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Jesenný IC Journal je aj veľkým návratom k medzinárodnej 
súťaži Young Car Mechanic, ktorej 1. ročník sme organizovali 
v prvej polovici roka. Súťaž dopadla nad očakávania, a tak ako 
súťažiaci slovenského finálového kola, tak aj finalisti toho me-
dzinárodného, si to poriadne užili. Počas súťaže sme sa spo-
znali s mnoho zaujímavými ľuďmi, oddanými svojej práci, či 
už z prostredia stredných škôl alebo výrobcov a dodávateľov 
produktov do siete Inter Cars. A o to v tejto súťaži predovšet-
kým ide, poprepájať všetky časti jedného puzzle navzájom 

tak, aby mala škola lepší prístup k informáciám a novinkám od výrobcov. Aby bola ško-
la atraktívnejšia pre žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú, akou životnou dráhou 
sa vyberú. To, ako škola vyzerá, aké má technické vybavenie a zázemie vo veľkej miere 
ovplyvňuje to, či sa žiaci pre danú školu rozhodnú. Dnes však asi nie je problém v počte 
študentov, ktorí študujú autoopravárenstvo, tých je na Slovensku viac ako 1000, prob-
lémom je, že väčšina z nich sa neplánuje v budúcnosti týmto povolaním živiť. Naopak, 
je veľa mladých ľudí, ktorých to ťahá k autám, ale študujú na gymnáziách. Tento trend 
dokážeme zmeniť, len je potrebné využívať informačné kanály, na ktoré mladí ľudia 
reagujú.

Výzvou pre stredné školy do budúcich rokov bude aj nahradiť generáciu učiteľov, ktorá 
sa postupne chystá do zaslúženého dôchodku. Povolanie učiteľ, najmä kvôli finančné-
mu ohodnoteniu, nie je úplne atraktívne. Čo však môže byť pre učiteľov atraktívne, je 
zvyšovanie si kvalifikácie a znalostí.  Aj v tomto prípade môžu vo veľkej miere prispieť 
práve výrobcovia, a to organizovaním školení, ktoré sa môžu uskutočňovať práve v ško-
lách.

Pre spoločnosť Inter Cars je zaujímavé sa týmto témam venovať. Budúci automechanik 
je predsa náš potenciálny zákazník a sme radi, že práve súťažou YCM sme si postupne 
pootvárali dvere do škôl. Môžeme tak vidieť reálny stav nášho stredného odborného 
školstva a malou mierou aj prispieť k tomu, aby sa situácia zlepšovala. My za logom 
Young Car Mechanic nevidíme len súťaž, ale v blízkej budúcnosti ho vnímame ako akýsi 
portál, kde sa dokážu stretnúť všetky svety z prostredia aftermarketu, či už ide o výrob-
cov dielov, autoservisy, školy, alebo nás – dodávateľa náhradných dielov a servisnej 
techniky.

Z prvého ročníka YCM sme si zobrali veľa ponaučení a už dnes začíname pracovať na 
jeho druhom pokračovaní. Prajem si, aby všetky ciele, ktoré sme si so súťažou stanovili 
sa postupne aj začali napĺňať. 

Náš jesenný Journál však nie len o Young Car Mechanic-ovi, nájdete v ňom aj veľa za-
ujímavých produktových noviniek od našich dodávateľov, ale napríklad aj to, že sme 
našu pobočkovú sieť rozšírili v októbri o dve nové pobočky (Vrbové, Senica – vitajte na 
mape Inter Cars!) a že na východnom Slovensku sme presťahovali regionálny sklad do 
nových priestorov do obce Záborské pri Prešove!

Prajem Vám ničím nerušené čítanie jesenného 
Journálu! 
Martin Mihaliček
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YOUNG CAR MECHANIC JE MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ PRE ŠTUDENTOV 
STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL. INTER CARS JE JEJ HLAVNÝM 
ORGANIZÁTOROM, PRIČOM TÁTO SÚŤAŽ PREBIEHA UŽ 
V 9 KRAJINÁCH Z 18, V KTORÝCH SPOLOČNOSŤ PÔSOBÍ 
A POSTUPNE SA PRIDÁVAJÚ ĎALŠIE KRAJINY. 
V ROKU 2022 SA AJ SLOVENSKÝ INTER CARS 
ZAPOJIL ÚSPEŠNE DO ORGANIZOVANIA 
TEJTO SÚŤAŽE.   

mechanic

2

Young car
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Finalisti národného finále pre rok 2022. 

Hlavným cieľom Young Car Mechanic je spo-
pularizovať profesiu automechanika medzi 
mladými ľuďmi, motivovať  študentov k lep-
ším výkonom, vytvoriť prostredie, kde si môžu 
vymieňať skúsenosti a vyučovacie postupy, 
nazbierať nové vedomosti. Zároveň však chce-
me prostredníctvom súťaže  vytvoriť priestor, 
kde  v spolupráci s významnými výrobcami 
predstavíme najnovšie technológie a trendy 
v autoopravárenskom priemysle.  
  
Ako prebieha súťaž Young Car Mechanic 

Vybrať toho najlepšieho zo študentov nie je 
jednoduché. Súťaž Young Car Mechanic pozo-
stáva z troch kôl: teoretické kolo, regionálne 
kolá a národné finále. Každým kolom zvyšuje-
me nároky na študentov, od teoretických úloh 
až po náročné diagnostiky, či riešenie konkrét-
nych porúch.   Do prvého kola sa v tomto roku  
zapojilo 22 Stredných odborných škôl z celého 
Slovenska.  Od západu, cez stred, až po vý-

chod krajiny. Čo predčilo naše očakávania je 
fakt, že sa zaregistrovalo do súťaže vyše 500 
študentov stredných odborných škôl s odbo-
rom auto opravár. Samotnou skúškou prvého 
kola nakoniec prešlo 398 študentov, ktorí sa 
stali adeptmi na postup do praktického druhé-
ho kola.  

Samotná skúška pozostávala z 85 teoretických 
otázok, v ktorých sme testovali vedomosti žia-
kov, predovšetkým v nasledovných okruhoch: 
elektrický systém vozidla, riadiaci systém vo-
zidla, brzdový systém a komponenty, odpru-
ženie a podvozok, pohon vozidla, údržba 
a diagnostika porúch, motory s vnútorným 
spaľovaním všeobecne,  zapaľovanie a vnútor-
né diely spaľovaných motorov. Na základe vy-
hodnotenia testov, postúpilo 62 študentov do 
druhého už praktického kola, organizovaného 
regionálne na 3 stredných odborných školách.  

Regionálne kolá Young Car Mechanic sú ďal-

ším stupňom pri výbere a hľadaní toho najlep-
šieho mladého mechanika. 

Prešli sme od západu na východ a skončili 
v strede Slovenska, aby sme mohli vybrať zo 
62 najlepších študentov práve deviatich, kto-
rí postúpili do národného finále. Začali sme 
v Galante na SOŠ technickej, kde sa stretli 
v súťaži študenti zo západného Slovenska. 
Na východnom Slovensku nás privítala ty-
pickou pohostinnosťou SOŠ automobilová,  
Košice. A šnúru regionálnych kôl sme ukončili 
v dielňach praktického výcviku Vlkanová, Spo-
jenej školy Banská Bystrica.   

Veľkú vďaku si zaslúžia najmä učitelia a maj-
stri odborných výcvikov, ktorí svojich študen-
tov pripravovali na skúšky a taktiež osobne 
sprevádzali na regionálnej súťaži. Nebolo to 
jednoduché, študenti prešli desiatimi celkom 
náročnými skúškami, či už na vedomosti ale-
bo zručnosti.   
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Ako uviedol Henrich Autner, projektový ma-
nažér Inter Cars: „Znalosti a zručnosti študen-
tov sme preverili na desiatich stanoviskách 
s naozaj pestrým a hlavne odlišným zame-
raním. Skúška zameraná na brzdy preverila 
v časovej tiesni schopnosť zmerať hádzavosť 
brzdového kotúča spolu s osadením na to ur-
čeného meradla. Problém so zapaľovaním vo-
zidla bolo, tak isto, nutné vyriešiť do 15 minúť. 
Chybný elektrický okruh spolu s kontrolkou 
Check Engine? Riešením mohla byť poistka. 
Klasický pneuservis preveril študentov viac, 
než sme očakávali. K tomu bonus vo forme 
identifikácie značenia prémiovej pneumatiky. 
Práca s regloskopom dala študentom zabrať 
jednoznačne najviac. Spolu s identifikáciou 
desiatich kusov náhradných dielov sa študenti 
na týchto stanoviskách natrápili najviac. Zis-
ťovali sme tiež znalosti z oblasti olejového seg-
mentu, preverili sme v krátkosti aj teoretické 
vedomosti v krátkom, ale náročnom elektro-

nickom teste. Čerešničkou bola skúška zame-
raná na prácu s diagnostikou KTS od priateľov 
z firmy BOSCH. Poslednou, skôr edukačnou 
skúškou, bola práca s moderným elektronic-
kým e-Katalógom organizátora súťaže, Inter 
Cars. Na príjemné počudovanie, mnohí štu-
denti už s katalógom pracovali. A tak prešli 
skúškou pozostávajúcou z vyhľadávania vy-
braných dielov bez starostí.“   

Veľkým motivátorom pri skúškach boli i sa-
motné finančné odmeny, ktoré získali nie-
len prvý traja študenti ale i školy, z ktorých 
študenti prišli. Ani ostatní súťažiaci neodišli 
naprázdno, spoločnosť Inter Cars venovala 
budúcim mechanikom pracovné oblečenie 
(monterky, tričká, rukavice) a spomienkové 
predmety na Young Car Mechanic. Finančnú 
odmenu a  poďakovanie za organizáciu si 
zaslúžili aj tri hosťujúce školy: SOŠ technická 
Galanta, SOŠ automobilová Košice a Spoje-
ná škola Banská Bystrica.  Regionálne kolá 
Young Car Mechanic neboli len o samotnej 
súťaži, ale taktiež o možnosti získať nové 
dôležité informácie z najmodernejších tech-
nológii v opravárenskom segmente.  V  tomto 
ročníku sme v spolupráci s našim partnerom 
Bosch predstavili ADAS DAS 3000, kde po 
odbornej prezentácii mohli študenti sami vy-
skúšať ako systém funguje.  

Národné Finále 

Tohtoročné národné finále sa konalo v Bra-
tislave v priestoroch Bory Mall, kde sme pri-
pravili už na pohlaď lákajúce zázemie pre 

súťažiacich či verejnosť. Naši 9 finalisti prišli 
z celého Slovenska. Zastúpenie na národ-
nom finále mali tieto stredné odborné školy: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, 
Humenné; Stredná odborná škola automo-
bilová, Košice; Stredná odborná škola auto-
mobilová, Banská Bystrica;  Stredná odborná 
škola sv. Jozefa Robotníka, Žilina; Stredná 
odborná škola technická, Galanta; Stredná 
odborná škola dopravná, Bratislava.  

Úlohy pre finalistov pripravili obchodní 
a technickí zástupcovia významných výrob-
cov a dodávateľov autodielov v priamom 
medzinárodnom a lokálnom zastúpení: ZF 
AFTERMARKET, SCHAEFFLER, SHELL, MEYLE, 
MANN + HUMMEL, FEBI, CONTINENTAL 
a BOSCH.  Práve pod ich drobnohľadom si 
prešli súťažiaci:  verifikáciou mechatroniky 
v automatickej prevodovke 8HP,  výmenou: 
reťazového rozvodu na motore OPEL 1.2, 
motorového oleja a prevádzkových kvapalín, 
oleja v automatickej prevodovke Mercedes; 
praktickou skúškou zo sveta filtrácií, kontro-
lou chladiaceho systému na vozidle Audi Q3, 
výmenou rozvodového remeňa a praktickou 
diagnostikou za použitia najmodernejšieho 
systému BOSCH DAS3000. Aj napriek mimo-
riadnej náročnosti úloh, všetci dodávatelia 
vyzdvihli kvalitu tohtoročných študentov 
a ocenili ich vedomosti a pripravenosť. Po-
chvala patrí aj Stredným odborným školám 
a ich učiteľom, ktorí sprevádzali a hlavne kva-
litne odchovali svojich zverencov.   Víťazom 
sa nakoniec stal Šimon Iwaniec z SOŠ sv. Jo-
zefa Robotníka v Žiline.  

Po výhre slovenského kola Young Car Mechanic 2022 ste sa zúčastnili 
medzinárodného finále v maďarskom Gyori. Mali ste trému? V ktorej 
úlohe sa vám darilo najviac? A ktoré boli najzložitejšie? Šimon: „Nemal 
som trému ani som sa toho nejak nebál. Vedel som, že konkurencia bude 

veľká a nároky na precíznosť pri riešení úloh budú ešte vyššie. Najjed-
noduchšie sa mi pracovalo s rozvodmi  od Continental a najťažšia bola 
klimatizácia od Valeo.“

Ako hodnotíte celých 5 dní strávených v Maďarsku? 
Čo vám to prinieslo?  „Čas strávený v Maďarsku mi priniesol veľmi 
veľa nových skúseností a poznatkov o autách. Výlety a exkurzie boli 
úžasne naplánované, obohacujúce o nové informácie.“

Aké odporúčania by ste dali budúcoročnému víťazovi? Na čo sa má 
pripraviť? „Mal by sa pripraviť na veľa nečakaných situácii, ktoré bude 

musieť riešiť za pochodu na mieste. A hlavne mu prajem veľa šťastia, 
lebo je to veľmi náročné, ale zároveň skúsenosť, ktorú človek nezažije kaž-
dý deň a niekedy vôbec.“

Šimon Iwaniec
študent, Stredná odborná školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline 
víťaz slovenského národného kola Young Car Mechanic, 
4. miesto na medzinárodnom kole Young Car Mechanic 
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Medzinárodné finále súťaže Young Car Me-
chanic 2022 sa konalo tento rok v maďar-
skom meste Györ. V predošlom ročníku si 
trofej víťaza odniesol študent z Maďarska, 
a tak tento rok prevzal od poľských kolegov 
pomyselnú štafetu organizácie práve ma-
ďarský tím. Tomu sa podarilo zorganizovať 
tohtoročné medzinárodné finále najlepších 
mladých automechanikov na vysokej úrovni, 
pričom úlohou bolo hostiť 9 tímov z viacerých 
kútov Európy. 
 
Slovensko tak zastupoval v súťaži Šimon Iwa-
niec zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Ro-
botníka v Žiline. Sprevádzal ho jeho pedagóg, 
učiteľ odborných predmetov, Ing. Ján Synák. 
Šimon sa dostal na medzinárodné finále za-
slúžene, po neľahkej výhre národného finále, 
ktoré sa konalo v Bratislavskom nákupnom 
centre Bory Mall.   

Technická časť medzinárodného finále, ktorú 
hostil moderný autoservis, ktorý je súčasťou 
maďarskej siete Q-Service, bola rozdelená 
do dvoch súťažných dní. V prvý deň Šimon 
absolvoval 6 náročných úloh, ktoré zabezpe-
čili zástupcovia a školiaci pracovníci z radov 
dodávateľov, a to konkrétne: MAYLE, SCHAEF-
FLER, SHELL, VALEO, ZF a BOSCH. Získal 

úžasných 254 bodov čo ho zaradilo na prie-
bežné 4. miesto. Najlepšie si prvý deň viedol 
v úlohe od spoločnosti ZF,  kde ako jediný zís-
kal výborných 48 bodov v náročnej skúške za-
meranej na prevodovku nákladného vozidla 
Scania. Vysoké skóre získal aj pri úlohách od 
BOSCH, či SHELL.  

Druhý súťažný deň bol pre Šimona miernym 
strašiakom, nakoľko ho čakali mimoriadne 
komplexné a náročné úlohy od dodávateľov 
CONTINENTAL, FEBI, ELRING a MAN-HUM-
MEL. Práve tieto skúšky, na základe priemer-
ného skóre súťažiacich z predošlého dňa, sa 
radili medzi tie najťažšie a niektorým chlap-
com nedali v noci spať. Šimon sa do tohto 
dňa pustil s rozvahou a absolútne najťažšiu 
motorkársku skúšku od FEBI dokončil ako 
celkovo najlepší, za čo získal od dodávateľa 
samostatné ocenenie a vyznamenanie.  

Pri samotnom medzinárodnom finále sa 
myslelo aj na sprevádzajúcich pedagógov, 
ktorí mali o zábavu postarané. Primárne však 
preto, aby svojou prítomnosťou “nerozptyľo-
vali“ súťažiacich, a tak bol pre nich pripravený 
pestrý sprievodný program. Prvý deň navští-
vili školu, ktorá odchovala víťaza predošlého 
medzinárodného finále, vďaka ktorému sme 

sa stretli práve v Maďarsku. Nasledoval obed 
v meste Györ a návšteva tisícročného bene-
diktínskeho kláštora v Pannonhalme. Druhý 
deň bol venovaný prehliadke školiaceho 
centra Audi a prehliadke historického centra 
Györ.  

Celkové výsledky súťaže boli pre všetkých veľ-
kým napätím, a tak Šimon nakoniec dosiahol 
krásne 4. miesto s minimálnym rozdielom bo-
dov za tretím najlepším rovesníkom z Poľska. 
Na 2. mieste skončil študent z Chorvátska. Ví-
ťazom sa stal odchovanec maďarskej strednej 
odbornej školy, a tak sa bude, po vzore minu-
lého roku, odohrávať nasledujúce medziná-
rodné finále opätovne u našich južných suse-
dov. Šimonovi však patrí veľké poďakovanie 
za úspešnú reprezentáciu Slovenska.  

Šimona a ďalších finalistov, ako aj ich peda-
gógov z 9. krajín Európy, následne čakala 
zaslúžená odmena. Nabitý trojdňový sprie-
vodný program s množstvom atrakcii, vy-
beraného jedla a zábavy. Navštívili výrobný 
závod VALEO a vývojové centrum BOSCH. 
Z kultúrnych zážitkov tiež hrad Szigliget, či 
Tihany a absolvovali prehliadku nádhernej 
Budapešti.   A čo nám prinesie budúci ročník? 
Už teraz sa tešíme!  

Medzinárodné finále

Fotogaléria národného finále pre rok 2022 z OC Bory Mall. 
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Súčasťou regionálneho skladu Inter Cars v Prešove je zároveň aj 
pobočka, ktorá sa presunula z pôvodnej adresy do nových pries-
torov v priemyselnom parku Záborské. Disponuje školiacim stre-
diskom a obrovským priestorom pre tovar, kde bude uskladne-
ných viac ako 60 tisíc položiek. 

Inter Cars Prešov - Záborské
Záborské 516
082 53 Záborské – Prešov
Tel. 051/3260 222
e-mail: presov@intercars.eu

Pre ešte lepšiu dostupnosť a komfort našich 
zákazníkov z okolia Prešova a celého Východ-
ného Slovenska sme sa rozhodli pre výrazné 
rozšírenie skladovej kapacity pobočky Inter 
Cars Prešov, a zároveň vybudovanie regionál-
neho skladu pre celé Východné Slovensko.

Potrebovali sme priestory, ktoré by spĺňali 
naše požiadavky na lokalitu, kapacitu, efek-
tívne zásobovanie a dostupnosť pre zákazní-
kov. Nakoniec sme pristúpili k stavbe úplne 
novej budovy v logistickom parku Záborské. 
Bola to veľká výzva a dlhá cesta, no už teraz 
môžeme povedať, že naše úsilie sa vyplatilo. 
Nový regionálny sklad má kapacitu, ktorá 
nám umožní mať na sklade viac ako 60 000 
položiek, ktoré budú okamžite k dispozícii. 
Počet produktov na sklade, vrátane olejov, 
kvapalín, autobatérií, pneumatík a servisnej 
techniky bude teda niekoľkonásobný. Naši 
zákazníci sa budú môcť spoľahnúť aj na naj-
lepšiu dostupnosť dielov pre nákladné auto-
mobily a návesy.

Otvorením regionálneho skladu v Prešove 
sme spustili aj automatické transfery objed-
návok medzi všetkými pobočkami Inter Cars 
na Východnom Slovensku. Naši zákazníci tak 
budú mať k dispozícii množstvo položiek ove-

ľa rýchlejšie. Distribučný sklad bude zabezpe-
čovať zásobovanie všetkých pobočiek na Vý-
chodnom Slovensku, transfery do Košíc a do 
Popradu budú 4 x denne, do Spišskej Novej 
Novej Vsi 3 x denne, do Rožňavy, Michaloviec 
a do Bardejova 2x denne.

Navýšený bol aj počet rozvozov z pobočky 
pre zákazníkov z Prešova, jeho okolia a zo 
Sabinova. Frekvencia rozvozov do Prešova 
bude 5-krát denne, do okolia viac ako 3-krát. 
Zákazníci zo Sabinova môžu rátať so 4 roz-
vozmi denne. Pobočka bude otvorená počas 
pracovných dní od 8:00 do 17:30 a v sobotu od 
8:00 do 12:00.

Navýšili sme aj počet zamestnancov, nie len 
personálu v sklade a šoférov rozvozových áut, 
ale aj operátorov pobočky. Na pobočke Inter 
Cars Prešov bude zákazníkom k službám 8 
operátorov, vrátane individuálnych telefonic-
kých operátorov a špecialistov pre nákladné 
automobily. Nový regionálny sklad sme otvo-
rili aj slávnostne, v spoločnosti našich zákaz-
níkov, ale aj kolegov, obchodných partnerov, 
blízkych a priateľov. V mene celej spoločnosti 
Inter Cars ďakujeme všetkým, ktorí sa otvore-
nia zúčastnili a tým, ktorí sa pričinili o to, že 
tento náš sen sa mohol stať realitou. 

Nový regionálny sklad 
INTER CARS
PREŠOV

Novinky v Inter Cars
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Inter Cars už aj vo 
VRBOVOM  
A V SENICI

Inter Cars rastie aj v regióne západného 
Slovenska. V októbri sme otvorili ďalšie dve 
pobočky, 3.10. vo Vrbovom a 17.10. v Senici.  
Neustále sa snažíme reagovať na potreby  
našich zákazníkov a zabezpečiť, aby mali  
čo najviac tovaru v servise čo najrýchlejšie.  
Otvorením nových pobočiek sa navýšili rozvozy 
do okolia, ale aj navýšil počet položiek, ktoré  
sú okamžite k dispozícii. Tešíme sa na vás!

Fraňa Kráľa 1915, 922 03 Vrbové

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 8:00 - 17:00
So: 7:30 - 10:00

Tel.: 033/3260 272
E-mail: piestany@intercars.eu

Priemyselná 14, 905 01 Senica

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 8:00 - 16:30
So: 8:00 - 10:00

Tel.: 034/ 3260 272
E-mail: senica@intercars.eu 

INTER CARS PIEŠŤANY - VRBOVÉ INTER CARS SENICA

Novinky v Inter Cars
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Kalendár 2023: 
Preneste sa s Inter Cars  
do inšpiratívneho sveta kina  

Novinky v Inter Cars

Spoločnosť Inter Cars oficiálne zverejnila 
prvé termíny týkajúce sa jeho zverejnenia, 
na ktoré jej zákazníci tak dlho čakali. Kalen-
dár na rok 2023 je teraz pripravený a čosko-
ro bude distribuovaný mechanikom a ob-
chodným partnerom spoločnosti. 

Nový kalendár Inter Cars je akýmsi oknom, 
cez ktoré môže každý nahliadnuť do práce 
filmových hviezd – usmievavých herečiek, 
dychberúcich záberov a áut, pri ktorých sa 
každému automobilovému fanúšikovi rozbú-
ši srdce. „Práca na produkcii kalendára Mo-
vie Stars Edition Inter Cars 2023 bola pre 

celý tím úplne novou skúsenosťou. Vyžado-
vala si vžiť sa do scenára, nápadu fotografa 
a do hraných scén. Myslím, že to stálo za 
to a naši diváci ocenia remeselnú zručnosť 
a profesionalitu pri príprave tejto ikonickej 
publikácie, ktorou sa preslávila značka In-
ter Cars. O sebavedomí svedčí aj fakt, že na 
základe objednávok sme sa dostali do ná-
kladu takmer 50 000 kópií, čo je akýsi rekord 
v tomto odvetví,“ hovorí Małgorzata Koźbiał, 
zástupkyňa riaditeľa pre grafický dizajn a me-
dzinárodnú reklamu.

Leitmotívom kalendára Inter Cars 2023 sú fo-
tografie zachytávajúce film odohrávajúci sa 
v mestskej oblasti. Je možné obdivovať krás-
ne ženy v štýle filmových hviezd, oblečené 
decentne a elegantne, ako aj klasické a mo-
derné autá. Kalendár by nemohol vzniknúť 
bez podpory partnerov. Tento rok sú to: ATE, 
ZF Aftermarket, Bosch, Continental, Delphi 
Technologies, MANN FILTER, Febi Bilstein, 
Meyle, Schaeffler, Castrol, Varta a Mahle.

Automobilové kalendáre sú publikácie, na 
ktoré sa teší každý servis. Tvorcom a autorom 
konceptu kalendára na rok 2023 je opäť Voyo 
Bąkiewicz. Umelec je ikonou ženskej fotogra-
fie. Bąkiewicz už roky publikuje svoje práce 
na obálkach časopisov a v reklamných kam-
paniach. Pracoval okrem iného pre lifestylo-
vé magazíny (Viva, Gala), ako aj pre pánsku 
zábavu (Playboy, Maxim) a v kampaniach pre 
veľké televízne produkcie (vrátane Dancing 
With The Stars). „Teší ma, že tento rok projekt 
opäť našiel svoju veľkolepú podobu v novom 
šate - spojenie ženskej krásy a motorizá-
cie. Herecké úlohy zachytené v záberoch 
z filmových scén s hrdinami v podobe cha-
rizmatických postáv v ikonických štýloch, 
obklopenými tímom skutočných filmárov, sú 
fascinujúce a plné rôznych emócií. Veľké po-
ďakovanie patrí herečkám, hercom a celému 
úžasnému tímu, ktorý sa podieľal na vzniku 
tohto projektu búrajúceho stereotypy.“ ho-
vorí autor kalendára Voyo Bąkiewicz.
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V pondelok 26. septembra týždenník Wprost 
už po 12. raz ocenil Inovátorov, ocenenie 
pre firmy, ktoré vynikajú v oblasti inovácií. 
Medzi ocenenými bola aj spoločnosť Inter 
Cars. V roku 2022 boli Inovátori ocenení v 14 
kategóriách. Inter Cars bol jediným víťazom 
v oblasti Automotive.

Sošku a diplom prevzal na galavečere gene-
rálny riayditeľ Inter Cars Maciej Oleksowicz. 
„Verím, že práve podnikatelia sú hybnou silou 
ekonomiky a sociálna skupina je najinovatív-
nejšia, tak nech konajú. Pre všetkých podni-
kateľov a pre inovácie. Verím, že na to, aby 
sa inovácie uskutočnili, je potrebné vytvoriť 
správne podmienky a to sú podmienky, ktoré 
sa snažím vytvárať pre ľudí pracujúcich v Inter 
Cars. Vytvárame prostredie, kde každý môže 
vyjadriť svoj názor, je vypočutý a má prístup 
k informáciám.“- Maciej Oleksowicz, predse-
da predstavenstva Inter Cars SA

Automechanici a on-line inovácie
Projekt, za ktorý bola spoločnosť odmenená, 
bol e-Katalóg Inter Cars, multiplatformový 
nástroj na podporu každodennej práce opra-
vovne. Jeho najdôležitejšou funkciou je mož-
nosť správneho výberu a objednania dielov. 
Elektronický katalóg Inter Cars na jednom 
mieste spája všetky služby, ktoré distribútor 
ponúka autoservisom.

Vývoj užívateľsky príjemného a efektívneho 
nástroja, ktorý spĺňa všetky vyššie uvedené 
funkcie, bol náročnou úlohou. Ponuka Inter 
Cars zahŕňa 8,5 milióna náhradných dielov, 

príslušenstva a položiek garážového vybave-
nia. Softvér sprístupnený zákazníkom musí 
zase priebežne integrovať údaje o ponuke pre 
20 trhov v Európe, dostupnosti dielov z nie-
koľkých stoviek firemných pobočiek a viac 
ako tucta hlavných skladov na kontinente. 

Inter Cars je popredným distribútorom au-
tomobilových náhradných dielov v Poľsku 
a strednej a východnej Európe. Oceňujú ho 
priemyselné a obchodné médiá a Inovátori sú 
ďalším ocenením, ktorým spoločnosť získala 
tento rok česť. V oblasti IT inovácií bola na jar 

ocenená titulom „Best in Cloud 2021“, záro-
veň sa spoločnosť umiestnila v prvej desiatke 
rebríčka „Best Employers in Poland“ a medzi 
najlepšie riadenými spoločnosťami podľa 
agentúre Deloitte. Sám Maciej sa stal jedným 
z najlepšie hodnotených generálnych riadi-
teľov spoločností kótovaných na burze WSE 
v rebríčku ICAN Management Review.

Inter Cars s titulom Inovátor 2022

Inter Cars je  
najlepší v kategó-
rii rozvodových 
reťazí 
Spoločnosť Inter Cars vyhrala 
ocenenie bilstein skupiny „Cha-
in Drive Award 2021“ na základe 
ich výkonu. Pri tejto príležitosti 
Jörg Hergl (regionálny obchod-
ný riaditeľ pre východnú Eu-
rópu) a Maciej Lipiec (obchodný 
a marketingový riaditeľ Poľsko) 
cestovali do Inter Cars, aby sláv-
nostne odovzdali toto ocenenie 
Krzysztofovi Soszyńskému, vice-
prezidentovi Inter Cars a Sławo-
mirovi Rybarczykovi, obchodné-
mu riaditeľovi Inter Cars. 

Skupina bilstein ponúka viac 
ako 60 000 náhradných dielov a 
opravárenské riešenia pre všet-
ky bežné typy vozidiel v sektore 
súkromných aj úžitkových vozi-
diel. Od začiatku roku 2021 bola 
skupina bilstein menovaná za 
dodávateľa IPAS pre rozvodové 
reťaze a súpravy rozvodových 
reťazí.
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Zariadenia poháňané klinovým remeňom a kombinujúce funkciu štartéra a generátora 
(RSG), ako je 48V systém Eco-Drive spoločnosti Continental, šetria u mnohých moder-
ných motorov s hybridným pohonom až 15 % paliva a zodpovedajúcim 
spôsobom aj emisie CO2. 

Aby tieto výhody zostali zachované aj po výmene remeňa, sú po-
trebné špeciálne remene, ktoré sú schopné zvládnuť špeciálne 
nároky kladené hybridnými pohonmi. Za týmto účelom Conti-
nental sortiment produktov v tejto oblasti stále rozširuje a teraz 
pokrýva prakticky všetky relevantné možnosti využitia pre vo-
zidlá na európskom trhu.

Novinkou sú napríklad sady klinových remeňov s produktovým 
označením „EXTRA“ pre vozidlá s mild-hybridným pohonom. 
Okrem rebrovaných klinových remeňov sú súčasťou sád 
aj napínacie kladky Omega, ktoré sú pre tieto pohony 
typické. To znamená, že mechanici majú všetko 
na dosah ruky - pre bezpečné a efektívne opra-
vy hybridných vozidiel s RSG. Kompletný 
program s ďalšími užitočnými informá-
ciami nájdu mechanicu v Produktovom 
informačnom centre (PIC).

Novinky  
v motosvete

Continental predstavuje nové sady  
klinových remeňov pre mild-hybridné vozidlá

10 INTER CARS JOURNAL 2/2022



Spoločnosť Valeo bola vyhlásená víťazom 
Automotive News PACE Award 2022. Titul 
dostala na slávnostnom ceremoniáli, ktorý 
sa konal 19. septembra. Firma Valeo získala 
ocenenie za dvojhmotový zotrvačník vyro-
bený technológiou Pendulum 2. generácie. 
Prestížne ocenenie sa udeľuje dodávateľom 
automobilového priemyslu, ktorí vynikajú 
najväčšími inováciami, technologickým po-
krokom a dobrými obchodnými výsledkami.
Dvojhmotový zotrvačník Valeo Pendulum
Dvojhmotový zotrvačník Valeo Pendulum 2. 
generácie bol uznaný ako mimoriadne dô-
ležitá inovácia v automobilovom priemysle. 

Konštrukcia pomáha znižovať úroveň akus-
tických javov NVH (hluk, vibrácie, drsnosť) 
spojených s prevádzkou systému štart-stop 
pri hybridných vozidlách. Táto technológia 
je nevyhnutná pre optimálny výkon hybrid-
ných vozidiel, ktoré vyžadujú silný systém 
tlmenia a eliminácie vibrácií, aby bola zais-
tená spoľahlivosť vozidla a jazdný komfort. 
Spoločnosť Valeo ukazuje, že jej techno-
lógiu Pendulum Damper je možné použiť 
spoločne s riešeniami, ktoré znižujú emisie 
a znečistenie z hybridných vozidiel a vozi-
diel s elektrifikovanými dvojspojkovými pre-
vodovkami (DCT).

Firma SKF predstavuje nový design obalov 
výrobkov určených pre automobilové ná-
hradné diely. Tento nový dizajn kladie veľký 
dôraz na modrú farbu, ktorá je pre SKF cha-
rakteristická a prináša čistejšie a priamočia-
rejšie usporiadanie.

Pri nových krabiciach zohľadnili spätnú väz-
bu zákazníkov získanú z prieskumu medzi 
zákazníkmi SKF po celom svete. Sú opatrené 
QR kódom (Quick Response), ktorý umožní 
priamy prístup na webové stránky SKF, kde 
si môžu overiť, či je výrobok vhodný pre ich 
vozidlo, získať prístup ku kompletnému sorti-
mentu výrobkov a požiadať o technickú pod-
poru. Vo februári SKF zverejnila nový strate-
gický rámec, v ktorom posilňuje svoj záväzok 
dosiahnuť do roku 2050 bezemisného dodá-
vateľského reťazca, a to od materiálov až po 
dodávky výrobkov. V tomto duchu sa rozhod-
li, že súčasné obaly nechcú vyhodiť do odpa-
du. To znamená, že nový obal bude niekoľko 
mesiacov existovať vedľa toho existujúceho.

Spoločnosť Valeo získala  
ocenenie Automotive  
News PACE Award 2022

Nový obal SKF

Značka podvozkových dielov FAG od spo-
ločnosti Schaeffler je významným dodá-
vateľom ložísk pre osobné vozidlá, ľahké 
úžitkové vozidlá a nákladné vozidlá, ako do 
prvovýroby, tak aj pre aftermarket. 

Súprava ložiska kolesa 713 6110 80
Značka FAG uvádza na trh ložisko kolesa 713 
6110 80, ktoré je v súčasnosti ako jediné na 
trhu a pokrýva servisné riešenie na opravy 
ložísk pre prednú aj zadnú nápravu nových 
elektromobilov koncernu VW vrátane všet-
kého inštalačného príslušenstva, ktoré šetrí 
čas aj peniaze pri oprave.

Údaje o vozidle
výrobca: Audi, Škoda, VW

model vozidla: Q4 e-tron, Enyaq, ID.4, ID.5, 
Caddy V
náprava: Predná/Zadná
typ ložiská: Sada ložiská kolies 3. generácie 
s viacpólovým enkóderom

Viacpólový enkóder je integrovaný v tesne-
ní ložiska na kontrolu systémov ABS, ASR 
a ESP. Inštalačné príslušenstvo, plne zod-
povedá štandardom OE, skrutky a matice 
sú pozinkované teda odolné voči korózii. 
Skrutky sú tzv. zapuzdrené čo znamená 
ochrana závitov proti spätnému pohybu.

Guľový čap FAG 825 0443 10
Novinka v kategórii dielov riadenia, ktorá 
zvyšuje pokrytie servisného riešenia nielen 

pre nové elektromobily, hybridy ale aj vo-
zidlá so spaľovacím/vznetovým motorom 
z koncernu VW.

Údaje o vozidle
výrobca: Audi, Bentley, Porsche, VW
model vozidla: A8 (D5), E-Trón (GE), Q7 
(4MB, 4MG), Bentayga (4V1), Touareg (CR7)
náprava: Predné
montážna strana: Dolná, Pravá/Ľavá

Novinky v sortimente podvozkových dielov  
Schaeffler: Súprava ložiska kolesa a guľový  
čap značky FAG
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ŠPIČKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY PRIPOJENIA SA 
TERAZ DOSTÁVAJÚ NA TRH S NÁHRADNÝMI DIELMI. PRÍPRAVA  
A VZDELÁVANIE BUDÚ KĽÚČOM K MAXIMALIZÁCII PRÍLEŽITOSTÍ 
TOHTO VÝZNAMNÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSUNU.

Tak ako sa stala výkonnejšia a prepojenej-
šia osobná elektronika, ktorú používame 
v každodennom živote, tak aj naše vozidlá. 
Množstvo údajov, ktoré môžu vozidlá zhro-
mažďovať a spracovávať, je zaťažené elektro-
nickými riadiacimi jednotkami a nespočet-
ným množstvom senzorov, ktoré za posledné 

desaťročie exponenciálne vzrástlo. Pokročilé 
asistenčné systémy pre vodiča (ADAS) a širšia 
konektivita vozidiel ako taká predstavujú pre 
trh s náhradnými dielmi novú výzvu. Očaká-
va sa, že globálny trh s náhradnými dielmi 
ADAS vzrastie od roku 2021 do roku 2026 
o 3 miliardy eur, čo predstavuje zložené ročné 

tempo rastu takmer 10 %. Vzhľadom na to, že 
prevažná väčšina týchto systémov je inštalo-
vaná na novších autách, a teda stále v rámci 
záručných lehôt, ide o značnú príležitosť pre 
trh s náhradnými dielmi – a trh, ktorý bude 
len rásť. Počet prepojených vozidiel zároveň 
naďalej prudko rastie, pričom celosvetovo je 
v prevádzke 237 miliónov prepojených vo-
zidiel (2021) a odhaduje sa, že 96 % nových 
vozidiel bude do roku 2030 dodávaných so 
zabudovanou konektivitou. prepojených 
vozidiel, ako bude trh s náhradnými dielmi 
schopný konkurovať výrobcom pôvodného 

Prepojené vozidlá a pokročilé 
BEZPEČNOSTNÉ
SYSTÉMY
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zariadenia, ktorí majú okamžitý a spoľahlivý 
prístup k vygenerovaným cenným údajom?

Stratený v žargóne

Jedným z frustrujúcich aspektov pre profesio-
nálov na trhu s náhradnými dielmi je dešifro-
vanie jazyka špecifického pre OEM používa-
ného na opis ekvivalentných technológií. Aj 
keď sú rôzne deskriptory tej istej technológie 
nepochybne považované za kľúčové pre 
marketing vozidiel, môžu medzi technikmi 
spôsobiť pochybnosti a obavy, ako aj zmätok 
medzi spotrebiteľmi. ADAS v zásade pokrýva 
všetky pasívne asistenčné technológie, ktoré 
zvyšujú bezpečnosť a povedomie vodiča, ako 
aj aktívne systémy, ktoré môžu vykonávať 
riadiace vstupy. 

Príkladom pasívnych systémov môže byť de-
tekcia mŕtveho uhla, head-up displeje, varova-
nie pred opustením jazdného pruhu a systémy 
monitorovania tlaku v pneumatikách. Aktívne 
systémy sú veci ako adaptívny tempomat, 
automatické ovládanie diaľkových svetiel, au-
tomatické núdzové brzdenie a asistent udržia-
vania v jazdnom pruhu. Pokročilejšie vozidlá, 
vrátane tých s poloautonómnou jazdou, sa 
spoliehajú na systémy vrátane LiDAR a RADAR, 
ako aj infračervené, ultrazvukové a obrazové 
senzory. Ale aj keď je to príležitosť, základnou 
obavou je, že efektívny servis týchto systémov 
sa môže zdať skľučujúci. Pre technikov je ne-
vyhnutné špeciálne vzdelávanie a školenie 
ADAS. Dôvod, prečo je také dôležité pocho-
piť tieto systémy – aj keď v súčasnosti nie sú 
vysoko zarábajúcim aspektom podnikania 
v dielni – je ich kľúčová úloha v bezpečnosti 
moderných vozidiel. Hodnotenia Euro NCAP 
za rok 2022 zahŕňajú metriky „kompetentnosti 
asistencie“ a „bezpečnostného zálohovania“ 
ako súčasť testovania asistovanej jazdy (AD). 
Je preto mimoriadne dôležité správne chápať 
a byť vybavený na zvládnutie demontáže, in-
štalácie a kalibrácie takýchto systémov.

Schopnosť a prístup

Ako sa dalo očakávať, v súčasnosti existuje 
značná technologická medzera medzi OEM 
a aftermarket ponukami ADAS, pričom vývoj 
takýchto systémov si vyžaduje značné nákla-
dy na výskum a vývoj. Je však dôležité pozna-
menať, že niektorí dodávatelia v súčasnosti 
pomáhajú preklenúť túto medzeru tým, že 
dodávajú OEM aj na trh s náhradnými dielmi. 
Okrem týchto dodávateľov sa väčšina vývoja 
produktov na trhu s náhradnými dielmi za-
merala na jednoduchšie pasívne systémy. 
Konektivita je ďalšou oblasťou, v ktorej môže 
byť kontrola a prístup OEM náročný. Existujú-
ca úloha – a obrovský potenciál – vylepšenej 
diaľkovej diagnostiky a „vzduchových“ opráv 
je ďalšou oblasťou záujmu. Priemyselná dis-
kusia o tejto téme je životne dôležitá, pretože 
prístup k týmto údajom (alebo ich nedosta-
tok) by mohol mať obrovský vplyv na schop-
nosť aftermarketu efektívne konkurovať diel-
ňam predajcov OEM.

To znamená, že možnosti, ktoré ponúka ko-
nektivita vozidiel, by mohli poskytnúť zásad-
nú zmenu v servise vozidiel. Napríklad čas 
potrebný na vykonanie správnej diagnosti-
ky by mohol byť úplne eliminovaný tým, že 
dielňa dostane oznámenie o probléme ešte 
predtým, než sa vozidlo dostane do garáže. 
Súčasne môže mať dielňa automatizovaný 
systém, ktorý objednáva všetky požadované 
diely od dôveryhodného distribútora, prípad-
ne môžu prísť ešte pred samotným vozidlom. 
Aj keď sú možnosti veľmi vzrušujúce, úspech 
na trhu s náhradnými dielmi bude závisieť od 
prístupu, školenia a vybavenia. Autá s ADAS 
a pripojenými systémami tvoria rýchlo rastúci 
podiel na globálnom automobilovom parku, 
pričom väčšina nových modelov je vybavená 
viacerými individuálnymi systémami. Čoskoro 
si milióny týchto vozidiel nájdu cestu do auto-
dielní; čo znamená, že čas zaoberať sa týmito 
tromi oblasťami záujmu – a premeniť obavy 
na príležitosť – je teraz.

Očakáva sa, že globálny trh 
s náhradnými dielmi ADAS 
vzrastie od roku 2021 do 
roku 2026 o 3 miliardy eur, 
čo predstavuje ročné tempo 
rastu takmer 10%.
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SPOLOČNOSŤ INTER CARS UŽ 12 ROKOV SPOLUPRACUJE  
S VYBRANÝMI SERVISMI A BUDUJE SERVISNÚ SIEŤ PO CELOM 
SLOVENSKU. UŽ VIAC AKO 80 SERVISOV PATRÍ DO SIETE  
A NÁJDETE ICH V KAŽDOM VÄČŠOM MESTE.

BRAND
DÔVERU

BUDUJEME

A S NÍM AJ

NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Sieť Q-SERVICE sa drží svojich štandardov. 
Zákazníkom zaručuje odbornú opravu pou-
žitím najmodernejšieho servisného vybave-
nia a kvalitných náhradných dielov, férovosť 
a transparentnosť. Dôležitý je pro zákaznícky 
prístup.
  
Spolupráca INTER CARS a Sieť Q-SERVICE
Silný partner v pozadí zo širokou verejnou sie-
ťou ako je Q-SERVICE dokáže ponúknuť atrak-
tívne možnosti pre motoristov. Záleží nám na 
lojalite a dôvere partnera. Dôležité sú pravi-
delné stretnutia a diskusia medzi partnermi. 
Spoločnými silami budujeme nový brand na 
európskom trhu, ktorý sa kvalitou a prístu-
pom vyrovná značkovému segmentu.

ZVYŠUJEME ODBORNOSŤ 
Pravidelnými technickými školeniami zvyšu-
jeme odbornú úroveň našich servisných part-
nerov. Venujeme sa pravidelne novým tech-
nológiám v moderných vozidlách. Zbierame 
informácie od našich dodávateľov o mon-
tážnych postupoch. Vzdelávame majiteľov 
prevádzok na správne nastavenú ekonomiku 
servisu a na odborný príjem vozidiel.

PODPORUJEME EKOLOGICKÉ  
NAKLADANIE S ODPADMI
Pomáhame našim partnerom v oblasti správ-

neho zaradenia a nakladania s odpadmi. Vy-
konávame audit priamo v servisoch a posky-
tujeme poradenstvo a technické vybavenie. 

POSKYTUJEME PRÁVNU OCHRANU
Zabezpečujeme našim partnerom bezplatnú 
právnu ochranu pri servise a údržbe novších 
vozidiel, ktoré ešte spadajú pod záručné pod-
mienky výrobcu v rámci blokovej výnimky. 
Pomáhame pri poistných udalostiach pri ne-
oprávnenom krátení poistného plnenia a za-
bezpečujeme právne poradenstvo a ochranu 
pre prevádzku autoservisu.

GARANCIA MOBILITY
Neodmysliteľnou súčasťou siete je obľúbená 
letná kampaň Garancia Mobility. Ide o  pre-
hliadku a kontrolu vozidla pred dovolenkou 
v ktoromkoľvek servise siete Q-SERVICE. Po 
kontrole získava vodič „Garanciu Mobility“ 
v prípade poruchy vozidla v zahraničí má 
k dispozícii: medzinárodnú linku 24/7, bez-
platný príjazd technika, bezplatné odtiah-
nutie vozidla, bezplatné náhradné vozidlo 
alebo ubytovanie.  
Viac na www.garanciamobility.sk
 
VIZUÁL POBOČIEK A ICH ZVIDITEĽNENIE  
V MIESTE PÔSOBENIA
Jednotným dizajnom zvyšujeme rozpoznateľ-

nosť siete. Každý servis v sieti preberá vizuál 
Q-SERVICE od budovy a jej okolia až po samot-
ný interiér či služobné a náhradné vozidlá.

DIGITÁLNY MARKETING A PROPAGÁCIA
V dnešnom svete už mnoho rokov platí 
klišé „kto nie je v online svete akoby nebol.“ 
I napriek tomu stále v našom opravárenskom 
segmente mnoho servisov zanedbáva svoju 
vizibilitu na internete. V prípade siete Q-SER-
VICE prebrala starostlivosť o online prostredie 
spoločnosť INTER CARS.

Digitálny marketing, SEO, linkbuilding, PPC, 
Google Ads su pre mnohým neznáme výra-
zy, a popravde, kto by mal čas to riešiť. Preto 
Spoločnosť INTER CARS v plnej miere zastáva 
túto úlohu a pomáha tak všetkým servisom 
v sieti Q-SERVICE.

Každý servis v sieti má svoju vizitku na strán-
ke www.q-service.sk, pričom každý vodič  má 
možnosť  objednať sa priamo online do vy-
braného servisu.  Pravidelnými kampaňami 
a reklamou na Youtube, Facebook, Instagra-
me, Waze  zvyšujeme povedomie o sieti. Bu-
dujeme priamu cestu zákazníka cez internet  
do servisu. 

Prostredníctvom nášho blogu robíme pravi-
delnú osvetu pre vodičov  v rôznych témach. 
Učíme ich ako sa starať o svoje auto, ktoré 
úkony sú nevyhnutné vykonávať pravidelne, 
kedy a ako často by mali  navštíviť servis. Aké 
sú nové právne normy a čo všetko by mali ve-
dieť pri cestovaní na Slovensku či v zahraničí.
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Do najväčšej databázy servisov a servisných 
služieb sa na Slovensku zaregistrovalo už 
viac ako 600 servisov a ich počet neustále 
pribúda. Vstup na slovenský trh považu-
jeme za vydarený, o čom svedčia aj čísla. 
Prostredníctvom kampaní v médiách, na 
sociálnych sieťach sa dostala platforma do 
povedomia širokej verejnosti. Stránku Mo-
tointegrator navštívilo už viac ako 50 000 
unikátnych užívateľov. Ich záujem stúpa a je 
vidieť, že takáto platforma bola očakávaná 
aj v tomto segmente. 

Motointegrator.com ako 
medzinárodná platforma 
Táto medzinárodná platforma má svoje za-
stúpenie už v 12 krajinách Európy, kde Inter 
Cars pôsobí. Okrem Slovenska služby Mo-
tointegrator.com využívajú vodiči v Poľsku, 
Litve, Estónsku, Lotyšsku,  Chorvátsku, Bul-
harsku, Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku, 
Bosne a Hercegovine  a Ukrajine.  Celkovo 
má Motointegrator.com vo svojej databáze 
už 24 000 servisov. V nasledujúcom období 
je plánovaná expanzia do ďalších krajín Eu-
rópy. Tento veľký projekt má za sebou silnú 

skupinu a podporu, vďaka nej sa neustále 
rozvíja, inovuje a reaguje tak na potreby 
trhu. 

Prečo byť súčasťou Motointegrator.com
Hovorí sa, že kto nie je na webe, ako keby 
nebol. A platí to aj pre podnikanie. Konku-
rencia narastá a všetci, aj vaši budúci zákaz-
níci vyhľadávajú informácie najmä na inter-
nete. Byť viditeľní a mať dobrú prezentáciu 
je preto kľúčové. Zároveň to ešte nikdy ne-
bolo také jednoduché, pretože Motointegra-
tor to urobí za vás.

Váš profil, vaša vizitka
Profil každého jedného servisu na Motoin-
tegrator.com predstavuje pre vodičov zdroj 
potrebných informácií,  ktorý ich vedie  k sa-
motnému rozhodnutiu a výberu servisu. Čím 
viac informácií servis na svojom profile po-
skytne, tým rýchlejšie a jednoduchšie bude 
rozhodovanie vodiča v procese objednania 
si služby. Kompletné informácie a správne 
vyplnený profil je polovicou úspechu. Vy-
plnenie profilu nemôže byť jednoduchšie, 
stačí ak vyplníte:

• Kontaktné údaje, 
   otváracie hodiny
• Popis servisu
• Pridáte fotky, odkazy  
   na sociálne siete
• Určíte si kontakt so zákazníkom  – online
   alebo telefonicky
• Špecializácia na značky a vybavenie
• Cenník vybraných servisných služieb

Online objednávka 
Vďaka Motointegrator.com je kontakt medzi 
vodičom a servisom rýchlejší, jednoduchší 
a pre obe strany príjemnejší. Objednaním sa 
do servisu vodiči nestrácajú čas čakaním na 
spojenie so servisom, a naopak, mechanici 
sa môžu plne venovať práci. Prijatím online 
objednávky dostáva servis notifikáciu pro-
stredníctvom SMS a podrobné informácie 
dostáva emailom. Po prihlásení do zóny 
servisu zistíte všetky potrebné informácie 
o objednávke, kontakty na vodiča, jeho pre-
ferovaný termín návštevy, popis problému, 
prípadne služby o akú má záujem.

VYDARENÝ VSTUP

NA TRH

NOVÁ ZÓNA SERVISU
Meníme sa pre Vaše lepšie pohodlie. Zefektívnili sme správu  profilu  
a objednávok pre Motointegrator a presunuli sme ho priamo do e-Cat. 

Zóna servisu v e-Cat predstavuje množstvo vymožeností, 
ktoré vám prinášajú veľa výhod: 
•   Moderný vzhľad
•   Intuitívna práca 
•   Rýchly prístup v rámci e-catu
•   Vyššia efektivita služieb

PLATFORMA MOTOINTEGRATOR.COM JE  
NA SLOVENSKOM TRHU UŽ PÁR MESIACOV.

Kde v e- Cat nájdete zónu servisu?  
V pravom hornom  menu 

v „Motointegrator - Zóna servisu.“
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Nájdite
autoservis

VYHĽADAJ

Vyhľadávač
servisov a servisných služieb

www.motointegrator.com

Vyhľadať správny servis dnes
nemôže byť jednoduchšie.

Pridaj svoj servis na

VYHĽADAJBratislava

Výmena motorového oleja 



Na januárovú lyžovačku v lyžiarskom stredisku Nassfeld sa už môžeme začať tešiť, poznáme 
už termíny! Riki má v svojom hoteli All Gallo Forcello už rezervované izby a v Apres Ski  
U Fatiho a U Slováka už pracujú na bezpečnostných opatreniach pred našou 
návštevou. Rezervujte si v svojich kalendároch termín od 18.1.2023 – 22.1.2023! 
Aj tentokrát sa môžete tešiť na zábavný sprievodný program, 
napínavé preteky a hlavne na to, že sa znova stretneme, 
dobre si zalyžujeme a zabavíme sa.                    

Opäť sa stretneme  
na lyžovačke v Alpách 

18.1.2023 –
     22.1.2023

Do sveta 
s VIP 
prémiou
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Tentokrát už to vyjde! Moderné kozmopolitné mesto s jedinečnou polohou na pobreží mora a na úpätí hôr 
týčiacich sa do výšky až 1 000 metrov nad morom už na partiu Inter Cars čaká 2 roky. 
Už sa nevieme dočkať ako spolu vycestujeme za príjemným subtropickým podnebím, nádhernými plážami 
či vodopádmi a ochutnáme výborné miestne vína, ktoré patria medzi tie najlepšie na svete. Táto unikátna 
krajina sa môže pýšiť nedotknutou prírodou, ale aj modernými hotelmi s výborným servisom a spoľahlivými 
bezpečnostnými opatreniami. Navyše, Južná Afrika je miestom, kde môžete stretnúť takzvanú „Veľkú päťku“ 
- slona, nosorožca, leva, leoparda a byvola. Veríme, že tentokrát sa to podarí, spolu sa vydáme na cestu za 
dobrodružstvom a odnesieme si so sebou zážitky, na ktoré sa nezabúda. Vyrážame 9. marca!                            

Kapské mesto 2023

Po dlhých 4 rokoch môžeme prehlásiť, že ďalšia 
párty na Jadrane bude realitou. Znova vycestu-

jeme na nádherný ostrov Krk, do rezortu Dražica, 
kde sa nám v roku 2019 veľmi páčilo. 
Nepremeškajte šancu rezervovať si svoje mies-
ta, na párty na Jadrane sa určite nudiť nebude-
te! V minulosti sme spolu zažili výlet loďou na 

ostrovy Rab a Pag, volejbalový turnaj, párty 
v 2000-ročnej rímskej stavbe, wakeboarding 

či výlety člnmi na divoké pláže. Čo pre vás 
pripravíme tento rok? Sledujte stránku 

vippremia.sk a buďte medzi prvými, 
ktorí budú vedieť čo sa chystá!

Po 4 rokoch
opäť na Jadrane

Do sveta 
s VIP 
prémiou
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Novinky 
v e-CAT
V NAŠOM OBJEDNÁVACOM PORTÁLI E-CAT NEUSTÁLE PRIBÚDAJÚ NOVÉ  
FUNKCIONALITY, KTORÉ VÁM UĽAHČIA VYHĽADÁVANIE A OBJEDNÁVANIE.  
POZRITE SA, ČO JE V E-CATE NOVÉ OD POSLEDNÉHO VYDANIA IC JOURNAL. 

SKENOVANIE/ NAČÍTANIE VIN ČÍSLA  
Z TP ALEBO INÉHO DOKUMENTU
Nájsť vozidlo podľa VIN čísla teraz môžete aj bez nutnosti ručného 
prepisovania z TP alebo fotky/obrázku. Stačí tento obrázok nahrať 
do e-katalógu alebo priamo odfotiť mobilom či tabletom a e-CAT  
už z tejto fotky/obrázku VIN číslo “prečíta“.
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VYHĽADANIE PNEUMATÍK  
V POŽADOVANOM POČTE  
A V POŽADOVANEJ LOKALITE
Vyhľadanie pneumatík v požadovanom počte 
a v požadovanej lokalite

ZORADENIE VÝROBCOV  
PODĽA ABECEDY ALEBO  
POČTU POLOŽIEK 
Vo filtri naľavo si môžete vybrať, či budete mať 
výrobcov zoradených podľa abecedy alebo podľa 
počtu položiek zodpovedajúcich aktuálnemu 
výsledku vyhľadávania.

OKAMŽITÁ DOSTUPNOSŤ  
AŽ NA 8 LOKÁCIÁCH
Odteraz je možné nastaviť si zobrazovanie 
okamžitej dostupnosti až na ôsmich lokáciách 
súčasne. Veľmi jednoducho si tieto pre Vás 
dôležité lokácie zvolíte cez ikonu ozubeného 
kolesa.
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Komplexná
kalibrácia kamier
ako kľúčový faktor pre bezpečnú jazdu
Pokročilé asistenčné systémy pre vodičov (ADAS) sú technológie vozidla, ktoré vozidlu, vodičovi, cestujúcim a okolitému prostrediu zaručujú 
bezpečnejšiu jazdu. Technológie ADAS pripravujú cestu k autonómnym vozidlám. Hlavným cieľom ADAS je znížiť počet nehôd a zachrániť životy.

www.boschaftermarket.sk

Úroveň 0
Žiadna automatizácia
Vodič zaisťuje úlohy dyna-
mickej jazdy, aj keď sú k dis-
pozícii podporné systémy 
(napr. ABS alebo ESP)

Technológia ADAS sa obvykle delí na úrovne automatizácie

Úroveň 2
Čiastočná automatizácia
Prevzatie riadenia a zrýchlenie/spomalenie špecifické 
pre jazdný režim pomocou jedného alebo viacerých 
asistenčných systémov vodiča využívajúcich informácie 
o jazdnom prostredí s očakávaním, že vodič prevezme 
všetky zostávajúce aspekty úloh dynamickej jazdy

Úroveň 4
Pokročilá automatizácia
Vykonávanie všetkých aspektov úlohy dynamickej 
jazdy špecifickej pre jazdný režim automatizovaným 
systémom riadenia bez očakávania, že vodič zareaguje 
na žiadosť o zásah. Vozidlo pokračuje v automatickom 
riadení bez ľudskej reakcie.

Úroveň 1
Asistovaná jazda
Prevzatie riadenia alebo zrýchlenie/ spomalenie 
špecifické pre jazdný režim pomocou jedného asis-
tenčného systému vodiča využívajúceho informácie 
o jazdnom prostredie s očakávaním, že vodič prevez-
me všetky zostávajúce aspekty úloh dynamickej jazdy

Úroveň 3
Podmienená automatizácia
Vykonávanie všetkých aspektov úlohy  
dynamickej jazdy špecifickej pre jazdný 
režim automatizovaným systémom ria-
denia s  očakávaním, že vodič zareaguje 
na žiadosť o zásah

Úroveň 5
Plná automatizácia
Kompletné prevedenie všetkých aspektov 
úlohy dynamickej jazdy pomocou automati-
zovaného systému riadenia, ktorý  rovnako 
ako ľudský vodič zvláda všetky podmienky  
na ceste aj v okolitom prostredí

Senzory LIDAR
Automatizácia 3.úrovne 
Diaľničný pilot
Asistent v dopravnej zápche

Predná kamera
Asistent pre jazdu v jazdných pruhoch 
Zobrazenie rýchlostného limitu 
Adaptívne svetlá
Head up displej  
s rozšírenou realitou

ECU (elektronická 
riadiaca jednotka)
Bezpečnostné ovládanie (napr. ESP,ACC)
Centrálna procesorová jednotka pre
zlúčenie dát zo senzorov
Riadiaca jednotka motora a prevodovky 
Ovládanie bŕzd a svetiel

Senzor zadného radaru
Asistent zmeny jazdného pruhu
Asistent mŕtveho uhla  
Varovanie pri prejazde pruhu
Varovanie pri otvorení dverí

Predný radarový senzor
ACC
Asistent pre núdzové brzdenie
Funkcia Stop & Go

Kamera
pre okolie

Zadná
kamera

Asistent pri parkovaní  
a manévrovaní

360°

Asistent  
nočného videniaIČ
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Komplexná
kalibrácia kamier

Presná a efektívna 
kalibrácia Bosch
Existujú 2 typy kalibrácie ADAS:
Statická a dynamická. Zatiaľ čo väčšina vozidiel bude potrebovať buď jednu alebo druhú, niektoré vozidlá môžu potrebovať obe kalibrácie. Tu je 
rýchly prehľad rozdielov medzi dynamickou a statickou kalibráciou:

Dynamická kalibrácia
 f Vopred stanovená servisná jazda 5 až 30 kilometrov 
v nastavených rýchlostných intervaloch

 f Statická kalibrácia

 f V niektorých prípadoch môže byť pred procesom 
dynamické kalibrácia nutné predbežné zriadenie 
alebo statická kalibrácia

 f Ťažké prevedenie za zlého počasia predstavuje 
riziko pre autoservisy pri jazde vozidlom zákazníka 
mimo prostredia dielne

Statická kalibrácia
 f Umiestnenie kalibračných tabúľ alebo radarových 
reflektorov na vopred určené miesta v statickom 
prostredí dielne

 f Inicializovaná diagnostickým zariadením

 f Okrem diagnostického zariadenia vyžaduje 
kalibračné zariadenia a kalibračné tabule

Zariadenie DAS 3000 na kalibráciu 
systému ADAS nájdete aj v ponuke 
vybavenia dielní Inter Cars  
Index IC: 0 684 300 109  

Rozhodujúca je precízna rekalibrácia
Vďaka našim technickým znalostiam a rozsiahlym testom zaisťujeme 
presné meranie a istotu, že vozidlá budú rekalibrované v toleranciách 
podľa najprísnejších noriem výrobcu, a to hneď na prvýkrát.

Význam presnosti a precíznosti

Oblasti použitia pri kalibrácii asistenčných systémov vodiča

Oprava
po havárii

Nastavenie
geometrie

Servis Tuning Drobné
opravy

Hľadanie
závad

Výmena
skiel

Výmena
senzorov
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Dekarbonizácia  
motora vodíkom

ZARIADENIA HPS OD SPO-
LOČNOSTI GREENMOTOR 
MAJÚ VYSOKÚ ČISTIACU 
KAPACITU. POUŽITÍM INOVA-
TÍVNEJ TECHNOLÓGIE MÔŽE 
VODÍK CEZ SACIE POTRUBIE 
SPÁLIŤ AŽ DO 75 % KARBÓ-
NOVÝCH NÁNOSOV. TIETO 
BRÁNIA MOTORU V JEHO 
HLADKOM CHODE. S TÝMITO 
ZARIADENIAMI MÁTE  
MOŽNOSŤ POČAS JEDNEJ  
PROCEDÚRY V TRVANÍ  
1 HOD – 1,5 HOD. VYČISTIŤ 
CELÝ MOTOR VRÁTANE VÝ-
FUKOVÉHO SYSTÉMU, EGR 
VENTILU A FILTRA PEVNÝCH 
ČASTÍC DPF. V KONEČNOM 
DÔSLEDKU MÔŽETE DOSIAH-
NUŤ REDUKCIU EMISIE CO2 
AŽ O 70 %, ZMENŠIŤ  
SPOTREBU PALIVA O 15 %  
A ZLEPŠIŤ ÚČINNOSŤ  
A VÝKON MOTORA.

Dnešný spôsob jazdy v  súčinnosti s doprav-
nými podmienkami na cestách ako  sú obme-
dzovanie rýchlosti, kvalita paliva, náročnejšie 
emisné požiadavky a pomalá jazda za účelom 
šetrenia paliva prispievajú k zvýšenému zaná-
šaniu motora. V dôsledku uvedených faktorov 
sa stáva EGR ventil nepriechodným, dochá-
dza v upchávaniu DPF a zanášaniu turbodú-
chadla.

Na zabezpečenie správneho chodu motora je 
potrebné pravidelne odstraňovať karbónové 
nánosy. V súčasnej dobe sú známe dva roz-
dielne spôsoby na ich odstraňovanie. Prvý je 
finančne náročný a komplikovaný a pozostá-

va z demontáže všetkých motorových dielov, 
ich vyčistenia a následnej spätnej montáže.

Druhý spôsob je dekarbonizácia, t.j. zbave-
nie nánosov vodíkom cez sací trakt všetkých 
typov motorov.  Je to proces, ktorý sa aktívne 
využíva v mnohých krajinách ako napr. Fran-
cúzsko, Anglicko, USA, Mexiko, Švajčiarsko… 
Dekarbonizácia motora vodíkom je účinná 
pre zážihové a vznetové motory, automobily, 
dodávkové automobily, motocykle, traktory 
a poľnohospodárske stroje, stavebné a zem-
né stroje, dieselové generátory a plavidlá pri 
motoroch s objemom od 250 do 75 000 cm3.

K odstraňovaniu karbónových usadenín 
dochádza pridávaním vodíka do vzducho-
vo-palivovej zmesi motora a jeho následnom 
spaľovaní vo valcoch.. Zvyšovanie teploty 
spôsobí pulverizáciu  nahromadeného uhlí-
ka a jeho odvádzanie  vo forme výfukových 
plynov. Dochádza k odstráneniu vrstvy uhlíka 
v turbodúchadle, ventiloch motora, piestnych 

krúžkoch, DPF alebo FAP filtri, katalyzátore 
a celom výfukovom systéme. Tento proces má 
výrazný vplyv na  zvýšenie výkonnosti motora.
Iné  pozitívne účinky sú:

• podstatne predlžuje životnosť motora 
automobilu,

• odstraňuje nánosy karbónu vo všetkých 
typoch motorov,

• obnovuje výkon motora a optimalizuje 
jeho spotrebu,

• predchádza opotrebovaniu motora a po-
škodeniu finančne nákladných súčiastok 
( EGR, DPF, sviečky, ventily, vstrekovače, 
turbo…)

• znižuje dymovosť automobilu a tým 
výrazne uľahčuje absolvovanie povinnej 
emisnej kontroly

• zvyšuje krútiaci moment motora, zlepšu-
je akceleráciu pri nízkých otáčkách,

• znížuje hluk motora,
• čistí DPF a katalyzátor.
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Vodíkové dekarbonizačné  
zariadenie HPS 12V EASY
Technické vlastnosti:
• Napájanie: 12 V (z autobatérie)
• Rozmery:  šírka: 30 cm, hĺbka: 38 cm, výška*: 57 cm, výška**: 62 cm,  výška***: 95 cm
• Hmotnosť:  27 kg pri prázdnej nádrži ;  64 kg pri plnej nádrži vody
• Nádrž: 37 l demineralizovanej vody
• Priemer prepravných kolies: 125 mm, zaťaženie: 100 kg
• Elektrolyzér s deviatimi nerezovými platňami INOX 316L
• Hadica na vypúšťanie vodíka: 5 m
• Poistný ventil: 0,5 bar
• Mosadzné kliešte
• Káble s dĺžkou 2,80 m – prierez 25 mm, 520 A
• Indikátor napájania
• Digitálny časovač
• Materiály z nehrdzavejúcej ocele 316L pre celé zariadenie
• Skladovanie 0 °C
• Produkcia vodíka:  5 – 15L/min podľa výkonu motora

* výška od podlahy k vrchu nádrže
** výška od podlahy až po uzáver nádrže
*** maximální výška

Fotografia motora, ktorý mal zanesené 
ventily. Efekt dekarbonizácie je viditeľný na 
2. a 3. valci. Prvý, ktorý bol odstavený je stále 
zanesený.
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DIAGNOSTICKÉ
prístroje

PROFESIONÁLNE DIAGNOSTICKÉ PRÍSTROJE OD LAUNCH MAJÚ NA TRHU TAKMER 
30-ROČNÚ TRADÍCIU, A UŽ VIAC AKO 15 ROKOV PATRIA K SVETOVEJ ELITE

PROFESIONÁLNE
Profesionálne zariadenia zo série X-431 
v mnohých funkciách prekonávajú konku-
renciu známu na európskom a globálnom 
trhu, a to z hľadiska rýchlosti aj kvality 
diagnostiky automobilov. Všetky zariade-
nia X-431 majú funkciu automatického vy-
hľadávania všetkých informácií týkajúcich 
sa chyby čítania na internete (Google, You-
Tube ...). Pre odborníkov na diagnostiku je 
k dispozícii celá séria testerov X-431, ktoré 
sa vždy vyznačovali inováciami a veľkými 
výhodami pokročilých diagnostických elek-
tronických palubných systémov od viac 
ako 100 rôznych výrobcov automobilov. Na 
prvý pohľad sú všetky zariadenia v rodine 
X 431 veľmi podobné. 

LAUNCH tieto zariadenia delí do 3 skupín:

• profesionálne
• pokročílé
• základné

X-431 EURO TAB II

Do tejto skupiny patria EURO TAB II a EURO TAB III, ktoré na rozdiel od iných kategórií majú 
špeciálne online programovacie funkcie a schopnosť pracovať s dvoma zariadeniami: 2-kaná-
lovým simulátorom signálu a osciloskopom. Tento 4-kanálový osciloskop s TSGUN (čítačka 
a TPMS programátor) je súčasťou najpokročilejšieho zariadenia EURO TAB III. Obe zariadenia 
sú vybavené univerzálnymi diagnostickými hlavami (VCI), ktoré je možné použiť na diagnos-
tiku nákladných vozidiel, ako aj PASS THRU. V prípade EURO TAB III  je diagnostická hlavica 
- Smart Link C  ktorá dokáže pracovať v super diaľkovom diagnostickom režime.

Super Remote Diagnostics 
system (SRD) je systém pozo-
stávajúci z komunikačnej plat-
formy a dvoch hardware hláv, 
z ktorých jedna (Smart LINK 
B) sa používa na pripojenie  
akéhokoľvek diagnostického 
zariadenia, takže prostredníc-
tvom Smart Link C je možné 
naprogramovať ECU alebo inú 
diagnostickú funkciu na akom-
koľvek aute. Jeden poskyto-
vateľ Smart LINK B môže pod-
porovať mnoho  používateľov 
Smart LINK C.

X-431 EURO TAB III
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DIAGNOSTICKÉ
prístroje

POKROČILÉ

ZÁKLADNÉ PRÍSLUŠENSTVO LAUNCH

Do tejto skupiny patrí EURO TURBO. Je to 
zariadenie z najnižšej škály profesionál-
nych diagnostických prístrojov LAUNCH, 
ale stále vzbudzuje pozornosť dielní, najmä 
na niektorých európskych trhoch. Toto za-
riadenie funguje iba s tlačiarňou, testerom 
batérie BST 360, ako aj s TSGUN tz. Čítačkou 
a programátorom snímačov TPMS. Softvér 
Euro TURBO má podobne ako profesionál-
ne zariadenia funkcie inteligentnej diagnos-
tiky všetkých vozidiel, ktorá po načítaní VIN 
plne rozpozná konfiguráciu auta a v ňom 
nainštalované systémy. Automatický test 
stavu systému nájde chyby v testovanom 
aute. V protokole zobrazuje nájdené chy-
bové kódy s ich podrobným popisom a ich 
priradením k príslušnému ovládaču. TURBO 
zároveň

- identifikuje a číta informácie o ECU,
- vymaže poruchové kódy,
- má funkcie kódovania,
- vykonáva základné nastavenia.

Základná verzia Euro TURBO má 
tiež softvér pre dodávky ako 
Sprinter, Krafter a pod.  To-
muto zariadeniu chýba integ-
rovaná interaktívna databáza 
a možnosť testovania automo-
bilov s bezpečnostnou bránou 
(SGW).

X-431 TSGUN je profesionálny 
modul TPMS s integrovanou 
funkciou aktivácie seznzora, 
čítania a učenia.

VSP-600 je USB 
videoskop je 
ideálnym nástro-
jom na prezeranie 
a nahrávanie videí 
a obrázkov v ťažko 
dostupných 
miestach vášho 

vozidla

BST-360 je Bluetooth 
tester batérií, ktorý obsa-
huje pokročilú funkciu 
testu vodivosti, ktorá 
presne meria kapacitu 
prúdu batérie vozidla 
za studena a poskytuje 
zmysluplné výsledky.

O2-1 ScopeBox premeňte svoj X-431 EURO 
TAB III na 4-kanálový osciloskop. ScopeBox 
zachytáva nepravidelné krivky na obrazov-
ke pre ich analýzu na obrazovke EURO TAB 
III. Touto analýzou je možné zistiť rôzne 
chyby, napr. v senzoroch, aktuátoroch a  
obvodoch.

Do tejto skupiny patria Euro PRO 5 LINK 
a Euro PRO 5. Nemajú vyššie uvedené 
funkcie, ktoré majú pokročilé zariadenia. 
Napriek tomu spĺňajú požiadavky veľkého 
počtu dielní po celej Európe a dosahujú  rad 
Best Sealer. Tieto zariadenia rovnako ako 
pokročilé, pracujú aj so stacionárnymi a mo-
bilnými systémami ADAS. Podobne ako po-
kročilé zariadenia, aj Euro Pro 5 Link a PRO 
5 môžu spolupracovať s mnohými ďalšími 
komponentmi, ako sú: programovanie kľú-
čov  X-PROG 3, video sonda VSP 600, tester 
batérie BST 360, ako aj tlačiareň Beam WiFi. 
Pokročilé aj profesionálne zariadenia majú 
integrovanú interaktívnu databázu elek-
tronických automobilových komponentov 
s elektrickými schémami. Týmto spôsobom 
je diagnostik po prečítaní poruchy automa-
ticky  vedený krok za krokom, aby zistil hlav-
nú príčinu DDC. Systém  zobrazuje meracie 
body v elektrickej schéme chybného systé-
mu a zobrazuje nastavené hodnoty výrobcu. 
Podobne ako EURO TAB III a Euro TAB II, aj 
zariadenia série Professional majú mož-
nosť rozšíriť diagnostické možnosti  o (SGW) 
chránených systémov.

Počet výrobcov automobilov v databáze sa 
tu mierne znižuje na viac ako 80 diagnos-
tických softvérov, kde napríklad v prípade 
Euro TAB III táto suma dosahuje 113 značiek 
z celého sveta, čo umožňuje hĺbkovú diag-

nostiku ECU alebo komponentov používa-
ných v jednotlivých automobiloch. Samotná 
hĺbka diagnostiky sa medzi týmito zariade-
niami tiež líši. Osobitná pozornosť by sa tu 
mala venovať často sa stretávajúcemu pro-
tokolu DoiP. Týmto protokolom komunikuj-
te EURO TAB III a EURO TAB II, ale aj EURO 
PRO 5 LINK, ktorý je vybavený rovnakou 
diagnostickou hlavicou Smart LINK C ako 
Euro TAB III. Euro PRO 5 LINK je teda pripra-
vený aj na diagnostiku nákladných vozidiel 
a funkciu Pass Thru, ako aj na diagnostiku 
v SRD. 

Ohľadom dopytu na sortiment značky Launch 
neváhajte kontaktovať vášho obchodného 

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

v jesennej akcii vybavenia dielní. 

X-431 PRO5/2

X-431 EURO TURBO
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Zimná príprava 
s Autoland

Príprava auta na zimu vám 
umožní vyhnúť sa nepríjem-
ným prekvapeniam mrazi-
vých rán. Niektoré základné 
opatrenia pomôžu ochrániť 
auto pred negatívnymi vplyv-
mi zimných poveternostných 
podmienok. Môžu pomôcť 
predísť nepríjemnému 
zahmlievaniu okien alebo le-
peniu tesnení dverí a chrániť 
chladiaci systém auta.

Pamätajte tiež na pneumatiky a brzdy. Pred zimou je vhodný čas na vyčistenie kolies. Rýchle 
a jednoduché riešenie predstavuje prípravok na čistenie kolies s použitím špeciálnej kefy. 
Po umytí a vysušení by mali byť ráfiky chránené špeciálnym voskom. Posypová soľ z vo-
zovky v zime môže viesť ku korózii kolies z ľahkých zliatin. Vrstva takéhoto prípravku vydrží 
niekoľko týždňov a navyše ochráni ráfiky pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

V niektorých prípadoch je 
návšteva servisu nevyhnutná. 
Zimné podmienky zvyšujú 
riziko zlyhania batérie. Chyb-
ný môže byť aj zapaľovací 
systém – zapaľovacie sviečky 
alebo káble je lepšie vymeniť 
vopred. Týka sa to najmä áut 
na LPG. Autá s naftovým mo-
torom by mali mať pred zi-
mou vymenený palivový filter. 
Chladiaca kvapalina motora 
by sa mala vymeniť podľa 
návodu výrobcu automobilu.
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V zime nezabudnite na klimatizáciu

Hoci klimatizácia nefunguje pri teplotách pod nulou, oplatí sa ju pravidelne 
zapínať. Pomáha efektívne odparovať akúkoľvek paru a umožňuje, aby celý kli-
matizačný systém naďalej správne fungoval. Môžete si ho sami osviežiť pomocou 
špecializovaných produktov, ktoré pomôžu znížiť nepríjemný zápach. Je to ľahko 
použiteľná súprava, stačí vložiť plechovku dovnútra, odstrániť zámok a nechať 
auto niekoľko minút bežať. 

Kožené čalúnenie vo vašom aute sa oplatí pravidelne čistiť 
a impregnovať, aby sa koža navlhčila a chránila pred vlhkosťou 
a popraskaním, koža zostala mäkká, pružná a vyzerala ako nová.

Taktiež na estetiku interiéru v zime sa často nepamä-
tá. Hlboké gumené rohože sú zvyčajne najpraktickej-
šie – voda sa totiž po koberci nerozlieva. Vlhkosť je 
jednou z najnebezpečnejších vecí v zime: usadzuje 
sa na oknách, znižuje viditeľnosť a môže spôsobiť 
nepríjemný zápach.

Liekom na vážne, dlhotrvajúce problémy s parením 
okien či nepríjemným zápachom môže byť profesio-
nálne čistenie čalúnenia, prípadne ozónová úprava. 
Aplikácia prípravku proti zahmlievaniu okien môže 
dodatočne zvýšiť vašu istotu pri šoférovaní.

V zime je viditeľnosť 
veľmi dôležitá – preto 
sa oplatí použiť nevi-
diteľný stierač. Vytvára 
odolnú vrstvu na čel-
nom skle vášho auta, 
ktorá uľahčuje efek-
tívne odstraňovanie 
vody a ľadu. Naozaj 
to funguje! Najmä ak 
veľa cestujete mimo 
mesta. Pre ďalšie 
zlepšenie viditeľnosti 
môžete použiť aj na 
zadnú časť.
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Exkluzívne 
v Inter Cars

pneumatiky

V PONUKE INTER CARS NÁJDETE ŠIROKÉ PORTFÓLIO 
ZNAČIEK PNEUMATÍK, ČI UŽ PRE OSOBNÉ A NÁKLADNÉ 
AUTOMOBILY, ALE AJ PRE MOTOCYKLE A AGRO STROJE. 
PRIPRAVILI SME PRE VÁS ZOZNAM VŠETKÝCH ZNAČIEK 
RÔZNYCH KATEGÓRIÍ, ABY STE SPOZNALI NAŠU PONUKU 
A POMOHLI SME VÁM SA V NEJ ZORIENTOVAŤ.

Kormoran   
+ Dokonalá ovládateľnosť  
    aj pri vysokých rýchlostiach
+ Producent z koncernu Michelin
+ Krajina pôvodu – Srbsko,  
    fabrika Michelin

Laufenn „Made in Hankook“
+ Nová značka pneumatík Laufenn, ktorá sa začala predávať 
    v roku 2016 je dcérskou značkou známeho výrobcu pneumatík Hankook
+ Meno samotné je odvodené z nemeckého slova „Laufen“, čo v preklade
    znamená beh. Hankook v tejto značke spojil praktickú hodnotu s pevnými
    základmi, stabilným výkonom a štýlom. 
+ Laufenn ponúka produkty určené špeciálne pre európsky trh. Pneumatiky
    Laufenn sa vyrábajú v technologicky vysoko vybavenej fabrike v Maďarsku

Uniroyal
+ Pôvod značky – Belgicko
+ Patrí do koncernu Continental
+ Nový dizajn, moderná technológia
+ Stále bezpečná, aj na mokrej ceste

Kleber
+ Celá minulosť tejto spoločnosti je spojená s rokom 1910 
    a firmou BF Goodrich, kedy si založila pobočku vo Francúzsku
+ Už po roku z tejto továrne vyšla prvá pneumatika KLEBER
+ Pneumatiky KLEBER patria medzi obľúbené pneumatiky stredného
   segmentu a rovnako ako aj BF Goodrich patria k najpredávanejším
   značkám v Európe. Obe značky v súčasnosti vlastní firma Michelin
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Portfólio značiek pneu v Inter Cars
Skupina Značka  Segment  Krajina pôvodu

Vredestein
Vredestein MEDIUM Holandsko

APOLLO BUDGET India 

Michelin

Michelin PREMIUM EU

Kleber MEDIUM EU

BF Goodrich MEDIUM EU +USA

Kormoran BUDGET Srbsko

Continental

Continental PREMIUM EU

Uniroyal MEDIUM EU

Semperit MEDIUM EU

Barum BUDGET EU

Matador BUDGET EU

Pirelli Pirelli PREMIUM EU

Goodyear

Goodyear PREMIUM EU

Dunlop PREMIUM EU

Fulda MEDIUM EU 

Sava MEDIUM EU

Debica BUDGET EU

Kelly BUDGET EU

Bridgestone
Bridgestone PREMIUM EU,Japan

Firestone MEDIUM EU

Nexen NEXEN MEDIUM EU+Čína+Kórea

Hankook
HANKOOK MEDIUM EU+Kórea

LAUFEN BUDGET EU+Kórea,Čína

NOKIAN NOKIAN PREMIUM EU+RUS

YOKOHAMA YOKOHAMA PREMIUM Japonsko

KUMHO KUMHO MEDIUM Kórea

SUNFULL SUNFULL BUDGET Čína

PROFIL PROTEKTOR BUDGET Poľsko

COLLINS PROTEKTOR BUDGET Poľsko
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Castrol Service  
pomôžeme Vášmu servisu  
ZAČAŤ RÁSŤ

Vďaka nášmu programu pre značkové servisy môžete ľahko splniť požiadavky dnešného  
náročného trhu a nielen tak naplniť očakávania zákazníkov a náročné požiadavky na servis nových 
vozidiel, ale tiež zvládnuť riziká zníženej ziskovosti vyplývajúce z rastu prevádzkových nákladov. 
Náš program prinesie do Vášho podnikania pridanú hodnotu a pomôže Vám získať:

NÁRAST 
FAKTUROVANÝCH 
ČIASTOK

VIAC 
ZÁKAZNÍKOV

ZLEPŠENIE   
PREVÁDZKOVEJ  
EFEKTIVITY

SLUŽBA AKÉ VÝHODY TO ZNAMENÁ PRE VÁS?

Štandardné operačné postupy napomáhajú 
štandardizácii rôznych pracovných postupov v servise. 

• Trvalá a zvýšená spokojnosť zákazníkov

• Zvýšenie profesionality v činnostiach servisu

• Zvýšenie celkovej efektivitya zníženie prevádzkových nákladov

Pravidelné audity vykonáva popredná nezávislá 
agentúra z automobilového priemyslu. Ak dosiahnete 
70 a viac bodov, obdržíte certifikát na dva roky

• Certifikácia zvyšuje dôveru spotrebiteľov

• Zvyšuje reputáciu vášho servisu v zmysle kvality, profesionality a spokojnosti zákazníkov

• Pomáha prilákať nových zákazníkov a udržať stávajúcich

Poskytneme Vám vhodne vybrané materiály pre 
vonkajšiu a vnútornú reklamu značky, ktoré pokrývajú 
najdôležitejšie miesta kontaktu so zákazníkom

• Zlepšuje značkový imidž servisu a posilňuje informovanosť

• Podporuje uznanie servisu u zákazníkov ako aj ich vernosť

• Profesionálny vzhľad potvrdzuje u zákazníkov kvalitu Vami poskytovaných služieb

Našu záruku na motor ponúkame zákazníkom 
značkových servisov Castrol. Pokrýva poškodenie 
motora od dátumu registrácie po 12 mesiacov alebo do 
prekročenia 20 000 km. Pre prihlásenie do programu 
stačí, keď si zákazník nechá vymeniť olej za prémiový 
olej Castrol v značkovom servise Castrol.

• Bez rizika – záruku preberá zo 100 % Castrol

• Utvrdzuje zákazníka v kvalite Vašich služieb

• Napomáha nezávislým servisom prekonať neistotu zákazníkov a konkurovať aj veľkým 
OEM predajcom a franšízam

Digitálna ponuka: Aplikácia Google My Business, Nástroj 
pre vyhľadanie servisu, Digitálne materiály Online, 
školenia

• Vďaka novým a zdokonaleným online službám získava Váš servis profesionálny imidž

• Pomocou kombinovaných služieb môžu Vaši noví aj stávajúci zákazníci ľahšie nájsť Váš 
servis na internete

• Vedie k zvýšeniu digitálnej prevádzky a aktivite zákazníkov na Vašich stránkach

ABY SA ÚSPECH MOHOL STAŤ SKUTOČNOSŤOU, PONÚKAME VÁM:
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LUKÁŠ TONČO
Micromarketingový manager SK
Mobil: 0904 713 388     Email: castrol@ipsos.sk

PRIDAJTE SA K NAŠEJ SIETI 
CASTROL SERVICE
POMÔŽEME VÁŠMU SERVISU
PRIPRAVIŤ SA NA RAST



Pre všetkých náročných a

ŠETRNÝCH 
zákazníkov
Komponenty pruženia sú jedny z tých auto-
mobilových komponentov, o ktorých kvali-
te nemožno ani v najmenšom pochybovať. 
Bezpečnosť alebo dokonca život človeka 
závisí od ich odolnosti a správnej prevádzky. 
Problémom je, že produkty špičkových vý-
robcov sú pre menej majetných spotrebite-
ľov často nedosiahnuteľné. Menej uznávané 
značky zase často nespĺňajú najvyššie štan-
dardy kvality.

Ako nájsť rovnováhu medzi cenou a 
kvalitou? Dôverujte produktom, ktoré boli 
testované v profesionálnom laboratóriu!

„Značka REINHOCH je jedným z tých výrob-
cov, ktorých ponúkame zákazníkom s niž-
šími finančnými možnosťami. Ide o pro-
dukty, ktoré sa kvalitou výrazne nelíšia 
od popredných značiek, nie sú však také 
rozpoznateľné. Zväčša sa montujú do tro-
chu starších áut, ktorých majitelia sa chcú 
stále pohybovať v plne funkčnom aute, no 
bez výraznejších finančných výdavkov. In-
štaláciou produktov tejto značky sme si istí 
ich bezpečnosťou a reagujeme na potreby 
našich zákazníkov,” hovorí Karol Kukiełka 
zo servisu NOVA AUTO so sídlom v Dobrzy-
niewo Fabryczne.

Test kvality
Predtým, ako sa výrobky REINHOCH dosta-
nú k zákazníkom, sú testované podľa eu-
rópskych noriem ISO vrátane pevnostných 
skúšok, štruktúry materiálu a chemického 
zloženia, odolnosti voči poveternostným 
vplyvom a skúšok tvrdosti. Účelom týchto 
testov je zabezpečiť bezpečnosť a vysokú 
kvalitu produktov požadovaných v automo-
bilovom priemysle.

„Zákazníci, ktorým odporúčame montáž 
produktov REINHOCH, nekomentujú ich 
kvalitu ani zhoršenie komfortu jazdy. Au-
todiely od tohto výrobcu nám umožňujú 
osloviť nových zákazníkov. Uspokojivá je 
aj dostupnosť. Dokážeme nájsť ekvivalent 
takmer každému autu, ktoré príde do našej 
garáže” – hovorí Łukasz Błachowicz, zastu-
pujúci Carus.pl. Viac informácií o značke na 
https://reinhoch.eu/sk/

RAST CIEN JE PROBLÉM, KTORÝ SA TÝKA TAKMER VŠETKÝCH VRSTIEV SPOLOČNOSTI. ZVYŠUJÚCA 
SA INFLÁCIA A VYSOKÉ CENY POHONNÝCH HMÔT NÚTIA MAJITEĽOV ÁUT HĽADAŤ ÚSPORY, A TO AJ 
V OBLASTI ÚDRŽBY VOZIDIEL. KOMPONENTY, KTORÉ PONÚKAJÚ SPOĽAHLIVOSŤ ZA NÍZKY ROZPO-
ČET, SÚ TERAZ VEĽMI ŽIADANÉ – ZNAČKA, KTORÁ V TOMTO SMERE VYNIKÁ, JE REINHOCH.
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Odpruženie a systém riadenia sú prvkami vozidla, ktorých práca sa premieta 
do bezpečnosti a pohodlia jazdy.

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

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

Pri výbere dielov - vyberajte múdro.

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

ODPRUŽENIE A RIADENIE

WWW.REINHOCH.EU
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PHILIPS SYSTEMATICKY PRACUJE NA VÝVOJI  
RETROFITOV, KTORÉ MÔŽU ĽAHKO NAHRADIŤ  

HALOGÉNOVÉ ŽIAROVKY. SÉRIA ULTINON ESSENTIAL 
GEN2 LED JE URČENÁ PRE VOZIDLÁ 

  S INŠTALÁCIOU 12V, AKO AJ 24V

Spoločnosť Philips po prvýkrát predstavila 
technológiu LED retrofit na veľtrhu Auto-
mechanika 2016 vo Frankfurte. Tam bol 
uvedený nový rad svetelných zdrojov v mo-
torových vozidlách – retrofity. Ich dizajn je 
založený na halogénovej žiarovke, v ktorej 
sa vlákno a sklenená banka s plynom nahra-
dili LED diódou. Vďaka tomu môžete jedno-
ducho vymeniť doteraz používaný svetelný 
zdroj za najmodernejšie riešenie. 

Výrobky tohto typu ešte nezískali v Európe 
spoločnú ECE homologizáciu, ale ich pred-
nosti už ocenili mnohí špecialisti a vodiči 
po celom svete. Philips však neskončil s pr-
vou generáciou retrofitov. Táto technológia 
sa systematicky rozvíja. Ďalšími produktmi 
v tomto sortimente sú séria Ultinon Essen-
tial a séria Ultinon Pro9000

NOVÁ VERZIA TECHNOLÓGIE
Ďalšia generácia retrofitov LED od spoloč-
nosti Philips, Ultinon Essential gen2, vyniká 
mnohými praktickými riešeniami. Zavede-
nie kompaktného jednodielneho dizajnu 

e š t e viac zjed-
nodušuje ich montáž 
a inštaláciu do svetlometu pô-
vodne vyvinutého pre halogénové žiarovky. 
Napriek tomu, že v kryte sa nachádza zabu-
dovaný ovládač, výška celku je len 7,33 cm, 
čo je pri produktoch tejto cenovej kategórie 
unikátne. Okrem toho dizajnéri našli priestor 
aj na dvojitý chladiaci systém. Hliníkový šesť-
cestný chladič s piatimi pásmami na odvod 
tepla zaisťuje efektívne prúdenie vzduchu 
bez ohľadu na tvar svetlometu. Počas chodu 
motora jeho úlohu preberá aktívny systém 
s ventilátorom zabudovaným v hriadeli. 

VÝHODY INOVATÍVNEHO RIEŠENIA
Výhodou LED technológie oproti halogé-
novým žiarovkám je teplota farby – biela, 
podobná dennému svetlu. V tomto aspekte 
retrofity Philips Ultinon Essential dosiahli 
6500 K, čo je viac hodnota rovnaká ako pri 
xenónových svetlách. Vďaka použitiu vyso-
kokvalitných LED diód bolo možné získať ši-
roký a jasný svetelný lúč pri zachovaní ostrej 
hranice. Napríklad v H7 je koeficient FOM 

(Figure of Merit) 50 496, čo znamená vyššie 
parametre ako minimum v súčasnosti platné 
v rámci EÚ. Nové retrofity Philips Ultinon Es-
sential LED H7 sú dostupné ako: H1, H3, H4, 
H7, H11, hmlové H8/H11/H16, HB3/4 a HIR2. 
Všetky sú kompatibilné s inštaláciami 12V 
a 24V. 

HOMOLOGIZÁCIA RETROFITOV VO SVETE 
Výhody tejto technológie si všimli inžinieri 
z Korea Automobile Testing & Research In-
stitute. V dôsledku starostlivého výskumu 
a testovania bolo povolené používanie re-
trofitov H7 na kórejských verejných cestách. 
Povolenie pre retrofity Ultinon Essential LED 
H7 bolo prvým krokom k urýchleniu výsku-
mu a schváleniu ich používania ako náhrady 
za halogénové žiarovky, a to aj v Európskej 
únii. Legálnu jazdu s retrofitmi si dnes môžu 
užiť aj vodiči z Nemecka, Francúzska, Ra-
kúska a Chorvátska. Možnosť používať túto 
technológiu na verejných cestách v týchto 
krajinách vyplýva z ich vnútroštátnych záko-
nov vydaných príslušnými dopravnými úrad-
mi. To znamená, že retrofity môžu inštalovať 
majitelia presne definovaných modelov – 
osobných automobilov a karavanov registro-
vaných v krajinách, kde platia tieto zákony. 

Dúfajme, že už čoskoro sa budú môcť aj 
naši vodiči tešiť z technologického pokroku 
a retrofity budú schválené aj u nás, pretože 
lepšia viditeľnosť spoza volantu nepochybne 
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

Spoločnosť Philips dobýva 
trh s automobilovým osvetlením  

SVOJÍM ĎALŠÍM RADOM
RETROFITOV LED
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Kompresory zo série OSRAM TYREinflate sú 
praktické, ľahké a kompaktné zariadenia, na-
vrhnuté pre pohodlné skladovanie a prepra-
vu. Všetky boli vyvinuté tak, aby poskytovali 
maximálnu funkčnosť, pohodlnosť a odol-
nosť. Trojmetrový navíjací kábel uľahčuje 
pripojenie a skladovanie, plochý kryt zaisťu-
je stabilitu pri pumpovaní a veľké ovládacie 
tlačidlo umožňuje jednoduché ovládanie, 
napríklad chodidlom. Praktická odkladacia 
priehradka na boku pomáha udržať poria-
dok a umožňuje bezpečné uloženie hadice.

PODĽA POTREBY MÁ VODIČ 
NA VÝBER RÔZNE PRODUKTY

TYREinflate 200 je 
najjednoduchší mo-
del, má analógový ma-
nometer a umožňuje 
nahustiť pneumatiku 
za menej ako 5 minút 
(pre 13” pneumatiku až 
do 2,4 bar). Verzia TY-
REinflate 450 je prístroj 
s digitálnym displejom, 
ktorý zvyšuje presnosť 
a uľahčuje odčítanie vý-
sledku. Po dosiahnutí vhodného tlaku vďaka 
zabudovanej funkcii auto-stop kompresor 
sám prestane pumpovať a zapamätá si na-
stavenú hodnotu pre ďalšie použitie. Čas 
nahustenia pneumatiky auta je do 3,5 minú-
ty. V horších svetelných podmienkach príde 
vhod možnosť využiť LED svetlo a závitový 
konektor umožní dosiahnuť aj nevhodne 
umiestnené ventily pneumatík.

TYREinflate 1000 je najrýchlejší kompre-
sor v ponuke OSRAM. Pneumatiku dokáže 
nafúknuť za 2 minúty (13” až do 2,4 bar). 
Veľký digitálny displej s indikátorom nafu-

kovania umožňuje 
sledovať postup 
práce a mosadzný 
konektor so závi-
tom zaručuje spo-
ľahlivú prevádzku 
a dlhú životnosť. 
Vďaka praktickému 
gombíku na rýchle 
nastavenie tlaku 
a automatickému 
zastaveniu pri do-
siahnutí požado-
vanej hodnoty je 
nafukovanie intuitívne a bezproblémové. 
Balenie obsahuje aj praktické vrecko, latexo-
vé rukavice a náhradné čiapočky.

OSRAM TYREin-
flate Connect 650 
je najnovší kom-
presor z ponuky. 
Dá sa ovládať po-
mocou aplikácie 
v telefóne. Kom-
presor stačí pre-
pojiť so smartfó-
nom cez Bluetooth 
a do pamäte sa 
dá uložiť správna 
hodnota tlaku až 
pre päť vozidiel. 
Údaje o tlaku sa dajú stiahnuť automaticky 
po zadaní modelu auta a rozmeru pneuma-
tiky, alebo zadať manuálne. Nafukovanie sa, 
samozrejme, automaticky ukončí po dosiah-
nutí nastaveného tlaku.

TYREinflate 2000 je najmenší z ponúka-
ných produktov. Ide o bezkáblový akumulá-
torový kompresor určený predovšetkým pre 
cyklistov a motorkárov. Zariadenie s veľmi 

tenkým a kompaktným 
dizajnom sa zmestí aj do 
malých priehradiek. Vďa-
ka špeciálnemu držiaku, 
ktorý je súčasťou balenia, 
sa dá pripevniť aj na rám 
dvojkolesového vozidla. 
Prístroj je nabíjaný cez USB 
port, preto môže fungovať 
aj ako power banka, takže 
ho môžete použiť na nabí-
janie telefónu alebo table-
tu. Okrem toho má tento 
model aj vstavanú baterku. TYREinflate 2000 
dokáže nafúknuť pneumatiku bicykla do 2 
minút.

DODATOČNÁ VÝBAVA A PRÍSLUŠENSTVO 
K PNEUMATIKÁM OD SPOLOČNOSTI OSRAM

Vďaka sade adaptérov možno kompresory 
OSRAM použiť na hustenie pneumatík moto-
cyklov, bicyklov, prívesov a dokonca aj det-
ských kočíkov. Nezanedbateľnou výhodou 
najmä v dovolenkovom období je možnosť 
využitia prístrojov tejto série na nafúkanie 
športového príslušenstva, napríklad lôpt 
alebo hračiek do vody. 
Kompresory nie sú jediné výrobky OSRAM 
určené pre pneumatiky. Spolu s nimi výrob-
ca ponúka vodičom profesionálny gélový 
tmel – TYREseal 450. Tento ľahko použiteľný 
produkt (bez potreby použitia náradia a zdvi-
hákov) umožňuje rýchlu opravu pneumatiky 
a pokračovanie v jazde až do 200 km. Gél do-
káže utesniť dierky až do priemeru 6 mm a je 
bezpečný pre senzory TPMS. TYREseal bol 
vyvinutý v súlade s normou OE a je kompati-
bilný so všetkými kompresormi TYREinflate. 
Je dostupný ako samostatný produkt alebo 
spolu s analógovým kompresorom 
(TYREseal KIT).

AJ KEĎ NA VÄČŠINE ČERPACÍCH STANÍC NÁJDEME 
KOMPRESORY, KTORÝMI DOKÁŽEME SKONTROLOVAŤ 
A V PRÍPADE POTREBY DOPLNIŤ TLAK V PNEUMATI-
KÁCH, JE VEĽMI POHODLNÉ MAŤ TOTO ZARIADENIE 
VŽDY PO RUKE. PRENOSNÉ KOMPRESORY MÁ VO 
SVOJEJ PONUKE AJ SPOLOČNOSŤ OSRAM.

Viacúčelové kompresory 
OSRAM TYRE
INFLATE
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Spoločnosť Inter Cars prichádza s doplnením ponuky  
v segmente batérií. Rozšírili sme ponuku značky Yuasa  
o batérie pre vozidlá osobné či nákladné. Yuasa Battery  
Europe Ltd je dcérskou spoločnosťou svetoznámej GS Yuasa 
Corporation, jedného z najväčších svetových výrobcov batérií  
a svetového lídra v oblasti kvality a inovácií. 

GS Yuasa Group pozostáva zo 65 dcérskych 
spoločností a 33 pobočiek v krajinách po ce-
lom svete. Od svojho založenia v roku 1895 
skupina GS Yuasa neustále prispieva k eko-
nomickému rozvoju a zlepšovaniu životnej 
úrovne prostredníctvom vývoja a výroby ba-
térií, systémov napájania a osvetľovacích za-
riadení. Skupina GS Yuasa vznikla v roku 2004 
po fúzii medzi Japan Storage Battery Co. Ltd 
a Yuasa Corporation. Spoločnosť GS Yuasa 
so sídlom v japonskom Kjóte je hlavnou silou 
na trhu ako popredný výrobca energetických 
systémov novej generácie, ktoré zahŕňajú 
nielen použitie vo vozidlách, ale aj širokú šká-
lu oblastí, od morských hlbín až po letecký 
a kozmonautiku, aby uspokojili čoraz sofisti-
kovanejšie potreby. 
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.

Yuasa je jedným z najväčších svetových vý-
robcov olovených a lítium-iónových (Li-ion) 
batérií. Už viac ako 30 rokov je Yuasa Battery 
Europe Ltd popredným európskym dodáva-
teľom batérií a voľbou číslo jedna z hľadiska 
kvality, výkonu a spoľahlivosti. Yuasa Battery 
Europe Ltd pozostáva z piatich obchodných 
spoločností a jednej spoločnosti na výro-
bu batérií. Z ich predajných a distribučných 
centier vo Swindone, Miláne, Lyone, Madride 
a Düsseldorfe a najmodernejšieho výrobného 
závodu v Ebbw Vale vo Veľkej Británii dodáva 
Yuasa na európske trhy široký sortiment vyso-
kokvalitných batérií a príslušenstva.
 
Výrobcovia vozidiel požadujú to najlepšie, 
takže v drvivej väčšine vyhovujú Batérie GS 
Yuasa ako štandard: 

Automobilový priemysel: BMW, Daihatsu, 
Daimler, Ford, Fiat, General Motors, Honda, 
Hyundai, Infiniti, Isuzu, Land Rover, Lexus, 
Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, 
PSA Peugeot Citroen, Renault, Subaru, Suzu-
ki, TATA, Toyota 
Motocykle: Aprilia, BMW, Ducati, Harley-Da-
vidson, Honda, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, 
MV Agusta, Piaggio, Suzuki, Triumph, Vespa, 
Yamaha.

GS Yuasa Battery Germany GmbH používa 
medzinárodne uznávaný Systém mana-
žérstva kvality ISO 9001 a poskytuje rámec 
pre konzistentný výkon a spoľahlivý servis 
v dodávke automobilových motocyklových 
a priemyselných batérií.

Technológia a kľúčové  
produkty GS Yuasa sa  
nachádzajú v každej sfére:
• Doprava 
• Pohotovostné napájacie 

systémy 
• Priemyselné napájacie 

systémy
• Letecký a kozmický  

priemysel 
• Osvetlenie a infraštruktúra

Japonská 
PRECÍZNOSŤ
MIERI na náš trh  

s batériami
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YUASA YBX®  
Automobilové batérie  
novej generácie

YUASA YBX®  
bežné automobilové  
batérie

YBX® séria 9000 – AGM 
Až 360 000 štartov motora
Navrhnuté a skonštruované pre vozidlá s pokroči-
lou technológiou, ako je Štart – Stop
• Regeneratívne brzdenie a rekuperácia energie
• Znížená spotreba paliva a nižšie emisie
• Maximálna bezpečnosť s konštrukciou odolnou 

voči poliatiu a žiadna voľná kyselina
• Rad obsahuje 6 batérií

YBX® séria 7000 – EFB
Až 270 000 štartov motora 
Navrhnuté a skonštruované pre vozidlá s pokročilý-
mi technológiami ako napríklad Štart – Stop  
• Lítium-karbónová prísada pre lepšie  

nabíjanie a výkon
• Znížená spotreba paliva a nižšie emisie 
• Odporúčaná voľba pre vozidlá, ktoré absolvujú 

množstvo pravidelných krátkych jázd ako sú 
taxíky a dodávkové vozidlá

• Rad obsahuje 14 batérií

• Kvalita, výkon a špecifikácie  
originálneho vybavenia (OE).

• Úplne bezúdržbové
• Dodávané nabité a pripravené na montáž
• Navrhnuté s vylepšenými bezpečnostnými  

funkciami vrátane integrovanej poistky proti 
plameňu a rukoväte na prenášanie

YBX® séria 5000
Až 50 000 štartov motora
• pre vozidlá s vysokými nárokmi na energiu
• Veko odolné proti prevráteniu pre väčšiu  

bezpečnosť
• Ideálne pre chladné počasie 
• Prémiová voľba pre vynikajúci výkon
• Rad obsahuje 21 batérií 

YBX® séria 3000
Až 30 000 štartov motora z Pre vozidlá  
so štandardnými požiadavkami na výkon
• Prídavné dosky pre vyšší štartovací výkon 
• Veko odolné proti prevráteniu pre väčšiu  

bezpečnosť 
• Rad obsahuje 37 batérií 

YBX® séria 1000
Až 20 000 štartov motora
• Pre vozidlá so základnými požiadavkami  

na energiu
• Rad obsahuje 11 batérií
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Šetríme palivo  
so systémom 
START-STOP

Veľa závisí od individuálneho štýlu jazdy, 
napr. včasné zaradenie rýchlosti významne 
prispieva k zníženiu spotreby. V tomto ohľa-
de je však nápomocná aj technológia, a to 
v podobe štart-stop systému.

STRUČNÁ HISTÓRIA ŠTART-STOP SYSTÉMU

Pri zrode myšlienky automatického štart-
stop systému stála kedysi kríza s cenami 
ropy, ktorá mala za následok potrebu úspor-
ných opatrení. Prvý automatický štart-stop 
systém vynašla v polovici 70. rokov 20. sto-
ročia Toyota. Svoje verzie štart-stop systému 
predstavili v 80. rokoch 20. storočia aj Vol-
kswagen a Audi. Nová generácia systémov 
potom prišla v roku 2000. Táto sofistikovaná 
a odolná technológia znamenala začiatok 
úspešného príbehu štart-stop systému.
V závislosti od štýlu jazdy môže technológia 
štart-stop dosiahnuť úsporu paliva až na 
úrovni 15 %. Účinnosť systému je však závis-
lá od mnohých faktorov vrátane oblasti po-
užitia. Pri používaní v mestskom prostrední 
zabezpečuje automatický štart-stop systém 
vypnutie motora pri zastavení. Počas dlhých 
ciest po diaľnici je prirodzene menej účinný.

VYSOKÉ NÁROKY NA BATÉRIU

Spoľahlivé napájanie elektrických spotre-
bičov počas vypnutia motora je veľmi ná-
ročné. Preto je základom každého dobre 
fungujúceho štart-stop systému moderná 
olovená batéria. Jedinými technológiami 
batérií, ktoré dokážu čeliť výzvam automa-
tických štart-stop systémov, sú batérie AGM 
a EFB.

EFB BATÉRIE – PRE ZÁKLADNÉ ŠTART-STOP 
SYSTÉMY

EFB Batérie (EFB znamená „Enhanced Flo-
oded Battery“) sú vhodné na napájanie vo-
zidiel so základnými automatickými štart-
stop systémami. Koncepcia EFB batérií je 
ďalším vývojovým stupňom bežných olove-
ných batérií. Viaceré vylepšenia na úrovni 
komponentov pomáhajú predĺžiť životnosť 
týchto batérií. Nízky vnútorný odpor EFB 
batérií zaručuje vysokú výdrž na úrovní cyk-
lov a zlepšuje stabilitu v náročných oblas-
tiach použitia, medzi ktoré patrí napríklad 
štart-stop systém – v porovnaní s bežnými 
štartovacími batériami vydržia dvakrát viac 
nabíjacích cyklov.

AGM BATÉRIE – PRE POKROČILÉ ŠTART-
STOP SYSTÉMY

Čo sa týka vozidiel s automatickými štart-
stop systémami s rekuperáciou (spätným 
získavaním) brzdnej energie alebo vozidiel 
s nadštandardnou výbavou a sofistikova-
ným príslušenstvom, AGM batérie (AGM je 
skratka pre „Absorbent Glass Mat“) ponúka-

jú v porovnaní s bežnými štartovacími baté-
riami vyššiu schopnosť zvládať tieto vysoké 
nároky na výkon.

AGM batérie sa vyznačujú vynikajúcimi 
vlastnosťami pri štarte za studena. Zabez-
pečujú výkonné štartovanie motora, ktoré 
podporuje skrátenie doby chodu štartéra. 
Vďaka ich vysokej schopnosti dobíjania a vy-
sokému výkonu pri nižšom stave nabitia je 
možné teplý motor vypnúť a znovu naštarto-
vať niekoľkokrát v krátkych intervaloch bez 
rizika objavenia sa komplikácií pri opätov-
nom štartovaní. Pokiaľ ide o ich životnosť, 
AGM batérie majú tiež značné výhody oproti 
tradičným štartovacím batériám. V porovna-
ní s bežnými štartovacími batériami dokážu 
vydržať trikrát viac nabíjania. Keďže elektro-
lyt je v AGM batériách viazaný v absorpčnom 
sklenenom rúne, sú odolné voči náročným 
podmienkam, voči vytekaniu a nevyžadujú 
údržbu. Ak je vo vozidle už nainštalovaná 
AGM batéria, musí byť vždy vymenená za inú 
AGM batériu. Prechod z EFB batérie na AGM 
batériu však možný je. Môže zvýšiť účin-
nosť automatického štart-stop systému, čo 
následne povedie k efektívnejšej spotrebe 
paliva.

Úspora paliva bola a naďalej 
ostáva dôležitým aspektom 
jazdy - nielen z hľadiska 
ochrany životného prostre-
dia. Je tiež prínosom pre 
vašu peňaženku. 
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OE
ORIGINÁLNE
NÁHRADNÉ DIELY

Istý štart, to je akumulátor
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Olovené batérie Exide budú 
v  búdúcnosti zohrávať

KĽÚČOVÚ
úlohu

Spoločnosť Exide Technologies je všeobec-
ne uznávaná ako popredný inovátor v ob-
lasti technológie batérií pre štart-stop sys-
témy. Spoločnosť Exide ako OEM partner 
najvýznamnejších výrobcov automobilov 
v roku 2004 vyvinula a uviedla na trh prvú 
európsku AGM batériu (Absorbent Glass 
Mat), po ktorej v roku 2008 nasledovala aj 
prvá EFB batéria (Enhanced Flooded Batte-
ry). Spoločnosť sa snaží neustále zlepšovať 
výkon svojich produktov. Napríklad „Carbon 
Boost® 2.0“ predstavuje jedinečnú receptú-
ru chemických látok, ktorú spoločnosť Exi-
de vyvinula pre svoje rady Premium a EFB. 
Vďaka bezkonkurenčnej rekuperácii energie 
a výnimočnej schopnosti dynamického na-
bíjania sú Exide EFB batérie, na rozdiel od 
väčšiny ostatných značiek, odporúčané pre 
vozidlá využívajúce rekuperačné brzdenie. 
Z hľadiska výkonu tiež ponúkajú značné vý-
hody pre bežné mestské vozidlá, akými sú 
taxíky, vozidlá záchranných služieb a vozidlá 
poskytujúce služby v uliciach. 

Príchod elektrifikácie
Niektoré nové vozidlá kombinujú výhody 
spaľovacieho motora a elektromotora. Va-
rianty tohto riešenia sa klasifikujú ako mild/
full/plug-in hybridy. Na studené štartovanie 

motora sú naďalej najlepším riešením olo-
vené batérie. 

Elektrický pohon má však odlišné požiadav-
ky. Na prevádzku vysokovýkonných elektro-
motorov je nevyhnutné vyššie napätie, od 
48 V do viac ako 400 V. Aj keď sa na elektrický 
pohon môžu používať špecializované olove-
né batérie, nové lítium-iónové batérie majú 
výhodu vďaka nízkej hmotnosti a rýchlej-
šiemu nabíjaniu. V súvislosti s touto novou 
technológiou však stále pretrvávajú výzvy 
týkajúce sa zníženia počiatočných výrob-
ných nákladov a nájdenia praktického rieše-
nia recyklácie.

Olovené batérie v elektrických vozidlách
12 V olovené batérie sa už ukázali byť ne-
vyhnutné vo väčšine plne elektrických mo-
delov ako pomocná jednotka k hlavnému 
zdroju napájania. Najmä v prípade poruchy 
vysokonapäťového bloku udržiava nezávislý 
okruh doplnkových batérií nepretržité na-
pájanie všetkých kritických bezpečnostných 
funkcií pokročilých asistenčných systémov 
vodiča (ADAS). Musíte mať možnosť zastaviť 
vozidlo a vystúpiť z neho, čo znamená, že 
systém ADAS a zámky dverí musia byť ne-
ustále napájané. Pre tento účel je 12 V olo-

vená batéria tým najbezpečnejším riešením. 
Toto oddelenie napájania, ktoré sa stáva 
súčasťou všetkých vozidiel s veľkou závislos-
ťou od ADAS, bude v budúcnosti ešte dôleži-
tejšie pre zabezpečenie prevádzky systémov 
bez vodiča.

Trh s náhradnými dielmi a súčasný 
park ľahkých úžitkových vozidiel
Približne jednu tretinu európskeho parku 
ľahkých úžitkových vozidiel tvoria v súčas-
nosti vozidlá vybavené štart-stop systémom. 
Zároveň sú novšie automobily vybavené 
väčším počtom elektrických zariadení ako 
kedykoľvek predtým. Elektrický systém mo-
derného vozidla závisí od použitia správnej 
batérie a rovnako nevyhnutným je aj presné 
prispôsobenie originálnych dielov. Vďaka 
aplikácii Exide na vyhľadávanie batérií ale-
bo online portálu sa táto úloha stáva jed-
noduchšou. Za účelom rýchlej identifikácie 
vozidla a výberu tej najvhodnejšej batérie 
stačí v aplikácii zadať evidenčné číslo alebo 
číslo podvozku. Keďže spoločnosť Exide je 
originálnym výrobcom OE, môžete si byť istí, 
že naše náhradné diely sú vyrábané v rovna-
kých továrňach a za použitia rovnakých vy-
sokokvalitných procesov ako originál.

PO ZAVEDENÍ ŠTART-STOP SYSTÉMOV 
NA ZAČIATKU 21. STOROČIA PREŠLI 
TRADIČNÉ AUTOMOBILOVÉ BATÉRIE 

VÝRAZNÝMI ZMENAMI. NÁROKY NA BA-
TÉRIU SA ZINTENZÍVNILI V DÔSLEDKU 
ZVÝŠENÉHO POČTU ŠTARTOV, KTORÝ 

SA ČASOVO PRELÍNAL S VYŠŠOU  
ÚROVŇOU VYBAVENIA VOZIDIEL.

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

Štart-Stop a rekuperačným 
brzdovým systémom.

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

www.exidegroup.com

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

so základnou výbavou, tak aj pre tie 
s vyšším dopytom po energii.
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BRZDOVÉ
kotúče SHW
SHW – JEDEN Z NAJDLHŠIE ETABLOVANÝCH 
VÝROBCOV BRZDOVÝCH KOTÚČOV NA SVETE

Spoločnosť Inter Cars ide vždy cestou zlepšovania služieb  
a portfólia produktov a dielov pre svojich zákazníkov.  
Preto s potešením oznamujeme rozšírenie segmentu  
bŕzd o kotúče SHW. SHW je jednou z mála spoločností  
na svete, ktorá môže vystopovať svoje korene späť  
za neuveriteľných 650 rokov až do roku 1365! 

SHW spočiatku začala ťažiť železnú rudu a vykonávať tavia-
ce činnosti v okolí oblasti Konigsbronn, Nemecko, ktoré bolo 
miestom zrodu závodu SHW (Schwabische Huttenwerke, 
v preklade Švábska huta). V roku 1696 bol významný míľnik 
v prvých rokoch rastu SHW založením ich prvého a účelovo po-
staveného závodu v Tuttlingene v Nemecku.

Často prehliadaná spoločnosť v roku 1925 predstavila prototyp 
auta, ktorý bol z hľadiska dizajnu a konštrukcie o desaťročia 
dopredu. Vozidlo sa vyznačovalo ľahkým hliníkovým podvoz-
kom, hliníkovými panelmi karosérie a nezávislým zavesením, 
z ktorých mnohé by sa v sériových vozidlách nevideli ďalších 
dvadsať rokov.

V roku 1950 nastal zlom a SHW sa začalo 
zameriavať predovšetkým na výrobu brzdo-
vých kotúčov vo svojom závode v Tuttlinge-
ne, Ludwigstal, Nemecko. 

SPOLUPRÁCA S PORSCHE 
Pre SHW prišiel významný September 1964 
bol prvým pohľadom na svet na Porsche 
911, ktoré sa stalo cez noc úspechom a dlho-
dobou legendou na trhu výkonných áut.  911 
mala všetko; výkon, ovládateľnosť, spoľahli-
vosť a samozrejme neuveriteľné krivky, kto-
ré ponúkali nadčasovú príťažlivosť.  V tom 
čase sa SHW a Porsche spojili, aby vyvinuli 
prvý brzdový kotúč s vnútorným vetraním, 
ktorý sa objavil už v roku 1966 na modeli 
911 S. Spoločnosť SHW neostala len pri spo-

lupráci s automobilkami len s PORSCHE, ale 
rozšírila ju aj o BMW MOTORSPORT.

SPOLUPRÁCA S BMW 
BMW vždy vytváralo bohatú históriu v moto-
ristickom športe. Od GT Racing, DTM, WTCC 
a F1 ich odhodlanie a vášeň súťažiť pravde-
podobne pomohli položiť základy pre ich 
dobre známe sériové autá „M model“, ktoré 
si ako Porsche 911 navždy zapísali miesto 
v automobilovej histórii.  V roku 1993 SHW 
a BMW začali spoločný vývoj vôbec prvého 
„brzdového kotúča“ pre motoristický šport.   
Od prvého konceptu v roku 1993 prináša 
SHW to, čo bol pôvodne produkt odvodený 
od motoristického športu, na trh cestných 
áut.  V roku 2008 spoločnosť SHW investo-

vala do novej linky a nástrojov, aby mohla 
vyrábať „brzdové kotúče“ pre sériové vo-
zidlá . Rok 2019 je ďalším míľnikom viac ako 
1 000 000 kompozitných brzdových kotúčov 
(Pin-Drive) vo výrobe za rok!

V roku 2020 SHW uvádza na trh SHW Perfor-
mance, aby vstúpila na automobilový trh 
s náhradnými dielmi. Uvedenie na trh sa 
zhoduje s vymenovaním a otvorením jeho 
americkej pobočky pôsobiacej v Irvine v Ka-
lifornii.  SHW Performance, priama náhrada 
originálnych brzdových kotúčov. Spoloč-
nosť SHW je hrdá na to, že ponúka identické 
produkty, odborné znalosti a služby priamo 
spotrebiteľovi a poskytuje prístup k skutoč-
ným náhradným dielom OEM.  
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SHW PERFORMANCE vyrába jednodielne 
a dvojdielne ventilované rotory kotúčových 
bŕzd. Aplikácia vozidla automaticky určuje, 
aký štýl, zloženie a typ rotora kotúčovej brz-
dy je k dispozícii, pretože SH ponúka iba sku-
točnú priamu náhradu za továrensky dodá-
vaný kotúč. Pre vozidlá s menším výkonom 
bude viac než postačovať ventilovaný mo-
noblokový rotor kotúčovej brzdy vyrobený 
z liatiny. Pri vozidlách, ktoré kladú vyššie po-
žiadavky na potrebnú brzdnú silu, sa upred-
nostňuje ľahká, kompozitná, plne plávajúca 

dvojdielna konštrukcia. Pre vozidlá s men-
ším výkonom bude viac než postačovať ven-
tilovaný monoblokový rotor kotúčovej brzdy 
vyrobený z liatiny. Pri vozidlách, ktoré kladú 
vyššie požiadavky na potrebnú brzdnú silu, 
sa uprednostňuje ľahká, kompozitná, plne 
plávajúca dvojdielna konštrukcia.

Kvalita je kľúčovou zložkou, ktorá zaručuje 
dlhodobú opakovanú spoľahlivosť. Kľúčo-
vým prvkom (a pozoruhodnou výhodou, 
ktorú má SHW oproti konkurencii) je výhoda 

obsiahnuť každý krok výroby pod jednou 
strechou. S vlastným výskumným a vývojo-
vým zariadením až po zlievareň kovov a au-
tomatizované obrábacie centrá je SHW sku-
točne zodpovedná za každý krok výroby od 
konceptu až po inštaláciu

VÝNIMOČNÁ TECHNOLÓGIA 
OCHLADZOVANIA

Na rozdiel od iných výrobcov bŕzd vyvinula 
spoločnosť SHW Performance  vylepšenie 

konštrukcie kotúča posunutím kolíkového 
spojenia trecieho krúžku s hliníkovým zvo-
nom kotúča smerom od stredu k okraju, čo 
má za následok obrovské zisky ochladzova-
nia. Tento výhodný dizajn ponúka až 50% 
výhodu chladenia v porovnaní s tradičnými 
dizajnmi. Vďaka väčšiemu prúdeniu vzduchu 
je teplo generované na povrchu trecieho 
krúžku (cez brzdové doštičky upínajúce sa 
pri brzdení) odvádzané rýchlejšie a efektív-
nejšie, čím sa dramaticky znižuje vnútorná 
teplota jadra a povrchová teplota celého 
kotúča . Vďaka unikátnemu patentovanému 
dizajnu je navyše dosiahnutá ďalšia úspora 

hmotnosti vďaka plytkým hliníkovým kotú-
čovým zvonom.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
A KONTROLA KVALITY

Finálny kúsok tejto rozsiahlej skladačky sa 
dokončuje postupom povrchovej úpravy. 
Každý brzdový kotúč musí mať na povrchu 
nanesený špeciálny náter, ktorý zaisťuje pre-
dovšetkým vysokú úroveň odolnosti proti 
korózii. 

Počas tejto poslednej fázy je proces neustá-
le monitorovaný, aby sa zabezpečilo: 
- Testovanie odolnosti proti korózii.
- Testovanie priľnavosti k povrchu.
- Kontrola hrúbky povlaku.
- Vizuálna kontrola konečného 
   produktu pred odoslaním.  

Táto úroveň detailov zaisťuje, že každý brz-
dový kotúč spĺňa alebo prekračuje očakáva-
nia internej kontroly kvality SHW, čo zaruču-
je zákazníkom, že pri dodaní nedostanú nič 
menšieho než dokonalosť.
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SACHS
Peformance
PREČO SI NA TUNING VYBRAŤ PRODUKTY 
SACHS PERFORMANCE?

ZNAČKA SACHS PERFORMANCE JE SYMBOLOM KVALITNÝCH TUNINGOVÝCH 
PRODUKTOV OD SPOLOČNOSTI ZF, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ AJ NA TRHU  
NÁHRADNÝCH DIELOV V RÁMCI PONUKY ZF AFTERMARKET.  
PATRIA MEDZI NE AJ PRVKY SYSTÉMU PRUŽENIA  
A PREVODOVÉHO SYSTÉMU. 

Inovatívna pretekárska technológia, ktorú 
značka SACHS Performance vyvinula vďaka 
dlhoročným skúsenostiam v motošporte, sa 
pretavila do rozsiahlej ponuky pre trh s ná-
hradnými dielmi. Táto ponuka poskytuje ne-
štandardné adaptačné možnosti vodičom 
hľadajúcim športový zážitok. Značka ponú-
ka náhradné diely pre tuning najvyššej kva-
lity, ktoré sa navyše jednoducho a intuitívne 
montujú. Je to ideálne riešenie nielen pre 
výkonnú jazdu, ale aj pre každého vodiča, 
ktorý by chcel bezpečne a efektívne urobiť 
svoje vozidlo športovejším.

PRODUKTY SACHS PERFORMANCE MAJÚ 
ZVÝŠENÚ ODOLNOSŤ V POROVNANÍ  
SO ŠTANDARDNÝMI DIELMI A VYZNAČUJÚ 
SA JEDNODUCHOU MONTÁŽOU NAMIESTO 
ORIGINÁLNYCH KOMPONENTOV

Pilierom ponuky sú prevádzkové kompo-

nenty systému pruženia a prevodového 
systému, napr. podvozkové sady (podvozky 
Coilover) a spojky (vrátane športových spoj-
kových súprav, prítlačných kotúčov spojky, 
spojkových tanierov s trecím materiálom zo 
spekaného kovu alebo sád s plným zotrvač-
níkom určených na preteky). Za ich výrobu 
je zodpovedné oddelenie ZF Race Engine-
ering, ktoré zabezpečuje najvyššiu kvalitu 
produktov a ich plnú kompatibilitu. Jedným 
z použitých riešení je Plug and Play montáž 
(„namontovať a používať“) – to znamená, že 
náhradné diely SACHS Performance sú do-
konale zladené a stačí ich len namontovať 
namiesto štandardných dielov. Ak je potreb-
né elektrické pripojenie, budú diely vybave-
né príslušnými konektormi. Tuning vozidla 
je vďaka tomu jednoduchý, rýchly a zvládne 
ho každý profesionálny mechanik. Jazda 
autom sa tak stáva jedinečným športovým 
zážitkom.

COILOVER PODVOZOK (CSS) UMOŽŇUJE  
NASTAVIŤ VÝŠKU KAROSÉRIE  
NA POŽADOVANÚ ÚROVEŇ A DOLADIŤ  
PARAMETRE TLMIACEJ SILY

Jedným z vlajkových produktov značky 
SACHS Performance sú Coilover podvozky 
(CSS), ktoré poskytujú dynamiku a špor-
tový výkon pri zachovaní komfortu jazdy. 
Vďaka starostlivo vyvinutému mechanizmu 
si jednoducho nastavíte požadovanú výšku 
odpruženia vozidla a silu tlmenia tlmičov – 
môžete to urobiť jedným kliknutím. Nezávis-
lá korekcia svetlej výšky a sily tlmenia vám 
tiež umožňuje získať až 20 rôznych nastave-
ní – od „mäkkých“ po „tvrdé“.

Všetky komponenty podvozku boli preskú-
šané a vylepšené v spolupráci s najlepšími 
tuningovými špecialistami, servisnými part-
nermi ZF na okruhu Nürburgring a inžinier-
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mi zo ZF Race Engineering GmbH. Disponu-
jú tiež TÜV certifikáciou (nemecká kvalita 
a certifikácia Asociácie technického dozo-
ru). To znamená, že boli testované v ťažkých 
podmienkach a spĺňajú očakávania aj tých 
najnáročnejších vodičov v oblasti tuningu.

ŠPORTOVÉ SPOJKY SACHS PERFORMANCE 
SÚ ODOLNÉ VOČI VYŠŠIEMU TEPELNÉMU 
ZAŤAŽENIU A PRISPÔSOBENÉ PRENOSU 
ZVÝŠENÉHO KRÚTIACEHO MOMENTU

Ponuka SACHS Performance sa vyznačuje 
aj v oblasti spojok určených pre športové 
a tuningové vozidlá. Mnoho vodičov, ktorí 
využívajú svoje autá na maximum, zisťu-
je, že továrenské spojkové súpravy nie sú 
schopné prenášať zvýšený krútiaci moment, 
znášať vyšší výkon a prevádzkovú teplotu, 
v dôsledku čoho sa opotrebúvajú rýchlejšie, 
než sa očakávalo. Problémom je aj odolnosť 

spojky pri športovejšej jazde, keď je prera-
ďovanie rýchlejšie a častejšie. Odpoveďou 
na tieto problémy sú spojky SACHS Perfor-
mance. Technológie použité pri ich výrobe 
zaisťujú zvýšenú odolnosť voči dynamickým 
zmenám prevodových stupňov a prenos 
zvýšeného krútiaceho momentu motora, čo 
je kľúčové pri jazde na pretekárskej dráhe 
alebo po chiptuningu.

Spojky SACHS Performance navyše vynikajú 
aj materiálmi použitými pri ich výrobe. Sú 
mimoriadne odolné voči vysokým teplo-
tám, vďaka čomu sa spojka neprehrieva ani 
pri športovom štýle jazdy. Spojkové kotúče 
SACHS Performance sa vyrábajú s použitím 
rôznych trecích materiálov. V ponuke znač-
ky sú diely určené na štandardné použitie 
– v tomto prípade je na ich výrobu použitá 
vylepšená organická zmes s obsahom medi, 
ktorá poskytuje komfort jazdy, a zároveň za-

ručuje odolnosť pri teplote cca. 300-350°C. 
Špeciálnu úlohu však zohrávajú spojkové 
kotúče SACHS Performance z trecieho ma-
teriálu zo spekaného kovu. Použitý materiál 
si zachováva svoje vlastnosti pri teplotách až 
do 550°C, čo je obzvlášť dôležité počas jazdy 
na pretekárskej dráhe. Za zmienku stojí, že 
vybrané spojkové sady SACHS Performan-
ce obsahujú aj spojkové kotúče so zabudo-
vanými tlmičmi vibrácií, ktoré sa používajú 
v prípadoch, keď si tuning auta vyžaduje 
výmenu dvojhmotového zotrvačníka za plný 
zotrvačník.

Prečo si na tuning  
zvoliť produkty SACHS 
Performance?
Vďaka ľahko inštalovateľným dielom SACHS  
Performance je tuning vozidla rýchly, jednoduchý  
a zvládne ho každý profesionálny mechanik.  
V ponuke značky sú náhradné diely na zavesenie  
a hnacie ústrojenstvo. Zistite viac  
na aftermarket.zf.com
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Bezpečnosť vodiča je vždy tou najvyššou 
prioritou, a preto certifikované oddelenie 
manažmentu kvality febi prísne testuje všet-
ky brzdové súčiastky podľa najrôznejších 
požiadaviek a noriem. Zákazníkom febi po-
núka širokú škálu súčiastok pre brzdy - od 
kotúčov a doštičiek až po bubny a čeľuste. 
Vďaka viac ako 2 750 komponentom pre ob-
ľúbené vozy nájdu veľkoobchodníci a servi-
sy u febi všetko, čo potrebujú.

NEUSTÁLE SA ROZŠIRUJÚCI PROGRAM
Febi pokrýva viac ako 98 % európskeho vo-
zového parku (vozy od roku 2000 a novšie). 
Sortiment je rozširovaný s každým novým 
vozidlom, ktoré je uvedené na trh. Cieľ je 
jasný: dokonalá rovnováha medzi výkonom, 
komfortom a životnosťou. 

AKO FEBI ZARUČUJE SVOJU KVALITU

• Dynamometrické skúšky, vrátane kontrol 
brzdného výkonu, hluku a opotrebovania

• Fyzikálne a chemické skúšky tvrdosti, 
pevnosti v šmyku a stlačiteľnosti

• Kontrolovanie ohľadom slabnutia bŕzd, 
tepelnej vodivosti a chovania pri opotre-
bovaní

• Rozsiahle kontroly prichádzajúceho 
tovaru prostredníctvom náhodného 
testovania vzoriek

PRE TICHÉ A EFEKTÍVNE BRZDY
Všetky brzdové doštičky febi majú pozitíva 
a vlastnosti dielov OE - niekedy ich dokonca 
prekračujú. Aby sa minimalizovali nepríjem-

né javy, ako sú hluk alebo vibrácie, použí-
vajú doštičky febi k „vyladeniu“ upravené 
hrany a/alebo drážky.

Existuje tiež rad podložiek, ktoré možno na-
montovať na oceľovú nosnú doštičku, aby 
ďalej tlmili a absorbovali akékoľvek vibrá-
cie vznikajúce medzi brzdovou doštičkou 
a strmeňom. Niektoré brzdové doštičky sú 
dodávané tiež s antivibračnými klipmi alebo 
pružinami, ktoré minimalizujú vôľu medzi 
doštičkami a strmeňom, čím tlmia vibrácie.

OD SUROVÍN PO PRECÍZNE PRODUKTY
Brzdové kotúče febi sú vyrábané podľa naj-
vyšších štandardov procesom tavenia sivej 
liatiny, ktorá sa skladá zo zmesi nových a re-
cyklovaných surovín kombinujúcich kovové 
kompozity. Výsledkom je brzdový kotúč s vy-
sokou tepelnou odolnosťou a optimálnymi 
tlmiacimi vlastnosťami, ktoré potláčajú 
vibrácie a nepríjemný hluk.

PRI BRZDENÍ SA POČÍTA KAŽ-
DÝ CENTIMETER. Z TOHTO 
DÔVODU PONUKA FEBI PO-
ZOSTÁVA LEN Z KVALITNÝCH 
PRODUKTOV ZODPOVEDAJÚ-
CICH OE, KTORÉ ZARUČUJÚ 
STOPERCENTNÝ BRZDNÝ 
ÚČINOK ZA VŠETKÝCH  
JAZDNÝCH PODMIENOK. 

ZÁRUKA VÝROBCU FEBI
„Náš prísľub kvality - vaša pridaná hodno-
ta“  Aby vo febi zdôraznili vysoké štandardy 
kvality produktov, poskytujú na všetky svoje  
náhradné diely trojročnú záruku  
výrobcu - tá prekračuje zákonnú  
záruku.  

BODKA.
Stála kvalita.
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www.febi.com

Pri brzdení sa počíta každý centimeter. Z tohto dôvodu sa sortiment brzdových komponentov 
febi skladá iba z produktov, ktoré spĺňajú požiadavky kvality OE.

Ponúkame viac ako 2 750 trecích prvkov brzdového systému pre obľúbené modely áut, ktoré 
poskytujú viac ako 98% pokrytie všetkých vozidiel v oblasti brzdových doštičiek a kotúčov 
v Európe a na trhu od roku 2000. febi ponúka distribútorom a autoservisom všetko, čo potrebujú.

Vaše číslo 1 v brzdách
Po naskenovaní QR kódu si môžete pozrieť 
video s ponukou novej brzdy febi. Je k dispozícii 
aj online na youtube.com/ferdinandbilstein

Konzistentná kvalita. Bodka!
Náhradné diely Febi pre brzdový systém

SOLUTIONS 
MADE IN GERMANY



Jedným z popredných trendov, ktorý v sú-
časnosti ovplyvňuje automobilový priemy-
sel, je snaha o trvalo udržateľný a ekolo-
gický rozvoj. Spoločnosť Brembo podniká 
konkrétne kroky, aby prostredníctvom eko-
logickejších technologických riešení zabez-
pečila ešte zodpovednejšiu výrobu, znížila 
emisie znečisťujúcich látok a zmiernila 
následky klimatických zmien. Zmena kon-
štrukcie a materiálov použitých pri výrobe 
komponentov brzdového systému je dobrý 
spôsob, ako znížiť neodpruženú hmotnosť 
vozidla, a takto zredukovať množstvo ener-
gie potrebnej na jeho pohon a spotrebu pa-
liva. Jedným z riešení spoločnosti Brembo, 
vyvinutých pre trvalú udržateľnosť, sú dvoj-
dielne plávajúce brzdové kotúče, nitované 
a co-cast. Majú špecifické výhody oproti 
jednoliatemu (jednodielnemu) brzdovému 
kotúču. 

MENŠIA HMOTNOSŤ, NIŽŠIE SPAĽOVANIE, 
NIŽŠIE EMISIE 
Štandardné jednoliate brzdové kotúče sú 
zvyčajne vyrobené z liatiny. Dvojdielne 
riešenia, akými sú plávajúce kotúče, majú 
naopak hliníkový náboj a liatinovú brzdnú 
plochu. Použitie týchto ľahkých materiá-

lov znižuje hmotnosť kotúča až o 30%, čo 
následne znižuje spotrebu paliva a tým aj 
emisie. Na druhej strane spôsob spojenia 
príruby kotúča s brzdnou plochou umožňu-
je nebadateľný axiálny pohyb, čo spôsobuje 
rozšírenie brzdnej plochy bez deformácie 
príruby. Príruba kotúča a brzdná plocha sú 
dva samostatné prvky spojené pomocou 
upínacích puzdier. 

Plávajúce kotúče predstavené začiatkom 21. 
storočia sa spočiatku používali iba v luxus-
ných, športových a superšportových autách. 
V posledných rokoch sa kompozitné brzdo-
vé kotúče vyrobené z dvoch rôznych mate-
riálov začali používať aj v autách strednej 
triedy. 

Nitované brzdové kotúče sa v porovnaní 
s plávajúcimi kotúčmi skladajú z hliníkové-
ho náboja a liatinovej brzdnej plochy, ktoré 
sú spojené oceľovými nitmi. Brembo vyvi-
nulo ešte jeden typ brzdového kotúča. Ten 
pozostáva z oceľového náboja a liatinovej 
brzdnej plochy – ide o tzv. co-cast kotúč. 
V tomto prípade boli tieto dva prvky spojené 
v procese spoločného odlievania. 

UV NÁTER – OCHRANA KOTÚČOV  
A ÚSPORA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Povrch kotúča je pokrytý vrstvou vyrobenou 
použitím UV technológie, ktorá zaručuje 
vyššiu odolnosť voči vlhkosti a teplotám. 
Okrem toho je UV náter riešením, ktoré 
vzniklo na vodnej báze a nevyžaduje pou-
žitie žiadnych rozpúšťadiel, čím ušetrí až 98 
% energie a emisií v porovnaní s bežnými 
nátermi. 

Oceľová príruba umožňuje znížiť hmotnosť 
kotúča približne o 15% v porovnaní s jed-
nodielnym kotúčom rovnakej veľkosti. Pre 
dodatočné zníženie hmotnosti má príruba 
co-cast a nitovaných kotúčov hrúbku 2,5 
mm, nie 7,5-9 mm ako bežná liatinová prí-
ruba, a to pri zachovaní rovnakej účinnosti 
kotúča. 
Vďaka zníženiu hmotnosti kotúča všetky 
kompozitné riešenia zaručujú efektívnejšie 
využitie výkonu motora, zníženie spot-
reby paliva a emisií výfukových ply-
nov. Tým sa zlepšujú jazdné 
vlastnosti vozidla, zvyšu-
je sa presnosť jazdy 
a stabilita auta.

NIŽŠIA HMOTNOSŤ, ROZŠÍRENIE BRZDNEJ PLOCHY, VYŠŠIA ODOL-
NOSŤ VOČI VLHKOSTI A TEPLOTÁM – OBJAVTE RIEŠENIA BREMBO 
PROSPEŠNÉ PRE VAŠE VOZIDLO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

brzdové kotúče
Dvojdielne
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Dobrodružstvo začína tu. 
bremboparts.com

Tu
sve

t objavov

začína

Vyberte originál

Exkluzívne riešenia Brembo

Zníženie hmotnosti

Nižšia spotreba a emisie

Výnimočný výkon,

len pre vozidlá Jaguar Land Rover.

Jednoduché rozhodnutie. Montážou Brembo OE 
priamo z nášho balenia dodáte svojmu 

autu kvalitu, na ktorú ste zvyknutí.

Brembo ponúka náhrady, ktoré sú rovnako spoľahlivé 
a 100% vlastnej produkcie ako pôvodné vybavenie.

Či už vymieňate akýkoľvek diel, 
vymeňte ho za správny. Nie je nič lepšie.

Pre vodičov áut Jaguar Land Rover, ktorí sa neuspokoja 
s obyčajnosťou. Jedinečná séria Prime vás posunie ďalej.



REVOLUČNÉ BRZDOVÉ DOŠTIČKY FERODO S TECHNOLÓGIOU FUSE+ POSKYTUJÚ MAXIMÁLNU ÚČINNOSŤ BRZDENIA, DLHÚ ŽIVOTNOSŤ 
DESTIČIEK A KOTÚČOV, ZNÍŽENIE PRÁŠENIA A CERTIFIKOVANÚ KVALITU OE VÝROBKOV. INOVATÍVNE RIEŠENIE OD FERODO SPÁJA MAXI-
MÁLNU ÚČINNOSŤ BRZDENIA A MAXIMÁLNY KOMFORT V JEDNOM PRODUKTE.  

Brzdové doštičky s technológiou Fuse+ boli 
vyvinuté v Technickom centre FERODO Cha-
pel-en-le-Frith vo Veľkej Británii. Sú vyrobe-
né z nového, špičkového trecieho materiálu, 
ktorého vývoj trval tri roky. Tento materiál 
prináša vysoký brzdný výkon typický pre lát-
ky s nízkym obsahom ocele, a taktiež vysoký 
komfort organických materiálov NAO. Fuse+ 
doštičky sa vyrábajú v súlade s OE normami 
vo fabrikách FERODO v Európe.

STAROSTLIVO VYBRANÉ MATERIÁLY
Trecia zmes týchto brzdových doštičiek ob-
sahuje kombináciu viac ako 20 starostlivo 
vybraných komponentov, čo má za následok 
bezkonkurenčný brzdný výkon bez typických 
nedostatkov, akými sú napr. hluk, znížená 
životnosť doštičiek a kotúčov či nadmerné 
prášenie. Ďalšou výhodou Fuse+ doštičiek je 
unikátna technológia FERODO Eco Friction 
s nulovým obsahom medi. Ide o riešenie, kto-
ré dodatočne znižuje emisie prachu a znečis-
ťujúcich látok o 60%. 

Technológia Fuse+ znamená začiatok úplne 
novej éry brzdenia pre profesionálov, prete-
kárske tímy a spotrebiteľov, ktorí sa spolieha-
jú na brzdové doštičky FERODO. S touto no-
vou technológiou nemusíme strácať niektoré 
dôležité brzdné vlastnosti, aby sme dosiahli 
iné. „Teraz si naši zákazníci môžu vychutnať 
to najlepšie z oboch svetov,“ zdôrazňuje Da-
vid Coimbra, manažér pre brzdové systémy 
v Tenneco DRiV EMEA Motorparts. Doštičky 
Fuse+ sú ďalším krokom v 125-ročnej histórii 
prelomových inovácií spoločnosti FERODO, 
ktorá pokračuje v tradícii zavádzania OE tech-
nológií na trh s náhradnými dielmi. V roku 
1922 sa firma FERODO stala prvým dodáva-
teľom trecích obkladov pre prvomontáž (OE) 
pre sériovo vyrábané automobily, 
v roku 1956 vynašla brzdovú 
doštičku pre kotúčové brzdy. 
Dnes uvádza ďalšiu 
inováciu – Fuse+ 
brzdové doštičky, 
prvé, ktoré vypĺňajú 

medzeru medzi účinnosťou brzdenia  a maxi-
málnym komfortom. Brzdové doštičky FERO-
DO s technológiou Fuse+ sú teraz dostupné 
pre mnohé prémiové modely automobilov 
od značiek ako Audi, BMW, Mercedes-Benz 
a Volkswagen. Každá brzdová doštička je do-
dávaná kompletne so všetkým potrebným 
príslušenstvom pre rýchlu a jednoduchú in-
štaláciu.

Revolučná
technológia

BRZDOVÉ DOŠTIČKY FERODO S TECHNOLÓGIOU FUSE+
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Účinné a komfortné brzdenie   

www.ferodo.com

Spojte to najlepšie z oboch svetov. Brzdové doštičky v technológii Fuse + sú novým 
univerzálnym riešením, ktoré spája najvyšší komfort jazdy a vynikajúcu brzdnú silu.
Vďaka zlepšenému pocitu z brzdového pedála, aktívnej redukcii hluku a nulovej 
medenej konštrukcii sa brzdové doštičky Fuse + zastavia hladko a sú ekologické. 
A to všetko so zvýšenou odolnosťou, ktorá zaisťuje dlhšiu životnosť.

 
   

VYBERTE SI ÚČINNOSŤ.

ÚČINNÉ A KOMFORTNÉ BRZDENIE 

Ferodo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tenneco Inc. alebo jednej alebo viacerých 
jej dcérskych spoločností v jednej alebo viacerých krajinách.



SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET UŽ DLHÉ ROKY PONÚKA 
OPRAVNÉ SADY PRE SUCHÉ DVOJITÉ SPOJKY. NA JESEŇ 2018 SA V 
PORTFÓLIU OBJAVILA NOVINKA. IDE O MOKRÚ DVOJITÚ SPOJKU PRE 
PREVODOVKY DQ 500 POUŽÍVANÚ V AUTOMOBILOCH ZNAČIEK AUDI, 
VOLKSWAGEN A ŠKODA.

LUK
REPSET
2CT

MOKRÉ ALEBO SUCHÉ?
O použití vhodného typu spojky rozhoduje 
predovšetkým maximálny krútiaci moment 
generovaný motorom. Suché spojky sú v sú-
časnosti vhodné v rozsahu do 350 Nm (napr. 
Fiat/Alfa Romeo). Mokré spojky môžu prená-
šať krútiace momenty väčšie ako uvedené, 
pretože sú permanentne chladené olejom. 
Takéto riešenie so sebou prináša určité 
ťažkosti, pretože pri prevádzke sa v oleji za-
čínajú objavovať rôzne druhy znečistenia, 
napríklad piliny. Preto je nutná pravidelná 
údržba a interval výmeny oleja je zvyčajne 
cca. 60 tisíc km. Suché spojky sú v tomto as-
pekte bezúdržbové.

KONŠTRUKCIA
Mokrá dvojitá spojka pozostáva z dvoch ne-
závisle pracujúcich spojok K1 a K2. Sú uzav-
reté v košoch so 4-6 štítmi v každej súpra-
ve, v závislosti od dizajnu. Všetko to pláva 
v chladiacom oleji. Ak je jedna zo spojok 
zapnutá, druhá musí zostať voľná v dôsled-
ku súčasného záberu dvoch prevodových 
stupňov v prevodovke. Spojka K1 ovláda 
párne prevody a K2 nepárne prevody, t.j. 
prevodovka má 2 hriadele spojky umiestne-
né jeden v druhom.

VÝMENA
Ako pri každom modernom riešení, výme-
na vyžaduje použitie kompletnej opravnej 
sady, ako aj vhodného montážneho 

nástroja a diagnostického testera, ktorý 
zvládne adaptačný proces. Opravná sada 
LuK RepSet 2CT, číslo 602 0018 00, obsahuje 
všetky potrebné komponenty pre technolo-
gickú výmenu spojky v prevodovke DQ 500. 
Na výmenu je potrebná spojka, olejový kryt, 
poistné krúžky a kompletná sada podložiek. 
Okrem toho Schaeffler obohatil súpravu 
o ihlové ložisko, ktoré stabilizuje spojku voči 
kľukovému hriadeľu. Výmena tohto prvku je 
povinná pri každej demontáži prevodovky. 
Montáž spojky, správne nastavenie podlo-
žiek a presné osadenie olejového krytu s te-
flónovým tmelom si vyžaduje použitie špe-
ciálneho náradia, číslo 400 0540 10. Takáto 
súprava obsahuje potrebné komponenty, 
ktoré zaručujú bezproblémovú opravu.

Sada náradia na výmenu 
dvojitej spojky LuK RepSet 
2CT č. 400 0540 10

Zloženie DMF 
dvojitej spojky 
a hriadeľov 
spojky DQ 500

Vonkajšia štruktúra a komponenty 
mokrej dvojitej spojky
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DOBRE NAVRHNUTÉ

Inovácia, ktorá vyniká.

Pred viac ako 130 rokmi vynašiel zakladateľ 	rmy FAG Friedrich Fischer guľový mlyn. 
Bol to základ, na ktorom sme postavili kvalitu našej výroby ložísk, a ktorú sa snažíme 
každým dňom zlepšovať a zvyšovať – pre našich zákazníkov aj pre nás samých.

Viac informácií::
www.schae�ler.com/a�ermarket



Komfort a úspornosť sú v dnešnom svete jednými z najdôležitejších kritérií pri výbere 
vozidla. Ide o hlavné dôvody, prečo sa dvojspojkové prevodovky čoraz častejšie objavu-
jú v moderných pohonných systémoch. 

Spoločnosť Valeo, jeden z lídrov v oblasti 
inovácií v automobilovom priemysle, sa ak-
tívne podieľa na vývoji technológie dvojitej 
spojky a jej produkty sa štandardne obja-
vujú na montážnych linkách výrobcov po 
celom svete. Doteraz na trhu s náhradnými 
dielmi ponúkalo Valeo komponenty pre 
systémy KIA a Hyundai so suchou dvojitou 
spojkou (DDC).  

KOMFORT A ÚČINNOSŤ 
Dvojspojkové prevodovky kombinujú kom-
fort automatického radenia prevodových 
stupňov s vysokou účinnosťou prenosu krú-
tiaceho momentu a zníženou spotrebou pa-
liva. V závislosti od modelu dosahujú v po-
rovnaní so štandardnými riešeniami o 5-7% 
lepšie výsledky.

Kľúčovým prvkom systému zodpovedného 
za prenos pohonu je dvojitá spojka špe-
ciálnej konštrukcie v suchej alebo mokrej 
technológii (v závislosti od požiadaviek). 
Doplnkovým prvkom systému zabezpeču-
júcim komfort znížením vibrácií a hluku je 
dvojhmotový zotrvačník, ktorý sa dizajnovo 
mierne líši od zotrvačníkov, ktoré nájdeme 
v klasických pohonných systémoch. 

Dvojitá spojka pozostáva z dvoch spojko-
vých doštičiek a svoriek namontovaných 
na dvoch spojkových hriadeľoch, z ktorých 
jeden je umiestnený v druhom. Riadiaca jed-

notka predpovedá správanie vodiča zarade-
ním alebo podradením prevodového stupňa 
pomocou jednej zo spojok. Vďaka tomu ne-
dochádza k prerušeniu prenosu krútiaceho 
momentu – ako v prípade tradičného prera-
ďovania v jednospojkových prevodovkách. 
To zvyšuje kontrolu vodiča nad vozidlom 
a umožňuje dynamickejšiu, no zároveň ply-
nulú jazdu. 

V prípade mokrých spojok je možné pre-
nášať relatívne vyššie krútiace momenty 
a pracovať vo vyšších rozsahoch otáčok mo-
tora ako v prípade suchých dvojspojok. Je 
to spôsobené tepelnými vlastnosťami spoj-
kových tanierov, ktoré sú ponorené v prevo-
dovom oleji.

LEPŠIA DOSTUPNOSŤ VÝMENY
Komplexná ponuka Valeo zahŕňa okrem 
dvojitých spojok prispôsobených konkrét-
nym pohonným jednotkám aj dvojhmo-
tové kolesá pôvodne používané v týchto 
pohonných jednotkách. Niet pochýb o tom, 
že dopyt po komponentoch pre inovatívne 
pohonné systémy bude rásť s tým, ako sa na 
našich cestách objavia stále novšie modely 
vozidiel. Najmä technológia dvojitej spojky 
umožní vykonávať opravy na vozidlách, kto-
ré boli predtým nedostupné pre nezávislé 
autoservisy. Podieľajúc sa na vývoji tech-
nológie dvojitej spojky, Valeo ponúka ďalšie 
riešenia pre inovatívne pohonné systémy. 

Okrem uvedeného produktu poskytuje Va-
leo širokú škálu školení vo forme webinárov, 
videí a montážnych návodov, ktoré umož-
ňujú plne profesionálnu opravu spojky.

NOVINKOU NA TRHU NÁHRADNÝCH DIELOV JE 
PONUKA KOMPONENTOV SYSTÉMU DVOJITEJ 
MOKREJ SPOJKY (DWC), KTORÉ NÁJDETE  
NAPRÍKLAD VO VOZIDLÁCH ZNAČIEK  
RENAULT, FORD, BMW A MERCEDES.

Pre dvojspojkové 
PREVODOVKY
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BEZ TAJOMSTIEV
Rozvody motora

UVÁDZAME ĎALŠIE TIPY OD ODBORNÍKOV CONTINENTAL  
V SÚVISLOSTI S PROBLÉMAMI PRI ÚDRŽBE ROZDVODOV.

Nová napínacia kladka je iná  
ako stará a nedá sa napnúť 
SADA ROZVODOVÉHO REMEŇA CT1168K1/WP1/WP2 PRE ZNAČKY AUDI,  
SEAT, ŠKODA A VW (RÔZNE MODELY 1.4 - 2.0 L TDI COMMON RAIL, EA288)

Zvuky z rozvodového mechanizmu 
SADA ROZVODOVÉHO REMEŇA CT1134, CT1139 A VŠETKY VHOD-
NÉ SADY PRE ZNAČKY AUDI, SEAT, ŠKODA A VW (RÔZNE MODELY 
1.2-2.0 L TDI COMMON RAIL, EA189)

Dodaná napínacia kladka V56390 vyzerá 
inak ako kladka namontovaná vo vozidle.  
Zdá sa, že nie je možné ju napnúť tak, ako je 
to popísané v montážnom návode.

Výrobca vozidla používa dve rôzne verzie 
kladiek. Aj v sade Continental môžete nájsť 
jeden alebo druhý variant.

Pri napínaní rozvodového remeňa je kľúčové nielen zarovnanie 
hriadeľov na značkách (obr. 3, 4 a 5). Treba taktiež uvoľniť koleso 
vačkového hriadeľa a koleso vysokotlakového čerpadla (obr. 4 
a 5). V opačnom prípade nebude napätie remeňa rovnomerne 
rozložené na celý remeňový pohon, čo sa premietne do nežela-
ného tlaku remeňa na valčekové dráhy. V dôsledku toho môžu 
valčeky vydávať hluk a ložiská sa môžu poškodiť. Jasne rozpo-
znateľnými príznakmi tohto defektu sú úlomky látky remeňa 
na valčekoch, odreniny na povrchu zadnej strany remeňa alebo 
stopy napätia na povrchu dráh valčekov (obr. 1 a 2).

Zvuky z rozvodového mechanizmu

Rozlišovacím prvkom prezentovaných verzií 
je nastavovací výstredník napínacej kladky. 
V napínacej kladke zobrazenej vyššie (Ga-
tes) už nie je potrebné blokovať napínaciu 
kladku T10265 poistným kolíkom. Zvyšok 
postupu montáže je rovnaký.

Postup napínania by sa mal vykonávať podľa špecifikácií výrob-
cu. Ozubené koleso vačkového hriadeľa a koleso vysokotlako-
vého čerpadla musia byť uvoľnené (obr. 3 a 4), aby sa napätie 
rovnomerne rozložilo na celý remeňový pohon.

PROBLÉM

PROBLÉM

PRÍČINA

PRÍČINA

RIEŠENIE

RIEŠENIE

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 4 Obr. 5

Obr. 2
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Top 30 ázijských vozidiel v Európe predstavuje približne 9,4 milióna áut. Približne polo-
vicu z nich, 4,4 milióna, tvorí Toyota a 2,5 milióna Yaris. Približne 2,2 milióna vozidiel má 
v maske chladiča logo Renault, Nissan alebo Dacia. Dve kórejské značky Hyundai – Kia 
spolu tvoria 1,6 milióna vozidiel. Zvyšok si rozdelili Honda, Suzuki a Daewoo.

Motory inštalované v týchto 9,4 miliónoch 
vozidiel sa neprekvapivo používajú aj 
v iných modeloch jednotlivých výrobcov vo-
zidiel. Mnohé motory montujú aj iní výrob-
covia. Napríklad motor 1KR-FE od Toyoty 
nájdete v Subaru. Toto je len jeden príklad 
z mnohých.

Nissan
K9K | 1,5 litra | Diesel

Medzi 1,7 miliónmi vozidiel, v ktorých je 
namontovaný, existuje veľa rôznych verzií 
tohto motora. Preto je dôležité pri hľadaní 
vhodných tesnení dôkladne skontrolovať, 
ktorý produkt sa hodí pre príslušný motor.
Od roku 2016 sa tesnenia hlavy valcov do-
dávajú s vylepšenou čiastočnou sieťotlačou 
na funkčných vrstvách oceľového tesnenia 
z kovovej vrstvy. To by sa malo určite použiť 
v prípade výmeny, pretože ponúka zlepše-
ný tesniaci potenciál. Pre generálne opravy 
motora ponúka Elring túto technológiu aj 
s tesnením hrubším o 0,2 mm.

 

Toyota
1KR-FE | 1,0 liter | benzín

Jednoznačne najrozšírenejším motorom 
s viac ako 2 miliónmi kusov v samotnej 
Toyote Yaris je motor 1KR-FE s 3 valcami. 
K tomu sa pridali malé autá od Peugeot 
a Citroën, ktoré poháňa rovnaký motor. Nie 
je teda prekvapujúce, že Elring ponúka všet-
ky tesnenia a sady tesnení pre tieto motory. 
Je však dôležité si uvedomiť, že aj keď je po-
užitý rovnaký kód motora, tesnenia od roku 
výroby 05/2014 sú odlišné. Tesnenia hlavy 
valcov môžu vyzerať veľmi podobne, ale nie 
sú.

Hyundai – Kia
G4FC | 1,6 litra | G4FA | 1,4 litra | benzín

So 600 000 motormi sa motor G4FC javí ako 
jeden z mnohých. Ak však započítame mo-
tor G4FA, ktorý má všetky rovnaké tesnenia, 
dostaneme pôsobivé číslo 2,7 milióna moto-
rov. Pretože oba motory s objemom 1,6 a 1,4 
litra zdieľajú rovnaké tesnenia a v rámci Hy-
undai a Kia sú v závislosti od vozidla a znač-
ky nainštalované aj rôzne motory, je dôležité 
venovať pozornosť výberu tesnení.

Elektrický pohon a plug-in hybrid

Medzi top 30 ázijskými vozidlami nie je ani 
vozidlo s čisto elektrickým pohonom, ani 
plug-in-hybridné vozidlo. Existuje približ-
ne 300 000 elektrických vozidiel a 170 000 
plug-in-hybridov. Existuje však full-hybrid 
od Toyoty s približne 600 000 vozidlami. 
Full-hybridy jazdia prevažne so spaľovacím 
motorom a preto časom potrebujú aj tesne-
nia motora. Elring – Das Original – má tiež 
v ponuke všetky tesnenia pre tento 1,5-litro-
vý benzínový motor. V budúcnosti bude spo-
ločnosť Elring – Das Original naďalej rozši-
rovať svoje spektrum informácií, aby svojim 
zákazníkom ponúkala tie najlepšie možné 
služby a stanovovala nové štandardy.

Elring - Das Original je
JE TOP MEDZI 30  
ÁZIJSKÝMI AUTAMI

Elring ponúka rôzne typy 
tesnení motora a sady  
tesnení pre ázijské vozidlá  
v Európe.

Elring # 456.710 – Rep.level +0.2mm

Elring # 687.840 
kompletná sada 
tesnení

Elring # 877.190 kompletná sada tesnení

Metal-elastomer 
gasket 380.960
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www.elring.com Facebook YouTube Instagram

Elring  – Das Orginal 

www.elring.com

Váš odborník na tesnenie 
s viac ako 140-ročnými skúsenosťami



Snímač otáčok kolesa:
DÔLEŽITÝ  
BEZPEČNOSTNÝ 
PRVOK
Spoločnosť NTN, špecialista na kolesové ložiská, podporovala výrobcov automobilov 
pri vývoji technológie ASB® (Active Sensor Bearing), ktorá sa stala celosvetovým štan-
dardom. V roku 2017 využila spoločnosť NTN tieto skúsenosti pri uvedení svojho radu 
snímačov otáčok kolesa na trh s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel. 

V súčasnosti 324 dielov pokrýva takmer 7 
000 modelov vozidiel. O štyri roky neskôr 
zrýchlila spoločnosť NTN tempo. Do konca 
roka 2022 chce spoločnosť NTN pridať do 
svojho sortimentu ďalších 100 snímačov, 
čím sa ich celkový počet zvýši na viac ako 
400.

Snímač otáčok kolesa umiestnený nad ná-
bojom kolesa alebo hnacím hriadeľom bol 
navrhnutý tak, aby zisťoval rýchlosť otáča-
nia každého kolesa. Tieto údaje sú následne 
odosielané do riadiacej jednotky. Tento sní-
mač, ktorý bol prvýkrát vyvinutý v súvislosti 
s ABS systémom, tak umožňuje centrálnej 
jednotke identifikovať výrazné zníženie 
otáčok jedného alebo viacerých kolies, čo 
môže vyústiť do ich zablokovania. Centrálna 
jednotka následne môže prostredníctvom 
modulácie tlaku každého kolesa zasiahnuť 
osobitne tak, aby zabezpečila správne fun-
govanie bezpečnostných zariadení, ktoré sú 
kľúčové pre brzdový systém. Brzdenie je tak 
spoľahlivo zaistené a vodič si zachová kon-
trolu nad vozidlom aj v prípade núdzového 
brzdenia. 

Snímače otáčok kolies - dnes vysokokvalitné 
a technicky sofistikované výrobky, sú nevy-
hnutné pre správne fungovanie mnohých 
palubných systémov. Patrí medzi nich patrí 
napríklad ESP (elektronický stabilizačný sys-
tém), ASR (protipreklzový systém), tempo-
mat, ako aj integrovaný navigačný systém. 
Aby bol tento bezpečnostný výrobok par 
excellence dokonale spoľahlivý, vyžaduje si 
značné know-how. Tým sú práve odborné 
znalosti spoločnosti NTN. 

Dvadsať rokov od spustenia sériovej výroby 
prvého prístrojového kolesového ložiska 
ASB® teraz spoločnosť NTN rozširuje svoju 
ponuku a predkladá sortiment, ktorý spája 
jej vlastné skúsenosti s podstatou jej profe-
sie: sortiment snímačov otáčok kolesa.

Ten dnes zahŕňa:
• 192 pasívnych ABS snímačov. Tieto indukč-
né snímače určené pre kódovače ozube-
ných kolies predstavujú 60 % z celkové-
ho sortimentu výrobcu.
• 132 aktívnych ABS sní-
mačov. Tieto snímače 
sa delia do troch 
kategórií (snímače 
Hallovho efektu, 
s magnetickým 
kruhovým sní-
mačom alebo 
bez neho a mag-
netorezistívne 
snímače). Použí-
vajú sa pre kolesá 
s magnetickým 
snímačom alebo 
ozubené kolesá. 
Ako pôvodný dodá-
vateľ ASB® tech-
nológie využíva 
spoločnosť NTN 
svoje postavenie 
s cieľom presadiť 
sa na tomto trhu 
s neustále rastú-
cou ponukou. 
Viac ako 92 % 
vozidiel na cestách 

je dnes vybavených dvomi až štyrmi sní-
mačmi otáčok kolesa, ktoré sú najčastejšie 
namontované oproti ložisku. Vzhľadom na 
stále rastúci počet kľúčových funkcií, kto-
ré snímače otáčok kolies plnia vo väčšine 
najnovších modelov, sa ich počet v nadchá-
dzajúcich rokoch pravdepodobne znižovať 
nebude.
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Ohlásené rozšírenia portfólia spoločnosti Nissens potvrdzujú pevné odhodlanie výrob-
cu dielov rozširovať svoju stopu na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový prie-
mysel. Spoločnosť sa zameriava na napĺňanie potrieb svojich obchodných partnerov 
neustálym rozširovaním ich predajného potenciálu o nové produkty. 

Inovácie budú hrať čoraz dôležitejšiu úlohu 
na trhu s náhradnými dielmi s novými tech-
nologickými vozidlami a Nissens bude pod-
porovať svojich distribučných partnerov pri 
udržiavaní relevantnosti trhu.

Pokračujúca elektrifikácia častí

Elektronicky riadené systémové kompo-
nenty sú štandardom OE v dizajne vozidiel 
už dlhú dobu. Systémy, do ktorých patria, 
ponúkajú zlepšenú účinnosť vďaka opti-
malizovanému elektronickému riadeniu. 
Spoločnosť Nissens za posledných niekoľko 
rokov vyvinula zručnosti a odborné znalosti 
v oblasti navrhovania týchto komponentov 
zavedením rôznych nových skupín produk-
tov. V roku 2019 nasledovali pomocné elek-
trické čerpadlá osvedčený rad ventilátorov 
a dúchadiel Nissens. Spoločnosť úspešne 
uviedla na trh svoje elektronicky riadené 
turbo v roku 2021. Tento rok plánuje Nissens 
predstaviť ešte viac elektronicky riadených 
dielov. Ich ponuku ďalej rozšíri komplexný 
rad snímačov tlaku klimatizácie a chladenia 
motora, snímačov teploty a vysokonapä-
ťových kompresorov na striedavý prúd pre 
systémy klimatizácie.

Budúce vozidlá AAM 
a nové energetické vozidlá

Vzhľadom na to, že zvýšená elektrifikácia 
komponentov pretvára tvar trhu s náhradný-
mi dielmi vozidiel, Nissens má náskok pred 
úplne novými systémovými návrhmi. Systé-
my tepelného manažmentu zaznamenávajú 
najrýchlejšiu zmenu a tieto zložité systémy 
zostanú pre nové energetické vozidlá kritic-
ké. Spoločnosť Nissens tento rýchly vývoj 

pozorne sleduje a už teraz ponúka vhodný 
balík riešení pre nové technológie vozidiel. 
Sortiment komponentov tepelných systé-
mov pre hybridné a elektrické vozidlá po-
krýva viac ako 500 položiek a pokrýva viac 
ako 2000 OE čísel. Program sa teraz rozši-
ruje na snímače tlaku a teploty a elektrické 
vysokonapäťové kompresory na striedavý 
prúd. Tieto doplnky ďalej podporia nezá-
vislých distribútorov na trhu s náhradnými 
dielmi pri získavaní prístupu ku kritickým 
častiam v budúcnosti a posilnia technickú 
odbornosť spoločnosti Nissens v sektore no-
vých energetických vozidiel. Ako vždy, nové 
skupiny produktov Nissens prichádzajú so 
súborom hodnotných služieb. Medzi nimi 
sú podrobné zdroje popisujúce nové systé-
my vozidiel, ako aj špecializované technické 
školiace programy. 

Tradičné vozidlá sú stále v centre pozornosti
Ako výrobca a špecialista na automobilovú 
klimatizáciu, chladenie motorov, efektívne 
a emisné systémy spoločnosť Nissens ne-
ustále pracuje na rozširovaní svojho sorti-
mentu pre spaľovacie vozidlá. Túto jeseň 
môžu distribútori dielov Nissens počítať 
s ešte vzrušujúcejšími produktmi, ktoré roz-
šíria už aj tak široký program. Okrem toho 
od minulého roka pribudlo k súčasným ra-
dom +500 nových produktov a ďalšie budú 
uvedené na trh do konca roka 2022. Produk-
tové portfólio spoločnosti Nissens zostáva 
bezkonkurenčné v pokrytí, ktoré v niekto-
rých produktových radoch presahuje +95 
% vozového parku. Všetky produkty Nis-
sens zodpovedajú najvyšším štandardom 
kvality originálu Nissens a mnohé z nich 
sú produkty First Fit dodávané so všetkými 
dodatočnými inštalačnými dielmi v krabici. 
Napokon, celosvetová dostupnosť produk-
tov Nissens je rozhodujúca pre obchodnú 
výkonnosť distribútorov, ktorú je spoločnosť 
odhodlaná podporovať.

DÁNSKY VÝROBCA NISSENS POKRAČUJE V INTENZÍVNOM 
ROZŠIROVANÍ PRODUKTOV A SLUŽIEB. TÚTO JESEŇ  
SPOLOČNOSŤ PREDSTAVUJE SVOJE NAJNOVŠIE INOVÁCIE 
NA KĽÚČOVÝCH PRIEMYSELNÝCH VEĽTRHOCH.

Ďalšie produktové 
INOVÁCIE
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Sezóna zakončená 
V KREMNICI
Miki Čambal

PO ODSKOČENÍ SI DO TRIEDY 4B V NOVEJ BYSTRICI SA MIKI ČAMBAL V RÁMCI 
PODUJATIA TODOS KREMNICA 2022 VRÁTIL DO SKUPINY 5 A TRIEDY 5A.  
A VYPLATILO SA.
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Trať postavená na ceste medzi mestom Krem-
nica a obcou Kremnické Bane, na ktorej sa 
konal posledný pretekársky víkend tohtoroč-
ných kopcových majstrovstiev ešte nikdy ne-
bola zaradená zo slovenských majstrovstiev. 
To znamenalo, že nikto netušil aké nástrahy 
novovytvorená trať skrýva.

V sobotu, za pekného slnečného počasia, 
podporovaný množstvom fanúšikov, ktorí sa 
okolo trate zbehli, Miki spoločne s Citroënom 
Saxo VTRS na suchu vybojoval druhé miesto 
v triede 5a, ale aj druhé miesto v skupine 5. 
„Vysvetlenie prečo štartujem v triede 5a je 
jednoduché. Tento rok sa zase zmenili pred-
pisy a aby som mohol zostať v triede 5a som 
musel auto dovážiť a znížiť otáčky motora 
a potreboval som si vyskúšať, či je chyba 
v aute, alebo vo mne. Na Novej Bystrici sme 
auto vrátili do pôvodného stavu a štartoval 
som v triede 4B a auto fungovalo famózne, 
tak ako predtým. Zistil som, že tie úpravy 
autu neprospeli a tak tu som zase auto upra-
vil pre triedu 5a, len kvôli bodom. Čo sa týka 
samotného kopca, táto trať je nová, je ex-

trémne rýchla, čo týmto našim autám, nizko 
objemovým veľmi nevyhovuje. Silné turbo 
autá nás na tej rovine pobijú, ale kopec je 
veľmi zaujímavý. Škoda len, že sme nemohli 
ísť trochu vyššie,“ povedal Miki Čambal po 
sobotňajších pretekoch.

V nedeľu už počas prvého tréningu začalo 
jemne pršať, čo Mikimu vyhovovalo. V prie-
behu druhej súťažnej jazdy dokonca došiel 
súvislý dážď, čo bolo ešte lepšie. Nastala ta-
kzvaná pneumatiková lotéria. Mokrá trať totiž 
zrovnávala výkon prekoňovaných áut s tými 
čo majú menej výkonu. Mikimu sa tak poda-
rilo vyhrať nielen triedu 5a, ale aj skupinu 5.
„Som rád, že sa mi v závere sezóny poda-
rilo vyhrať. Celá sezóna bola taká trochu 
rozporuplná, o čom sme sa už spolu bavili. 
Performance Factor trochu nášmu autu po-
škodil. Dnes som však vyhral, čo ma teší. Tie 
podmienky sú fakt ťažké. Ja som sa rozhodol 
ísť druhú jazdu na suchých gumách. Spodok 
trate nebol veľmi mokrý, ten vrch už áno, ale 
dokázal som auto udržať v slušnom tempe 
a vyhrať o 3,5 sec. Dúfam len, že všetci dôjdu 

do cieľa v poriadku. Samozrejme za úspešný 
priebeh sezóny ďakujem partnerom RS Tea-
mu, ako aj celej rodine. “ doplnil Miki po ne-
deľných pretekoch.

Miki Čambal po pretekoch oznámil predaj 
auta, čím sa ukončí jedna veľmi úspešná éra 
spojenia Miki Čambal a Citroen Saxo. Zdá sa 
však, že ho ešte uvidíme v rámci novembrovej 
Auto Show na Slovakia Ringu.

Autor: Miro Majláth  
Foto: Tibor Szabosi
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www.gknautomotive.com

Prémiové hnacie hriadele
GKN Automotive
Hnacie hriadele GKN Automotive ponúkajú tri výhody:

 Vynikajúca OE kvalita

 Dostupné u najbližšieho predajcu 
náhradných dielov IAM

 Široká škála produktov  

Bezkonkurenčná 
technológia prenosu 

energie:
Detailný pohľad 

na hnací hriadeľ pre Audi Q5
 

Vyrobené podľa 
špecifikácií OEM:   
Hnací hriadeľ 
GKN Automotive 
pre Audi Q5

 

Spolu na vlne úspechu 
– dôsledne! 
Pri výmene hnacích hriadeľov na autách, SUV a ľahkých úžitkových vozidlách je absolútne nevyhnutná najlepšia kvalita. 
Výroba týchto high-tech komponentov hnacej sústavy si vyžaduje dlhoročné skúsenosti a presné výrobné zariadenia. 
Na hnacie hriadele GKN Automotive sa môžete vždy spoľahnúť, pretože spĺňajú prísne požiadavky a presne zodpovedajú 
produktom dodávaným výrobcom OEM.

Hnacie hriadele GKN Automotive spĺňajú najprísnejšie 
bezpečnostné normy výrobcov vozidiel.
Najnovšie technológie umožňujú vytvárať menšie, 
ľahšie a výnimočne tepelne odolné spoje.
Pokročilé materiály na výrobu rúr, rúr s výplňou 
optimalizujúcou úroveň vibrácií a hluku, rôznych 
priemerov rúr a ľahkých tenkostenných rúr
Zásoby materiálu optimalizované pre prípad nehody
Presne vyvážené hriadele spĺňajúce požiadavky OEM 
špecifikácií minimalizujú vibrácie a maximalizujú jazdný 
komfort

Kompletné hnacie hriadele v OEM kvalite.
Aplikácie pre všetkých uznávaných výrobcov.
Hnacie hriadele pre vozidlá všetkých kategórií: 
od malých SUV až po ľahké dodávky.
22 miliónov odkazov na vozidlá v katalógu TecDoc.
Výhradný dodávateľ najnovších spojovacích 
technológií v priemysle náhradných dielov.

Pokročilé hriadele znamenajú bezpečnosť a pohodlie:

 

Pre každú aplikáciu máme ten správny produkt:

Zabezpečenie ako štandard:
Jednotka piestu GKN Automotive 
Ballspline, ktorá je tu znázornená 

vo forme prierezu v spodnej objímke hriadeľa, 
umožňuje skrátenie tohto prvku počas kolízie 

(príklad od VW Amarok).



KYBSuspension @KYBEurope KYB-Europe KYBEuropekyb-europe.com

Máme to
v DNA!

Jeden z najväčších 
výrobcov hydrauliky

Milión vyrobených 
tlmičov týždenne

Viac ako 100 rokov skúseností

Tlmiče            Pružiny zavesenia            Ochranné zostavy            Montážne súpravy
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