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Všetko, čo ste chceli vedieť 
a báli ste sa opýtať

YOUNG CAR MECHANIC
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Pavol Jajcay víťazom  
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Poprední svetoví výrobcovia automobilov si vyberajú 
výrobky Monroe, aby v najnovších modeloch automobilov 
zaistili vynikajúce jazdné vlastnosti a najlepšiu 
ovládateľnosť. Dovoľte, aby sme vašim zákazníkom 
poskytli rovnaké výhody. 

Monroe. Od roku 1916 sa riadi 
kvalitou a inováciami.
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PRIPOJTE SA K LÍDROM, KTORÍ 
SI VYBERAJÚ MONROE®
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Pandemická situácia nám ešte neumožnila plánovať a orga-
nizovať veľké podujatia, na ktoré sme boli zvyknutí, ako na-
príklad koncoročnú Gala konferenciu, ale už dnes začíname 
s dvoma zásadnými aktivitami. Tou prvou sú školenia pre-
zenčnou formou a na stránke intercars.sk už teraz nájdete 
zopár možností, ako svoje technické znalosti o čosi vylepšiť. 
Najžiadanejšou témou je, samozrejme, elekromobil alebo 
hybridný pohon. Je nám jasné, že najbližšie roky elektro-

mobilita ešte nebude v našich nezávislých servisoch dominovať, ale je dobré mať 
aj v tomto segmente prehľad. Legislatívne požiadavky, príprava personálu, vybave-
nie servisu a podmienky pre servisné úkony. Samozrejme potreba dobíjacích staníc, 
auto predsa neodovzdáme vybité. Školenie je teda pre všetkých mechanikov, ktorí si 
chcú rozšíriť svoje znalosti v oblasti alternatívnych pohonov. 

Ak sledujete Formulu 1, aj tá prichádza so zaujímavou alternatívou k elektromobilite. 
F1 tak trochu bojuje so svojou identitou. Na jednej strane, chce byť na vrchole tech-
nických možností a predznamenávať vývoj mobility , na druhej strane pokiaľ tento 
vývoj znamená elektro, už dnes tu je Formula E. A tak má F1 nový cieľ, vývoj paliva 
budúcnosti. Tým je tzv. drop-in palivo a malo by pochádzať zo 100% obnoviteľných 
zdrojov. Energetická hustota nového paliva by mala byť rovnaká ako súčasné fosílne 
palivá využívané v F1, čo znamená, že autá budú rovnako rýchle ako dnes. Novinku 
chcú nasadiť do roku 2026. Určite bude zaujímavé sledovať celý ten vývoj a ďalšie pri-
chádzajúce alternatívy mobility. Je úžasné, že sme vôbec pri tom a výsledok sa nedo-
zvieme len z učebníc dejepisu a fyziky ako v prípade prechodu od parných strojov. 

Tou druhou obnovenou aktivitou sú VIP dovolenky a ako prvá sa po ročnej prestávke 
predstaví naša tradičná lyžovačka v Nassfelde. Samozrejme, budeme sledovať situ-
áciu ako v Rakúsku, tak v Taliansku ohľadne obmedzení, ktoré, predpokladám, že 
budú. Všetko pripravíme s ohľadom na zodpovednosť a bezpečnosť všetkých účast-
níkov, ale hlavný odkaz pre Vás, našich zákazníkov je, že chceme lyžovačku obnoviť 
a už dnes prebiehajú prípravy či už s agentúrou Wondericon, alebo aj so Slávom Ju-
rkom. Sledujte teda našu VIP Prémiu, pretože už čoskoro spustíme prihlasovanie! 
A keď sme pri VIP Prémii, pribudla novinka, a ak svoje body neminiete na lyžovačku, 
zvážte, či nepodporíte jednu z nadácii, ktoré sa do vernostného programu dostali, 
najmä ak by vám mali body pre skončenú platnosť prepadnúť! Deti, ktoré tieto 3 na-
dácie podporujú to iste ocenia. O aké tri nadácie sa jedná, ale aj oveľa viac sa dozvie-
te pri čítaní tohto jesenného čísla časopisu IC Journal.

Prajem Vám ničím nerušenú  
pohodu pri jeho čítaní.
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Účinný nástroj propagácie
vášho servisu na internete

Najlepší vyhľadávač autoservisov
a služieb motoristom

Zoskenujte QR kód vašim smartfónom a prejdite na stránku s ponukou

www.motointegrator.sk

Nové možnosti  
prezentácie vášho 
AUTOSERVISU
na internete

Autoservisy využívajúce v Motointegratore 
účet Premium môžu na svoje stránky pri-
dávať vlastné propagačné akcie pre zákaz-
níkov. Vytvorené a zverejnené ponuky sa 
navyše zobrazujú na špeciálnej stránke, kde 
si zákazníci sami môžu prezerať a vyhľadá-
vať ponuky konkrétnych servisných služieb. 
Z pohľadu potenciálneho zákazníka servi-
su to funguje tak, že navštívi webstránku 
s akciami, vyberie si akciu, ktorá ho zaujala 
a buď potvrdí zdieľanie svojej polohy, ale-
bo si vyberie z rôznych kategórií služieb. 
Na základe tohto výberu sa zobrazia všetky 
propagačné akcie v servisoch, ktoré spĺňajú 
uvedené kritériá. Zákazník má tiež možnosť 
overiť si aktuálnu ponuku zvýhodnených 
akcií aj priamo presmerovaním na webové 
stránky daného servisu. 

Kvalita už nestačí, rozhodnúť môže 
zaujímavá ponuka pre zákazníka

Vodiči, ktorí vyhľadávajú kvalitné servisy, no 
zároveň chcú využiť výhodné ponuky v nich, 
sú stále veľmi veľkou skupinou potenciál-
nych zákazníkov. Túto skutočnosť potvrdzu-
je pomerne vysoká popularita webových 
stránok, ktoré uverejňujú propagačné po-
nuky od poskytovateľov služieb z mnohých 
odvetví. Veríme, že táto novinka v Motoin-
tegratore je úspešnou reakciou na potreby 
dnešných spotrebiteľov. Motointegrator sa 
ale líši od podobných webových stránok 
tým, že užívateľ účtu Premium môže pro-

pagovať svoje služby a získavať tak nových 
zákazníkov bez platenia akejkoľvek provízie 
a zároveň zverejňovať vlastné ponuky a ak-
cie bez akýchkoľvek obmedzení. 

Standard alebo Premium?

Servisy propagujúce svoje akcie, či špeciál-
ne ponuky prostredníctvom Motointegrato-
ra sa môžu k zákazníkom dostať pomocou 
jedného z dvoch dostupných typov účtu – 
Standard alebo Premium, ktoré sa líšia svo-
jimi funkcionalitami. V rámci účtu Standard 
vám stránka servisu na Motointegratore 
umožňuje prezentovať len základné údaje, 
ako napríklad názov servisu, adresu a te-
lefónne číslo, a umožní vám tiež napríklad 
dohodnúť si termín prostredníctvom kon-
taktného formulára. 

Úroveň účtu Motointegrator Premium vám 
umožní využívať mnohé ďalšie možnosti 
platformy, napríklad detailný popis služieb 
servisu, predstavenia cenníka a galérie foto-
grafií, či získaných certifikátov. V rámci účtu 
Premium je tiež možné uviesť špecializáciu 
servisu, prípadne profesionálne vybavenie 
dielne. 

Môžem získať Motointegrator účet 
Premium aj zadarmo?

Servisy vstupujúce do Motointegratora 
môžu účet Premium využívať, s ohľadom 

na svoj obrat dosiahnutý nákupmi od spo-
ločnosti Inter Cars, dokonca aj bezplatne, 
konečná cena sa totiž stanovuje vždy indi-
viduálne.

Bez ohľadu na to, aký účet na Motointegra-
tore plánujete využiť, neexistujú žiadne ob-
medzenia na získanie určitého počtu zákaz-
níkov alebo počtu zobrazení stránky servisu. 
Motointegrator je ľahko použiteľný a efektív-
ny nástroj, ktorý vám umožní minimalizovať 
čas a náklady vynaložené na propagáciu 
aktivít na internete, na ktoré dnes musí pa-
mätať každý moderný autoservis.

MOTOINTEGRATOR NEZASTAVUJE SVOJ 
NEUSTÁLY ROZVOJ A UVÁDZANIE NOVÝCH 
FUNKCIONALÍT 
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Účinný nástroj propagácie
vášho servisu na internete

Najlepší vyhľadávač autoservisov
a služieb motoristom

Zoskenujte QR kód vašim smartfónom a prejdite na stránku s ponukou
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POZNÁME VÍŤAZOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE MLADÝCH AUTOMECHANIKOV

Young car 
MECHANIC
V dňoch 21. a 22. augusta súťažilo sedem najlepších mladých 
automechanikov zo siedmich rôznych európskych krajín o titul 
Young Car Mechanic za rok 2021. Boli to dva dni plné súťaživosti, 
emócií, ale aj vzájomného rešpektu a priateľstva. Komu sa podarilo 
dosiahnuť na stupeň víťazov a kam ďalej sa súťaž posunie 
do budúcna?

2021
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Young Car Mechanic je súťažou každoročne podporovanou známymi značkami na trhu osob-
ných a nákladných automobilov, ktoré dodávajú náhradné diely a garážové vybavenie. Kaž-
dý z nich cielene a zodpovedne podporuje vytváranie atraktívnych možností, ako preniesť 
aktuálne znalosti a zručnosti potrebné pre servis automobilov na mladú generáciu. Partner-
mi tohtoročného medzinárodného finále boli Bosch, Castrol, Continental, Elring, Febi, Man-
n+Hummel, Meyle, Motoremo, Scheffler, Valeo a ZF Aftermarket. Podpora týchto spoločností 
potvrdzuje, aký dôležitý a potrebný je tento projekt pre priemysel. Projekt tiež získal podporu 
aj z programu EÚ Erasmus+.

Titul Young Car Mechanic 2021 získal zástupca Maďarska - Zsolt Ölbei z Technickej školy 
automobilového priemyslu a mechaniky Sándora Lukácsa - Odborné centrum Győr, aj 
vďaka podpore svojho učiteľa Pétera Őriho. Nasledoval zástupca Poľska - Łukasz Pajor 
z komplexu automobilových škôl pomenovaného po Tadeuszovi Tańskom v Nowom 
Sączi, pod odborným dozorom učiteľa Jarosława Adamczyka. Tretie miesto obsadil Edvinas 
Mortunas z Vilniuskej školy automobilovej mechaniky a obchodu v Litve, ktorého na sú-
ťaž pripravoval jeho učiteľ Vitalij Kabelis.

Kvalitná súťaž aj vďaka silným partnerom

Najlepší z najlepších

Kam sa posunie-
me v budúcom 
ročníku?
Treba však zdôrazniť, že každý zo 
súťažiacich prejavil obrovské nasa-
denie a vôľu súťažiť, a preto nikto 
zo zúčastnených v ten deň neodišiel 
s prázdnymi rukami. Veľká vďaka 
patrí partnerom akcie, ktorí pripra-
vili zaujímavé odmeny, čím ocenili 
nielen všetkých študentov, ale aj ich 
učiteľov.
Podľa nového nastavenia súťaže 
bude budúcoročné medzinárodné 
finále zorganizované v krajine ak-
tuálneho víťaza. Na budúci rok teda 
mladí automechanici, ktorí sa roz-
hodnú zabojovať o titul Young Car 
Mechanic 2022, odcestujú do Ma-
ďarska, odkiaľ pochádza Zsolt Obei.
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Pomáhajme s 
VIP PRÉMIOU

Na stránke VIP Prémie od teraz nájdete aj ka-
tegóriu „Nadácie“. Aktuálne môžete prispieť 
niektorej z troch organizácií: Nadácii Kvapka 
nádeje, Nadácii detského kardiocentra ale-
bo občianskemu združeniu Svetielko náde-
je. Všetky tri nadácie sa venujú pomoci de-
ťom s vážnymi diagnózami, ktorých liečba je 
nie len finančne, ale aj psychicky zaťažujú-
ca pre celú rodinu. Radi by sme, aj s vami, 
našimi zákazníkmi, prispeli k tomu, aby sa 
náročný život ťažko chorých detí a ich rodín 
stal jednoduchším a príjemnejším.

VERNOSTNÝ PROGRAM VIP PRÉMIA JE TU PRE NAŠICH 
ZÁKAZNÍKOV UŽ OD NAŠICH ZAČIATKOV NA SLOVENSKOM 
TRHU. JEHO SÚČASŤOU JE NIEKOĽKO TISÍC ZÁKAZNÍKOV, 
KTORÍ ZBIERAJÚ VIP BODY, KTORÉ MÔŽU VYUŽIŤ NA 
NÁKUP RÔZNYCH UŽITOČNÝCH PRODUKTOV. MY V INTER 
CARS VERÍME, ŽE KEĎ SA TAKÉTO MNOŽSTVO ĽUDÍ SPOJÍ, 
DOKÁŽEME SPOLU VEĽKÉ VECI, PRETO SME SA ROZHODLI 
PROSTREDNÍCTVOM VIP PRÉMIE VYTVORIŤ MOŽNOSŤ 
POMÔCŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ.

Občianske združenie  
Svetielko nádeje
Svetielko nádeje je občianske združenie 
zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie 
života detí a mladistvých s onkologickým 
alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. 
Usilujú sa pozitívne vplývať na verejnosť, 
aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať si-
tuáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich 
prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.
Víziou OZ Svetielko nádeje je, aby bola všet-
kým deťom a rodinám na Slovensku poskyt-
nutá všetka a tá najlepšia pomoc a podpo-
ra, ktorú potrebujú pri zvládaní závažného, 
najmä onkologického ochorenia dieťaťa. 
Zároveň, aby bola zabezpečená potrebná 
prevencia a včasná diagnostika závažných 
ochorení detí a mladistvých na najvyššej 
medicínskej úrovni. Svetielko nádeje sa usi-
luje napĺňať túto víziu najmä v súčinnosti 
s Detskou fakultnou nemocnicou s polik-
linikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej 
detským onkologickým oddelením. Svoje 
služby poskytujú deťom a rodinám zo spá-
dovej oblasti nemocnice, teda najmä v ob-
lasti Banskobystrického a Žilinského kraja.

Nadácia detského  
kardiocentra
Detské kardiocentrum vzniklo v roku 1992 
ako jedinečné pracovisko svojho druhu, no 
vedenie veľmi rýchlo zhodnotilo, že pokrok 
v tak náročnej špecializácii a zdokonaľova-
nie diagnostických a liečebných postupov 
pre záchranu životov malých kardiologic-
kých pacientov bude finančne mimoriadne 
náročná a bez pomoci verejnosti nedosiah-
nuteľná. Preto celkom prirodzene využili 
možnosť, ktorú v danej dobe legislatíva po-
skytovala a založili Nadáciu Detského kar-
diocentra. 

Cieľom Nadácie detského kardiocentra je 
podporovať všetky aktivity, vedúce k zlep-
šeniu komplexnej starostlivosti o deti so srd-
covými chybami, ktoré sú liečené v Detskom 
kardiocentre. Hlavným princípom činnosti 
nadácie je vytváranie finančných zdrojov 
na skvalitnenie diagnostických a liečebných 
postupov, databázového spracovania medi-
cínskych údajov, optimalizáciu pobytu na 
tomto oddelení pre deti, ich rodičov a po-
dobne.

Nadácia  
Kvapka nádeje
Nadácia Kvapka nádeje bola založená s cie-
ľom trvale a kontinuálne podporovať lie-
čebné, školské, kultúrne a sociálne potreby 
chorých detí, a to predovšetkým detí po-
stihnutých nádorovým ochorením, ľudovo 
nazývaným rakovina. 

Aktivity nadácie sú zamerané na pomoc pri 
financovaní prístrojového vybavenia a pre-
vádzky Transplantačnej jednotky kostnej 
drene Kliniky detskej hematológie a onko-
lógie Ústavu detských chorôb v Bratislave, 
Národného registra darcov kostnej drene 
SR, na pomoc pri zlepšení diagnostických 
postupov a liečebných metód v oblasti ra-
koviny a iných nádorových chorôb. Tiež sa 
angažujú v oblasti psychosociálnej opatery, 
podpore detských onkologických pacientov 
a ich rodín. Zaoberajú sa však aj podporou 
vedeckých aktivít, prioritne v oblasti liečby 
rakoviny a iných nádorových a onkologic-
kých chorôb a podporou hemato–onkolo-
gických centier v regionálnych nemocni-
ciach na celom Slovensku.
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Pomáhajme s 
VIP PRÉMIOU
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CONTINENTAL POKRAČUJE V ROZŠIROVANÍ SVOJHO 
PORTFÓLIA: PREMIÉRA VZDUCHOVÝCH TLMIČOV, 
KOMPRESOROV A TERMOSTATOV
Continental predstavuje na tohtoročnom 
veľtrhu automechanika tri nové produkty 
- tlmiče vzduchového pruženia, kompre-
sory a termostaty chladiacej kvapaliny, 
ktoré tak ďalej rozširujú komplexné port-
fólio automobilového dodávateľa. 

Novinkou v ponuke náhradných dielov Con-
tinentalu sú tlmiče a kompresory vzducho-
vého pruženia, ktoré budú na aftermarket 
dodávané ako originálny diel priamo zo 
sériovej výroby.. Produkty budú spočiatku 
dostupné pre modely VW a Audi, vrátane 
Audi A8, Audi Q7 a VW Touareg. V budúcnos-
ti bude portfólio rozšírené o ďalšie modely 
vozidiel. Ďalšou novinkou v sortimente sú 
termostaty chladiacej kvapaliny. Termosta-
ty v kvalite originálneho vybavenia presne 
riadi chladiaci okruh v motore, prispievajú 
k účinnému spaľovaniu a tým tiež pomáhajú 
znižovať emisie CO2. V rámci pokračujúce-
ho rozširovania portfólia bude spoločnosť 

Continental vo strednodobom horizonte 
ponúkať tiež termostaty pre elektromobily. 
V oblasti pohonných systémov spoločnosť 
predstavuje tiež komponenty remeňového 
pohonu pre tepelný management. Patria 
medzi ne najmä elektricky riadené vodné 
čerpadlá, ktoré regulujú teplotu motora 
v závislosti na aktuálnom zaťažení. Mimo 
to spoločnosť Continental predstavuje tiež 
hnacie remene pre remeňové štartovacie 
generátory (BSG - belt-starter generator) 
a hybridné pohonné jednotky.

Novinky  
v motosvete
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Brzdové doštičky ATE Ceramic obsadili prvé 
miesto v renomovanom ADAC teste bŕzd, 
v konkurencii piatich ďalších značiek, s cel-
kovou známkou 1,7 (Dobrý). ADAC testoval 
celkom šesť rôznych značiek brzdových do-
štičiek a brzdových kotúčov, vrátane origi-
nálneho vybavenia, rôzne značkové a špor-
tové brzdy a lacné brzdy.

V teste boli brzdové doštičky ATE Ceramic 
presvedčivé v kombinácii s ATE originálnymi 
brzdovými kotúčmi, a to z hľadiska opotre-
benia, kedy s prehľadom porazili všetkých 
ostatných konkurentov: V teste reálneho 
brzdenia, ale aj za extrémneho cyklického 
brzdenia získali celkovú známku 1,0 - o viac 
ako jednu známku menej než ďalší najlepší 

výrobok. V testovaní brzdnej dráhy dosiahli 
druhý najlepší výsledok (1,5) a vykazovali 
dobré trecie vlastnosti. ATE je značka tech-
nologického koncernu a automobilového 
dodávateľa Continental. 

Spoločnosť Lumileds zavádza nový overo-
vací proces na ochranu vodičov pred náku-
pom falšovaných žiaroviek značky Philips. 
Jednoduchá kontrola v dvoch krokoch 
poskytuje okamžité výsledky a jej cieľom 
je bojovať proti rastúcej hrozbe autenticky 
vyzerajúcich falzifikátov, ktoré nespĺňajú 
normy, sú poruchové a môžu byť dokonca aj 
nebezpečné.

Skontrolujte si pravosť 
žiaroviek Philips

Kontrola originality halogénových žiaroviek 

Philips, LED retrofit alebo xenónových vý-
bojok je teraz možná v dvoch jednoduchých 
krokoch. Prvým z nich je naskenovanie QR 
kódu na bočnej alebo zadnej strane balenia 
pomocou inteligentného telefónu. Týmto 
spôsobom sa pripojíte ku stránke Philips 
na kontrolu pravosti (original.philips.com). 
Druhý krok vyžaduje, aby ste vyfotografovali 
predná časť balenia pomocou smartfónu, čo 
umožní webovej stránke za niekoľko sekúnd 
stanoviť, či je žiarovka originálnym produk-
tom Philips. Kontroly pravosti fungujú po 
celej Európe, na Strednom východe a v Af-
rike.

Divízia Automotive Aftermarket spoločnosti 
Schaeffler a jej dlhoročný obchodný partner 
Saleri Group odsúhlasili s okamžitým účin-
kom prevod celosvetových práv na značku 
Ruville na spoločnosť Saleri. Schaeffler tak 
pokračuje v transformácii svojej aftermarke-
tovej ponuky.

Všetky výrobky Schaeffler, ktoré boli pred-
tým ponúkané pod značkou Ruville, sú teraz 
uvádzané na trh pod značkou FAG. Týmto 
krokom spoločnosť Schaeffler dokončuje 
globálnu prestavbu portfólia divízie Auto-
motive Aftermarket, ktorá sa začala v roku 
2019 a ktorá začala spojením dielov pod-
vozku a riadenia, hnacích hriadeľov a ložísk 

pružné vzpery pod značkou FAG. Existujúce 
patenty, vzťahy so zákazníkmi alebo dodá-
vateľmi spoločnosti Schaeffler zostávajú 
prevodom značky nedotknuté.

Rozsiahle portfólio spoločnosti NGK 
SPARK PLUG na trhu s náhradnými diel-
mi pre osobné automobily bolo ešte viac 
posilnené uvedením troch nových zapa-
ľovacích sviečok a jednej novej žeraviacej 
sviečky. Štyri nové referencie sú určené 
pre výrobcov Ford, Audi, Seat, Škoda, Vol-
kswagen, Nissan, Opel a Renault. 

Položka DILTR6A8G je určená pre Ford Fiesta 
ST EcoBoost 1.5 (od modelového roku 2018), 
zatiaľ čo ILKER7B8DES je šitá na mieru naj-
novším verziám automobilov Audi A3 a Vol-
kswagen Golf (od modelového roku 2018) 
koncernu VW Group na CNG. Referencie IL-
KER7A8EGS Laser Iridium sa vzťahuje okrem 
iného na modely Audi A1, A3, Q2 a Q3, Seat 
Ibiza, Škoda Octavia a Superb a Volkswagen 
Golf a Passat (od modelového roku 2015).

Referenčné číslo Y1047AS je ďalším prírast-
kom do rozsiahlej série žeraviacich sviečok 
Yellow Box Line. Slúži veľkému počtu naj-
novších aplikácií so vznetovými motormi od 
spoločností Nissan, Opel a Renault (od mo-
delového roku 2010). 

Žeraviaca sviečka je vybavená technológiou 
AQGS (Advanced Quick Glow System), ktorá 
zaručuje vynikajúcu kvalitu a výkon. Kým 
referenčné číslo DILTR6A8G je v databáze 
TecDoc uvedené od polovice júna, ostatné 
zostávajúce sviečky budú k dispozícii od 
16. septembra 2021. Všetky nové referencie 
budú zahrnuté do budúceho katalógu zapa-
ľovacích a žeraviacich sviečok, ktorý bude 
uvedený na trh na jeseň 2021.

Brzdy ATE Ceramic  
víťazom ADAC testovania

Philips: Falzifikáty škodia všetkým

Schaeffler reorganizuje  
ponuku pre aftermarket

NGK rozširuje 
svoju ponuku 
zapaľovacích 
sviečok pre 
osobné autá
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Pobočka 
V MALACKÁCH
na novej adrese

Pobočku Malacky sme presťahovali  
na novú adresu pre ešte lepšiu a rých-
lejšiu dostupnosť tovaru pre našich 
zákazníkov. Od 18.10. nás v Malackách 
môžete navštíviť na Priemyselnej ulici 
5863 v pôvodných otváracích hodi-
nách. Tešiť sa môžete na nové, mo-
derné priestory, dobrú dostupnosť, 
dostatok parkovacích miest, či na 
novú galériu garážového vybavenia.

• viac ako 10 000 položiek  
okamžite k dispozícii

• rozšírenie rozvozov napojených  
na centrálny sklad v Senci

• nová galéria garážového  
vybavenia a pneuservisu

• bezproblémové parkovanie,  
ochotný a skúsený personál

• promptné a efektívne jednanie

Inter Cars Slovenská republika
Priemyselná 5863 | 901 01 Malacky

Kontakty:
034 / 3260 222
malacky@intercars.eu
www.intercars.sk

Novinky v Inter Cars

Otváracie hodiny: 

PO – PIA   8:00 – 17:00
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Vodík
Všetko, čo ste chceli vedieť  
a báli ste sa opýtať 

Redakcia časopisu AutoEXPERT v spolupráci so zástupcami Českej vodíkovej  
technologickej platformy pripravila seriál venovaný vodíku a jeho využitiu 
v doprave. Nasledujúci prvý diel je viac všeobecný, kedy formou otázok  
a odpovedí približujeme základné vlastnosti vodíka. V ďalších vydaniach budeme 
potom pokračovať v témach bližšie súvisiacich s oblasťou autoopravárenstva.

TÉMA: VODÍK
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Čo je to vodík?
Vodík je najľahší plynný chemický prvok, kto-
rý tvorí až dve tretiny celej vesmírnej hmoty. 
Odhaduje sa, že tvorí viac ako 30% celkovej 
hmotnosti Slnka. Ide o tretí najrozšírenejší 
prvok na Zemi, napriek tomu sa nevyskytu-
je takmer vôbec ako samostatná molekula, 
pretože je vysoko reaktívna a okamžite tvorí 
zlúčeniny. Vodík je všadeprítomný, či už vo 
forme vody, zemného plynu, alebo metano-
lu. Tým, že je najjednoduchším a najľahším 
prvkom, sa veľmi rýchlo pri úniku rozptyľuje 
do vzduchu. Vodík pri úniku neznečisťuje ži-
votné prostredie žiadnym spôsobom. Jedná 
sa o bezemisnú látku, ktorá nie je toxická 
a nemá žiadny zápach. Vodík je horľavý, ale 
horenie nepodporuje, pričom horí bezfareb-
ným plameňom.

Aké energetické vlastnosti 
má vodík?
Vodík je energeticky veľmi bohaté palivo (33 
kWh / kg) a ide tak v súčasnosti o priameho 
konkurenta najmä batériovým technoló-
giám. V priamom porovnaní vodíka s ba-
tériami je dnes lídrom v batériových tech-
nológiách automobilová spoločnosť Tesla, 
ktorej batérie dosahujú energetickú hustotu 
250-260 Wh / kg. Vodík má tak takmer 126x 
väčšiu energetickú hustotu na 1 kg. 

Každá technológia má však svoje nevýhody, 
a tou je u vodíka najmä jeho nízka objemová 
energetická hustota (3 kWh / m3 pri 20 ° C a 1 
baru). Nádrž, ktorá je schopná pojať naprí-
klad 6,3 kg vodíka, má teda celkovú kapaci-
tu 156 litrov (Hyundai Nexo).

Aké využitie má vodík?
Vodík je nosič (úschovňa) energie. Má široké 
uplatnenie v doprave, energetike i priemys-
le. V doprave je vodík hlavným konkurentom 
batériových elektromobilov (BEV). Vodíkové 
automobily (elektromobily s palivovými 
článkami) majú dlhší dojazd (600 km a viac), 
krátku dobu plnenia (cca 5 minút), fungujú 
lepšie za chladných podmienok, kedy do-
chádza k výrazne menším stratám dojazdu, 
a zároveň majú nižšiu spotrebu pri vyšších 
rýchlostiach. Strata dojazdu pri vyšších 

rýchlostiach sa rádovo rovná spaľovacím 
autám. Oproti batériám sa uprednostnenie 
vodíka predpokladá najmä u ťažkej náklad-
nej dopravy, autobusovej dopravy a ďalších 
typov prepravy na dlhšie vzdialenosti. Vo-
díková mobilita dnes funguje na princípe 
palivových článkov, ktoré vyrába elektrinu 
priamou elektrochemickou reakciou vodíka 
a kyslíka na vodu. Ako odpadová látka tak 
vzniká iba demineralizovaná voda a vzduch, 
ktorý je prečistený filtrom. S trochou nad-
sadenia tak možno povedať, že vodíkové 
automobily čistia planétu. Masovému roz-
voju elektromobily s palivovými článkami 
bráni iba vysoká obstarávacia cena a malá 
infraštruktúra plniacich staníc. Pri širšom 
uplatnení elektromobility s palivovými člán-
kami potom dôjde k dramatickému zníženiu 
obstarávacích cien vplyvom masovej pro-
dukcie.

Prečo vodík?
Základným predpokladom pre uplatnenie vodíka vo všetkých dotknutých sektoroch je pre-
chod na nízkoemisnú, prípadne bezemisnú ekonomiku. Vzhľadom k sústavným snahám štá-
tov naprieč všetkými kontinentmi sa hľadajú nové alternatívy rozvoja klimaticky neutrálnych 
technológií. Európska únia samotná si vytýčila pre rok 2050 cieľ dosiahnuť kompletnú klima-
tickú neutralitu, teda zachytávať a ukladať rovnaké množstvo emisií skleníkových plynov, aké 
bude do atmosféry vypúšťané. Samotný fakt rozvoja obnoviteľných zdrojov energie naprieč 
členskými štátmi potom vytvára priestor pre stabilizáciu ich nepredvídateľnej produkcie 
elektriny. Vodík v tomto prípade zohráva úlohu energetického nosiča, ktorý je vhodný najmä 
pre sezónnu akumuláciu a niektoré aplikácie mobility.
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Oproti batériám je  
uprednostnenie vodíka 
predpokladá najmä u ťažkej 
nákladnej dopravy, auto-
busovej dopravy a ďalších 
typov prepravy na dlhšie 
vzdialenosti.

TÉMA: VODÍK

Čo sú to palivové články a ako fungujú?
Palivové články v elektromobiloch sú v zásade malé generátory elektrickej energie, ktoré 
získavajú energiu z priamej elektrochemickej reakcie medzi kyslíkom a vodíkom. Vodík je 
uchovávaný v nádrži, z ktorej je privádzaný do palivového článku. V palivovom článku náj-
dete anódu, katódu a membránu s katalyzátorom. Vodík vstúpi do systému na strane anódy 
a kyslík na strane katódy. Vodík je na anóde rozložený na elektrón a vodíkový protón, ktorý 
je transportovaný membránou ku katóde, tam reaguje s prítomným kyslíkom. Produktom je 
len destilovaná voda a elektrická energia, navyše z palivového článku odchádza aj nevyužitý 
kyslík.

Ako sa vodíkový elektromobil tankuje?
Tankovanie prebieha na plniacich staniciach. Celý proces je veľmi podobný tankovaniu tra-
dičných fosílnych palív. Po pripojení plniacej pištole na ventil nádrže zatlačte páčku a celý 
systém sa postará o zvyšok práce. Plnenie nádrže trvá päť minút a poskytne autu plnú ka-
pacitu.

Ako sa odlišuje batériový elektromobil od toho  
s palivovým článkom?
Automobil s palivovým článkom je tiež elektromobil. Súčasťou auta je batéria, elektromo-
tor a palivový článok spoločne s nádržou na vodík. Na rozdiel od batériového elektromobilu 
majú elektromobily s palivovým článkom malú batériu s kapacitou rádovo v jednotkách kWh. 
Elektrina vzniknutá z palivových článkov sa ukladá do batérie, z ktorej si následne elektromo-
tor berie priamo elektrinu. Účinnosť takéhoto systému je kvôli pridaniu palivového článku 
do celého procesu cca o 40-50% nižšia ako u čisto batériového systému, napriek tomu je celý 
proces energeticky účinnejší ako v prípade spaľovacieho motora.

Ako sa vodík vyrába?
96% všetkého vyrobeného vodíka v súčas-
nosti pochádza z fosílnych palív. Do bu-
dúcnosti najpodporovanejším spôsobom 
výroby vodíka v Európskej únii je výroba vo-
díka elektrolýzou vody za použitia elektric-
kej energie z obnoviteľných zdrojov energie. 
Bohužiaľ, v dnešnej dobe výroba vodíka za 
využitie elektriny dosahuje celosvetovo cca 
4% podielu všetkej výroby. Navyše väčšina 
tohto vodíka je vedľajším produktom z vý-
roby chlóru technológií elektrolýzy soľanky 
- tzn. biely vodík (vzniknutý ako vedľajší pro-
dukt k ďalším chemickým reakciám).

Ak je vodík vyrábaný elektrolýzou vody 
a využitá elektrina pochádza z obnovi-
teľných zdrojov, je tento vodík nazývaný 
zeleným. Zelený vodík je bezemisný a má 
najväčší potenciál v otázke obmedzovania 
emisií skleníkových plynov. Pri elektrolýze 
vody dochádza v roztoku k štiepeniu che-
mickej väzby medzi vodíkom a kyslíkom za 
vzniku plynného vodíka a kyslíka. V súčas-
nosti sa celková účinnosť pohybuje okolo 
50-60% v závislosti na využití technológie 
elektrolyzéra. Na výrobu 1 kg vodíka je po-
trebných cca 9 l vody a cca 50 kWh elektric-
kej energie.

Aplikácia vodíka v mobilite
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Do budúcnosti  
najpodporovanejším  
spôsobom výroby vodíka  
v Európskej únii je výroba  
vodíka elektrolýzou vody 
za použitia elektrickej ener-
gie z obnoviteľných zdrojov 
energie. 

Anóda

Katóda

Kyslík

Odpad
(voda + teplo)

Princíp fungovania  
palivového článku  

na schéme Audi A7 
Sportback h-tron Quattro

Vodík

Elektrolyt 
(membrána)

Ako vychádza konfrontácia 
medzi batériovou elektro-
mobilitou a vodíkovými 
palivovými článkami?
Záleží na tom, koho sa pýtate a o akom type 
dopravy sa bavíme. Vodík a batérie by ale 
mali byť dve komplementárne technológie, 
ktoré sa budú vzájomne dopĺňať. Prečo?

Diaľková nákladná doprava: Vodík ponúka 
v súčasnosti väčší potenciál pre prepravu 
tovaru na dlhšie vzdialenosti. Aj napriek 
hypotetickej technologickej evolúcii batérií 
(batérie s pevným elektrolytom) je neprav-
depodobné, že do desiatich rokov bude 
možné do batérií dobiť také množstvo ener-
gie, aby bolo možné bez väčších problémov 
využiť zvýšenú kapacitu na dojazd nad 1000 
km. Súčasné batérie sú navyše veľmi ťažké 
a aj pri dvojnásobnom zvýšení energetickej 
hustoty zo súčasných 260 Wh na 1 kg batérie 
na 500 Wh na 1 kg by ste stále potrebovali 
pre vzdialenú prepravu nad 1000 km baté-
riu o minimálnej kapacite 1,5 MW a o váhe 
3 tony. Problémom je tiež dobíjanie takto 
markantného množstva elektrickej energie. 
Vodík môžeme do nákladného auta dopraviť 
aj výrazne rýchlejšie a neohrozovali by sme 
tým stabilitu prenosovej sústavy v čase do-
bíjania / tankovania. Vodík tak ponúka v sú-
časnosti väčší potenciál pre prepravu tovaru 
na dlhšie vzdialenosti.

Je vodík bezpečný?
Všetky palivá obsahujú vysokú koncentráciu energie a môžu tak byť za určitých podmienok 
nebezpečné. Vodík možno však považovať ako podobne bezpečný, alebo dokonca bezpeč-
nejší ako každé iné palivo. Vodíkové nádrže sú testované okrem štandardných crashtestov 
tiež tak, aby odolali streľbe z pušky. Nádrže dokážu odolať dvojnásobnému tlaku, než aký 
bude za štandardných podmienok možné dosiahnuť. Podobne bezpečné sú aj plniace sta-
nice, ktoré majú celý rad systémov zameraných na bezpečnosť pri práci s vysokým tlakom.

Výhodou v bezpečnosti použitia vodíka je aj jeho veľmi nízka hustota, kedy pri prerazení 
nádrže dôjde k jeho rýchlemu stúpania, preto sa neakumuluje v blízkosti nehody. Pri požiari 
tak dôjde k tvorbe plameňa, ktorý bude stúpať kolmo hore, a nedôjde tak k požiaru vozidla, 
ako je tomu u kvapalných fosílnych palív.

Článok publikujeme v spolupráci s časopisom AutoEXPERT
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Novinky  
V IC KATALÓGU

V IC KATALÓGU NEUSTÁLE 
PRIBÚDAJÚ VYLEPŠENIA 

A NOVÉ FUNKCIONALITY, ABY 
VAŠA PRÁCA S NÍM BOLA ČO 

NAJPRÍJEMNEJŠIA. POZRITE SA, 
ČO JE NOVÉ V IC KATALÓGU 
OD POSLEDNÉHO VYDANIA  

IC JOURNAL.

MOTOCYKLE
Na stránke venovanej 
motocyklom sme pridali 
pohyblivý panel s logami 
výrobcov, ktoré Vás po 
kliknutí presmerujú na 
webový katalóg daného 
výrobcu.

VYBAVENIE  
DIELNÍ
Dizajn stránky Vybave-
nia dielní bol komplet-
ne graficky prerobený 
a pre zjednodušenie 
navigácie rozdelený 
do štyroch hlavných 
sekcií a následných 
podskupín.
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Novinky  
V IC KATALÓGU

NOVÉ TLAČIDLÁ  
V OLEJOCH
Na hlavnú stránku Olejov sme 
pridali navigačné tlačidlá, kto-
ré Vás presmerujú na podsku-
piny sortimentov ako Brzdové 
kvapaliny, Aditíva, Lepidlá 
a ďalšia iná chémia.

VYHĽADÁVANIE PODĽA 
VIN CEZ HLAVNÉ 
VYHĽADÁVACIE POLE
VIN číslo už je možné vyhľadať  
aj cez hlavné vyhľadávacie pole.

SELEKCIA BRZDOVÝCH 
KOTÚČOV SKUPINY VAG
Jedinečná selekcia brzdových kotúčov 
(podľa PR čísla) pri zadaní VIN čísla pre 
automobily skupiny VW Group.
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To znamená, že je z bezpečnostných dôvo-
dov prístup k diagnostickým funkciám tých-
to automobilov obmedzený. Nebude možné 
pristupovať k diagnostickým funkciám pro-
stredníctvom týchto zabezpečených brán, ak 
nemáte zodpovedajúce komunikačné zaria-
denia akým je aj diagnostika LAUNCH s pri-
pojením na internet a v niektorých prípadoch 
aj platnú registráciu u príslušných výrobcov 
automobilov. 

 Systém zabezpečeného prístupu vám bez 
odblokovania umožní načítať dáta z vozidiel, 
na ktorých je nainštalovaný, ale neumožní 
vám na vozidle nič meniť (mazať chybové 
kódy, urobiť nastavenie / kalibrácie atď.). 
Niektorí výrobcovia automobilov začali za-
vádzať systém zabezpečeného prístupu už 
v roku 2017. Od septembra 2020 je táto me-
tóda ochrany prístupu k dátam automobilu 

povinným vybavením pre všetky nové typy 
vozidiel, ktoré výrobcovia uvedú na európsky 
trh podľa nariadenia (EÚ) 2018/858. Medzi vý-
robcov vozidiel, ktorí už zaviedli zabezpečený 
prístup, patrí FCA (Fiat, Chrysler, Alfa Romeo), 
Renault, Mercedes Benz a VAG. 

LAUNCH Europe ponúka svojim používate-
ľom funkcie, pomocou ktorých môžu vyko-
návať kompletnú diagnostiku zabezpečené 
s SGW.

Automobily chránené bezpečnostnou brá-
nou značiek Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Chrys-
ler, Lancia, Dodge / Ram a Jeep v spolupráci 
s Fiat Chrysler Automobiles (FCA) umožňujú 
vykonať zabezpečenú diagnostiku priamo 
s X-431 EURO TAB II, X-431 EURO PRO5 
a X-431 EURO PRO4. Aktuálnu cenu nájdete 
vo vašom eKatalógu Inter Cars.

SGW ČO ZNAMENÁ ZABEZPEČENÝ
PRÍSTUP (SGW)?

VÝROBCOVIA AUTOMOBILOV MUSIA CHRÁNIŤ SVOJE VOZIDLÁ PRED KYBERNETICKÝMI ÚTOKMI.  
RIEŠENÍM JE SYSTÉM ZABEZPEČENÉHO PRÍSTUPU DO ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV VOZIDLA. 

PROCES NÁKUPU PRE  
KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 
SGW S DIAGNOSTIKOU 
LAUNCH  
(V TEXTE UVEDENÉ MODELY) 

1. Koncový používateľ si kúpi od 
Inter Cars 1-ročnú licenciu funkcie 
LAUNCH FCA SGW  a získa LAUNCH 
Funkciu FCA SGW 1 -ročný licenčný 
kľúč. Aktivačný formulár a používa-
teľská príručka: launcheurope.de/
activation/

2. Koncový používateľ odošle for-
mulár na aktiváciu 1-ročnej licencie 
LAUNCH FCA SGW na adresu Launch 
Europe (sales@launch-europe.de).

3. Koncový používateľ dostane e -mail 
o účte FCA a počiatočné heslo* od 
spoločnosti LAUNCH Europe. V ňom 
sa spravidla aktivuje 1 -ročná licencia 
LAUNCH FCA SGW za 5-10 dní.
*Zákazník by mal zmeniť počiatočné 
heslo na webovej stránke FCA
 
4. Po pripojení na vozidlá so zabez-
pečením SGW pre automobilku FCA 
si diagnostika automaticky vyžiada 
prihlásenie
 
5. Pokračujete v bežnej práci s diag-
nostikou na automobile v rámci 
zabezpečeného online prístupu. 

Aktuálnu ponuku akciových diagnostík 
Launch nájdete v našej Jesenno-zimnej akcii 
vybavenia dielní Inter Cars. Odkaz cez QR kód:
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Programovanie senzorov
Užívateľ môže túto funkciu použiť na na-
programovanie údajov senzora na prázdny 
snímač LAUNCH, ktorý nepracuje správne. 
Poskytuje tri metódy programovania senzo-
rov: automatické, manuálne a kopírovanie 
aktiváciou. 

Automatické
Ak nie je možné získať pôvodné ID senzora, je 
možné túto funkciu použiť na programova-
nie senzora LAUNCH, náhodné vytvorenie ID 
senzora, ktoré sa následne zapíše do riadiacej 
jednotky.

Manuálne
Ak je možné získať pôvodné ID senzora, tak 
túto funkciu je možné použiť na manuálne 
zadanie ID alebo jeho ľubovoľné vytvorenie 
pre nový senzor LAUNCH.

Kopírovať aktiváciou
Najprv načíta pôvodné údaje senzora a po-
tom skopíruje načítané údaje senzora do sen-
zora LAUNCH. 

Učenie TPMS
Užívateľ môže použiť túto funkciu na zapísa-
nie novo naprogramovaného ID senzora do 
ECU vozidla na identifikáciu senzora. Ope-
rácia opätovného učenia sa je potrebná iba 
vtedy, ak sa novo naprogramované ID sen-
zora líši od pôvodného ID senzora uloženého 
v ECU automobilu.  K dispozícii sú celkom tri 
metódy učenia pomocou senzorov: statické 
učenie, samoučenie a opätovné učenie sa 
OBD.

Statické učenie
Statické učenie potrebuje uviesť vozidlo do 
„režimu učenia“ a potom je potrebné postu-
povať podľa pokynov na obrazovke.

Samoučenie
U niektorých vozidiel je možné funkciu uče-
nia dokončiť samoučením automobilu.

Re-learning OBD
Táto funkcia umožňuje diagnostickému zaria-
deniu priamo zapísať ID senzora do modulu 
TPMS. Ak chcete vykonať funkciu opätovné-
ho učenia sa OBD, najskôr je nutné pomocou 
nástroja na meranie tlaku v pneumatikách 
načítať všetky štyri senzory pneumatík. Po-
tom s použitím diagnostického zariadenia 
a jeho pripojeného diagnostického konekto-
ra postupujte podľa pokynov na obrazovke 
a dokončite operáciu opätovného učenia.

TSGUN OBSLUHA TPMS  
V AUTOMOBILOCH

X431

TSGUN JE NOVÉ PROFESIONÁLNE ZARIADENIE OD LAUNCH PRE PRÁCU SO SNÍMAČMI TLAKU  
V PNEUMATIKÁCH - TPMS, KTORÉ UMOŽŇUJE AKTIVÁCIU, ČÍTANIE, PROGRAMOVANIE ČI FUNKCIE UČENIA 
TPMS SNÍMAČOV. VYČÍTA Z PNEUMATIKY INFORMÁCIE O TLAKU, STAVU BATÉRIE A O PRIJÍMANOM SIGNÁLI 
NA NÍZKYCH ALEBO VYSOKÝCH FREKVENCIÁCH. PODMIENKOU TOHTO PROCESU JE POUŽÍVAŤ TPMS 
SNÍMAČE ZNAČKY LAUNCH, KTORÉ VÁM ZABEZPEČIA AŽ 98% POKRYTIE TRHU.

Objednávacie číslo TPMS zariadenia Launch 
v Inter Cars: X-431 TSGUN+4xTPMS ALU.  
Cenu nájdete vo vašom eKatalógu,  QR odkaz:

TPMS SENZOR:
OBJ. ČÍSLO:
X-431 LTR-01 RUB
GUMENÝ

TPMS SENZOR:
OBJ. ČÍSLO:
X-431 LTR-01 ALU
HLINÍKOVÝ
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Novinky
Butler

PREDSTAVUJEME VÁM 2 HORÚCE NOVINKY  
Z DIELNE ZNÁMEHO TALIANSKEHO PRODUCENTA 
DIELENSKÉHO VYBAVENIA BUTLER.

Radi by sme zákazníkom Inter Cars, ako 
aj všetkým dielňam, ktoré uvažujú o kúpe 
profesionálneho vyvažovacieho zariadenia, 
predstavili novú radu vyvažovačiek od talian-
skeho výrobcu BUTLER – LIBRAK 360. LIBRAK 
360 nahrádza dlhoročný bestseller, vyvažo-
vačku LIBRAK 355, ktorá bola overená rokmi 
dobrých skúseností. Po rokoch bezprob-
lémového fungovania, prichádza BUTLER 
s dlho očakávanou inováciou najobľúbenej-
šej rady BUTLER vyvažovačiek. 

Ako sme pri modeloch od firmy BUTLER 
zvyknutí, každý produkt sa dá objednať v rôz-
nych variantoch s ohľadom na požiadavku 

zákazníka. Model LIBRAK360S+GAR112 má 
vo „výbave“ laserový lúč ukazujúci na správ-
ne miesto lepenia závaží a LED prisvietenie 
miesta na nalepenie závažia. Ďalej obsahu-
je meracie ramienko na šírku aj vzdialenosť 
disku, prakticky stačí len priložiť ramienka 
na jednu a druhú stranu disku, a môže sa 
začať meranie. S vyvažovačkou LIBRAK360S 
získate of firmy Inter Cars aj profesionálnu 
rýchloupínaciu maticu GAR345, set 3 ks ku-
žeľov, ako aj príslušenstvo - meradlo na šírku 
disku a kliešte na závažia. Súčasťou balenia, 
ktorá nie je štandardom, ale spoločnosť In-
ter Cars ju dodáva ku stroju v rámci akcie 
na obmedzený počet kusov, je kužeľ na SUV 

disky - GAR112 . V aktuálnej akciovej ponuke 
vybavenia dielní Inter Cars Jeseň – zima ďalej 
nájdete aj varianty s pneumatickým upnutím 
LIBRAK360PS či nižšiu radu LIBRAK350+-
GAR301. Tá sa vyznačuje kompaktnou kon-
štrukciou a je určená na menšie disky. Je 
vhodnejšia pre menej náročné dielne.

Veríme, že si každý zo širokej škály nových 
produktov vyberie ten, ktorý mu najviac vy-
hovuje. Aktuálne ceny nájdete vo vašom 
eKatalógu. 

Geometria SPEED32HPR.3  je druhá generá-
cia úplne bezkáblovej geometrie, inštalova-
nej na zdvihák zákazníka. Toto kompaktné 
riešenie, oproti „totemovej“ konštrukcii pou-
žívanej konkurenciou, šetrí značnú časť mies-
ta v dielni. Zároveň sa vyhýbame problémom 
kedy by mohol stĺp zakrývať terče. 
 
Súčasťou inovácie je kompletný re-dizajn 
meracích kamier, ktoré sa umiestňujú po bo-
koch zdviháku. Kamery sa upínajú na konzoly 
navŕtané priamo na stred bočných strán lyžín 
zdviháku a geometria tak prakticky nezaberá 
skoro žiadne miesto. Z tejto jednej pozície sa 
merajú všetky dĺžky vozidiel, tj. nie je nutné 
presúvať kameru podľa rázvoru náprav. Ka-
mery majú plastové madlá na manipuláciu 
a gumovú ochranu okolo optiky. Po meraní je 
ich možné z konzol vybrať a odložiť na vozík.
Vďaka zvýšenej kapacite batérií, vydržia 
kamery až 8 hodín práce a tak je možné na 

pracovisku určenom na meranie geomet-
rie pracovať celý deň.Súčasťou dodávky sú 
trojbodové svorky, ktoré sa v troch bodoch 
opierajú o disk s umelohmotnými „pazúrmi“ 
a rýchlo upínacie svorky, ktoré držia o dezén 
pneumatiky, čiže nehrozí žiadne poškodenie 
disku.

Na svorkách sú umiestnené terče, ktoré ne-
obsahujú žiadnu elektroniku. Pri prípadnom 
páde tak nedochádza k ľahkému poškodeniu 
citlivých vnútorných elektronických častí. 
Meranie je veľmi rýchle, spočíva iba v nain-
štalovaní terčov so svorkami na kolesá a me-
ranie môže začať. Osádzané terče nie je nutné 
dávať do rovnováhy ako je to pri CCD techno-
lógii.Faceliftom prešla aj ovládacia konzola, 
ktorá pozostáva z vozíka s veľkým 22“ moni-
torom. Na vozíku sa použili nové odľahčené 
materiály ktoré umožňujú jeho ľahší pohyb 
a už na pohlaď pôsobia profesionálne. Jedna 

z najdôležitejších vecí, a to softvér, v ktorom 
obsluha geometrie pracuje, je graficky vylep-
šený, veľmi intuitívny a robí tak geometriu 
užívateľsky príjemnú a jednoduchú na pou-
žívanie. Odporúčame využiť akciovú ponuku 
Jeseň-zima spoločnosti Inter Cars, ktorá je 
už dlhé roky distribútorom značky Butler. Na 
zariadenia Butler poskytujeme v spolupráci 
s výrobcom autorizovaný záručný aj pozá-
ručný servis čím prinášame do vášho servisu 
nielen samotnú geometriu, ale aj komplexné 
riešenia.  

Aktuálnu cenu nájdete vo vašom eKatalógu. 
Objednávacie číslo: BUT SPEED32HPR.3

ČO JE NOVÉ PRI MODELI LIBRAK 360 ?
• Väčšia, robustnejšia konštrukcia, práca s väčšími diskami
• Väčší priestor na závažia a príslušenstvo
• 22”monitor + úplne nový intuitívny softvér a základná doska

Objednávacie  
čísla Inter Cars:  
BUT LIBRAK360S 
BUT LIBRAK360PS 
BUT LIBRAK350+GAR301

QR kód
pre viac 
info:

BUTLER SPEED32HPR.3
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Starostlivosť o vašich zákazníkov je zásadná, preto nechajte 
podporu na diagnostický nástroj Delphi Technologies DS. Naše 
pokročilé diagnostické riešenie komunikuje priamo s vozidlom 
a krok za krokom prevedie technika k profesionálnej diagnos-
tike, kalibrácii ADAS, pass-thru a mnohým ďalším!
Náš intuitívny so�vér a technické školenia umožňujú 
technikovi ľahko a rýchlo vykonávať najkomplexnejšie 
úlohy.

Naskenujte QR kód a prelistujte si akciovú 
ponuku vybavenia dielní Jeseň-zima 2021, 
kde nájdete aj aktuálnu akciovú ponuku 
diagnostiky a a ktualizácií diagnostiky Delphi.

Pokročílá  
diagnostika

Jednoduché na použitie,  
zložité na zneužitie

Vedúca úloha  
v pokrytí rôznych odvetví

Komplexné   
technické informácie

Inteligentné skenovanie systému
ADAS záznamník |  Pass-thru

 

Osobné autá: 60+ značiek, 1200+ modelov
Nákladné autá: 70+ značiek, 680+ modelov

VTI  |  Manuály plánu údržby
Technické nákresy

Vždy kupujte oficiálne riešenia 
od Delphi Technologies 

 

Odomknite svoj 
podnikateľský
potenciál



Centrálny prístup k zabezpečeným dátam 
vozidiel – SDA (Secure Diagnostic Access)

www.boschaftermarket.sk

Riešenie spoločnosti Bosch pre jednoduchý prístup do zabezpečených systémov vozidiel jednotlivých výrobcov integrované 
do ESI[tronic] 2.0 Online.

Stručný prehľad výhod SDA od spoločnosti Bosch   
 f Rýchly a jednoduchý prístup k chráneným diagnostickým dátam vozidla

 f SDA kombinuje rôzne individuálne riešenia zúčastnených výrobcov vozidiel

 f Zaistenie vyššej konkurencieschopnosti multiznačkových autoservisov vďaka úspore nákladov a času 

Funkcia (SDA) je súčasťou softvéru pre diagnostiky Bosch. SDA bude bezplatne v softvéri ESI[tronic] 2.0 Online od verzie 2021/3 v testovacom 
režime do konca roka 2021. S ďalšími aktualizáciami v roku 2022 bude funkcia SDA doplnená o podporu ostatných výrobcov vozidiel. Ak ešte 
nevlastníte diagnostiku Bosch, pozrite si aktuálnu akciovú ponuku Jeseň - zima od Inter Cars pod odkazom v QR kóde vyššie. 

Obmedzený prístup k diagnostickým funkciám  
 f Nové modely vozidiel sú od septembra 2020 zo zákona vybavené zabezpečením pri vykonávaní 

diagnostiky – bez odblokovania nebude možné vykonávať aktívnu diagnostiku (mazanie servisných 
intervalov, kalibrácia ADAS, mazanie pamäti porúch, atď.)  

 f Niektorí výrobcovia vozidiel vytvorili rôzne vlastné systémy, ako odblokovať elektroniku vozidiel, niektorí 
sa iba spojili s výrobcami diagnostiky a vlastné riešenie nevytvárali

Zabezpečený diagnostický prístup (SDA) ako súčasť ESI[tronic] 2.0 Online  
 f Spoločnosť Bosch prichádza s vlastným riešením, ktoré umožní prístup k zabezpečeným diagnostickým 

systémom vozidiel zúčastnených výrobcov

 f Funkcia SDA je integrovaná do ESI[tronic] 2.0 Online, podmienkou je zakúpená licencia k informačnému 
segmentu SD, prístroj KTS najnovšej generácie (KTS 560/590/350/250), stabilné pripojenie k internetu a 
bezplatná registrácia k osobnému Bosch ID

Neobmedzený prístup a bezproblémová diagnostika   
 f SDA umožňuje neobmedzenú prácu na vozidlách s chránenú elektronikou vozidla. Pri svojom zavedení s 

verziou ESI 2021/3 obsahuje dáta vozidiel VW, Audi, Seat a Škoda. Vozidlá ďalších výrobcov budú rýchlo 
pribúdať
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FACELIFT

Video o zariadenie

Informačná brožúra

Nový, univerzálny, počítačom riadený kalibračný 
prípravok pre ADAS* systémy DAS 3000

www.boschaftermarket.sk

Profesionálna sada 
kalibračných terčov

Ďalšie výhody DAS 300
 f Extrémne pevný prístrojový vozík pre vysokú stabilitu

 f Veľmi rýchle nastavenie prípravku podľa jazdnej osi vozidla

 f Spĺňa a prekračuje požiadavky OEM

 f Tabuľa pre kalibráciu kamier VAG je zároveň univerzálna tabuľa pre radary

 f Univerzálne použitie, takmer pre všetky značky vozidiel

 f Použiteľné pre všetky druhy pracovísk

 f Kompaktný design, všetky tabule uložené v zariadení (úložný box)

 f Výborná ergonómia – jednoduchá obsluha

 f Preddefinované polohy uchytenia pre VW tabule šetrí čas nastavenia

 f Pre vlastnú kalibráciu nie je nutné používať diagnostiku Bosch

Inovatívny systém Duálnych kamier
Integrovaný systém Duálnych kamier spolu s meracím softwarom umožňuje rýchle nastavenie prípravku vzhľadom ku jazdnej 
osy vozidla i presné zameranie odstupu od vozidla podľa požiadaviek výrobcov vozidiel.

Využite nákup so zvýhodnenou cenou v Jesenno - zimnej akcii Inter Cars!
 f 0 684 300 109 = 7990 € bez DPH -> DAS 3000, Bosch kalibračný systém
 f S P09 000 002 = 3450 € bez DPH -> Adas bosch voliteľná sada kalibračných terčov Standart

* ADAS –  rozšírené asistenčné systémy vodiča
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https://www.youtube.com/watch?v=opsgaZemX20&list=PL3sgf7SUfeV_GntwYAAbiC6rm2CiKx42q&index=47
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2021/diagnostics_5/das_sct_3/prospekt_12str._das_3000_facelift_cz.pdf


Aktuálnu akciovú ponuku 
diagnostiky a aktualizácií 
diagnostiky SPVG nájdete  
v Jesenno-zimnej  
akcii vybavenia  
dielní Inter Cars.  
Odkaz cez QR kód:

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

ROZBIEHANIE DO KOPCA MÔŽE VODIČOVI PEKNE KOMPLIKOVAŤ ŽIVOT A VERTE, ŽE 
NEJDE O STRESUJÚCE CHVÍLE IBA PRE ŽENY. AUTOMOBILKY NAŠŤASTIE VEDIA, AKO 
ŠETRIŤ NERVY VODIČOV, A INŠTALUJÚ DO VOZIDIEL ASISTENTA ROZJAZDU DO KOPCA. 
NIE VŽDY JE VŠAK SPOMÍNANÝ ASISTENČNÝ PRVOK AKTIVOVANÝ UŽ Z VÝROBY. MÔŽE 
TO BYŤ PRÍPAD AJ VÁŠHO VOZIDLA?

Naši zákazníci sa stále častejšie pýtajú na 
možnosť aktivovania asistenta rozjazdu do 
kopca, alebo funkciu hill hold, ako je tento 
asistent inak nazývaný. Ako už vyplýva z ná-
zvu, ide o funkciu v riadiacej jednotke bŕzd, 
ktorá pri rozbiehaní do kopca chvíľu drží 
kolesá zabrzdené, aby sa vozidlo zbytočne 
nepohlo smerom dozadu. Existuje množstvo 
vozidiel, v ktorých nie je táto funkcia akti-
vovaná: diagnostika SPVG Systems ponúka 
možnosť jednoducho vložiť kód tejto funk-
cie do riadiacej jednotky ABS (adresa 03).
Funkcia je dostupná pre vozidlá Škoda Ra-
pid, Škoda Fabia III, Škoda Octavia III, Golf 
VII, Škoda Karoq, VW Polo a iné. Od našich 
technikov môžete zistiť, či je funkcia vloženia 
kódu asistenta rozjazdu do kopca dostupná 
aj pre vaše vozidlo.  Na podporovaných vo-
zidlách je tiež možné nastaviť prispôsobenie 
asistenta. Konkrétne ide o interval, ako dlho 
má asistent brzdiť vozidlo v kopci. 

Systém ponúka 3 módy: rýchly / normálny 
/ oneskorený. Pri nakódovaní asistenta je 
„normálny“ mód zvolený ako predvolený.

• Rýchly mód brzdí automobil po dobu 
približne 2 sekúnd.

• Normálny mód brzdí automobil po dobu 
približne 4 sekúnd.

• Oneskorený mód brzdí automobil po 
dobu približne 6 sekúnd.

Všetky skúsenosti, ktoré sme nazbierali, 
zdieľame s našimi zákazníkmi na našich 
stránkach: www.SPVG-WIKI.com

Návod na aktiváciu asistenta rozjazdu do 
kopca nájdete v sekcii Aplikačné listy a diag-
nostika. Potom kliknite na aplikačné listy 
a hneď ako prvý na stránke nájdete odkaz 
„Kódovanie hill hold MQB“. 

Dodatočná aktivácia   
ROZJAZDU 
do kopca
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BEISSBARTH JE NEMECKÝ VÝROBCA DIELENSKEJ TECHNIKY PRE 
AUTOSERVISY UŽ DLHÉ ROKY. ZÁKAZNÍCI S ŇOU MOHLI BYŤ V 
KONTAKTE AJ BEZ ICH VEDOMIA, NAKOĽKO BEISSBARTH VYRÁBAL 
DLHODOBO PRODUKTY AJ PRE FIRMU BOSCH POD ICH ZNAČKOU.   

Brzdové  
STOLICE
BEISSBARTH

V aktuálnej Jesenno-zimnej akcii vybavenia 
dielní nájdete našu základnú ponuku brzdových 
stolíc Beissbarth. Neváhajte sa však obrátiť na 
našich špecialistov pre ponuku šitú na mieru 
vašim potrebám. Odkaz cez QR kód:

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

Pred pár rokmi bola však táto spolupráca 
ukončená a tak u nás nájdete brzdové sto-
lice už len pod logom  Beissbarth. Samotná 
značka má na trhu dobré meno o čom svedčí 
aj fakt, že sú jej produkty schválené a dodá-
vané do mnohých autorizovaných servisov. 
Spoločnosť Inter Cars, ako oficiálny distribú-
tor dodáva a inštaluje sortiment brzdových 
stolíc Beissbarth.

Skúsenosti máme ako s osobnými, tak i ná-
kladnými brzdovými stolicami. Naši technici 
sú vyškolení a kvalifikovaní na vykonáva-
nie záručných a pozáručných opráv. Inter 

Cars má úspešne realizovanú prvú montáž 
nákladnej brzdovej stolice pod značkou BE-
ISSBARTH  na západnom Slovensku. Záro-
veň sme zaznamenali vysoký nárast dopytu 
v tomto segmente. S osobnými brzdovými 
stolicami majú technici Inter Cars dlhoročné 
skúsenosti. Samotné brzdové stolice sú ne-
ustále inovované, ale základné princípy inšta-
lácie aj servisu ostávajú zachované.   Brzdové 
stolice Beissbarth sú produkty, ktoré sú do 
značnej miery zložené z viacerých kompo-
nentov podľa potrieb užívateľa. Platí to naj-
mä u stolíc v nákladnom segmente, nakoľko 
je tu pri diagnostike brzdového systému po-

trebné vedieť okrem brzdného účinku aj tlak 
v brzdovom systéme a iné hodnoty.
Preto má spoločnosť Inter Cars vyškolených 
kvalifikovaných špecialistov vybavenia diel-
ní, ktorí si ešte pred predajom so zákazníkom 
„sadnú“ a podľa jeho požiadaviek zostavia 
stolicu tak, aby spĺňala to, čo od nej zákazník 
očakáva.

Oblasť opravy automobilov sa stáva natoľ-
ko sofistikovanou, že už ani zďaleka obchod 
nekončí a ani nezačína predajom. V prvom 
rade je to o vyšpecifikovaní si toho, čo ktorý 
zákazník potrebuje. V prípade Beissbarth brz-
dových stolíc to platí dvojnásobne: každý náš 
zákazník dostáva riešenie na mieru.

Preto neváhajte a kontaktujte našich špe-
cialistov vybavenia dielní, ktorí sa Vám budú 
snažiť v najväčšej možnej miere vyhovieť.
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Palubné kamery 
OSRAM

ŽIVOT JE PLNÝ PREKVAPENÍ. NEMÔŽETE PREDVÍDAŤ, KEDY SA MÔŽU STAŤ 
DOPRAVNÉ NEHODY, ALE MÔŽETE BYŤ PRIPRAVENÍ, KEĎ K NIM DÔJDE. NOVÝ 
RAD PALUBNÝCH KAMIER OSRAM ŠPIČKOVEJ KVALITY VÁM UMOŽNÍ ZACHY-
TIŤ NEČAKANÉ DETAILY V PERFEKTNOM ROZLÍŠENÍ, TAKŽE SI MÔŽETE OD-
DÝCHNUŤ A UŽIŤ SI JAZDU. 

Širokouhlé objektívy s vysokým rozlíšením 
zaznamenávajú aktivitu mimo zorného poľa 
a umožňujú vám sústrediť sa na cestu pred 
vami. Naše inteligentné senzory G-Shock 
spustia záznam, keď je detekovaný pohyb - 
aj keď je vaše vozidlo zaparkované.

A vďaka vysoko kontrastnému čiernobiele-
mu nočnému záznamu kamery ROADsight 
50 vám nič neunikne, dokonca ani v tme. 
Užite si väčší pokoj s vedomím, že bez ohľa-
du na to, čo sa na ceste stane, budete mať 
preukázateľný záznam. Pripravte sa na ne-
predvídateľné, buďte pripravení na cestu.

Váš nenápadný spoločník

Palubné kamery OSRAM ROADsight sú na-
vrhnuté v diskrétnych tmavo sivých odtie-
ňoch. Vďaka malým vonkajším rozmerom sa 
kompaktné malé kamery nenápadne začle-
nia do interiéru vozidla a zvonku sú takmer 
neviditeľné. Umiestnené za spätným zrkad-
lom sú teraz palubné kamery nerušivé a vy 
sa môžete plne sústrediť na prevádzku.

Prístup cez aplikáciu

Aplikácia OSRAMconnect, ktorú môžete 
stiahnuť z obchodu Apple App Store alebo 
Google PlayStore, vás pripojí k vášmu vozid-

lu.2 Okamžite môžete preniesť záznam zo 
svojej palubnej kamery ROADsight 30 alebo 
ROADsight 50 (vrátane ROADsight REAR 10, 
ak je k dispozícii) do svojho smartfónu a ulo-
žiť ho tam. (1)

Jednoduchá inštalácia

Každá palubná kamera ROADsight je do-
dávaná s nástrojmi pre inštaláciu káblov za 
vnútorné obloženie vozidla. To umožňuje, 
aby bol napájací kábel s USB pripojením a 
12V zástrčkou inštalovaný takmer nevidi-
teľne vnútri automobilu. Akonáhle je držiak 
pripevnený k čelnému sklu, možno naň 
magnetickú kameru pripevniť a presunúť do 
požadovanej polohy.

Kamera pre pohľad dozadu

Zadná kamera ROADsight REAR 10, pripev-
nená na zadné okno, dokáže rozpoznať in-
teriér vozidla alebo cestu za ním. V oboch 
prípadoch musí byť zadná kamera pripojená 
káblom k palubnej kamere ROADsight 50.
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1   Upozornenie: Je potrebné dodržiavať 
najmä osobitné požiadavky a legislatívu 
jednotlivých krajín týkajúce sa trvania 
záznamov / použitia a prenosu údajov. 
Prosím, zoznámte sa so zákonmi o ochrane 
osobných údajov vo vašej krajine a zaistite, 
aby ste ich dodržiavali. Tiež sa prosím 
zoznámte a dodržujte príslušné zákony a 
predpisy týkajúce sa používania a vlastníc-
tva palubných kamier vo vašej krajine.

2  ROADsight palubné kamery prichádzajú 
s firmvérom v 11 rôznych jazykoch: CZ, DE, 
EN, ES, FR, IT, NL, PL, RO, RU, SE. Aplikácia 
OSRAMconnect poskytuje 7 jazykov: DE, EN, 
ES, FR, IT, NL, PL.

3   Slot pre kartu micro-SD. Karta nie je 
súčasťou balenia.

Jednoduchý prístup k fotkám a videám
Aplikácia OSRAMconnect vás pripojí k palubnej kamere OSRAM ROADsight 
30 alebo ROADsight 50 a uľahčí vám prístup k záznamom. Sledujte videá a 
obrázky nasnímané kamerou priamo na smartfón a ukladajte ich. Napríklad 
fotky nehody sú rýchlo prístupné a možno ich v prípade potreby použiť ako 
dôkaz.(1) Môžete tiež použiť aplikáciu OSRAMconnect v smartfóne k úprave 
nastavenia palubnej kamery. (2)
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Ako sa vyhnúť  
pokute za nezvládnuté 
ODPADOVÉ 
hospodárstvo
Väčšina autoservisov sa začne zaoberať od-
padovým hospodárstvom až po prvej poku-
te, ktorú dostane od Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia (SIŽP) za nesplnenie 
zákonných požiadaviek. Pritom samotné po-
žiadavky nie sú natoľko náročné na splnenie, 
aby ich nevedel splniť takmer akýkoľvek ser-
vis na Slovensku. Potrebné je ale začať na od-
padovom hospodárstve pracovať čo najskôr, 
inak môže kontrola a prípadná pokuta byť 
veľmi nepríjemným prekvapením.

Úvodný audit radšej pred, než  
až po kontrole inšpekciou

Načo vlastne slúži úvodný audit odpadového 
hospodárstva bežne fungujúcemu autoservi-
su? Okrem toho, že odhalí najvážnejší nesú-
lad so zákonnými požiadavkami vie zároveň 
upozorniť na kroky, ktoré sú potrebné na ich 
splnenie. Sú oleje skladované správne alebo 
je potrebné získať ďalšie technické vybave-
nie na to, aby spôsob ich skladovania spĺňal 
všetko potrebné? Odpoveď na túto a mnohé 

ďalšie otázky získate práve vďaka úvodné-
mu auditu odpadového hospodárstva. Tiež 
získate aspoň základnú orientáciu, čo by ste 
ako autoservis mali zlepšiť, aby ste sa do bu-
dúcna nemuseli obávať nielen pokuty, ale aj 
kontroly. 

Na komplexné zabezpečenie odpadového 
hospodárstva ale základná orientácia v rámci 
úvodného auditu nestačí, je totiž potrebné 
navrhnúť konkrétne kroky na to, aby boli 
splnené všetky zákonné požiadavky a mohli 
ste úspešne čeliť prípadnej kontrole tak, aby 
nevznikol dôvod na udelenie pokuty zo stra-
ny inšpekcie.

Nechajte celé riešenie na expertov

Odpadové hospodárstvo je pre mnohých 
prevádzkovateľov autoservisov stále ne-
prebádanou témou, v ktorej sa najskôr po-
trebujú zorientovať.  To ale môže byť nielen 
časovo, no aj ľudsky náročné popri všetkých 
povinnostiach spojených s prevádzkou auto-

servisu. Najjednoduchším spôsobom je preto 
práve možnosť prenechať komplexné rieše-
nie celého odpadového hospodárstva na ex-
pertov, ktorí sa tejto oblasti venujú dlhodobo 
a majú skúsenosti nielen s technickým, ale aj 
administratívnym riešením všetkého, čo sa 
tejto oblasti týka. 

Inter Cars podáva pomocnú ruku
Spoločnosť Inter Cars sa rozhodla nielen pre 
servisy v sieti Q-Service, ale aj všetky ostat-
né, ktoré s Inter Cars spolupracujú, pripraviť 
možnosť, ako mať celú oblasť odpadové-
ho hospodárstva zabezpečenú komplexne 
a bezstarostne.
  
V prípade záujmu o komplexné zabez-
pečenie odpadového hospodárstva 
a prípadne aj možnosti, ako ho získať čo 
najlacnejšie alebo dokonca bezplatne, sa ob-
ráťte priamo na nášho manažéra pre mazivá 
a kvapaliny Daniela Knošku, buď telefonic-
ky na +421 903 805 833 alebo e-mailom na  
dknoska@intercars.eu.

INTER CARS CHCE POMÔCŤ AUTOSERVISOM ZVLÁDNUŤ VŠETKO POTREBNÉ
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PREBUĎTE
SKUTOČNÚ  

SILU MOTORA    

www.castrol.sk

TRENIE MÔŽE ZNÍŽIŤ VÝKON MOTORA AŽ O 10%.

CASTROL EDGE S TITANIUM FLUID UPRAVUJE SVOJE
VLASTNOSTI, KTORÉ SA STÁVAJÚ SILNEJŠÍMI POD ZAŤAŽENÍM
A ZNIŽUJE TRENÍM SPÔSOBENÉ ZNÍŽENIE VÝKONU O 20% *.
*  V priemere sa zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo. V porovnaní s rovnakým olejom 
   bez Fluid TITANIUM. Testované výrobky predstavovali v roku 2017 75% našich tržieb.

Stiahnite si demo aplikáciu a zistite to. JE TO VIAC AKO OLEJ. JE TO TEKUTÁ TECHNOLÓGIA.



Čo by ste mali vedieť?

ŠTART-STOP 
             systém

Keď vozidlo stojí, moderné štart-stop systé-
my automaticky vypnú motor a keď vodič 
stlačí spojkový pedál alebo uvoľní brzdu 
v aute s automatickou prevodovkou, znova 
ho naštartujú. To umožňuje znížiť spotrebu 
paliva a emisie oxidu uhličitého počas jazdy 
v meste. Štart-stop systémy sú vybavené 
viac alebo menej komplexnými systémami 
riadenia energie. Medzi ich hlavné úlohy 
patria: kontrola stavu nabitia batérie, na-
stavenie prijímačov prostredníctvom dá-
tovej zbernice, zníženie spotreby energie 
a získanie optimálneho nabíjacieho napätia 
v danom momente. To všetko preto, aby ne-
došlo k príliš hlbokému vybitiu batérie a aby 
bola zaistená možnosť vždy motor naštarto-
vať. Riadiaci systém priebežne vyhodnocuje 
stav batérie a sleduje jej teplotu, napätie, 
prúd a prevádzkový čas.

Na základe týchto parametrov sa určí okam-
žitá schopnosť štartovania a aktuálny stav 
nabitia. Keď systém zistí klesajúcu úroveň 
nabitia batérie, zníži počet napájaných spot-
rebičov v naprogramovanom poradí.

KTORÁ BATÉRIA?
Automobily so štart-stop systémom pou-
žívajú batérie vyrobené v technológii EFB 
alebo AGM. Na ro szdiel od klasických batérií 
majú batérie EFB kladné dosky potiahnuté 
polyesterovým povlakom, čo zvyšuje odol-
nosť voči častému vybíjaniu a nabíjaniu po-
mocou vysokého prúdu. Batéria Exide EFB 
je medzi výrobcami automobilov čoraz viac 
obľúbená. Teraz je na trhu k dispozícii jej 
najnovšia generácia vybavená technológiou 
Carbon Boost 2.0. Nová batéria Exide EFB je 
navrhnutá pre všetky typy vozidiel s vyso-
kým dopytom po cyklickosti (so štart-stop 
systémom aj bez neho).

V autách so štart-stop systémom táto ba-
téria ponúka bezkonkurenčné možnosti 
rekuperácie energie a extrémne dynamické 
nabíjanie. Ďalšou výhodou je dlhšia život-
nosť batérie v autách s klasickým pohonným 
systémom. Batérie AGM majú naopak medzi 
doskami sklenené vlákno, ktoré úplne ab-
sorbuje elektrolyt. Veľmi dobrou voľbou pre 
vozidlo so štart-stop systémom je inovatívna 

batéria Exide AGM. Obsahuje novú technoló-
giu LifeGrid®, ktorá je ideálna pre pokročilé 
štart-stop systémy, kde je potrebné batériu 
rýchlo nabiť energiou z rekuperačného brz-
denia. Technológia LifeGrid® (v kombinácii 
s vysoko poróvitými separátormi zo skle-
ných vlákien, pokročilými zliatinami olova 
a cínu a unikátnymi uhlíkovými prísadami 
pre aktívnu hmotu) zaisťuje neustálu do-
stupnosť energie a dlhšiu životnosť batérie.

FUNGUJE ŠTART-STOP VŽDY?
Štart-stop systém môže fungovať iba po spl-
není niekoľkých podmienok. Batéria musí 
mať v prvom rade dostatok energie na opä-
tovné naštartovanie motora a rýchlosť auta 
od prvého štartu musí prekročiť určitú hod-
notu (napr. 10 km/h). Čas medzi dvoma po 
sebe nasledujúcimi zastaveniami auta by 
mal byť dlhší, ako je minimum stanovené 
programom. Okrem toho by teplota paliva, 
alternátora a batérie mala byť na určitej 
úrovni a motor by mal mať optimálnu pre-
vádzkovú teplotu.

JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, AKO ZNÍŽIŤ 
SPOTREBU PALIVA, JE VYPNÚŤ MOTOR 
AJ POČAS KRÁTKODOBÉHO ZASTAVENIA 
AUTOMOBILU. TOTO RIEŠENIE DNES  
VO VOZIDLÁCH POSKYTUJE ŠTART-STOP 
SYSTÉM, KTORÝ VYŽADUJE VYŠŠIU  
ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE A OCHRANU  
PROTI NÁSLEDKOM ČASTÉHO  
VYPÍNANIA MOTORA.

30 INTER CARS JOURNAL 3/2021

Batérie Exide AGM a EFB* sú 
určené pre vozidlá so systémom 

Štart-Stop a rekuperačným 
brzdovým systémom.

* Akumulátor EFB je výbornou voľbou pre všetky vozidlá, s i bez systému Štart-Stop, ktoré majú vysoké požiadavky na cyklický výkon. 

www.exidegroup.com

Exide Premium, Excell a Classic 
sú účinné batérie ako pre vozidlá 

so základnou výbavou, tak aj pre tie 
s vyšším dopytom po energii.
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Štart-Stop a rekuperačným 
brzdovým systémom.

* Akumulátor EFB je výbornou voľbou pre všetky vozidlá, s i bez systému Štart-Stop, ktoré majú vysoké požiadavky na cyklický výkon. 
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PNEU novinky
Z dôvodu vstupu do platnosti nových predpisov, ktoré nastavila Európska 
únia, musia byť pneumatiky predávané v spoločenstve označené novými 
štítkami. Nové štítky by mali informovať vodičov o najdôležitejších paramet-
roch pneumatiky, ktoré im pomôžu pri výbere palivovo úsporných pneumatík 
a pneumatík vhodných na tento účel. Majú pomôcť nielen majiteľom osob-
ných, ale aj nákladných automobilov, pretože od mája tohto roku sa tieto štít-
ky objavujú aj na ťažkých úžitkových pneumatikách triedy C3.

Tieto informácie musia byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné 
a musia byť zahrnuté v propagačnom materiáli v nasledujúcom poradí:

• Trieda palivovej účinnosti (písmeno od A do E)
• Trieda priľnavosti za mokra (písmeno od A do E);
• Trieda (písmená od A do E) a nameraná hodnota vonkajšieho  

hluku valenia (v dB);
• Informácia o tom, či je pneumatika určená na použitie v náročných sneho-

vých podmienkach (piktogram 3PMSF);
• Informácia o tom, či je pneumatika pneumatikou s priľnavosťou na ľade 

(piktogram priľnavosti na ľade) primárne určená pre škandinávske krajiny.

Spoločnosť Goodyear uvádza na trh pneu-
matiky UltraGrip Performance+ SUV. Nový 
rad pokrýva rastúci trh športových úžitko-
vých vozidiel (SUV) a crossoverov. Ich vodi-
čom ponúka zimné pneumatiky s mnohý-
mi technológiami, ktoré zvyšujú možnosti 
všestranného využitia vozidiel a prispievajú 
k bezpečnejšej jazde. Goodyear Ultragrip 
Performance+ SUVPneumatiky Goodyear 
UltraGrip Performance+ pre štandardné vo-
zidlá získali víťazstvo v teste zimných pneu-
matík jedenástich rôznych značiek časopisu 
Auto Bild.

Pneumatiky pre modely SUV sú jedny z naj-
rýchlejšie rastúcich segmentov trhu prémio-
vých zimných pneumatík. Predpokladá sa, 
že v období rokov 2019 až 2024 sa predaj 

pneumatík v rozmeroch nad 19″ zvýši o 8 %.
Goodyear dokázal zvýšiť kilometrový výkon 
o 13 % a zlepšiť úžitkové vlastnosti pneu-
matík vo všetkých zimných podmienkach. 
Dosiahol to tým, že do pneumatík UltraGrip 
Performance+ SUV integroval nasledujúce 
inovácie:

• Technológia Mileage Plus: veľmi elastický 
behúň zvyšuje odolnosť proti opotrebo-
vaniu, čo predlžuje životnosť a kilometro-
vý výkon.

• Technológia Winter Grip: nová zmes zvy-
šuje elastickosť gumy pri nízkych teplo-
tách a zabezpečuje lepšiu priľnavosť na 
snehu i ľade.

• Technológia Traction Protect: zmes obsa-
huje pokročilú živicu, ktorá v pneumati-

kách zlepšuje schopnosť deformácie a ná-
vratu do pôvodného tvaru. Vďaka tomu 
sa brzdné sily účinnejšie premieňajú do 
priľnavosti.

Obsiahly rad zahŕňa celkovo 33 predvedení 
v rozmeroch od 16″ do 20″. Pokrýva širokú 
škálu modelov SUV a crossoverov v rozme-
dzí od segmentov kompaktných mestských 
vozidiel až po prémiové veľké vozidlá 4×4.

Viac informácií po načítaní QR kódu
Spotrebitelia si môžu stiahnuť viac informácií o jednotlivých 
pneumatikách po zosnímaní QR kódu, ktorý sa nachádza 
v pravom hornom rohu štítka pneumatiky. QR kód odkazuje 
na databázu EPREL (European Product Registry for Energy 
Labelling = Európska databáza výrobkov s energetickým 
označením), ktorá obsahuje informačný list výrobku. 

Nové štítky na pneumatikách  
od 1. mája 2021

Goodyear uvádza na trh pneumatiky  
Ultragrip Performance+ SUV
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Celoročná pneumatika Hankook Kinergy 4S2 pre osobné autá zvíťazila v roku 2020 v šty-
roch rôznych testoch nezávislých európskych automobilových magazínov. Tento rok ju 
napodobnila verzia pre vozidlá SUV, ktorá zvíťazila v teste pneumatík časopisu Auto Bild 
Allrad.

Spoločnosť Hankook investovala do výsku-
mu a vývoja celoročných pneumatík už v ra-
nej fáze a pneumatiky Kinergy 4S2 pre osob-
né autá a Kinergy 4S2 X pre vozidlá SUV sú 
skvelou alternatívou pre všetkých, ktorí sa 
chcú vyhnúť a ušetriť za každoročnú výme-
nu pneumatík. V oblasti pneumatík do kaž-
dého počasia je bezpečnosť veľmi dôležitým 
prvkom a hrala veľkú úlohu aj v celkovom 
hodnotení testu, kde redaktori časopisu 
Auto Bild Allrad vyhlásili Hankook Kinergy 
4S2 X za tohtoročného víťaza testu celoroč-
ných pneumatík: „Pneumatika, ktorá vám 
zaistí bezpečnú jazdu vo všetkých poveter-
nostných podmienkach, naozaj existuje „.

Pneumatiky predstavujú atraktívnu alterna-
tívu pre zaistenie celoročnej mobility v súla-
de so zákonom, a sú obzvlášť účinné najmä 
s ohľadom na stále sa meniace klimatické 
podmienky v Európe. Pneumatika dispo-
nuje symbolom snehovej vločky (3PMSF, 
ktorý označuje pneumatiky, ktoré splnili 
výkonnostné kritériá pre použitie v zimných 
podmienkach) a možno s touto pneumati-

kou jazdiť celoročne aj v Českej a Slovenskej 
republike, kde je používanie zimných pneu-
matík povinné.

Kombináciou špecifických letných a zim-
ných vlastností pneumatík, a to bez straty 
výkonu, je celoročná pneumatika Kiner-
gy 4S2 naozaj veľmi univerzálna. Zároveň 
je veľmi spoľahlivá na mokrých, suchých 
a zasnežených vozovkách, čo umožňuje jej 
smerový dezén. Bloky dezénu v tvare písme-
na V zaisťujú dostatočnú jazdnú stabilitu aj 
v zimnom období. Tieto bloky sú doplnené 
extra širokými dvojstupňovými hlavnými 
odtokovými drážkami, ktoré umožňujú op-
timálne odtok vody do strán aj pri silnom 
daždi. Odtokový systém zabraňuje aquapla-
ningu a je tiež schopný odvádzať z behúňa 
blato efektívnejšie ako predtým.

Tieto vlastnosti navyše podporuje zmes 
dezénu, ktorá je tvorená z kompozitu oxidu 
kremičitého s vysokou hustotou, čo zaisťuje 
veľmi dobrú priľnavosť za mokra vďaka po-
dielu prírodných olejov a živíc.

CONTINENTAL 
WINTERCONTACT TS 870 
S NAJLEPŠÍM HODNOTENÍM 
V TESTE ZIMNÝCH PNE-
UMATÍK ČASOPISU AUTO 
MOTOR UND SPORT

HANKOOK KINERGY 4S2 X  
zvíťazila v teste celoročných 
pneumatík pre vozidlá SUV 
časopisu Auto Bild Allrad

„Dobré zimné vlastnosti v dokonalej 
harmónii so systémom ESP na VW 
Polo, vysoká bezpečnosť v zákrutách 
na snehu, bezpečné ovládanie aj na 
mokrej a suchej vozovke“ - takto 
hodnotia nový WinterContact TS 870 
odborníci z odborného časopisu Auto 
Motor Sport (číslo 20/21). 

Testovalo sa desať súčasných zimných 
pneumatík s rozmerom 195/55 R 16 
H pre relatívne malé vozidlá, od Audi A1 
a Fordu Fiesta cez Nissan Micra a Mini 
One až po Renault Clio a Škodu Fabia. 
Okrem spoločnosti Continental dosiah-
li najvyššie hodnotenie „veľmi dobrá“ 
len dvaja ďalší výrobcovia. 6-krát bola 
pneumatika hodnotená ako „dobrá“ 
a raz ako „uspokojivá“. Pneumatika 
Continental WinterContact TS 870 bola 
jedinou pneumatikou v teste, ktorá do-
siahla maximálny počet bodov aj v en-
vironmentálnom hodnotení.

Tajomstvo vynikajúcich ekologických 
vlastností spočíva predovšetkým 
v zmesi polymérov. Optimalizovaná 
hustota zosieťovania umožňuje väčšiu 
pružnosť a lepšiu priľnavosť na ceste. 
Tým sa znižuje opotrebovanie a zvy-
šuje sa počet najazdených kilometrov. 
Zmes Cool Chili tiež znižuje valivý od-
por, spotrebu paliva a tým aj emisie 
CO2. WinterContact TS 870 je preto 
výrobok, ktorý výborne spĺňa bezpeč-
nostné požiadavky motoristov a zá-
roveň plne vyhovuje zvýšeným ekolo-
gickým požiadavkám. Redakcia Auto 
Motor Sport súhlasí. Ich záver znie: „Ti-
chá a mimoriadne úsporná zimná pne-
umatika so širokým spektrom použitia 
za každého počasia.“
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PESTROFAREBNÁ PONUKA BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK EBC BRAKES PRE TUNING
Tieto doštičky sa vyznačujú oveľa vyššou 
účinnosťou ako štandardné náhradné diely 
od mnohých iných výrobcov. Na každoden-
né použitie sú určené doštičky ULTIMAX2, 
ktorých kvalita je na úrovni originálnych brz-
dových doštičiek. Pre vozidlá s výkonom do 
200 HP odporúčame zelené brzdové doštič-
ky zo série GREENSTUFF, ktoré sa vyznačujú 
vysokou počiatočnou brzdnou silou a ge-
nerujú menšie množstvo prachu. Pre ťažšie 
vozidlá a autá s pohonom všetkých štyroch 

kolies, medzi ktoré patria napríklad BMW 
M3, M5, Audi A4, A6, Subaru Impreza, Mit-
subishi Evo, budú ideálne doštičky zo série 
červených doštičiek REDSTUFF vyrobených 
z aramidových vlákien. Výrobky EBC Brakes 
sú zárukou dobrého brzdenia rovnako pri 
studených, ako aj pri horúcich brzdách. Pre 
dynamický štýl jazdy odporúčame žlté brz-
dové doštičky zo série YELLOWSTUFF, ktoré 
sú ideálne pre rýchlu jazdu po diaľnici alebo 
na závodnej dráhe. Vysoká účinnosť brzde-

nia pri všetkých teplotách a trvanlivosť sú 
hlavnými výhodami tejto série doštičiek.

Do pretekárskych podmienok ponúkame 
modré doštičky BLUESTUFF a oranžové 
ORANGESTUFF, ktoré potrebujú predbežné 
zahriatie, aby mohli brzdiť efektívne. Dosa-
hujú veľmi slušný koeficient trenia aj vtedy, 
keď sú kotúče rozžeravené.

KVALITA, SPOĽAHLIVOSŤ A ÚČINNOSŤ, TO SÚ VÝHODY 
PRODUKTOV EBC BRAKES. ŠIROKÝ SORTIMENT VÝROBKOV  
PRE INDIVIDUÁLNY VÝBER IDEÁLNYCH KOMPONENTOV 
BRZDOVÉHO SYSTÉMU. 

KVALITA, 
SPOĽAHLIVOSŤ 
A ÚČINNOSŤ

EBC BRAKES - LÍDER VO VÝROBE 
BRZDOVÝCH KOMPONENTOV
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AUTOMOBILOVÉ BRZDOVÉ KOTÚČE
EBC ponúka až 4 typy brzdových kotúčov. 
Hladké brzdové kotúče Premium sú perfekt-
nou náhradou za sériové kotúče. Vyznačujú 
sa vysokou životnosťou a účinnosťou brzde-
nia. Perfektne fungujú s doštičkami zo sérií 
REDSTUFF, YELLOWSTUFF a BLUESTUFF. 
Kotúče zo série GD majú špecializované 

otvory, ktoré umožňujú lepšie prúdenie 
chladného vzduchu a tým znižujú teplotu 
doštičiek a kotúčov. Vodičom, ktorým záleží 
na tichom chode brzdového systému, od-
porúčame brzdové kotúče zo série USR. Tie 
vďaka novej technológii povrchovej úpravy 
kotúčov účinne chránia tieto komponen-

ty pred koróziou. Pre tých, pre ktorých je 
vzhľad dôležitý, pripravil výrobca kotúče zo 
série BSD. Tieto kotúče majú zárez v tvare 
písmena V. Ich ďalšími vlastnosťami sú tichý 
chod a veľmi účinný systém odstraňovania 
nečistôt.

PONUKA EBC RACING
V ponuke EBC nájdeme aj brzdové doštičky 
a dvojdielne kotúče SG2 Racing. Brzdové 
doštičky Racing RP-1 a RP-X sú mimoriadne 
účinné (pretekárske) doštičky navrhnuté 
pre vozidlá s najvyšším výkonom. RP-1™ má 
veľmi stabilný koeficient trenia do a nad 750 
stupňov Celzia, vďaka čomu je to vynikajúci 
nástroj pre najnáročnejších vodičov. Pokiaľ 
ide o brzdnú silu, ovládanie/cítenie brzdo-
vého pedála, trvanlivosť a minimalizované 
opotrebovanie kotúča, táto karbónová zmes 
aramidových vlákien prekonáva väčšinu 
konkurenčných materiálov. Doštičky RP-1 
nemajú schválenie R90, takže sú určené iba 
na preteky na uzavretej závodnej dráhe.
Kotúče EBC SG2 Racing sú vybavené 48 vnú-
tornými, smerovými (pravo-ľavými) venti-
lačnými kanálmi, ktorých úlohou je efektív-
ne chladiť kotúč.

PRÍRUBA ALEBO TZV. ZVON
Príruba použitá v kotúčoch EBC Racing je 
presne vyrezaná z kusa hliníka používaného 
v leteckom a vesmírnom priemysle, vďaka 
čomu je pevná a ľahká. Príruba je anodi-
zovaná dočierna, vďaka čomu má vysokú 
odolnosť proti korózii a vysoké estetické 
vlastnosti. Možno ju použiť na rôzne brzdo-
vé kotúče.

SKRUTKY SD-DRIVE
Jedným z najmenších a najinovatívnejších 
komponentov použitých v kotúčoch EBC 
Racing sú skrutky z nehrdzavejúcej ocele 
SD-Drive™, ktorými sa pripevňuje príruba 
ku kotúču. Na rozdiel od skrutiek väčšiny 
konkurentov, ktoré sú pre zníženie nákladov 

vyrobené z ocele a následne pozinkované, 
naše skrutky SD-Drive™ sú vyrobené z jed-
ného kusu nehrdzavejúcej ocele, čo zaisťuje 
maximálnu pevnosť a odolnosť voči koró-
zii. Každá skrutka je vybavená pružinovou 
sponou, ktorá absorbuje vibrácie a zaručuje 
tichý chod počas jazdy.

OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE 
ZO SÉRIOVÝCH VEĽKOSTÍ?

Odporúčame väčšie a efektívnejšie systé-
my Big Brake Kit-BBK, ktoré sú náhradou 
za kompletný brzdový systém a obsahujú 
všetko, čo potrebujete na výmenu sériovej 
zostavy, teda dvojdielne kotúče, doštičky, 
štvor-, šesť- alebo osempiestikové strmene, 
montážne strmene, oceľové pletené káble 
a brzdovú kvapalinu. Kotúče a doštičky sa 
predávajú v sériových baleniach.

Brzdové doštičky a kotúče  
EBC Brakes nájdete v našom  
IC Katalógu
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Brzdové doštičky musia spĺňať parametre sta-
novené v zákonných predpisoch: nielen pri 
nových doštičkách, ale aj v prípade náhrad-
ných dielov, ak je potrebná výmena. Jedným 
zo základných kontrolných parametrov je 
brzdná dráha definovaná a zaručená výrob-
com automobilu, ktorá nemôže byť v rámci 
danej tolerancie ani dlhšia, ani kratšia ako jej 
nominálna hodnota. Spoločnosť TRW našla 
v týchto prísnych normách určitý priestor na 
hľadanie riešení, využila ho a zlepšila úroveň 
bezpečnosti cestnej premávky. Premieta sa 
to do niekoľkých prvých kilometrov po výme-
ne podložky (zábeh), počas ktorých trecí ma-
teriál dosahuje optimálny koeficient trenia. 
Počas tohto prevádzkového obdobia normy 
povoľujú určité odchýlky a spoločnosť TRW 
našla priestor na zlepšenie výkonu, pričom 
zároveň ponúka záruku, že brzdové doštič-
ky s unikátnym povlakom COTEC fungujú aj 
v „zábehu“ skoro tak dobre ako už zabehnuté 
doštičky. 

Čerstvo vymenené brzdové doštičky v zábe-
hu neposkytujú záruku rovnakej účinnosti 
ako tie, ktoré sú už zabehnuté. Povlak COTEC 
ponúka inovatívne riešenie tohto javu, pre-
tože zvyšuje koeficient trenia, čím skracuje 
brzdnú dráhu pri jazde s práve vymenenými 
brzdovými doštičkami počas fázy zábehu. 
Povlak COTEC sa nanáša na trecí povrch do-
štičky v poslednej fáze výrobného procesu 
s cieľom zvýšiť koeficient trenia počas fázy 
zábehu. Unikátny povlak COTEC sa štandard-
ne nanáša na všetky nové brzdové doštičky 
TRW, čo podľa nezávislých testov vykona-
ných Holandským úradom pre vozidlá RDW, 
umožňuje skrátiť brzdnú dráhu na nových 
doštičkách až o 7 metrov. Povlak COTEC sa 
opotrebuje po niekoľkých desiatkach zabrz-
dení, medzitým sa však fáza zábehu trecie-
ho materiálu ukončí. Tým sa zaistí najvyššia 
účinnosť brzdenia aj bez ďalšej povrchovej 
úpravy COTEC. Všetky originálne brzdové 
doštičky TRW ošetrené povlakom COTEC sa 
dodávajú v škatuli s príslušným označením. 
V súčasnej dobe neexistujú takmer žiadne 
brzdové doštičky TRW bez povlaku COTEC.

Štít zadnej brzdy
Kovový štít je nosným prvkom celej brzdovej 
platničky. Rovnomerne rozdeľuje tlakové sily 
piestu na trecí materiál. Drží podložku v prí-

slušnej polohe a pri brzdení prenáša obvo-
dové sily. Štít zadnej brzdy je chránený proti 
korózii a jeho rozmery umožňujú voľný po-
hyb podložky v strmeni. K štítu sú pripojené 
aj ďalšie prvky.

Protihluková podložka
Protihlukové podložky sú prvky pripevne-
né k časti statickej strany štítu (na opačnej 
strane ako je trecia plocha), ktorého tvar je 
neštandardný, nie však náhodný. Podložky 
znižujú vibrácie, a preto obmedzujú škrípa-
nie a množstvo hluku. Existujú tri rôzne druhy 
protihlukových podložiek: bitúmenové, gu-
mové a kovové. Spoločnosť TRW používa pri 
prvej montáži a aj ďalších výmenách vždy 
rovnaké podložky. 

Spojivo
Pripevňuje trecí materiál k štítu zadnej brzdy. 
Znesie vyššie teploty ako trecia plocha. Počas 
záťažových skúšok brzdových doštičiek môže 
trecia plocha prasknúť a zlomiť sa, ale nie 

je možné, aby sa odlepilo spojivo. Podložky 
s trecím povrchom, ktoré sa zo štítu odtrhli, 
nemusia dostať povolenie na predaj. 

Trecí materiál
Trecí materiál sa skladá z mnohých zložiek 
a musí spĺňať požiadavky európskeho typo-
vého schválenia. V závislosti od verzie môže 
mať nízke prašné vlastnosti alebo môže vy-
hovovať požiadavkám elektrických automo-
bilov. 

COTEC
Ďalší prvok, vďaka ktorému brzdové doštič-
ky TRW vynikajú. Brzdenie je vďaka tomuto 
jedinečnému kremičitanovému povlaku od 
začiatku rovnako účinné ako so zabehnutými 
brzdovými doštičkami. 

Počas výrobného procesu prechádzajú 
brzdové doštičky TRW ďalším výrobným 
procesom ohrevu trecej plochy doštičky 
(scorching). Plyny, ktoré sa v trecom materi-
áli nahromadili počas výrobného procesu, sa 
tak uvoľnia už počas ohrievania. To zabráni 
uvoľňovaniu plynov počas brzdenia, čo zni-
žuje slabnutie brzdného účinku doštičiek. 

Navštívte našu webovú stránku 
a dozviete sa viac o výrobkoch TRW: 
www.trwaftermarket.com/en/

Konštrukcia brzdových  
doštičiek TRW –  starostlivé 
prepracovanie v každej 
vrstve

COTEC UNIKÁTNY POVLAK COTEC 
NA BRZDOVÝCH DOŠTIČKÁCH 
TRW PRE VÝRAZNE VYŠŠIU 
BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH 

Pozrite si najnovšiu časť  
seriálu Good To Know  

(Dobre vedieť) na youtube
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Vymieňajte prevodový 
olej spoľahlivo.
Sady na výmenu oleja a prevodový olej 
v originálnej kvalite od výrobcu prevodoviek.

•   prevencia porúch a nefunkčnosti prevodoviek
•   zabezpečenie hladkého radenia
•    zamedzenie zvýšeného opotrebenia komponentov pri 

vysokej úrovni namáhania
•   predĺženie životnosti prevodovky
•   prístup k 100 % kompatibilite vďaka originálnej kvalite.

Viac na:  
zf.com/spare-parts
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Reinhoch rozširuje ponuku

O TEHLICE 
riadenia
Spočiatku bude REINHOCH ponúkať tehlice 
riadenia pre 50 najobľúbenejších modelov 
automobilov, ale plánuje doň postupne pri-
dávať nové produkty. Tehlice riadenia sú dô-
ležitou súčasťou zavesenia, ktorá v prípade 
poškodenia vyžaduje okamžitú výmenu. Ak 
sa to stane, mali by ste použiť riešenia po-
núkané odborníkmi, ktorí aplikujú najlepšie 
komponenty a vyrábajú svoje výrobky v cer-
tifikovaných závodoch v Európe. REINHOCH 
sú vysokokvalitné a dostupné výrobky, ktoré 
spĺňajú očakávania aj tých najnáročnejších 
vodičov. REINHOCH nakoniec rozšíri ponuku 
tehlíc podvozku pre viac ako 200 najobľúbe-
nejších modelov osobných a úžitkových au-
tomobilov.

NAJVYŠŠIE NORMY KVALITY PRE VÝROBU

Všetky tri európske závody v ktorých sa teh-
lice podvozku Reinhoch vyrábajú, spĺňajú 
prísne požiadavky na kvalitu vyplývajúce 
z technickej špecifikácie IATF 16949. Naše 
najmodernejšie a plne automatizované vý-
robné linky v kombinácii s viacstupňovým 
riadiacim procesom zaručujú najvyššiu kva-
litu v súlade s normami OE. Najlepší produkt 
za dobrú cenu? Riadenie REINHOCH kĺže 

viac, než určujú tieto prísne požiadavky!

OE KVALITA A ZARUČENÁ BEZPEČNOSŤ

Produkty riadenia a podvozku REINHOCH 
ponúkajú špičkovú kvalitu zhodnú s OE 
výrobkami. Zaručujú bezpečnosť použitia 
a istotu, že tento dôležitý konštrukčný pr-
vok zavesenia nesklame ani v tých najťaž-
ších jazdných podmienkach. Bezpečnosť 
je jednou z našich priorít a v oblasti, kde 
nie je priestor na kompromisy. Vodič môže 
mať pocit bezpečia iba vtedy, ak si je istý, že 
jeho auto je vybavené súčiastkami najvyššej 
kvality vyrobenými v najlepších závodoch 
pod dohľadom vysokokvalifikovaných špe-
cialistov. Tehlice podvozku Reinhoch ponú-
kajú najvyššiu kvalitu zaručenú tým, že sú 
vyrobené v Európe a potvrdené príslušnými 
certifikátmi. Spoľahlivosť značky, ktorú za-
ručujú výrobné procesy, certifikácie a spo-
kojnosť zákazníkov, v neposlednom rade 
skutočnosť, že výroba je v Európe, tieto diely 
radikálne líši od ekonomických produktov, 
ktoré sa často ponúkajú zákazníkom za ex-
trémne nízke ceny. REINHOCH je synony-
mom vysokej kvality k spokojnosti vodiča 
a mechanika.

Na začiatku roka 2020 sme vám predstavili novú 
značku v ponuke Inter Cars: REINHOCH, dodávateľa 
dielov riadenia a podvozkových časti pre osobné i 
nákladné motorové vozidlá. Sme radi, že po krát-
kom čase prišlo k rozšíreniu ponuky tejto našej pri-
vátnej značky. Do ponuky pribudli tehlice riadenia. 
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Odpruženie a systém riadenia sú prvkami vozidla, ktorých práca sa premieta 
do bezpečnosti a pohodlia jazdy.

Reinhoch sú výrobky, ktoré majú v DNA kvalitu a spoľahlivosť.

Široký sortiment našich dielov dokonale spĺňa požiadavky európskeho auto-
mobilového parku.

Pri výbere dielov - vyberajte múdro.

Reinhoch poskytne Vašim zákazníkom pohodlie a pokoj pri každodennom 
používaní auta.

ODPRUŽENIE A RIADENIE

WWW.REINHOCH.EU



Rozvodové sady Bosch 
 s čepradlom chladiacej

kvapaliny

Bezpečné riešenie 
pri výmene rozvodov

Riešenie najvyššej kvality, 

ktoré zabezpečuje všetky 

komponenty pre profesionálnu 

a bezpečnú výmenu 

rozvodového systému.

motobosch.sk
kúpou tohto produktu  

získate produkty  

v programe  

„extra“

extra-program.sk

Rozvodové 
sady S ČERPADLOM

CHLADIACEJ KVAPALINY

VÝBER ROZVODOVÝCH SÁD BOSCH S ČERPADLOM CHLADIACEJ KVAPALINY UMOŽŇU-
JE MAJITEĽOVI AUTA UŠETRIŤ PENIAZE A SKRACUJE ČAS OPRAVY V SERVISE. ROZVO-
DOVÉ SADY BOSCH OBSAHUJÚ VŠETKY POTREBNÉ SÚČIASTKY POTREBNÉ 
NA PROFESIONÁLNU VÝMENU CELÉHO 
ROZVODOVÉHO SYSTÉMU.

Samotné čerpadlo chladiacej kvapaliny nie 
je hlavnou súčasťou rozvodového systé-
mu. Vo väčšine prípadov je však poháňané 
rozvodovým remeňom, čo z neho robí je-
den z najdôležitejších prvkov rozvodovej 
súpravy. Preto je potrebné zdôrazniť, že 
najčastejšie práve kvalita čerpadla rozhodu-
je o kvalite celej rozvodovej súpravy. Ak vý-
robca čerpadla chladiacej kvapaliny použije 
ložisko hriadeľa čerpadla s nedostatočnou 
nosnosťou, čerpadlo môže predčasne začať 
byť zdrojom hluku a v neskoršej fáze sa do-
konca môže zaseknúť a roztrhnúť rozvodový 
remeň. Navyše nekvalitné tesnenie čerpadla 
môže spôsobiť únik chladiacej kvapaliny, 
ktorý môže po určitom čase používania po-
škodiť ložisko a roztrhnúť remeň. 

ROZVODOVÉ SADY BOSCH OBSAHUJÚ 
ČERPADLÁ NAJVYŠSEJ TRIEDY

Tesnenie používané v rozvodových súpra-
vách Bosch má predĺženú životnosť vďaka 
použitiu nielen keramického krúžku, ale aj 
krúžku z vysoko odolného karbidu kremíka 
(je natoľko tvrdý, že sa používa pri výrobe 
moderných brúsnych kotúčov). Kombiná-
ciou týchto dvoch materiálov presahuje 
trvanlivosť tesnenia čerpadiel časové inter-
valy výmeny rozvodového remeňa v moder-
ných automobiloch.

Zvýšila sa aj odolnosť tesnenia voči poško-
deniu, napríklad tzv. počiatočnému poško-
deniu, ku ktorému dochádza v dôsledku 
chodu čerpadla na sucho, a taktiež voči 

účinku vodného kameňa v chladiacej kva-
paline. Ďalším dôležitým parametrom čer-
padla je trvanlivosť ložiskového hriadeľa. 
Trvanlivosť ložiska čerpadla je prispôsobená 
počtu najazdených kilometrov, ktoré musí 
celý rozvodový mechanizmus prejsť medzi 
výmenami. To znamená, že životnosť ložis-
ka a tesnenia čerpadla je vypočítaná podľa 
načasovania intervalu výmeny rozvodovej 
súpravy uvedeného výrobcom automobilu.

AKO NEPLATIŤ DVAKRÁT?

V súčasnosti počet najazdených kilometrov 
medzi postupnými výmenami rozvodovej 
súpravy dosahujú dokonca úroveň viac ako 
200 tisíc km, takže pri výmene celej súpravy 
nemôžete zabudnúť na výmenu čerpadla, aj 
keď to v čase výmeny rozvodového systému 
vyzerá dobre. Môže sa ukázať, že také čer-
padlo vydrží ďalší rok, možno ďalších 20-30 
tisíc km, ale po uplynutí tejto doby (ak pred-
tým nedôjde k poškodeniu motora) bude 
musieť zákazník znova zaplatiť za prácu 

spojenú s demontážou celého rozvodové-
ho systému, výmenou čerpadla, montážou 
a nastavením rozvodov, a navyše okrem čer-
padla bude musieť kúpiť aspoň nový rozvo-
dový remeň.

Je preto potrebné pripomenúť, že snaha 
o odloženie nákladov na výmenu čerpadla 
spôsobuje, že majiteľovi vozidla vzniknú 
v krátkych intervaloch dvojnásobné náklady 
na výmenu rozvodov.

Akýkoľvek predčasný zásah  
do rozvodov je časovo náročný 
a nákladný, preto by ste mali 
byť pri výbere rozvodovej 
sady opatrní. 
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Rozvodové sady Bosch 
 s čepradlom chladiacej

kvapaliny

Bezpečné riešenie 
pri výmene rozvodov

Riešenie najvyššej kvality, 

ktoré zabezpečuje všetky 

komponenty pre profesionálnu 

a bezpečnú výmenu 

rozvodového systému.

motobosch.sk
kúpou tohto produktu  

získate produkty  

v programe  

„extra“

extra-program.sk

Rozvodové 
sady



Použitie nových hybridných riešení vedie k neustálemu 
zvyšovaniu komplexnosti - najmä v oblasti motora. Sily,  
ktoré sa majú prenášať, sa zvyšujú a všetky komponenty  
sú vystavené výrazne vyššiemu zaťaženiu. Preto je ešte 
dôležitejšie, aby boli inštalované iba vysokokvalitné  
výrobky. 

Rozsiahle portfólio produktov INA zaručuje správne  
riešenie opráv pre rozvodový pohon, predný pomocný 
pohon, ventilový rozvod a chladiaci systém.

Technológia
hybridných

motorov

Ventilový rozvod      Chladiaci 
sy

st
ém

Batéria Electrický motor

Prevodovka Spaľovací motor

Schéma

PLNE HYBRIDNÝ MOTOR

Riešenie hybridných  
opráv pre všetky 
KĽÚČOVÉ 
systémy
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INA SADA OZUBENÉHO REMEŇA

VÝHODY

 napínač a kladka v osvedčenej kvalite OE
 dve súpravy rozvodového remeňa  

   pre jednoduchú a efektívnu výmenu
  riešenia opráv šité na mieru

INA SADA ozubeného remeňa   
(bez čerpadla) 
530 0558 10

INA SADA ozubeného remeňa 
(vrátane vodného čerpadla ) 
530 0558 31

VYBERTE SI ZO ŠIRO- 
KÉHO SORTIMENTU  
PORTFÓLIA VÝROBKOV INA  
(dbajte na rok výroby)

Časovací pohon 
530 0558 10 SADA rozvodového remeňa

530 0558 31 SADA rozvodového remeňa  
s vodným čerpadlom

559 0111 10 SADA rozvodového reťazca  
(pre sekundárny pohon)

Predný pomocný pohon
FB6APK1080 Pás FEAD Belt
544 0097 10 Tlmič torzných vibrácií
544 0097 20 SADA tlmičov torzných vibrácií
Ventilový rozvod
428 0189 10

vačkový hriadeľ
428 0190 10
422 0124 10

Váhadlo
422 0125 10
420 0232 10 Otočný prvok
428 0055 30 SADA vačkového hriadeľa
Chladiaci systém
538 0102 10 Vodné čerpadlo

INA SADA ROZVODOVEJ REŤAZE

INA SADA rozvodovej reťaze   
(pre vyvažovací hriadeľ) 
559 0196 10

SADA rozvodovej reťaze INA  
(pre vačkový hriadeľ) 
559 0196 31  
(do 07/2013)

559 0196 33 
(od 07/2013 do teraz)

VÝHODY

  všetky diely sú perfektne zladené - v jednom boxe
 eliminuje časovo náročné hľadanie vhodných  

   jednotlivých dielov a šetrí čas
  Liqui Moly „Chain Protect“ znižuje opotrebovanie  
zábehu a zvyšuje výkon

VYBERTE SI ZO ŠIROKÉHO SORTIMENTU 
PORTFÓLIA VÝROBKOV INA 
(dbajte na rok výroby)

Časovací pohon
559 0196 10

SADA rozvodovej reťaze
559 0196 31
559 0196 32
559 0196 33
559 0196 34
558 0069 10 SADA rozvodovej  

reťaze - pohon  
olejového čerpadla

558 0070 10
558 0071 10
Predný pomocný pohon 
544 0158 20 Torzné vibrácie –  

sada tlmičov
544 0158 10 Torzné vibrácie –  

tlmič

Ventilový rozvod 
423 0076 10 Sada s váhadlom
422 0058 10 Váhadlo
420 0224 10 Otočný prvok
711 0244 10 Vysokotlakové čerpadlo

427 0016 10 Fázer vačkového hriadeľa 
centrálneho ventilu

427 0034 10 Fázer vačkového hriadeľa s 
centrálnym magnetom

Chladiaci systém
538 0360 10 Modul tepelného  

manažmentu
538 0361 10 Vodné čerpadlo bez telesa 

termostatu
538 0362 10 Vodné čerpadlo s telesom 

termostatu

VW Group EA 888
Výrobca AUDI

Typ hybridu Plne hybridný motor

Model Q5 (8RB), 
A6 (4G2; 4GC; C7)

Typ 2.0 TFSI Hybrid (quattro),
2.0 Hybrid (quattro)

Kód motora CHJA

Rok výroby 2011 - 2018

PSA DW10
Výrobca PSA

Typ hybridu Plne hybridný motor

Model Peugeot 3008,
Citroen/DS, DS5

Typ 2.0 HDi Hybrid

Kód motora DW10CTED4

Rok výroby 2011-2018



Vďaka generátoru iBSG 48V (Integrated Belt Starter Generator) sa spoločnosť Valeo 
úspešne vyrovnala s výzvou zvýšiť výkon vozidiel poháňaných spaľovacími motormi 
a zároveň znížiť ich spotrebu paliva. Ide o technológiu, ktorá má potenciál sa v nasledu-
júcich rokoch rozšíriť na trhu.

HNACIA SILA VÝVOJA ELEKTRICKÝCH 
VOZIDIEL

Výrobcovia automobilov a dodávatelia vy-
bavenia sú čoraz viac nútení vyvíjať výrobky, 
ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. 
Hlavnými príčinami sú najmä sprísňované 
predpisy týkajúce sa emisií CO2, znečistenie 
v Európe a na celom svete. Jedným z dôvo-
dov je rovnako aj rastúci počet spotrebiteľov, 
ktorí sa orientujú na ekologickejšie ponuky. 
Dôležitým krokom vpred bola technológia 
stop-štart, ktorú spoločnosť Valeo ako jedna 
z prvých zaviedla v roku 2010 so systémom 
i-StARS. Odvtedy prebieha čoraz zložitejší 
technologický vývoj s cieľom znížiť emisie 
CO2 vrátane využitia technológie 48V, ktorá 
sa v nasledujúcich rokoch stane nutnosťou. 
Preto do roku 2030 budú na trhu dominovať 
elektrické vozidlá a technológia 48V.

Mimoriadne výkonný systém

V roku 2017 začala spoločnosť Valeo dodá-
vať ako originálne vybavenie alternátorové 
systémy iBSG 48V so zabudovanou elektro-
nikou. Okrem funkcie alternátora a štartéra 
plní tento systém ďalšie štyri funkcie, ktoré 
znižujú spotrebu paliva a tým aj produkciu 
CO2 až o 6 %*. Dobíja akumulátor, aby po-

máhal motoru a dodával energiu vybaveniu 
vozidla.

• Pomáha motoru, keď vozidlo jazdí 
konštantnou rýchlosťou (napríklad 
na hlavných cestách), aby sa znížila 
spotreba paliva.

• Pri zrýchľovaní poskytuje motoru 
posilňovací účinok.

• Umožňuje jazdu na krátke vzdialenos-
ti v 100 % elektrickom režime.

Systém iBSG, ktorý sa vyrába v závode spo-
ločnosti Valeo v Étaples v severnom Fran-
cúzsku, v jednej z najväčších tovární na vý-
robu elektrických strojov v Európe, bol už 
nainštalovaný do niekoľkých stoviek tisíc 
vozidiel vrátane aplikácií pre ázijské, ne-
mecké, britské a francúzske vozidlá. 

ENVIRONMENTÁLNA VÝZVA 
PRE SPOLOČNOSŤ VALEO

Spoločnosť Valeo svojim systémom iBSG ak-
tívne prispieva k elektrifikácii vozidiel. Sku-
pina ročne vyrobí 30 miliónov elektrických 
strojov, čím potvrdzuje svoje dlhoročné 
know-how v oblasti výroby elektrických sys-
témov a zároveň účinne reaguje na súčasné 
environmentálne a legislatívne problémy. 

Závod v Étaples v súčasnosti vyrába takmer 
30 000 elektrických strojov denne a v reakcii 
na veľký dopyt zo strany výrobcov automo-
bilov naďalej zvyšuje svoju kapacitu na vý-
robu systémov 48V. V máji 2020 si francúzsky 
prezident Emmanuel Macron vybral lokalitu 
Étaples, aby predstavil plán svojej vlády na 
podporu automobilového priemyslu tým, 
že ho urobí ekologickejším a konkuren-
cieschopnejším.

Na trhu náhradných dielov je teraz k dispozí-
cii pätnásť položiek dielov iBSG 48V.

Inovatívne 
RIEŠENIE

IBSG 48V OD SPOLOČNOSTI VALEO NA ZNÍŽENIE EMISIÍ 
CO2 JE UŽ DOSTUPNÉ NA TRHU S NÁHRADNÝMI DIELMI
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Udržateľnosť
Až 6%* úspora CO2 
na WLP vďaka 
hybridizácii 48V

Servis
Jednoduchá 
inštalácia 
a výmena

Priekopník
Valeo, jeden z prvých 
výrobcov systému 48V 
na svete

VALEO 48V MILD-HYBRID 
PRE AFTERMARKET
Inovatívne dostupné riešenie pre elektrifikované vozidlá



Nezávislý systém zavesenia predných kolies 
v modeli Ford Focus je založený na McPher-
sonových vzperách spojených s čapom ria-
denia, ako aj na závesných ramenách a sta-
bilizátore. Opotrebované spoje stabilizátora 
môžu pri jazde po nerovnostiach spôsobo-
vať rachot. Jednými z komponentov, ktoré 
v modeli MK 2 podliehajú opotrebovaniu 
najčastejšie, sú puzdrá závesného ramena 
(obr. 1). Táto súčiastka je dostupná s celým 
ramenom alebo ako samostatný náhradný 
diel s novými montážnymi skrutkami. Druhý 
variant je v ponuke febi a oproti výmene ce-
lého závesného ramena, ktoré je možné ľah-
ko demontovať, ide o lacnejšiu alternatívu.
Veľmi dôležitú úlohu počas výmeny zohráva 
správne nastavenie nového puzdra. Puzdro 
musí byť vhodne umiestnené, aby sa zaisti-
la jeho správna činnosť a vysoká odolnosť. 
Staré puzdro je možné vytlačiť alebo opa-
trne vystrihnúť vhodným nástrojom, aby sa 
nepoškodil kolík, na ktorom puzdro sedí. 

Po demontáži starého a opotrebovaného 
puzdra je potrebné kolík vyčistiť a následne 
zatlačiť nový prvok. K dispozícii je špeciálny 
nástroj, ktorý umožňuje správne umiest-
nenie nového puzdra pri zatlačení na kolík 
(obr. 2). Teraz je možné opravené rameno 
namontovať do auta. Puzdro (febi 34218) sa 
používa v niekoľkých ďalších modeloch zna-
čiek Ford, Mazda a Volvo.

PRÍPADNÉ PROBLÉMY V SYSTÉME
ZAVESENIA ZADNÝCH KOLIES
Pre model Ford Focus bolo vyvinuté vysoko 
uznávané viacramenné zavesenie kolies. 
Jeho kompaktná konštrukcia umožňuje 
získať maximálny batožinový priestor a za-
ručuje vynikajúcu ovládateľnosť. Tenké zá-
vesné rameno drží koleso v pozdĺžnej osi 
vozidla a absorbuje brzdné momenty pri 
brzdení vozidla. Podporujú ho ďalšie tri zá-

vesné ramená, ktoré pomáhajú udržať kole-
so v správnej polohe. Všetky tieto prvky sú 
vybavené puzdrami, ktoré sú náchylné na 
opotrebovanie. Puzdro hlavného ramena 
(febi 34249), ktoré je vymeniteľné rovnako 
ako v prípade predného ramena, musí byť 
pri montáži správne umiestnené. V opač-
nom prípade sa guma zvinie, čo zase skráti 
životnosť puzdra (obr. 3).

Závesné rameno umiestnené medzi prieč-
nym nosníkom a čapom riadenia je náchyl-
né na preťaženie, ktoré ho môže pri dlhšom 
používaní poškodiť. Pri demontáži tohto ra-
mena za účelom jeho výmeny alebo získania 
prístupu k iným prvkom, napr. k závesnej 
pružine, môžeme často prísť na to, že mon-
tážne skrutky sú silne skorodované (obr. 4). 
To vedie k prasknutiu skrutiek pri demontá-
ži alebo k zadretiu skrutiek vo vnútornom 
puzdre. Preto je pri demontáži závesného 
ramena často potrebné ich odrezať.

Vnútorná excentrická skrutka slúži na nasta-
venie odklonu kolesa a pre správne nasta-
venie sa musí dať voľne otáčať. Všetky nové 
skrutky sa odporúča dotiahnuť iba vtedy, 
keď vozidlo stojí na kolesách so zaťaženým 
zavesením. Vozidlo nemôže byť zdvihnuté 
na zdviháku, pretože to spôsobuje nežia-
duce napätie a zaťaženie puzdier, čo môže 
mať za následok ich utiahnutie v nesprávnej 
polohe. Po oprave systému zavesenia kolies 
sa odporúča skontrolovať geometriu kolies, 
aby sa zaistila správna jazda vozidla.

ŠIROKÝ SORTIMENT FEBI
Mnoho komponentov systému zavesenia 
febi je k dispozícii v súpravách ProKit, ktoré 
obsahujú všetky montážne prvky potrebné 
na vykonávanie opráv. Automechanici si 
takto šetria čas a peniaze, pretože nemusia 
hľadať a objednávať ďalšie náhradné diely. 

Náhradné diely kvality OE od spoločnosti 
febi stoja za vašu dôveru. Celá ponuka kom-
ponentov systémov riadenia a zavesenia ko-
lies je k dispozícii na:
partsfinder.bilsteingroup.com

Zavesenie kolies vo
FORDE FOCUS

FORD FOCUS BOL UVEDENÝ NA TRH V ROKU 1998 A DOSIAHOL 
OBROVSKÝ ÚSPECH. AVŠAK PODĽA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV 
IDE O JEDEN Z NAJČASTEJŠIE SERVISOVANÝCH MODE-
LOV. VZHĽADOM NA TO SA OPLATÍ PRESKÚMAŤ 
NIEKOĽKO KOMPONENTOV SYSTÉMU ZAVESENIA, 
KTORÉ SA V TOMTO MODELI ČASTO OPOTREBÚVA-
JÚ A POTREBUJÚ VÝMENU.

01

02

03

04
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Tvoje číslo 1 

v riadení a zavesní 
kolies
febi je synonymom najvyšších štandardov kvality výroby 
a zladenia komponentov riadenia a zavesenia kolies. 
Dôverujte svojmu číslu 1.

• Kvalita OE produktov
• Viac ako 8 000 komponentov riadenia a zavesenia kolies
• Pokrytie až 95% obľúbených modelov automobilov

-ROČNÁ-ROČNÁ-ROČNÁ
ZÁRUKA
VÝROBCU
ZÁRUKA
VÝROBCU
ZÁRUKA
VÝROBCU



Na príklade radiálneho tesniaceho krúžku hnacieho hriadeľa 199.191 utesňujúceho 
kľukový hriadeľ na strane prevodovky možno poukázať na niekoľko skutočností, ktoré 
v prípade nesprávneho použitia silikónu vedú k tomu, že olej netesní dostatočne. Tento 
krúžok hnacieho hriadeľa je maximálne vhodný, pretože ho používa mnoho výrobcov, 
napríklad Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, ale aj Opel, Saab a Suzuki.

Okrem toho sotva nájdete radiálne tesniace 
krúžky hnacieho hriadeľa, ktoré sú použí-
vané v toľkých rôznych motoroch a toľkými 
rôznymi výrobcami. A ešte k tomu také, kto-
ré sú do série zabudovávané od roku 1996 až 
dodnes. Naším príkladom je radiálny tesnia-
ci krúžok hnacieho hriadeľa s krytom, ktorý 
tesní kľukový hriadeľ na strane prevodovky. 
Už pri jeho pôvodnej koncepcii v polovici 90-
tych rokov sa vyrábal z fluórového kaučuku 
(FPM) odolného voči vysokým teplotám.

Montáž krúžku by mala byť bezproblémo-
vá, avšak technickí konzultanti spoločnosti 
Elring sa často stretávajú s otázkami týkajú-
cimi sa montáže.

Počas odbornej montáže - takto to musí byť 
formulované - je žiaľ nutné demontovať aj 
olejovú vaňu. K tomu treba pridať aj fakt, 
že olejová vaňa je v porovnaní s kľukovou 
skriňou utesnená silikónom a odstránenie 
starého tmelu je nevyhnutné, aj keď je to 
práca navyše.

Bez demontáže olejovej vane totiž nie je 
možné krúžok správne namontovať. To 
môže mať za následok buď okamžitý únik 
oleja, ku ktorému dôjde ihneď po naštarto-
vaní motora, alebo k unikaniu oleja, ku kto-
rému dôjde neskôr.

Olejovú vaňu je preto potrebné demonto-
vať, aby sa zabezpečilo perfektné utesnenie 
olejovej vane radiálnym tesniacim krúžkom 

hnacieho hriadeľa. Snaha o poriadne utes-
nenie tohto miesta bez demontáže je zvyčaj-
ne zbytočná a výsledkom sú dvojnásobne 
vyššie náklady na opravu. Dôvod: Silikón 
nanesený na ohnutú spodnú stranu nosnej 
dosky je rozotretý nerovnomerne, čo vedie 
k zníženej účinnosti tesnenia.

Tesniaci tmel olejovej vane by mal mať 
hrúbku 2 milimetre a prevzdušnenie trvajú-
ce 10 minút by malo stačiť vždy – samozrej-
me to závisí od konkrétnej teploty a úrovne 
vlhkosti vzduchu, ktoré sú pri silikóne Dirko 
HT vyžadované na zosieťovanie.

Dbajte aj na dodržiavanie maximálnych uťa-

hovacích momentov skrutiek olejovej vane. 
M6 = 10 Nm, M8 = 25 Nm a M10 = 40 Nm. 
Ďalším dôvodom presakovania oleja môže 
byť silikón nanesený na kryt držiaka. To spô-
sobuje, že nastriekané tesniace chlopne sa 
na držiaku buď prehýbajú, alebo dôjde k ich 
preliačeniu. Štandardne nebýva v tomto prí-
pade použité tekuté tesniace médium.

Silikón vo všetkých smeroch dostane až do 
škáry tesniaceho krúžku hriadeľa, do kto-
rého je zasadená pružina. Pružina tak už 
nedokáže vyvinúť správny tlak na kľukový 
hriadeľ. Výsledkom je únik oleja.

Rovnako ako pri olejovej vani, aj pri upev-
ňovaní krúžku hriadeľa je potrebné dbať na 
postupnosť uťahovania a krútiaci moment.
Kópia z TSI 11-2015

Ďalšie informácie nájdete 
na www.elring.de

Radiálny tesniaci krúžok  
hnacieho hriadeľa a silikón  
ZLOŽITÝ 
VZŤAH
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Preukázaná kvalita ešte lepšia -

Silikónové tmely DirkoTM HT od spoločnosti Elring

Odolnejšie voči teplu
Náš Dirko™ transparentný je teraz odolný voči teplu 
až do 250 ° C, rada Dirko™ HT dokonca až do 315 ° 
C.

Dlhšia stabilita
Všetky acetoxylové tmely sú stabilné 24 mesiacov.

Menšie balenia
Dirko™ HT ProfiPress je teraz k dispozícii v        
praktickom balení šiestich kusov.

Nová technológia uzamykania
Nová nehorľavá náplň Dirko™  HT ProfiPress s   
praktickým uzáverom na klip a s mechanizmom 
zatvárania v 90 ° uhle.

Elring
Poradca pre tmely:

Iba 3 kroky k správnemu produktu.

1.
2.

90°3.

Click



VÝMENOU DOŠTIČIEK A KOTÚČOV
SÚČASNE ZNIŽUJETE ERÓZIU

TRECÍCH MATERIÁLOV, ČO ZAISŤUJE
VYŠŠÍ BRZDNÝ VÝKON

PRI NÁVRHU KOTÚČOV FERODO DBÁME 
NA POČET A USPORIADANIE TVARU 

VENTILAČNÝCH OTVOROV. TO ZARUČU-
JE ICH EFEKTÍVNU PREVÁDZKU.

PRODUKTY FERODO SÚ 
NAVRHOVANÉ A TESTOVANÉ 
TAK, ABY K SEBE PERFEKTNE 
PASOVALI

KOTÚČE A PLATNIČKY FERODO 
POKRÝVAJÚ 98% DOPYTU 
AUTOMOBILOVÉHO TRHU.

 

KOTÚČE A DOŠTIČKY

TECHNOLÓGIA

KONŠTRUKCIA KOTÚČOV

PONUKA

Všetky uvedené ochranné známky sú majetkom spoločnosti Tenneco Inc. alebo jednej 
alebo viacerých jej dcérskych spoločností v jednej alebo viacerých krajinách.

NAJVYŠŠIA ÚČINNOSŤ!
Vyberte si brzdové kotúče a platničky Ferodo

www.ferodo.com

VYBERTE SI ÚČINNOSŤ

Odhaduje sa, že dnešné osobné automobily sú zložené z približne 30 000 jednotlivých die-
lov. Na rozdiel od vozidiel vyrobených pred desiatimi rokmi sa na moderné vozidlo naj-
lepšie pozerá ako na sústavu systémov, z ktorých každý môže obsahovať desiatky alebo 
dokonca stovky komponentov navrhnutých tak, aby vzájomne spolupracovali s cieľom 
dosiahnuť optimálny výkon, spoľahlivosť a bezpečnosť.

Dobrým príkladom je moderný brzdový sys-
tém, ktorý obsahuje brzdové doštičky a kotú-
če, čerpadlo, brzdové hadice, kvapalinu, 
posilňovač, strmene a piesty, riadiaci modul 
protiblokovacieho brzdového systému (ABS), 
snímače rýchlosti kolies a ďalšie. Nezabú-
dajme ani na samotný brzdový pedál, ktorý 
nielen aktivuje systém, ale tiež poskytuje vo-
dičovi určité prevádzkové parametre. Myslite 
preto na brzdový systém ako na kompletnú 
jednotku navrhnutú tak, aby fungovala s naj-
vyššou účinnosťou vo všetkých situáciách na 
ceste.

Tento systém je veľmi podobný sústavám po-
užívaným v iných spotrebiteľských techno-
lógiách, akými sú počítače, smartfóny a do-
konca aj hudobné streamovacie služby. Ak 
do ktoréhokoľvek z týchto systémov vnesiete 
neštandardné komponenty alebo softvér, 
veci sa už nebudú zdať také rýchle a efektív-
ne ako kedysi.

Navrhnuté spolu, pre vzájomnú spoluprácu
Brzdové doštičky a kotúče sú najčastejšie 
vymieňanými prvkami brzdového systému. 
Dôvodom je to, že ich primárna funkcia, t.j. 
zastavenie vozidla absorbovaním a rozptýle-
ním kinetickej energie, spôsobuje postupné 
opotrebovanie ich pracovných plôch.
Vysoko kvalitné brzdové doštičky sú vybave-
né trecími materiálmi vyvinutými na zaiste-
nie bezpečného, spoľahlivého, pohodlného 
a tichého brzdenia v spojení s brzdovým 
kotúčom. Preto, ak je potrebné vymeniť brz-
dové platničky a kotúče vášho auta, je vždy 
najlepšie vybrať diely, ktoré sú navrhnuté, vy-
robené a testované tak, aby vzájomne spolu-
pracovali. Týmto spôsobom vyvíjajú popred-

ní dodávatelia dielov, akým je aj spoločnosť 
FERODO, doštičky a kotúče najvyššej kvality. 
Mechanici, ktorí používajú výrobky FERODO, 
si môžu byť istí, že kupujú precízne zosúla-
dené brzdové doštičky a kotúče FERODO so 
zárukou bezpečnosti, výkonu a trvanlivosti.

Pochopenie rizika
V dnešnej dobe je už prakticky nemožné 
držať krok so všetkými novými značkami 
komponentov brzdových systémov. Aj keď je 
dobré mať široký výber, v dnešnej ekonomike 
poháňanej internetom môže byť pre servisy 
a vodičov ťažké rozoznať vysokokvalitné die-
ly od tých, ktoré sú zle navrhnuté a potenci-
álne nebezpečné. Preto je dôležité vybrať si 
najskôr značku, ktorú poznáte a dôverujete 
jej. Spoločnosť FERODO je dodávateľom pre 
výrobcov automobilov už viac ako 100 rokov 
a je dôveryhodnou voľbou profesionálov 
z oblasti automobilového priemyslu na ce-
lom svete.

To, čo nás odlišuje od ostatných, je prístup 
spoločnosti FERODO k navrhovaniu a výrobe 
brzdových doštičiek a kotúčov. Tieto kom-
ponenty sú navrhnuté tak, aby do seba per-
fektne zapadli a pomohli zaistiť optimálne 
zabehnutie brzdových doštičiek a kotúčov. 
To zase zabraňuje nahromadeniu nerovno-
merných vrstiev materiálu na kotúči alebo 
nerovnomernému opotrebovaniu kotúča, čo 
môže viesť k nežiaducemu pulzovaniu bŕzd, 
vibráciám volantu a hluku.

Kotúče iných značiek môžu mať výrazne niž-
šiu kvalitu materiálu a využívať technológie, 
ktoré nespĺňajú normy, čo môže mať negatív-
ne účinky na odvod tepla, životnosť doštičky 

a kotúča, cítenie pedála, hluk počas pre-
vádzky a bezpečnosť. Medzi ďalšie nevýhody 
„lacných“ kotúčov patria aj príliš široké ven-
tilačné otvory, prostredníctvom ktorých chcú 
výrobcovia šetriť na materiáloch. Tieto kotú-
če sa bohužiaľ nemusia chladiť tak efektívne 
ako kotúče FERODO, čo môže potenciálne 
viesť k „strate brzdy“ (tzv. fading) a zrýchle-
nému opotrebovaniu doštičiek. V extrém-
nych prípadoch môže nadmerná teplota do-
konca spôsobiť poruchu iných komponentov 
a v najhoršom prípade zhorenie kolesa alebo 
poškodenie brzdového systému.

Aj keď má lacný brzdový kotúč podobný 
vzhľad ako kvalitný výrobok, môžu existovať 
konštrukčné rozdiely, ktoré výrazne znižujú 
bezpečnosť a výkon. Každý brzdový kotúč 
FERODO má presne tvarované a umiestnené 
ventilačné otvory navrhnuté tak, aby spĺňali 
jedinečné požiadavky na brzdenie vozidla. 
Kotúče nižšej kvality majú často menej venti-
lačných otvorov, menej efektívny tvar a / ale-
bo nevhodné rozstupy, čo môže mať za násle-
dok zvýšenie prevádzkových teplôt.

„Lacné“ a „bezpečné“ nejdú dohromady
Brzdový systém automobilu má jeden hlavný 
účel: zaistiť bezpečnosť vodiča, cestujúcich 
a ostatných účastníkov cestnej premávky. 
Cena nášho bezpečia sa nedá vyčísliť. Na-
miesto hľadania najlacnejšej možnosti pa-
mätajte na potenciálne riziko prevádzky vo-
zidla, ktoré nie je plne funkčné. Aj keď veľa 
automechanikov a vodičov chápe a váži si 
úlohu brzdových doštičiek, často sa zabúda 
na to, že každé brzdenie si vyžaduje správnu 
spoluprácu doštičiek a kotúčov. Preto, keď 
urobíte správnu voľbu a rozhodnete sa pre 
overené, kvalitné brzdové doštičky FERODO, 
neriskujte zhoršenie ich efektivity, trvanlivos-
ti a výkonu tým, že si k nim vyberiete brzdové 
kotúče inej značky. Riziko je jednoducho prí-
liš vysoké.

Tímová
spolupráca

BRZDOVÉ DOŠTIČKY A KOTÚČE FUNGUJÚ AKO 
JEDNA SÚPRAVA – VYMEŇTE ICH VŽDY SPOLU.
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S ohľadom na jedinečné požiadavky elektrických vozidiel popredný svetový výrobca au-
tomobilov NTN-SNR v súčasnej dobe pracuje na návrhu novej a kompaktnejšej montáže 
kolesového ložiska / homokinetického kĺbu.

Kľúčovým prvkom úspechu tohto projektu 
bolo pochopenie technických problémov 
spojených so spôsobom, akým šírka ložiska 
ovplyvňuje výkon vozidla. Tento nový dizajn 
kolesových ložísk predstavuje skutočný tech-
nologický prelom a je tiež výsledkom úzkej 
spolupráce medzi rôznymi tímami v rámci 
skupiny. To umožnilo výrobcovi využiť ma-
ximálnu konkurenčnú výhodu vlastného 
know-how na predefinovanie rozhrania me-
dzi ložiskom a zvyčajne neprístupným ho-
mokinetickým kĺbom.

Spoločnosť NTN-SNR je oboznámená s prob-
lémom, ktorý predstavujú obmedzenia axiál-
neho priestoru špecifického pre konštrukciu 
medzi ložiskom kolesa a homokinetickým 
kĺbom. Avšak určujúcim faktorom priamo 
ovplyvňujúcim uhol riadenia je aj dĺžka hna-
cích hriadeľov, ktorá je okrem iného daná 
šírkou pohonnej jednotky. Vzhľadom na 
architektonický vývoj vozidiel - najmä tých 
elektrických, si výrobca stanovil ambiciózny 
cieľ zmenšiť šírku ložiska kolesa o 40 mm. 
Výrazným znížením požiadaviek na axiálny 
priestor pre väčší uhol riadenia v týchto no-
vých vozidlách poskytne NTN-SNR svojim 
zákazníkom väčšiu voľnosť pri navrhovaní 

podvozku pre automobily a súčasne dosiah-
ne technologický náskok pred konkurenciou.
Tento výskum viedol k vzniku dvoch nových 
konštrukčných riešení: dizajn ložísk a dizajn 
homokinetických kĺbov. Prvé znižuje potrebu 
axiálneho priestoru o 35 mm, čo umožňuje 
zväčšenie uhlu riadenia až o 3°. Prototyp bol 
dokončený na konci roku 2020 a od januára 
2021 je v testovacej fáze. K prezentovaniu 
tejto inovácie potenciálnym zákazníkom by 
malo dôjsť do leta 2021.

Toto nové ložisko je určené pre elektrické 
vozidlá s dedikovanou platformou. Modely 
elektrických vozidiel majú elektrickú pohon-
nú jednotku, ktorej šírka výrazne obmedzuje 
možnosti zmeny uhla riadenia. Použitie toh-
to nového ložiska v mestských automobiloch 
bez ohľadu na typ pohonného systému - či už 
má vozidlo spaľovací alebo elektrický motor 
- umožňuje dosiahnutie extrémne malého 
polomeru zatáčania, čo je pre manévrovateľ-
nosť jednoznačne výhodné.

Toto nové ložisko, ktoré je radikálne odlišné 
od predchádzajúcich dizajnov, malo za násle-
dok návrh a registráciu patentov týkajúcich 
sa pravidiel dizajnu a architektúry, ako aj 
ich zapečatenie. Tvar nového dizajnu ložiska 
v zásade mení umiestnenie a priemer zapeča-
tenia. Čo sa týka druhého menovaného kon-
štrukčného riešenia, to teraz obklopuje hnací 
hriadeľ, je fyzicky väčšie a existuje dokonca 
priestor na ešte ďalšie zväčšenie, čím sa tak 
ponúkajú mimoriadne dizajnérske možnosti. 
Za účelom obmedzenia rizika zvýšeného tre-
cieho momentu boli tiež vytvorené nové kon-
štrukčné riešenia. Spoločnosť NTN-SNR je už 
viac ako 100 rokov hrdá na inovácie a vývoj 
technológií budúcnosti. Je preto otvorená 
zdieľaniu licencií k tomuto novému ložisku. 
Spoločnosť tak učinila aj v prípade, kedy bol 
na trh uvedený aj ASB – nový štandard mera-
nia rýchlosti kolies.

Nová generácia
kolesových 
ložísk

NTN-SNR PRIPRAVUJE 
KOLESOVÉ LOŽISKO 
NOVEJ GENERÁCIE  
S KOMPAKTNÝM 
HOMOKINETICKÝM KĹBOM
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Plne automatizovaný výrobný proces

Aj tá najmenšia nečistota môže mať negatívny 
vplyv na výkon kompresora. Pre dosiahnutie 
najvyššej kvality sa kompresory NRF vyrába-
jú na plne automatizovanej výrobnej linke. 
Výroba prebieha v bezprašnom prostredí. Do-
konca aj triedenie a výber konkrétnych dielov 
riadi počítač. Po výrobe sa každý kompresor 
podrobí množstvu prísnych kontrol a skúšok 
kvality a výkonnosti. Spoločnosť NRF preto 
zaručuje spoľahlivý a odolný výrobok. Celkový 
sortiment kompresorov NRF pozostáva z 1 022 
referencií.

Spoločnosť NRF otvára novú 
továreň v Európe

S viac ako 90-ročnými skúsenosťami je spo-
ločnosť NRF popredným výrobcom a dodáva-
teľom chladiacich dielov. Spoločnosť NRF sa 
neustále vyvíja. A práve teraz spoločnosť NRF 
robí ďalší krok pre to, aby bola pripravená na 
budúcnosť. Spoločnosť NRF s hrdosťou ozna-
muje otvorenie svojej novej továrne na výrobu 
hliníka v poľskom Gdansku.

Nová továreň sa nachádza v blízkosti najväč-
šieho európskeho distribučného centra spo-
ločnosti v Gdansku, ktoré zabezpečí výraznú 
logistickú podporu. Otvorením tejto novej 
továrne v Poľsku spoločnosť NRF ukončila časť 
svojej výroby v Holandsku. V novej lokalite 
má spoločnosť NRF možnosť ďalej zlepšovať 
svoje procesy. Okrem toho je spoločnosť NRF 
schopná vylepšovať a rozširovať svoj sorti-
ment výrobkov. „Som absolútne presvedče-
ný, že vďaka otvoreniu tejto novej továrne 
si dokážeme udržať vedúcu pozíciu na trhu 

a ešte ju vylepšiť novými výrobkami a služba-
mi,“ povedal Timo Schlotzhauer, riaditeľ pre 
priemysel a námorníctvo v spoločnosti NRF.
V tejto novej továrni bude spoločnosť NRF 
vyrábať na zákazku širokú škálu olejových, 
vodných a vzduchových chladičov pre trh s ná-
hradnými dielmi pre automobilový priemysel, 
ako aj pre zákazníkov originálneho vybavenia. 
Spoločnosť NRF sa špecializuje na výrobu vý-
robkov pre železničný priemysel, poľnohospo-
dárske a terénne stroje a elektrocentrály.

Ako sa to 
robí KOMPRESORY NRF PRE TRH 

S NÁHRADNÝMI DIELMI

Spoločnosť NRF  
vyzdvihuje svoj plne  
automatizovaný výrobný 
proces kompresorov a otvára 
novú továreň v Poľsku.

Výhody radu  
kompresorov NRF:
• Najväčší sortiment na trhu  

s náhradnými dielmi.
• Dosahuje alebo prevyšuje  

výkonnosť originálneho vybavenia.
• Na 95% jednoduché zostavenie  

(O-krúžky sú súčasťou balenia).
• Predplnené správnym olejom  

od výrobcu originálneho vybavenia.
• Ku každému kompresoru sa dodáva 

návod na montáž.

KOMPRESORY NRF SA VYRÁBAJÚ NA PLNE AUTOMATIZOVA-
NEJ VÝROBNEJ LINKE. VĎAKA TOMUTO VÝROBNÉMU PROCESU 
STANOVILA SPOLOČNOSŤ NRF NOVÉ ŠTANDARDY PRE NÍZKE 
ZÁRUČNÉ SADZBY NA TRHU S NÁHRADNÝMI DIELMI.
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Dramatické 
finále PAVOL JAJCAY VÍŤAZOM 

INTER CARS MX-5 CUP 2021

Finále bolo naozaj dramatické. Siedmy ročník Inter Cars MX-5 Cup,
ktorý pozostával z piatich podujatí v rámci rakúskeho seriálu Histo Cup
bol koncom augusta úspešne ukončený, a po veľmi napínavom boji 
sa celkovým víťazom stal Pavol Jajcay.

MX5 Cup
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Dramatické 
finále PAVOL JAJCAY VÍŤAZOM 

INTER CARS MX-5 CUP 2021

Všetko sa to krásne rozbehlo 1. mája na 
Slovakia Ringu, nádherné súboje od úvodu 
a prvé víťazstvo v pretekoch Inter Cars MX-5 
Cupu pre Paľa Jajcaya. Nasledoval nád-
herný Salzburgring a s konštatovaním, že 
po štyroch úvodných pretekoch poznáme 
štyroch rôznych víťazov sa náš milovaný ko-
lotoč presunul do prímorského Grobniku. 
V Chorvátsku nás svojou účasťou a predve-
deným jazdeckým umením poctil Richard 
Gonda, ktorému premiérové víťazstvo uniklo 
len vďaka technickým problémom. Ani sme 
sa nenazdali a sezóna sa prehupla do svojej 
druhej polovice. Pannonia-Ring ovládol Peter 
Nemsila a pred posledným podujatím na Slo-
vakia Ringu delilo prvých troch jazdcov iba 16 
bodov. Čo poviete? Zápletka ako z Hollywo-
odskeho filmu! Poďme si spolu zrekapitulo-
vať veľké finále na Slovakia Ringu...

Od tréningov bola upriamená pozornosť na 
troch jazdcov. Medzi Peťom Nemsilom, Pa-
ľom Jajcayom a Honzom Filipom bolo všetko 
poriadne otvorené a celkové víťazstvo mo-
hol na svoju stranu strhnúť hociktorý z nich! 
V kvalifikáciách sa najviac darilo Paľovi Jaj-
cayovi. V tej prvej deklasoval svoju konku-
renciu extrémne rýchlym časom 2:41.606 
a v druhej zaujal pre zmenu jeho tesný zisk 
pole-position, ktorú dosiahol iba o 21 tisícin 
rýchlejším časom ako Jan Filip. Kvalifikácie 
sú jedna vec, ale preteky sú častokrát iná pes-
nička.

Preteky 1
Ideálny štart do prvých pretekov víkendu 
predviedol Paľo Jajcay! Po prvej zákrute do-
kázal udržať prvú pozíciu a na odpútanie sa 
od dvojice Filip-Nemsila dokázal využiť aj os-
tatné autá kategórie Young Timer. Do bojov 
o tretie miesto sa v úvode zapojil Juraj Korn-
hauser, ale Filip s Nemsilom sa neskôr od Ju-
raja odtrhli s cieľom stíhať unikajúceho Paľa 
Jajcaya. Spolupráca týchto dvoch jazdcov 
trvala niekoľko kôl, avšak Jajcay pridával 
jedno kvalifikačné kolo za druhým a spomí-
nanú dvojicu naďalej držal na dištanc. Keď už 
bolo zrejmé, že Paľa na čele nebude možné 
dostihnúť, začal sa medzi Honzom a Peťom 
neľútostný súboj o druhé miesto. Na čele sa 
do konca pretekov nič nezmenilo a Pavol Jaj-
cay tak doviedol svoje úspešne rozbehnuté 
preteky do víťazného konca. O druhú priečku 
sa však srdnato bojovalo až po cieľovú čiaru 
a dvojica Filip-Nemsila nám na záver pred-
viedla nádherný fotofiniš. Oboch jazdcov de-
lilo v cieli iba neuveriteľných 5 tisícin a druhé 
miesto v poslednej chvíli uchmatol Peter 
Nemsila. Pavol Jajcay sa tak pred poslednými 
pretekmi dostal do 4-bodového vedenia pred 
Petrom Nemsilom. Filipova bodová strata sa 
zväčšila na 23 bodov a jeho šance na celkové 
prvenstvo sa výrazne zmenšili. O všetkom sa 
tak muselo rozhodnúť až v posledných prete-
koch sezóny.

Preteky 2
Boj o prvú zákrutu v podaní trojice Jajcay, 
Nemsila a Filip sa zopakoval aj po štarte 
druhých pretekov. Tentoraz si však Peter 
s Janom dali väčší pozor a nedovolili Paľovi 
utiecť. Do čela sa dostal Nemsila, na druhom 
mieste bol po prvom kole Jajcay a tretí Filip. 
Za nimi sa vytvorila trojica Osvald, Kornhau-
ser a Roland Sikhart. Situácia na čele sa za-
čala vyostrovať už na začiatku druhého kola, 
kedy Jajcay zaútočil na Nemsilu a získal späť 
prvé miesto. Z tretieho miesta všetko sledo-
val Jan Filip, ktorý však postupne začal na 

vedúcu dvojicu strácať - po pretekoch sme 
sa dozvedeli, že to bolo v dôsledku problému 
s motorom a straty výkonu. Od polovice pre-
tekov už všetky oči sledovali najmä vedúcu 
dvojicu Jajcay-Nemsila! Obaja jazdci začali 
nekompromisne bojovať o víťazstvo v prete-
koch, ktoré by pre oboch znamenalo aj celko-
vé víťazstvo Inter Cars MX-5 Cupu 2021. Roz-
hodnutie prišlo v poslednom kole! Nádherný 
súboj dvere na dvere v T10, malé zaváhanie 
Nemsilu pri preradení, Jajcayov zisk vedenia 
a zdanie, že o všetkom je rozhodnuté. Omyl! 
Dráma až do konca! Modré vlajky a púšťanie 
legendárneho Jula Končeka znamenali pre 
Paľa nie príliš ideálny prejazd poslednou zá-
krutou. To chcel využiť Peťo, ktorý sa opäť 
dostal do tesného závesu za svojho súpera, 
ale Pavol Jajcay svoje prvé miesto napokon 
dokázal ubrániť a s rozdielom iba 0,2 sekun-
dy sa stal nielen víťazom druhých pretekov 
víkendu, ale aj celkovým víťazom siedmeho 
ročníka Inter Cars MX-5 Cupu!

Do našej „siene slávy“ tak pribudlo nové 
meno! K Tiborovi Gloznekovi (2015), Luká-
šovi Koníkovi (2016, 2017), Rasťovi Szalayovi 
(2018), Peťovi Nemsilovi (2019) a Janovi Fi-
lipovi (2020) sa pridáva Pavol Jajcay. Avšak 
táto sezóna, rovnako ako tie predošlé, nebo-
la len o víťazoch, ale aj o všetkých ostatných 
pretekároch, ktorí svojim jazdeckým umením 
výraznou mierou prispeli k typicky nádher-
ným MX-5 Cupovým pretekom. Ako sme spo-
menuli vyššie, jedným z vrcholov bola účasť 
Richarda Gondu, v pamäti rezonuje aj prvé 
pódium Juraja Kornhausera, famózny výkon 
Drahoša Osvalda na Salzburgringu, odvážne 
štarty Simona Sikharta, no najmä boj trojice 
Jajcay-Nemsila-Filip o celkové prvenstvo, 
ktorý priniesol nádherné vyvrcholenie v po-
sledných pretekoch siedmeho ročníka Inter 
Cars MX-5 Cup. Veľké poďakovanie patrí všet-
kým mechanikom, partnerom, fanúšikom 
a skrátka všetkým ľudom, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k uskutočneniu Inter Cars 
MX-5 Cup 2021! 

Foto: Jakub Rovný 
a Peter Tomschi
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Jedným z tých, ktorým sa podarilo v pred-
stihu získať hneď dvojicu majstrovských 
titulov je aj Miki Čambal reprezentujúci bra-
tislavský RS Team na vozidle Citroën Saxo 
VTRS. Na predposledných pretekoch toh-
toročnej sezóny Medzinárodných majstrov-
stiev Slovenska pretekov automobilov do 
vrchu, ktoré sa konali v rámci podujatia Au-
topola Jankov vŕšok 2021 dokázal vo veľmi 
silnej konkurencii Miki dojazdiť v sobotu na 
druhom a v nedeľu na prvom mieste v sku-
pine 5. Toto umiestnenie mu už v predstihu 
zabezpečilo majstrovský titul v slovenskom 
medzinárodnom šampionáte. Pri pohľade 
na Majstrovstvá Slovenska pretekov auto-
mobilov do vrchu navyše Miki Čambal bral 
dve víťazstvá v triede 5a, čo mu zabezpečilo 
aj titul slovenského majstra. 

A aby toho nebolo málo, vzhľadom na fakt, 
že preteky v Ústí nad Orlicí boli zrušené, Miki 
získal aj český majstrovský titul v skupine 5, 
ale triede 5a.

„Trať na Jankovom vŕšku bola tohto roku ex-
trémne šmykľavá a to znamenalo, že všetci 
sme jazdili o niečo pomalšie časy. V mojom 
prípade to bolo v sobotu na hranici dve a pol 
až tri sekundy oproti minulosti. V nedeľu to 
už bolo o čosi lepšie. So svojim výkonom 
som nadmieru spokojný, v sobotu som si 
zabezpečil zisk majstrovského titulu v triede 
5a, v nedeľu som víťazstvom v skupine 5 po-
tvrdil aj medzinárodný majstrovský titul. Ak 
k tomu pripočítame dvojicu českých titulov, 
som nadmieru spokojný. 

Musím však povedať že to vôbec nebolo 
jednoduché, štartová listina bola poriad-
ne plná a súboje neskutočne tesné. Rád by 
som poďakoval RS Teamu a partnerom Inter 
Cars a Liqui Moly za podporu, mechanikovi 
za výbornú prípravu auta, kolegom v depe 
za neskutočné zážitkypočas celej sezóny 
a samozrejme mojej rodine, ktorá ma nie-
lenže podporuje, ale má aj so mnou strpenie 
a pochopenie,“ zhodnotil Miki Čambal po 
pretekoch.

Slovenská kopcová sezóna ešte pokračuje 
o dva týždne posledným kolom, ktoré sa 
bude konať v poľskej Korczyne, tu sa však už 
Miki Čambal na štart nepostaví.

Miro Majláth

Miki Čambal získal  
na Jankovskom vŕšku 
DVA majstrovské 
tituly Sezóna Medzinárodných majstrovstiev Slovenska pretekov 

automobilov do vrchu 2021 sa nezadržateľne chýli k záveru 
a tak sa už v predstihu „rozdávajú“ aj prvé majstrovské tituly.
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MANN-FILTER:  
Rozdiel je v detailoch!   
Technický 
KNOCK-OUT
Filtre často vyzerajú na povrchu veľmi podobne. Keď sa však zadívate pozornejšie, 
môžete vidieť výrazné rozdiely v kvalite. Predstavitelia spoločnosti MANN+HUMMEL 
presne vysvetľujú, v čom sú rozdiely a prečo je také dôležité spoliehať sa na výrob-
ky od spoločnosti MANN-FILTER. Ukážu vám, prečo niektoré filtre zlyhávajú už na 
začiatku a nedokážu splniť to, čo sľubujú, a prečo by mali byť výrobky spoločnosti 
MANN-FILTER vašou prvou voľbou. Iba dôkladné preskúmanie odhalí viac o dizajne, 
materiáloch a vlastnostiach týchto kvalitných filtrov. Spoločnosť MANN-FILTER preto 
pripravila štvordielnu sériu, ktorá sa podrobnejšie zaoberá najdôležitejšími detailmi. 
V tejto časti je vaša pozornosť upriamená na vzduchový filter MANN-FILTER kvality OE.

Filtračné 
médium:
• Filtračné médium špeci-

fické pre aplikáciu podľa 
požiadaviek OE.

• Maximálna filtračná ka-
pacita v celom intervale 
údržby plus rezervná 
kapacita.

• Trvale vysoký výkon 
motora.

• Špičková ochrana mo-
tora, snímača prúdenia 
vzduchu a ďalších citli-
vých komponentov. 

Uzáver: 

• Tesne priliehajúce peno-
vé tesnenie MANN-FILTER 
PUR.

• Perfektne sedí  
vo filtračnom puzdre.

• Obrys tesnenia  
prispôsobený puzdru.

• Odolný vo všetkých 
štandardných teplotných 
rozsahoch.

• Udržiava si požadovanú 
elasticitu počas celého 
intervalu údržby.

Stabilizácia: 

• Optimálna skladaná 
geometria a stabilita aj pri 
intenzívnom zaťažení.

• Špeciálny proces emboso-
vania filtračného média.

• Vysoko kvalitná impregná-
cia s vysokou chemickou 
odolnosťou a mechanic-
kou stabilitou.

• Poskytuje najlepšie 
podmienky pre správne 
fungujúci snímač prúdenia 
vzduchu.

• Konzistentne vysoký 
filtračný výkon, dokonca 
aj vo vlhkých a mokrých 
podmienkach.

• Stabilizácia.

Bezpečnosť: 

• Ochranné rúno na vzdu-
chovom filtri (predbežná 
filtrácia v prašnom pro-
stredí plus oddelenie vody 
a snehu).

• Vylepšená ochrana pred 
požiarmi vozidla vďaka 
impregnácii filtra, ktorá 
spomaľuje horenie: V 
prípade nasatia dymiacej 
cigarety je riziko požiaru 
výrazne znížené.

Vzduchové filtre MANN-FILTER spoľahlivo chránia motor pred 
opotrebovaním a predchádzajú tak nechceným a často ná-
kladným opravám. Predstavujú teda investíciu, ktorá má za 
následok dlhodobú spokojnosť a pretrvávajúcu dôveru zá-
kazníkov. Spoločnosť MANN-FILTER pokrýva s viac ako 1670 
rôznymi druhmi vzduchových filtrov dosahujúcich kvalitu 
pôvodného vybavenia takmer 97% osobných a prepravných 
automobilových flotíl v Európe.

100%-ná OE kvalita,  
dizajn, materiály a vlastnosti 
vypovedajú o kvalite filtrov 
MANN-FILTER.



VYSKÚŠAJTE CHÉMIU MOTIP

WWW.INTERCARS.SK Platí  do 30.11.2021 alebo do vypredania zásob.

MOTIP PRODUKTY 

AKO DARČEK 

VYBRANÉ PRODUKTY 
PRÉMIOVEJ CHÉMIE 

KAŽDÝ MESIAC K INÉMU SORTIMENTU

Čistič bŕzd so silne rozpúšťacími vlastnosťami. Index: 090514

Silikónový sprej na premazanie a ochranu plastových a gumových častí. Index: 090107 

Prípravok na ochranu spodnej časti automobilu proti mechanickému 

a chemickému zaťaženiu. Index: M000033  

Penetračný olej, ktorý odpudzuje vlhkosť a chráni proti korózii. Index: 090303 

Medené mazivo na mazanie skrutkových spojov, ktoré sú vystavené veľmi 

vysokým teplotám do 1100°C. Index: 090301 

Multifunkčný sprej určený na lubrikáciu a ochranu plastových 

a kovových častí. Index: 090206

Viac informácií k aktuálnej akcii nájdete v sekcii „Akciové ponuky“ v IC Katalógu a na www.intercars.sk

VYSKÚŠAJTE MOTIP


