spoločnosti Schaeffler zabezpe-
čuje správny prevod na prednej náprave.
Elektromotory: Zahájenie sériovej výroby
Tento rok sa spúšťa sériová výroba elektro-

motorov pre hybridné moduly, hybridné 
prevodovky a čisto elektrické pohony ná-
prav. Základom pre elektromotory vyrábané 
spoločnosťou Schaeffler je modulárna a vy-
soko integrovaná technologická platforma. 
Popri rôznych sériových objednávkach na 
elektromotory v oblasti osobných vozidiel 
sa nedávno podarilo dosiahnuť ďalší dôle-
žitý míľnik: spoločnosť Schaeffler vstúpila 
na segment trhu aplikácií v oblasti ťažkých 
úžitkových vozidiel (heavy-duty) a ohlási-
la sériovú objednávku na elektromotory 
s technológiou vlnového vinutia, ktorá sa 
vyznačuje výhodami pri montáži a vysokou 
hustotou výkonu.

Spolupráca s Bosch pri vývoji riadiacich 
systémov zadnej nápravy

Spoločnosť Schaeffler rozširuje svoju po-
nuku v oblasti riadenia zadnej nápravy a so 
spoločnosťou Robert Bosch Automotive Ste-
ering GmbH zahajuje spoluprácu pri vývoji. 
Cieľom tejto spolupráce je ponúknuť zákaz-
níkom kompletný balík pre riadiace systémy 
zadnej nápravy a otvoriť tak nový trh. Spo-
ločnosť Schaeffler dodáva mechatronické 

riadenie zadnej nápravy (iRWS); Bosch Au-
tomotive Steering dodáva softvér a elektro-
niku vo forme kontrolnej jednotky riadenia 
(steering control unit).

Riadenie zadnej nápravy ako 
mechatronická evolúcia

Už v roku 2015 spoločnosť Schaeffler úspeš-
ne uviedla na trh mechanický stabilizátor 
náklonu (iARC). Mechatronické riadenie 
zadnej nápravy zvyšuje jazdný komfort, ako 
aj bezpečnosť a najmä v rámci urbanizácie 
môže ponúknuť mnohé výhody. Otáčaním 
zadných kolies do opačného smeru voči 
predným kolesám znižuje polomer otáčania 
a výrazne zvyšuje manévrovateľnosť v tes-
nom priestore, čo napríklad značne uľahču-
je parkovanie v rušnom mestskom prostre-
dí. Riadenie zadnej nápravy od spoločnosti 
Schaeffler sa vyznačuje nízkou hmotnosťou 
do 8 kg, čo je umožnené cieleným použitím 
ľahkých konštrukčných technológií. Kľúčo-
vým prvkom systému je planétový závitový 
pohon, ktorý vykonáva tzv. samosvornú 
funkciu, a tým zaisťuje, aby riadenie zadnej 
nápravy nezmenilo smer bez riadiaceho prí-
kazu od vodiča. Okrem toho planétový závi-
tový pohon zaisťuje aj veľmi vysoký stupeň 
účinnosti. Dizajn s optimalizovanou akusti-
kou sa osvedčil najmä pri použití v tichých 
elektrických vozidlách.

Technologické novinky 
V SCHAEFFLER

SCHAEFFLER 
SPÚŠŤA SÉRIOVÚ  

VÝROBU ELEKTROMOTOROV
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Kontrolná jednotka riadenia od firmy Bosch 
podporuje bezpečnú jazdu

Bosch prispieva do systému svojou kontrol-
nou jednotkou riadenia, ktorá spája riadiacu 
elektroniku, elektromotor a softvér do jed-
ného komponentu. Stupňovite rozšíriteľný 
a modulárne zostavený dizajn kontrolnej 
jednotky riadenia je dôležitým základom 
pre množstvo funkcií asistencie vodiča v no-
vom systéme riadenia zadnej nápravy od 
spoločnosti Schaeffler. Mechatronické ria-
denie sa už osvedčilo použitím v miliónoch 
vozidiel v oblasti riadenia prednej nápravy. 
Vďaka konceptu Bosch Security je riadenie 
zabezpečené proti kybernetickým útokom. 
Funkcie a aktualizácie sú podporované 
prostredníctvom technológie over-the-air 
(OTA). Na základe riadiaceho signálu získa-
ného zo senzora krútiaceho momentu vypo-
číta elektronický riadiaci prístroj optimálnu 
asistenciu riadenia a s touto informáciou re-
guluje elektromotor, ktorý poskytne potreb-
nú silu. Popri momente použitom vodičom 
na volante kalkulácia zohľadňuje aj mnohé 
ďalšie parametre vozidla.

Spoločnosť Schaeffler prispieva k formova-
niu plne elektrickej budúcnosti DTM

Spoločnosť Schaeffler je novým partnerom 
v oblasti inovácií v rámci série nemeckých 

majstrovstiev cestných vozidiel (DTM). Ako 
preferovaný technologický partner prispie-
va Schaeffler k elektrifikácii DTM systémami 
elektrického pohonu a elektronickým riade-
ním typu steer-by-wire. Na poslednom pre-
tekárskom víkendu DTM v roku 2020 načrtla 
spoločnosť Schaeffler, ako bude vyzerať bu-
dúcnosť DTM: Bude zelená a elektrická. Ako 
nový inovačný partner série DTM predstavili 
spoločne so zastrešujúcou organizáciou ITR 
(Internationale Tourenwagen Rennen e.V.) 
na Hockenheimringu predvádzací prototyp, 
ktorý má štyri hnacie ústrojenstvá (pre kaž-
dé koleso jedno), poháňané akumulátormi. 
Hnacie ústrojenstvá sú tiež vybavené tech-
nológiou Space Drive steer-by-wire. Proto-
typ riadili piloti Formule E Daniel Abt, dvoj-
násobný šampión DTM Timo Scheider a tiež 
ambasádorka značky Schaeffler Sophia 
Flörschová.

Prototyp má výkon takmer 1200 HP

Predvádzaný prototyp na Hockenheimrin-
gu generoval výkon takmer 1200 HP (cca 
880kW), čo je prakticky dvojnásobný výkon, 
než majú súčasné vozy DTM (cez 450 kW). Vo-
zidlo zrýchli z 0 na 100 km/h za 2,4 sekundy, 
čo je približne o 0,4 sekundy rýchlejšie, než 
dosahuje súčasné vozidlo Schaeffler BMW 
M4 DTM. Prototyp je tiež vybavený techno-
lógiou Space Drive steer-by-wire, ktorá bola 
úspešne vyskúšaná a otestovaná v motoris-
tickom športe a integrovaným riadením dy-
namiky vozidla prostredníctvom ovládania 
štyroch elektromotorov. V úlohe vývojovej 
platformy pre elektrickú sériu DTM je pláno-
vaná účasť na akciách DTM v roku 2021. Je 
teda možné, že DTM bude od roku 2023 plne 
elektrickou závodnou sériou.

Viac informácií o kampani nájdete na microsite „We pioneer motion“ 
www.we-pioneer-motion.com.
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TOOL BOX W01
Pohodlná súprava určená pre všetky práce 
spojené s chladiacim systémom. Pomáha 
automechanikom pri diagnostike a riešení 
problémov v chladiacich systémoch. Mož-
no ňou obslúžiť viac ako 80% typov vozi-
diel v Európe. Okrem všetkých potrebných 
adaptérov, ktoré sú vyrobené z kovu s pro-
tišmykovým povrchom, obsahuje aj užitoč-
né príslušenstvo, od tlakového testovacieho 
čerpadla až po reakčnú kvapalinu na zisťo-
vanie poškodenia tesnenia hlavy valcov. 

TOOL BOX W02 
Táto súprava obsahuje hadicový systém pre 
ľahké a automatické plnenie chladiaceho 
systému pomocou adaptérov z TOOL BOX 
W02. Celý proces je založený na použití vá-
kua. To znamená, že už nie je potrebný ná-

ročný proces zdvíhania vozidla, štartovania 
motora až do zahriatia a následného manu-
álneho doplňovania chladiaceho systému. 
Stačí pripojiť, naplniť a hotovo. Vďaka tomu 
ušetríte pracovný čas v servise. Súprava je 
dokonalým doplnkom k Tool Box W01. 

TOOL BOX W03 
Obsahuje refraktometer, ktorý umožňuje 
presne a rýchlo skontrolovať mrazuvzdor-
nosť chladiacej kvapaliny. Na rozdiel od 
porovnateľných súprav sú všetky adaptéry 
vyrobené z odolného kovu, nie z umelej 
hmoty. 

TOOL BOX V06 
Odborníci veľmi dobre vedia, že veľa mo-
torov značky Fiat si vyžaduje špeciálne 
náradie, napríklad na správne blokovanie 

vačkových hriadeľov. TOOL BOX V06 obsa-
huje všetky takéto druhy náradia a kvalitu 
použitých materiálov vidno v detailoch. Ná-
radie na blokovanie vačkového hriadeľa nie 
je vyrobené z lacného plastu, ale z odolného 
kovu. 

TOOL BOX V07 
TOOL BOX V07 je nástupcom predchádzajú-
ceho univerzálneho TOOL BOX-u. Obsahuje 
veľa užitočného náradia, ktoré umožňuje 
vykonávať zložité a časovo náročné prá-
ce spojené s motorom, najmä testovanie, 
prispôsobovanie a blokovanie správnych 
nastavení motora. Univerzálne náradie pre 
každodenné použitie v autoservise. 

Zostavy náradia
TOOLBOX série W
pre chladiace systémy

Uľahčite si 
PRÁCU

PREDSTAVENÍM PIATICH NOVÝCH SÚPRAV S NÁRADÍM 
PRE PROFESIONÁLOV CONTINENTAL JEDNODUCHÝM 
SPÔSOBOM UMOŽNIL SPLNENIE KRITÉRIÍ  
POŽADOVANÝCH PRI OPRAVE VOZIDIEL.

Ako je už zvykom, všetky 
Continental boxy sú vyrábané 
v Nemecku a obsahujú súpravy 
náradia najvyššej kvality. Každá 
súprava má svoj konkrétny účel. 

40 INTER CARS JOURNAL 1/2021



Profesionáli v autoservisoch nepotrebujú prázdne sľuby, ale kvalitu, na ktorú sa môžu spoľah-
núť. Preto všetkým registrovaným partnerom ponúkame 5-ročnú záruku na všetky produkty 
skupiny Power Transmission Group z ponuky Automotive Aftermarket. Bez kompromisov. 
www.continental-ep.com/5

Činy namiesto sľubov:   
5-ročná záruka

PTG_Klarheit_Monteur_210x297mm_092019_SK.indd   1 02.09.19   09:00



Práca automechanika sa často prirovnáva k povolaniu lekára, pretože aj lekár, aj me-
chanik musia byť vždy v obraze, čo sa týka zmien v príslušných odboroch, aby ich schop-
nosti dokázali držať krok s pokrokom v medicíne a automobilovej technike. Ukazuje sa 
však, že podobnosti medzi týmito špecializáciami sa tým nekončia – obaja by totižto 
mali pracovať tak, aby dbali na čistotu pracoviska.

SMRTEĽNÁ KVAPKA
Len niekoľko kvapiek ropných látok v brzdo-
vej kvapaline môže spôsobiť degradáciu tes-
nenia axiálneho ložiska a v dôsledku toho 
jeho zadretie. Ako môže dôjsť k takémuto 
znečisteniu brzdovej kvapaliny?

„Stačí, že automechanik použije zašpinenú 
striekačku alebo lievik, ktorý predtým použil 
napr. na doplnenie oleja. Po takejto malej 
chybe je potrebné nielen vymeniť axiálne lo-
žisko, ale aj prepláchnuť celý systém, pretože 
v spojkovom čerpadle sa môžu naďalej na-
chádzať nečistoty. V najhoršom prípade môže 
dôjsť aj k napúčaniu brzdových hadíc, ktoré 
bude tiež potrebné vymeniť“ , varuje Roman 
Wierzbowski, manažér oddelenia Powertra-
in Valeo Service Eastern Europe.

Chybou nie je len znečistenie kvapaliny. Je 
taktiež dôležité, aby bola použitá správna 
kvapalina so špecifikáciami, ktoré spĺňajú 
odporúčania výrobcu vozidla.

STARÝ ZVYK JE ZLOZVYK
Hydraulický systém treba odvzdušniť. 
Ak to urobíte rovnakým spôsobom ako 
v prípade brzdového systému („stláčaj pedál 
a pridrž“), vytvorí sa v hydraulickom systé-
me spojky príliš vysoký tlak, ktorý spôsobí 
nadmerný rozsah pohybu ložiska. „Treba 
pomaly stlačiť spojkový pedál a uvoľniť 
ho. Následne odskrutkovať odvzdušňovací 
ventil, počkať 15 sekúnd a zopakovať jeden 
cyklus stláčania a uvoľňovania pedálu“, radí 
Roman Wierzbowski.

KTO CHODÍ SKRATKAMI,  
STRÁCA ZÁKAZNÍKOV
Základným nástrojom používaným pri vý-
mene spojky je zdvihák, o ktorý sa opiera 
prevodovka po odpojení od motora. „Uľah-
čovanie si práce tým, že sa prevodovka drží 
vo vlastných rukách a spojovacie skrutky sa 
doťahujú s použitím maximálnej sily, vedie 
k poškodeniu prítlačného taniera spojky 
a v krátkom čase spôsobuje vibrácie a šklba-

nie. V prípade sady K4P, t.j. prítlačného tanie-
ra spojky s tlmičmi torzných kmitov a s pev-
ným zotrvačníkom, poškodenie prítlačného 
taniera spojky spôsobuje nedostatočné tlme-
nie vibrácií generovaných motorom“, upo-
zorňuje Roman Wierzbowski. Zdanlivá úspo-
ra času pri vynechaní zdviháka sa vypomstí, 
keď sa zákazník vráti so sťažnosťou. Aby sa 
zabránilo takémuto problému, niektoré 
spojkové súpravy Valeo majú špeciálne cen-
trovacie nástroje,  ktoré sa oplatí použiť.

DAJ SI POZOR NA NÁPIS
Na záver najjednoduchšia možná chyba. Prí-
tlačný tanier spojky musí byť namontovaný 
tak, aby priliehal k zotrvačníku v motore 
správnou stranou. Tá je označená nápisom 
v angličtine, nemčine a taliančine. „Stáva sa, 
že si to automechanik nevšimne, nainštalu-
je tanier naopak, a keď sa zákazník vráti so 
sťažnosťami,  autoservis príjme reklamáciu 
prítlačného taniera v rámci záruky. Bohu-
žiaľ, záruka u väčšiny výrobcov nepokrýva 
nesprávne namontované diely“, varuje Ro-
man Wierzbowski. Podrobné informácie 
o produktoch Valeo nájdete v knižnici ka-
talógov a v aplikácii MyValeoParts, ktorá je 
k dispozícii pre zariadenia so systémom iOS 
a Android.

4 chyby  
mechanika, ktoré 
NIČIA SPOJKU

SPRÁVNE NAINŠTALOVANÝ PRÍTLAČNÝ TANIER SPOJKY BUDE SLÚŽIŤ AJ  
DO 200 000 KM, ALE NIEKEDY MALÁ CHYBA V AUTOSERVISE MÔŽE SPÔSOBIŤ, 
ŽE SA ZÁKAZNÍK VRÁTI PO PÁR TÝŽDŇOCH SO SŤAŽNOSŤAMI.
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Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu alebo navštívte valeoservice.pl/pl/specialistclub, 
zaregistrujte sa tam a využite našu ponuku.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka pre služby spoločnosti Apple Inc. 
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

100% digitálny VERNOSTNÝ PROGRAM pre autoservisySPECIALIST CLUB

VALEO FullPACK DMF™*  
Dokonale zladené komponenty pre uľahčenie vašich opráv

> Optimálne zníženie vibrácií
> Redukcia šumu
> Komfort pri jazde

Bezplatné
online
školenie
>>>>>>>>>

ODBORNÍK NA PREVODOVÉ SYSTÉMY
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Zákazníci sú rôzni a majú rôzne 
potreby, spoločnosť Valeo má 
riešenie pre každého z nich

 
 



Kĺb pozdĺžneho 
HRIADEĽA
S CHARAKTEROM
... TO ZNAMENÁ VNÚTORNÁ HODNOTA TECHNICKY  
OPTIMALIZOVANÉHO KĹBU POZDĹŽNEHO HRIADEĽA MEYLE-HD VLASTNOSTI

Poškodený kĺb pozdĺžneho hriadeľa môže 
predstavovať veľké bezpečnostné riziko a v 
najhoršom prípade po úplnom poškodení 
priniesť ďalekosiahle následky pre vozidlo 
a vodiča. MEYLE predstavuje hriadeľový kĺb 
MEYLE-HD, náhradný diel s technicky opti-
malizovanými a jedinečnými vlastnosťami 
produktu.

SKUPINA POHONNÝCH SYSTÉMOV MEYLE
Naše kompetencie a znalosti  v oblasti výro-
by gumy a kovov, a taktiež náš prístup k „in-
teligentnejším riešeniam ako OE“ sú veľmi 

dobrým argumentom pre pohonné systémy 
kategórie MEYLE. So súpravami MEYLE-KITS 
a kĺbmi pozdĺžneho hriadeľa MEYLE-HD pri-
nášame ozajstnú pridanú hodnotu. MEYLE-
KITS vo viacerých produktových skupinách 
(ložiská kolies, hnacie hriadele, sady kĺbov, 
súpravy s filtrom a olejom pre automatické 
prevodovky) šetria čas a peniaze pri každo-
dennej práci v autoservise. MEYLE prináša 
široký sortiment výrobkov v oblasti pohon-
ných systémov s bohatou ponukou riešení 
pre vozidlá z európskeho trhu a mimo Eu-
rópy.

Zníženie vnútorného trenia
a tepla vďaka optimalizovanej tech-
nológii a lepším vlastnostiam v ťahu a 
tlaku vedú k menšiemu opotrebovaniu 
a dlhšej životnosti.

Zvýšená stabilita závitu
vo vnútri pružného kĺbu MEYLE-HD 
zaručuje vynikajúcu odolnosť proti 
pretrhnutiu.
Celoplošné, objemné zväzky priadzí vo 
vnútri odolávajú vysokým krútiacim 
momentom až do 3 000 Nm, čo zaruču-
je dlhšiu životnosť.

Gumová zmes je odolná voči teplotám  
do 130 °C (270 °F) a teda dlhšie  
udržiava požadované vlastnosti.  Pre 
porovnanie – OE diely sú  odolné iba 
do 90 °C.

Spojenie komfortu a výkonu:
kĺb pozdĺžneho hriadeľa MEYLE-HD 
poskytuje najlepší výkon vďaka lepšej 
plynulosti priebehu  krútiaceho mo-
mentu, tlmeniu vlnových frekvencií a 
zvukovej izolácii.

4-ročná záruka pre všetky diely 
MEYLE-HD.
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* Viac informácií o zásadách firemných záruk MEYLE nájdete na stránkach www.meyle.com/gwarancja

... a funguje a funguje a funguje ... veľmi dlho!
So spoločnosťou BOGE Elastmetall GmbH predstavuje MEYLE flexibilný kĺbový 
hriadeľ MEYLE-HD, ktorý má všetko: extrémne silnú stabilitu závitu pre vynikajúcu 
odolnosť proti pretrhnutiu a zníženie vnútorného trenia, inovatívnu technológiu 
navíjania a nadpriemerné charakteristiky tlaku a ťahu. Preto poskytujeme 
štvorročnú záruku! *

Viac informácií nájdete na

Funguje to...



V každom aute nájdete veľa riadiacich systémov, ktoré na základe získaných informácií 
zaisťujú bezpečnú, ekonomicky efektívnu a pohodlnú jazdu. To platí aj pre mnoho systé-
mov, ktoré sa považujú za funkčné aj bez elektroniky. Opísaným vozidlom je populárna 
Škoda Yeti. Majiteľ nahlásil problém s pravými zadnými dverami, ktoré sa nedali zavrieť. 
Nefungoval ani elektrický zdvihák okna. 

Pri prvej kontrole všetkých funkcií dverí sa 
potvrdilo, že nefunguje centrálne zamyka-
nie alebo zdvihák okna v pravých zadných 
dverách. Pri diagnostikovaní poruchy sa 
skontrolovali informácie o fungovaní cen-
trálneho elektrického systému. Každé dvere 
majú samostatný vstavaný ovládač, ktorý 
ovláda ich funkcie. Tieto ovládače sú vzá-
jomne prepojené, od predných dverí k zad-
ným. Navyše sú všetky ovládače pripojené 
k centrálnemu ovládaču elektrického systé-
mu. Najskôr bolo potrebné skontrolovať, či 
sa nejaké informácie o chybách uložili. Pod-
ľa očakávaní sa do pamäte ovládača uložila 
nasledujúca chyba: „zadné, pravé, žiadny 
signál/komunikácia“. To potvrdilo, že ovlá-
dač nepracoval správne. Ale prečo? 

BOL PRÍČINOU CHYBNÝ OVLÁDAČ? 

Je veľmi ľahké vymeniť diely na základe 
opisu chybového kódu. Pred objednaním 
nových dielov by ste si však mali starostlivo 
overiť zdroj problémov. Po odstránení čalú-
nenia zadných dverí sa podarilo získať prí-
stup k ovládaču a pripojenému zväzku s 20 
konektormi. Pred označením ovládača za 
chybný bolo potrebné skontrolovať konek-
tory. Konektory č. 18 a 19 sú zodpovedné 
za napájanie a konektor č. 30 za uzemnenie. 
Konektory boli skontrolované pod záťažou – 
boli v dobrom stave. Avšak kontrola sériovej 
komunikačnej zbernice (LIN) medzi riadia-
cim modulom predných a zadných dverí, vy-
konaná pomocou osciloskopu na konektore 
č. 10, ukázala neprítomnosť signálu.

Sériová komunikačná zbernica (LIN) sa po-
užíva na sériový prenos nízkorýchlostných 
signálov po jednom vodiči. V automobiloch 
sa používa na riadenie systémov, ktoré nie 
sú nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti, napr. 
okien, zrkadiel, zámkov, dverí atď. V našom 
prípade došlo k strate komunikácie medzi 
zadnými dverami a prednými ovládačmi. 
Po odstránení obloženia predných pravých 

dverí a skontrolovaní káblového zväzku sa 
zistilo, že príčinou problémov je zlomený 
kábel medzi predným stĺpikom a dverami.
 
PRERUŠOVANIE OBVODU 

Káblové zväzky, ktoré spájajú karosériu 
s dverami alebo sú umiestnené v pohyb-
livom mieste, sú často vystavené pohybu, 
ohýbaniu a naťahovaniu. Veľmi častým 
následkom je praskanie izolácie a odhale-
nie medených vodičov. To zase môže viesť 
k prerušeniu obvodu alebo ku skratu v sys-
téme (fot. 1). Po zistení poruchy prichádzala 
do úvahy buď oprava, alebo výmena celého 
káblového zväzku. Rozhodlo sa o využitií 
opravnej súpravy káblových zväzkov od febi. 
Táto súprava obsahuje nový viaczásuvkový 
konektor s dostatočným počtom silikónom 
izolovaných vodičov pre pokrytie všetkých 
funkcií vozidla. Silikónová izolácia je odol-
nejšia voči tepelnému namáhaniu a udr-
žiava svoju pružnosť pri akejkoľvek teplote. 
Táto pružnosť pomôže zabrániť prasknutiu 
káblov postupom času. Káble vyrobené 
z kovovej pásky sú veľmi tenké, pružné 
a umožňujú spoľahlivú opravu a ochranu 
proti korózii (fot. 2). 

Každý kábel bol narezaný na vhodnú dĺžku 
a konce boli odizolované. Potom boli konek-
tory umiestnené do správnej polohy a pô-
vodný zväzok bol pripojený k novému káblu. 
Po pripevnení sa spojovacie prvky zahriali 
teplovzdušnou pištoľou, aby sa zmenšila 
izolácia proti prenikaniu vlhkosti. 

Pozor! pri každej oprave sa uistite, či v prí-
pade viackáblových zväzkov nie sú konekto-
ry umiestnené priamo vedľa seba. Malo by 
sa zabezpečiť, aby boli konektory od seba 
mierne posunuté, aby káblový zväzok nebol 
na jednom mieste príliš hrubý. 

Pri opravách káblov zbernice CAN sa uisti-
te, či majú rovnakú dĺžku a žiadna časť by 

nemala byť dlhšia ako 50 mm bez krútenia 
kábla. Po úspešnom pripojení všetkých 
káblov a zasunutí viacpólového konektora 
do správnej zásuvky bola pred namontova-
ním do auta použitá textilná izolačná páska 
(107140) na zaistenie a podoprenie káblové-
ho zväzku (fot. 3). 
Po nainštalovaní opraveného zväzku sa 
skontrolovala kvalita signálov prenáša-
ných sériovou komunikačnou zbernicou 
(LIN) a následne sa odstránili všetky chyby 
a skontrolovala sa funkčnosť dverí (fot. 4). 
Všetky prvky čalúnenia interiéru boli znovu 
namontované a auto bolo pripravené na 
odovzdanie majiteľovi. Oprava bola nákla-
dovo efektívna, pretože došlo k poškodeniu 
iba časti elektroinštalácie a nebolo potrebné 
vymeniť celý zväzok. 

Oplatí sa spoľahnúť na dôveryhodné ná-
hradné diely febi v testovanej OE kvalite. 
Kompletný sortiment súprav na opravu 
káblových zväzkov nájdete na adrese:  
partsfinder.bilsteingroup.com

Strata 
KOMUNIKÁCIE

DIAGNOSTIKA PORÚCH ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU MÔŽE BYŤ VEĽKOU 
VÝZVOU, AVŠAK S VHODNÝMI NÁSTROJMI, INFORMÁCIAMI A VEDO-
MOSŤAMI JE MOŽNÉ PROBLÉM IDENTIFIKOVAŤ A ODSTRÁNIŤ. 
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RAMENÁ ZAVESENIA 
KOLIES febi
Maximálna stabilita jazdy
Vďaka zdokonaleniu parametrov a širokej škále závesných ramien 
poskytujeme maximálnu stabilitu na ceste, v dielni aj v obchode.

• OE kvalita výrobkov
• Viac ako 1 000 referencií závesných ramien
• K dispozícii aj v opravných súpravách
• Pokrytie viac ako 90% populárnych modelov automobilov

Vaše riadenie a odpruženie č.1



Je dôležité 
MAŤ NA  
 VÝBER

Kontich, Belgicko - Monroe, súčasť spoločnosti DRiV Incorporated, Tenneco Inc. (NYSE: 
TEN) je popredný svetový dodávateľ náhradných dielov a originálnej výbavy. Je jedným 
z najdôveryhodnejších dodávateľov technológie odpruženia prakticky pre všetky vo-
zidlá vo všetkých segmentoch. Spojenie tejto značky s technológiami používanými na 
trhu s originálnymi a náhradnými dielmi je kľúčovou výhodou pre zákazníkov Monroe.

ROZDIELY A PODOBNOSTI MEDZI  
ORIGINÁLNOU VÝBAVOU  
A NÁHRADNÝMI DIELMI  

„Originálna výbava“ alebo „OE“ je pojem, 
s ktorým sa pravdepodobne stretnete pri 
výbere náhradného dielu. Pochopenie roz-
dielov a v niektorých prípadoch podobností 
medzi týmito pojmami je kľúčové pre výber 
správneho náhradného tlmiča. OE diely sú 
tie, ktoré boli namontované vo fabrike po-
čas procesu montáže vozidla. Vyrábajú ich 
dodávatelia, ktorí splnili prísne normy kva-
lity a trvanlivosti určené výrobcom auta. Ná-
hradné diely sú komponenty navrhnuté špe-
ciálne pre trh opráv a výmien. Môžu sa líšiť 
v kvalite a výkone v závislosti od mnohých 
faktorov, vrátane skúseností výrobcu. Naj-
lepším riešením je nájsť kvalitné náhradné 
diely, navrhnuté a vyrobené renomovaným 
dodávateľom, ktorý vyrába aj OE kompo-
nenty. Inými slovami, keď je čas vymeniť 
tlmiče, je dôležité vedieť, na ktoré výrobky 
sa môžete spoľahnúť z hľadiska ich bezpeč-
nosti a bezproblémovosti. 
Každé piate* vozidlo vyrobené na svete je 
originálne vybavené tlmičmi Monroe, čo 

jednoznačne potvrdzuje kvalitu a inovatív-
nosť značky.
 
KVALITA A PRESNOSŤ 

Spojenie technológie OE s technológiou 
trhu s náhradnými dielmi je kľúčovou vý-
hodou pri výbere tlmičov Monroe. Ako do-
dávateľ OE dielov získava Monroe prehľad 
o výrobcami špecifikovaných jazdných a vý-
konnostných vlastnostiach nových modelov 
áut. Zodpovedajúce tlmiče Monroe OE zo-
hrávajú dôležitú úlohu pri pomáhaní výrob-
com áut poskytovať špičkové jazdné zážitky. 
Postupom času, keď veľa z týchto vozidiel 
vstúpi do servisného cyklu, môžu ich maji-
telia počítať s dostupnosťou originálnych 
tlmičov Monroe na sekundárnom trhu. Tieto 
tlmiče využívajú rovnaké technológie, ktoré 
sú charakteristické pre dané vozidlo. Skú-
senosti v oblasti výrobkov OE vyplývajú zo 
spolupráce s mnohými poprednými sveto-
vými výrobcami vozidiel. 

ZMENA TRENDOV 

Odpruženie vozidiel je každým rokom čo-

raz pokročilejšie. Jedným z popredných 
trendov sú vysoko pokročilé elektronicky 
riadené systémy odpruženia, ktoré neustále 
monitorujú jazdu a reagujú na zmeny. Znač-
ka Monroe® Intelligent Suspension ponúka 
rad poloaktívnych systémov odpruženia 
pokrývajúcich rôzne typy osobných áut, 
vrátane modelov značiek Audi, BMW, Dacia, 
Daimler, Ford, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Lada, 
Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nis-
san, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, 
Škoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen a Volvo. 
Pre zákazníkov, ktorých vozidlá sú vybavené 
jedným z týchto poloaktívnych systémov 
odpruženia, ponúka spoločnosť Monroe pre 
trh s náhradnými dielmi aj inovatívne, ľahko 
vymeniteľné tlmiče nárazov s elektronickým 
systémom Monroe Intelligent Suspension 
RideSense™. Tieto plug-and-play jednotky 
sú totožné s elektronickými tlmičmi z origi-
nálnej výbavy mnohých populárnych mode-
lov vozidiel, vďaka čomu poskytujú zákazní-
kom podobné, vynikajúce jazdné vlastnosti 
po oprave. 

* Výpočty pre 800 miliónov kilometrov sú za-
ložené na výrobe tlmičov Monroe na trhoch 
s OE výbavou a náhradnými dielmi, a taktiež 
na priemere najazdených kilometrov. Výpoč-
ty pre 1/5 všetkých nových modelov osobných 
áut vychádzajú z celosvetovej výroby ľahkých 
automobilov a výroby tlmičov Monroe OE 
z roku 2019.

TECHNOLÓGIE FIT MONROE, VYVINUTÉ PODĽA ORIGINÁLNEJ 
VÝBAVY, POMÁHAJÚ UDRŽAŤ BEZPEČNOSŤ ZA VOLANTOM. 

Novinky:
> zavedenie tlmičov  
   s elektronickým ovládaním  
   Monroe RideSense

> ventil Monroe RideRefine™  
   RC1, ktorý využíva tlmenie 
   závislé od frekvencie  
   pohybu kolies
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Toto je počet kilometrov, ktoré prejdú tlmiče Monroe® každý deň 
po celom svete. Svetoví producenti automobilov vyžadujú od svojich 
najnovších modelov iba to čo je najlepšie. To je dôvod, prečo 
toľko ľudí volí Monroe.

Monroe. Kvalita a inovácie prioritou 
od roku 1916.

 

* Výpočet je založený na produkcii OE a aftermarket tlmičov 
   Monroe a na priemerných najazdených kilometroch.

         
      

800 MILIÓNOV*
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Najinovatívnejšie 
RIEŠENIA VIAC AKO 100 ROKOV 

SKÚSENOSTÍ KYB VO VÝVOJI  
A VÝROBE HYDRAULICKÝCH 
KOMPONENTOV JE ZÁRUKOU 
ŠIROKÝCH KOMPETENCIÍ  
A ZNALOSTÍ. 

Tieto kompetencie a znalosti zahŕňajú fyzické posudzovanie komfortu a jazdných vlast-
ností kvalifikovanými vodičmi, modernú technológiu na predpovedanie správania 
vozidla prostredníctvom počítačových simulácií, štatistické analýzy a mnoho ďalších. 
Teraz spoločnosť KYB využíva umelú inteligenciu novej generácie (AI) na urýchlenie 
a zlepšenie analýzy veľkého množstva údajov zhromaždených počas vývoja, testovania 
a výroby produktu. Opýtali sme sa výskumno-vývojového tímu KYB na umelú inteligen-
ciu a niektoré ďalšie najnovšie technologické pokroky:
 
AKO VYUŽÍVA KYB UMELÚ INTELIGENCIU 
(AI) NA VÝVOJ TECHNOLÓGIE TLMIČOV? 

V oblasti technológií je dôležité roztriediť 
obrovské množstvo údajov a premeniť ich 
na informácie technického významu. Odde-
lenie pre zdokonaľovanie digitálnej trans-
formácie spoločnosti KYB buduje pre tieto 
účely platformu IoT, ktorá využíva cloudovú 
technológiu na rýchle, bezpečné a náklado-
vo efektívne zhromažďovanie, analýzu a zo-
brazovanie veľkého množstva dát. Ako jadro 
platformy používame technológiu AI. 

Umelá inteligencia nie je technológia, v kto-
rej sa po zadaní údajov ukážu automaticky 
informácie požadované používateľom. Silou 
umelej inteligencie je efektívna a presná 
extrakcia potrebných parametrov z obrov-
ského množstva dát. Preto je nevyhnutné 
vyberať starostlivo vybrané informácie, kto-
ré majú byť zadané, a to na základe mnoho-
ročných skúseností a znalostí spoločnosti 
KYB. Uvedomili sme si, že problémom vyža-
dujúcim pozornosť v tlmiči je počet cyklov 
vykonaných počas zmeny smeru piestnice, 
ako aj vysoká frekvencia stláčania/rozťaho-
vania pružiny počas zrýchľovania. V týchto 
oblastiach môžeme využiť umelú inteligen-
ciu a extrahovať príslušné parametre riade-
nia s „údajmi o vozidle pri otáčaní“ a priľna-
vosti k vozovke s „údajmi o jazde po vozovke 
v zlom stave“.

TECHNOLÓGIA KYB PROSMOOTH TM A 
TECHNOLÓGIA DODATOČNÉHO RIADENIA 
PRIETOKU HYDRAULICKÉHO OLEJA

Náš tím preskúmal jazdu až so 600 

rôznymi kombináciami hydraulického oleja 
a komponentov a takto zhromaždil obrov-
ské množstvo údajov spolu s posudkami 
našich skúsených testovacích technikov. Po 
viacerých výmenách komponentov a po fy-
zickom hodnotení vozidiel vzhľadom na pre-
ferencie a požiadavky zákazníkov sme pri-
pravili hydraulický olej pre tlmiče a posuvné 
diely s rôznymi charakteristikami.

Analyzovali sme rozdiel medzi fyzickým 
hodnotením a skutočným správaním vo-
zidla s cieľom určiť vzťah medzi vyhodno-
tením testov v skúšobných podmienkach, 
vyhodnotením jednotlivých komponentov 
a prvkov. Zistili sme hlavnú príčinu trenia 
ovplyvňujúceho zážitok z jazdy a na zákla-
de týchto poznatkov uviedli produkt „KYB 
ProsmoothTM“. Vnútorné trenie v tlmiči je 
regulované pomocou novo vyvinutých ma-
teriálov, z ktorých sú vyrobené klzné prvky, 
a taktiež pomocou technológie dodatočnej 
variabilnej regulácie prietoku hydraulického 
oleja. Tento produkt poskytuje vysoký kom-
fort počas jazdy, ako aj vynikajúcu priľna-
vosť a stabilitu v zákrutách.

Zlepšenie jazdných vlastností, kontrola vo-
zidla a trakcie na ceste boli pôvodne využí-
vané spoločnosťou KYB Motorsport, ktorá 
zlepšila výkonnosť pretekárskych tlmičov. 
Zavedenie technológie umelej inteligencie 
KYB znamená, že môžeme testovať ešte viac, 
zhromažďovať a analyzovať  väčší počet po-
trebných údajov rýchlejšie a presnejšie, 
vďaka čomu majú naši technici lepší prehľad 
o tom, ako ešte viac vylepšiť jednotlivé ino-
vačné produkty.

ČO POVAŽUJE KYB ZA TRENDY BUDÚCNOSTI 
MEDZI VÝROBCAMI VOZIDIEL?

Obrovské množstvo vozidiel SUV a nárast 
počtu autonómnych a elektrických vozidiel 
vedie výrobcov áut k zmene spôsobu uvažo-
vania o tlmičoch. Pohodlie sa teraz stáva pri-
oritou mnohých výrobcov. Zníženie hmot-
nosti navyše už nie je také dôležité ako pred 
niekoľkými rokmi, keďže sa zvýšila efektivita 
a počet plne elektrických alebo hybridných 
vozidiel. Pre elektrické vozidlá je dôležitým 
faktorom aj rozsah pruženia vzhľadom na 
veľkosť a polohu batérií, ako je vidieť na ne-
dávnej spolupráci medzi spoločnosťami KYB 
a REE s cieľom vytvoriť odpruženie v kolese 
(„in-wheel suspension“).

V základnom segmente vozidiel si môžeme 
predstaviť implementáciu pasívnych po-
mocných systémov, ako sú ADC (frekvenčne 
závislé systémy) a hydraulické obmedzo-
vacie systémy (progresívne hydraulické 
dorazy), čo je v poslednej dobe oceňované 
riešenie vyvinuté spoločnosťou KYB v spo-
lupráci s PSA. V prípade segmentu automo-
bilov strednej triedy bude trendom použitie 
variabilného tlmenia (variabilné výkonové 
charakteristiky tlmiča) v jednoduchých kon-
figuráciách (2 charakteristiky tlmenia vybe-
rané automaticky alebo manuálne), zatiaľ 
čo v prípade systémov zameraných na vyšší 
prémiový segment vozidiel, riešenia ako in-
teligentná regulácia tlmenia KYB (Intelligent 
Damping Control), trend s 1 ventilom alebo 
2 ventilmi (najlepšie riešenie) spolu s tech-
nológiou skenovania vozovky, ktorú už mož-
no vidieť v najnovšom vývoji OE KYB v spolu-
práci so spoločnosťami Lexus, Toyota a PSA.
Ďalším krokom sú aktívne odpruženia, aj 
keď hromadná implementácia tejto tech-
nológie je ešte ďaleko. Tieto riešenia majú 
širokú škálu funkcií, vrátane kontroly vibrá-
cií, kontroly stabilizácie vozidla (ktorá ob-
medzuje nakláňanie, predkláňanie a pokles 
vozidla), ovládania riadenia a výšky karosé-
rie pre maximálnu aerodynamickú účinnosť.
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Máme to v DNA
Už viac ako storočie je spoločnosť KYB 

jedným z najväčších svetových výrobcov 
hydrauliky. Každý týždeň sa v automobi-

lovom priemysle pre trh originálnych 
dielov a aftermarket vyrobí viac ako 

milión tlmičov KYB.

Každé piate auto vyrobené na svete je 
vybavené tlmičmi KYB.



Skúsenosti a 
INOVÁCIE
v jednom programe

DELPHI TECHNOLOGIES PREDSTAVUJÚ NOVÝ PROGRAM PALIVOVÉHO 
SYSTÉMU POSKYTUJÚCEHO AUTOSERVISOM MOŽNOSTI ROZVOJA.

Delphi Technologies, priekopník v oblasti 
pohonných technológií a poskytovania kom-
plexných riešení a služieb, rozširuje svoju po-
nuku v oblasti palivových systémov. Viac ako 
80 rokov skúseností s dodávaním dielov pre 
prvú montáž (OE) a vynikajúce znalosti o sys-
témoch vstrekovania paliva, umožnili spoloč-
nosti Delphi Technologies rozšíriť svoju po-
nuku náhradných dielov o palivové čerpadlá 
a palivové moduly, elektronické a hydrome-
chanické diagnostické nástroje a odbornú 
technickú podporu. Vďaka komplexnému 
riešeniu pre trh s náhradnými dielmi vytvo-
renému s ohľadom na potreby zákazníkov, 
môžu teraz autoservisy svojim zákazníkom 
ponúknuť tie najkvalitnejšie opravy palivové-
ho systému, a to vo všetkých značkách auto-
mobilov.

NAJVÄČŠIE POKRYTIE AUTOMOBILOVÉHO 
PARKU V ROKU 2020

Palivové čerpadlá vyrobené spoločnosťou 
Delphi Technologies, priamym dodávateľom 
dielov pre prvú montáž pre popredných vý-
robcov automobilov, sú nainštalované vo 
viac ako 7 miliónoch automobilov po celom 
svete, vrátane vozidiel Volkswagen a PSA. 
Uvedenie náhradných dielov palivového 
čerpadla na trh pre tieto a ďalšie populárne 
spôsoby využitia bude prebiehať postupne 
v roku 2020. Ponuka sa takto zvýši na viac 
ako 1 000 náhradných dielov pre viac ako 12 
000 typov využitia. Delphi Technologies zave-
dením 200 nových referencií na trh ponúkne 
svojim zákazníkom prístup k radu výrobkov 
pokrývajúcich 90% európskeho automobilo-
vého parku.

NAJČERSTVEJŠIE INOVÁCIE V PALIVOVÝCH 
SYSTÉMOCH

Náš sortiment produktov ťaží z technologic-
kej prevahy, ktorú získala spoločnosť Delphi 
Technologies, a ktorej výsledkom je vytvore-
nie viac ako 30 patentovaných, inovatívnych 
riešení so špecifikáciou OE a registrácia 150 
patentov na konštrukciu modulov a palivo-
vých čerpadiel. Najnovším riešením spoloč-
nosti je palivové čerpadlo vyrobené z eloxo-
vaných hliníkových komponentov, ktoré sú 
oveľa odolnejšie než akýkoľvek iný materiál 
bežne používaný na výrobu palivového čer-
padla. Medzi ďalšie riešenia patrí: kotva po-
krytá vstrekovo aplikovanou látkou, ktorá 
chráni vinutie čerpadla pred koróziou, a nový 
uhlíkový komutátor s dvojnásobnou trvanli-
vosťou v porovnaní s medenými komutátor-
mi, ktoré sa bežne používajú v riešeniach na 
trhu s náhradnými dielmi.
Ďalšou výhodou je, že všetky produkty Delphi 
Technologies sú pre spaľovacie motory ľahko 
rozpoznateľné podľa živej modrej farby na 
vrchu palivového čerpadla a hornom kryte 
modulu, a taktiež vďaka materiálu použité-
mu na výrobu filtra.
„Naša vášeň pre inovácie nás vedie k vytvá-
raniu ešte lepších produktov“, dopĺňa Bo-
uveyron. „Tento nový projekt ukazuje, ako 
sme odhodlaní podporovať prevádzky našich 
zákazníkov prostredníctvom priekopníckych 
riešení a špičkovej ponuky na trhu s náhrad-
nými dielmi.“
Viac informácií o programe pre palivové sys-
témy nájdete na stránkach:
www.delphiaftermarket.com alebo 
www.delphicat.com.
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Využité 
znalosti OE

Popredné pokrytie 
automobilového 
parku

Pokročilá 
diagnostika

Palivový systém, 
ktorý poháňa vašu firmu

Ako svetový líder v palivových systémoch spája-
me viac ako 100 rokov skúseností s výrobcami 
OEM s inovatívnymi riešeniami pre trh s náhrad-
nými dielmi, aby sme vám priniesli to najlepšie 
z oboch svetov. Naša inovatívna ponuka na trhu 
s náhradnými dielmi kombinuje odborné znalos-
ti, špičkové pokrytie vozového parku a pokročilú 
technickú podporu, aby sme zákazníkom zaistili 
prístup ku komplexným službám.

© 2020 Delphi Technologies. All rights reserved.



Samovoľné rozpájanie alebo uvoľnenie skrutkového spoja vonkajším pôsobením ako 
sú vibrácie, tepelná rozťažnosť, korózia alebo nedostatočný uťahovací moment môže 
skončiť zle. Tekuté zaistenie závitov je preto často používanou, alternatívnou metódou 
na rozdiel od mechanického zaistenia. 

V mnohých oblastiach, v ktorých záleží na 
absolútne pevnom skrutkovom spoji sa 
v zásade môžu použiť dve riešenia. Mecha-
nické zaistenie ako napr. pružné podložky, 
ploché podložky alebo poistné matice. Tieto 
spojenia majú nevýhodu, že časom stráca-
jú pôvodnú predpínaciu silu. Výnimkou sú 
však skrutky s driekom, ktoré môžu vytvoriť 
a udržať v spojení potrebné upnutie, teda 
napríklad skrutky s valcovitou hlavou. Hlbší 
dôvod straty predpínacej sily treba hľadať 
v tom, že kontaktná plocha skrutky v závite 
má len 15% až 20%, v závislosti od stúpania 
závitu, a tým umožňuje v závite aj menšie 
pohyby. Na zväčšenie kontaktnej plochy 
a na znemožnenie pohyblivosti v závite sa 
môže použiť chemické zaistenie závitov. 

Jednoduché použitie

Dôležité pri aplikácii je pochopenie pô-
sobenia. V prípade tekutého zaistenia ide 
o anaeróbne lepidlo. Znamená to, že kvapa-
lina reaguje výlučne bez prítomnosti vzdu-
chu a s kovovým povrchom. Tieto kovy mu-
sia byť takzvané aktívne materiály, ako napr. 
oceľ, mosadz, meď, železo alebo bronz. Ak 
by sa mal použiť pasívny materiál ako nehr-
dzavejúca oceľ alebo hliník, tak treba v jed-
notlivom prípade odskúšať, v akej miere sa 
môže spustiť chemická reakcia. Tekuté za-
istenie sa nanáša priamo na vyčistený závit 
skrutky a hneď bezprostredne potom sa zo-
skrutkuje. Vzhľadom na kapilaritu sa môže 
nanášať aj po montáži, pokiaľ je miesto apli-
kácie prístupné. Ďalšou výhodou tekutého 
zaistenia je, že bráni korózii v závite. Lepenie 
a tesnenie teda priamo súvisia a preto sa 
považuje za vhodný aj pojem tesniaci tmel.

V čom sa teda líšia obidve tekuté zaistenia

El-Loc 43 stredne pevné je vhodné na prie-
mery závitov do veľkosti M 36 a dá sa de-
montovať bežným náradím. Na rozdiel od 
neho je El-Loc 70 veľmi pevné a je najvhod-
nejšie na závity do M 20. Z dôvodu vyššieho 
uvoľňovacieho momentu El-Loc 70 sa na 
demontáž odporúča skrutkový spoj najprv 
dobre zohriať. Pri teplotách nad 200°C bude 
tekuté zaistenie pastovité. Pre obidve platí 
pri používaní teplotný rozsah od -55°C do + 
180°C. Pevné sú obidve po asi 10 minútach, 
funkčnú pevnosť dosiahnu po 3 – 6 hodinách 
a definitívnu pevnosť po 12 – 24 hodinách. 
Veľké teplotné rozsahy vychádzajú z daného 
páru materiálov a teploty prostredia. Obidva 
produkty sú odolné voči minerálnemu oleju, 
syntetickému oleju, pohonným hmotám, 
chladiacim kvapalinám a mnohým iným 
médiám.

Výhody nového tekutého zaistenia

• Obidve nové tekuté zaistenia sú zarade-
né ako ekologické, čo znamená, že pri 
spracovaní nevznikajú žiadne látky, ktoré 
podliehajú označovaniu.

• Nové pružné fľaše s integrovaným otoč-
ným uzáverom majú veľkú výhodu, pre-
tože sa dajú používať len jednou rukou 
a dajú sa teda veľmi presne nanášať 
a dávkovať.

• Navyše ponúka firma Elring obidve teku-
té zaistenia v dvoch rôznych veľkostiach 
fliaš. V 10ml a 50ml.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpeč-
nostných údajov na www.elring.de.

Výhody tekutého zaistenia Elring  
v porovnaní s bežnými mechanickými 
upevňovacími prostriedkami

• obmedzenie relatívnych pohybov
• zabraňuje samovoľnému uvoľneniu 

skrutkových spojov 
• bezpečne utesňuje závitový spoj
• chráni pred koróziou v závite
• vysoká odolnosť voči vibráciám
• nedochádza k úbytku upínacej sily
• najjednoduchšia manipulácia

Príklady použitia

Motor
• skrutkový spoj zotrvačníka
• skrutkový spoj remenice kľukového 

hriadeľa
• skrutkový spoj nosiča vačkového 

hriadeľa

Automobil
• závesy dverí
• čap nápravy
• strmene bŕzd

Ďalšie
• riadidlá bicykla
• motocykel kryt na spojku / alter-

nátor

Viac informácií
nájdete vo video- 
prezentácii.

Nové tekuté 
zaistenie závitov  
ELRING  
DAS ORIGINAL
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www.denso-am.eu
www.denso-technic.com/cs

KEDY ZVOLIŤ 
SVIEČKY DENSO?

 

Keď chcete to najlepšie. Žeraviace sviečky 

DENSO sa ohrievajú na extrémne teploty neuveri-

teľne rýchlo a zakaždým zabezpečujú dokonalé 

naštartovanie motora a bezkonkurenčný výkon. 

Je to správna voľba.

Vyberte si Denso. Osloboďte svoju myseľ.

Komponenty dieslových 
MOTOROV

DENSO JE TRETÍM NAJVÄČŠÍM VÝROBCOM COMMON RAIL SYSTÉMOV 
NA SVETE. SPOLOČNOSŤ UŽ DESIATKY ROKOV INVESTUJE DO VÝSKU-
MU A VÝVOJA, ABY ROZVÍJALA ČORAZ VÝKONNEJŠIE, EFEKTÍVNEJŠIE 
A SPOĽAHLIVEJŠIE DIESELOVÉ MOTORY S MINIMÁLNYMI EMISIAMI. 

DENSO bolo prvou spoločnosťou na svete, 
ktorá uviedla palivový systém common rail 
s piezo vstrekovačmi a tlakom v rozsahu 1 
800 barov. Ďalším úspechom spoločnosti 
je zavedenie systému common rail so vstre-
kovaním s najvyšším tlakom na svete (2 500 
barov), vďaka ktorému bolo možné znížiť 
spotrebu paliva až o 3%. V rámci programu 
dieselových komponentov pre sekundárny 
trh spoločnosť DENSO ponúka vstrekovače, 
vstrekovacie čerpadlá a SCV ventily, ktoré 
poskytujú špičkovú OE kvalitu. Mnoho z do-
stupných dielov DENSO sú unikáty na trhu 
s náhradnými dielmi a rôzne skupiny výrob-
kov umožňujú široké využitie, okrem iného 

vo vozidlách značiek Citroën, Fiat, Ford, 
Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel/
Vauxhall, Peugeot, Subaru a Toyota. 

VSTREKOVAČE 
Pokročilá konštrukcia vstrekovačov DENSO 
umožňuje presné vstrekovanie paliva pod vy-
sokým tlakom a jeho zmiešanie so stlačeným 
vzduchom v spaľovacej komore pre optimál-
ne spaľovanie. 

VSTREKOVACIE ČERPADLÁ 
Všetky vstrekovacie čerpadlá common rail 
DENSO na trhu s náhradnými dielmi sú uni-
kátne. Zaisťujú trvalo vysoký tlak nafty. Na 

trhu sú dostupné čerpadlá DENSO typov 
HP2, HP3 a HP4. Komponenty dieselového 
systému DENSO nie sú zameniteľné s dielmi 
konkurenčných výrobcov. 

VENTILY SCV 
Ventily SCV udržiavajú konštantný optimálny 
tlak paliva v dieselových motoroch, čo po-
máha udržiavať plný výkon, účinnosť a ľahké 
štartovanie motora. K dispozícii sú ventily 
SCV typov HP2, HP3 a HP4. Viac informácií 
o dieloch DENSO pre dieselové motory náj-
dete v elektronickom katalógu na adrese: 
www.denso-am.pl/e-katalog 



Nový produktový rad využíva dlhoročné skúsenosti značky naprieč automobilovým 
priemyslom a spĺňa potreby všetkých zúčastnených strán na trhu s náhradnými dielmi 
v rovnakej miere: karosárske dielne, montérov autoskiel a distribútorov náhradných 
dielov. 

TEROSON® BOND produkty sú schválené 
výrobcami OEM, otestované spoločnosťou 
DEKRA a sú v súlade s aktuálnymi technoló-
giami v oblasti čelných skiel, vrátane rastú-
cich požiadaviek na kalibráciu asistenčných 
systémov ADAS. Rad TEROSON® BOND bol 
zdokonalený s cieľom optimalizovať postup 
montáže skiel špecialistami v tejto oblasti 
a prostredníctvom lepidiel s nízkou vodi-
vosťou aj pomôcť technológiám asistencie 
riadenia.

Najdôležitejšia je bezpečnosť 

Na rozdiel od akýchkoľvek iných lepidiel na 
čelné sklá na trhu podstúpil rad TEROSON® 
BOND dodatočné nárazové testy podľa no-
vého Henkel štandardu. Tieto polyuretánové 
štrukturálne lepidlá samozrejme vyhovujú 
priemyselnému výkonnostnému štandar-
du FMVSS 212/208, ktorý testuje upevnenie 
čelného skla pri 100 % čelnom náraze a pri 
rýchlosti 48 km/h. Spoločnosť Henkel vyko-
náva aj vlastný štandard nárazových testov 
Henkel, v rámci ktorého testuje obvyklé 
podmienky pri havárii v meste s nižším pre-
sahom pri vyššej rýchlosti: 64 km/h, 40 % 
presah.  V porovnaní so štandardným testo-
vaním je torzné napätie, ktorému je v tomto 
teste vystavená karoséria vozidla, oveľa vyš-
šie, čo posúva bezpečnostný štandard.  

Pre všetky práce

Ide o kompletný systém lepenia čelných 
skiel, ktorý zahŕňa sedem polyuretánových 
konštrukčných lepidiel a doplňujúci rad 

produktov, ako napríklad čistič, aktivátor, 
aplikačná pištoľ a ďalšie príslušenstvo. Le-
pidlá na čelné sklá TEROSON® BOND sú jed-
nozložkové alebo dvojzložkové polyuretány. 
Jednozložkové produkty sú vytvrdzované 
vlhkosťou, zatiaľ čo dvojzložkové lepidlá po-
núkajú zrýchlené vytvrdzovanie v každom 
počasí a výbornú manipuláciu, najmä pri 
ťažkých čelných sklách. 

Spolu zabezpečujú, aby na každú prácu 
existovalo to správne lepidlo.  Toto je dôle-
žité, keďže spoj nielen zlepší torznú tuhosť 
vozidla až o 40 %, ale poskytuje aj odol-
nosť voči nárazom, a tak chráni pasažierov 
a zabezpečuje efektívne otvorenie airbagov. 
Ďalšie informácie nájdete 
na www.teroson.sk

o úroveň vyššie

Lepidlá Teroson® 
Bond posúvajú 
bezpečnosť

Značka TEROSON®, ktorá má viac 
ako 120 ročnú históriu, prichádza 
s vynoveným produktovým radom 
na lepenie čelných skiel  
TEROSON® BOND.

Produkt TEROSON
BOND 15 

TEROSON
BOND 60

TEROSON 
BOND 60 True 

Primerless

TEROSON  
BOND 480

Bezpečný čas 
odjazdu 15 min 60 min 60 min 8 h

Čas zasklievania 15 min 16 min 25 min 25 min

Ťahanie Vynikajúci Vynikajúci Dobrý Dobrý

Padanie  
(Stabilita húsenice) Vynikajúci Vynikajúci Vynikajúci Dobrý

Vodivosť Nízka Veľmi nízka Nízka Vodivý

Vzhľad Matný Matný Matný Matný

Objednávacie  
číslo IC SK

 TER BOND15 
310ML

 TER BOND60 
310ML / TER 
BOND60 SET

TER BOND60 
TRUE PRIM 

310ML

  TER BOND480 
310ML / TER 

BOND480 SET

Pôvodné číslo  
IC SK

 TER PU 8599 
HMLC CR310ML

TER PU 8597 
HMLC CR310ML 
/ TER PU 8597 

HMLC SET

-
TER PU 8590 
CR310ML / -

Akciová cena IC SK  12,90 € 12,00 € / 24,00 € 13,90 €  5,90 € / 16,90 €

Akciová cena Inter Cars Slovenská republika, bez DPH s dovozom, platná do 31.8.2021.
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BEZPEČNE
NASLEDUJTE SVOJU

CESTU S AISIN
Aisin Europe je jedným z popredných medzinárodných automobilových výrobných 
spoločností. Náš dôraz na kvalitu spôsobil, že sme si vyslúžili dôveru v prémiovom 
segmente. Pre naše výrobky OE uplatňujeme úplne rovnaké štandardy pre kvalitu ako 
pre výrobky vyrobené pre trh s náhradnými dielmi.

Všetky naše výrobky vyrábame pomocou veľmi prísneho systému kontroly kvality, 
ktorý monitoruje každý krok v životnosti výrobkov, od návrhu cez výrobu až po balenie 
a prepravu.
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