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Young Car Mechanic sa po pandémii 
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MEYLE-HD:
Lepšie než OE ...

Sledujte nás:

www.meyle.com/en/meyle-hd

Naše pokročilé produkty MEYLE-HD sú technicky lepšie ako originálne 
diely, vylepšený dizajn a vysokokvalitné materiály zaisťujú väčšiu 
odolnosť a spoľahlivosť. Preto na všetky diely MEYLE-HD ponúkame 
záruku 4 roky* V skratke: MEYLE-HD - lepšie diely, dlhšia životnosť 
a spokojní zákazníci!

Viac informácií nájdete na

* Naše záručné podmienky sú dostupné 
  na stránke www.meyle.com

IC Journal, ktorý sa Vám práve dostal do rúk prináša množ-
stvo zaujímavých informácií a noviniek. Tou najzásadnejšou 
novinkou je, že sme sa po dlhšej odmlke rozhodli rozšíriť našu 
pobočkovú sieť. Mohlo by sa zdať, že na východe Slovenska už 
je územie pokryté dostatočne a pre ďalšie pobočky už nie je 
priestor. Pri podrobnejšej analýze sme však našli miesto, kde 
by sme sa predsalen chceli presadiť výraznejšie, a tak, Barde-
jov, vitaj v rodine Inter Cars! Verím, že Bardejovom to v tomto 
roku nekončí a s rozvojom pobočiek budeme na Slovensku po-

kračovať. Už dnes ale môžem prezradiť, že na východe Slovenska máme rozbehnutý 
ešte jeden veľký developerský projekt, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta v druhej polovici 
roka. O ňom si ale povieme viac až v nasledujúcom čísle IC Journal.

Pravdepodobne ste zachytili nový zákon, ktorý upravuje spôsob opravy vozidiel  
po vážnych dopravných nehodách. Podstatou zákona je postup, akým máte pristupo-
vať k opravám takýchto vozidiel. Všetko potrebné, čo potrebujete vedieť, sme zhrnuli 
do krátkeho článku. Ďalším zaujímavým tipom pre Vás je téma elektromobilov a pre-
dovšetkým ich nabíjanie v autoservise. Elektromobily sú čoraz populárnejšie, takmer 
všetky veľké automobilky majú vo svojom portfóliu aspoň jeden plnohodnotný elek-
tromobil a zvyčajne aj niekoľko hybridných modelov. Pomaly sa blíži čas, keď sa tieto 
vozidlá začnú objavovať v bežných autoservisoch. Predsa ich neodovzdáme zákazní-
kom vybité.

Vyzerá to tak, že COVID-19 ešte nepovedal posledné slovo a naďalej nás budú trápiť 
rôzne opatrenia alebo obmedzenia. Na druhej strane, už sme sa s nimi ako tak vyspo-
riadali a nebránia nám v organizácii napríklad aj výletov s VIP Prémiou. Ako skúšku 
správnosti sme si dali za úlohu vrátiť sa s VIP Prémiou na lyžovačku do Álp a fotogaléria 
z tejto udalosti potvrdzuje, že môžeme začať pracovať na dopĺňaní VIP Programu. Váš 
záujem zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré pripravujeme, nás nesmierne teší! 

Motoršport ide s Inter Cars ruka v ruke od začiatku a z času na čas je príjmné sa podeliť 
aj s úspechmi. O to viac, pokiaľ ide o úspechy na medzinárodnej pôde. Koncom minu-
lého roka sa v Portugalskej Brage uskutočnili preteky FIA MASTERS HILL CLIMB a Slo-
vensko si odtiaľ priviezlo striebornú medailu. Dôležitou súčasťou tímu bol aj náš Miki 
Čambal, a tak veľká gratulácia za reprezentáciu našej spoločnosti a Slovenska.

Udalosti posledných mesiacov nás donútili zamyslieť sa aj nad inými vecami ako sú 
naše denné radosti a starosti. Vojna je veľmi blízko nás, dotýka sa priamo našej sused-
nej krajiny. Ako komunita Inter Cars chceme vyjadriť našu podporu a solidaritu ukra-
jinskému národu. Udalosti, ktoré sa priamo dotýkajú občanov Ukrajiny, našich priate-
ľov, zamestnancov a obchodných partnerov, nám nemôžu byť ľahostajné. Chceme ich 
podporiť v týchto ťažkých časoch a vyjadriť im podporu konkrétnymi formami pomo-
ci. Nadácia Inter Cars sa rozhodla venovať 1 000 000 PLN organizáciám, ktoré aktívne 
pracujú pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Finančné prostriedky venujeme 
organizáciám s rozsiahlymi skúsenosťami a dô-
verou verejnosti. Ak dôverujete spoločnosti Inter 
Cars, môžete aj Vy prispieť prostredníctvom jej 
nadácie: fundacja.intercars.eu

Prajem Vám pokojné čítanie nášho Journalu! 
Martin Mihaliček
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STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY, KTORÉ NÁM 
VYCHOVÁVAJÚ NÁDEJNÝCH MLADÝCH 
AUTO OPRAVÁROV SA V TOMTO ROKU 
MAJÚ NA ČO TEŠIŤ

späť
Povedzme si to na rovinu. Máme za sebou skutočne rozpa-
čité mesiace, priam roky. Jeden skutočne nevedel, čo bude 
zajtra. Týkalo sa to nás všetkých v podnikaní, v súkromnom 
živote a školy nevynímajúc. Pomocnej ruky sa nám nedostá-
valo, informácie „zhora“ prúdili spôsobom, kedy sa chcelo 
človeku z časti smiať, z časti plakať. Aj napriek tomu, že  
situácia sa môže zmeniť zo dňa na deň, my, v Inter Cars,  
to vidíme v najlepšom svetle.

YOUNG CAR  
MECHANIC 2022
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A práve preto sme využili príležitosť a hneď 
sa pustili do organizácie slovenskej časti, 
medzinárodnej súťaže, Young Car Mechanic.

Ku tomuto dňu je organizácia súťaže už v pl-
nom prúde a máme sa na čo tešiť. My všetci, 
a síce študenti, učitelia, školy, spriaznené ser-
visy, ako aj partneri. V tomto ročníku pritvr-
dzujeme a mozgové závity študentov pod-
robujeme skúškam, na ktoré sú, ako pevne 
dúfame, adekvátne pripravení. Po úspešnom, 
aj keď pandémiou poznačenom prvom roční-
ku 2019/2020 sa tento rok prihlásilo viac než 
25 stredných odborných škôl. Počet študen-
tov, ktorí sa v dobe písania tohto článku práve 
testujú, je tesne blížiaci za číslu 500. Zvýšený 
záujem zo strany študentov nás veľmi teší 
a utvrdzuje v tom, že sa uberáme správnym 
smerom. Misiou tohto projektu je spopularizo-
vať profesiu automechanika medzi mladými 
a ich ďalší rozvoj, ak sa pre toto krásne, aj keď 
náročné remeslo rozhodnú. Evidujeme neza-
nedbateľnú aktivitu v zvyšovaní atraktivity tej-
to profesie taktiež zo strany škôl, no obrovské 
ďakujem patrí predovšetkým angažovaným 
učiteľom, bez ktorých by to jednoducho nešlo.

Prvé kolo, to je sito 

Prihlasovanie do prvého kola sme spustili 
v pondelok 7.2.2022 a už v prvom týždni sa 
prihlásila viac než polovica aktuálne zúčast-
nených škôl. To bolo príjemné prekvapenie. 
Pri skoro piatich stovkách študentov v prvom 
kole, skutočne niet efektívnejšej cesty ako pre-
veriť ich znalosti, než teoretickým testom. Ten 
pozostáva z 85 otázok, na ktorých zodpoveda-
nie má študent 85 minút. Otázky pozostávajú 
z viacerých okruhov, ako napríklad chod mo-
tora, brzdová sústava, podvozok a podobne. 

Sú študenti, ktorí berú test šprintom a sú ho-
toví za pol hodinku. Iní si zase dávajú na čas. 
Mnohé školy stále zápasili s pozostatkami ko-
vidových čias a karantén, iné zase mali mnoho 
študentov na praxi v autoservisoch. Do toho 
jarné prázdniny. Preto sme spravili rozhod-
nutie a prihlasovanie, ako aj samostatné tes-
tovanie sme predlžili až do 27.3.2022. Toto sa 
stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany 
škôl.

Druhé kolo, kedy sa uvoľnili opatrenia a my 
sme sa svižne chopili príležitosti

Hneď v momente ako vláda oznámila plán 
uvoľňovať protipandemické opatrenia, kedy 
sa skoro všetko malo presunúť do režimu „Zá-
klad“, sme dali v organizačnom teame hlavy 
dokopy a spravili sme rýchle rozhodnutie. 
Teóriu v druhom kole stlačíme na nevyhnut-
né minimum a zapojíme do organizácie prak-
tickej časti priamo aj školy. Tak sme obvolali 
vybrané SOŠ s ponukou na spolu organizáciu. 
Opätovne, mimoriadne pozitívne spätné väz-
by. A tak bude druhé kolo súťaže na školách, 
na čo sa mimoriadne tešíme. V momente pí-
sania tohto článku intenzívne pracujeme na 
úspešnej organizácii.

Do druhého kola počítame s približným poč-
tom 60 študentov, teda tých, ktorí dosiahli 
najlepšie výsledky v prvom kole, a to v naj-
lepších časoch. Pri počte tri partnerské školy, 
zastrešujúce západ-stred-východ Slovenska, 
to vyzerá na veľmi zaujímavé súboje približne 
20 študentov v každom kraji.

Ako inak, nie sme v tom sami

Tak ako nepobeží motor bez vačky, či elektro-

mobil bez “šťavy”, nenapredoval by ani project 
Young Car Mechanic, ak by pri nás nestáli silní 
partneri! Rovnako, ako my, si uvedomujú ne-
dostatok kvalifikovaných ľudí v tomto obore, 
za čo im patrí vopred veľká vďaka. Nejde pri-
tom iba o skvelé ceny, ktoré do súťaže každo-
ročne venujú. Je to predovšetkým o aktívnu 
participáciu na národnom finále, ktoré bude 
veľkolepé. 

Finále, to bude paráda

A teda, už 28.5.2022, v sobotu, si v bratislav-
skom nákupnom centre BORY MALL zmerajú 
sily tí najlepší z najlepších. S aktívnou pomo-
cou našich partnerov, z rád dodávateľov, bude 
na finalistov čakať 8 technických skúšok. Žiad-
na teória. Očakávame súboj šikovných rúk. Te-
šiť sa môžete na bohatý sprievodný program 
a na svoje si prídu aj naše ratolesti. Predsa 
začať treba od útleho veku. Víťazný študent, 
spolu so svojim teamom, poputuje na medzi-
národné finále do maďarského mesta Györ. 
Okrem prestížneho titulu a finančnej odmeny, 
ak sa mu podarí pokoriť zdatnú konkurenciu, 
si prinesie cenné skúsenosti z medzinárodné-
ho prostredia.

Pozvánky máme pre Vás všetkých

A preto, touto formou Vás pozývame. Príďte 
povzbudiť týchto mladých talentovaných ľudí, 
lebo oni sú naša budúcnosť v tomto odvetví! 
Jednou z našich hodnôt ako najväčšieho do-
dávateľa náhradných dielov v strednej Európe 
je ísť príkladom. Toto je odpoveď na otázku, 
prečo to robíme.

Sledujte stránku 
www.youngcarmechanic.sk (Novinky)

V plnej sile
Zoznam partnerov
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Tento zoznam ukazuje 500 podnikov a kapi-
tálových skupín z regiónu, ktoré v roku 2020 
zaznamenali najvyšší obrat v absolútnom 
vyjadrení. V prípade kapitálových skupín sa 
v rebríčku prezentujú konsolidované údaje 
ich dcérskych spoločností, vďaka čomu je 
možné ukázať skutočný význam a silu najväč-
ších koncernov v regióne. 

Skupina Inter Cars si výrazne polepšila 
a umiestnila sa na 70. priečke, čo znamená, že 
postúpila až o 14 miest! XVI. rebríček najväč-
ších spoločností v stredovýchodnej Európe 
TOP 500 CEE 2021 vytvorila spoločnosť Coface 
v spolupráci s denníkom Rzeczpospolita

SKUPINA INTER CARS BOLA OPÄŤ OCENENÁ DENNÍKOM 
RZECZPOSPOLITA. SPOLOČNOSŤ SA ZARADILA DO REBRÍČKA 
500 NAJVÄČŠÍCH PODNIKOV V STREDOVÝCHODNEJ EURÓPE, 
VYTVORENÉHO SPOLU S COFACE, A OPÄŤ POSTÚPILA V TOMTO 
REBRIČKU NAHOR.

INTER CARS MEDZI 500 NAJVÄČŠÍMI  
SPOLOČNOSŤAMI V STREDOVÝCHODNEJ 
EURÓPE

TOP 
500

Nová  
pobočka 
V BARDEJOVE

Vo februári 2022 sme otvorili 
pobočku v meste Bardejov. Našim 
cieľom bolo zabezpečiť ešte lep-
šiu dostupnosť náhradných dielov 
pre zákazníkov z okresov Bardejov, 
Stropkov a Svidník. Nájdete nás na 
Duklianskej ulici 16. Tešiť sa môže-
te na kolektív skúsených zamest-
nancov v príjemnom prostredí  
s pohodlným parkovaním.

• Viac ako 12 000 položiek  
okamžite k dispozícii

• Ochotný a skúsený personál poskytujúci 
promptné a efektívne jednanie

• Rozšírenie rozvozov napojených  
na regionálny sklad v Košiciach

• Regionálny sklad s viac ako 50 000  
položkami

• Dostupnosť tovaru z regionálneho skladu 
v Košiciach 3 x denne, posledná uzávierka 
objednávok o 12.30 hod. 

Inter Cars Slovenská republika
Duklianska 16 | 085 01 Bardejov

Kontakty:
054/3260 222
bardejov@intercars.eu
www.intercars.sk

Novinky v Inter Cars

Otváracie hodiny: 

PO – PIA   8:00 – 17:00
SO    9:00 – 12:00
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FIRMA SCHAEFFLER PREDSTAVUJE DVE ĎALŠIE  
PRODUKTOVÉ INOVÁCIE URČENÉ ŠPECIÁLNE  
PRE ELEKTROMOBILY
Spoločnosť Schaeffler predstavuje dve 
novinky: trojradové ložisko bicykla TriFi-
nity a vysoko výkonné guľôčkové ložisko 
s odstredivým kotúčom. 

TriFinity: Tri rady pre maximálnu modularitu

Spoločnosť Schaeffler ponúka trojradové 
ložisko kolesa TriFinity, ktoré je určené na 
použitie v elektrifikovaných hnacích sústa-
vách. V porovnaní so štandardným ložiskom 
s dvoma radmi guličiek umožňuje TriFinity 
prenášať väčšie zaťaženie nápravy s výrazne 
vyššou životnosťou a pevnosťou bez toho, 
aby sa zmenili rozmery ložiska. Okrem toho 
je možné predpäté kužeľové ložiskové jed-
notky nahradiť touto inovatívnou konštruk-
ciou guličkových ložísk. Prechod z kužeľov 
na guličky vedie k výraznému zlepšeniu 
trecieho momentu a pevnosti, čo má za ná-
sledok zníženie spotreby energie na vozidlo 
o 0,7 % v cykle FTP 75.

Vysoko výkonné guličkové ložiská  
pre vyššiu účinnosť a maximálnu životnosť

S novým vysoko výkonným guľôčkovým 
ložiskom s odstredivým kotúčom ponúka 
spoločnosť Schaeffler vysoko účinné a udr-
žateľné ložisko s optimalizovaným trením 

pre aplikácie e-mobility. Kombinuje výho-
dy otvoreného ložiska s výhodami ložiska 
s tesnením. Pri znížení trenia o 0,3 Nm a zní-
žení emisií CO2 o cca. 0,1 g/km na jedno 
ložisko je vysoko výkonné guličkové ložisko 
s odstredivým kotúčom jednoduchým a in-
teligentným riešením s veľkým vplyvom 
na celkový výkon. V porovnaní s otvo-
reným ložiskom je životnosť vysoko 
výkonného guľôčkového ložiska de-
saťkrát vyššia a zároveň 
sa podarilo znížiť ná-
klady. Táto inovácia 
už získala ocenenie 
„Magna Supplier 
Award“ a v súčas-
nej dobe je nomi-
novaná na Ne-
meckú cenu za 
inovácie 2022.

Novinky  
v motosvete

Spoločnosť Brembo oznámila, že do 
svojej ponuky pre aftermarket zaradila 
dvojdielne liate a ľahké brzdové kotúče. 
Tieto novinky sa pripájajú k existujúcim 
kolekciám Floating, Composite a Co-cast 
a poskytujú zákazníkom kompletný vý-
ber dvojdielnych brzdových kotúčov pre 
množstvo prémiových vozidiel. 

Oba nové brzdové kotúče sa vyznačujú jedi-
nečnými technickými vlastnosťami, vráta-
ne použitia špeciálnej liatiny, odľahčených 
stredov, stĺpového alebo priečneho chlade-
nia a otvorov a/alebo drážok na brzdnom 
povrchu. Tieto konštrukčné riešenia spo-
ločne zaručujú optimálny brzdný výkon za 
všetkých podmienok. Nové kotúče navyše 
poskytujú presnejšiu a stabilnejšiu dynami-
ku vozidla, lepší pocit pri zošliapnutí pedála 
a ľahšie ovládanie brzdového systému spo-
lu s ďalšími ekologickými výhodami. Nové 

kotúče Dual Cast spoločnosti Brembo zahŕ-
ňajú 16 referenčných čísel pre športové mo-
dely niektorých najvýznamnejších značiek 
automobilov na trhu. Obe nové aplikácie 
využívajú skúsenosti spoločnosti Brembo, 
ktorá je taktiež výrobcom brzdových kom-
ponentov originálneho vybavenia. Kotúče 
Brembo Dual Cast a Lightweight sú na after-
markete k dispozícii od februára 2022.

Väčšia bezpečnosť a komfort pre vodičov, 
rýchlejšia dostupnosť automatizovaných 
jazdných funkcií pre všetky triedy vozidiel: 
Bosch a Cariad, softvérová dcérska spoloč-
nosť koncernu Volkswagen, na tomto cieli 
teraz spolupracujú a dohodli sa na kom-
plexnom partnerstve. Obe spoločnosti spo-
ločne vyvíjajú najmodernejšiu a jednotnú 
softvérovú platformu pre čiastočne a vysoko 
automatizovanú jazdu. V budúcnosti nájde 
uplatnenie vo všetkých súkromne použí-
vaných triedach vozidiel značiek koncernu 

Volkswagen – a teda v jednom z najväčších 
svetových vozových parkov. Všetky súčas-
ti spolupráce je teda možné integrovať aj 
do vozidiel a ekosystémov iných výrobcov 
automobilov. Partneri majú potrebné silné 
stránky na to, aby mohli v širokom meradle 
zavádzať stále viac automatizované jazdy: 
desiatky rokov skúseností so sériovou výro-
bou, so škálovateľnosťou a so schvaľovaním 
systémov vozidiel, ako aj know-how v ob-
lasti softvéru, vývoja založeného na dátach 
a umelej inteligencie.

Zdroj: motofocus.sk

Procesy šetrné k životnému prostrediu sú 
v dnešnej dobe veľmi dôležitou témou. 
Na efektívne výrobné procesy, nakladanie 
s odpadmi a zodpovedajúcu veľkosť obalov 
sa zameriava aj holandský výrobca náhrad-
ných dielov NRF. Obaly výrobkov NRF nie sú 
schválne výrazne potlačené, aby boli čo naj-
šetrnejšie k životnému prostrediu.

Spoločnosť NRF teraz tiež zavádza na oba-
loch kompresorov klimatizácie nové znače-
nie s QR kódom. Tento štítok nahradí tlače-
ný návod na montáž kompresora. To vedie 
k výraznému zníženiu spotreby papiera ak 
redukcii dopravy medzi rôznymi továrňami.
Návod na montáž kompresora NRF obsahu-

je rady, ako kompresor úspešne nainštalo-
vať. Po otvorení digitálnej verzie príručky si 
ju môžete zobraziť v 10 jazykoch.

Podľa prognóz Nemeckého zväzu automo-
bilového priemyslu (VDA) bude v roku 2025 
ešte viac ako 75 % všetkých osobných au-
tomobilov na svete vybavených konvenč-
ným pohonom. Aby bolo možné splniť 
klimatické ciele Parížskej dohody, musia 
sa výrazne znížiť aj emisie CO2 z osobnej 
automobilovej dopravy. K tomu môžu pri-
spieť syntetické palivá. Tie však bývajú ag-
resívnejšie ako klasické pohonné hmoty, 
a preto vyžadujú špeciálne palivové filtre. 
Firma MANN-FILTER už teraz ponúka filtre 
pre osobné automobily, ktoré syntetické 
palivá spaľujú. Spoločnosť MANN+HUMMEL 
už vyrába tieto vysoko účinné palivové filtre 
pre rôznych výrobcov vozidiel. Na nezávislom 
trhu s náhradnými dielmi je napríklad k dis-
pozícii sada MANN-FILTER PU 11 001 z pre vo-
zidlá Mercedes-Benz triedy C, E a S v OE kva-
lite. Inovatívny filter so zapuzdrenou vrstvou 
sklených vlákien dosahuje účinnosť viac ako 
99,7 % pre častice o veľkosti 4 mikrometre 
(podľa ISO 19438). Toto je iba jeden príklad 
z ponuky palivových filtrov MANN-FILTER 
pre syntetické palivá, ktoré sa neustále roz-
širujú. „Mobilita budúcnosti sa bude určite 
skladať z kombinácie rôznych technológií 
pohonu a kvapalné palivá budú ešte nejaký 
čas potrebné. Syntetické palivá môžu v tom-
to prípade prispieť k účinnej ochrane klímy 
v doprave,“ vysvetľuje Dr. Björn Schmid, ria-
diteľ pre vývoj materiálov spoločnosti MAN-
N+HUMMEL.

Nové brzdové kotúče Brembo  
Lightweight a Dual Cast

Automatizovaná jazda: Bosch a Cariad  
sa dohodli na komplexnej spolupráci

QR kód namiesto montážneho  
návodu na produktoch NRF

Palivové filtre 
MANN pre syn-
tetické palivá
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Dilema 
VEĽKÝCH
DÁT na trhu  

s náhradnými  
dielmi

Globálny prechod na elektrifikáciu vozidiel sa práve v tomto 
období možno dostáva do centra pozornosti, ale v zákulisí  
sa odohráva najdôležitejšia – a najspornejšia – transformácia  
odvetvia. Týka sa zberu, analýzy a vlastníctva nezmerného  
objemu údajov.

Napredujúca digitalizácia nášho sveta ne-
necháva kameň na kameni. Automobilový 
priemysel sa preteká v dekarbonizácii pro-
stredníctvom elektrifikácie, ale nárast ob-
jemu „veľkých dát“ bude mať ďalekosiahle 
následky a ovplyvní každého – od vodičov 
a autodielne až po distribútorov, dodávate-
ľov, a dokonca aj výrobcov OEM. S očakáva-
ným rastom trhu s náhradnými dielmi približ-
ne o 3 % ročne na odhadovaných 1,2 bilióna 
EUR do roku 2030, je kľúčové pochopiť vplyv 
a príležitosti, ktoré tieto údaje prinášajú.

Do každodenného života už prenikli senzory, 
procesory a obrovské množstvá údajov. Za-
myslite sa nad najmodernejším smartfónom 
vo vlastnom vrecku. Má zabudované GPS, 
silný procesor a takmer neustále je pripoje-
ný na internet. Dokáže diagnostikovať svoje 
chyby, presne určovať vašu polohu a infor-
movať vás o spôsobe použitia do najmenších 
detailov. Moderné pripojené auto môže mať 
na tento účel vyhradených viac ako 100 sen-

zorov, 40 mikroprocesorov a za jednu hodinu 
vyprodukovať viac ako 25 gigabajtov údajov 
naprieč rôznymi systémami 1, 2 . Ak vezme-
me do úvahy automatizáciu vozidiel, objem 
údajov sa môže zvýšiť až 700-krát – až na 19 
terabajtov surových nespracovaných údajov 
zozbieraných za jednu hodinu3. Môže to znieť 
odstrašujúco, avšak my popri pritom stále 
uvažujeme iba o vozidle samotnom. Ako je to 
však so servisom, opravami, distribúciou, vý-
robou, spracovávaním, dizajnom a vývojom 
automobilov? Všetky tieto procesy môžu ge-
nerovať a zároveň sa informovať obrovským 
množstvom údajov.

Situácia v roku 2019 poukazuje na približne 
28,5 milióna zaregistrovaných pripojených 
áut a predpovedá, že globálny trh s pripoje-
nými autami by do roku 2023 mohol ľahko 
dosiahnuť 353 miliónov kusov, pričom Eu-
rópa bude domovom pre 31 % celosvetovo 
pripojeného vozového parku4. Keďže počet 
pripojených áut na našich cestách rastie, po-

predajný servis, výroba dielov a logistika by 
sa tiež mohli optimalizovať algoritmami na 
podobnú úroveň. Najťažšie je sprístupniť tieto 
cenné údaje – bude trh s náhradnými dielmi 
schopný konkurovať, ak práva vlastnia vý-
robcovia? Skutočne existuje výrazné riziko, že 
originálni výrobcovia OEM budú mať v rukách 
všetky karty už o 10 rokov. Ak získajú výhrad-
ný prístup k údajom o vozidle a diagnostic-
kým údajom, obrovské výhody „veľkých dát“ 
budú plynúť iba dodávateľom schváleným 
výrobcami OEM.

Ďalšou otázkou je, kto si môže nárokovať prá-
va na vlastníctvo a šírenie údajov o vozidle? Je 
to vodič? Výrobca? Dodávatelia hardvéru ale-
bo softvéru? Kto je zodpovedný za spoľahlivý 
zber údajov a ich bezpečné uloženie? Aké sú 
dôsledky hackerských aktivít, narušenia ale-
bo úniku informácií? Ide o mimoriadne zloži-
té otázky, ktoré vedú k obrovskému množstvu 
etických a právnych záväzkov a zodpoved-
ností. V každom prípade ide o otázky, ktoré 
budú formovať budúcnosť celého odvetvia. 
Prístup, zodpovednosť & budúcnosť.

Z právneho hľadiska sú v súčasnosti v Európe 
vďaka zavedeniu všeobecného nariadenia EÚ 
o ochrane osobných údajov (GDPR) v roku 
2018 akékoľvek údaje, ktoré by sa mohli po-
užiť na osobnú identifikáciu vodiča vozidla, 

majetkom tohto vodiča. To znamená, že vý-
robcovia OEM a poskytovatelia služieb pri-
pojených automobilov musia vodiča požia-
dať o povolenie k prístupu – to znamená, že 
údaje môžu stále anonymizovať a používať 
ich, ako chcú. Nariadenie EÚ o ochrane sú-
kromia a elektronickej komunikácii okrem 
toho obmedzujú aj množstvo údajov, ktoré 
môžu výrobcovia OEM legálne zdieľať s ex-
ternými organizáciami. Pre trh s náhradnými 
dielmi by sa to mohlo ukázať ako problém, 
pretože výrobcom OEM by mohlo byť bráne-
né v zdieľaní cenných údajov, ktoré zo záko-
na zhromažďujú. 

Osobitné právne predpisy týkajúce sa pri-
pojených vozidiel sú jednoznačne potrebné. 
V závislosti od prístupu, ktorý si výrobcovia 
OEM osvoja v priebehu nasledujúcich pia-
tich rokov, bude možno potrebné uplat-
niť ustanovenia umožňujúce prístup trhu 
s náhradnými dielmi k relevantným údajom 
alebo prinajmenšom k ich konečnej analý-
ze. S technologickým pokrokom a vývojom 
legislatívy musí trh s náhradnými dielmi 
pochopiť a zapojiť sa do nesmierne kom-
plexnej globálnej diskusie o veľkých dátach 
a budúcnosti automobilového priemyslu. 
Táto oblasť predstavuje výzvu, ktorá sa však 
v otázkach budúcej konkurencieschopnosti 
môže ukázať ako kľúčová.
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O tejto téme sa rozprávali Luboš Švamberg 
z redakcie magazínu Auto Expert a Adam 
Čečák, manažér elektromobility v spoločnosti 
Pražská energetika, a. s. Na úvod je potrebné 
povedať, že oblasť elektromobility je „mladá“ 
a legislatívne podmienky sú stále nedokonalé 
a nepokrývajú všetky eventuality, ku ktorým 
môže dôjsť pri nabíjaní elektrických vozidiel 
v autoservise. To znamená, že zatiaľ je potreb-
né posudzovať každý prípad individuálne. 

Chcem nabíjaciu stanicu pre svoj autoservis, 
aby som mohol zabezpečiť nabíjanie vozi-
diel, ktoré opravujem, a neskôr by som chcel 
nabíjačku (nabíjačky) využívať aj na verejné 
nabíjanie. 
Hneď na úvod treba spomenúť, že medzi ne-
verejnými a verejnými nabíjacími stanicami 
sú nielen veľké legislatívne rozdiely, ale aj 
rozdiely v cene bežného a rýchleho nabíjania. 
Vo všeobecnosti neodporúčame miešať pre-
vádzku neverejných a verejných nabíjacích 
staníc. Každá z nich má iné postavenie vo 
vzťahu k legislatíve a primárne verejná stani-
ca by mala byť prístupná 24 hodín denne, 7 
dní v týždni na mieste, ktoré nebude narúšať 
bezpečnosť objektu z hľadiska pohybu cu-
dzích osôb.

Ďalšie odpovede preto nasmerujem na pre-
vádzku a výstavbu neverejnej nabíjacej sta-

nice, ktorá je podstatne jednoduchšia. Ne-
musíte pri nej viesť evidenciu pre štát, stačí 
dodržiavať všeobecné technické a právne 
predpisy ako v každom inom prípade. Okrem 
toho nemusíte pripravovať platobné doklady, 
realizovať platby a, samozrejme, presne me-
rať, kto a koľko elektriny spotreboval atď.

Aký je rozdiel medzi nabíjacími stanicami  
a cenami medzi nimi?
Rozdiel v cene nabíjacej stanice určenej na 
bežné nabíjanie, ktoré trvá niekoľko hodín, 
a rýchle nabíjanie, ktoré trvá niekoľko minút, 
je násobne vyšší. Cena bežnej nabíjacej sta-
nice sa pohybuje na úrovni pár stoviek eur 
a súvisiaca elektroinštalácia si často ani ne-
vyžaduje špeciálne posilnenie. Cena rýchlo-
nabíjacej stanice sa pohybuje v tisíckach eur 
a takmer vždy si vyžaduje ďalšie investície do 
elektroinštalácie v danom objekte. 

Aký druh pripojenia potrebujem? Alebo 
bude stačiť existujúce pripojenie naprí-
klad s 32 A ističom? Ak tento nestačí na 
pokrytie spotreby autoservisu a nabíjacej 
stanice, na koho sa mám obrátiť ohľadom 
zvýšenia príkonu?
V prípade inštalácie jednej nabíjacej stanice je 
situácia pomerne jednoduchá. Väčšina elek-
tromobilov má maximálny príkon 11 kW, čo 
značí prúd 16 A. Samozrejme, existujú elektro-

mobily, ktoré umožňujú nabíjanie až do úrov-
ne výkonu 22 kW, t. j. prúdom na úrovni 32 A. 
Pre majiteľa autoservisu je najjednoduchšie 
zaobstarať si inteligentnú nabíjaciu stanicu, 
ktorá bude sama monitorovať, či nedochádza 
k prekročeniu povolenej hodnoty hlavného 
ističa. V tomto prípade nie je potrebné žiadať 
o zmenu hodnoty hlavného ističa (a platiť za 
ňu). Zároveň nie je ani potrebné mať povole-
nia od úradov. Jediné, čo sa vyžaduje, je plat-
ná revízna správa, ktorú vám poskytne každá 
elektroinštalačná spoločnosť.

Je vhodnejšie mať pre nabíjaciu stanicu 
špeciálnu samostatnú prípojku?
Samostatný prívod do budovy autoservisu 
neodporúčame, pretože to znamená jedno-
razovú platbu za rezervovaný príkon. Za toto 
nové odberné miesto je potrebné pravidelne 
platiť. Hoci je možné využívať lacnú elektrickú 
energiu prostredníctvom špeciálnej elektric-
kej sadzby, v reálnom živote autoservis prav-
depodobne túto sadzbu príliš nevyužije, pre-
tože je k dispozícii len v nočných hodinách.

Ak mám zabezpečenú prípojku, aký typ 
nabíjacej stanice si mám vybrať? Bude 
potrebných viac typov nabíjacích staníc, 
alebo – keďže servisujeme takmer všetky 
značky, budem môcť obsluhovať všetky 
vozidlá len s jedným typom? 
Rýchlonabíjačky majú dva typy konektorov. 
Pre Európu je dôležitý typ konektora Com-
bo. Tento typ je v Európe štandardom, nie-
ktoré neeurópske elektromobily môžu mať 
konektor Chademo, ale takých je minimálne 
množstvo. V prípade obyčajných nabíjačiek 
je situácia ešte jednoduchšia. Tu platí norma 
a všetky predávané elektrické vozidlá majú 
konektor typu 2. Nie je potrebné mať iný druh 
konektora, dobíjať svoj elektromobil tu môže 
naozaj každý.

Elektromobily sú čoraz populárnejšie, takmer všetky veľké au-
tomobilky majú vo svojom portfóliu aspoň jeden plnohodnotný 
elektromobil a zvyčajne aj niekoľko hybridných modelov. Poma-
ly sa blíži čas, keď sa tieto vozidlá začnú objavovať v bežných 
autoservisoch. Odhliadnuc od právnych predpisov a bezpeč-
nostných požiadaviek stále ostáva otvorená technická otázka: 
Ako dobíjať nielen servisované elektrické vozidlá v autoservi-
soch?

Kto mi nabíjaciu stanicu dodá?
Nabíjaciu stanicu je možné zakúpiť v e-shopoch. Túto možnosť neodpo-
rúčame, pretože je vždy potrebné vyriešiť jej inštaláciu tak, aby nabíjanie 
neobmedzovalo bežnú spotrebu v priestoroch. Odporúčame využiť služ-
by špecializovanej spoločnosti, ktorá nabíjaciu stanicu nielen dodá, ale aj 
vykoná potrebné elektroinštalačné práce. V prípade inštalácie viacerých 
nabíjacích staníc vyhotoví takáto spoločnosť aj projektovú dokumentá-
ciu a získa potrebné stanoviská od štátnej správy.

Ak potrebujem projekt, kto ho pre mňa pripraví? Musím mať staveb-
né povolenie a ktorý subjekt ho vybavuje (stavebný úrad, obecný, 
mestský úrad, distribútor elektrickej energie)?
Ak sa chce majiteľ autoservisu zaoberať nabíjaním vo väčšom rozsahu, 
je v prvom rade potrebné pripraviť projekt. Projektová dokumentácia si 
potom vyžiada zvýšenie hodnoty hlavného ističa a stanoviská účastní-
kov stavebného konania. Stavebné povolenie je vyžadované vždy, keď je 
potrebné uskutočniť výkopové práce pre kabeláž, keď sa inštalácie na-
chádzajú mimo budovy a podobne. V prípade inštalácie jednej nabíjacej 
stanice v budove je možné inštaláciu vykonať bez projektu a stavebného 
povolenia, je potrebná len revízia, ktorá bude obsahovať zakreslenie sku-
točného vyhotovenia.

Potrebujem na stavebné práce špecializovanú spoločnosť?
Všetko zvyčajne zistí elektroinštalačná firma, ktorá bude nabíjaciu stani-
cu inštalovať.

Je možné určiť, ako dlho bude trvať budovanie súkromnej nabíjacej 
stanice od objednania po odovzdanie?
V prípade jednoduchej inštalácie bez projektu a stavebného povolenia 
to môže trvať týždne. V prípade potreby projektovej dokumentácie sú to 
mesiace. V prípade výstavby na verejnom priestranstve, kde je vyžadova-
né stavebné povolenie, aj viac ako rok. 

Je možné uviesť orientačné cenové rozpätie najzákladnejšej súkrom-
nej nabíjacej stanice „na kľúč“? 
Mali by ste minimálne počítať s tým, že za jednoduché riešenie zaplatíte 
okolo 2000 €. V prípade zvýšenia príkonu a zložitejších elektroinštalač-
ných prác cena prekročí viac ako 4000 €.

Aké sú zmluvy a tarify (orientačné ceny) pre odber elektrickej 
energie na nabíjanie elektromobilu na neverejnej stanici – pri oprave 
vozidla v našom autoservise? Bude nainštalovaný špeciálny elektro-
mer? Koľko stojí jeho používanie/pripojenie?
Pre právnické osoby je vždy potrebné vybudovať samostatné, nové od-
berné miesto pre elektrickú tarifu (lacnejšia elektrina), a to stojí pomerne 
veľa peňazí. Táto lacnejšia tarifa je však k dispozícii iba v nočných hodi-
nách. V praxi to v súčasnosti nie je pre právnické osoby veľmi praktické 
a nevieme o žiadnom prípade jej využitia. Je výhodnejšie využívať exis-
tujúcu prípojku elektrickej energie, ktorú má autoservis k dispozícii na 
základe platnej zmluvy s dodávateľom elektrickej energie.

Musím pri uvedení do prevádzky/prevádzke vykonávať kontroly 
nabíjacej stanice? Kto mi ich zabezpečí? Koľko približne budú stáť? 
Áno, revíziu je nutné vykonať pri uvedení do prevádzky a povinné sú aj 
následné pravidelné kontroly. Prvú revíziu by mala vykonať firma, kto-
rá nabíjaciu stanicu nainštalovala. Následné pravidelné revízie je možné 
buď dohodnúť s firmou, ktorá inštaláciu realizovala, alebo ich možno zve-
riť do rúk revízneho technika, ktorý vykonáva iné elektrorevízie v servise. 
Orientačná cena revízie je približne 200 €. 

Sú na prevádzku neverejnej/verejnej nabíjacej stanice vyžadované 
nejaké osobitné bezpečnostné predpisy alebo školenia? Kto je opráv-
nený obsluhovať nabíjaciu stanicu?
Samotná nabíjacia stanica má vyhlásenie o zhode (CE) a na jej prevádzku 
nie je potrebná špeciálna kvalifikácia. 

V mene AE sa pýtal: Luboš Švamberg
Foto: archív spoločnosti Pražská energetika, a. s.

Nabíjanie 
elektromobilov
V AUTOSERVISE
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●  10 ročne 
●  dve špeciálne vydania
●  pôsobnosť – Česká a Slovenská 

republika

ČASOPIS MODERNÍHO AUTOMECHANIKA

Objednajte si 
ukážkový výtlačok na 

www.autopress.cz.

DIAGNOSTIKA
●  technológie opráv
●  recenzie diagnostických 

prístrojov
●  trendy v diagnostike

TECHNIKA
●  moderné vozidlové systémy

EKONOMIKA 
A MANAGEMENT
●  marketing v autoopravárenstve
●  štatistiky

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

26 LET NA TRHU

PŘÍLOHA – PRAKTICKÁ DÍLNA: 
DIAGNOSTIKA ZÁVAD 
SPOJKOVÝCH SYSTÉMŮ III ( 3 )

Management, reportáže, 
rozhovory
Rozhovor na téma: Obchod 
s havarovanými vozidly v Evropě ��
Společnost Akzo Nobel připravena 
na elektromobilitu ��

Technologie, technika
Použití UV tmelu a plniče  ��
Odhalování poškození karbonových 
dílů  ��

[ ]Tradiční Soutěž
se společností SATA  

Čtěte na str. ➋
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ATRAKTIVNÍ BONUSY
ZA DUBNOVÉ NÁKUPY SORTIMENTU NK
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NAKUPUJTE OD NÁS KOMPLETNÍ SORTIMENT ZNAČKY NK 
A ZÍSKEJTE ATRAKTIVNÍ BONUS.

PRODEJNÍ AKcE
1. 4. - 30. 4. 2021

ZA OBRAT 6.000 Kč bez DPH a více

ZA OBRAT 11.000 Kč bez DPH a více

ZA OBRAT 20.000 Kč bez DPH a více

Army batoh 30 l + Army dekový spací pytel 5°c
Batoh: Objemný, vícekapsý, polstrovaný batoh opatřený 2x hlavními, 2x vedlejšími, 4x vnitřními a 
1x zadní větranou kapsou. Opatřen Molle systémem pro uchycení dalšího vybavení. Zhotovení ze 
100% polyesteru s voděodolnou PVC vrstvou z vnitřní strany. Batoh má rozměry 31 x 44 x 25 cm 
a objem až 30L. Hmotnost pouhých 790 g.
Spací pytel: Dekový spacák s rozměry 220 x 80/65 cm ideální pro výlety do přírody, vodácké 
výpravy, či treking. Pro svoji všestranost se hodí i jako náhrada za přikrývku např. v kempu, 
karavanu, nebo třeba na chalupě. Spacák Army je vybaven třemi vrstvami, vnější a vnitřní 
materíál je polyester taffeta 190T a izolační vrstva polyesterová dutá vlákna s gramáží 250g/m2. 
Praktické kompaktní rozměry balení pouhých 20 x 36 cm.

EXTOL INDUSTRIAL aku rázový utahovák 1/2“ SHARE 20V 
Lehký a výkonný rázový brushless aku utahovák s vysokým max. utahovacím momentem 
250Nm Vám poskytuje výkon, který potřebujete k dokončení široké škály utahovacích operací 
- utahování a povolování šroubů. Utahovák je poháněn nejmodernějším „brushless“ motorem. 
Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než 
klasické motory s uhlíkovými kartáči.
Technické parametry: otáčky: 0-2200/min • L/P chod: ano • nabíjení baterie cca: 55min
hmotnost s baterií: 1,5kg • unašeč nástroje: 1/2“ čtyřhran • max. krouticí moment: 250Nm
počet rázů: 0-3300/min

•	Army batoh 30 l + 
•	Army dekový spací pytel 5°c
•	EXTOL INDUSTRIAL aku rázový utahovák 1/2“ SHARE 20V 

www.apm.cz • www.stahlgruber.cz

Bližší informace o akci naleznete po přihlášení do online katalogů 
APMShop, Connect nebo STAkis nebo u našich obchodních zástupců.
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NAKUPUJTE OD NÁS KOMPLETNÍ SORTIMENT ZNAČKY NK 
A ZÍSKEJTE ATRAKTIVNÍ BONUS.

PRODEJNÍ AKcE
1. 4. - 30. 4. 2021

ZA OBRAT 6.000 Kč bez DPH a více

ZA OBRAT 11.000 Kč bez DPH a více

ZA OBRAT 20.000 Kč bez DPH a více

Army batoh 30 l + Army dekový spací pytel 5°c
Batoh: Objemný, vícekapsý, polstrovaný batoh opatřený 2x hlavními, 2x vedlejšími, 4x vnitřními a 
1x zadní větranou kapsou. Opatřen Molle systémem pro uchycení dalšího vybavení. Zhotovení ze 
100% polyesteru s voděodolnou PVC vrstvou z vnitřní strany. Batoh má rozměry 31 x 44 x 25 cm 
a objem až 30L. Hmotnost pouhých 790 g.
Spací pytel: Dekový spacák s rozměry 220 x 80/65 cm ideální pro výlety do přírody, vodácké 
výpravy, či treking. Pro svoji všestranost se hodí i jako náhrada za přikrývku např. v kempu, 
karavanu, nebo třeba na chalupě. Spacák Army je vybaven třemi vrstvami, vnější a vnitřní 
materíál je polyester taffeta 190T a izolační vrstva polyesterová dutá vlákna s gramáží 250g/m2. 
Praktické kompaktní rozměry balení pouhých 20 x 36 cm.

EXTOL INDUSTRIAL aku rázový utahovák 1/2“ SHARE 20V 
Lehký a výkonný rázový brushless aku utahovák s vysokým max. utahovacím momentem 
250Nm Vám poskytuje výkon, který potřebujete k dokončení široké škály utahovacích operací 
- utahování a povolování šroubů. Utahovák je poháněn nejmodernějším „brushless“ motorem. 
Tento nový typ motoru má vyšší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu el. energie než 
klasické motory s uhlíkovými kartáči.
Technické parametry: otáčky: 0-2200/min • L/P chod: ano • nabíjení baterie cca: 55min
hmotnost s baterií: 1,5kg • unašeč nástroje: 1/2“ čtyřhran • max. krouticí moment: 250Nm
počet rázů: 0-3300/min

•	Army batoh 30 l + 
•	Army dekový spací pytel 5°c
•	EXTOL INDUSTRIAL aku rázový utahovák 1/2“ SHARE 20V 

www.apm.cz • www.stahlgruber.cz

Bližší informace o akci naleznete po přihlášení do online katalogů 
APMShop, Connect nebo STAkis nebo u našich obchodních zástupců.
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TÉMA MĚSÍCE:

Lakování 
a povrchové 
úpravy

3 x Chytrá dílna
Autolakovna Fencl & Mikoláš České 
Budějovice  ��
Specializované autocentrum 
Lak Racing Plzeň ��
Lakovna Domanský  ��

Škoda Auto: Karoserie a alternativní 
pohony ��
Lehké konstrukce u elektromobilů ��

Nejčastější chyby přípravářů a lakýrníků ��, ��
Nová hliníková slitina pro větší 
bezpečnost při nárazu ��
Jako zrcadlo – Lexus LS uvádí 
moderní technologie ��
Stlačený vzduch v lakovnách ��

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

26 LET NA TRHU

PŘÍLOHA – PRAKTICKÁ DÍLNA: 
DIAGNOSTIKA ZÁVAD 
SPOJKOVÝCH SYSTÉMŮ III ( 2 )

Management, legislativa, 
rozhovory
Nové předváděcí a školicí centrum 
společnosti FERDUS ��
Novinky v kalkulačních systémech ��

Technologie, technika
Technický tip UFI: Výměna 
kabinového filtru ��
Brembo: péče o brzdové třmeny ��

[ ]Soutěž
se společností Stanley  

Čtěte na str. ��

3 BŘEZEN 2021

www.Ford.cz

Velkoobchod s náhradními díly
nejen pro vozidla Ford

TÉMA MĚSÍCE:

Jarní pneuservisní 
sezona

Myčky pneumatik ��
Stlačený vzduch v pneuservisu ��
Tohle přece dávno víte… ( 4 ) 
– Geometrie: světlá výška vozidla ��
Porovnání dvou typů zouvaček ��

Když se řekne Pass-Through (6) ��

Liga mistrů diagnostiky:
Citroën C4 B71 1.4 VTi – záhada signálu 
vačkové hřídele sacích ventilů ��
Nenahraditelná funkce osciloskopu ��

Diagnostická praxe:
Důvěřuj, ale prověřuj ��

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

26 LET NA TRHU

PŘÍLOHA – PRAKTICKÁ DÍLNA: 
DIAGNOSTIKA ZÁVAD SPOJKOVÝCH SYSTÉMŮ III ( 5 )     

Management, legislativa, 
rozhovory
Pandemie nás prověřila  10
AutoEXPERT pomáhá učitelům 16
Jaká bude Automechanika 2021?  14
Rekvalifikace lakýrníků 22

Technologie, technika
Kdopak by se filtrů bál? 34
Když se řekne Pass-Through ( 8 ) 40

6 ČERVEN 2021

TÉMA MĚSÍCE:  

BUDOUCNOST 
JE TADY

Předplaťte si 
AutoEXPERT

Téma měsíce: 
Klimatizace na bázi tepelných čerpadel 
v podání značky Toyota  37
Vše, co jste chtěli vědět o vodíku 
a báli jste se zeptat ( 1 )   30
Raketový nástup elektromobility 18
Elektromobily a hybridy posilují 
i v ojetinách 20
Jedna základní deska, všechny platformy 50
Security Gateway  24

Liga mistrů diagnostiky:
Citroën C4 B71 1.4 VTi – záhada signálu 
vačkové hřídele sacích ventilů 27

Volvo Trucks 
kompletně 
na elektřinu  46

MOBILITA 
ZA FÉROVOU CENU!
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DIAGNOSTIKA ZÁVAD 
SPOJKOVÝCH SYSTÉMŮ III 

Myčky pneumatik 
Stlačený vzduch v pneuservisu 
Tohle přece dávno víte… ( 4 ) 
– Geometrie: světlá výška vozidla 
Porovnání dvou typů zouvaček 

Když se řekne Pass-Through (6) 

Liga mistrů diagnostiky:
Citroën C4 B71 1.4 VTi – záhada signálu 
vačkové hřídele sacích ventilů 
Nenahraditelná funkce osciloskopu 

Diagnostická praxe:
Důvěřuj, ale prověřuj 
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PŘÍLOHA – PRAKTICKÁ DÍLNA: 
DIAGNOSTIKA ZÁVAD 
SPOJKOVÝCH SYSTÉMŮ III. ( 1 )

Management, legislativa, 
rozhovory
Reakce na článek z AE 12/2020 ��, ��
Otevřený dopis ASEM poslancům 
Parlamentu ČR  ��

Technologie, technika
Beecam: Vzdálená přítomnost  ��

[ ]Nová rubrika:
Chytrá dílna  

Najdete na str. ��

1+2 LEDEN+ÚNOR 2021

Dakar zevnitř ��
Nové školicí středisko 
Volvo Trucks ��

Budoucnost je tady: Budoucnost 
autoopravárenství očima společnosti MAHLE ��

Efektivita a transparentnost bude zásadní ��
Diagnostická praxe:

Pozor na pokles napětí při diagnostice ��
Měřili jsme s… 

Würth WOW! ( 2. část ) ��
Diagnostika od A do Z ( 21 ) �� 
Liga mistrů diagnostiky: 

Citroën C4 B71 1.4 VTi – záhada signálu 

NOVÁ ZNAČKA 
v naší nabídce

TÉMATA ROKU 2021:

Efektivita
Nové technologie
Chytrá řešení

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

PŘÍLOHA – PRAKTICKÁ DÍLNA: 
DIAGNOSTIKA ZÁVAD SPOJKOVÝCH SYSTÉMŮ III ( 5 )

Téma měsíce: 
Klimatizace na bázi tepelných čerpadel 
v podání značky Toyota  
Vše, co jste chtěli vědět o vodíku 
a báli jste se zeptat ( 1 )   
Raketový nástup elektromobility 
Elektromobily a hybridy posilují 
i v ojetinách 
Jedna základní deska, všechny platformy 
Security Gateway  

Liga mistrů diagnostiky:Liga mistrů diagnostiky:
Citroën C4 B71 1.4 VTi – záhada signálu 
vačkové hřídele sacích ventilů 

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

26 LET NA TRHU

PŘÍLOHA – PRAKTICKÁ DÍLNA: 
DIAGNOSTIKA ZÁVAD 

SPOJKOVÝCH SYSTÉMŮ  III ( 4 )     

Management, legislativa, 
rozhovory
Rozhovor se zástupci společnosti LKQ 14
Novinky v legislativě pro měření emisí 10

Technologie, technika
Revoluční olej Chevron 17
Diagnostika od A do Z ( 22 )   42

5 KVĚTEN 2021

TÉMA MĚSÍCE:  

SERVIS A ÚDRŽBA 
KLIMATIZACE

Předplaťte si 
AutoEXPERT

Téma měsíce: 
Valeo: Zásady při servisu klimatizace  20
Poruchy expanzního ventilu 24
Novinka v kabinových filtrech 30
Diagnostika okolních periferií 
v souvislosti s klimatizací 40
3x se společností Mahle 46
– Olej je „krví“ klimatizace
– Trendy ve vývoji klimatizací
– Termomanagement u elektromobilů 

a hybridních vozidel

Liga mistrů diagnostiky:
Citroën C4 B71 1.4 VTi – záhada signálu 
vačkové hřídele sacích ventilů 27
Malá hmota 36
Mercedes Benz SL280: 
Nefunkční zapalování některých válců 32

TESTOVÁNO A VYVÍJENO S PROFESIONÁLY 
DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY oficiální distributor EUROL

NOVINKA
SPECIÁLNÍ ŘADA ZÁVODNÍCH MAZIV
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SPOJKOVÝCH SYSTÉMŮ III. 

Dakar zevnitř
Nové školicí středisko 
Volvo Trucks

TÉMATA ROKU 2021:

Efektivita
Nové technologie
Chytrá řešení
Nové technologie
Chytrá řešení
Nové technologie

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

25 LET NA TRHU

[ ]
12 PROSINEC 2020

Management, legislativa, 
rozhovory
FCD Servisy: zas o kousek dál 12
Jak to vidí Profesní komora STK ( 2 ) 24

Rozbíháme vlastní 
diagnostická školení.

Čtěte na straně ➋

Technologie, technika
Vzduchové pérování – jak vlastně 
funguje? 44
Valeo AquaBlade® – čištění skel 
budoucnosti 34

Na začátku byla sázka… 27
Když se řekne Pass-Through ( 5 )36

CNG v servisní praxi – vstřikovače plynu 16

Měřili jsme s… 
Würth WOW! ( 1. část)  18

Liga mistrů diagnostiky: 
Jak jsme četli Svět motorů 

– „Speciál o autech a motorech do hloubky“ 30

BMW K1200S: Porucha motoru 
po zvýšeniu výkonu sa ťahala dva roky 48

Diagnostická praxe: 
Velké problémy po opravě rozvodů 42

PŘÍLOHA
PRAKTICKÁ DÍLNA: AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA V PRAXI ( 8 )

●  vysoká odborná úroveň
●  aktuálne informácie

Časopis 
si môžete 
predplatiť

www.send.cz

www.press.sk

PRAKTICKÁ DIELŇA
vzdelávacia vyberateľná príloha



diagnostikovanie, údržbu a kontrolu vozidla, 
prípravu na kontrolu technického stavu, opra-
vu, preprogramovanie, opätovnú inicializáciu 
vozidla alebo ktoré sa požadujú na diaľko-
vú diagnostickú podporu vozidla, alebo na 
montáž častí a vybavenia na vozidlo, a ktoré 
výrobca poskytuje opravovniam alebo ktoré 
sám používa pri opravách a údržbe, vrátane 
všetkých následných zmien a doplnení tých-
to informácií (Čl. 61 až 66 nariadenia (EÚ) 
2018/858).

Každý výrobca vozidla je povinný poskyt-
núť aj nezávislej opravovni neobmedzený, 
štandardizovaný a nediskriminačný prístup 
k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. 
Za  prístup k informáciám o oprave a údržbe 
vozidla, môže výrobca vozidla účtovať zodpo-
vedajúce a primerané poplatky (Čl. 61 až 66 
nariadenia (EÚ) 2018/858). 

Povinnosti opravovne

• Každá opravovňa, ktorá vykoná opravu vo-
zidla po vážnej dopravnej nehode musí po 
vykonaní opravy vozidla:

•  písomne potvrdiť, že oprava vozidla bola 
vykonaná podľa informácií a postupov 
výrobcu vozidla (potvrdenie môže byť vy-
dané ako samostatný doklad, alebo súčasť 
daňového dokladu napr. faktúry alebo 
zákazkového listu); potvrdenie obsahuje 
text: „Opravovňa potvrdzuje, že vykonala 
opravu vozidla po dopravnej nehode alebo 
škodovej udalosti, ktorá mala vplyv aspoň 
na jeden z nasledovných hlavných bezpeč-
nostných prvkov vozidla - zavesenie kolies, 
deformačné zóny, systémy airbagov, riade-
nie alebo brzdy a to podľa informácií a po-
stupov výrobcu vozidla.“,

• dodatočne preukázať v lehote piatich ro-
kov od vykonania opravy vozidla, že opra-
va vozidla bola vykonaná v súlade s infor-
máciami a postupmi výrobcu vozidla a to 
najmä preukázaním:

• prístupu k informáciám o opravách 
a údržbe výrobcu vozidla ku konkrétnej 
oprave vozidla,

•  dokladov o náhradných dielcoch použi-
tých pri oprave vozidla (napr. objednávka, 
faktúra, dodací list ...),

•  spôsobu vykonania opravy vozidla (napr. 
digitálna fotodokumentácia).

• Uvedené platí od 1. januára 2022 len pre 
vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom 
prvej evidencie po 1. januári 2005.

Citácia zo zákona

§ 45
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej ne-
hode alebo škodovej udalosti,46)ktorá mala 

vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, 
ktorými sú zavesenie kolies, deformačné 
zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, 
na vlastné náklady podrobiť vozidlo 
1. odstráneniu vzniknutých chýb v autorizo-
vanej opravovni alebo nezávislej opravovni; 
platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie 
po 1. januári 2005, 

§ 47
Pozastavenie prevádzky vozidla
je vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej 
nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala 
vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, 
ktorými sú zavesenie kolies, deformačné 
zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.
Pozastavenie prevádzky vozidla je účinné do 
doby, kým sa vozidlo nepodrobí
odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej 
nehode alebo škodovej udalosti v autorizo-
vanej opravovni alebo nezávislej opravovni 
a technickej kontrole pravidelnej mimo usta-
novených lehôt podľa § 45 ods. 1 písm. d), ak 
nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. c).

Na účely absolvovania technickej kontroly 
alebo emisnej kontroly podľa odseku 3 môže 
vozidlo použiť cesty medzi miestom opravy 
a stanicou technickej kontroly v najbližšej 
obci alebo pracoviskom emisnej kontroly 
v najbližšej obci. Vodič vozidla je povinný 
hodnoverným dokladom preukázať kontrol-
ným orgánom v cestnej premávke, že oprava 
vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo 
používa cesty medzi miestom opravy a stani-
cou technickej kontroly v najbližšej obci ale-
bo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej 
obci.

(7) Chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej 
nehode alebo škodovej udalosti podľa odse-
ku 2 písm. c) môže odstrániť len autorizovaná 
opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá 

a) má prístup k informáciám o opravách 
a údržbe výrobcu vozidla,46a)
b) vykonáva opravu vozidla na základe infor-
mácií podľa písmena a) a
c) používa požadované technické vybavenie 
na vykonanie opravy vozidla.
(8) Autorizovaná opravovňa alebo nezávislá 
opravovňa je povinná
a) po vykonaní opravy vozidla písomne po-
tvrdiť, že oprava vozidla bola vykonaná podľa 
odseku 7 písm. b), 
b) dodatočne preukázať v lehote piatich ro-
kov od vykonania opravy vozidla, že oprava 
vozidla bola vykonaná podľa odseku 7, najmä 
preukázaním 

1. prístupu k informáciám o opravách a údržbe 
výrobcu vozidla ku konkrétnej oprave vozidla,
2. dokladov o náhradných dielcoch použitých 

pri oprave vozidla,
3. spôsobu vykonania opravy vozidla.

(9) Iná osoba ako autorizovaná opravovňa 
alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva 
opravu vozidla spôsobom podľa odsekov 
7 a 8, nesmie odstraňovať chyby na vozidle 
vzniknuté pri dopravnej nehode alebo ško-
dovej udalosti, ktoré mali vplyv na hlavné 
bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zave-
senie kolies, deformačné zóny, systémy airba-
gov, riadenie alebo brzdy. 

Kontrola a dozor (vykonávanie)
Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štát-
neho odborného dozoru s pôsobnosťou na 
celom území Slovenskej republiky kontroluje 
technickú službu technickej kontroly, technic-
kú službu emisnej kontroly, technickú službu 
kontroly originality, technickú službu montá-
že plynových zariadení, držiteľa osvedčenia 
o schválení vhodnosti zariadenia, odborne 
spôsobilú osobu na kalibráciu zariadení, 
oprávnenú osobu technickej kontroly, opráv-
nenú osobu emisnej kontroly, oprávnenú 
osobu kontroly originality, oprávnenú osobu 
montáže plynových zariadení, technika cest-
nej technickej kontroly, technika technickej 
kontroly, technika emisnej kontroly, technika 
kontroly originality, technika montáže ply-
nových zariadení, autorizovanú opravovňu, 
nezávislú opravovňu a ďalšie kontrolované 
osoby.

Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho 
odborného dozoru s pôsobnosťou na území 
kraja kontroluje oprávnenú osobu technickej 
kontroly, oprávnenú osobu emisnej kontroly, 
oprávnenú osobu kontroly originality, opráv-
nenú osobu montáže plynových zariadení, 
technika technickej kontroly, technika emis-
nej kontroly, technika kontroly originality, 
technika montáže plynových zariadení, auto-
rizovanú opravovňu a nezávislú opravovňu. 

(6) Okresný úrad v rámci štátneho odborné-
ho dozoru s pôsobnosťou na území okresu 
kontroluje jednotlivého výrobcu, oprávnenú 
osobu technickej kontroly, oprávnenú osobu 
emisnej kontroly, oprávnenú osobu kontroly 
originality, oprávnenú osobu montáže plyno-
vých zariadení, technika technickej kontroly, 
technika emisnej kontroly, technika kontroly 
originality, technika montáže plynových za-
riadení, autorizovanú opravovňu, nezávislú 
opravovňu a prevádzkovateľa vozidla. 

Okresný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 10 
000 eur za každé vozidlo tomu, kto poruší nie-
ktorú z povinností podľa § 44 ods. 15 alebo § 
47 ods. 7 až 9.

Ákos Baráth
Manažér pre servisný koncept Q-SERVICE

Opravu vozidla v rozsahu odstránenia vznik-
nutých chýb po vážnej dopravnej nehode je 
možné vykonať len v:

• autorizovanej opravovni alebo
• nezávislej opravovni.

Autorizovanou opravovňou je servis, ktorý 
poskytuje opravu a údržbu pre vozidlá pre-
vádzkované v rámci distribučného systému 
výrobcu (značkové autorizované servisy vý-
robcov vozidiel).

Nezávislou opravovňou je servis, ktorý posky-
tuje opravu a údržbu pre vozidlá prevádzko-
vané mimo distribučného systému výrobcu.

Každá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vo-
zidla po vážnej dopravnej nehode musí:
•  mať prístup k informáciám o opravách 

a údržbe výrobcu vozidla a v súlade s nimi 
vykonávať opravu vozidla (zvyčajne sprí-
stupnením elektronickej databázy informá-
cií a servisných postupov na webovom sídle 
výrobcu vozidla),

•  vykonávať opravu vozidla na základe infor-
mácií o opravách a údržbe poskytnutých 
výrobcom vozidla,

•  používať požadované technické vybave-
nie na vykonanie opravy vozidla (zvyčajne 
špeciálne prípravky odporúčané výrobcom 
vozidla).

Informácie o opravách a údržbe výrobcu 
vozidla sú všetky informácie potrebné na 

1. Pri dopravnej nehode určí príslušník do-
pravnej polície rozsah nehody a zistí závažné 
poškodenie bezpečnostných prvkov vozidla
Pozastavuje dočasne platnosť TK na vozidle 
(za vážne poškodenie sa považuje – de-
formačné zóny, zavesenie kolies, systémy 
airbagov, riadenie alebo brzdy) (Všetky do-
pravné nehody sú vedené v evidencii doprav-
ných nehôd)

2. Majiteľ vozidla môže v takomto prípade 
vozidlo opraviť iba v autorizovanej opravovni 
alebo v nezávislej opravovni (všade kde fun-
gujú na základe živnostenského oprávnenia)
3. Autoservis musí v takomto prípade vyko-
nať opravu na základe technickej dokumen-
tácie výrobcu (navštíviť a stiahnuť dokumen-
táciu cez webové sídlo technickej podpory 
výrobcu pre nezávislé autoservisy – musíte sa 
registrovať ako firma jednotlivo podľa značky, 
ktorú práve opravujete). 

4. Všetko musíte zdokladovať a archivovať 
(doklady o náhradných dieloch, fotodoku-
mentácia, technické listy a inštrukcie výrobcu 
vozidla k oprave) a v prípade kontroly pred-
ložiť.  Samotné vybavenie vášho autoservisu 
nikto nerieši, to sa berie ako samozrejmosť pri 
takýchto typoch opráv. Bude sa to riešiť iba 
v prípade ak nastane nejaký problém. 

5. Po vykonaní opravy musí vlastník vozidla 
absolvovať kontrolu STK na vlastné náklady 
a predložiť dokumentáciu o oprave (potvrde-
nie zo servisu/faktúra s potvrdením)

Od 1.1. 2022 vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý upravuje  
spôsob opravy vozidiel po vážnych dopravných nehodách.  
Podstatou zákona je spôsob akým máte pristupovať  
k opravám takýchto vozidiel. 

Q-SERVICE 
INFOOKIENKO

NOVÝ ZÁKON PRI OPRAVÁCH VOZIDIEL PO NEHODE

Zákon jednoducho v praxi:

Info z ministerstva dopravy:

Čo musí spĺňať opravovňa, aby 
mohla vykonať opravu vozidla 
po vážnej dopravnej nehode?

Dôležité

• O dočasnom pozastavení TK sa 
nevydáva žiadny dokument.

• Zatiaľ neexistuje verejná 
databáza pre kontrolu, ktoré 
vozidlá majú pozastavenú 
platnosť TK (čiastočne to bude 
nahrádzať verejná databáza na 
stránke www.rpzv.sk)

• Vodič má povinnosť po neho-
de absolvovať novú TK (aj keď 
nebol pri nehode policajt)

• Opravu je potrebné vykonať 
do 180 dní (inak musí byť 
vozidlo dočasne alebo trvale 
vyradené)

• Povinnosť platí pre všetky 
vozidlá od prvej evidencie po 
1.1.2005, teda aj pre všetky 
novšie vozidlá, kde zo zákona 
platí povinnosť absolvovať 
prvú STK po 4 rokoch prevád-
zky. Ak teda vozidlo evidované 
od roku 2022 nabúra a vystrelí 
airbag (čo je vážne poškode-
nie), tak s takýmto vozidlom 
po oprave treba tiež absolvo-
vať TK.
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Umožnite zákazníkom, 
aby vás našli . DÔVODY, PREČO SA OPLATÍ 

STAŤ SÚČASŤOU NAJVÄČŠEJ 
SIETE AUTOSERVISOV

Vytvorenie Vášho profilu
za pár minút

4
1 Aby vás našli tí správni zákazníci, je potrebné o sebe uviesť čo najviac 

informácií. Dajte vedieť svojim klientom, na čo sa špecializujete. 
Pridajte zoznam služieb s cenníkom. Ukážte, že ste odborníkom.

My robíme reklamu, 
vy dostávate objednávky2

3
4

Platformu Motointegrator spravuje spoločnosť Inter Cars. Stará sa 
o všetko podstatné, od údržby webovej stránky, optimalizáciu a neustále 
zlepšovanie používateľského zážitku, až po propagáciu celej platformy.

Priame spojenie 
so zákazníkom
Ľudia si v súčasnosti vyhľadávajú väčšinu informácií na internete, služby 
a produkty si objednávajú virtuálne a všetko sa digitalizuje. To, ako sa 
s vami skontaktujú noví zákazníci je len na vás. Zvoľte možnosť objednávania 
cez systém Motointegrator a o nových zákazkách vás budeme informovať. 

Pomôžeme vybudovať 
vaše dobré meno
Ak nerátame ceny za služby, ľudia sa väčšinou rozhodujú na základe 
odporúčaní a hodnotení. Motointegrator je platforma, ktorá umožňuje 
zákazníkom dávať autoservisom recenzie, a tak povzbudiť nových 
potenciálnych klientov, aby sa rozhodli pre vás. 

Pre viac informácií  kontaktujte obchodného 
zástupcu spoločnosti  Inter Cars alebo napíšte na

www.motointegrator.com

info.sk@motointegrator.com



KEĎŽE SITUÁCIA S COVIDOM NEBOLA ANI KONCOM ROKA 2021 RÚŽOVÁ, NEBOLO ĽAHKÉ 
SA ROZHODNÚŤ, ČI VIP LYŽOVAČKU VÔBEC ORGANIZOVAŤ. ČI TO STOJÍ ZA NÁMAHU, 
VŠETKO SPUSTIŤ, PRIPRAVIŤ, ZAPLATIŤ A NAKONIEC... ZRUŠIŤ. 

lyžovačke
Inter Cars opäť na

Stále sme si však opakovali, že s koronavíru-
som sa proste musíme naučiť žiť a nepripúš-
ťali sme si možnosť, že by sme vynechali aj 
druhú sezónu. Každý deň sme sledovali sprá-
vy z Rakúska a Talianska, to, ako sa situácia 
vyvíja a či vôbec plánujú otvoriť hotely a ly-
žiarske strediská. Už nehovoriac o tom, ako 
majú v pláne fungovať Apres ski, pretože to 
je tiež veľmi dôležitá súčasť našej lyžovačky. 
Našťastie, či už s Maťom z baru u Slováka, ale-
bo aj s Fatim sme boli v kontakte a preberali 
možnosti, aký program bude možné pripraviť.

Najviac nám však pomohla komunikácia 
s Vami, našimi pravidelnými účastníkmi 
a Vaša túžba si opäť zalyžovať na svahoch stre-
diska Nassfeld. A tak sme do toho šli a musím 
povedať, že sme spravili dobre. Sezóna 2022 
bola jednou z najlepších, ak nie najlepšia 
vôbec. Nádherné počasie, každý deň jasno 
a slnečno, teploty, naopak, v mínusových 
hodnotách, čoho dôsledkom bola výborná 
kvalita snehu, ktorá držala až do poobedia. 
Poloprázdne svahy oproti minulosti, čo ur-
čite netešilo stredisko, ale my sme sa cítili 
ako na súkromnej lyžovačke, naozaj VIP! Per-

fektná partia ľudí, ktorá vedela potiahnuť do 
piatej rána a už s prvým vlekom byť ráno na 
svahu. Opäť nesklamali priatelia z agentúry  
Wondericon, ktorá nám pomáhala s orga-
nizovaním súťaží a ani Slávo Jurko, ktorý si 
každý večer pripravil super show. Tohtoročná 
lyžovačka nám ukázala jednu vec. Je potreb-
né sa opäť naštartovať a z módu „rušíme“ 
sa prepnúť do módu „pripravujeme“! 
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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.

SAMOSTATNÝ REKLAMAČNÝ 
FORMULÁR PRE SORTIMENT 
VYBAVENIA DIELNÍ  
A UNIVERZÁLNE DIELY

PRESNEJŠIE VYHĽADÁVANIE 
CEZ ZADANIE VYHĽADÁVANÉHO 
VÝRAZU DO DVOJITÝCH  
ÚVODZOVIEK: “TEXT“ 
Výsledkom vyhľadávania budú iba položky  
vzťahujúce sa len k zadanému textu.

KOMENTÁRE  
K OBĽÚBENÝM  
POLOŽKÁM
Podľa komentárov je možné  
aj vyhľadávať/ filtrovať v tomto  
zozname. 

EXPORT OTVORENÝCH OBJEDNÁVOK DO PDF

6U0 959 481

6U0 959 481 A

6U0 959 481 AE

6U0 959 481 B

„6U0 959 481“

6U0 959 481
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Denoxtronic
Diagnostika systémov
Spoľahlivá diagnostika osobných 
a ľahkých úžitkových vozidiel  
nielen pre odborníkov na diesel

Testovacia súprava  
Denoxtronic PC/LD

Pomocou skúšobnej súpravy Denoxtronic 
PC/LD a prístroja KTS možno testovať kom-
ponenty systému pre dodatočnú úpravu vý-
fukových plynov Denoxtronic od spoločnos-
ti Bosch v namontovanom stave priamo na 
osobnom, alebo ľahkom úžitkovom vozidle. 
Vďaka jednoznačnej identifikácii chybného 
dielu možno rýchlo nájsť vhodné rieše-
nie.

Testovacia súprava Denoxtronic PC/
LD je navrhnutá pre prácu na sys-
témoch dodatočného spracovania 
výfukových plynov Denoxtronic 3.1 
a 5.x. Daiagnostika komponentov sa 
vykonáva priamo na vozidle, ale-
bo v čiastočne demontovanom 
stave. Súprava sa používa pri 
vykonávaní funkčných tes-
tov prostredníctvom diag-
nostiky systému. Testy 
zahŕňajú kontrolu tesnosti 
okruhu, meranie dávkova-
ného množstva a kontrolu výkonu 
čerpadla.

 f Cielené a profesionálne testovanie komponentov systému  
Denoxtronic priamo vo vozidle šetrí čas a umožňuje nájsť rýchle riešenie 

 f Zaisťuje rozsiahle možnosti testovania a podporuje funkčné testy poskytované výrobcom 
vozidla

 f Jednoduché použitia a aplikácie: vhodné pre každý autoservis, nielen pre odborníkov na diesel
 f Pomáha pri dodržiavaní zákonných emisných predpisov prostredníctvom diagnostiky a výmeny 

chybných komponentov

Výhody v prehľade

www.boschaftermarket.sk

DAS 3000 Univerzálne počítačovo 
riadené kalibračné 
zariadenie pre ADAS

Predná  kamera Predný radarový 
senzor

Senzor LIDAR
(voliteľne) 

Zadná  kamera
(voliteľne) 

Ďalšie voliteľné príslušenstvo
 f Kalibračné terče Multi-Target-Shop
 f Podlahové kalibračné terče VW, Mercedes, 
Nissan, Mitsubishi

 f Dopplerov simulátor - zadné radary  VW a Mazda
 f Kalibračný terč pre LIDAR

S priloženou tabuľou pre vozidlá koncernu VW, 
pre  ostatné značky s príslušnými kalibračnými  
terčmi ‒ Multi-Target-Shop

Rozsah dodávky DAS 3000

Video o DAS 3000 Prospekt o DAS 3000

 f Optimálna presnosť merania podľa najvyšších špecifikácií OEM

 f Rýchla a efektívna kalibrácia vďaka nastaveniu prípravku k jazdnej osi vozidla 
pomocou kamerového systému bez nutnosti použitia externého zariadenia na 
meranie geometrie podvozku

 f Približne o 50 % rýchlejšie v porovnaní s konvenčnými laserovými systémami 
vďaka intuitívnemu ovládaniu a kalibračným rutinám

 f Základná kalibračná tabuľa (Multi-Board) umožňuje kalibráciu tak kamery, 
ako aj radaru pomocou tejto jedinej tabule (koncern VW)

 f Univerzálne, určené aj pre ďalšie značky vozidiel, treba použiť kalibračné terče 
vhodné pre dané vozidlo (voliteľné príslušenstvo)

 f Všetko na jednom mieste vďaka integrovanému úložnému boxu (voliteľné 
príslušenstvo)

Multi-Target-Shop: samostatné kalibračné terče alebo 
sady terčov pre všetkých bežných výrobcov vozidiel

Výhody v prehľade
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https://www.youtube.com/watch?v=A1qso94EInw&list=PL3sgf7SUfeV_GntwYAAbiC6rm2CiKx42q&index=6
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/brozura-adas-2022-cz.pdf


Zdvihák (nielen) pre
elektromobily

V ČASOCH, KEĎ SA ELEKTROMOBILITA STÁVA KAŽDODENNOU 
SÚČASŤOU ŽIVOTA, JE OD VÝROBCOV ZDVIHÁKOV VIAC AKO 
ŽIADANÉ, ABY SVOJE VÝROBKY PRISPÔSOBILI TOMUTO  
TRENDU A USPOKOJILI DOPYT.

BUTLER  
TOREK35EV

Vzhľadom na umiestnenie akumulátorov zospodu vozidla je nevyhnutné, aby ramená, 
cez ktoré sa vozidlo zdvíha nezavadzali a boli „zalomiteľné“. Renomovaný výrobca auto-
servisnej techniky z Talianska ponúka riešenie vo forme elektromechanického 
bezprejazdového zdviháku s nosnosťou 3,5 tony s označením TOREK35EV.

Zdvihák sa dá použiť na všetky typy vozidiel vrátane športových.  
Flexibilné ramená umožňujú prístup k batériám a po umiestnení  
ramien do želanej polohy sa zaaretujú, čo prispieva  
k celkovej bezpečnosti pri práci. Ramená umožňujú  
rotáciu až do 90 stupňov. 

V ponuke sú aj nadstavce na podloženie vozidiel TESLA, čo 
len potvrdzuje ambíciu výrobcu držať krok s „elektrotren-
dom“.  Keďže s firmou BUTLER spolupracujeme už roky, 
montáž zabezpečuje kvalifikované servisné stredisko s dl-
horočnými skúsenosťami modelov tejto značky.

Ako alternatíva bývajú v ponuke zdviháky, 
kde sa vozidlo zdvíha za koleso. Takéto rieše-
nie však má svoje nevýhody. Pri takomto type 
uchytenia nie je možné pracovať na kolesách, 
brzdách a nápravách. Taktiež nie všetky veľkos-
ti kolies sú pre tento systém uchytenia vhodné.

Najväčšou výhodou zdviháka so zahnutými rame-
nami je jeho stabilita a bezpečnosť pri práci. Tá je 
dosiahnutá zdvihnutím vozidla za miesta, ktoré sú 
na to určené. V prípade demontáže  zhrdzavených 
pôvodných dielov, kde treba častokrát silno die-
lom trhnúť, je takýto spôsob uchytenia 
ideálny. 

Z týchto dôvodov je pre servisy, ktoré prijímajú nie len 
elektromobily najvhodnejšie riešenie TOREK35EV. Zdvi-

hák za zvýhodnenú cenu nájdete v našej Jarno-let-
nej akcii vybavenia dielní. Bližšie informácie 

o produktoch výrobcu BUTLER vám radi 
poskytnú naši obchodno-tech-

nickí zástupco-
via.  

Mechanizmus pohybu je zabezpečený valcovou oceľovou 
skrutkou a bronzovou maticou s automatickým mazaním.  
Tieto vysokopevnostné prvky tak zabezpečujú maximálnu 
bezpečnosť a životnosť. Minimálne priestorové nároky ra-
mena umožňujú prácu na kolesách, brzdách či odpružení 
celkom bez prekážok. Ku zdviháku je možné dokúpiť pre-
dĺženie pätiek na zdvíhacie body, čo umožní zdvíhať aj autá 
so spojlerom alebo vyšším prahom. 
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Ponuku obľúbených produktov 
značky Chicago Pneumatic  
nájdete v našej jarnej akcii  

vybavenia dielní. 

Spoločnosť Chicago Pneumatic uviedla na trh nový 1/2“ akumulátorový rázový uťaho-
vák  – sériu CP8854 – ktorý je najľahším a najkompaktnejším nástrojom vo svojej triede. 
Nová technológia kombinuje účinnosť zavedeného  pneumatického rázového mechaniz-
mu „dvojitého kladiva“ a bezkonkurenčný výkon. 

Špecialisti na výmenu pneumatík a originál-
ne servisy môžu teraz ťažiť z výkonu pneu-
matického náradia, ale v ľahšej a obratnej-
šej verzii s batériou, ktorá váži o 25 percent 
menej a má o 11 percent menšie rozmery 
ako konkurenčné modely. Okrem toho boli 
tieto nástroje navrhnuté v kombinácii s vy-
nikajúcou ergonómiou a bezpečnostnými 
prvkami, čo umožňuje odborníkom v oblasti 
údržby vozidiel zvýšiť produktivitu.

Výmena pneumatík a rýchle servisné  
aplikácie pri automobiloch

Rázový uťahovák CP8854 je ideálny pre 
výmenu pneumatík a rýchlu údržbu osob-
ných automobilov aj dodávok. Mechanici 
môžu ľahko a rýchlo demontovať kolesá, 
aby získali prístup k brzdám, odpruženiu 
a tlmičom. Vďaka funkcii vypnutia nehrozí 
maticiam kolies riziko z nadmerného uťaho-
vania.

Vynikajúca ergonómia

Uťahovák bol navrhnutý s ohľadom na po-
hodlie obsluhy a ponúka vynikajúcu ergo-
nómiu s hmotnosťou len 2,5 kg a dĺžkou 189 
mm. Okrem toho je vybavený jednoručným 

spätným systémom Chicago Pneumatic (CP 
Side2Side) pre jednoduché použitie.

Bezpečnosť na pracovisku

Uťahovák je k dispozícii aj vo verzii 2“ = pre-
dĺžený štvorhran – CP8854-2. Minimálne 
úrovne vibrácií 9,3 m/s² , najmenej o 25 per-
cent nižšie ako u konkurencie. Uťahovák je 
vybavený držiakom orechov. Nástroj dokáže 
vyvinúť krútiaci moment 1050 Nm pri 4500 
otáčkach za min, čo je trikrát viac ako alter-
natívne akumulátorové kľúče. Je vybavený 
dvojstupňovou spúšťou v smere dopredu.  
Jemným stlačením spúšte je možné nástroj 
použiť na utiahnutie matice kolies namiesto 
ručného uťahovania a po úplnom stlačení  
poskytuje kľúč plný výkon s vypnutím pri 
krútiacom momente približne 120 Nm, aby 
sa zabránilo preťaženiu matíc kolesa.

Robustné a spoľahlivé

Nástroj je robustný a spoľahlivý, s ochra-
nou proti pádu a nárazu. Má ochranu proti 
prehriatiu, kde chladiace ventilátory bežia 
nezávisle od motora. Akumulátor (18V/ 2,5 
Ah)  poskytuje vynikajúci výkon s dlhou ži-
votnosťou.  Na základe testov vykonaných  

u  výrobcov automobilov sa za štyri týždne 
uskutočnilo 2 800 cyklov a batéria bola na-
bitá len štyrikrát.

„V Spoločnosti Chicago 
Pneumatic zdieľame de-
dičstvo vášne pre výkon 
a dlhodobé partnerstvá.  
V  roku 2021 sme hrdo 
oslávili 120 rokov našej 
značky a ako vždy sme 
odhodlaní ponúkať ino-

vatívne a spoľahlivé produkty a služby za-
ložené na technológii a dôvere. CP8854 bol 
navrhnutý s ohľadom na inovácie a potreby 
zákazníkov. Tento nový rad rázových uťaho-
vákov je súčasťou novej škály produktov na-
vrhnutých tak, aby pomohli profesionálom 
v oblasti servisu vozidiel zlepšiť ich produk-
tivitu prostredníctvom inteligentných tech-
nológií a prístupu na riešenie problémov.“ 
hovorí Yann Pasco, Globálny Vedúci vývoja 
Chicago Pneumatic.

Malý, ale 
SILNÝ
HRÁČ

SILA PNEUMATICKÉHO NÁRADIA  
V AKUMULÁTOROVOM UŤAHOVÁKU!  
JEDINEČNÁ TECHNOLÓGIA 2 V 1  
PRE VYŠŠIU PRODUKTIVITU!
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VEĽKÝ
profesionál

PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA LAUNCH 
X-431 EURO TAB III S OSCILOSKOPOM,  
TPMS A FUNKCIOU SRD

Úplne nový LAUNCH X-431 EURO TAB III je najnovší 
špičkový diagnostický prístroj vozidiel, vyvinutý 
spoločnosťou LAUNCH špeciálne pre európsky 
trh. Vďaka širokému pokrytiu vozidiel viac ako 100 
výrobcov z Európy, Ázie a Ameriky, množstvu 32 naj-
relevantnejších servisných funkcií, ako aj pribalené-
mu príslušenstvu je toto profesionálne diagnostické 
zariadenie schopné pokryť všetky potreby dielne. 
Dodáva sa vrátene SmartLink C ako štandardná 
výbava VCI, podporovaná systémom LAUNCH Super 
Remote Diagnosis System (SRDS), DoIP a PassThru, 
funkciami programovania a pripravená na pokročilú 
diagnostiku nákladných vozidiel, prívesov, autobu-
sov, úžitkových vozidiel, motocyklov a SGW - Securi-
ty Gate Way pre všetkých výrobcov automobilov.

Vedľa ADAS PRO a ADAS Mobile LAUNCH Europe ponúka rôzne profesionálne diagnostické 
príslušenstvo k X-431 Euro TAB III:

Okrem výkonného hardvéru a špecializo-
vaných softvérových riešení ponúka Inter 
Cars s plnou podporou Launch Europe v Ne-
mecku širokú škálu služieb, ako sú odborné 
školenia, záruka, opravy alebo prenájom 
zariadení.

Pre moderné profesionálne dielenské po-
užitie robí veľmi rýchla a otvorená verzia V. 
9.0 operačného systému Android zariadenie 
flexibilným pre ďalšie aplikácie. 13,3” veľký 
bezdotykový displej, 256 GB pamäte, 2GHz 
8-jadrový rýchly procesor a 9,4 Ah batéria 
umožňuje technikom pracovať efektívne 
a uvoľnene s využitím schém integrovaných 
obvodov alebo automatického pripájania 
načítaných chýb do Google a You Tube rie-
šení.

Dobrovoľná aktualizácia softvéru

Každý nákup zariadenia zahŕňa balík aktua-
lizácie softvéru. Po uplynutí platnosti licen-
cie sa používateľ môže slobodne rozhodnúť, 
či a kedy sa má vykonať ďalšia aktualizácia. 
To znamená, že zákazník môže aktualizovať 
svoje diagnostické zariadenie na najnovšiu 
verziu bez akýchkoľvek dodatočných nákla-
dov aj po rokoch používania, bez akejkoľvek 
zmluvy a bez časového obmedzenia.

K tomuto špičkovému nástroju 
pridáva LAUNCH Europe do 
balíka aj LAUNCH TSGUN - 
profesionálny modul TPMS s 
integrovanou aktiváciou sníma-
ča, čítaním, programovaním a 
funkciou učenia ako kompletné 
riešenie monitorovania tlaku v 
pneumatikách. Nové špičkové 
diagnostické zariadenie je 
integrované s funkciou „Guided 
Diagnosis“, známou ako 
„LAUNCH elektronická databá-
za”, od Haynes Pro, na podporu 
technikov pri ich každodennej 
práci.

Tento výkonný produkt 
obsahuje navyše 4-kanálový 
osciloskop LAUNCH O2-1 
ScopeBox vhodný pre dielne, 
kombináciou ktorého dokáže 
vyriešiť takmer každý problém 
profesionálnej dielne.

Videoendoskopy, USB videoskop VSP-600 –  
vďaka ktorému je možný pohľad do vnútornej 
štruktúry vozidla v reálnom čase a je možné viditel-
ne preukázať stav pred alebo po procese opravy. 

LAUNCH BST-360 tester  
batérií je schopný zabezpe-
čiť monitorovanie stavu ba-
térie a identifikovať batérie, 
ktoré nefungujú optimálne v 
rámci špecifikácií. 

Ďalším užitočným príslušenstvom pre profesionálne 
použitie je LAUNCH X-PROG 3 programátor kľúča  
a imobilizéra je výkonným riešením proti krádeži.

Flashpower 120 a  LAUNCH PFP-100 ponúka vyso-
kovýkonnú nabíjačku batérií s kompaktnými rozmermi 
pre nabíjanie autobatérií a zabezpečenie napájania 
pre programovanie, flashovanie a diagnostiku vozidla. 

Neštandardný balík konektorov umožňuje X-431 Euro 
TAB III diagnostikovať staré vozidlá so zásuvkou bez 
OBD II, balenie obsahuje 24 konektorov pre rôzne 
modely vozidiel. Mimochodom, štandardné balenie 
obsahuje adaptéry pre staré autá MB a BMW.

Profesionálny vozík LAUNCH TWT-100 je nový 
profesionálny multifunkčný vozík pre diagnostické 
prístroje, nabíjačky batérií, osciloskop a mnohé 
ďalšie, ideálny na použitie v dielni pri preprogra-
movaní ECU vozidla v kombinácii s produktom 
LAUNCH Flash power. Poskytuje pohodlie a flexibi-
litu pre každodennú prácu v dielni.

LAUNCH X-431 voliteľné príslušenstvo:
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Ohľadom dopytu na sortiment značky Launch 
neváhajte kontaktovať vášho obchodného 

zástupcu, poprípade využite možnosť zakúpe-
nia vybraných produktov za zvýhodnené ceny 

v jarnej akcii vybavenia dielní. 
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Voňavá 
NOVINKA
OD VÝROBCU VINOVE

Je to prvý produkt na trhu, ktorý si zákaz-
ník môže vytvarovať podľa svojich predstáv. 
TVISTER je možné umiestniť do šatníka, na 
písací stôl a pevne drží aj v akejkoľvek ven-
tilačnej mriežke vďaka flexibilnému preve-
deniu. 

Vďaka špeciálne navrhnutému povrchu 
je vôňa postupne uvoľňovaná až po dobu 
90 dní.V ponuke má táto novinka 3 verzie 
ozdobných metalizovaných koncoviek v tva-
re zvieracej hlavy (myš, zajac, mačka), ktoré 
je možné s vôňami vzájomne kombinovať. 
Výber koncovky v balení je náhodný. Nový 
rad vôní TVISTER obsahuje 8 najpredávanej-
ších vôní od výrobcu VINOVE. Kombinácia 3 
rôznych metalizovaných koncoviek s 8 rôz-
nymi farbami vytvára 24 druhov produktov.

SPOJENIE DIZAJNÉRSKEJ VYCHYTÁVKY A NEODOLATEĽNEJ 
VÔNE FRANCÚZSKYCH PARFUMOV ROBIA Z TEJTO NOVINKY 
SKVOSTNÝ ZÁŽITOK, KTORÝ OCENÍTE NIELEN V AUTE.

Nový model vôní Tvister od značky VINOVE so 
zaujímavým dizajnom je predurčený pre všet-
ky „hravé duše“. Vôňe z novej rady Vinove 
Tvister si môžete objednať v našom e-shope 
intercars.com alebo v IC katalógu.

VIN V15-01 Tvister Silverstone 
čerstvá vôňa citrónu, byliniek,  
sviežosť pomaranča

VIN V15-06 Tvister Bahrain 
svie ža vôňa citrusov spojená  
so sladkosťou ovocných kvetov

VIN V15-07 Tvister Monza 
kombinácia ananásu a broskyne  
s tónmi čokolády a karamelu

VIN V15-10 Tvister Rome 
vôňa cédrového dreva, sladkej  
vanilky a škorice

VIN V15-13 Tvister Oslo 
vôňa kadidla so štipkou korenia  
a sviežosťou santalového dreva

VIN V15-14 Tvister Milano 
výrazná vôňa kardamónu, jemné  
tóny listov fialky a šalvie

VIN V15-15 Tvister London 
intenzívna drevitá vôňa s prímesou 
ovocných tónov

VIN V15-16 Tvister Marnello 
zrelosť vanilky, jemnosť kvetov  
jazmínu a pomaranča 

Čistý dizajn
NOVÁ PONUKA DRŽIAKOV
NA MOBIL OD ZNAČKY ELTA

Spoločnosť ELTA bola založená v roku 1993. Dodáva komponenty a diely do prvovýroby a pôsobí taktiež na trhu 
veľkoobchodu aj maloobchodu, čim sa ich produkty dostali do celého sveta. Svoje najväčšie zastúpenia má vo Veľkej 
Británii a Európe. ELTA® produkty VXPRO® sú vyrobené s ohľadom na čistý dizajn, jednoduché použitie a najvyššiu 
kvalitu. ELTA je dovozcom a distribútorom automobilových dielov a držiteľom licencie značky LUCAS.

PREDSTAVUJEME NAJNOVŠÍ SORTIMENT  
DOPLNKOVÉHO AUTOPRÍSLUŠENSTVA  
POTREBNÉHO PRE KOMFORT PRI  
KAŽDODENNEJ CESTE AUTOM.  

EB8310   
USB mikro nabíjačka  
s rýchlonabíjaním QC 3.0    
+ Technológia rýchlonabíjania Quick  
charge 3.0 + Integrovaná ochrana proti 
prebitiu a prehriatiu + LED indikátor  
+ veľmi malé rozmery

EB8316   
Magnetcký držiak  
do mriežky ventilácie    
+ Silné magnety
+ Jednoduchá inštalácia
+ Rotácia o 360° pre ideálne  
    nastavenie polohy mobilného  
    telefónu

EB8312   
Adaptér do zásuvky zapaľovača  
s 3x USB nabíjaním     
+ 1 USB port + 2 USB porty na 1.9m predl-
žovacom kábli, rozšíria možnosť nabíjania 
zariadení na zadných sedadlách + Integro-
vaná ochrana proti prebitiu a prehriatiu
+ LED indikátor

EB8313   
Magnetický Držiak s uchyte-
ním na opierku hlavy     
+ Silné magnety + Integrovaný háčik 
s nosnosťou až 8kg + Jednoduchá 
inštalácia + Rotácia o 360° pre ideálne 
nastavenie polohy mobilného telefónu

EB8311   
Rozdvojka do zásuvky  
zapaľovača s 2x USB     
+ Integrovaná ochrana proti prebitiu  
a prehriatiu + 2x USB nabíjací port
+ LED indikátor

EB8315
Držiak mobilného telefónu  
s uchytením do mriežky  
ventilácie     
+ Jednoduchý systém uchopenia  
mobilného telefónu + Uchytenie  
do mriežky ventilácie s možnosťou 
rotácie o 360° + Vhodné pre väčšinu 
mobilných telefónov + Vyrobené  
z prémiových materiálov

EB8314  
Držiak mobilného telefónu  
s bezdrôtovým nabíjaním  
QC 3.0 Qi    
+ Držiak automaticky uchopí Váš mobilný 
telefón + Dotykom senzoru sa otvoria 
ramená držiaku + Technológia rýchlona-
bíjania Quick charge 3.0 + Kompatibilný 
so všetkými Qi zariadeniami + Uchytenie 
do mriežky ventilácie s možnosťou nasta-
venia polohy

EB8317 
Magnetický držiak  
mobilného telefónu   
+ Možnosť nalepenia na miesto,  
    ktoré Vám najviac vyhovuje
+ Nastaviteľný sklon
+ Jednoduchá inštalácia a použitie
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INTER CARS A  
Kormoran
Zmena sa týka značky KORMORAN a celého jej portfólia pneumatík pre osobné vozidlá, 
SUV a úžitkové vozidlá. Podnetom k tejto zmene bolo prianie zjednodušiť celý distribučný 
proces a pritom zachovať vysokú kvalitu služieb, najmä dobrú úroveň dostupnosti produk-
tov a frekvencie dodávok. Značka KORMORAN ponúka bezpečné pneumatiky s moderným 
dizajnom vo všetkých kľúčových produktových kategóriách v segmentoch osobných auto-
mobilov, SUV a ľahkých nákladných vozidiel.

* Štatistické údaje pochádzajú z platformy Statista.com.  

OD 3.1.2022 JE INTER CARS JEDINÝM VEĽKOOBCHODNÝM  
DISTRIBÚTOROM ZNAČKY PNEUMATÍK KORMORAN  
NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE.

KORMORAN ALL SEASON 
Index: 205/55R16 COKO 94V AS
Moderný dizajn behúňa, ktorý zabezpečuje bezpečnú 
jazdu a komfort vo všetkých ročných obdobiach. 
• Optimálne brzdenie na mokrom aj suchom povrchu 
vďaka zmesi Silica  • Vyvážené výkony pneumatík zaisťujú      
bezpečnosť po celý rok • Optimalizovaná spotreba paliva

Poskytuje dobrú priľnavosť v klzkých 
a snehových podmienkach: Početný blok 
behúňa a priečna drážka. Výborná odol-
nosť voči zaťaženiu: Robustná konštrukcia 
Stabilná manipulácia: Štvorcové a robust-
né ramená

Nový dezén v dizajne rybej kosti úplne 
prispôsobený pre veľkosti pneumatík 
SUV so zvýšenou hĺbkou dezénu:
• bezpečná jazda a komfort vo všetkých 
ročných obdobiach • optimálne brzdenie 
na mokrom a suchom povrchu vďaka zmesi 
Silica  •  3 označenia PMSF a M+S na bočnej 
stene  •  Vyvážený výkon pneumatík zaisťuje 
úplnú bezpečnosť po celý rok • Dodatočná 
pevnosť bočnej steny pre odolnosť proti 
nárazom na SUV

Efektívna ochrana proti aquaplanningu
- 4 pozdĺžne drážky. Dobrá úroveň pri-
ľnavosti za sucha, mokra a zimy: Vysoká 
hustota lamiel. Žiadne kompromisy  
v oblasti bezpečnosti alebo životnosti

KORMORAN 
VANPRO  
WINTER 
Index: 225/75R16  
ZDKO 118R VANW

KORMORAN  
ALL SEASON  
SUV 
Index: 225/55R18  
CTKO 98V ASSUV

KORMORAN  
SUV
SUMMER 
Index: 225/45R19  
LTKO 96W SSM

KORMORAN ULTRA HIGH PERFORMANCE 
Index: 215/40R17 LOKO 87W UHP
Jednoduché ovládanie aj pri vysokej rýchlosti
• Asymetrický dezén 
Vylepšené výkony
• Zamedzenie opotrebenia: Optimalizovaná konštrukcia 
plášťa, tuhosť dezénu, nová zmes oxidu kremičitého
• Valivý odpor a trakcia za mokra: Nová zmes Silica

KORMORAN ROAD PERFORMANCE 
Index: 205/45R16 LOKO 87W RPER
Pokročilý výkon
• Optimalizovaná konštrukcia behúňa a plášťa • Väčšia 
hĺbka dezénu a lepšia tuhosť blokov dezénu  
Optimalizovaná spotreba paliva
• Nový dezén na báze zmesi oxidu kremičitého •  Jednodu-
ché ovládanie pri akejkoľvek rýchlosti • Asymetrický 
dezén s pevnými rebrami 
Silné výkony na mokrom a suchom povrchu vozovky
• Výkon na mokrom povrchu: Pozdĺžne a priečne drážky
• Výkon na suchom povrchu : Silikátová zmes a stabilné 
ramenné bloky s hranou na uchopenie

NA TRH PRICHÁDZA NOVÝ RAD LETNÝCH 
PNEUMATÍK CONTINENTAL: ULTRACONTACT 
S ROBUSTNOU KONŠTRUKCIOU PRE DLHÚ 
ŽIVOTNOSŤ

Spoločnosť Continental prináša na trh úpl-
ne nový rad osobných letných pneumatík 
UltraContact. Nová pneumatika sa vyznaču-
je robustnou konštrukciou a vlastnosťami, 
ktoré predlžujú jej životnosť. Určená je pre 
vozové parky a koncového používateľa a vďa-
ka zníženej hlučnosti vyhovuje aj elektrickým 
vozidlám. Koncept pneumatiky je v súlade 
s novými trendami v odvetví mobility a dlho-
dobou snahou spoločnosti o trvalú udržateľ-
nosť aj v oblasti výroby pneumatík.

Spoločnosť Continental spojila v novej letnej 
pneumatike UltraContact robustnú konštruk-
ciu, veľmi dlhú životnosť a známe bezpeč-
nostné štandardy. Pre zabezpečenie dlhšej 
životnosti pneumatiky vývojári vytvorili novú 
zmes YellowChili, ktorá obsahuje špeciálnu 
polymérnu sieť umožňujúcu menší oder. Vďa-
ka svojmu zloženiu má nová pneumatika tiež 
výborný kontakt s povrchom vozovky a vy-
sokú úroveň priľnavosti dôležitú pre kvalitný 
rozbeh vozidla, presné riadenie a bezpečnú 
brzdnú dráhu. Okrem toho sú nové pneu-
matiky UltraContact vybavené špeciálnym 
rebrom na ochranu ráfika, ktoré poskytuje 
súčasne doplnkovú ochranu bočnice. 

Koncept pneumatiky sleduje nové  
trendy v odvetví mobility

S novou letnou pneumatikou UltraContact, 
ktorá je určená pre vozové parky a koncových 
používateľov sa spoločnosť Continental pri-
dáva k trendom meniacej sa mobilnej spoloč-
nosti. To, čo ich spája, je snaha o trvalú udr-
žateľnosť, napríklad aj v oblasti pneumatík. 
Podľa expertov zo spoločnosti Continental sa 
trendy v oblasti mobility menia a mladí ľudia 
vo veku 18 - 25 rokov sa zaujímajú o osobnú 
mobilitu viac ako o samotné vlastnenie auta. 
To má za následok rast carsharingu a auto-
mobilov z požičovne. „Pneumatiky na ta-
kýchto autách musia mať dlhú životnosť 

a byť bezpečné. Viaceré prieskumy už dlhodo-
bo potvrdzujú, že najvyššia miera bezpečnosti 
je stále najdôležitejším kritériom pri otázkach 
týkajúcich sa vlastností pneumatík. Nový rad 
pneumatík UltraContact ponúka robustný di-
zajn a veľmi dlhú životnosť s bezpečnostnými 
štandardami, ktoré sú pre pneumatiky Conti-
nental typické. Vďaka tomu je pneumatika Ul-
traContact vhodná pre vozové parky a rovna-
ko pre koncových zákazníkov,“ vysvetľuje Aleš 
Langer, šéf Technického zákazníckeho servisu 
v spoločnosti Continental Barum.

Nízka hlučnosť vyhovuje elektrickým 
vozidlám

Aktuálnym a dôležitým trendom je rýchlo 
rastúca elektrická mobilita. V roku 2019 ce-
losvetový predaj elektrických vozidiel prvý-
krát prekročil 2 milióny. Experti očakávajú, 
že do roku 2025 sa bude pre-
dávať približne 14 milió-
nov takýchto vozidiel 
ročne*. 

„Pohodlie pri jazde výrazne súvisí s níz-
kou hlučnosťou pneumatiky, ktorá je pri 
elektrických vozidlách oveľa nápadnejšia.  
Nový rad UltraContact má v dezénových 
drážkach umiestnené malé prvky – známe 
aj ako „hlukové vlnolamy“. Tie výrazne zni-
žujú hlučnosť pneumatiky, a preto vyhovu-
je aj elektrickým vozidlám,“ vysvetľuje Aleš 
Langer. 

Pri vývoji nového radu pneumatík Ultra-
Contact spoločnosť kládla dôraz najmä na 
predĺženie životnosti pneumatiky. „Tento 
prístup je jedným z krokov v snahe o trvalú 
udržateľnosť spoločnosti Continental, pre-
tože nielen šetrí prírodné zdroje, ale pred-
stavuje aj veľkú úsporu nákladov – pneu-
matika, ktorá kombinuje dlhú životnosť 
s robustným dizajnom, tiež znamená nižšie 
obstarávacie náklady,“ dopĺňa Magda Nagy, 
riaditeľka Divízie marketing v spoločnosti 
Continental Barum.

Nová pneumatika UltraContact bude dostup-
ná od jari 2022. Produktová ponuka na tento 
rok už ponúka 100 rozmerov vo veľkostiach 
od 14 do 20 palcov. 

Nový kráľ  

letných ciest
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Nový rad  
prevodových a nápravových  
olejov Transmax

Rad olejov Castrol TRANSMAX pomáha 
chrániť prevodovku a hnacie nápravy, vďa-
ka čomu zabraňuje nákladným opravám. 
Castrol zároveň získal pre rad TRANSMAX 
certifikát uhlíkovej neutrality podľa britské-
ho štandardu PAS 2060.

„Prevodovka je jedným z najdôležitejších 
elementov každého vozidla a jej oprava ale-
bo výmena patrí medzi najnákladnejšie ser-
visné práce, preto je nevyhnutné zabezpečiť 
jej náležitú ochranu. Použitie oleja Castrol 
TRANSMAX s technológiou Smooth Drive 
Technology™ zaisťuje vždy optimálnu úro-
veň trenia v hnacej sústave, zaručuje plynu-
lú prevádzku a predlžuje životnosť pohyb-
livých častí v prevodovke. Táto inovatívna 
technológia je dôvod, prečo 2 z 3 najväčších 
výrobcov vozidiel používajú prevodové oleje 
Castrol ako prvonáplň,“ komentuje Paul Be-
asley, globálny manažér spoločnosti Castrol 
pre technológiu kvapalín pohonných jedno-
tiek a elektrických vozidiel.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ PREVODOVKY

Typické osobné auto vykoná ročne v prie-
mere 18 000 brzdných cyklov a 88 000 pre-
radení prevodových stupňov. To spôsobuje 
enormné zaťaženie prevodovky, takže po-
kiaľ prevodový olej neposkytuje správnu 
úroveň trenia a ochrany, alebo je nadmerne 
zaťažený, môže to viesť k vibráciám vozidla, 
tuhosti prevodovky a poškodeniu dielov. 
Používanie správneho oleja a jeho výmena 
v správnom čase sú mimoriadne dôležité pri 
predchádzaní problémom s prevodovkou. 

Rad pokročilých olejov Castrol TRANSMAX 
s technológiou Smooth Drive Technology™ 
obsahuje aktívne ochranné molekuly, ktoré 
automaticky prispôsobujú úroveň ich trenia 
zmenám tlaku a rýchlosti. To pomáha predĺ-
žiť životnosť prevodovky a zaisťuje hladšie 
preraďovanie počas dlhšieho časového ob-
dobia.

PLYNULÉ A SPOĽAHLIVÉ PRERAĎOVANIE

V prípade automatických prevodoviek po-
skytujú produkty TRANSMAX ATF, DUAL 
a CVT viac ako dvojnásobnú plynulosť prera-
ďovania, zatiaľ čo použitie produktov TRAN-
SMAX MANUAL s technológiou Smooth Drive 
Technology™ v manuálnych prevodovkách 
zaisťuje päťkrát jednoduchšie preraďovanie 
v chladnom počasí. Produkty Castrol TRAN-
SMAX AXLE LONG LIFE určené pre ťažšie 
vozidlá so zložitejšími prevodovkami a dife-
renciálmi vytvárajú päťkrát silnejšiu ochran-
nú vrstvu. Znižujú tak pravdepodobnosť 
výskytu neočakávaných problémov alebo 
nákladných opráv.

1. Podľa údajov Castrol získaných počas cyk-

lu jazdy v meste FETP.

2. Produkty TRANSMAX ATF s technológiou 
Smooth Drive Technology™ a TRANSMAX 
CVT v porovnaní s referenčným olejom na 
základe skúšok zhody s priemyselnými nor-
mami LVFA.

3. Produkty TRANSMAX ATF s technológiou 
Smooth Drive Technology™ a TRANSMAX 
CVT v porovnaní s referenčným olejom na 
základe skúšok zhody s priemyselnými nor-
mami LVFA.

4. TRANSMAX MANUAL Multivehicle 75W-
90, TRANSMAX MANUAL FE 75W, TRANSMAX 
MANUAL V 75W-80 v porovnaní s hlavným 
konkurenčným minerálnym prevodovým 
olejom API GL-4 SAE 80W-90, na základe tes-
tov vykonaných na 6-stupňovej prevodovke 
pri teplote -20°C v nezávislom laboratóriu.

5. TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-90 v po-
rovnaní s hlavným konkurenčným minerál-
nym olejom pre úžitkové vozidlá API GL-5 
SAE 80W-90, na základe interných testov 
rázového zaťaženia hnacích náprav Castrol.

SPOLOČNOSŤ CASTROL ROZ-
ŠIRUJE SVOJE PORTFÓLIO 
UHLÍKOVO NEUTRÁLNYCH 
PRODUKTOV O RAD POKRO-
ČILÝCH OLEJOV PRE HNACIE 
NÁPRAVY A AUTOMATICKÉ 
AJ MANUÁLNE PREVODOVKY 
CASTROL TRANSMAX.

ČAS NA ZMENU

JE TO VIAC AKO OLEJ. JE TO TEKUTÁ TECHNOLÓGIA.

CASTROL TRANSMAX S TECHNOLÓGIOU 
SMOOTH DRIVE TECHNOLOGY
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MOBIL ATF Multi-Vehicle
Kvapalina pre automatickú  
prevodovku stupňovitého typu
ExxonMobil odporúča Mobil ATF Multi-Vehicle 
na použitie pri servisnej náplni v širokom roz-
sahu 6 až 8-stupňovitých automatických pre-
vodoviek. Patria sem typy prevodoviek Acura, 
Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, 
Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Ro-
ver, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, 
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Suba-
ru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen... Mobil 
ATF Multi-Vehicle poskytuje záručnú ochranu 
pre vozidlá GM vyžadujúce DEXRON®-VI, pre-
tože plne spĺňa alebo prekračuje prísne po-
žiadavky GM DEXRON®-VI.

MOBIL DCTF Multi-Vehicle
Kvapalina pre dvojspojkové  
(automatické) prevodovky
Mobil DCTF Multi-Vehicle je prémiové, plne 
syntetické mazivo formulované z vybraných 
vysokokvalitných syntetických základových 
olejov v kombinácii s najmodernejším sys-
témom aditív navrhnutých tak, aby vyhovo-
vali potrebám servisných náplní najširšieho 
sortimentu mokrých dvojspojkových prevo-
doviek vo vozidlách od európskych, severoa-
merických a ázijských výrobcov automobilov. 
Všestrannosť použitia je výhodou pre dielne, 
ktorých cieľom je zabezpečiť svojim zákazní-
kom optimálne služby a zároveň zjednodušiť 
ich prevádzku a optimalizáciu produktov.

Vlastnosti a výhody
Mobil DCTF Multi-Vehicle poskytuje konzis-
tentné plynulé radenie za každého počasia 
a ochranu mazania komponentov prevodov-
ky, ktorá pomáha predĺžiť životnosť prevodov 
a poskytuje pohodlný zážitok z jazdy. 
• Použiteľné v mokrom DCT
• Výnimočná oxidačná stabilita a odolnosť 
voči chemickému poškodeniu — udržuje kva-
litu kvapaliny a pomáha predĺžiť životnosť 
prevodovky
• Vynikajúce mazacie vlastnosti , hladké rade-
nie a vynikajúca ochrana proti opotrebeniu
• Výborná viskozitná stabilita, ktorá pomáha 
zabezpečiť primerané mazanie a udržiavať 

vynikajúce viskozitné vlastnosti pri nízkych 
teplotách pri štartoch a tiež vysokých pre-
vádzkových teplotách
• Spoľahlivá ochrana proti korózii
• Vynikajúca spoľahlivosť tesnenia na ochra-
nu pred únikom kvapalín a zabráneniu zly-
haniu komponentov v dôsledku nedostatku 
oleja

ExxonMobil odporúča Mobil DCTF na použi-
tie pri servisnej náplni v širokej škále vozidiel 
vybavených mokrými dvojspojkovými prevo-
dovkami. Patria sem typy prevodoviek Audi, 
BMW, Bugatti, Chrysler, Ford, Mitsubishi, Nis-
san, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Škoda, 
Volvo, Volkswagen...Mobil DCTF Multi-Vehicle 
sa neodporúča používať v stupňovitom type 
AT alebo CVT prevodoch.

MOBIL CVTF Multi-vehicle
Kvapalina pre rýchlostnú  
automatickú prevodovku
Mobil CVTF Multi-Vehicle je prémiové 
plne syntetické mazivo formulované 
z vybraných vysokokvalitných syntetic-
kých základových olejov v kombinácii 
s najmodernejším systémom aditív 
navrhnutých tak, aby vyhovovali po-
trebám servisnej náplne najširšej 
škály mokrých plynulo meniteľ-
ných bezstupňových prevodov 
vo vozidlách od európskych 
a ázijských výrobcov automo-
bilov. 

Vlastnosti a výhody
Mobil CVTF Multi-Vehicle po-
skytuje konzistentné plynulé 
radenie za každého počasia 
a ochranu proti mazaniu kom-
ponentov prevodovky, čím 
pomáha predĺžiť životnosť pre-
vodovky a poskytuje pohodlnú 
jazdu. 
• Vynikajúca ochrana prevodov-
ky pred opotrebovaním a koró-
ziou
• Stabilné, optimálne trecie charak-
teristiky a zachovanie kapacity krútiaceho 

momentu. Poskytuje hladké radenie 
bez obáv z NVH (Noise Vibration Harshness)
• Vynikajúce prietokové vlastnosti poskytujú 
  okamžité mazanie a ochranu pri štartoch  
  za studena 
• Vynikajúca oxidačná stabilita oleja 
  prispieva k dlhej životnosti kvapaliny 
• Znížená spotreba oleja, kvôli vyhovujúcim 
  vlastnostiam s tesniacimi materiálmi

ExxonMobil odporúča Mobil CVTF Mul-
ti-Vehicle na použitie pri servisnej náplni 
v širokom rozsahu  bezstupňových prevodov 
typu remeň alebo reťaz. Patria sem typy pre-
vodoviek Audi, BMW, Jeep, Chrysler, Mini Co-
oper, Renault, Volvo, VW a Honda, Hyundai, 
Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, 
Suzuki, Toyota... 

Nová rada  
MOBIL kvapalín 
pre automatické prevodovky

5.0.2021   14:55

Mobil™ ATF

Multi-Vehicle

Moderný olej pre 

automatické prevodovky

Prémiový plne syntetický olej pre moderné 

automatické prevodovky vhodný pre širokú škálu 

modelov a technológií vo vozidlách OEM výrobcov 

v Európe, Amerike a Ázii

Vlastnosti a výhody:

● Poskytuje pohodlnú jazdu za akýchkoľvek

poveternostných podmienok.

● Poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii,

opotrebovaniu a korodovaniu ozubených kolies

a ložísk.

● Pomáha zachovať životnosť prevodovky.

● Poskytuje tiché a hladké radenie.

● Vynikajúca odolnosť proti oxidácii, zabraňuje

usadeninám, predlžuje životnosť oleja.

Spĺňa požiadavky na servisné náplne pre 

moderné automatické prevodovky so 

širokou škálou modelov a technológií.

Je vyrobený z vysoko kvalitných 

syntetických základových olejov a 

najmodernejšieho systému aditív.
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PREDSTAVUJEME VÁM: NOVÝ MOTUL 300V

MOTUL 300V LE MANS
Rad LE MANS sa skladá z našich vysoko viskóznych tried 
dostupných v 10W-60 a 20W-60. Ponúka maximálnu 
spoľ ahlivosť  a je vhodný pre motory vystavené vysokému 
riedeniu oleja palivom.  

MOTUL 300V COMPETITION
Rad COMPETITION zahŕňa naše stredné viskozitné triedy, 
dostupné od 0W-40 do 15W-50. Ponúka najlepší kompromis 
medzi výkonom a spoľ ahlivosťou a je vhodný pre motory 
vystavené strednému riedeniu oleja. 

MOTUL 300V POWER
Rad POWER zahŕňa triedy s nízkou viskozitou dostupné od 
0W-8 do 5W-30, poskytuje maximálny výkon a je vhodný pre 
motory s nízkym riedením oleja palivom.

Či už na pretekoch, alebo na ceste, jedno meno je už 50 
rokov synonymom úspechu: MOTUL 300V.

Od roku 1971 je tento produktový rad spojený s 
mnohými úspechmi v motoristickom športe na 
všetkých pretekárskych tratiach sveta – dosiahnutých 
za najtvrdších podmienok a na hranici technicky 
možného.

Po niekoľkých rokoch vývoja, v úzkej spolupráci s 
renomovanými tímami z celého sveta, sme hrdí na to, že 
môžeme predstaviť nový motoršportový produktový 
rad 300V pre automobily a uviesť ho na trh ako v 
mnoho ohľ adoch vylepšenú verziu našej vlajkovej lode.

Nový rad MOTUL 300V má tiež nové, moderné logo.

ZLEPŠENÝ VÝKON
Nový pretekársky motorový olej MOTUL 300V zlepšuje 
výkon motora znížením vnútorného trenia. Toto nové 
zloženie prináša preukázaný nárast výkonu a krútiaceho 
momentu v celom výkonovom spektre.

ZVÝŠENÁ SPOĽAHLIVOSŤ
MOTUL 300V chráni motor bez kompromisov vo výkone 
tým, že znižuje opotrebenie dielcov a poskytuje vysokú 
strihovú stabilitu pre maximálnu odolnosť  olejového filmu 
a to aj v tých najextrémnejších podmienkach pri vyšších i 
nižších teplotách.

UDRŽATEĽNÝ
MOTUL 300V sa skladá z organických základových olejov 
vyrobených z nefosílnych, obnoviteľ ných materiálov. Tým 
sa znižuje dopad na životné prostredie. MOTUL tiež 
znižuje uhlíkovú stopu počas výrobného procesu o 25 %. 

VYLEPŠENÁ KOMPATIBILITA
MOTUL 300V plní požiadavky moderných motorov: 
kompatibilný so systémami dodatočnej úpravy 
výfukových plynov, ako sú filtre pevných častíc, 
kompatibilný s biopalivami (hlavne etanol) a chráni pred 
LSPI (predčasné zapálenie zmesi, nekontrolované 
zapálenie zmesi paliva a vzduchu pri nízkej rýchlosti pri 
vysokom zaťažení).

Prehľ ad celého produktového radu:

Motul 300V Power:  
0W-16 / 0W-20 / 0W-30 / 5W-30
Motul 300V Competition:  
0W-40 / 5W-40 / 10W-40 / 5W-50 / 15W-50
Motul 300V Le Mans:  
10W-60 / 20W-60

www.osram.com

Nový NIGHT BREAKER® 200
Najjasnejšia halogénová žiarovka OSRAM
NIGHT BREAKER  200 poskytuje 150 metrov osvetlenej cesty, až o 20 % belšie* a až o 200 % 
jasnejšie svetlo*, čo umožňuje vodičom vidieť ďalej a rýchlejšie reagovať na prekážky.

®

Novinka dostupná v dvoch typoch - H4 a H7 je určená predovšetkým vodičom, ktorí si cenia 
bezpečnosť, často cestujú v noci, mimo zastavaných oblastí a chcú čo najlepšie využiť 
halogénové svetlomety svojho auta.

* V porovnaní s minimom schválenia ECE R112 / R37

ORIGINAL NIGHT BREAKER® 200



Rozširujeme ponuku  
svetiel TYC
pre autá z USA

PREČO DOVÁŽAME AUTÁ Z USA?

Na Slovensku stále dominuje tendencia do-
vážať ojazdené autá rôzneho veku a v rôz-
nom stave. Preto sa vyhľadávajú vozidlá, 
ktorých kúpa prináša čo najnižšie riziko. 

Autá zo Spojených štátov sú totiž väčšinou 
v lepšom technickom stave ako tie dostup-
né na európskom trhu. O to viac, že tieto vo-
zidlá patria najčastejšie k autám z tzv. vyššej 
cenovej triedy. Okrem toho je nevedenie 
servisnej knižky vozidla podľa amerických 
predpisov trestným činom. 

Preto sú autá, ktoré mali dopravnú nehodu, 
a následne smerujú na Slovensko, veľmi 
dobre popísané z hľadiska stavu pred ne-
hodou a samotnej udalosti. S prihliadnutím 
na najbežnejší postup po nehode, ktorý 
spočíva v prevzatí auta poisťovňou a jeho 
vydražení, má kupujúci úplný prehľad o sta-
ve kupovaného vozidla. Vďaka tomu môže 
jednoducho vypracovať cenovú ponuku na 
opravu v slovenskom servise a určiť náklady 
na výmenu potrebných dielov.Tu zvyčajne 
nastávajú problémy vyplývajúce z rozdielov 
medzi americkými a európskymi modelmi 

áut. Ukazuje sa, že dostupnosť dielov pre 
americké modely je na našom trhu veľmi 
obmedzená.

SPOLOČNOSŤ INTER CARS SA TO ROZHODLA 
ZMENIŤ ROZŠÍRENÍM SVOJEJ PONUKY.

Náš sortiment aktuálne zahŕňa cca. 200 no-
vých položiek z kategórií svetlometov, obry-
sových svetiel a smeroviek od výrobcu TYC 
pre modely ako Jeep Grand Cherokee, Do-
dge Ram či Ford Mustang, a taktiež Chrysler 
Neon, Sebring, či Mazda CX-7 a CX-9. Neustá-
le sa rozširujúca ponuka dielov pre americ-
ké autá je našou odpoveďou na každoročne 
rastúci záujem Slovákov o autá z Ameriky. 
Spolu s rastúcim dovozom týchto vozidiel 
slovenské autoservisy čoraz častejšie zhá-
ňajú diely, ktoré sú pre tieto vozidlá vhodné. 
Naším cieľom je uľahčiť a urýchliť dodávky 
tejto časti sortimentu.

DOVOZ OJAZDENÝCH AUTO-
MOBILOV JE NA SLOVENSKU 
VEĽMI POPULÁRNY. VÄČŠINA 
Z TÝCHTO ÁUT PRICHÁDZA 
OD NAŠICH ZÁPADNÝCH 
SUSEDOV, NO NIELEN OD 
NICH. V REBRÍČKU IMPORTO-
VANÝCH VOZIDIEL SA AUTÁ 
DOVÁŽANÉ ZO SPOJENÝCH 
ŠTÁTOV UMIESTNILI VYSOKO 
NA ÔSMOM MIESTE.

PRÍKLADY:
TYC 11-6203-00-1
TYC 19-6085-00-9
TYC 20-6770-00-1
TYC 20-9695-00-1

ROZŠIRUJEME
ponuku BLIC
Značka Blic sa špecializuje na náhradné die-
ly karosérie. Jej charakteristickou črtou je 
veľmi dobrá kvalita ponúkaných produktov 
za prijateľnú cenu. Je to vďaka neustálemu 
monitorovaniu sortimentu a testom vyko-
návaným v laboratóriách Inter Cars. Značka 
Blic je výbornou alternatívou originálnych, 
často veľmi drahých dielov. Značka sa sna-
ží prinášať na trh aj produkty, ktoré je ťažké 
nájsť mimo siete autorizovaných predajcov.

SORTIMENT BLIC
Okrem samozrejmého sortimentu dielov 
karosérie, ako sú blatníky, nárazníky, kryty 
motora, podbehy, zrkadlá, kľučky dverí, sú 
v ponuke BLIC aj zdvíhače okien, olejové 
vane, alebo palivové nádrže. V poslednej 
dobe značka Blic zaviedla do svojho sorti-
mentu niekoľko noviniek, napríklad ďalších 
45 položiek pre zarážky dverí. Aktuálne je 
v ponuke tohto produktu tristo unikátnych 
položiek.

VZOROVÉ POLOŽKY: 6010-07-038431TL, 
6004-00-0199P, 6004-00-0278P.

Ďalším produktom, ktorý je na trhu do-
stupný hlavne ako OE diel, je odhlučnenie 
kapoty. Inter Cars má v súčasnosti 85 indi-
viduálnych položiek náhradného tovaru. Ide 
o vysokokvalitné produkty, ktoré sú pripra-
vené na použitie.

VZOROVÉ POLOŽKY: 6804-00-0066291P, 
6804-00-3580290P, 6804-00-0065290P.

V našej ponuke nájdete aj ochranné polepy 
na lakované prvky, ktoré sa objavujú aj ako 
náhradné položky pre OE, aj pre vozidlá, pri 
ktorých výrobca takúto možnosť neponúkal. 
Môžeme takto chrániť hrany dverí, prahov, 
svetlometov či nárazníkov, ktoré sú vystavo-
vané poškodeniu v dôsledku každodenného 
používania, napríklad balením kufra alebo 
nárazmi kameňov na ceste.

VZOROVÉ POLOŽKY - 2001-00- 7527700P, 
2001-00-0038700P, 2000-00- 7521011P.

ZNAČKA BLIC PONÚKA VIZUÁLNE PRVKY OD VÝROBCOV 
VYBERANÝCH NA ZÁKLADE PRÍSNYCH KRITÉRIÍ. SNAŽÍ 
SA PRITOM NEUSTÁLE SLEDOVAŤ POTREBY ZÁKAZNÍKOV, 
SPESTROVAŤ A ROZŠIROVAŤ SVOJ SORTIMENT.
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Najnovšie brzdové doštičky

TRACK RACING 
quality (TRQ)

Moderné športové bicykle alebo supermotá 
ponúkajú výkon motora aj vlastnosti pod-
vozku, ktoré by ešte pred pár rokmi boli 
viac než dostatočné na použitie v pretekoch 
majstrovstiev sveta. Ale pokiaľ ide o brzdy, 
medzi výrobnou a pretekárskou technoló-
giou vždy existovala medzera: Bez ohľadu 
na to, aké dobré sú výrobné doštičky, často 
po niekoľkých rýchlych kolách vykazujú vy-
blednutie a zvýšené opotrebovanie. Často 
sa objavuje aj túžba po kratších brzdných 
dráhach. Štandardné diely sú totiž zvyčajne 
optimalizované pre použitie na cestách.

Zmes TRQ však ponúka značkovú brzdo-
vú doštičku TRW vyvinutú pre pretekársku 
dráhu, no vďaka skvelej ovládateľnosti ju 
možno použiť aj na ceste. Čo sa týka opot-
rebovania, to ju stavia vysoko nad zmes SRT 
(Sinter Road & Track), ktorá je stále dostup-
ná a možno ju zaradiť do kategórie ciest. Pre 
maximálny výkon odporúčajú odborníci na 
brzdy TRW mierny zábeh na začiatku jazdy.
TRQ znamená Track Racing Quality; ilustruje 

skutočnú pretekársku kvalitu, ktorú dizajné-
ri zamýšľali. Vďaka vysokému, stabilnému 
koeficientu trenia a priamej odozve posky-
tuje sintrovaná podložka vynikajúci výkon 
na trati.

Inovatívny proces spekania nielenže robí 
výrobok mimoriadne odolným, ale tiež za-
bezpečuje, že opotrebenie podložky a kotú-
ča je nižšie, ako je bežné v tejto kategórii; 
pomáha chrániť rozpočet vodiča aj životné 
prostredie. Systém hákov NRS – kde sú oce-
ľové chrbtové dosky vybavené desiatkami 
profilovaných hákov – znamená, že chrb-
tová doska a podložka sú navzájom trvalo 
spojené. Veľkosť, orientácia a usporiadanie 
háčikov na nosnej doske sú presne prispô-
sobené gumovému materiálu. Spekaný ma-
teriál je pri výrobe trvalo ukotvený v háčiko-
vom profile bez použitia lepidiel alebo iných 
spojovacích prostriedkov. Doštičky TRQ od 
TRW sú dostupné pre viac ako 700 modelov 
motocyklov u špecializovaných predajcov 
motocyklov.

 

NIE KAŽDÝ FANÚŠIK PRETEKÁRSKYCH 
TRATÍ MÁ K DISPOZÍCII DODÁVKU, 
KTOROU MÔŽE DOPRAVIŤ SVOJ 
STROJ NA TRAŤ. V SKUTOČNOSTI 
VÄČŠINA JAZDCOV NA ŠPORTO-
VÝCH MOTOCYKLOCH A SUPERMO-
TÁCH CESTUJE NA ZÁVODNÝ TRÉ-
NING ALEBO DRÁHU PO CESTE. ABY 
STE SA VYHLI VÝMENE PODLOŽIEK NA 
MOTOCYKLI POČAS CESTY, TRW ICH VYBAVILO 
CESTNÝM SCHVÁLENÍM. TO ZNAMENÁ, ŽE KEĎ  
PRÍDU NA PRETEKÁRSKU DRÁHU, PO KRÁTKOM  
BRZDENÍ SÚ PRIPRAVENÉ NA SÚŤAŽNÉ POUŽITIE. 

• Brzdové doštičky TRQ 
značky TRW kombinujú 
skutočnú pretekársku 
technológiu s typovým 
schválením

• Vysoký výkon a nosnosť 
pre použitie v tréningu  
a cestných pretekoch

• Nízke opotrebovanie plat-
ničky a brzdového kotúča 
šetrí rozpočet a šetrí život-
né prostredie

sachsprovenperformance.com

DOTIAHNUTÉ DO EXTRÉMU. PRIPRAVENÉ NA CESTU.
Svet je tvrdý, tak buďte pripravení so Sachs dielmi OE kvality. Objavte 
osvedčený výkon. Navštívte sachsprovenperformance.com

V KAŽDOM PROSTREDÍ. 
               PRE KAŽDÚ VÝZVU.

VYROBENÉ PRE VÝKON.
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Zapaľovacie sviečky Bosch 
Naštartujú všetko 

www.boschaftermarket.sk

Zapaľovacie sviečky pre osobné vozidlá, malé motory 
aj priemyselné aplikácie – spoločnosť Bosch ponúka komplexný 
rad, vysokokvalitných a inovatívnych technológií pre dlhú životnosť 
vášho vozidla. 120 rokov skúseností vo vývoji zapaľovacích sviečok 
zaisťuje takmer 90 % pokrytie európskeho trhu.

NOx PMNOx

T T

AdBlue® tank

DPS

Snímače oxidu dusíka Bosch v systémoch úpravy výfukových plynov

Legenda:
AdBlue® tank Nádrž na močovinu 
NOx Snímač oxidov dusíka 
Pm Snímač pevných častíc
DPs Snímač diferenčného tlaku 
t Snímač teploty výfukových 
plynov
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NO x PMNO x

T T

AdBlue® tank

DPS
Legenda:
AdBlue® tank:  Nádrž na močovinu
NO    Snímač oxidov dusíkax  
PM   Snímač pevných častíc
DPS   Snímač diferenčného tlaku
T  Snímač teploty výfukových plynov

PRESNÉ INFORMÁCIE Z TOKU  
VÝFUKOVÝCH PLYNOV

Základom efektívnej úpravy výfukových 
plynov je spoľahlivé meranie zloženia vý-
fukových plynov. Na generovanie presných 
a aktuálnych hodnôt sa kedykoľvek pou-
žívajú rôzne senzory – vrátane senzorov 
oxidu dusíka. Bosch teraz rozšíril svoj sorti-
ment servisov o snímače NOx pre dieselové 
motory. Snímače NOx merajú koncentráciu 
oxidov dusíka v prúde výfukových plynov 
a odosielajú aktuálne hodnoty do riadia-
cej jednotky motora cez zbernicu CAN. Po-
zostávajú zo snímača, riadiacej jednotky 
snímača a káblového zväzku, ktorý ich na-
vzájom spája. Hlavný komponent senzorov 
NOx, keramický senzorový prvok, je 

pokrytý špeciálnou ochrannou vrstvou, 
vďaka čomu je mimoriadne pružný a odol-
ný voči teplu – nevyhnutný pre komponenty 
výfukového potrubia. Senzory oxidu dusíka 
sú inštalované v prúde výfukových plynov. 
V závislosti od typu motora sú umiestnené 
buď pred katalyzátorom SCR alebo oboje 
pred/za katalyzátorom SCR. Preto výrazne 
prispievajú k plneniu emisných limitov a vy-
značujú sa vysokou presnosťou merania 
a rýchlou prevádzkovou pripravenosťou. 
Snímače NOx Bosch sa inštalujú pomocou 
upevňovacej skrutky. To uľahčuje rýchlu 
a bezproblémovú výmenu chybných sní-
mačov v autoservisoch.

BOSCH REAGUJE NA NEUSTÁLE RASTÚCI  
VÝZNAM SNÍMAČOV OXIDU DUSÍKA (NOX) 
NA  TRHU  S  NÁHRADNÝMI DIELMI

OD SÉRIOVEJ VÝROBY K TRHU 
PRE NÁHRADNÚ SPOTREBU

Mnoho výrobcov vozidiel na celom svete 
montuje snímače oxidu dusíka Bosch ako 
originálne vybavenie. Čoraz viac dieselo-
vých áut a rastúci počet ľahkých a ťažkých 
úžitkových vozidiel (na diaľnici aj mimo nej) 
je vybavených snímačmi NOx. V dôsledku 
toho sú snímače oxidu dusíka čoraz dôle-
žitejšie aj pre obchod s náhradnými dielmi. 
Hoci sortiment dielní Bosch už obsahuje 
snímače NOx pre množstvo vozidiel na 
trhu, neustále sa rozširuje. Navyše tieto sní-
mače majú rovnaké štandardy kvality ako 
sériovo vyrábaný sortiment.

Snímače oxidu dusíka Bosch v systémoch úpravy výfukových plynov

Nové v sortimente servisov: 
Bosch snímače
OXIDOV DUSÍKA
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Súpravy rozvodového remeňa od INA

https://a�ermarket.schae�ler.com

Naše súpravy rozvodového remeňa sú prvou voľbou pre 
pravidelnú výmenu rozvodového remeňa, pretože obsahujú 
všetky komponenty potrebné na opravu v pôvodnej kvalite. 
INA ponúka súpravy prispôsobené takmer akémukoľvek 
vozidlu, vrátane súprav s vodnou pumpou.

 

 
 

GENIÁLNE

Pozor
na podobné výrobky

U napínacích kladiek 531 0252 30  
a 531 0525 30 vzniká nebezpe-
čenstvo ich vzájomných zámen.

Nielen, že sú veľmi podobné ich objednávacími číslami, ale takmer žiad-
ne rozdiely nevykazujú ani vizuálne. Odlišný je iba indikátor oboch na-
pínacích kladiek a jeho umiestnenie (obrázok 1).

Pred montážou je nutné dbať na dodržanie správneho čísla dielu. V dô-
sledku podobnosti čísel, existuje veľká pravdepodobnosť zámen. Aj keď 
sú opticky veľmi podobné, technicky sú veľmi odlišné. Napínacia klad-
ka 531 0252 30 má vyššiu napínaciu silu a väčší pracovný rozsah, než 
má napínaciu kladku 531 0525 30. Kladky možno okrem toho rozlišovať 
podľa vytlačených čísel (obrázok 2) na zadnej strane.

Obrázok 1: Vľavo - napínacia kladka 531 0252 30,  
vpravo - napínacia kladka 531 0525 30

V dôsledku výmeny napínacích kladiek môže dôjsť ku kmitaniu 
ozubeného remeňa a dokonca môže dôjsť k jeho preskočeniu. 
Potom nie je možné vylúčiť vzniknuté poškodenie motora.

Objednávacie číslo Vytlačené číslo
532 0252 30  ..................... 979272
532 0525 30  ..................... 979548

Obrázok 2: Vľavo - napínacia kladka 531 0252 30,  
vpravo - napínacia kladka 531 0525 30

Aktuálne priradenie: viď katalóg dielov

Kladky sú vhodné pre:
Výrobca: Škoda, Seat

Modely:  Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, III a IV, Inca
 Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia
 VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo
 Polo, Vento

Motory:  1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Obj. čísla:  531 0252 30, 531 0525 30
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Rozšírenie sortimentu

BRZDOVÝ 
systém

SPOLOČNOSŤ INTER 
CARS UVIEDLA NA TRH 
BRZDOVÉ STRMENE 
ABE URČENÉ PRE 
OSOBNÉ AJ NÁKLAD-
NÉ VOZIDLÁ. PONUKA 
OBSAHUJE VIAC AKO 
600 REFERENCIÍ NA 
BRZDOVÉ STRMENE 
NA PREDNÚ A ZADNÚ 
NÁPRAVU.

Brzdy majú priamy vplyv na našu bezpeč-
nosť pri jazde autom. Jedným zo základ-
ných prvkov brzdového systému sú strmene 
na prednej a zadnej náprave. Vzhľadom na 
špecifickosť ich prevádzky sú vystavené in-
tenzívnej práci v dosť ťažkých podmienkach. 
Faktory, akými sú napríklad vysoké teploty, 
veľké zaťaženie a rôzne nečistoty, môžu 
spôsobiť ich rýchle opotrebovanie. Preto 
je veľmi dôležité neustále kontrolovať stav 
bŕzd vo vozidle, pričom treba pamätať aj na 
brzdové strmene.

Aktuálne v sieti INTER CARS vieme zakúpiť 
všetky prvky brzdového systému ABE ako 
kotúče a doštičky, strmene, bubny a čeľuste, 
hydraulické prvky a senzory ABS. Brzdové 
strmene teda dopĺňajú kompletnú ponuku 
ABE a sú reakciou na rastúci záujem našich 
zákazníkov o tieto prvky brzdového systé-
mu.

Ako fungujú kotúčové brzdy?
Princíp činnosti brzdových strmeňov je 
veľmi jednoduchý. Sú pripevnené k čapu 
nápravy a vytvárajú energiu potrebnú na vy-
sunutie piestu a zatlačenie brzdových došti-
čiek na obe strany brzdového kotúča.
Strmeň najprv zatlačí na jednu z doštičiek, 
a potom sa začne pohybovať v opačnom 
smere a vyvíjať tlak na druhú doštičku. V dô-
sledku takto vzniknutej trecej sily naše auto 
zastaví.

KEDY BRZDOVÉ STRMENE NEFUNGUJÚ 
SPRÁVNE?
Správna funkcia brzdových strmeňov má 
zásadný vplyv na proces brzdenia a našu 
bezpečnosť. Brzdové strmene pracujú v ná-
ročných podmienkach, sú vystavené nielen 
vysokým teplotám a veľkému preťaženiu, 
ale aj nečistotám. Môžu sa poškodiť v dô-
sledku zničenia tesnení, zadretých kolíkov, 

prasklín v samotnej konštrukcii alebo uvoľ-
nenia skrutiek vo vodiacich lištách. Poruchy 
brzdového strmeňa spôsobujú nesprávnu 
činnosť brzdových doštičiek, v dôsledku 
čoho sa predĺži brzdná dráha.

Medzi príznaky, ktoré naznačujú, že brz-
dové strmene nefungujú správne, patria:
• vibrácie brzdového pedálu počas brzdenia,
• vibrácie volantu pri brzdení,
• problémy s dodržiavaním smeru jazdy,
• ťahanie do jednej zo strán počas brzdenia,
• hluk pri brzdení.

Ak vozidlo vykazuje príznaky, ktoré nazna-
čujú poškodenie alebo opotrebovanie nie-
ktorého z komponentov brzdového systé-
mu, navštívte autoservis a skontrolujte stav 
týchto komponentov. Poškodenie jedného 
z prvkov brzdového systému môže rýchlo 
viesť k ďalším poruchám, čo výrazne 

BRZDOVÉ
STRMENE

Úplne nové brzdové strmene ABE
2-ročná záruka

V ponuke viac ako 600 referencií
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Nová skupina produktov

TEHLICE 
NÁPRAV
TOP kvality
Tehlice náprav sú veľmi dôležité a odolné 
komponenty. Napriek tomu k ich poruchám 
dochádza pravidelne, takže záruky doživot-
nej odolnosti sa v realite úplne neodrážajú. 
Ako tehlice fungujú a čo sa najčastejšie kazí?

ZA ČO ZODPOVEDÁ TEHLICA NÁPRAVY?

Úloha tehlíc v systéme riadenia je veľmi 
dôležitá. Tehlice zodpovedajú za správne 
riadenie otočných kolies, a preto majú ob-
rovský vplyv na správanie sa auta. Ovláda-
nie vozidla závisí od správnej činnosti tehlíc 
náprav a ich spolupráce s ostatnými prvka-

mi systému zavesenia kolies. Udržanie vy-
značeného smeru jazdy si vyžaduje vysokú 
presnosť všetkých komponentov a akákoľ-
vek vôľa v tehlici môže prispieť k prudkej 
reakcii kolies na pohyb volantu.

Spodná časť tehlice je podopretá priečnym 
ramenom, pričom k hornej časti je pripev-
nená vzpera MacPherson, ktorá funguje ako 
pružina a tlmič kolesa. Vo viacprvkových 
nápravách je nahradený horným priečnym 
ramenom. O bočný pohyb kolies sa starajú 
riadiace tyče. K tehlici je priskrutkovaný aj 
náboj kolesa. Výnimkou sú tehlice s integ-

rovaným nábojom, v ktorých je už ložisko 
usadené.

PORUCHY TEHLÍC NÁPRAV 
– ČO SA STÁVA NAJČASTEJŠIE?

Jedným z mýtov o tehliciach náprav je, že 
ich netreba pravidelne meniť. Hoci sú vy-
robené z veľmi hrubého a odolného kusu 
kovu, chyby vôbec nie sú až také zriedkavé. 
Najčastejšie sú následkom kolízie, nárazu 
kolesa o obrubník alebo silnejšieho pre-
jazdu dierou v asfalte. Mechanické chyby 
kvalifikujú tehlicu na okamžitú výmenu, 
pretože tento komponent sa nedá narovnať. 
Potenciálnych problémov je viac. V prvom 
rade môžu tehlice korodovať, čo výrazne 
znižuje ich životnosť. Pri nesprávnej výmene 
brzdových doštičiek často dochádza k po-
škodeniu závitu v tehlici v dôsledku krivo 
naskrutkovanej koľajnice strmeňa. V prípa-
de hliníkových tehlíc dochádza veľmi často 
k ich poškodeniu pri výmene prevádzkových 
komponentov riadiaceho mechanizmu.

V JÚNI SA PESTRÝ SORTIMENT PRODUKTOV INTER CARS 
ROZŠÍRIL O NOVÚ SKUPINU VÝROBKOV – TEHLICE NÁ-
PRAV REINHOCH. UVEDENIE NOVEJ SKUPINY VÝROBKOV 
JE VÝSLEDKOM DÔSLEDNE IMPLEMENTOVANEJ STRATÉ-
GIE, KTOREJ CIEĽOM JE POSKYTOVAŤ AUTOSERVISOM 
KOMPLEXNÚ PONUKU DIELOV NA OPRAVY SYSTÉMOV 
RIADENIA A ZAVESENIA VO VOZIDLÁCH.

VÝMENA TEHLICE NÁPRAVY 
– ČO TREBA MAŤ NA PAMÄTI?

Po diagnostikovaní problému s tehlicou je 
väčšinou najlepším riešením výmena prvku 
za nový. Mimochodom, oplatí sa skontro-
lovať aj stav koncov riadiacich tyčí, kĺbov, 
brzdových doštičiek alebo kotúčov. Pri vý-
bere nových tehlíc dbajte na ich kvalitu. 
Keďže kombinujú kľúčové prvky systému 
zavesenia kolies a riadenia, musia byť pevné 
a odolné voči prasknutiu alebo ohnutiu.Kva-
litné tehlice náprav sa vyznačujú aj vysokou 
presnosťou. Dobrým príkladom sú tehlice 
Reinhoch vyrábané v Európe. Spĺňajú všetky 
požadované štandardy kvality pre produkty 
z automobilového sektora a sú vyrábané len 
v dôveryhodných továrňach, ktoré vyrábajú 
aj diely pre OEM trh. Vďaka opakovateľnosti 
každého produktu je inštalácia nového spí-
nača veľmi jednoduchá a nevyžaduje zdĺha-
vé zladenie spojovacích prvkov. Po oprave 
zavesenia je nevyhnutná kontrola geometrie 

kolies. Nesprávne nastavenie zbiehavosti 
a deregulácia systému vedú k rýchlejšiemu 
a nerovnomernému opotrebovaniu pneu-
matík. Zhoršuje sa tiež ovládateľnosť auta, 
čo môže mať za následok ťahanie vozidla 
do strany. Vďaka použitiu kvalitných kom-
ponentov Reinhoch nie je presné nastavenie 
geometrie problémom.

NEPODCEŇUJTE PROBLÉMY 
S TEHLICAMI NÁPRAV

Praskanie alebo nadmerné ohýbanie tehlíc 
náprav je zriedkavé, ale to neznamená, že 
by sa od výmeny tohto komponentu malo 
upustiť. Pamätajte, že poškodená tehlica 
môže viesť k zlyhaniu iného prvku systému 
zavesenia. Komponenty, ktoré spolupracu-
jú s ohnutou alebo zhrdzavenou tehlicou 
môžu byť vystavené vysokému napätiu, čím 
sa rýchlo opotrebujú čapy ramena nápravy 
alebo konce riadiacich tyčí. Včasná návšteva 
autoservisu ušetrí veľa peňazí a predovšet-
kým zlepší komfort a bezpečnosť jazdy.
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Záujem o kompletné komponenty turbodú-
chadiel sa s každým mesiacom zvyšuje. De-
siatky otázok od mechanikov a obchodných 
zástupcov, ktorí podporujú majiteľov servisu 
technickými znalosťami o našich produktoch, 
nás primäli k rozhodnutiu ukázať, ako pristu-
pujeme k otázke kontroly kvality nášho to-
varu. Pokúsime sa tak urobiť zodpovedaním 
najčastejšie kladených otázok:

• Kde a ako sa vyrábajú turbíny Evoron?
• Prečo sme si istí spoľahlivosťou našich 

produktov?
• Mal by byť zakúpený ventil Evoron doda-

točne nastavený?
• Akým teplotám pri spaľovaní odolá liati-

na, z ktorej sa vyrábajú produkty Evoron?
• Mal by servis vyvážať stred turba CHRA?

KONTROLA KVALITY A VYVAŽOVANIE CHRA

Pred uvedením nového indexu na predaj tes-
tujeme každý nový stred turba CHRA na no-
vom OEM turbodúchadle. Čo to znamená? Po 
vyvážení komponentu na vysokorýchlostnom 
vyvažovacom stroji ho osadíme do nového 
originálneho turbodúchadla ako náhradu.
V ďalšom kroku skontrolujeme prietoky vý-
fukových plynov a vzduchu, ako aj plniaci 
tlak, pričom ich porovnáme s originálom. Až 
potom môžeme kompletný stred turbodú-
chadla CHRA pripravený na inštaláciu dodať 
do skladov Inter Cars, a následne k našim 
zákazníkom. Vďaka tomuto nekompromisné-
mu prístupu ku kontrole kvality dávajú stredy 
turbodúchadiel Evoron dielňam záruku spo-
ľahlivosti pri opravách a majitelia opravených 
vozidiel sa môžu tešiť zo spoľahlivého chodu 
motora po oprave turbodúchadla.

ZNAČKA EVORON ZASTREŠUJE PRODUKTY, V KTORÝCH SA 
DOBRÁ CENA SPÁJA S VYSOKOU KVALITOU. TEŠÍME SA, ŽE NAŠA 
PONUKA HOVORÍ SAMA ZA SEBA A NEUSTÁLE SA ROZŠIRUJÚCA 
KOMUNITA VERNÝCH ZÁKAZNÍKOV CHVÁLI NAŠE PRODUKTY. 
ĎAKUJEME ZA VAŠE POSTREHY A KOMENTÁRE, KTORÉ NÁM VŽDY 
POMÔŽU ZVYŠOVAŤ KVALITU NAŠICH PRODUKTOV. VĎAKA TOMU 
SA EVORON MOHOL V KRÁTKOM ČASE STÁŤ POPREDNÝM VÝ-
ROBCOM DIELOV NA OPRAVU TURBODÚCHADIEL.

KONTROLA KVALITY A NASTAVENIE 
KOMPLETNÉHO TURBODÚCHADLA

Kompletné turbodúchadlá prechádzajú po-
dobnou kontrolou ako naše stredové zostavy. 
Každé turbodúchadlo Evoron sa po montáži 
kontroluje pomocou flow-bench zariadenia, 
na ktorom sa meria plniaci tlak, množstvo 
prúdiaceho vzduchu a výfukových plynov. 
Tieto parametre sa zakaždým porovnávajú 
s údajmi dosiahnutými pri produktoch OEM. 
Tento postup si vyžaduje načítanie údajov 
z nových originálnych turbodúchadiel, za kto-
ré sú naše produkty náhradou. Takéto testy 
sa vykonávajú pre každú novo vyrobenú sé-
riu daného indexu. To znamená, že produkty 
Evoron, ktoré dodávame do autoservisov, 
vždy dosahujú rovnaké parametre ako origi-
nál.

KONTROLA KVALITY PNEUMATICKÝCH POHO-
NOV A E-POHONOV

Konštrukcia pneumatického pohonu turbo-
dúchadla je celkom jednoduchá. Jeho tech-
nická kontrola spočíva v preskúmaní tesnosti 
membrány a tuhosti použitej pružiny. Znie to 
dosť triviálne. Charakteristika práce tohto prv-
ku, bežne známeho ako „hruška“, je však veľ-
mi dôležitá a nastavenie variabilnej geometrie 
musí byť natoľko presné, že testy sa musia vy-
konávať s presnosťou merania posuvu páky 
pohonu do 0,1 mm v korelácii s tlakom/pod-
tlakom meraným každých 0,05 bar.

Ešte zložitejšie to vyzerá pri kontrole kvality 
elektronických ventilov REA a SREA, ktorých 
konštrukcia je oveľa komplikovanejšia. Ove-
renie týchto zariadení si vyžaduje použitie 
špecializovaných nástrojov. Naša dielňa dis-
ponuje požadovanými údajmi a technickými 
znalosťami, ktoré sú potrebné na správne 
nastavenie parametrov ventilov turbodúcha-
diel. Moderné meracie prístroje nám pomá-
hajú presne nastaviť prevádzkové parametre 
každého ventilu a elektronického polohovad-
la. Rovnako ako pri ostatných komponentoch 
v našej ponuke kontrolujeme každú novú sé-
riu ventilov dodanú na sklad.

KONTROLA DIELOV A POUŽITEJ ZLIATINY

Naši odborníci si dobre uvedomujú dôležitosť 
zloženia kovových zliatin používaných pri 
výrobe výfukového potrubia turbodúchadla. 
Systematicky kontrolujeme chemické zlože-
nie a vnútornú štruktúru materiálov použí-
vaných v našich turbodúchadlách. Inžinieri 
z laboratória Inter Meko zakaždým vypracujú 
správy s výsledkami kontroly vonkajšieho 
vzhľadu, tvarov a rozmerov, tvrdosti materi-

álu použitého na výrobu, metalografických 
skúšok a kontroly chemického zloženia. Iba 
kladné posúdenie a schválenie takejto správy 
nám umožňuje použiť tieto prvky na výrobu 
kompletného turbodúchadla. Vďaka úzkej 
spolupráci s Inter Meko Europe Sp. z o. o. sme 
si istí, že naše komponenty spĺňajú všetky po-
trebné vlastnosti pre prácu v prostredí s veľmi 
vysokými teplotami, ktoré vytvárajú výfukové 
plyny automobilových motorov.

POZRITE SI PONUKU EVORON

Obľúbenosť našich produktov dokazuje, že 
veľmi prísne výrobné postupy a nekompro-
misná kontrola kvality, ktorú sme zaviedli pre 
všetky naše produkty, sú tým správnym roz-
hodnutím. Odporúčame vám využiť ponuku 
Evoron, pretože je to záruka kvality a úspor-
nosti. Vôbec to nepreháňame s naším slo-
ganom o turbo kvalite pod turbo kontrolou. 
Pozývame vás do našich pobočiek Inter Cars 
a prehliadnuť si môžete aj Inter Cars e-Cata-
log.

TURBO 
KVALITA
POD TURBO KONTROLOU

Viac info nájdete 
na stránke evoron.eu
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Pri výmene batérie môže byť potrebný reset 
niektorých snímačov a ovládačov. V súčas-
nosti sú mnohé funkcie v oblasti komfortu 
univerzálne a majú spoločný ovládač – na-
príklad rádio, hodiny alebo elektrické ovlá-
danie okien. Brzdový, riadiaci či navigačný 
systém majú však samostatné ovládače 
a ich činnosť závisí od plynulého chodu os-
tatných systémov auta.

Keď je jeden komponent systému nefunkč-
ný, nie vždy postačí reset pomocou vhodné-
ho diagnostického nástroja. Tak tomu bolo 
v uvedenom prípade vozidla Volkswagen 
Golf V, v ktorom bola nedávno vymenená 
batéria. Na prístrojovej doske svietili kon-
trolky systému elektrického posilňovača ria-
denia (EPC) a elektronického stabilizačného 
systému (ESP).

Pomocou skenovacieho prístroja sa auto-
mechanici pokúsili resetovať snímač uhla 
natočenia volantu, no neprinieslo to oča-
kávaný efekt. Kontrolky na palubnej doske 
stále svietili, systém ESP nefungoval. Bolo 
potrebné ďalšie pátranie po príčinách prob-
lému. Prvé overenie uložených chybových 
kódov naznačilo chybu snímača uhla nato-
čenia volantu v ovládači elektromechanic-
kého posilňovača riadenia. Napriek tomu 
kontrola údajov v ovládačoch bŕzd a riade-
nia ukázala, že snímač uhla natočenia vo-
lantu je pravdepodobne funkčný. Nebolo ho 
však možné prestaviť do pôvodnej polohy. 
Automechanici dospeli k záveru, že v systé-
me musí byť iná chyba spôsobujúca tento 
problém. Po krátkej testovacej jazde sa uká-
zalo, že snímač rýchlosti zadného ľavého 
kolesa vykazoval iné hodnoty v porovnaní 
s ostatnými kolesami.

KONTROLA RÝCHLOSTI OTÁČOK KOLESA
Po ponechaní auta v dielni automechanici 
pripojili na snímač otáčok ľavého zadného 
kolesa osciloskop za účelom kontroly správ-
nosti signálu a tým aj účinnosti snímača. 
Test ukázal prerušenie kontinuity signálu 
štvorcovej vlny. Ovládanie stabilizačného 

systému je integrované s ovládačom brzdo-
vého systému. Za účelom ovládania stabili-
zácie vozidla spracováva údaje poskytnuté 
inými ovládačmi počas točenia volantom, 
brzdenia a akcelerácie.

Snímač rýchlosti kolesa je namontovaný 
na náboji v pravom uhle k magnetizova-
nému impulznému krúžku umiestnenému 
na zostave ložiska kolesa. Aktívny snímač 
rýchlosti otáčok kolesa funguje na princípe 
magnetického odporu. Magnet v snímači 
vytvára magnetické pole, ktoré zasahuje 
v pravom uhle k impulznému krúžku. Vychý-
lenie siločiar magnetického poľa impulzným 
kolesom spôsobuje zmeny odporu na tenkej 
feromagnetickej vrstve senzorického prvku.
Senzorický prvok premieňa zmeny odporu 
na napätie. Štvorcová vlna napätia privá-
dzaného do ovládača brzdového systému 
poskytuje informácie o rýchlosti otáčok kaž-
dého kolesa. Táto informácia sa používa na 
zvýšenie alebo zníženie rýchlosti otáčania 
kolesa a je kľúčová pre ovládač brzdového 
systému.

OVERENIE MECHANICKÉHO POŠKODENIA
Snímač bolo potrebné vizuálne skontrolo-
vať, aby sa objavilo prípadné mechanické 
poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť pre-
rušenie signálu. Táto kontrola si vyžadovala 
demontáž kolesa, brzdového kotúča, brzdo-
vého strmeňa a nakoniec aj náboja s integ-
rovaným impulzným krúžkom. Po odstráne-
ní ložiskovej zostavy z riadiacej nápravy sa 
ukázalo, čo bolo príčinou problému. Korózia 
medzi nábojom a magnetickým impulz-
ným krúžkom poškodila krúžok a zmenšila 
medzeru medzi ním a snímačom rýchlosti 
kolesa. Práve toto bolo hlavnou príčinou 
poruchy.

VÝMENA SNÍMAČA  
A LOŽISKOVEJ SÚPRAVY
Na opravu bola použitá súprava ložísk kole-
sa (febi 23320) a snímač rýchlosti otáčok ko-
lesa (febi 23810), keďže ten druhý vykazoval 
mierne známky poškodenia spôsobené de-

formovaným impulzným krúžkom. Do auta 
bola namontovaná nová ložisková zostava 
a nový snímač otáčok kolesa. Ďalším kro-
kom bola montáž komponentov brzdového 
systému a kolies. Po dokončení týchto prác 
mechanici mohli resetovať snímač uhla na-
točenia volantu. Nevyhnutným krokom bola 
testovacia jazda a použitie vhodného diag-
nostického testera. Skúška spočívala v jazde 
po rovnom úseku rýchlosťou najmenej 20 
km/h. Potom nasledovalo otočenie volantu 
doľava aspoň o 15°, ďalej otočenie doprava 
a nakoniec zastavenie vozidla. Volant bol 
následne otočený úplne doľava, zadržaný 
v maximálne otočenej polohe aspoň 3 se-
kundy, a následne vytočený späť do priamej 
polohy. Ďalším krokom bolo otočiť volant 
úplne doprava, podržať ho v krajnej polohe 
aspoň 3 sekundy a vrátiť do priamej polo-
hy. Po tomto postupe sa snímač resetoval 
a všetky systémy opäť fungovali správne.

Oplatí sa spoľahnúť na dôveryhodné ná-
hradné diely febi v OE kvalite. Kompletný 
sortiment ložísk kolies je dostupný na strán-
ke partsfinder.bilsteingroup. com. Značka 
febi patrí pod spoločnosť bilstein group, 
ktorá zahŕňa aj ďalšie silné značky. 

Viac informácií nájdete na adrese:
www.bilsteingroup.com

Nová autobatéria
a reset snímačov

SNÍMAČE NAMONTOVANÉ V RÔZNYCH KOMPONENTOCH VOZIDLA 
POSKYTUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE RÔZNYM OVLÁDAČOM, KTORÉ 
MONITORUJÚ EMISIE, VÝKON, KOMFORT, PASÍVNU A AKTÍVNU 
BEZPEČNOSŤ A ĎALŠIE FUNKCIE VO VOZIDLE.

 Sortiment súprav ložísk 
a nábojov kolies

NAOZAJ
EFEKTÍVNE 
VYHĽADÁVANIE

Súpravy ložísk a nábojov kolies 

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

Súprava ložísk kolesa (febi 23320) 
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Inovatívne riešenie  
Valeo, ktoré znižuje 
EMISIE CO2

SYSTÉM IBSG 48V JE INTEGROVANÝ ŠTARTÉR POHÁŇANÝ REMEŇOM. JEHO APLIKÁCIA 
UMOŽŇUJE ZVÝŠIŤ VÝKON VOZIDIEL POHÁŇANÝCH SPAĽOVACÍMI MOTORMI PRI SÚČASNOM 
ZNÍŽENÍ SPOTREBY PALIVA. TÁTO INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA, KTORÚ VALEO POSKYTUJE 
ZÁKAZNÍKOM, ZAČNE V NASEDUJÚCICH ROKOCH DOMINOVAŤ NA TRHU. 

VÝVOJ ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL
Právne predpisy týkajúce sa emisií CO2 
a iných znečisťujúcich látok sú v Európe 
a vo svete čoraz prísnejšie. Čoraz väčší po-
čet spotrebiteľov sa preto obracia na ekolo-
gickejšie riešenia. Výrobcovia automobilov 
a dodávatelia komponentov čelia potrebe 
vyvíjať produkty šetrné k životnému pros-
trediu.

Technológia štart-stop, ktorú spoločnosť 
Valeo uviedla na trh v roku 2010 so systé-
mom i-StARS, bola dôležitým krokom vpred. 
Odvtedy sa vyvíjali čoraz komplexnejšie 
technologické riešenia, ktorých cieľom bolo 
znížiť emisie CO2 – vrátane 48V technológie, 
ktorá sa v najbližších rokoch stane nena-
hraditeľnou. V dôsledku toho budú do roku 
2030 na trhu dominovať elektrické vozidlá 
a 48V technológia.

SYSTÉM S VYSOKÝM VÝKONOM
V roku 2017 začalo Valeo dodávať alternáto-
rové systémy iBSG 48V s implementovanou 
elektronikou pre originálne vybavenie vo-
zidiel. Okrem funkcie alternátora a štartéra 
má tento systém štyri ďalšie funkcie, ktoré 
znižujú spotrebu paliva a tým aj emisie CO2 
až o 6 % v porovnaní so štandardným systé-
mom stop-štart (norma WLTP).Systém iBSG 
sa vyrába v továrni Valeo v Étaples v sever-

nom Francúzsku. Ide o jednu z najväčších 
tovární na výrobu elektrických komponen-
tov v Európe. Systém bol už nainštalovaný 
v niekoľko stotisícoch vozidiel, vrátane ázij-
ských, nemeckých, britských a francúzskych 
modelov. 15 produktov iBSG 48V je už teraz 
dostupných na trhu s náhradnými dielmi 
pre profesionálov v autoservisoch.

EKOLOGICKÁ VÝZVA PRE VALEO
Vďaka systému iBSG Valeo aktívne prispie-
va k elektrifikácii vozidiel. Spoločnosť vy-
rába 30 miliónov elektrických komponen-
tov ročne, čím potvrdzuje svoje dlhoročné 
know-how vo výrobe elektrických systémov, 
a taktiež efektívne reaguje na aktuálne envi-
ronmentálne a legislatívne problémy. 
Závod v Étaples v súčasnosti vyrá-
ba takmer 30 000 elektrických 
komponentov denne a pokra-
čuje v rozširovaní svojej vý-
robnej kapacity pre 48V sys-
témy v reakcii na silný dopyt 
výrobcov automobilov.

V máji 2020 si francúz-
sky prezident Emmanu-
el Macron vybral závod 
v Étaples, aby v ňom predsta-
vil plán svojej vlády na podporu 
automobilového priemyslu tým, 

že bude ekologickejší a konkurencieschop-
nejší.

Systém iBSG
• nabíja batériu a tým podporuje motor 

a napájanie systémov, ktoré sú súčasťou 
výbavy vozidla,

• podporuje motor, keď sa vozidlo pohy-
buje konštantnou rýchlosťou (napríklad 
na diaľniciach), aby sa znížila spotreba 
paliva,

• generuje dodatočný výkon motora počas 
akcelerácie,

• umožňuje jazdu auta v 100% elektrickom 
režime na krátke vzdialenosti.
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Trvalo udržateľný rozvoj
Až o 6 % * znížené emisie CO2
na WLP vďaka hybridnému 
pohonu - 48V

Prevádzka
Jednoduchá montáž 
a výmena

Jednotka na trhu
Valeo, jeden z prvých
výrobcov 48V na svete

PRODUKTY VALEO 48V 
PRE HYBRIDNÉ SYSTÉMY
Inovatívne, cenovo výhodné riešenie 
pre elektrifikované vozidlá
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Ventily, ktoré sú z hľadiska kvality rovno cen-
né s ich originálnymi náprotivkami, budú 
uvedené na trh v priebehu troch rokov, čo 
v konečnom dôsledku pokryje 153 milióno-
vé pokrytie automobilového parku v regió-
ne EMEA (Európa, Blízky Východ a Afrika). 
Tento krok posilňuje ponuku spoločnosti na 
trhu s náhradnými dielmi, ktorá zákazníkom 
poskytuje jednotné kontaktné miesto pre 
všetky potreby ich snímačov vo vozidle.

Nový rad ponúkne rovnakú vysokú kvalitu, 
akou sú známe všetky ostatné produkty 
NGK SPARK PLUG, a bude poskytovať emis-
né vlastnosti, ktoré sú v súlade s normami 
„EC Euro“ a sú podobné tým, ktoré majú ich 
OE ekvivalenty. Z tohto dôvodu prejdú všet-
ky referencie testovaním vykonávaným v ex-
trémnych podmienkach. To zahŕňa testova-
nie tepelným šokom pri teplotách v rozsahu 
od -40 °C do 150 °C, testy ventilu, dutiny 
a netesnosti chladenia, ako aj elektrického 
odporu a životného cyklu. Súčasťou bale-
nia bude aj príslušenstvo v štýle OE, ako 
sú tesnenia a/alebo O-krúžky. Inteligentné 
a dobre chránené balenie navyše umožní 
jednoduchú identifikáciu, riadenie zásob, 
kontrolu a skenovanie, ako aj bezpečnosť.

„S blížiacim sa uvedením našich radov 
ventilov EGR opäť vylepšíme komplexné 
pokrytie a pohodlie, ktoré poskytujeme 
našim zákazníkom na trhu s náhradnými 
dielmi,“ komentuje Frank Massia, riaditeľ 
marketingu aftermarketu EMEA NGK SPARK 
PLUG EUROPE GmbH. „Sortiment EGR ven-
tilov je požiadavkou trhu už mnoho rokov. 
Tento dopyt bude teraz plne uspokojený, čo 
našim verným zákazníkom umožní prístup 
ku všetkým potrebám ich portfólia elektro-
niky vozidiel na jednom vhodnom mieste.“

Hlavnou funkciou systému recirkulácie vý-
fukových plynov (EGR) je zníženie množstva 
oxidov dusíka (NOx), ktoré vznikajú počas 
spaľovacieho procesu. NOx sa vytvára, keď 
vysoké teploty spaľovania umožňujú zlú-
čenie dusíka a kyslíka prítomného v zmesi 
vzduchu a paliva. Ventily EGR sa dodávajú 
v troch rôznych typoch – „pneumatické“, 
„elektrické“ a „elektrické s chladičom“ – 
a fungujú tak, že odvádzajú výfukové plyny 
z výfukového potrubia a potom tieto plyny 
privádzajú späť do sacieho potrubia a mie-
šajú ich s čerstvým vzduchom.

Ventily EGR, pôvodne vyvinuté na začiatku 
sedemdesiatych rokov, sa v Európe začali 
používať v deväťdesiatych rokoch, aby splni-
li emisné normy „Euro 1“. Dnes je 100% die-
selových áut vybavených EGR ventilmi. Na-
proti tomu len 30 % až 50 % benzínových áut 
je vybavených EGR ventilmi. Mnoho nových 
modelov bude dokonca vybavených dvoma 
typmi EGR (nízkotlakový a vysokotlakový), 
čo znamená, že trh s náhradnými dielmi pre 
tieto typy ventilov bude pravdepodobne 
rásť v súlade s úrovňou dopytu.

Služby NTK pre nový rad EGR budú rozsiah-
le. Budú zahŕňať lokálnu distribúciu a služby 
prémiovej kvality. Pokiaľ ide o dokumentá-
ciu, zákazníci budú môcť nájsť konkrétne re-
ferencie na „Vyhľadávač dielov NGK SPARK 
PLUG“, „TecDoc“ a „Katalóg“ NGK SPARK 
PLUG (vo formáte PDF aj excel master). Zá-
kazníci budú môcť navyše využiť technické 
videá, ktoré poskytnú podrobné informácie 
o fungovaní a postupoch inštalácie radu 
ventilov EGR. 

Viac podrobností nájdete 
na www.ngkntk.com 

ČO MÔŽE OVPLYVŇOVAŤ FUNKČNOSŤ VYSÚŠAČA?

Opotrebenie – Filtračné a vysušujúce vrstvy sa obvykle opotrebujú za určitú dobu, čo spôsobí 
stratu funkcie vysúšača resp. schopnosť správne filtrovať chladivo a olej.
Otvorenie okruhu – Ak je okruh otvorený počas servisného úkonu alebo je systém netesný, po-
tom vysúšač pohlcuje vlhkosť zo vzduchu a stráca schopnosť odstraňovať vlhkosť zo systému. Ne-
gatívny dopad na vysúšač má aj prevádzka nenaplneného okruhu.
Nadmerne znečistený okruh - Častice vzniknuté chemickými reakciami, ktoré sú spôsobené po-
užitím zlých aditív (preplach, utesňovač), nesprávnych zmesí oleja, z opotrebenia kompresora, 
vnútornej korózie alebo zuhoľnateného oleja (prehriatiu), môžu rýchlo zašpiniť a upchať vysúšač.
Príliš veľa oleja v okruhu – V prípade, že filtračné a vysušujúce vrstvy sú mastné a premočené, 
potom je v okruhu oleja príliš a vysúšač stratil svoju funkciu. Príliš veľa utesňovacieho alebo pre-
plachovacieho prostriedku bude mať na vysúšač rovnaký vplyv.

Takéto znečistenie vstupu 
a výstupu spôsobí upchatie 
vysúšača

Opotrebované absorpčné 
a filtračné vrstvy vo vnútri 
vysúšača

Mastná a premočená su-
šiaca vrstva vo vnútri vy-
súšača

Opotrebovaná vložka vy-
súšača – mokrá vysušujúca 
časť vďaka nadmernému 
pridaniu detektora úniku 
do okruhu

NTK VEHICLE ELECTRONICS ROZŠIRUJE SVOJU PONUKU O NOVÝ RAD EGR VENTILOV. NGK 
SPARK PLUG, POPREDNÝ SVETOVÝ ŠPECIALISTA NA ZAPAĽOVANIE A SENZORY, S HRDOS-
ŤOU OZNAMUJE POSTUPNÉ ZAVÁDZANIE ŠIROKEJ ŠKÁLY EGR VENTILOV DO SVOJEJ ZNAČ-
KY NTK VEHICLE ELECTRONICS. 

VYSÚŠAČ JE FILTRAČNÁ JEDNOTKA, KTORÁ SA NACHÁDZA NA VYSOKOTLAKOVEJ ČASTI 
KLÍMY OKRUHU MEDZI KONDENZÁTOROM A EXPANZNÝM VENTILOM. HLAVNOU ÚLOHOU 
VYSÚŠAČA JE FILTROVAŤ ČASTICE A NEČISTOTY PRÚDIACE V KLÍMA OKRUHU, AKO AJ  
ABSORBOVAŤ VLHKOSŤ. VO VYSÚŠAČI SA NAVYŠE TIEŽ UKLADÁ CHLADIVO A MAZIVO.

V priebehu troch rokov 
predstaví NGK SPARK 
PLUG svoj rad EGR ventilov 
v troch fázach spolu s ďal-
šou štvrtou fázou, ktorá sa 
zameria na optimalizáciu 
dosahu.

• Fáza 1 sa uskutoční v roku 
2022 so spustením 84 referen-
cií, ktoré poskytnú pokrytie 
125 miliónov vozidiel.

• Fáza 2 sa uskutoční v roku 
2023 a pribudne do nej ďalších 
46 referencií, čím sa počet 
zvýši na 130, s následným 
zvýšením pokrytia na 132 
miliónov vozidiel.

• Vo fáze 3 bude rad ventilov 
EGR dokončený v roku 2024 s 
pridaním ďalších 40 referencií, 
čím sa ich počet rozšíri na 170 
a pokrytie vozového parku 
narastie na 153 miliónov.

• Fáza 4 bude implementovaná 
v roku 2025 a zameria sa na 
konsolidáciu sortimentu a 
identifikáciu nových sklado-
vých jednotiek (SKU). V tejto 
fáze sa predpokladá viac ako 
75 % pokrytie trhu pre apliká-
cie naftových a benzínových 
vozidiel.

PROBLÉM

Vysúšač je dôležitý pre op-
timálne fungovanie okruhu 
klímy a predovšetkým má 
vplyv na životnosť kompre-
sora. Absorbciou vlhkosti 
v klíma okruhu zabraňuje 
vzniku vnútornej korózie a 
zaisťuje správne mazanie 
celého okruhu vrátane kom-
presora. Navyše, častice, 
úlomky, kovové triesky a iné 
materiály prúdiace v systé-
me sú filtrované a oddelené 
od jednotlivých častí, aby 
zabránili ich upchatiu (kon-
denzátor, expanzný ventil, 
výparník) alebo zadretiu 
(kompresor). Ak je vysúšač 
opotrebovaný, porušený 
alebo nefunkčný, dochádza 
následne k upchatiu systé-
mu, vzniku pretlaku a nedo-
statočnému výkonu. To má 
vážny vplyv na ďalšie časti 
klíma okruhu, predovšet-
kým však na kompresor. Za 
normálnych prevádzkových 
podmienok je možné doty-
kom ruky na vstupe a výstu-
pe vysúšača skontrolovať 
jeho funkčnosť. Pokiaľ je v 
poriadku, tak na oboch stra-
nách je viac či menej rovna-
ká teplota. Studený výstup 
vysúšača alebo akékoľvek 
stopy námrazy poukazujú 
na nefunkčnosť / poruchu.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA

Vysúšač sa musí pravidelne meniť. Odporúča sa vymeniť vysúšač každý druhý rok 
alebo hneď ako dôjde k otvoreniu okruhu. Namontujte nový vysúšač vždy, keď me-
níte kompresor alebo ste v okruhu objavili a následne opravili únik. Počas servis-
ných úkonov, ako je preplachovanie systému, musí byť vysúšač vynechaný/vymon-
tovaný a po ukončení úkonu nahradený/namontovaný. Postupujte podľa návodu 
na montáž a pokynov výrobcu keď aplikujete aditíva, ako je detektor úniku, utesňo-
vač alebo preplachovací prostriedok. Nadmerný objem alebo nesprávne použitie 
prísad či oleja poškodzuje vysúšač. Vyvarujte sa vystaveniu vnútrajška vysúšača 
okolitému vzduchu napríklad odstránením tesniacej čiapočky alebo ponechaním 
otvoreného okruhu bez tesnenia.

Nový rad 
EGR VENTILOV

Kedy meniť 
VYSÚŠAČ?
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AKO ZAOBCHÁDZAŤ S VOPRED  
ZABEZPEČENÝM BRZDOVÝM KOTÚČOM?

BRZDOVÉ 
KOTÚČE 
s povlakom

JEDNÝM Z NAJČASTEJŠÍCH PROBLÉMOV BRZDOVÉHO SYS-
TÉMU JE KORÓZIA. TENTO JAV SA MÔŽE OBJAVIŤ UŽ POČAS 
PREPRAVY NOVOVYROBENÝCH SÚČIASTOK A TAKTO NARUŠIŤ 
ŠTRUKTÚRU BRZDOVÉHO KOTÚČA. TEXTAR POUŽÍVA ŠPECIÁL-
NY PROCES POVLAKOVANIA, KTORÝ PREDCHÁDZA OXIDÁCII 
PRI ZACHOVANÍ NAJVYŠŠEJ ÚČINNOSTI A ATRAKTÍVNEHO 
VZHĽADU KOTÚČOV.

Brzdové kotúče s povlakom sú bežne označo-
vané ako lakované. Ochranný povlak kotúčov 
Textar je tvorený tenkou vrstvou zinkových 
a hliníkových vločiek zmiešaných s vodou. 
Táto vrstva pokrýva kotúče na oboch stra-
nách. Povlak má za úlohu ochrániť výrobok 
v dobe medzi jeho výrobou a montážou. 
Vonkajšie faktory môžu už počas prepravy 
alebo skladovania nepriaznivo ovplyvniť stav 
kotúča, ktorý môže začať korodovať. Výrob-
covia chránia tieto časti brzdového systému 
tenkou vrstvou oleja alebo, ako je to v prípa-
de moderných výrobkov Textar, dodatočnou 
vonkajšou vrstvou. Hoci hrúbka ochranné-
ho povlaku nepresahuje 30 mikrometrov, je 
veľmi účinná. Zabezpečuje továrenský stav 
čerstvo rozbaleného výrobku, ako aj jeho dlh-

šiu životnosť a lepší vzhľad počas prevádzky. 
Ten posledný aspekt sa týka príruby, ktorá 
sa pripája k náboju, a taktiež povrchu me-
dzi vnútorným a vonkajším trecím krúžkom 
ventilovaného kotúča. Po zábehu kotúča 
a doštičky a opotrebení ochranného povlaku 
liatinového prstenca, začne liatina vo vlhkom 
prostredí korodovať. Pre túto látku ide o pri-
rodzený jav. 

PREVÁDZKOVÉ ODPORÚČANIA TEXTAR
Ako zdôrazňuje Wojciech Sokołowski, tech-
nický odborník značky Textar, počas zábehu 
novej zostavy kotúč-doštička počas prvých 
200-300 kilometrov je dobré vyhnúť sa prud-
kému brzdeniu. Je to spôsobené nízkym 
bodom topenia ochrannej vrstvy, ktorý je 

na úrovni cca. 200°C. Na začiatku zábehu sa 
snažte neprekračovať rýchlosť 50 km/h a vy-
hýbajte sa náhlemu brzdeniu. Jazda v mest-
skom cykle pri zachovaní bezpečnej vzdia-
lenosti od vozidla pred nami spôsobí, že sa 
pri brzdení bude pomaly zotierať ochranný 
povlak. Keď už na trecom krúžku nie je povlak 
vidieť, potom stačí ísť na diaľnicu, rýchlostnú 
cestu alebo na dlhšiu jazdu do iného mes-
ta a opakovaným, plynulým brzdením pri 
vyšších rýchlostiach dokončiť zábeh novej 
zostavy kotúčov a doštičiek. Nezabudnite, 
že pokiaľ je to možné, mali by ste sa vyhnúť 
náhlemu, dlhému brzdeniu, pri ktorom výraz-
ne stúpa teplota. Povlak sa v takomto prípade 
môže odlepiť od kotúča a prilepiť sa na treciu 
plochu brzdovej doštičky. V dôsledku toho 
je možné počas brzdenia počuť nepríjemné 
zvuky s vysokou frekvenciou. Samotný piskot 
nie je až taký hrozný, no prehriaty brzdový 
systém vo fáze zábehu bude mať trvale zníže-
nú účinnosť. Pri ďalšom používaní nesprávne 
zabehnutej zostavy kotúč-doštička môžeme 
očakávať trasenie volantu a pulzovanie brz-
dového pedálu. Samozrejme, v prípade nú-
dze by ste mali zošliapnuť brzdový pedál čo 
najviac k podlahe, pričom nezabudnite stlačiť 

aj spojku, aby zabral systém ABS – dodáva 
Wojciech Sokołowski.

LEPŠIA OCHRANA PRED KORÓZIOU A RÝCH-
LEJŠIA INŠTALÁCIA
Textar ponúka dve série brzdových kotúčov 
s povlakom – PRO a PRO+. Okrem ochrany 
proti korózii počas prepravy, skladovania 
a prevádzky poskytujú aj ďalšie výhody pre 
automechanikov aj majiteľov áut. Netreba 
odstraňovať žiaden ochranný olej, a preto 
dochádza k skráteniu času montáže kotúčov. 
Efektívny výber materiálov zaručuje maxi-
málny brzdný komfort. Povrchová úprava tiež 
dodáva brzdovým kotúčom krajší vzhľad, čo je 
obzvlášť dôležité pri použití spolu s hliníkový-
mi ráfikmi.
 
AKO ZAOBCHÁDZAŤ S VOPRED ZABEZPEČE-
NÝM BRZDOVÝM KOTÚČOM?
„Mnohí automechanici si nie sú istí, ako zaob-
chádzať s dodatočným povlakom, a hľadajú 
návod, ako narábať s kotúčmi s povlakom po-
čas montáže. Ochrannú vrstvu nie je potreb-
né pred montážou odstraňovať z brzdového 
kotúča, bez ohľadu na to, či ide o liatinový ale-
bo bimetalový kotúč. Rovnomerný, ultraten-

ký, vopred nanesený ochranný povlak sa neo-
platí ničiť. Zinkovo-hliníkový náter používaný 
spoločnosťou Textar je trecím materiálom, 
a preto je priamo zodpovedný za brzdenie. Po 
montáži disku na vyčistený náboj kolesa ho 
preto stačí len odmastiť na miestach, kde je 
vidieť znečistenie, napríklad od oleja, rukavíc 
alebo prstov. Montáž takýchto kotúčov je teda 

rýchlejšia. Okrem toho sa znižuje riziko po-
chybenia pri montáži. Napríklad nevyčistenie 
olejom natretého kotúča po montáži mnoho-
krát donútilo mechanikov kúpiť druhú sadu 
brzdových doštičiek. Prvá súprava osadená 
kotúčmi sa stala nepoužiteľnou, keď sa olej 
dostal na treciu plochu doštičiek,“ vysvetľuje 
Wojciech Sokołowski.

Ochranný povlak kotúčov Textar je 
tvorený tenkou vrstvou zinkových 
a hliníkových vločiek zmiešaných 
s vodou. Jeho úlohou je okrem iného 
chrániť brzdový kotúč proti korózii.

Po namontovaní nových brzdových  
kotúčov a doštičiek je potrebný zábeh  
takejto zostavy. Počas tohto procesu sa  
treba vyhýbať prudkému brzdeniu.
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www.denso-am.eu 

www.denso-technic.com

ČO JE  NAJŤAŽŠ IE  
VYVÁŽ IŤ  V  AUTE?

 

Pomer kyslíka a paliva. Nainštalujte DENSO lambda 

sondy na monitorovanie zmesi paliva a vzduchu 

v reálnom čase. Zachovanie správnej rovnováhy 

znižuje emisie, redukuje spotrebu paliva a predlžuje 

životnosť motora. Je to správna voľba.

VYBERTE DENSO. Osloboďte svoju myseľ.

Analýza porúch  
LAMBDA sondy

NA POSÚDENIE, ČI LAMBDA 
SONDA FUNGUJE SPRÁVNE,  
JE POTREBNÉ VYKONAŤ  
KOMPLETNÚ VIZUÁLNU  
KONTROLU A TESTY FUKNČ-
NOSTI. ODBORNÍCI DENSO 
RADIA, AKO POSÚDIŤ PRÍČINU 
PORUCHY SONDY NA ZÁKLADE 
JEJ VZHĽADU.

Pri kontrole najskôr preverte stav zástrčky 
a kábla, aby ste sa uistili, že nie sú poškodené. 
Akékoľvek poškodenie má negatívny vplyv na 
signál zo snímacieho prvku. Potom skontro-
lujte teleso sondy, či nevykazuje známky po-
škodenia, ktoré by mohli naznačovať priehl-
binu alebo vnútornú trhlinu. Je dôležité, aby 
bol snímací prvok sondy nepoškodený a aby 
fungoval správne. Ďalším krokom je skontro-
lovať, či je zástrčka čistá, neporušená a tesná 
a či na nej nie sú stopy maziva, oleja alebo 
chemikálií. Tie môžu negatívne ovplyvniť vý-
stupný signál sondy, ktorá je veľmi citlivá na 
znečistenie. Po oprave a výmene znečistenej 
lambda sondy treba skontrolovať činnosť ka-
talyzátora – znečistenie by ho mohlo poško-
diť a znížiť jeho účinnosť. 

DENSO vyrobilo prvé kusy lambda sond 
v roku 1977. Odvtedy stovky miliónov lam-
bda sond DENSO splnili svoju úlohu mera-
nia obsahu kyslíka vo výfukových plynoch 
a urobili z firmy jedného z popredných vý-
robcov lambda sond na svete. Automobilový 
priemysel naďalej postupne zvyšuje emisné 
normy, a preto sú lambda sondy DENSO čo-
raz pokročilejšie a vybavené priekopnícky-
mi detekčnými technológiami. Vďaka tomu 
efektívnejšie ovplyvňujú účinnosť spaľovania 
paliva a znižujú emisie výfukových plynov.

Normálny stav
Vzhľad sondy: Ochranná trubica snímacieho prvku je bez akéhokoľvek 
znečistenia a má matnú farbu. Dôvod: Čisté spaľovanie v motore ako výsle-
dok včasných prehliadok a údržby.

Znečistenie olovom
Vzhľad sondy: Lesklé, tmavosivé usadeniny na ochrannej trubici sondy.  
Dôvod:  • Znečistenie v dôsledku použitia olovnatého paliva.  • Olovo pôso-
bí na platinu, ktorá sa nachádza v snímači sondy a v katalyzátore. Riešenie: 
• Vyprázdnite palivovú nádrž s olovnatým benzínom a doplňte bezolovna-
tým benzínom. • Vymeňte sondu.

Znečistenie nemrznúcou zmesou
Vzhľad sondy: Zrnitá sivobiela farba, miestami so zelenkastými usadeni-
nami.  Dôvod: • Znečistenie v dôsledku prítomnosti chladiacej kvapaliny 
vo valcoch motora.  Riešenie: • Skontrolujte tesnosť chladiaceho systému 
motora, najmä tesnenie hlavy valcov, a v prípade potreby ho opravte.  
• Vymeňte sondu.

Znečistenie olejom
Vzhľad sondy: Rozsiahle tmavosivé/čierne usadeniny na ochrannej trubici.
Dôvod: • Znečistenie v dôsledku nadmernej spotreby oleja. Riešenie:  
• Skontrolujte, či z motora neuniká olej alebo či olej nie je opotrebovaný; 
v prípade potreby opravte poruchu. • Vymeňte sondu.

Znečistenie palivom
Vzhľad sondy: • Nadmerné množstvo tmavohnedých alebo čiernych sadzí.
Dôvod: • Znečistenie spôsobené príliš bohatou zmesou vzduchu a paliva. 
Príčinou môže byť poškodený ohrievač sondy alebo chybný palivový sys-
tém. Riešenie: • Skontrolujte palivový systém a zmerajte zloženie výfuko-
vých plynov. • Skontrolujte napájanie ohrievača lambda sondy (minimálne 
sondy s 3 vodičmi). • Odstráňte poruchu. • Vymeňte sondu.

Znečistenie prísadou
Vzhľad sondy: • Rozsiahle červené alebo biele usadeniny. Dôvod: • Znečis-
tenie v dôsledku použitia škodlivých prísad alebo nadmerného množstva 
prísad. Niektoré zložky palivových aditív môžu kontaminovať snímací prvok 
sondy. Tieto zložky pri spaľovaní v motore vytvárajú výpary, ktoré môžu 
znečistiť alebo upchať snímací prvok sondy. Riešenie: • Pre odstránenie 
prísad vyčistite motor a palivový systém. • Vymeňte sondu. 
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Trojfázová prevádzka s výkonom 11 kW je 
v súčasnosti optimálnou hodnotou, kto-
rá nadlho zostane štandardom nabíjania 
striedavým prúdom AC. Kapacity trakčných 
batérií moderných áut „so zásuvkou“ vyža-
dujú adekvátne rýchle nabíjanie. Ešte pred 
pár rokmi mali elektromobily jednofázové 
nabíjanie striedavým prúdom s nízkym vý-
konom a rýchlejšie nabíjanie bolo dostup-
né len na verejných nabíjacích staniciach 
s jednosmerným prúdom. V súčasnosti je 
aj v mnohých najlacnejších autách možné 
3-fázové nabíjanie, napríklad zo zásuvky 
v garáži. Ak vezmeme do úvahy elektrickú 
infraštruktúru rodinných domov v našej kra-
jine, práve 11 kW je zjavne najoptimálnej-
šou úrovňou výkonu, aj kvôli obmedzeniam 
na strane väčšiny moderných elektrických 
áut. Samozrejme, modernejšie domácnosti 
môžu poskytnúť väčší nabíjací výkon – ma-
ximálne do 22 kW. Je to zároveň najvyššia 
hodnota výkonu palubných nabíjačiek OBC, 
ktorými sú v súčasnosti vybavené elektrické 
osobné a nákladné vozidlá. Pre drvivú väč-
šinu modelov však takýto výkon OBC nie je 
dostupný ani ako voliteľná výbava.

Výrobca Akyga práve rozšíril svoju ponuku 
mobilných nabíjacích zariadení EVSE. Po-
pulárny 1-fázový AK-EC-07 (3,7kW, typ2) má 
od dnešného dňa aj svoj 3-fázový ekvivalent 
– AK-EC-12 (11kW, typ2), so štandardnou 
zástrčkou CEE16 na vstupe (3 fázy, 16 am-
pérov). Preto umožňuje nabiť e-auto s výko-
nom 40-50 kW za cca. 4-5 hodín vo vlastnej 
garáži.

NASTAVENIE VÝKONU A ČASOVAČ NABÍJANIA
Mimoriadnou výhodou zariadenia Akyga 
oproti bežným zariadeniam na trhu je mož-
nosť plánovania nabíjania. K dispozícii je 
5-stupňové nastavenie prúdu 6, 8, 10, 13 
a 16 A, ako aj nastavenie limitu doby nabíja-
nia od 1 do 10 hodín. Zabudovaný LCD disp-
lej zobrazuje aktuálne parametre nabíjania, 
akými sú: nabíjací prúd a výkon, sieťové 
napätie, celková energia spotrebovaná za-
riadením, teplota nabíjačky a čas nabíjania. 
Môžeme teda nastaviť relatívne nízky prúd 
a ľahko zistiť, ako dlho bude nabíjanie trvať.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Akyga® je značka s bohatými skúsenosťami 
v oblasti napájania a rozširovania zariadení 
v oblasti spotrebnej elektroniky. Spoločnosť 
neustále sleduje vývoj technológií a uvá-
dza na trh moderné produkty kompatibilné 
s najmodernejšími riešeniami. Vzhľadom 
na postupne rastúci počet používa-
teľov elektromobilov rozšírila 
Akyga® svoju ponuku o profe-
sionálne nabíjacie zariade-
nia. Aktuálne sú v ponu-
ke modely s podporou 
vyšších výkonov. Všetky 
produkty sú vybavené 
rozšírenou ochranou 
proti OCP - nadprúdu, 
OVP - prepätí, SCP - 
skratu, OTP - prehriatí, 
OPP - príliš vysokému vý-
stupnému výkonu.

NOVÉ MODELY
V ponuke sú aj dva jednofázové modely 
podporujúce vyšší prúd 32 A so vstupom 
CEEblue. Toto sú modely pre 1-fázové autá:

• AK-EC-15 - pre americké a japonské autá 
(typ 1, 32 A, 7,4 kW), napr.; Chevrolet Bolt, 
Nissan eNV200, Nissan Leaf 1
• AK-EC-14 - pre európske autá vo verziách 
6,6-7,4 kW, napr.; Nissan Leaf 2, Jaguar iPace 
2, Mercedes EQC.

Sklad káblov pre elektromobily nezíva 
prázdnotou – nižšie uvádzame zoznam 
najobľúbenejších modelov zo série CHARX 
connect, ktoré Inter Cars ponúka nepretr-
žite. Ide o najlepšie káble v našom kataló-
gu, čo potvrdzuje množstvo technických 
schválení a najprísnejšie normy kvality. 
Phoenix Contact, dlhoročný partner auto-
mobilového priemyslu, ponúka riešenia 
pre nabíjaciu infraštruktúru aj nabíjacie 
rozhranie vo vozidle. Vyskúšajte najbez-
pečnejšie káble, ktoré vydržia mnoho ro-
kov, navrhnuté a vyrobené podľa automo-
bilového štandardu IATF 16949 a ISO 9001. 

PHX1628348 - 11 KW, 3-FÁZOVÝ,  
5-METROVÝ PRIAMY KÁBEL, SIVO-ČIERNA 
FARBA (ČIERNA: PHX1097299)
PHX1097299 - 11KW, 3-FÁZOVÝ, 5-METRO-
VÝ PRIAMY KÁBEL, ČIERNA FARBA
PHX1627135 - 11 KW, 3-FÁZOVÝ, 4-METRO-
VÝ ŠPIRÁLOVÝ KÁBEL, SIVO-ČIERNA FARBA
PHX1627692 - 22 KW, 3-FÁZOVÝ, 5-MET-
ROVÝ PRIAMY KÁBEL, SIVO-ČIERNA FARBA 
(ČIERNA: PHX1627125)
PHX1628199 - 22 KW, 3-FÁZOVÝ, 7-METRO-
VÝ PRIAMY KÁBEL, SIVO-ČIERNA FARBA
PHX1627136 - 22 KW, 3-FÁZOVÝ, 4 METRO-
VÝ ŠPIRÁLOVÝ KÁBEL, SIVÁ-ČIERNA FARBA
PHX1623507 - 7,4 KW, 1-FÁZOVÝ, 4-MET-
ROVÝ PRIAMY KÁBEL, ŠIVO-ČIERNA FARBA 
(4-METROVÝ: PHX1404568)
PHX1628198 - 7,4 KW, 1-FÁZOVÝ, 7 METRO-
VÝ PRIAMY KÁBEL, SIVO-ČIERNA FARBA

DLHO OČAKÁVANÝ VÝKON 11 KW JE UŽ K DISPOZÍCII  
NA VIACERÝCH MODELOCH ELEKTRICKÝCH AUTOMOBILOV 
A AJ NIEKTORÝCH PLUG-IN HYBRIDOCH.

SÚČASNÁ DOBA SA VYZNAČUJE ČASTÝMI TURBU-
LENCIAMI NA TRHU, SPOJENÝMI S DLHOU ČAKACOU 
DOBOU NA DOSTUPNOSŤ KOMPONENTOV. SPOLU  
S NAŠIM DODÁVATEĽOM, NEMECKOU SPOLOČNOSŤOU 
PHOENIX CONTACT, ZABEZPEČUJEME STÁLU  
DOSTUPNOSŤ NABÍJACÍCH KÁBLOV.

11 
kilowattov

BEZPEČNE 
do plna Hlavné výhody:

• pohodlné ovládanie vďaka 
ergonomickej rukoväti a doda-
točnému gumovému povrchu,

• vysoký stupeň ochrany IP54 s 
ochranným krytom,

• efektívny prenos energie a 
dlhodobá stabilita vďaka 
postriebreným kontaktným 
plochám,

• predná strana zástrčky ozna-
čená laserom podľa DIN EN 
1718,

• testované podľa vybraných sk-
úšok automobilových noriem 
LV124, LV214, LV215-2,

• materiálové údaje dostupné v 
IMDS (medzinárodný systém 
materiálových údajov pre 
automobilový priemysel),

• produkt testovaný podľa nor-
my EV Ready 37.
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Najlepšie umiestnenie 
V KARIÉRE
Miki Čambal

AZDA NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK VO SVOJEJ PRETEKÁRSKEJ KA-
RIÉRE SA PODARIL SLOVÁKOVI MIKIMU ČAMBALOVI V RÁMCI 
FIA MASTERS HILL CLIMB 2021 V PORTUGALSKOM MESTE 
BRAGA.

Miki čambal bol jeden zo štvorice slovenských 
reprezentantov na vrcholnom podujatí FIA 
Masters Hill Climb 2021. Možno sa pýtate pre-
čo na vrcholnom? Jednoducho z dôvodu, že 
nič väčšie, čo sa týka pretekov automobilov 
do vrchu, neexistuje. „Bolo to asi najväčšie 
podujatie akého som sa kedy zúčastnil. No a, 
samozrejme, prvé ako reprezentant Sloven-
skej republiky. Som rád, že som mal tú česť 
reprezentovať Slovensko a musím povedať, 
že organizačne, ale aj ľudsky bolo podujatie 
pripravené na neskutočne vysokej úrovni, čo 
sa ukázalo už pri úvodnom ceremoniáli. Prá-
ve tu pred nesmiernym množstvom divákov 
boli predstavené postupne všetky zúčastne-
né tímy. Čo sa týka trate, tá bola veľmi pek-
ná, rýchla, ale zároveň aj technická. V sobotu 
som mal drobný problém s mojim Citroënom 
Saxo VTRS, keď mi v zákrutách motor nejako 
cukal. Bolo to dosť nepríjemné a hlavne ma to 
znervózňovalo, ale našťastie môj mechanik 
Miki Borovský aj s pomocou Tomáša Srnku 
Ondreja poruchu zistili a odstránili. Jednalo 
sa našťastie iba o zalomený káblik na ovlá-
daní klapky, ktorý sa ulomil z dôvodu vibrácií 
vznikajúcich v aute. V nedeľu už auto išlo ako 
švajčiarske hodinky. V rámci Nations Cupu 
sme museli zajazdiť čo možno najviac zhodný 
čas v dvoch, z celkovo troch jázd. Mne však 
druhá jazda nie celkom dobre vyšla a tak som 
nakoniec v tretej jazde obetoval moje osob-
né ambície v prospech tímu, nechal na aute 
staré pneumatiky a výsledkom bola jazda, 
ktorá bola od prvej rozdielna iba o 0,094 se-
kundy. Toto nám nakoniec dopomohlo k už 
spomínanému tímovému druhému miestu. 
Ešte raz musím povedať, že podujatie bolo 

naozaj veľkolepo pripravené a v okolí trate 
bolo každý deň podľa odhadu organizátora 
približne päťdesiat tisíc ľudí. Čo sa týka slo-
venského tímu, zišla sa tu výborná partia na 
čele s našim kapitánom Vladom Hybáčkom. 
Ten sa v prvom rade postaral o bezproblémo-
vý priebeh celého podujatia a svojej úlohy sa 
zhostil perfektne. Rád by som za túto novú, 
nádhernú skúsenosť poďakoval Slovenskej 
asociácii motoristického športu, ale aj part-
nerom RS Teamu, spoločnostiam Inter Cars, 
Liqui Moly a Racing Shop. Samozrejme veľká 
vďaka patrí aj mojej rodine, ktorá ma v tejto 
mojej záľube všemožne podporuje,“ opísal 
FIA Masters Hill Climb 2021 a Nations Cup 
Miki Čambal.

Autor: Miro Majláth  

Z FIA MASTERS HILL  
CLIMB SI DONIESOL  
2 STRIEBRA
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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®

Najmodernejšie 
technológie

Najväčší japonský 
dodávateľ dielov

Celosvetový dosah

a i s i n a f t e r m a r k e t . e u

Dokonalé prispôsobenie 
potrebám zákazníkov a trhu

Viac ako 50 rokov 
skúseností na trhu OE



ALLERGÉNY BAKTÉRIE PLESEŇ

NOVÝ ŠTANDARD OCHRANY 
VO VŠETKÝCH KABÍNOVÝCH FILTROCH 
FILTRON

STARÁME SA O KOMFORT A BEZPEČNOSŤ CESTOVANIA

Povlak mikročastíc 
PROTECT + je viditeľný 
v laboratórnych 
podmienkach

 
 

 

Všetky kabínové filtre Filtron disponujú PROTECT+ 
technológiou, ktorá ničí alergény a zabraňuje rastu 
baktérií a plesní na filtri. Efektivita tohto riešenia bola 
potvrdená laboratórnymi testami v MPA Inštitúte 
v Bremen, Nemecko.

 
 

FILTRON – TOTAL PRECISION www.filtron.eu


