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Nakupujte v  
INTER CARS
ZAREGISTRUJTE SA NA VIPPREMIA.SK 
A ZBIERAJTE VIP BODY! 
Darčeky za VIP body 
Možnosť získať VIP body, ktoré je 
možné využiť na zakúpenie garážo-
vej techniky, obľúbených darčekov 
z akcií, oblečenia, výletov a iného.

Buďte v obraze 
Zaregistrovaní zákazníci  sú 
pravidelne informovaní  o nových 
akciách, o stave VIP bodov a o svo-
jom stave v prebiehajúcej akcii

Objednávajte online 
Cez portál vippremia.sk  si 
sami môžete objednať dar-
čeky z akciových  kampaní

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

LYŽOVAČKA 2022
Veríme, že sa budúci rok s vami znova stretneme na našej tradičnej lyžovačke.  
Sledujte stránku vippremia.sk a nepremeškajte možnosť prihlásiť sa.
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Určite aj Vám sa neraz stalo, že aj napriek tomu, že práve trá-
vite čas na nejakom peknom mieste, vnímate, že Vám tam 
čosi prekáža. Vravíte si, mohlo by to tu byť ešte krajšie, keby 
sa tu o to niekto staral, keby tu nebol neporiadok, neudržia-
vané a zanedbané príslušenstvo. Pýtate sa, prečo to niekto 
neuprace, nevyčistí, nenamaľuje? Častokrát tu však ten „nie-
kto“ nie je. 

Napríklad na Mengusovskú dolinu pripadajú dvaja lesníci 
a ako sme sa dozvedeli, o údržbu lavičiek, altánkov, smerovníkov sa starajú prevažne 
rodinní príslušníci počas víkendov. Tento rok sa však mohli pochváliť pripravenosťou 
na novú turistickú sezónu, pretože pomocnú ruku pri údržbe chodníkov v Mengusov-
skej doline sme podali my z Inter Cars. Natierali sme turistické altánky i smerovníky 
a pripravovali aj žrde na stavbu zábradlia. V neposlednom rade naši zamestnanci 
z obchodného tímu pomohli s poriadkom na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou.

Ak by firemné dobrovoľníctvo bolo súčasťou života každej spoločnosti, tak by verej-
ný priestor nakoniec mohol vyzerať inak. Ten prínos je obojsmerný. Tak ako pri ko-
munikácii s riaditeľom štátnych lesov TANAP sme boli ubezpečení, že nami poskyt-
nutá dobrovoľnícka činnosť je skutočne pomocou, tak aj vo vnútri našej firmy sme 
si vedomí, že prínosom tejto akcie bol jej teambuildingový rozmer. Posledné reálne 
celofiremné obchodné stretnutie sme mali vo februári 2020, čo znamená, že sme sa 
nevideli viac ako rok a štyri mesiace. A predsa nestrávime dva dni v zasadačke :) Som 
nesmierne hrdý na to, ako náš obchodný tím k celej tejto akcii pristúpil!

Súťaž Young Car Mechanic, alebo Mladý automechanik ešte ani poriadne nestačila 
vzniknúť a už ju prerušila celosvetová pandémia. Myšlienku sme ale nepochovali 
a verím, že v neustále sa zlepšujúcej situácii jej prvý ročník budeme vedieť v septem-
bri naplno odštartovať. 

Motointegrator má potenciál stať sa najväčšou online databázou všetkých autoser-
visov, a v dobe keď čítate tento Journal už je stránka spustená. Do nových, krajších, 
kvalitnejších a vzhľadom na ambíciu mať čo najviac tovaru k okamžitej dostupnosti 
v každom regióne predovšetkým väčších priestorov, sme presťahovali našu pobočku 
v Lučenci. Toto všetko a z pohľadu našich produktov oveľa viac nájdete v tomto no-
vom, špeciálnom letnom čísle časopisu IC Journal.

Prajem Vám ničím nerušenú 
letnú pohodu pri jeho čítaní.

Martin Mihaliček

Editoriál
Najväčšia databáza autoservisov 
Motointegrátor.com

Young Car Mechanic

Novinky v Motosvete

Novinky v Inter Cars

Raketový nástup elektromobility

Q-Service

Novinky a vylepšenia v IC katalógu

Garážová technika

Ako sa pripraviť na letnú dovolenku

Ako obmedziť neželané LSPI

Olovené batérie v elektrických vozidlách

Pneumatiky KUMHO v Inter Cars

Fascinujúci svet gumy

Inovatívne systémy OLD MAN EMU

Nová rada brzdových dielov značky ABE

Nadčasové riešenie ZF/TRW

Nové Kabínové filtre Bosch FILTER+

SCHAEFFLER - Kyvadlový tlmič vibrácií

Predmontované ložiská MEYLE

SWAG - ťažký prípad v Seate Ibiza

Mazanie kompresora s Nissens

Delphi bezpečné cestovanie na dovolenku

Gates - program E-start

Filtron - pred čím chráni kabínový filter

STARDAX - značka, ktorú musíte mať

V hlavnej úlohe Miki Čambal

Salzburgring priniesol nádherné 
pretekárske divadlo (MX-5 CUP)
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VÁŠ AUTOSERVIS NA INTERNETE
Nemusíte investovať do svojej vlastnej we-
bovej stránky a jej údržby. Vaši budúci zá-
kazníci nájdu všetky potrebné informácie 
o vašom autoservise na motointegrator.
com! Vďaka účtu Premium zabezpečíte 
svoju lepšiu viditeľnosť na stránke ako aj 
umiestnenie vo vyhľadávači.

SPRAVUJTE SVOJU ONLINE 
PREZENTÁCIU AUTOSERVISU
Webovú stránku svojho autoservisu si mô-
žete sami ľahko spravovať cez prístup v IC 
Katalógu. Môžete tam ľahko aktualizovať in-
formácie o ponuke, pridať cenník, alebo 
propagačné akcie. Môžete sledovať aj svoje 
štatistiky a skontrolovať koľko ľudí navštívi-
lo vaše webové stránky, alebo si dalo zobra-
ziť telefónne číslo na Vás autoservis.

UKÁŽTE SVOJIM KLIENTOM, 
NA ČO SA ŠPECIALIZUJETE
Druhým najdôležitejším faktorom ovplyv-
ňujúcim výber autoservisu je špecializácia 
na danú značku alebo službu - to deklaruje 
až 19% opýtaných vodičov. Preto máte na 
motointegrator.com možnosť pridať infor-
máciu, na aké značky automobilov sa Váš 
servis špecializuje.

UKÁŽTE SVOJIM ZÁKAZNÍKOM 
VÁŠ ZOZNAM SLUŽIEB A CENNÍK
76% vodičov deklarovalo, že by pri výbere 
servisu radi videli cenu služby. Podľa usku-
točneného výskumu by vo fáze výberu au-
toservisu mali používatelia záujem o orien-
tačné ceny služieb a finálnu kalkuláciu po 
absolvovaní prehliadky.

UKÁŽTE, ŽE STE ODBORNÍKOM
Na svoju stránku si budete môcť pridávať 

fotografie servisu, ako aj rôzne odborné cer-
tifikáty a rozšírený popis vašej činnosti. Čím 
viac informácii poskytnete, tým lepšie Vás 
zákazník vníma.

NÁZORY OSTATNÝCH POUŽÍVATEĽOV
Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim 
výber autoservisu sú vždy názory priateľov 
a rodiny, ako aj názory a recenzie, ktoré 
nájdete na internete. Motivujte svojich zá-
kazníkov a získavajte kvalitné recenzie a Mo-
tointegrator sa Vám odmení lepším umiest-
nením vo vyhľadávači.

ONLINE REZERVÁCIA
Vodiči si chcú zabezpečiť servis rýchlo, efek-
tívne a v dobrom autoservise. Vďaka platfor-
me Motointegrator si môžu návštevu vybaviť 
cez internet v niekoľkých jednoduchých 
krokoch, prostredníctvom online formulára, 
alebo kontaktovať vybraný autoservis tele-
fonicky.

KAMPANE
Zľavy a špeciálne ponuky sú pre responden-
tov tiež dôležité - sú na 3. mieste v poradí 
obľúbenosti. Na motointegrator.com môže 
každý autoservis predstaviť svoju promo, 
alebo sezónnu ponuku. Vy sa rozhodnete, 
akým spôsobom a akou promo kampaňou 
chcete osloviť zákazníka!

DOSTAŇTE SA BLIŽŠIE K SVOJIM 
ZÁKAZNÍKOM
Vaši zákazníci sa na motointegrator.com 
môžu zaregistrovať v zóne vodiča, kde si 
môžu pridať informácie o svojom automo-
bile a využívať online servisnú knižku, alebo 
dostávať oznámenia o dôležitých dátumoch 
týkajúcich sa automobilu a získať prístup 
k zľavám a špeciálnym ponukám.

Najväčšia online databáza
všetkých autoservisov na Slovensku
Motointegrator.com

Skúmali sme, na čo vodiči dbajú pri hľadaní autoservisu. Odpoveďou na túto otázku je jednoznačne 
Motointegrator - vyhľadávač autoservisov a autoservisných služieb, teda nástroj, vďaka ktorému 
môžete ako autoservis propagovať svoje služby na internete.

Nepremeškajte príležitosť získať 
svoju webovú prezentáciu na 
Motointegratore ZDARMA!

Najdôležitejšie výhody, 
ktoré získate vďaka 
svojej prítomnosti na 
motointegrator.com:
• nebudete mať nijaké obmed-

zenia, pokiaľ ide o možnosť 
zobrazenia Vašich kontaktných 
údajov, ako je telefónne číslo, 
alebo adresa,

• dostupnosť online formulára 
na rezerváciu do Vášho servisu, 
ktorý zákazníci ochotne použí-
vajú,

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

• spoluprácu s Motointegratorom 
môžete začať už dnes - neza-
hŕňa podpisovanie ďalších 
dočasných zmlúv ani prijímanie 
zložitých predpisov - môžete sa 
kedykoľvek pripojiť k platforme 
alebo zo svojej vlastnej vôle z 
platformy odísť.
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Motointegrator Premium je sada nástrojov, 
ktoré vám umožnia efektívne propagovať 

ponuku vášho servisu na internete.

Využite potenciál vášho servisu 
na 100% . Naskenujte QR kód a zistite viac.

Vyhľadávač servisov a ich služieb
motorintegrator.sk

Oslovte svojou 
ponukou viac vodičov 

vo vašom okolí

Jednoducho informujte 
o propagačných

akciách 

Zhromažďujte 
názory zákazníkov 

vášho servisu

Získajte aj vy vďaka 
dobrému menu

značky Motointegrator

Najväčšia online databáza
všetkých autoservisov na Slovensku
Motointegrator.com



Slovensko sa tak stalo 9. krajinou v pora-
dí zapojenou do tejto dynamickej súťaže. 
Slovenské technické školy sme začlenili do 
úctyhodnej medzinárodnej skupiny 250 škôl 
a ich viac ako 3 000 študentov, ktorí mali od-
vahu a vôľu stať sa súčasťou súťaže.

V súťaži Young Car Mechanic študenti pod-
stupujú ako teoretické, tak aj praktické tes-
tovanie najskôr v 3 lokálnych slovenských 
kolách. Následne len tí najlepší z nich môžu 
reprezentovať Slovensko na medzinárod-
nom finále, ktoré sa už tradične odohráva 
v Poľsku pod záštitou nielen technických 
špecialistov z Inter Cars, ale hlavne našich 
dodávateľov a partnerov. Byť súčasťou 
Young Car Mechanic je mimoriadne moti-
vačné nielen pre študenta, ale aj jeho učiteľa 
a tiež školu. V medzinárodnom finále sme 
totiž naposledy rozdali odmeny v celkovej 
výške až 25 000 €, pričom hodnota všetkých 
odmien naprieč celou súťažou vo všetkých 
krajinách presahuje 75 000 €. 

DVA BODY PRE SLOVENSKO HNEĎ  
V PRVOM ROKU

Už počas prvého roka organizácie súťaže 
na lokálnej úrovni sme dosiahli 2 zaujímavé 
úspechy. Vytvorili a spustli sme modernú, 
pútavú web stránku www.youngcarmecha-
nic.sk, ktorá dokonale odráža ducha a am-
bície súťaže. Spĺňať štandardy 3. tisícročia je 
v tejto digitálnej dobe absolútne nevyhnut-
né. Stránka je vytvorená v užívateľsky príve-
tivom, avšak precíznom duchu, a to až do 
takej miery, že pre rok 2021 sa organizátori 
samotnej medzinárodnej súťaže, ako aj zá-
stupcovia ďalších 8 krajín rozhodli, že našu 
stránku vrátane všetkých jej  funkcionalít 
a dizajnu kompletne prevezmú a použijú ju 
vo všetkých krajinách súťaže. Príjemné za-
dosťučinenie.

Druhým, hoci veľmi pracne dosiahnutým 
úspechom je, že sme osobne navštívili 
a oslovili snáď úplne všetky stredné odbor-
né školy technické so študijným odborom 

„auto opravár“. Celkovo sme tak zaklopali 
na dvere 58 slovenských škôl, hovorili s ich 
riaditeľmi, zástupcami, učiteľmi a predsta-
vili im podstatu súťaže. Takto sme dali 
možnosť skoro šesťdesiatke škôl otestovať 
vedomosti a skúsenosti svojich študentov. 
Pre zaujímavosť, viac škôl v súťaži má len 
Bulharsko, ktoré však píše vlastnú históriu 
na lokálnej úrovni už od roku 2008. 

Presadiť sa s takýmto projektom, aj napriek 
zaujímavým odmenám, naozaj nebolo jed-
noduché. Hlavne na Slovensku, kde už dlhé 
roky pôsobí obdobná súťaž tohto typu s dl-
hou tradíciou. Aj práve preto sme sa rozhod-
li, že vyjdeme školám v ústrety a pomôžeme 
im zvýšiť kvalitu vybavenia, ktoré slúži na 
výuku nových automechanikov. Každej zo 
škôl, ktoré do súťaže zapoja viac ako 10 štu-
dentov, z ktorých tí najlepší budú úspešne 
pokračovať do ďalších kôl súťaže, sme pri-
sľúbili dar - dielenský vozík SONIC v hodnote 
takmer 800 €. 

INTER CARS PLNÍ SĽUBY A PODPORUJE 
ŠKOLY NAPRIEK PANDÉMII

Aj napriek tomu, že bezprostredne po ukon-
čení prvého teoretického kola Young Car 
Mechanic začala vo svete úradovať pan-
démia Covid-19, sme sľub, ktorý sme dali 
školám, dodržali, aj keď to nakoniec trvalo 
viac než rok. K odovzdaniu odmien totiž ne-
mohlo dôjsť viac než 15 mesiacov, a to kvôli 

V KALENDÁRNOM ROKU 2020, RESP. V ŠKOLSKOM ROKU 
2019/2020, SA NAŠA SPOLOČNOSŤ INTER CARS SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA ZAPOJILA ÚPLNE PRVÝ RAZ DO MEDZINÁRODNEJ 
SÚŤAŽE YOUNG CAR MECHANIC ZAMERANEJ NA STREDNÉ  
ODBORNÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A ICH ŠTUDENTOV V ODBORE 
„AUTO OPRAVÁR“. 

Young 
CAR  
MECHANIC
INTER CARS PREPÁJA ŠKOLY A PRAX
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protipandemickým opatreniam, ktoré spô-
sobili aj zatvorenie škôl. Až na prelome mája 
a júna 2021 sme sa konečne postavili za svo-
ju dohodu, zdvihli telefóny, zakrúžkovali dá-
tumy v kalendároch a osobne odovzdali die-
lenské vozíky SONIC najaktívnejším školám.

Vysoký štandard, ktorý svojim zákazníkom 
ponúkame v kvalite našich služieb ako do-
dávateľ náhradných dielov, sme v plnej 
miere aplikovali aj do organizácie súťaže 
na lokálnej úrovni. Školský rok 2019/2020 
nebol len prvým rokom, kedy sa Slovensko 
zúčastnilo medzinárodnej súťaže Young Car 
Mechanic, ale aj vôbec prvým rokom, kedy 
Inter Cars Slovenská republika organizoval 
súťaž tohto typu na domácej pôde. Všetko 
úsilie sme preto cielili na dosiahnutie ma-
ximálneho možného zážitku pre študentov, 
profesorov a ich školy. 

Práve kvôli pandémii koronavírusu sme sa 
rozhodli, že v aktuálnom školskom roku 
2020/2021 sa súťaže nezúčastníme. Boli by 
sme totiž nútení organizovať súťaž v obme-
dzenom režime s veľkým počtom kompro-
misov, čo nepripadalo do úvahy.

VYSOKÝ ŠTANDARD ZA KAŽDÝCH  
OKOLNOSTÍ

Rozhodli sme sa sústrediť energiu do organi-
zácie ďalšieho ročníka Young Car Mechanic 
v školskom roku 2021/2022. Samozrejme, 

všetko bude záležať od snáď už priaznivejšej 
situácie súvisiacej s pandémiou. Sme však 
presvedčení, že práve v nasledujúcom roční-
ku súťaže budeme môcť konečne vytiahnuť 
tromfy, ktoré sme si skrývali v rukávoch už 
od predošlého roka. 

• Personálne sme posilnili team, ktorý 
bude mať na starosti organizáciu 
súťaže

• Už aj tak kvalitnú web stránku  
www.youngcarmechanic.sk sme ešte 
vylepšili a zjednodušili pre lepšiu 
dostupnosť potrebných informácií

• Zmenili sme kompletne dizajn a vi-
zuál celej medzinárodnej súťaže tak, 
aby bol ešte pútavejší, dynamickejší 
a modernejší

Náš cieľ je od začiatku jednoznačný - zodpo-
vedne a zaujímavou cestou otestovať kvalitu 
slovenského technického školstva v odbore 
„auto opravár“ a odvážne školy, učiteľov 
a jednotlivých študentov za ich úsilie aj 
adekvátne odmeniť. 

Dobré vzťahy, ktoré vzídu zo spolupráce 
medzi školami a spoločnosťou Inter Cars na 
projekte Young Car Mechanic sú len veľmi 
príjemným bonusom. 

www.youngcarmechanic.sk

Zoznam škôl, ktoré získali  
dielenský vozík SONIC plný  

vybavenia

Bratislava - Súkromná SOŠ automobilová 
Duálna akadémia, J. Jonáša 5

Galanta - Stredná odborná škola technická 
Galanta, Esterházyovcov 712/10

Piešťany - Stredná odborná škola technická, 
Nová 5245/9

Nitra - Stredná odborná škola, Cintorínska 4

Nové Zámky - Stredná odborná škola služieb, 
Jesenského 62

Martin - Spojená škola Červenej armády, 
Červenej armády 25

Žilina - Stredná odborná škola dopravná, 
Rosinská cesta

Žilina - Stredná odborná škola sv. Jozefa 
Robotníka, Saleziánska 18

Banská Bystrica - Stredná odborná škola 
automobilová, Školská 7

Lučenec - Stredná odborná škola hotelových 
služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83

Košice - Stredná odborná škola automobilo-
vá, Moldavská cesta 2
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Novinky  
v motosvete
Ponuka obnoviteľných palív so zníženým obsahom CO2 rastie. Po R33 Blue Diesel teraz spo-
ločnosti Bosch, Shell a Volkswagen prichádzajú aj s benzínom so zníženým obsahom CO2. 
Palivo, ktoré sa nazýva Blue Gasoline, je zložené až z 33 % z obnoviteľných zložiek a zaisťuje 
tak zníženie emisií CO2 od zdroja po koleso najmenej 20 % na kilometer jazdy.

Palivo Blue Gasoline spĺňa normu EN 228/E10 
a dokonca ju v základných parametroch, ako je 
stabilita skladovania a frakčné správanie, pre-
kračuje. Vysokokvalitné aditíva taktiež zaisťujú 
vysokú úroveň čistoty motora a ochrany proti 
korózií. To znamená, že toto palivo je možné 
nielen distribuovať prostredníctvom existujúcej 
siete čerpacích staníc, ale tiež používať vo všet-
kých nových aj existujúcich vozidlách, ktoré sú 
schválené na prevádzku s benzínom Super 95 
E10. Až 33 percent podielov z obnoviteľných 
zdrojov sa skladá z nafty na báze biopaliva ale-
bo etanolu certifikovaného certifikačným sys-
témom ISCC (International Sustainability and 
Carbon Certification). Nafta sa napríklad zís-
kava z talového oleja, ktorý je napríklad vedľaj-
ším produktom pri výrobe buničiny na výrobu 
papiera. Alternatívne môžu ako východiskové 
materiály slúžiť aj ďalšie zvyšky a odpadové 
materiály.

Bosch, Shell a Volkswagen vyvíjajú obnoviteľný 
benzín s o 20 % nižšími emisiami CO2
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Pri príležitosti 60. výročia predstavila spoločnosť Brembo projekt 
„New G Sessanta“, ktorý bol inšpirovaný vôbec prvým brzdovým str-
meňom spoločnosti vyrobeným v roku 1972.  Je ukážkou ich vízie 
budúcnosti mobility.

Koncept je založený na použití technológie LED na tele strmeňa. 
Môže byť prispôsobený rôznym typom výrobkov a je určený na zlep-
šenie ich formy a funkcie. Brembo „New G Sessanta“ ponúka pri 
státí možnosť prispôsobenia strmeňa nastavením vybraného odtie-
ňa svetla pomocou bezdrôtovej technológie. Použitie farby a svetla 
umožňuje prenášať dáta a informácie o stave motocykla a strmeňa, 
a dokonca ho pomáha lokalizovať vyžarovaním núdzového svetla.

Halogénové autožiarovky Osram Night Breaker 200 ponúkajú až 
o 200 % viac jasu, než požadujú právne predpisy. Táto autožiarovka 
pre dodatočné vybavenie vozidla rozširuje ponuku halogénových 
žiaroviek a xenónových výbojok radu Osram Night Breaker. 

Tieto žiarovky sú až trikrát jasnejšie a poskytujú svetlo, ktoré je až 
o 20 % belšie, než požadujú právne predpisy. Kužeľ svetla dosahuje 
dĺžky až 150 metrov. Novým vizuálnym prvkom žiaroviek Night Bre-
aker 200 je zrkadlový chrómový vrchlík banky žiarovky, ktorý jej do-
dáva moderný vzhľad. Autožiarovka Night Breaker 200 je k dispozícii 
vo verziách H4 a H7 v papierovej krabičke alebo v dvojitom balení 
(duo box).

Brembo „New G  
Sessanta“: 
projekt moderného  
brzdového strmeňa

Halogénové 
autožiarovky: Osram 
Night Breaker 200

Nový názov a nová vizuálna identita stelesňujú smer, ktorým sa spoločnosť  
TotalEnergies vydala v rámci svojho rastu: je to multienergetická spoločnosť, kto-
rej cieľom je vyrábať a dodávať energiu, ktorá je stále dostupnejšia, spoľahlivejšia 
a čistejšia. Spoločnosť TotalEnergies patrí medzi najväčšie celosvetovo integro-
vanej dodávateľa olejov a plynu s pôsobnosťou vo viac ako 150 krajinách sveta.  
Je to multienergetická spoločnosť, ktorá celosvetovo vyrába a predáva energiu:  
ropu a biopalivá, zemný plyn a zelený plyn, obnoviteľné zdroje a elektrinu.

Total sa mení na TotalEnergies 
rebranding známeho koncernu
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Lučeneckú pobočku 
sme v júli presťahovali 
do krajších, modernej-
ších, no najmä väčších 
priestorov. Nie len väčšie 
skladové priestory, ale 
rozšírenie rozvozových 
trás a vozidiel nám 
umožňuje zabezpečiť 
pre našich zákazníkov 
ešte lepšiu a rýchlejšiu 
dostupnosť tovaru.  
Nájdete nás na ulici 
Alojza Jiráska 5361/12, 
kde vás privíta ochotný 
a skúsený personál. 
Tešíme sa na vás!

Dňa 31. decembra 2020 Maciej Oleksowicz, predseda predstavenstva  
spoločnosti Inter Cars, ktorá je kótovaná na varšavskej burze cenných  
papierov, nepriamo získal balík akcií v hodnote 26,3% spoločnosti.

Akvizícia prebehla formou daru všetkých akcií od rodinnej investičnej spoločnosti 
Automotive Investments BV registrovanej v Amsterdame. Uskutočnil ju Krzysztof 
Oleksowicz, spoluzakladateľ spoločnosti Inter Cars a otec Macieja Oleksowicza. 
Krzysztof Oleksowicz je spoluzakladateľom spoločnosti Inter Cars. Mnoho rokov 
bol jej prezidentom a členom predstavenstva, kde do konca roku 2019 
zodpovedal za stratégiu. V súčasnosti naďalej úzko spolupracuje 
s predstavenstvom spoločnosti Inter Cars ako strategický poradca. 
Od 1. júla 2016 je Maciej Oleksowicz v správnej rade spoločnosti 
Inter Cars a od 1. mája 2017 zastáva pozíciu predsedu správnej rady. 
Po rezignácii Krzysztofa Oleksowicza na pozíciu člena predstavenstva 
spoločnosti, bol prevod všetkých akcií na jeho syna prirodzeným 
prvkom generačného nástupníctva v rodine spoločnosti.

Inter Cars Lučenec na novej adrese

Maciej Oleksowicz zvyšuje svoj 
podiel v Inter Cars

Novinky v  
Inter Cars

8 INTER CARS JOURNAL 2/2021



Pomáhali sme 
v Mengusovskej doline
Po viac ako roku sa nám konečne podarilo sa osobne stretnúť s kolegami z celého Slovenska  
vo Vysokých Tatrách. Okrem pracovných záležitostí sme sa však rozhodli urobiť aj dobrú vec.  
Po poradách sme sa pustili do práce a pomáhali sme v Mengusovskej doline pri údržbe Národného 
parku. Pomocnú ruku sme podali pri natieraní turistických altánkov a smerovníkov, pripravovali 
žrde na stavbu zábradlia, či pri upratovaní Symbolického cintorínu pod Ostrvou.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili a veríme, že naša pomoc bude inšpirovať aj os-
tatných, ktorí chcú dopomôcť k tomu, aby sme sa všetci v našich krásnych lesoch cítili príjemne.
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Aké sú v horizonte 10-20 rokov odhady 
ohľadom zastúpenia hybridných/elektric-
kých vozidiel vo vozovom parku u nás  
a v okolitých európskych krajinách?

Európa sa v minulom roku stala najväčším 
trhom s elektromobilmi na svete a porazila 
tak Čínu. Vlani sa v Európe predalo 1 367 138 
elektromobilov alebo plug-in hybridov, čo 
predstavuje medziročný nárast o 142%. Naj-
predávanejším elektromobilom v Európe 
bol vlani Renault Zoe. V Európe dlhodobo 
vedie v predajoch elektromobilov Nórsko, 
v ktorom bol podiel elektromobilov v rámci 
celkového predaja na úrovni 54%. Najpredá-
vanejším elektromobilom (a vôbec autom) 
bol v Nórsku za rok 2020 Audi e-tron. Ak do 
toho rátame aj plug-in hybridné vozidlá, 
predstavuje tento podiel za celý minulý rok 
74%. Podiel elektromobilov sa stále rýchlo 
zvyšuje. Veľký nárast predaja elektromobi-
lov a plug-in hybridov registrujeme aj v oko-
litých krajinách. V Nemecku tvoril v decem-
bri 2020 podiel predaných elektromobilov 
a plug-in hybridov 27% (z toho 14% tvorili 
elektromobily), s tým, že medziročný nárast 
predaja elektromobilov v Nemecku prevý-
šil 700%! Za celý rok sa v Nemecku predalo 

takmer 400 tisíc elektromobilov a hybridov. 
V Nemecku bol najpredávanejším elektro-
mobilom za minulý rok Renault Zoe. Len pre 
porovnanie, medziročný pokles predaja die-
selových automobilov dosahuje 31% a ben-
zínových áut 20%. 

Ako prebieha vývoj batérií a aké  
sú predpoklady do budúcnosti?

Vývoj napreduje rýchlo. Zlepšuje sa chémia 
a hustota batérií a neustále sa predlžujú 
dojazdy elektromobilov. Napríklad elek-
tromobil BMW i3 má dnes batériu posky-

tujúca dvojnásobný dojazd oproti batérii, 
ktorú malo to isté auto pred šiestimi rokmi. 
Štandardný reálny dojazd dnešných elek-
tromobilov je 300-400 kilometrov, objavujú 
sa ale aj elektromobily s dojazdom cez 700 
kilometrov. Pokiaľ berieme do úvahy ultra-
rýchle nabíjacie stanice pri nabíjaní v reži-
me 10-80%, výrazne sa zlepšuje aj rýchlosť 
nabíjania, ktorá je dnes v prípade mnohých 
elektromobilov otázkou 15-40 minút. Veľká 
nádej je vkladaná do nových štrukturálnych 
batérií spoločnosti Tesla, ktoré by mali zvýšiť 
dojazd a znížiť náklady na výrobu. Nádejne 
tiež vyzerajú batérie s pevným elektrolytom, 
ktoré by poskytli vyššiu hustotu, tým pádom 
aj dojazd a zároveň tiež rýchlejšie nabíjanie. 

Ako je v celosvetovom meradle v tejto 
chvíli riešená recyklácia/likvidácia batérií 
a ako v tomto ohľade vyzerá budúcnosť?

V súčasnej dobe už majú mnohé automobil-
ky zabehnuté pilotné recyklačnej prevádzky 
a recyklácia batérií je kompletne vyriešená. 
Postupne sa zvyšuje aj účinnosť. Niektoré 
americké spoločnosti už dosahujú viac ako 
90% výťažnosti materiálov z recyklovaných 
batérií, ktoré majú v elektromobiloch štan-
dardne životnosť niekoľkých stoviek tisíc 
kilometrov. Batérie v elektromobiloch budú 
mať navyše ešte jedno využitie pred tým, 
než dôjde k ich recyklácii. Budú používané 
v úložiskách FVE, kde môžu slúžiť ešte pri-
bližne 10 rokov k plnej spokojnosti, aj keď 

JAROMÍR VEGR A MARTIN PULTZNER Z ASOCIACE PRO ELEKT-
ROMOBILITU ČESKÉ REPUBLIKY NÁM V NASLEDUJÚCOM ROZ-
HOVORE POVEDIA VIAC O ELEKTROMOBILITE V EURÓPSKOM 
KONTEXTE.

V súčasnej dobe 
majú mnohé auto-

mobilky už v behu pilotné 
recyklačné prevádzky 
a recyklácia batérií je 
kompletne vyriešená. 

Postupne sa zvyšuje aj 
účinnosť.

Raketový 
NÁSTUP
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●  10 ročne 
●  dve špeciálne vydania
●  pôsobnosť – Česká a Slovenská 

republika

ČASOPIS MODERNÍHO AUTOMECHANIKA

Objednajte si 
ukážkový výtlačok na 

www.autopress.cz.

DIAGNOSTIKA
●  technológie opráv
●  recenzie diagnostických 

prístrojov
●  trendy v diagnostike

TECHNIKA
●  moderné vozidlové systémy

EKONOMIKA 
A MANAGEMENT
●  marketing v autoopravárenstve
●  štatistiky

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

26 LET NA TRHU

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

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

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

[ ]Tradiční Soutěž
se společností SATA  

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

PRODEJNÍ AKcE
1. 4. - 30. 4. 2021

ZA OBRAT 6.000 Kč bez DPH a více

ZA OBRAT 11.000 Kč bez DPH a více

ZA OBRAT 20.000 Kč bez DPH a více

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

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

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

www.apm.cz • www.stahlgruber.cz

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

PRODEJNÍ AKcE
1. 4. - 30. 4. 2021

ZA OBRAT 6.000 Kč bez DPH a více

ZA OBRAT 11.000 Kč bez DPH a více

ZA OBRAT 20.000 Kč bez DPH a více

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

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

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

www.apm.cz • www.stahlgruber.cz

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

Lakování 
a povrchové 
úpravy

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

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

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

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

26 LET NA TRHU

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

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

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

[ ]Soutěž
se společností Stanley  

Čtěte na str. ��

3 BŘEZEN 2021

www.Ford.cz

Velkoobchod s náhradními díly
nejen pro vozidla Ford

TÉMA MĚSÍCE:

Jarní pneuservisní 
sezona

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

Když se řekne Pass-Through (6) ��

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

Diagnostická praxe:
Důvěřuj, ale prověřuj ��

ČASOPIS PROFESIONÁLŮ V AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

26 LET NA TRHU

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

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

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

6 ČERVEN 2021

TÉMA MĚSÍCE:  

BUDOUCNOST 
JE TADY

Předplaťte si 
AutoEXPERT

Téma měsíce: 
Klimatizace na bázi tepelných čerpadel 
v podání značky Toyota  37
Vše, co jste chtěli vědět o vodíku 
a báli jste se zeptat ( 1 )   30
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PRAKTICKÁ DIELŇA
vzdelávacia vyberateľná príloha

ich kapacita bude nižšia ako 80% a používať ich v autách by bolo ne-
rentabilné. 

Pokiaľ ide o opravy batérií, sú v tomto ohľade vôbec nejaké  
možnosti, alebo na batériách nie je možné nič opravovať  
a musia sa len vymieňať?

Záleží na prístupe a filozofii výrobcu. Dnes sa batérie skladajú z blokov 
a jednotlivé bloky možno vymeniť a chybné prípadne i opraviť. Stále viac 
automobiliek umožňuje jednoducho opraviť jednotlivé články batérie. 
Tá tak nemusí byť vymenená celá, čo predstavuje nákladný proces.

Doteraz sme počuli iba o tom, že všetky opravy hybridných či elek-
trických vozidiel prebiehajú len v rámci značkových sietí výrobcov 
vozidiel. Existujú už alternatívy v zmysle nadznačkových špecialis-
tov na opravy týchto vozidiel? Bude do budúcna takýto smer  
v autoopravárenstve možný?

Individuálne dovezené vozidlá, vozidlá po záruke alebo bez značkové-
ho servisu u nás jazdia desiatky rokov a bežne bývajú opravované mimo 
autorizovaných servisov. Pokiaľ ide o zásahy do vysokonapäťovej sústa-
vy vozidla, musí ich vykonávať certifikovaný elektrotechnik a servisné 
stredisko. Môžeme očakávať, že ich počet sa s dramatickým nástupom 
elektromobilov bude zvyšovať. 

Aké sú legislatívne/kvalifikačné požiadavky na opravy hybridných/
elektrických vozidiel? Existujú nezávislé inštitúcie, ktoré by  
ponúkali takéto vzdelanie?

Toto pravdepodobne nie je legislatívne vyriešené. Sú autodielne, ktoré 
by chceli opravovať elektrické vozidlá, ale požadované podmienky zo 
strany úradov sú v tejto chvíli prakticky nerealizovateľné. 

Za AE sa pýtal: Jaromír Martinec

Vlani sa v Európe 
predalo 1 367 138 

elektromobilov alebo 
plug-in hybridov,  

čo predstavuje medzi- 
ročný nárast o 42%.







Novinky  
A VYLEPŠENIA

V INTER CARS NEUSTÁLE INTENZÍVNE PRACUJEME 
NA TOM, ABY VAŠA PRÁCA S IC KATALÓGOM BOLA ČO 
NAJPRÍJEMNEJŠIA A NAJEFEKTÍVNEJŠIA. AJ TIETO 
TIPY VÁM MÔŽU POMÔCŤ NÁJSŤ TO, ČO POTREBUJETE, 
RÝCHLO A JEDNODUCHO.

APLIKÁCIA PRE HUAWEI
Mobilná aplikácia IC Katalóg je už dostupná aj 
pre Huawei zariadenia v AppGallery .

PNEUMATIKY A DOPLNKY
Na stránke pneumatík sa jednoducho preklikáte aj na súvisiaci 
sortiment doplnkov, ako závažia, montážne pasty, ventily, 
materiály pre opravu defektov a iné.
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Novinky  
A VYLEPŠENIA

AKTUÁLNE  
KATALÓGY

Sekcia Dokumenty a Katalógy 
bola opätovne aktualizovaná 
o najnovšie vydania katalógov, 
prevažne pre sortiment Vybave-
nia dielní.

POROVNANIE  
PRODUKTOV  

V IC katalógu si jednoducho viete 
porovnať vedľa seba naraz až 4 rôzne 
produkty.
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Skrutkové  
kompresory 
EVERT-X IVR
Autoservisy, pneuservisy a klampiarsko-la-
kovacie dielne, rovnako ako každá iná firma 
na trhu, fungujú tak, aby mohli dosiahnuť 
čo najvyššie príjmy a zisk. Preto ponúkajú 
čoraz väčší rozsah služieb, školia zamest-
nancov a investujú do zariadení, ktoré 
podporujú alebo umožňujú poskytovanie 
ďalších služieb. Jedným z neodmysliteľných 
prvkov úspešného autoservisu je kompre-
sor. Stlačený vzduch, ktorý je nesmierne 
užitočný v servisoch, nielen uľahčuje prácu, 
ale predovšetkým zvyšuje jej efektivitu, čiže 
nepriamym spôsobom aj príjem. Vzduch je 
potrebný tak k obyčajnému rázovému uťa-
hováku, ako aj k vulkanizačným zariade-
niam a striekacej kabíne. A toto je len malá 
časť všetkých možných využití kompresora.

POMER MEDZI NÁKLADMI A VÝNOSMI

Počas „života“ každého kompresora nákup-
né náklady nepresahujú 25% celej investície 
súvisiacej s prevádzkou tohto zariadenia. 
Pár alebo dokonca pár desiatok rokov pre-
vádzky kompresora znamená, že náklady na 
elektrickú energiu v tom čase sú vyššie ako 
¾ všetkých nákladov spojených s prevádz-
kou kompresora. To znamená, že iba zvyš-
ných 25% sú náklady na nákup a spotrebný 
materiál. Či už je to lacnejší piestový kom-
presor, alebo drahší skrutkový kompresor, 
pomer je veľmi podobný a rozdiel spočíva 

iba v prevádzkovej dobe.

NOVINKY A POKROK. KOMPRESORY 
EVERT-X IVR – SPOĽAHLIVÉ, INOVATÍVNE 
A EKOLOGICKÉ. INVESTÍCIA DO TÝCHTO 
ZARIADENÍ ZNAMENÁ POHODLIE PRÁCE, 
KTORÉ SA VYPLATÍ.

Na základe záverov založených na vyššie 
uvedených údajoch sme predstavili inova-
tívne skrutkové kompresory so striedačmi 
radu EVERT-X IVR. Tieto zariadenia sa vyzna-
čujú predovšetkým priemyselnou kvalitou, 
čo zaručuje dlhoročnú, spoľahlivú prácu 

zariadenia, a to aj pri nepretržitej prevádz-
ke. Na optimalizáciu spotreby elektrickej 
energie je určených množstvo inovatívnych 
riešení. Úspora energie sa začína už pri hlav-
nom motore. Použili sme veľmi moderný 
synchrónny motor s permanentnými mag-
netmi s veľmi dobrou energetickou triedou 
IE3. Mimoriadny výkon sa stopercentne 
prenáša do kompresného modulu prostred-
níctvom priameho prevodu v pomere 1:1. 
Vynechanie remeňového alebo ozubeného 
prevodu úplne eliminovalo nielen energetic-
ké straty pri prevode pohonu, ale aj potrebu 
výmeny pásov a remeníc počas prevádzky. 
Ďalšou inováciou sú moderné a priemysel-
né skrutkové moduly so vstrekovaním ole-
ja a energeticky úspornými rotormi. Veľmi 
efektívna kompresorová jednotka je riadená 
ovládacím panelom MAM-6080 pripojeným 
k striedaču.

MÁLOKTO SI V DNEŠNEJ DOBE VIE PREDSTAVIŤ EFEKTÍVNU 
PREVÁDZKU AUTOSERVISU BEZ KOMPRESORA A STLAČENÉHO 
VZDUCHU. PRÁVE PRETO SA OPLATÍ ZVÁŽIŤ VÝBER SPRÁVNEHO 
KOMPRESORA A NÁKLADY SPOJENÉ S JEHO PREVÁDZKOU.

Skrutkový kompresor 7,5 kW ‒ nepretržitá prevádzka → spotreba energie

Priemerná doba práce 4,5 normohodiny denne Energia bez DPH

7,5 kW

x 4,5 normoh. 34 kWh deň

Približná 
celková cena 
el. energie 0,1 € 
bez dph / kWh

3,40 €

x 24 dní 816 kWh mesiac 81,60 €

x 12 mes. 9792 kWh rok 979,20 €

x 5 rokov 48960 kWh 5 rokov 4 896,00 €

x 10 rokov 97920 kWh 10 rokov 9 792,00 €

Index IC: EVERT7,5/500/D EVERT-X7,5 IVR +NÁD.+VYS.* ROZDIEL

INVESTÍCIA 4 890 € 29% 5 647 € 40% 757,00 €

ÚDRŽBA 1 986 € 12% 1 986 € 14% 0 €

ELEKTRICKÁ ENERGIA 9 792 € 59% 6 365 € 45% -3 427,00 €

SPOLU 16 668 € 100% 13 997 € 100% -2 670,00 €
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Práve tieto prvky zaručujú najvyššiu 
úsporu elektrickej energie. Ide o inte-
ligentnú prácu kompresora s premen-
livými otáčkami, ktorá umožňuje vý-
razne znížiť spotrebu energie až o 35% 
v porovnaní s klasickými riešeniami. 
Komplexný a intuitívny ovládací panel 
neustále monitoruje činnosť zariade-
nia a aktuálnu spotrebu stlačeného 
vzduchu a tlak v sieti. Na tomto zákla-
de poskytuje algoritmus pre prevádz-
ku s premenlivou rýchlosťou tak, aby 
produkoval len toľko vzduchu, koľko je 
potrebné.

Pri znížení rýchlosti otáčania sa pro-
porcionálne znižuje spotreba energie. 
Okrem toho takáto práca eliminuje 
odstávky a opätovné spustenia kom-
presora, ktorý pri štarte spotrebuje 
niekoľkonásobne viac energie ako no-
minálne. Striedač má tiež plynulý štart, 
ktorý znižuje spotrebu energie a elimi-
nuje napätie spojené s náhlymi spus-
teniami. Nie každý používateľ si uve-
domuje, že udržiavanie tlaku vyššieho 
o 1 bar, než je požadované, znamená aj 
zbytočné ďalšie straty elektrickej ener-
gie, ktoré môžu dosiahnuť dokonca až 
7%.

KOMPRESORY EVERT-X IVR 
MÔŽU PRACOVAŤ V ŠIROKOM 
ROZSAHU TLAKU OD 6 DO 10 
BAROV. NASTAVENIE ROZSAHU 
PRACOVNÉHO TLAKU JE VEĽMI 
JEDNODUCHÉ A ZÁROVEŇ EKO-
NOMICKÉ Z POHĽADU POUŽÍVA-
TEĽA. VŠETKY TIETO INOVATÍVNE 
RIEŠENIA ŠETRIA ENERGIU AŽ 
DO -45% V POROVNANÍ S KLA-
SICKÝMI RIEŠENIAMI.

Ďalšou inováciou je chladenie kompre-
sora za účelom prevádzky v nepretrži-
tom režime. Namiesto termostatických 
ventilov prevzal funkciu spúšťania 
chladenia ovládací panel. Na základe 
nameraných hodnôt zapína a vypína 
chladiaci ventilátor v správnom oka-
mihu. Ide nielen o ďalšiu úsporu ener-
gie, ktorá sa používa na chladenie iba 
v prípade potreby, ale aj o elimináciu 
ďalších spotrebných materiálov, napr. 
termostatických ventilov.

Podiel nákladov na prevádzku  
7,5 kW kompresora v autoservise

Skrutkové kompresory EVERT-X IVR

Synchrónne motory s odolnými magnetmi energetickej triedy IE3

Priamy pohon typu DIRECT-DRIVEN 1:1 (bez straty energie spojenej s prevodmi)

Variabilné otáčky a plynulý štart vďaka invertoru s filtrom EMC

Univerzálny ovládací panel MAM-6080 s Wifi connect modulom, grafický dotykový displej

Inteligentné ovládadanie chladiaceho ventilátora

Úspora energie až 45% oproti bežnej kompresnej technológii

Široký rozsah modelov od 5,5 do 75kW

Výhody kompresorov EVERT-X IVR (variabilný výkon)

Úspora elektrickej energie až o 45%

Menšie prevádzkové náklady (neobsahuje remene, remenice, termo ventily, ložiská v motore)

Diaľkové ovládani a kontrola zariadení

Starostlivosť o vybavenie autorizovaného servisu

Lubovoľná konfigurácia kompresného systému

Práca bez obmedzení, vysoká efektivita

Možnosť rozšírenia systému logickým dopojením zariadení

Možnosť prúdového obmedzenia pre zariadenia

Možnosť využitia rôznych foriem financovania zariadenia

46%
36%

14%

Schéma systému  
kompresie na základe 
kompresora s variabil-
ným výkonom  
EVERT-X IVR

Investícia        Údržba        El. energia

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

Objednávacie čísla IC:
kompresory (s koncovkou IVR):  
EVERT-X
tlakové nádoby napr.:  
3630011, 3650011, ...
vysúšače: EVERTAPX
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Najlepšie zariadenia pre servis klimatizácií  
vo svojej triede s chladivami R1234yf a R134a
Vďaka vysokopresnej meracej technike a plne automatizované-
mu priebehu servisu zaisťujú zariadenia ACS 663 a ACS 653 
efektívne servisné práce na klimatizačných systémoch osobných 
automobilov a úžitkových vozidiel. Spĺňajú všetky požiadavky 
technicky náročných amerických noriem SAE J-2788 pre klima- 
tizačné systémy a aj všetky príslušné európske certifikácie. Sú 
vhodné pre plne automatické údržbové a opravárenské práce  
pre všetky klimatizácie osobných a úžitkových vozidiel.

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

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

Využite zvýhodnenú ponuku plničiek Bosch v časovom 
rámci Jarno-letnej akcie Inter Cars: 
- ACS 663-P:  S P00 000 133 = 3240 € bez DPH, pre R1234yf
- ACS 663 RI:  S P00 000 134 = 4090 € bez DPH, pre R1234yf
- ACS 653-P:   S P00 000 136 = 3320 € bez DPH, pre R134a

Verzia RI je vybavená identifikátorom chladiva i tlačiarňou.

ACS 663 a 653 
Nový štandard v údržbe klimatizácií 

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

 f Funkcia Deep-Recovery umožňuje plné 
vyprázdnenie klimatizácií vozidiel

 f Stupeň odsávania 99 % (Deep Recovery)

 f Inovatívny systém zásobníkov oleja pre vozidlá so 
spaľovacími motormi a hybridné vozidlá (PAG/POE)

 f Zariadenie bolo vyvinuté na základe skúseností 
používateľov a ponúka perfektnú kombináciu 
robustnosti a použiteľnosti

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

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

Bosch plničky

www.bosch.cz
www.bosch.sk

Prospekt o zariadeniach ACS 

ACS 611 LE len v INTER CARS
Plne automatické servisné zariadenie

Výhody ACS 611 LE
 f Plne automatický priebeh servisu alebo 

manuálne voliteľné jednotlivé servisné kroky

 f Hĺbkové vákuovanie - vákuovacie čerpadlo 
170 l/min. 

 f Zásobníky pre vstrekovanie oleja a ultrafialovej 
kontrastnej látky 

 f Väčší 20 kg vnútorný zásobník

 f Navigácia krok za krokom

 f Integrovaná databanka pre osobné 
a úžitkové vozidlá 

 f Plnenie s automatickou kompenzáciou 
množstva chladiva v servisných hadiciach

 f Voliteľne s integrovaným programom 
preplachovania

 f Viacfázové recyklovanie chladiva 
vo fáze vákuovania

 f Integrovaný riadený test výkonu 
klimatizačného systému vozidla

 f Automatické vypúšťanie 
nekondenzovateľných plynov

 f Jednoduchá údržba vnútorných filtrov 

 f Dobre prístupné vákuovacie čerpadlo 
pre jednoduchú výmenu oleja

 f Tlačiareň

Plnička klimatizácií spoločnosti Bosch pre chladivo 
R134a v limitovanej edícii (LE) len v Inter Cars
ACS 611 je moderné zariadenie pre servis klimatizačných 
systémov osobných a úžitkových vozidiel. Rovnako ako 
všetky plne automatické zariadenia Bosch, je aj zariadenie 
ACS 611 pre servis klimatizácií s chladivom R134a spojené 
s minimom manuálnych zásahov. Zariadenie automaticky 
kontroluje každý krok údržby vrátane odsávania, recyklovania 
a opätovného plnenia chladiva a oleja bez toho, že by bol 
potrebný priamy zásah mechanika. 

Manuálny režim umožňuje používateľovi voliteľne 
kontrolovať všetky kroky. Výkonné dvojstupňové vákuovacie 
čerpadlo v prípade ACS 611 garantuje rýchle a efektívne 
vyprázdnenie systému. Rovnako ako ďalšie zariadenia Bosch 
je aj ACS 611 vybavené databankou, v ktorej sú uložené 
podrobnosti o množstve oleja a chladiva pre klimatizáciu 
v príslušnom vozidle. ACS 611 má k dispozícii integrovanú 
tlačiareň na zaznamenávanie servisného protokolu.

Zariadenie má vo výbave predľžené hadice o dĺžke 5 metrov.

Využite zvýhodnenú ponuku plničiek Bosch v časovom rámci 
Jarno-letnej akcie Inter Cars za 2570 € bez DPH.
Plničky sú štandardne dostupné ihneď na sklade Inter Cars. 

Objednávacie číslo:
ACS 611 LE: S P00 000 125
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ACS 611 LE len v INTER CARS
Plne automatické servisné zariadenie

Výhody ACS 611 LE
 f Plne automatický priebeh servisu alebo 

manuálne voliteľné jednotlivé servisné kroky

 f Hĺbkové vákuovanie - vákuovacie čerpadlo 
170 l/min. 

 f Zásobníky pre vstrekovanie oleja a ultrafialovej 
kontrastnej látky 

 f Väčší 20 kg vnútorný zásobník

 f Navigácia krok za krokom

 f Integrovaná databanka pre osobné 
a úžitkové vozidlá 

 f Plnenie s automatickou kompenzáciou 
množstva chladiva v servisných hadiciach

 f Voliteľne s integrovaným programom 
preplachovania

 f Viacfázové recyklovanie chladiva 
vo fáze vákuovania

 f Integrovaný riadený test výkonu 
klimatizačného systému vozidla

 f Automatické vypúšťanie 
nekondenzovateľných plynov

 f Jednoduchá údržba vnútorných filtrov 

 f Dobre prístupné vákuovacie čerpadlo 
pre jednoduchú výmenu oleja

 f Tlačiareň

Plnička klimatizácií spoločnosti Bosch pre chladivo 
R134a v limitovanej edícii (LE) len v Inter Cars
ACS 611 je moderné zariadenie pre servis klimatizačných 
systémov osobných a úžitkových vozidiel. Rovnako ako 
všetky plne automatické zariadenia Bosch, je aj zariadenie 
ACS 611 pre servis klimatizácií s chladivom R134a spojené 
s minimom manuálnych zásahov. Zariadenie automaticky 
kontroluje každý krok údržby vrátane odsávania, recyklovania 
a opätovného plnenia chladiva a oleja bez toho, že by bol 
potrebný priamy zásah mechanika. 

Manuálny režim umožňuje používateľovi voliteľne 
kontrolovať všetky kroky. Výkonné dvojstupňové vákuovacie 
čerpadlo v prípade ACS 611 garantuje rýchle a efektívne 
vyprázdnenie systému. Rovnako ako ďalšie zariadenia Bosch 
je aj ACS 611 vybavené databankou, v ktorej sú uložené 
podrobnosti o množstve oleja a chladiva pre klimatizáciu 
v príslušnom vozidle. ACS 611 má k dispozícii integrovanú 
tlačiareň na zaznamenávanie servisného protokolu.

Zariadenie má vo výbave predľžené hadice o dĺžke 5 metrov.

Využite zvýhodnenú ponuku plničiek Bosch v časovom rámci 
Jarno-letnej akcie Inter Cars za 2570 € bez DPH.
Plničky sú štandardne dostupné ihneď na sklade Inter Cars. 

Objednávacie číslo:
ACS 611 LE: S P00 000 125
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Elektrifikovaná klimatizácia    
V ELEKTRICKÝCH 
A HYBRIDNÝCH
VOZIDLÁCH

Jedným z kľúčových komponentov klimati-
začného systému je kompresor, ktorý zvyšuje 
tlak chladiva (plyn R134 alebo R1234yf). Vo 
vozidlách vybavených spaľovacím moto-
rom je poháňaný rebrovým pásom. Čo však 
v prípade, keď ide o elektrické alebo hybrid-
né vozidlo? Napriek prítomnosti spaľovacie-
ho motora v hybridných vozidlách sa takýto 
motor už nepoužíva na pohon kompresora 
klimatizácie. Je to spôsobené tým, že často – 
najmä počas jazdy v meste, je takéto vozidlo 
poháňané elektromotorom, a nie spaľovacím 
motorom. Ak kompresor nebude mať pohon, 
klimatizačný systém nebude fungovať efek-

tívne. Preto sa v hybridných aj elektrických 
vozidlách používajú kompresory s elektric-
kým pohonom.

Kompresory používané v tomto type vozidiel 
sú najčastejšie špirálového typu. Pozostáva-
jú z dvoch špirál - stacionárnej a orbitálnej, 
bezkartáčového motora a odlučovača oleja. 
Je to spôsobené jednak ľahkou reguláciou 
prietoku, jednak znížením energetickej ná-
ročnosti. Toto má osobitný význam pre elek-
trické vozidlá, v ktorých každá úspora energie 
zvyšuje požadovaný dojazd. Klimatizácia má 
tiež ďalšiu, veľmi dôležitú funkciu. Používa sa 

na chladenie akumulátora – najmä v elektric-
kých vozidlách. Nabíjanie (prostredníctvom 
rekuperácie) a vybíjanie batérií spôsobuje 
tvorbu tepla a akumulátory sú navyše veľmi 
citlivé na teplotu okolia. Počas teplých dní 
systém ochladzuje nielen interiér, ale zaisťuje 
aj primeranú teplotu systému akumulovania 
energie. Napríklad Toyota Prius má kompre-
sor poháňaný synchrónnym elektromotorom 
s permanentnými magnetmi. Napätie 201 
V do kompresora poskytuje invertor klimati-
zácie. Vďaka frekvenčnej modulácii je možné 
plynulo regulovať rýchlosť kompresora.

Keďže ten je poháňaný elektricky, musí olej 
v klimatizačnom systéme tohto typu vozidla 
vykazovať veľmi dobrý izolačný odpor (asi 
10 MΩ). To je obzvlášť dôležité pre ľudí, ktorí 
vykonávajú údržbu klimatizačných systémov. 
Preto spoločnosť TEXA ponúkajúca servisné 
stanice klimatizácií série Konfort vybavila 
tieto stanice softvérom, ktorý pripomína, že 
musíte použiť iný olej. Nečistoty a vlhkosť 
zhoršujú dielektrické vlastnosti oleja. Jedno 
percento nečistôt ich zhoršuje až desaťkrát.

KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY SA V MOTOROVÝCH VOZIDLÁCH POU-
ŽÍVAJÚ UŽ MNOHO ROKOV. SPOČIATKU BOLI VYHRADENÉ PRE 
LUXUSNÉ VOZIDLÁ, NO TERAZ TVORIA ZÁKLADNÚ VÝBAVU 
DOKONCA AJ V NIŽŠEJ TRIEDE. KLIMATIZÁCIA ZVYŠUJE NIELEN 
KOMFORT JAZDY, ALE AJ BEZPEČNOSŤ. VYSOKÁ TEPLOTA V KABÍ-
NE NEPRIAZNIVO VPLÝVA NA POHODU VODIČA, ČO SA PREJAVU-
JE AJ NA JEHO KONCENTRÁCII A ZRÝCHLENOM POCITE ÚNAVY.
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Obrázok: hermetické, identifikovateľné 
nádrže na olej a UV – stanica TEXA Konfort 
760R

Systém automatickej klimatizácie – najmä 
vo verzii s automatickým ovládaním, nie je 
iba o kompresore. Pozostáva tiež z množ-
stva senzorov a ovládačov na riadenie kla-
piek vzduchových miešačov. Ak systém 
umožňuje fúkať studený vzduch, ale existujú 
problémy s udržiavaním požadovanej tep-
loty vo vnútri vozidla alebo zmena smeru 
prúdenia vzduchu na ovládacom paneli ne-
prináša žiaden účinok, potom je veľmi ťažké 
– takmer až nemožné, nájsť príčinu poruchy 
bez diagnostického testera.

Moderné automatizované systémy využíva-
jú informácie zo senzorov slnečného žiare-
nia, vlhkosti, vonkajšej teploty, teploty mo-

tora, rýchlosti jazdy alebo tlaku kvapaliny. 
Všetky tieto parametre majú vplyv na inten-
zitu chladenia interiéru a sú nevyhnutné pre 
správny chod systému. Navyše, ak sa v ňom 
vyskytnú nejaké poruchy, potom pre tento 
systém zvyčajne nie je určený žiadny indiká-
tor poruchy. Iba pripojenie diagnostického 
počítača umožňuje odhaliť chyby a vykonať 
diagnostiku systému.

Príklady aktivácií a parametrov predsta-
vujeme na príklade modelu Toyota Prius, 
modelový kód ZVW z roku 2016, s využitím 
diagnostického softvéru TEXA IDC5 a diag-
nostického rozhrania TXT Multihub. Pre 
toto vozidlo je v diagnostike k dispozícii 
43 parametrov, vďaka ktorým dokážeme 
skontrolovať, či nejaký snímač neukazuje 
hodnoty nedôveryhodne. Správna interpre-
tácia je veľmi dôležitá, pretože senzor, kto-
rý zobrazuje hodnotu nesprávne, ale stále 
v rozsahu merania stanovenom v softvéri 
ovládača, opakovane nevygeneruje chybo-
vý kód a spôsobí nesprávny chod systému. 
Napríklad, ak je poškodený snímač vonkaj-
šej teploty a zníži sa nameraná hodnota, kli-
matizácia nebude pracovať efektívne. 

Obrázok 1 zobrazuje vzorové parametre 
dostupné v softvéri.

Ako sme už písali skôr, v prípade kompre-
sorov poháňaných elektromotorom môžete 
upraviť ich rýchlosť otáčania a tým aj ich 
účinnosť. Náhľad do parametrov umožňuje 
posúdiť, či sa hodnota požadovaná ovláda-
čom zhoduje so skutočnou [Obrázok 2].

Na stránke s parametrami môžeme skontro-
lovať aj polohu jednotlivých servomotorov, 
ktoré ovládajú miešače vzduchových kla-
piek. Z ich poškodenia vyplýva veľa porúch 
súvisiacich s nesprávnym smerom prúdenia 
vzduchu. Poškodenie servomotora klapky, 
ktorá zatvára a otvára vonkajšiu cirkuláciu 
vzduchu, zvyčajne spôsobuje veľmi inten-
zívne zahmlievanie skiel vozidla. Bohužiaľ, 
ako sme už uviedli, žiaden indikátor o tom 
nebude informovať. Pomôcť môže počíta-
čová diagnostika a nastavenie „aktivácie 
servomotorov“. Vďaka tejto funkcii je každý 
zo servomotorov aktívny, v prípade porúch 
sa objavia chyby od nefunkčných servomo-
torov. Prezeranie parametrov nám umožní 
skontrolovať, či sa zmenila poloha konkrét-
neho servomotora. Úpravy sú potrebné aj 
pri výmene zosilňovača klimatizácie, jed-
ného zo servomotorov, a taktiež po odpo-
jení 12 V batérie. Diagnostický tester tiež 
umožňuje nastaviť vhodnú rýchlosť otáča-
nia kompresora klimatizácie (to znamená 
regulovať jeho výkon) a jednotlivých servo-
motorov.

Ako vidíte, diagnostika klimatizačných sys-
témov bez diagnostického zariadenia je veľ-
mi náročná. Aj pri bežnej údržbe systému je 
potrebné dbať na zvýšenú pozornosť, keďže 
ide o relatívne vysoké napätie potrebné pre 
napájanie elektrického kompresora (také-
to napätie sa dávnejšie v motorových vo-
zidlách nevyskytovalo), a taktiež z dôvodu 
využitia iného typu oleja. Okrem toho neza-
budnime, že klimatizačný systém ochladzu-
je nielen interiér vozidla, ale aj akumulátory. 
Spaľovacie vozidlo s chybnou klimatizáciou 
bude spôsobilé na jazdu (v najhoršom prí-
pade budú podmienky menej komfortné), 
avšak v prípade elektrických a hybridných 
vozidiel je to neprijateľné.

Obrázok 1. Pohľad na parametre pre Toyotu Prius – klimatizačný systém

Obrázok 2. Parametre rýchlosti kompresora IDC5 CAR
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Slnečná clona na predné sklo

Automobilová slnečná clona je určená k použitiu na predné alebo 
zadné okno zaparkovaného automobilu. Použitie hliníkovej fólie 
zaistí odrážanie slnečných lúčov, čím sa spomalí zvyšovanie teplo-
ty vo vnútri stojaceho vozidla. Používaním clony ochránite palubnú 
dosku pred slnečným žiarením, tým výrazne obmedzíte blednutie a 
starnutie plastov vášho vozidla.

Clona proti slnku sa montuje na predné alebo zadné sklo, a to na 
jeho vnútornú stranu. Vďaka použitiu vo vnútri vozidla nedochádza 
k znečisteniu clony alebo poškodeniu vetrom. Slnečnú clonu po 
použití jednoducho zmotáme do ruličky, ktorú zafixujete pomocou 
dvoch všitých gumičiek a ľahko uskladníte.
IC index: MMT CP6278

Ochranná plachta na auto

Ochranná plachta je vyrobená z vysoko kvalitného netkaného 
polypropylénu, čo účinne chráni povrch auta proti poveternostným 
podmienkam. Materiál, z ktorého je kryt vyrobený, je hladký, odolný 
proti roztrhnutiu a spomaľuje horenie. Je ľahko priepustná pre vzdu-
ch, pričom vykazuje odolnosť voči vode. Materiál je tiež veľmi odol-
ný proti popraskaniu pri nízkych teplotách alebo proti poškriabaniu 
laku. Husto tkané vlákna chránia povrch auta pred dažďom, snehom, 
mrazom, prachom alebo vtáčím trusom. V lete funguje plachta ako 
ochrana vnútorného priestoru vozidla proti silnému teplu a chráni far-
bu pred pôsobením UV žiarenia a vyblednutím. Upevnenie sa vykoná-
va zospodu pomocou šnúry prišitej pozdĺž plachty. Vďaka tomu pres-
ne priľne k povrchu a drží pevne na aute aj pri silných nárazoch vetra. 
Plachtu možno na aute nechať pripevnenú aj dlhšiu dobu (napr. pri 
dovolenke) a je vhodná aj pre umývanie. V ponuke rôzne veľkosti.
IC index: MMT CP10020 – MMT CP10022

Pred cestou sa uistite, že so sebou máte všetky doklady. Okrem manuálu auta a vodičského preukazu 
si nezabudnite občiansky preukaz alebo cestovný pas pre všetkých cestujúcich, najmä ak cestujete do zahra-
ničia. Ak plánujete cestu do cudzích krajín, prečítajte si všetky dôležité body miestnej legislatívy, vrátane pravi-
diel cestnej premávky. Skontrolujte si stav svojho automobilu ako povinnú výbavu, stav technických kvapalín, tlak 
vzduchu v pneumatikách, prípadne funkčnosť klimatizácie.  Prinášame vám tipy na produkty doplnkovej výbavy, 
ktoré vám môžu spríjemniť cestu autom na dovolenku.

Ako sa pripraviť   
NA LETNÚ  
dovolenku

S PRÍCHODOM TEPLEJŠÍCH DNÍ A UVOĽŇOVANÍM 
PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ ZAČÍNAME UVAŽOVAŤ O 
LETNÝCH DOVOLENKÁCH. NAJVIAC POUŽÍVANÝM DOPRAVNÝM 
PROSTRIEDKOM NA CESTU NA DOVOLENKU JE AUTOMOBIL. ČI  
SA VYBERIETE NIEKAM NA SLOVENSKO, ALEBO SI ZVOLÍTE CESTU  
DO ZAHRANIČIA, VŽDY JE DÔLEŽITÉ SA PRED CESTOU PRIPRAVIŤ.
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Alkoholtester Alcoforce GTX Smart

Alkoholtester GTX SMART je vybavený najmodernejším polovodičovým senzo-
rom. Používanie je jednoduché, stačí ho zapnúť, dýchnuť a hneď vidíte hladinu 
alkoholu v dychu. Najvyššia merateľná hodnota zabudovaným polovodičovým 
senzorom zodpovedá hodnote 2 ‰. Najnižšia hranica merania tohto modelu 
činí 0 ‰ a presnosť merania bola stanovená od 0,00 ‰ do 0,80‰. 
IC index: ALCOFORCE GTX_SMART

Alkoholtester Alcoforce GTX Spectrum

Alkoholtester GTX Spectrum je vhodný pre individuálnych užívateľov, ktorí oce-
ňujú vysokú kvalitu a presnosť merania. Alkoholtester zobrazí výsledok v roz-
medzí od 0 do 4 promile na čitateľnom digitálnom displeji. Navyše má vstavaný 
teplomer. Funkčnosť a jednoduchá obsluha robia používanie alkoholtestera 
intuitívnym. Použitie vysoko kvalitného elektrochemického snímača znižuje 
prevádzkové náklady spojené s menej častou kalibráciou než v prípade polo-
vodičového snímača. IC index: ALCOFORCE SPECTRUM

Turistická termotaška 

Tento trendový chladiaci vak s objemom 26 l má nadča-
sový modro-biely dizajn, ktorý si môžete vziať so sebou 
kamkoľvek. Odolný polyester 300D na vonkajšej strane 
sa ľahko čistí, vnútorná podšívka je nepriepustná a má 
nastaviteľný ramenný popruh pre pohodlné prenášanie. 
Termotaška poskytuje až 6 hodín izolácie voči vonkajšie-
mu prostrediu. IC index: WAE 9600024988

Organizér pre deti 

Detský organizér na zadnú časť predného 
sedadla a ochrana proti znečisteniu sedad-
la spôsobeného okopávaním. Praktický 
organizér s vreckami je pripnuteľný na 
zadnú stranu sedadla pomocou plasto-
vej spony. Dostupný aj v modrej farbe. 
IC index: MMT 223030

Termoelektrická chladnička CoolFun

Tento termoelektrický chladiaci box šetrný voči život-
nému prostrediu je prvým na svete, ktorý je vyrobený z 

bio-kompozitového materiálu. Výhodou, ktorú tým model 
Dometic CoolFun SC získal, je práve vyššia trvácnosť, ale 
čo je ešte dôležitejšie, nižšia spotreba fosílnych palív pri 
zachovaní rovnakého výkonu. Prenosný a praktický mo-

del, v ktorom môžete obsah pomocou prepínača 
vychladiť alebo zohriať. Vhodný na cesty autom, 
kempovanie, pikniky, použitie v kancelárii a po-

dobne. Úplne recyklovateľný bio-kompozitový 
materiál minimalizuje odpad O 26 % nižšie emi-
sie CO₂ v porovnaní s bežným polypropylénom. 

Vyššia trvácnosť pomáha šetriť fosílne palivá 
pri zachovaní rovnakého výkonu Univerzálna 

rukoväť na prenos slúži ako podpera alebo zámok 
veka. Objem 29 litrov s priestorom pre 2-litrové 

fľaše. Chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu  a 
ohrievanie až do +65 °C.

IC index: WAE 9600024482

Strešný nosič bicyklov Thule FreeRide 532 

Thule FreeRide 532 má elegantný titánový dizajn. Ide o konštruk-
čne veľmi dômyselný, stabilný a bezpečný nosič. Thule FreeRide 532 
je vhodný pre väčšinu veľkostí rámov bicyklov vrátane horských, cestných, 
či detských ( do 80 mm ). Držiak rámu Thule FreeRide 532 po zdvihnutí ostáva 
v pozícii, čo umožňuje efektívne nakladanie a skladanie bicykla. Držiaky kolies 
sú vybavené popruhmi na rýchle upínanie a ochranou kolesa, takže kolesá držia 
po zaistení bezpečne na mieste. K bezpečnosti máte sadu dvoch zámkov, jeden na uzamknutie 
bicykla k nosiču a druhý na uzamknutie nosiča k strešnému nosiču. S nosičom bicyklov Thule FreeRide 532 
preveziete bicykle až do hmotnosti 17 kg a súčasťou balenia sú aj adaptéry s 20 mm T- drážkou na montáž 
k tyčiam Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar. IC index: THU 532

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Thule Velocompact 924 

Kompaktný a ľahký nosič bicyklov určený pre 2 bicykle. Jednoduchá montáž na ťažné zariadenie. 
Nožné dômyselné ovládanie sklápania zaistí bezproblémový prístup do batožinového priestoru 
vozidla aj vtedy, ak sú pripevnené bicykle. Všetky držiaky rámu sú prakticky snímateľné, 
na vhodnejšiu a rýchlejšiu montáž bicyklov na nosič. Držiaky sú dostatočne veľké na montáž 
okrúhlych aj oválnych rámov ( 22 - 80 mm ) a sú vybavené gumeným povrchom na ochranu 
rámu bicyklov.  Pre zabezpečenie bicyklov máte k dispozícii dva zhodné zámky, 
a to na uzamknutie bicyklov k nosiču a následné uzamknutie nosiča na ťažnom 
zariadení . V prípade potreby uskladnenia, sa dá nosič jednoducho zložiť aby 
zaberal podstatne menej miesta a v tomto zloženom stave sa takisto zmestí 
do väčšiny automobilov. IC index: THU 924
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Ako obmedziť  
neželané LSPI
V súčasnej dobe pociťujú všetky sektory priemyslu tlak trhu a musia sa vyrovnať so 
zákonnými požiadavkami, súvisiacimi s rastúcimi nárokmi na ochranu životného pro-
stredia. To platí tiež pre spoločnosti v automobilovom priemysle, ktoré musia zavádzať 
technológie pre znižovanie uhlíkovej stopy vo všetkých fázach výroby automobilov.

V septembri 2017 bol zavedený nový testo-
vací cyklus pre modely automobilov s no-
vou homologáciou v EÚ a v septembri 2018 
aj pre všetky novo predané vozidlá. Aby sa 
skúšobné postupy lepšie priblížili častým 
podmienkam používania vozidiel a aby bolo 
zároveň možné presnejšie určiť množstvo 
emisií oxidu uhličitého a ďalších škodlivých 
látok, bol vypracovaný nový celosvetový 
harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké 
vozidlá (WLTP, Worldwide Harmonised Light 
Vehicle Test Procedure). V súlade s novo 
stanovenými cieľmi znižovania emisií CO2, 
platnými pre krajiny EÚ, musia nové autá do 
roku 2030 znížiť emisie o 37,5 % v porovnaní 
s rokom 2021, zatiaľ čo nové dodávkové au-
tomobily by mali mať emisie nižšie o 31 %. 
Navyše bol stanovený medziľahlý ciel – o 15 
% nižšie emisie u osobných a dodávkových 
automobilov do roku 2025. Emisie CO2 u no-
vých vozidiel predávaných v EÚ v roku 2017 
klesli v priemere o 31 % v porovnaní s vo-
zidlami predanými v roku 2000.

Predpisy týkajúce sa emisií škodlivých látok 
sú teraz oveľa prísnejšie tiež v oblasti emis-
ných limitov pre oxidy dusíka (NOx). Tie boli 
od roku 2000 znížené o 84 %, emisie pev-
ných častíc (PM) boli znížené takmer na nulu 
a emisie oxidu uhoľnatého (CO) sa držia na 
veľmi nízkej úrovni.

Jednou z hlavných stratégií pri znižovaní 
emisií CO2 je zlepšovanie účinnosti motora, 
dosiahnuté znížením jeho rozmerov (tzv. 
downsizing). Menší motor má menší zdvi-
hový objem, ale napriek tomu je účinnejší 
pri vysokých tlakoch, ktoré v ňom panujú. 

Vyššia účinnosť v kombinácii so znížením 
trenia, ktoré je dôsledkom menšieho poč-
tu piestov, ložísk a ďalších súčastí motora, 
má za následok vyššie úspory paliva. Motor 
o menšej veľkosti má menší zdvihový ob-
jem, a preto je v ňom k dispozícii aj menej 
vzduchu. K zvýšeniu výkonu sa používa tur-
bodúchadlo, ktoré zvyšuje hustotu nasáva-
ného vzduchu; vďaka tomu sa výkon a účin-
nosť motora výrazne zvyšujú.

Na trhu je už k dispozícii veľa malých mo-
torov po downsizingu – napríklad preplňo-
vaný benzínový motor Ford 1.0 EcoBoost je 
k dispozícii s výkonom 74 kW, 92 kW a 103 
kW (100 k, 125 k a 140 k). To znamená, že 
môže úspešne nahradiť staršie motory o ob-
jeme 1,4, 1,6 a dokonca niektoré aj o objeme 
1,8 litru s atmosférickým nasávaním (bez 
preplňovania).

Jedným z problémov spojených so zavá-
dzaním menších a účinnejších motorov je 
riziko tzv. predčasného zapaľovania zme-
si pri nízkych otáčkach (LSPI, Low Speed 
Pre-Ignition). To je druh nesprávneho spa-
ľovania, ku ktorému môže dôjsť u malých 
motorov s vysokou kompresiou. Aj jediný 
výskyt LSPI môže spôsobiť vážne poškode-
nie motora. Predčasné zapaľovanie LSPI má 
veľa rôznych príčin. Patrí medzi nich okrem 
iného konštrukcia motora či zloženie paliva 
a mazív. K látkam, ktoré sú súčasťou mazív 
a môžu spôsobiť LSPI, patria najmä čistiace 
prostriedky a predovšetkým vápnik.

„U takýchto malých motorov s vysokým 
výkonom dochádza pri nízkych otáčkach 

a vysokom zaťažení k veľmi nepriaznivému 
javu predčasného zápalu, ktorý môže motor 
vážne poškodiť,“ vysvetľuje Michał Izdebski, 
technický špecialista spoločnosti Castrol 
Polska. „Niektorí výrobcovia, rovnako ako 
združenie American Petroleum Institute 
(API), používajú preto teraz test LSPI. Aj olej 
má na vznik javu LSPI vplyv, pretože jeho 
kvapôčky, ktoré sa dostanú do spaľovacej 
komory, môžu viesť k predčasnému vznie-
teniu. Dnes už vieme, ktoré prísady v oleji 
môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku LSPI, 
a preto Castrol pracuje na úprave zloženia, 
ktoré by malo výskyt tohto javu znížiť,“ do-
dáva.

„Spoločnosť Castrol niekoľko rokov podrob-
ne skúmala túto problematiku, a to nielen 
nezávisle, ale aj vo spolupráci s výrobcami 
motorov,“ zdôrazňuje Michał Izdebski. „Vy-
konali sme podrobnú analýzu účinkov oleja 
a paliva na výskyt LSPI v motoroch a pokúsili 
sme sa vyvinúť také zloženia, ktoré by riziko 
LSPI znižovali. Vďaka tomu sa nám podarilo 
vytvoriť kompletný rad mazív, ktoré tomuto 
javu zabraňujú a zároveň poskytujú najlep-
šie výsledky v svojej triede. Výrobcovia OEM 
stále častejšie do svojich špecifikácií zara-
ďujú testovanie motorov z pohľadu LSPI, čo 
znamená, že pre získanie ich schválenia mu-
síme dokázať, že naše produkty ponúkajú 
proti LSPI ochranu,“ dodáva. V zložení ma-
zív sú prítomné aj ďalšie zložky, ktoré majú 
vplyv na výskyt LSPI. Sú to napríklad modi-
fikátory trenia a chemikálie, ktoré zabraňujú 
adhéznemu opotrebeniu.

Pri výbere oleja pre automobil je preto 
vhodné siahnuť po technologicky vyspelom 
oleji. Tieto typy mazív minimalizujú riziko 
vzniku LSPI a zároveň poskytujú vynikajúce 
vlastnosti.

OBMEDZENIE JAVU PREDČASNÉHO ZAPAĽOVANIA ZMESI 
(LSPI) U MOTOROV S MALÝMI ROZMERMI PO DOWNSIZINGU
VĎAKA EKOLOGICKÝM NÁROKOM.
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Úloha olovených batérií   
v elektrických 
VOZIDLÁCH
Čo sa môže stať, keď lítiovo-iónová batéria 
v modernom elektrickom alebo hybrid-
nom vozidle prestane fungovať? Odpoveď 
na túto otázku nájdete pod kapotou! Vedľa 
vysokonapäťovej lítiovo-iónovej batérie sa 
nachádza 12-voltová olovená batéria, ktorá 
slúži ako pomocný zdroj energie. Zaisťuje 
neprerušovanú prevádzku najdôležitejších 
bezpečnostných systémov v prípade poru-
chy hlavnej batérie. Napája tiež systémy, kto-
ré neustále spotrebúvajú energiu, napríklad 
centrálne zamykanie.

ZVÝŠENÉ POTREBY DNEŠNÝCH  
AUTOMOBILOV

Dnešní vodiči vedia, že čoraz viac komfort-
ných a bezpečnostných funkcií, ako napríklad 
systém sledovania jazdných pruhov a „Front 
Assist“, sa ovláda pomocou inteligentných 
palubných systémov. To isté platí pre väčšinu 

monitorovacích funkcií vozidla, ktoré sú tak-
tiež riadené automatickými systémami. Vo 
výsledku rastie dopyt po spoľahlivom a vy-
soko výkonnom zdroji energie. Batérie VARTA 
AGM a EFB sú ideálnym riešením na podporu 
12-voltových elektrických systémov v elek-
trických a hybridných vozidlách.

DLHODOBO POUŽIVANÁ  
A OSVEDČENÁ TECHNOLÓGIA

Lítiovo-iónové batérie sa považujú za ná-
stupcu olovenej technológie v pohonných 
jednotkách elektrických alebo hybridných 
vozidiel. Bohužiaľ, vzhľadom na špecifiká ich 
práce, tieto batérie si vyžadujú neustále sle-
dovanie, ochranu pred prebitím a hlbokým 
vybitím. Okrem toho musia udržiavať napätie 
v bezpečných medziach, takže majú špeci-
álne ochranné obvody. Monitorovací proces 
umožňuje detekciu a predchádzanie kritic-

kým poruchám. V prípade poruchy alebo od-
pojenia vysokonapäťovej batérie od systému 
prevezmú funkciu uzamknutia a odomknutia 
vozidla olovené akumulátory. Tie slúžia aj 
ako ďalší zdroj energie na stabilizáciu elek-
trického systému. Zaisťujú, že dôležité bez-
pečnostné funkcie, ako napríklad ABS a ESP, 
budú naďalej fungovať. Dizajn a spôsob fun-
govania batérií AGM a EFB, a taktiež to, že ne-
obsahujú „elektroniku“, z nich robia spoľahli-
vý a solídny zdroj energie.

Rad 12-voltových batérií VARTA spoľahlivo 
podporuje prevádzku elektrických vozidiel. 
Batérie majú dostatočnú rezervu výkonu 
a spoľahlivo zásobia prijímače, ktoré budú 
nainštalované vo vozidle v budúcnosti. Ba-
térie VARTA dodávajú energiu tým najdôle-
žitejším systémom z hľadiska bezpečnosti, 
pohodlia a úspory paliva.

12-VOLTOVÁ BATÉRIA V ELEKTRICKÝCH VOZIDLÁCH
V elektrických vozidlách sú všetky tieto prijímače napájané z olovenej batérie

Vnútorné  
osvetlenie

Asistenčné systémy 
pre vodičov

Autoalarm

Rádio / Zvukový 
systém

Navigácia

Meracie prístroje

Centrálne  
zamykanie

Palubný počítač na 
štartovanie a riadenie 
vysokonapäťovej batérie
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www.varta-automotive.cz/agm

Číslo 1 v dodávke batérií pre originálne vybavenie

Spĺňa najvyššie požiadavky popredných výrobcov automobilov

Najlepší produkt, ktorý je k dispozícii na trhu s náhradnými dielmi

Títo výrobcovia dôverujú 
batériám Varta®:

Spoĺahlivý štart

Portál Varta® šetrí drahocenný čas v dielňach 
a podporuje ich pri poskytovaní efektívnych 

a presných služieb výmeny batérií.
Bezplatná registrácia teraz!

ORIGINÁLNE 
NÁHRADNÉ DIELY



Pneumatiky  
KUMHO 
DORAZILI
do Inter Cars

Pneumatiky si medzi užívateľmi rýchlo zís-
kali uznanie. Dostával objednávky z rôznych 
oblastí sveta, Ázie, Ameriky, Európy a Austrá-
lie. Dnes má spoločnosť Kumho zastúpenie 
v 180 krajinách sveta a výrobné závody a vý-
skumno-vývojové centrá na rôznych konti-
nentoch.

TECHNOLÓGIA PRODUKTOV

Spoločnosť vyvíja a vyrába pneumatiky pod-
ľa najnovších technológií a najvyšších štan-
dardov kvality. Vďaka nepretržitým investíci-
ám do výskumu a vývoja sa výrobky Kumho 
vyznačujú vysokým výkonom potvrdeným 
v testoch. Vďaka tomu získavajú početné oce-
nenia. V roku 2020 získali pneumatiky Kumho 
štyri prestížne ocenenia za inovácie, dizajn 

a použiteľnosť. V súčasnosti spoločnosť pra-
cuje na rade bezvzduchových pneumatík, 
ktoré v blízkej budúcnosti výrazne zlepšia 
bezpečnosť odstránením následkov defektov 
a jazdy pri nízkom tlaku.

RÝCHLY VÝVOJ KUMHO

Napriek desaťročnej tradícii je Kumho Tyre 
jedným z najmladších výrobcov pneumatík, 
a preto je doterajší úspech spoločnosti ešte 
viac obdivuhodný: 

• jeden z prvých výrobcov pneumatík, kto-
rý uviedol na trh pneumatiku Run-Flat;

• prvý výrobca, ktorý vyvinul pneumatiku 
s profilom 15 a 32-palcovú pneumatiku 
pre SUV;

• prvý kórejský výrobca, ktorý dodal svoje 
pneumatiky značke Mercedes-Benz;

• jeden z prvých producentov, ktorý 
vyvinul pneumatiku pre elektrické 
automobily;

• využíva sledovací systém RFID a laserové 
riadenie v automatizovanej výrobe 
a autonómnej preprave.

Kumho sa ako globálny výrobca pneumatík 
objavil aj v motoršporte, napr. vo Formule 3, 
vytrvalostných pretekoch, Rally Paríž-Dakar 
a Auto GP. Okrem toho je oficiálnym partne-
rom futbalových klubov Tottenham Hotspur, 

Bayer 04 Leverkusen, FK Mladá Boleslav a do-
dávateľom pneumatík pre basketbalovú ligu 
NBA.

SVETLÁ BUDÚCNOSŤ PRE KUMHO

Vďaka vysokej kvalite, vynikajúcemu výkonu 
a pokrokovej technológii pneumatiky Kumho 
aktívne spolupracujú s najväčšími značkami 
automobilového trhu: Audi, BMW a Merce-
des. Skúsenosti získané v motoršporte, po-
kročilé výskumno-vývojové centrá, inovatív-
ne výrobky a úzka spolupráca s výrobcami 
automobilov udávajú nové smery v oblasti 
pneumatík, ktoré sa na trhu objavia o tri ale-
bo štyri roky. 

SORTIMENT
 
Sortiment Kumho je veľmi široký a zahŕňa 
pneumatiky pre osobné automobily, SUV 
a dodávky. Medzi tieto segmenty pneumatík 
patria letné, zimné a celoročné pneumatiky. 
Pneumatiky Kumho poskytujú vysokú úro-
veň bezpečnosti, optimalizovaný výkon, dob-
rú ovládateľnosť, vysokú úroveň jazdného 
komfortu a vysoko kvalitné spracovanie.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI 
KUMHO TYRE SA ZAČALA  
PÍSAŤ V ROKU 1960 V JUŽ-
NEJ KÓREI. INCHEON PARK,  
MAJITEĽ DOPRAVNEJ SPO-
LOČNOSTI, SA ROZHODOL 
ZAČAŤ S VÝROBOU PNE-
UMATÍK, PRETOŽE NEBOL 
SPOKOJNÝ S KVALITOU 
VÝROBKOV DOSTUPNÝCH 
NA TRHU. 
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Guma je jedinečný, univerzálny, nenahra-
diteľný a fascinujúci materiál, ktorý často 
pracuje v pozadí, kde ho nikto nevidí. Bez 
gumy by autu chýbali nielen pneumatiky, 
bez hadicového vedenia by nefungoval mo-
tor, náhon, brzdy, radenie a výfukový sys-
tém. Navyše by nebolo izolované od hluku. 
Dvere by rachotili v rámoch a okná by neboli 
vzduchotesné ani vodotesné. Ostatné do-
pravné prostriedky ako bicykle, autobusy, 
metrá, vlaky by na tom boli rovnako - nič by 
sa nehýbalo. Celý svet by sa zastavil.

Bohatá história
Už Mayovia boli ohromení mliečnou teku-
tinou vytekajúcej z určitého stromu, ktorú 
zahrievali, a tak vyrábali latex. Z tejto pev-
nej a pružnej hmoty potom vyrábali lopty, 
hrnce a predmety na každodenné použitie. 
Pravý potenciál materiálu sa však prejavil 
až na prahu industriálnej doby, kedy sa la-
tex podarilo premeniť na moderný materiál. 
Zohriaty lepil a v studenom stave bol zase 
veľmi krehký. Nový proces vulkanizácie do-
dal gume jej pružnosť. V priemysle sa pou-
žívala na utesnenie parných strojov, izoláciu 
telegrafných drôtov a na pneumatiky kolies. 
Z tejto suroviny sa potom vyvinul jeden 
z kľúčových materiálov priemyselnej revo-
lúcie. 

Pružnosť – tajomstvo úspechu
Gumu robí jedinečnou práve jej pružnosť. Po 
vystavení rozdielnej záťaži, alebo napätia, sa 
vráti do svojho pôvodného stavu. Táto vlast-

nosť robí z gumy pravého experta v umení 
prispôsobovať sa. „Po pridaní rozličných 
látok, napríklad plnív alebo prísad, sa guma 
stáva konštrukčným materiálom. Neobme-
dzené kombinácie sú riešením prakticky pre 
akékoľvek použitie, „vysvetľuje Herrmann.
Guma sa súčasne dokáže vysporiadať s vy-
sokými aj nízkymi teplotami. Môže byť tvr-
dá, ale nie krehká, je vzduchotesná, izoluje 
elektrinu alebo elektrický prúd vedie. Je 
odolná voči agresívnym činidlám, ako je 
napríklad kyslík alebo ozón, voči UV žiare-
niu, extrémnym teplotám a tlakom. Na tie-
to vlastnosti majú významný vplyv použité 
metódy spracovania - ktoré dnes zahŕňajú 
aj oblasť nanotechnológií. Continental má 
k dispozícii extrémne širokú paletu gumo-
vých zmesí, celkovo viac ako 700 zloženie na 
rôzne použitie.

Úspešný tímový hráč
Guma je vynikajúca ako spoluhráč v tíme, 
pretože väčšina mechanických vlastností, 
ktorými disponuje, závisí na materiáloch, 
s ktorými je spojená. Žiadny iný materiál 
nemá schopnosť skombinovať sa s toľkými 
rôznymi látkami. Bez gumy by bola indi-
viduálna doprava len ťažko mysliteľná. Je 
z veľkej časti zodpovedná za bezpečnosť 
a komfort dnešných automobilov. Kým oko-
lo roku 1900 malo celé vozidlo len 15 až 20 
gumových častí, dnes už je z tohto materiálu 
vyrobených približne 600 funkčných súčas-
tí a dielov v celom vozidle. Navyše viac ako 
70% kaučuku z celosvetovej produkcie sa 

využíva na výrobu pneumatík do áut, kamió-
nov a lietadiel - takmer dve miliardy kusov 
ročne.

Púpavy: trvalo udržateľný  
zdroj gumy v budúcnosti
Spoločnosť Continental skúma tiež nové 
obzory odvetví získavania kaučuku v spo-
lupráci s Fraunhoferovým inštitútom mo-
lekulárnej biológie a aplikovanej ekológie 
IME, Inštitútom Július Kühne a pestovateľov 
plodín ESKUSA.

„Cieľom tohto spoločného projektu je vývoj 
priemyselného postupu využívania púpav 
ako zdroja surovej gumy. Z polnohospodár-
ského hľadiska ide o nenáročnú plodinu, 
ktorá sa dá pestovať aj na severnej pologuli. 
To znamená, že produkcia kaučuku by bola 
možná napríklad v susedstve továrne na 
výrobu pneumatík. Značne kratšie preprav-
né trasy by výrazne zjednodušili logistiku“, 
vysvetľuje Dr. Carla Reckerová, ktorá vedie 
projekt spoločnosti Continental, zaobera-
júce sa vývojom tohto sľubne vyzerajúceho 
materiálu.

Kvalita gumy z koreňa púpavy je rovno-
cenná s gumou získavanú z kaučukovníka. 
V spoločnosti Continental sa použitie prí-
rodnej gumy z koreňa púpavy už osvedčilo 
v prototypoch pneumatík a uložení moto-
rov. Výrobky by mali byť pripravené na veľ-
kovýrobu v priebehu 5 až 10 rokov. Ale už 
teraz má spoločnosť niekoľko produktov pri 
výrobe ktorých bol použitý kaučuk z púpavy. 
Ide napríklad o zimnú osobnú pneumatiku 
TS850 P a nákladnú pneumatiku Conti Eco-
Plus HD3, ktoré sa nachádzaju vo fáze roz-
siahlych skúšok. Urban Taraxagum od firmy 
Continental je zas prvá sériová pneumatika 
na bicykel vyrobená z púpavovej gumy.

Fascinujúci  
svet 
GUMY

MATERIÁL ZNÁMY STÁROČIA JE DODNES NENAHRADITEĽNÝ. ODBOR-
NÍCI NA MATERIÁLY Z TECHNOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI CONTINENTAL 
UŽ VIAC AKO 145 ROKOV PREDSTAVUJÚ ŠPIČKU V OBLASTI GUMO-
VÝCH TECHNOLÓGIÍ A JEJ PRODUKTY DODÁVAJÚ DYNAMIKU RÔZNYM 
PRIEMYSELNÝM ODVETVIAM PO CELOM SVETE.

Urban Taraxagum by Continental je prvá 
sériová pneumatika na bicykel vyrobená 

z púpavovej gumy.
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OLD  
MAN EMU

OLD MAN EMU JE ZNAČKA 
INOVATÍVNYCH SYSTÉMOV 
ZAVESENIA PRE TERÉNNE 
AUTÁ OD AUSTRÁLSKEHO 
KONCERNU ARB. MEDZI 
TRADIČNÝMI RIEŠENIAMI 
POUŽÍVANÝMI V AUTÁCH 
S POHONOM ŠTYROCH 
KOLIES, VYNIKAJÚ TIETO 
SYSTÉMY DOKONALÝMI 
TECHNICKÝMI PARAMET-
RAMI. ARB JE NAJVÄČŠÍM 
VÝROBCOM PRÍSLUŠENSTVA 
PRE TERÉNNE VOZIDLÁ 
V AUSTRÁLII A JEHO FILO-
ZOFIA JE ZALOŽENÁ NA 
VYSOKEJ KVALITE, 
SPOĽAHLIVOSTI 
A PRAKTICKOSTI 
PONÚKANÝCH 
RIEŠENÍ.

Austrália, kde sa terénne vozidlá používajú každý deň, je domovom systémov zavesenia OLD 
MAN EMU. Požiadavky na terénne vozidlá pohybujúce sa mimo asfaltových ciest sú vysoké. 
Systémy zavesenia OME sú vynikajúcou kombináciou perfektne zladených prvkov, čo umož-
ňuje zaoblenie náprav tak, že aj v náročných terénnych podmienkach sú všetky štyri kolesá 
v kontakte so zemou.

Vďaka produktom OLD MAN EMU sa zlepšuje „terénnosť“ vozidla. Kontakt s povrchom je 
oveľa lepší a zvyšuje sa jazdný komfort. Za 19 rokov bolo tlmičmi OME vybavených 300 000 
terénnych vozidiel, z toho 90 000 bolo vybavených kompletnými systémami zavesenia. Je to 
zjavný dôkaz, že výrobky OLD MAN EMU jednoznačne prešli skúškou v najťažších podmien-
kach a hrajú tak vedúcu úlohu na náročnom austrálskom trhu a v iných častiach sveta, kde sú 
ukazovateľom kvality pre ostatných výrobcov.
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Závesné pružiny a torzné tyče pre te-
rénne vozidlá vyberáme s prihliadnutím 
na možný očakávaný „zdvih“ zavesenia, t. 
j. zdvihnutie karosérie v porovnaní so sé-
riovým a ďalšie zaťaženie nápravy, ktoré sa 
môže vyskytnúť u vozidiel pripravených na 
jazdu v teréne. Napríklad oceľový nárazník 
s namontovaným navijakom znamená ďal-
ších 100 kg a preto vyžaduje použitie tvrd-
ších pružín, ktoré sú určené na také trvalé 
zaťaženie. Pružiny sa predávajú v pároch na 
každú nápravu. 

Závesné pružiny - vyberáme ich tak, ako 
tlmiace, pre očakávaný zdvih a väčšie trvalé 
zaťaženie zadnej nápravy (napr. expedičná 
nadstavba alebo dodatočná nádrž). V po-
nuke sú kompletné pružiny a ďalšie listy pre 
väčšie zaťaženie. Predávajú sa na kusy.

Závesy listových pier s možnosťou ma-
zania. Umožňujú vymeniť sériové kompo-
nenty, poskytujú možnosť mazania puzdier 
listových pier bez ich demontáže a tým pre-
dlžujú životnosť tohto prvku vozidla a zvyšu-
jú komfort cestovania. 

Tlmiče Nitrocharger Sport – určené na po-
užitie s príslušnými pružinami/listovými pe-
rami. V závislosti od zdvihu môžu mať rôzne 
dĺžky, aby dokonale spolupracovali s vybra-
nými pružinovými prvkami. Majú zvýšenú 
odolnosť a perfektne zladené parametre pre 
efektívne a pohodlné prekonávanie divoči-
ny. Predávajú sa na kusy.

Tlmiče riadenia sú prvky, ktoré sa vyskytu-
jú hlavne v terénnych vozidlách. Umožňujú 
znížiť nárazy prenášané z kolies na systém 
riadenia, znížiť pravdepodobnosť jeho po-
škodenia a zvýšiť komfort a presnosť riade-
nia. Zvýšená odolnosť umožňuje použitie 
väčších kolies a pohodlnejšiu jazdu v nároč-
nejšom teréne.

Puzdrá zavesenia sú vyrobené z vysoko 
kvalitného polyuretánu. Používajú sa v sys-
témoch zavesenia OLD MAN EMU ako ná-
hrada sériových puzdier listových pier, zá-
vesných ramien a pružinových podložiek na 
korekciu sklonu karosérie. 

Zavesenie BP-51 – najkvalitnejšie tlmiče 
s nastaviteľným tlmením a odskokom, pre 
použitie v terénnych vozidlách. Prinášajú 
technológie priamo z najťažších pretekov do 
každodennej jazdy. Tlmiče s priemerom 51 
mm vyvinuté a testované v najnáročnejších 
austrálskych podmienkach pre bezkonku-
renčný výkon v teréne.

Veľké piestové tlmiče s externým zásobní-
kom plynu sú skonštruované tak, aby sa 
dali namontovať bez akýchkoľvek úprav 
systému zavesenia. Vďaka možnosti zmeny 
prevádzkových charakteristík umožňujú vo-
dičovi prispôsobiť si ich svojim individuál-
nym preferenciám a podmienkam, v ktorých 
bude vozidlo prevádzkované.

Tlmiče BP-51 menia charakteristiky svojej 
práce v závislosti od stupňa vychýlenia tl-
miča. Umožňujú tiež nastaviť výšku zavese-
nia pre jeho dokonalé vyrovnanie (hlavne 
predná náprava). Výsledkom tohto projektu 
je dokonalý chod systému, ako pri každo-
dennej jazde po asfaltových cestách, tak aj 
v najnáročnejšom teréne. 

V PONUKE 
OLD MAN EMU 
NÁJDEME  
ŠIROKÝ 
ROZSAH 
PRODUKTOV
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ABE, jedna z našich privátnych značiek segmentu bŕzd, ktorá si už vybudovala medzi zá-
kazníkmi dobré meno a stabilné postavenie, rozširuje svoje portfólio o radu Performance. 
Vďaka použitiu starostlivo vybraných materiálov a najnovším dizajnovým riešeniam je 
ideálnou voľbou pre moderné brzdové systémy.

Portfólio zahŕňa brzdové kotúče a doštičky, 
ktoré reagujú na dopyt na trhu všade tam, 
kde sa očakáva najvyšší štandard. Brzdové 
kotúče ABE PERFORMANCE sa vyznačujú:

• použitím zliatin ocele s vysokým 
obsahom uhlíka, tzv. technológia HIGH 
CARBON zlepšujúca parametre materi-
álu, a tým zaisťujúca efektívne brzdenie 
pri extrémne vysokých prevádzkových 
teplotách brzdového systému;

• ďalšie centrovacie skrutky v súpravách, 
ktoré pomáhajú pri výmene a montáži 
diskov;

• špeciálny antikorózny náter ovplyvňu-
júci vzhľad a estetiku výrobku, umožňu-

júci montáž hneď po vybalení z krabice 
bez potreby ďalšieho čistenia.

Na záver výrobného procesu je na každý 
kotúč aplikovaná antikorózna vrstva. Všetky 
kotúče aj platničky spĺňajú prísne štandardy 
Európskej normy ECE R90-2. Pri platničkách 
pribudli drážky a skosenia pre lepšie brzdné 
parametre. Tmavé miesta na brzdnej ploche 
platničky obsahujú latku, ktorá podporuje 
brzdnú účinnosť hneď po namontovaní na 
vozidlo. Sada platničiek obsahuje kompletnú 
sadu príslušenstva. 

Produkty z danej rady, kotúče či platničky sa 
priebežne naskladňujú. V súčasnosti máme 
na našich skladoch dostupných už 190 polo-
žiek kotúčov a 160 položiek platničiek. Roz-

sah dostupnej ponuky budeme naďalej zvy-
šovať. Pri vyhľadávaní produktov tejto rady 
v našom katalógu sa veľmi rýchlo zorientuje-
te. Objednávacie čísla brzdových dielov ABE 
Performance sú ukončené s „-P“, ako príklad 
možno uviesť brzdové kotúče C3A030ABE-P.

Každá privátna značka v ponuke spoločnosti 
Inter Cars prechádza po výrobnom procese 
sériou meraní a simuláciou najnáročnej-
ších podmienok užívateľského prostredia. 
Počas týchto testov a simulácií sa okrem 
iného výrobky režú, brúsia, podrobujú soľ-
ným testom, testom odolnosti v ťahu a tlaku 
a mnoho ďalšieho. Keďže rada Performance 
patrí do kategórie privátnych značiek na-
šej spoločnosti, rovnako podlieha všetkým 
týmto náročným testom. A to, samozrejme, 
v tých najmodernejších európskych či sveto-
vých testovacích centrách. Aj toto je dôkazom 
toho, že Inter Cars je neustále na „Ceste k vyš-
ším štandardom“.

Nová rada  
brzdových dielov 
ZNAČKY ABE
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NAJVYŠŠIE ŠTANDARDY
ABE PERFORMACE

www.abebrakes.com



V ROKU 2001, KEĎ SPOLOČNOSŤ ZF V SPOLUPRÁCI S TRW 
UVIEDLA NA TRH PRVÚ ELEKTRONICKÚ PARKOVACIU BRZDU 
(EBP), BOLO TOTO RIEŠENIE POVAŽOVANÉ ZA NADŠTANDARDNÉ 
A URČENÉ VÝHRADNE PRE VÝROBCOV LUXUSNÝCH ÁUT. DNES  
JE VŠAK NATOĽKO POPULÁRNE, ŽE DO VEĽKEJ MIERY NAHRÁDZA 
TRADIČNÉ SYSTÉMY. MEDZI JEHO HLAVNÉ VÝHODY PATRÍ SPO-
ĽAHLIVOSŤ, JEDNODUCHOSŤ A ŠIROKÁ ŠKÁLA DODATOČNÝCH 
FUNKCIÍ, KTORÉ V PRÍPADE TRADIČNEJ PARKOVACEJ BRZDY  
NIE SÚ K DISPOZÍCII.

Nadčasové 
RIEŠENIE
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Neprítomnosť páky ručnej brzdy uvoľňuje 
vnútorný priestor vozidla. Bez káblov ručnej 
brzdy odpadajú problémy s teplotou (naprí-
klad zamŕzanie), ale aj mechanickým opot-
rebovaním a ponúka sa optimálny brzdný 
výkon v akýchkoľvek podmienkach.

Funkcie moderného systému EPB

Základnou funkciou systému EPB je, samo-
zrejme, zabezpečenie vozidla v stoji na rov-
nom povrchu či stúpaní. Elektronicky riade-
ný systém EPB umožnil rozšíriť štandardné 
funkcie prostredníctvom automatického 
ovládania bŕzd po parkovaní a uvoľnenia 
bŕzd pri štartovaní vozidla. Navyše pomá-
ha pri rozjazde v stúpaní. Brzdu je možné 
odbrzdiť počas štartovania vozidla auto-
maticky, čo je v mestskej premávke a pri 
štartovaní dovrchu skutočne skvelá funkcia. 
(Funkcia Auto Hold/Hill Holding).

Aj keď je systém „Hill Hold Assist“ pomerne 
obľúbený, nie všetci vodiči si uvedomujú 
prítomnosť ďalších funkcií EPB, medzi ktoré 
patria napríklad: 

• núdzové brzdenie s asistenciou ESP 
(elektronická kontrola stability)

• dynamický brzdový systém so strme-
ňom vybaveným elektromotorom (vo-
zidlá s ABS)

• dynamické brzdenie s nižším brzdným 
momentom

• EPB dokáže automaticky zatiahnuť 
parkovaciu brzdu v už zaparkovanom 
automobile, pretože brzdové doštičky 
sa po ochladení môžu uvoľniť (po do-
končení jazdy sa objem horúcich tre-
cích doštičiek o niečo zmenší) 

• spomalenie vozidla pre pomalý riadený 
zjazd (napr. niektoré modely SUV alebo 
crossover) 

Núdzové brzdenie

Nie všetci vodiči si uvedomujú, že systém 
EPB môže byť užitočný aj pri núdzovom brz-
dení. Ak sa spínač EPB aktivuje počas jazdy, 
systém tento úkon vyhodnotí ako núdzové 
brzdenie. Okamžité plné zabrzdenie by spô-
sobilo zablokovanie a odtrhnutie zadnej ná-
pravy, preto sa parkovacia brzda namiesto 

toho opätovne rýchlo 
za sebou otvára a zatvá-
ra (podobne ako pri funkcii 
ABS). Tento režim zaistí bezpeč-
né brzdenie vozidla až do momen-
tu zastavenia. 

EPB pre prednú nápravu

Odborníci na náhradné diely zo spoločnosti 
ZF úspešne zaviedli aj ďalšiu verziu systému 
EPB. Tentokrát hovoríme o systéme EPB pre 
prednú nápravu. Systém sa stáva cenovo 
dostupným riešením aj pre lacnejšie mode-
ly vybavené bubnovými brzdami na zadnej 
náprave. Takýto systém EPB podporuje aj 
kotúčové brzdy. 

EPB v autodielni

Systém EPB nepredstavuje pre automobi-
lových diagnostikov žiadnu prekážku ani 
výzvu. Moderné modely automobilov vy-
bavené EPB majú nainštalované spínače so 
servisným režimom, ktorý obsahuje: 

• servisný režim pre výmenu brzdových 
doštičiek 

• režim údržby pre skúšku valčekom 
• automatickú reguláciu voľného priesto-

ru, ktorá prispôsobí brzdové piesty sta-
vu opotrebenia trecej plochy

• poruchový a diagnostický režim

Servis elektrickej parkovacej brzdy TRW

Napriek tomu, že trh ponúka diagnostic-
ké prístroje na servis EPB, nie je potrebné 
ich kupovať. Väčšina univerzálnych skeno-
vacích nástrojov v dielňach (diagnostické 
skenery automobilov) je vybavená diagnos-
tickými a regulačnými funkciami EPB, ako 
aj aktivovateľným režimom výmeny brzdo-
vých doštičiek. 

Postup výmeny brzdových doštičiek EPB je 
podobný ako u tradičných brzdových systé-
mov. Výmena sa začína vstupom automobi-
lu na rampu. V ďalšom kroku sa k diagnostic-
kému nástroju pripája kábel EOBD a spúšťa 
systém výmeny brzdových doštičiek v str-
meňoch EPB. Mechanik postupuje krok po 

kro-
ku pod-

ľa pokynov na 
obrazovke. Počas demontáže systém 

otáča matice v piestoch, čím umožňuje stla-
čenie piestov a výmenu brzdových došti-
čiek. Po výmene doštičiek s stlačení tlačidla 
„potvrdiť“ v diagnostickom nástroji systém 
zatiahne brzdové piesty do pôvodného sta-
vu a spustí kalibráciu novej hrúbky trecej 
plochy. Koniec úkonu sa zobrazí na obrazov-
ke diagnostického nástroja. 

Počas celého úkonu je potrebné myslieť na 
bezpečnostné opatrenia a ubezpečiť sa, že 
sú všetky dvere zatvorené. Náhodné zatvo-
renie dverí môže (v závislosti od modelu 
automobilu a roku výroby) vrátiť piesty do 
pôvodnej polohy.

Motory systému EPB - teraz  
k dispozícii aj ako náhradný diel

TRW prostredníctvom spoločnosti ZF uvá-
dza na trh s autopríslušenstvom sady moto-
rov EPB ako náhradný diel. Takmer 10 typov 
pokrýva celú potrebu trhu (jeden motor je 
vhodný pre rôzne strmene EPB), čo uľahčuje 
logistiku skladovania a dodávky.Nová po-
ložka na trhu s náhradnými dielmi znižuje 
náklady na údržbu systémov EPB a prispie-
va k ochrane životného prostredia. Výmena 
motora EPB výrazne predlžuje životnosť ce-
lého strmeňa.

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

Najnovšia epizóda 
„Je dobré vedieť“ 
so slovenskými titulkami 
už na stránkach YouTube:
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Nové
kabínové 

filtre Bosch 
FILTER+

Výhody používania filtrov FILTER+

• ochrana pred alergickými reakciami,
• ochrana proti prachu, peľu, baktériám a smogu,

• neutralizácia nepríjemného zápachu,
• predchádzanie zahmlievaniu okien,

• ochrana ventilátora klimatizácie.

ANTIALERGICKÉ.
ANTIBAKTERIÁLNE.
ANTISMOGOVÉ.

Nové kabínové filtre FILTER+ so striebornými iónmi s antibakteriálnym, antialergickým 
a antismogovým účinkom očisťujú vzduch v aute a zaisťujú cestujúcim pohodlné pod-
mienky. Zvyšujú aj bezpečnosť na cestách, nakoľko umožňujú vodičovi lepšiu koncentrá-
ciu a eliminujú problém so zahmlievaním okien.

Blíži sa jarno-letné obdobie a spolu s ním sa 
čoraz častejšie vyskytujú zdravotné problé-
my spojené so smogom a alergiami. Alergény 
a prach sú neustále prítomné vo vzduchu, ale 
v určitých ročných obdobiach je ich koncen-
trácia obzvlášť vysoká.

Kvalita vzduchu sa počas vykurovacej sezóny 
zhoršuje – v najhorších prípadoch sú norma-
tívne úrovne koncentrácie prachu niekoľko-
krát prekročené. Vysoká koncentrácia prachu 
má oveľa horší vplyv na ľudí s alergiou alebo 
astmou. Podľa štatistík trpí alergickými ocho-
reniami viac ako 15 miliónov obyvateľov Poľ-
ska a 12 až 16 percent Poliakov trpí astmou.
Vo vzduchu sú aj ďalšie znečisťujúce látky, 

napríklad zvyšky paliva, t.j. uhľovodíky, oxi-
dy dusíka, oxid uhoľnatý a pevné častice. 
Z týchto častíc sa za najškodlivejšie považujú 
PM 2.5, ktoré sú súčasťou smogu a tvoria syp-
kú hmotu. Pevné častice 2,5 μm sú natoľko 
malé, že prechádzajú pľúcami do krvi. Preto 
spoločnosť Bosch uviedla na trh kabínové fil-
tre FILTER+ s antibakteriálnymi, antialergic-
kými a antismogovými vlastnosťami. Kľúčovú 
úlohu v týchto filtroch zohrávajú ultratenké 
mikrovlákna a prídavok striebra.

Filter série FILTER+ sa skladá zo 4 vrstiev:

• antibakteriálna vrstva – obsahuje 
ióny striebra, zadržiava a zneškodňuje 

všetky baktérie;
• aktívne uhlie – absorbuje nepríjemný 

zápach a zadržiava škodlivé plyny;
• mikrovlákna – mimoriadne tenké 

vlákna zadržujú až 99% pevných častíc 
PM 2,5 μm tvoriacich smog, ako aj peľ 
a alergény;

• nosné vlákna – zaisťujú odolnosť filtra.

Užitočná informácia: 
pri údržbe klimatizácie by ste mali 
vymeniť vzduchový filter v kabíne 
raz ročne alebo po každých  
15 000 km. 
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Antibakteriálna vrstva
– obsahuje ióny striebra

Vrstva pohlcujúca 
zápachy a škodlivé plyny

 

Vrstva, ktorá zastaví 
smog, peľ a alergén

 

SMOG

ALERGÉNY

BAKTÉRIE

Kabínové filtre 

             FILTER+

Baktérie, smog  
a alergény  nemajú šancu

Filter+ s obsahom striebra
zachytáva najjemnejšie
častice nečistôt

Vrstva, ktorá poskytuje pevnosť filtra

Zápachy
a škodlivé
plyny

Prach

Peľ

Spaliny

Baktérie Alergény

Drobný
prach

Sadza



CPA
Kyvadlový  
tlmič vibrácií

ZAČIATKY
Tlmenie vibrácií moderných spaľovacích 
motorov je pre inžinierov obrovskou výzvou. 
Medzníkom v tejto oblasti bolo zavedenie 
dvojhmotového zotrvačníka do hromad-
nej výroby v roku 1985. Vlajkový produkt 
spoločnosti Schaeffler sa odvtedy neustále 
vyvíja. Napriek existencii revolučnej techno-
lógie oblúkových pružín bol dvojhmotový 
zotrvačník v roku 2008 dodatočne vybavený 
ďalším kyvadlovým tlmičom vibrácií. Túto 
jedinečnú technológiu CPA ako prvá použila 
spoločnosť BMW. Odvtedy vznikli už 3 ge-
nerácie točivých tehličiek, ktoré slúžia ako 
inertný tlmič.

ČO JE TO?
Vo vnútri niektorých zotrvačníkov LuK sú 
voľne umiestnené závažia v tvare profi-
lovaných tehličiek s presne vypočítanou 
hmotnosťou. Ak dôjde k náhlemu zrýchle-
niu kľukového hriadeľa (v dôsledku zážihu 
vo vnútri daného valca) alebo oneskoreniu 
v dôsledku stlačenia, kyvadlo bude fungovať 
ako protizávažie, a takto účinne zníži tieto 
vibrácie.

PREČO JE TO POTREBNÉ?
Moderné spaľovacie motory v osobných au-
tomobiloch dosahujú maximálny krútiaci 
moment pri veľmi nízkych otáčkach kľuko-
vého hriadeľa (napr. 1300 otáčok/min). Motor 
automobilu strednej triedy generuje krútiaci 
moment na úrovni cca 500 Nm. Pôsobivý 
výkon priamo prispieva k zvýšeniu vibrácií, 
najmä pri nízkych otáčkach, kde je relatívne 
nízka frekvencia zážihov. Ak k tomu pridáme 
aj downsizing a deaktiváciu valca, úroveň vib-
rácií sa zvýši päťkrát. Aby bolo možné účinne 
tlmiť vibrácie v takom nepriaznivom prostre-
dí, je potrebný ďalší vývoj tlmičov vibrácií. 
Výsledkom toho sú značné konštrukčné kom-
plikácie v hnacích sústavách a automechanici 
majú pri ich diagnostike veľké ťažkosti.

ČO MUSÍ VEDIEŤ AUTOMECHANIK O CPA?
Pri montáži zotrvačníka s CPA sa môžu ky-
vadlá umiestnené v strede voľne pohybovať 
a vydávať kovový zvuk. Nejde o výrobnú chy-
bu. Je to dôkazom správneho fungovania tl-
miča. Počas točenia na kľukovom hriadeli od-
stredivá sila tlačí na kyvadlá a utišuje systém. 
Všetky rýchlosti nad 60 otáčok/min sú úplne 

tiché. CPA na rozdiel od oblúkových pružín 
neprenáša krútiaci moment, vďaka čomu je 
systém veľmi odolný voči opotrebovaniu. 
 
ČO BUDE ĎALEJ?
Dvojhmotový zotrvačník priniesol revolúciu 
v hnacích sústavách posunutím rezonanč-
ných frekvencií pod voľnobežné otáčky moto-
ra. Bohužiaľ, v klasických systémoch rezonan-
cia nastáva v prevádzkovom rozsahu motora, 
čo môže mať za následok veľmi rýchle preťa-
ženie systému v podobe: zlomených pružín, 
prasknutého náboja alebo vypadnutých pru-
žín zo spojkovej lamely. Pevné zotrvačníky sa 
dajú použiť iba pre motory, ktoré nepresahujú 
maximálny krútiaci moment 250 Nm. Aby sa 
však minimalizovali účinky rezonancie, LuK 
uviedol CPA do spojkovej lamely. Ako prvý bol 
týmto riešením vybavený motor 1.6D Kappa 
od koncernu Hyundai-KIA. CPA na spojkovej 
lamele prenáša rezonanciu pod voľnobež-
nými otáčkami, rovnako ako dvojhmotový 
zotrvačník. V automobiloch s krútiacim mo-
mentom nad 250 Nm je dvojhmotový zotrvač-
ník jediným správnym riešením, ktoré účinne 
tlmí vibrácie.

Nemecká
kvalita

Prítomní v každom detaile
Už viac ako 130 rokov dodávame jedinečné riešenia podvozkov v 
nekompromisnej kvalite. Aj najmenšia časť našich dielov a oprav-
ných súprav je navrhnutá a testovaná inžiniermi Schaeffler podľa 
najprísnejších kvalitatívnych štandardov. Každý z nás sa pod tým 
podpisuje svojim menom.

Viac informácií:
www.schaeffler.sk
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Predmontované súpravy 
KOLESOVÝCH 
LOŽÍSK
MEYLE-ORIGINAL

ČAS SÚ PENIAZE - HLAVNE V AUTOSERVISE. MEYLE ENGINEERS SÚ  
SI TOHO PLNE VEDOMÍ, A PRETO VYVÍJAJÚ A UVÁDZAJÚ OPRAVNÉ  
RIEŠENIA, KTORÉ ŠETRIA ČAS A PENIAZE.

Náboje a ložiská kolies 
MEYLE-ORIGINAL  
S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU  
A PRIPRAVENÉ  
NA INŠTALÁCIU

Nová predmontovaná súprava kolesových 
ložísk MEYLE-ORIGINAL dodáva autoservisu 
všetky potrebné diely v jednej sade, s príru-
bou a ložiskom kolesa predlisovaným pre 
montáž. Obidva komponenty sú zostavené 
tak, aby umožňovali čo najrýchlejšiu mon-
táž, čo eliminuje potrebu použitia hydrau-
lického lisu. Vďaka tomu sa výrazne zníži 
čas opravy - montáž si vyžaduje až o 25% 
menej času, pretože nie je potrebné vtlá-
čať a skladať jednotlivé prvky. Táto súprava 
MEYLE-KIT pokrýva viac ako tri milióny vo-
zidiel na celom svete vrátane modelov Audi, 
Ford, Mercedes-Benz a VW. Viac informácií 
nájdete na stránke www.meyle.com (MEYLE 

č. 014 753 0003, 100 653 0033, 100 653 0034  
i 100 653 0035. Plánuje sa rozšírenie portfólia  
o nové referencie).

Náboje a ložiská kolies MEYLE-ORIGINAL 
zaujmú špecifikáciami OE, výrobou podľa 
noriem MEYLE a spĺňaním (a dokonca pre-
vyšovaním) medzinárodných výrobných 
štandardov IATF 16949. Atraktívny rozsah 
využitia a neustále rozširovanie portfólia  
v kategórii MEYLE zahŕňa mnoho produktov 
a súprav MEYLE-KITS, ako napríklad súprava 
na opravu nábojov kolies MEYLE-ORIGINAL, 
ktorá ušetrí cca. 25% času a pracovného za-
ťaženia, a taktiež zaisťuje plynulú opravu.

Dlhá životnosť
Na výrobu ložiskových panví a valivých 
prvkov ložísk MEYLE-ORIGINAL sa po-
užíva najkvalitnejšia oceľ. Má vysokú 
lomovú húževnatosť, extrémne vysokú 
odolnosť proti korózii a je odolnejšia 
voči opotrebovaniu ako bežná oceľ.

Hladký chod
Rôzne vysokovýkonné mazivá používa-
né v súlade s individuálnymi požiadav-
kami pre každé konkrétne ložisko. Majú 
špeciálne vlastnosti: hydrofóbnosť, 
malé trenie, veľkú nosnosť a zaisťova-
nie bezproblémového vzájomného vy-
rovnania ložísk kolies MEYLE-ORIGINAL 
– aj za extrémnych podmienok.

Zaručená funkčnosť 
Pre zaistenie dlhej životnosti a bez-
problémovej prevádzky je každé ložis-
ko kolesa MEYLE-ORIGINAL vybavené 
samostatným tesnením, ktoré je doko-
nale zladené s príslušným ložiskom. 

To zaisťuje bezproblémové vzájomné 
vyrovnanie, chráni pred nečistotami, 
soľou a vodou, vďaka čomu sa dosahu-
je dlhšia životnosť.

Pripravené na montáž
Väčšina referencií pochádza z vysoko 
kvalitných montážnych materiálov - 
vďaka čomu majú opravári poruke všet-
ky potrebné súčiastky.

+ =
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www.meyle.com/kits/wheelbearing

Šikovné riešenia MEYLE uľahčujú prácu v dielni. Rovnako ako u našich 
súprav kolesových ložísk MEYLE-ORIGINAL: ložisko a náboj kolesa sú 
už vopred zmontované - časovo náročné vtláčanie a vkladanie náboja 
kolesa pred montážou už nie je potrebné.

Menej ...

... je viac

Viac informácií nájdete na

MEYLE č. 014 753 0003,
100 653 0033, 100 653 0034,
100 653 0035, 714 653 0001
okrem iného k Audi, Ford,

Mercedes-Benz a VW
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Opísaný príklad sa týka modelu Seat Ibiza 
s trojvalcovým, dvanásťventilovým motorom. 
Počítačová diagnostika bola vykonaná - uká-
zali sa nasledovné chybové kódy:

• (P0106) - tlak vzduchu v sacom potrubí  
- nesprávny signál
• (P0301) - valec č. 1  
- zistené zlyhanie zážihu

• (P0303) - valec č. 3  
- zistené zlyhanie zážihu
• (P0300) - zistené zlyhanie zážihu

Mali sme podozrenie, že príčinou poruchy 
boli problémy so zážihom alebo nasávanie 
falošného vzduchu. Rýchla kontrola podtla-
kových potrubí ukázala prasknutie brzdovej 
hadice. Chybové kódy boli odstránené po vý-

mene hadice. Počas skúšobnej jazdy však vo-
zidlo nedosahovalo plný výkon motora, ktorý 
pri zastavení na križovatke často zhasol. Preto 
boli potrebné ďalšie overovacie testy.

DIAGNÓZA

V ďalšej diagnostike sa vylúčilo zlyhanie zá-
žihu, ktoré hlásili chybové kódy. Pomocou 
diagnostického testeru a na základe merania 
skutočných parametrov senzorom tlaku v sa-
com potrubí pri voľnobežných otáčkach a pri 
zahriatom motore bola nameraná hodnota 
približne 360 mbar. Keď sa otvorila škrtiaca 
klapka a otáčky sa zvýšili podľa očakávania, 

ČASTO SÚ ZA PRÍČINU PROBLÉMOV S MOTOROM POVAŽOVANÉ 
PORUCHY ELEKTRICKEJ SÚSTAVY, RESP. POŠKODENIA MECHANIC-
KÝCH SÚČIASTOK. ELEKTRIKA ALEBO ELEKTRONIKA VŠAK NEMU-
SÍ VŽDY SPÔSOBIŤ PROBLÉM.

Ťažký 
PRÍPAD
V SEATE IBIZA
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podtlak klesol. Po návrate na voľnobežné 
otáčky mal však motor tendenciu zhasnúť. 
Preto ovládač motora otvoril klapku, aby sa 
pred dosiahnutím voľnobežných otáčok na 
krátky čas zvýšila injekčná dávka.

Aká bola príčina poruchy? Ovládače moto-
ra alebo mechanický problém, pri ktorom 
chybové kódy nesprávne poukazovali na 
ovládače motora? Ďalšou položkou v kon-
trolnom zozname bolo overenie statického 
nastavenia časovania ventilov, ktoré je možné 
na tomto motore skontrolovať relatívne bez-
problémovo. Skriňa vzduchového filtra bola 
odstránená, sviečka prvého valca sa odmon-
tovala, a následne boli odstránené obidva 
kryty vačkových hriadeľov na konci hlavy val-
cov. Kľukový hriadeľ bol otočený ručne, aby 
sa dosiahla horná úvrať prvého piestu (HÚ). 
Vzhľadom na to, že neboli nakreslené žiad-
ne označenia, využila sa na to príslušná tyč, 
umiestnená do otvoru zapaľovacej sviečky. 
Takýmto spôsobom sa zaistila najvyššia polo-
ha piestu. Pri správnom nastavení časovania 
ventilov musia byť protiľahlé drážky na vač-
kových hriadeľoch zarovnané s označením na 
hlave valcov.Počas rýchlej vizuálnej kontroly 
sa ukázalo, že došlo k preskočeniu rozvodo-
vej reťaze. Poloha vačkového hriadeľa výfu-
ku (fot. 1) v horizontálnom otvore sa zjavne 
nezhodovala s polohou vačkového hriadeľa 
nasávania (fot. 2). Stratu výkonu a zhasínanie 
motora spôsobovala nesynchronizovaná prá-
ca vačkových hriadeľov. To malo za následok 
zmenu vo fázach otvárania ventilov. Ak vidno 
akékoľvek stopy po náraze ventilu do piestu, 
poškodené diely by mali byť vymenené v súla-
de s odporúčaniami výrobcu vozidla.

HĽADANIE A ODSTRÁNENIE 
PRÍČINY PROBLÉMU

V prípade tohto motoru sa musia používať 
správne blokády rozvodov, aby sa zabezpe-
čilo správne nastavenie bodu zapaľovania a 
vyrovnanie kľukového hriadeľa a vačkových 
hriadeľov. Ozubené kolesá vačkového hria-
deľa a remenica kľukového hriadeľa nemajú 
žiadne označenia umožňujúce správne nasta-
venie.

Motorový olej bol vypustený, potom sa v súla-
de s pokynmi výrobcu vozidla odstránili všetky 
hnacie remene, remenice, podpory motora, 
káble, káblové zväzky, kryt rozvodovej reťa-
ze, olejová vaňa a reťaz olejového čerpadla. 
Tieto činnosti umožnili prístup k rozvodovej 
reťazi. Následne sa namontovalo zadržovacie 
zariadenie kľukového hriadeľa. Z dôvodu ne-
správneho vyrovnania vačkových hriadeľov 
nebolo možné použiť blokovacie zariadenie. 
Keby rozvodová reťaz nepreskočila skôr, bolo 
by to možné. Po demontáži rozvodovej reťaze 
sa zistilo opotrebovanie samotnej reťaze, ozu-
bených kolies a vedení. Tieto faktory spôsobili 
preskočenie rozvodovej reťaze, čo malo za ná-
sledok vyosenie vačkového hriadeľa výfuku 

o dva zuby a vzápätí nepravidelný chod moto-
ra. Bolo potrebné namontovať novú súpravu 
rozvodovej reťaze. (Fot. 3)

Od uvedenia motora na trh sa objavila pre-
pracovaná súprava rozvodovej reťaze, ktorá 
znižuje riziko vzniku takýchto prípadov. Uká-
zalo sa totižto, že tento problém sa často vy-
skytuje v tomto motore, ktorý je inštalovaný 
v mnohých modeloch značiek Volkswagen, 
Seat a Škoda. Nová súprava rozvodovej reťaze 
(SWAG č. 99130607) obsahuje prevody vač-
kového a kľukového hriadeľa, nové skrutky, 
novú rozvodovú reťaz, novú skrutku remeni-
ce kľukového hriadeľa, vylepšený hydraulic-
ký napínač a dlhšie, upravené vodiace lišty, 
ktoré zabraňujú preskakovaniu reťaze (fot. 
4). Pred výmenou komponentov je potrebné 
starostlivo očistiť styčnú plochu olejovej vane, 
kryt rozvodu a motor. Potom podľa pokynov 
výrobcu vozidla namontujte novú rozvodo-
vú súpravu, potom reťaz olejového čerpadla, 
ozubené koleso a napínač, a následne utiah-
nite skrutku ozubeného kolesa. Namontujte 
kryt reťaze olejového čerpadla. Vymeňte tes-
nenie remenice kľukového hriadeľa (SWAG č. 
30932471) a pred namontovaním na motor 
naneste silikónové tesnenie na styčnú plochu 
krytu rozvodu a olejovej vane. Namontujte re-
menicu kľukového hriadeľa a utiahnite novú 
skrutku.

Namontujte alternátor, remenicu vodného 
čerpadla, vedenie klinového remeňa, napí-
nač klinového remeňa, klinový remeň, pod-
pory motora a vyrovnávaciu nádržku chla-
diacej kvapaliny. Pri každej oprave motora 
sa odporúča vymeniť motorový olej a jeho 
filter.Okrem toho sa odporúča naplniť kryt 
filtra čerstvým olejom, vďaka čomu pri prvom 
spustení motora (fot. 3) v hydraulickom na-
pínači bude primeraný tlak. Namontujte kryt 
vzduchového filtra a všetky ostatné kompo-
nenty demontované počas opravy. Ak motor 
po naštartovaní beží hladko, skontrolujte vo-
zidlo na zdviháku pri voľnobežných otáčkach. 
Dávajte si pozor najmä na možný únik oleja. 
Potom vypnite motor a skontrolujte hladi-
nu oleja, prípadne olej doplňte. Okrem toho 
treba skontrolovať a vymazať všetky staré 
chybové kódy. Nakoniec by sa mala vykonať 
intenzívna testovacia jazda.

S novou rozvodovou súpravou SWAG má naša 
Ibiza opäť plný výkon. Oplatí sa spoľahnúť na 
náhradné diely kvality v OE kvalite od spo-
ločnosti SWAG. Kompletný sortiment rozvo-
dových reťazí je k dispozícii na: partsfinder.
bilsteingroup.com Značka SWAG je súčasťou 
Bilstein Group - organizácie, ktorá zahŕňa nie-
koľko ďalších osvedčených značiek.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Viac info nájdete na stránkach: 
www.bilsteingroup.com alebo 

www.swag.de
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Mazanie je nevyhnutné pre správne fungova-
nie kompresora. Ak sa do oleja pridá nespráv-
ne množstvo prísad alebo ich nesprávny 
typ, zhoršia sa jeho mazacie vlastnosti. Olej 
navyše pomáha udržiavať správne tesnenie 
všetkých kĺbov a hadíc v systéme a mazivo 
pôsobí ako chladivo tým, že odoberá teplo 
z kompresora a zabraňuje prehriatiu. Výrob-
covia kompresorov starostlivo vyberajú naj-
vhodnejší typ oleja, čím zaisťujú maximálnu 
životnosť a účinnosť kompresora a celého 
klimatizačného systému.

ČASTÉ PORUCHY

Použitie aditív nie je chybou, ale ich nespráv-
ny výber a dávkovanie môžu spôsobiť, že 
budú škodlivé pre činnosť celého systému 
alebo jednotlivých komponentov. Najmä 
v prípade kompresorov zaisťuje hladký chod 
zariadenia tenká vrstva oleja medzi piestami 
a valcami. Nesprávne množstvo alebo typ 
prísad znižuje mazaciu schopnosť oleja. Ak sa 
pôvodný olej zmieša s inou látkou, môže to 
ovplyvniť štruktúru a zloženie olejového fil-
mu, a to zas môže mať vplyv na jeho mazaciu 

schopnosť. Okrem toho sa takto znižuje vý-
kon kompresora a skracuje sa jeho životnosť. 
Olej, ktorý nie je optimalizovaný pre konkrét-
ny kompresor, môže spôsobiť jeho prehriatie 
alebo zadretie.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIE

Pri výbere správneho oleja pre AC kompresor 
sa vždy riaďte pokynmi výrobcu kompresora 
alebo automobilu. Kompresory Nissens sa 
vždy dodávajú s pokynmi popisujúcimi vše-
obecný, správny postup inštalácie. Kompre-
sory Nissens sú navyše vždy vopred naplne-
né správnym typom a množstvom oleja PAG, 
takže nie je potrebné pridávať ďalší olej. Pri 
použití UV farbiva, tmelov alebo roztoku na 
preplachovanie klimatizácie vždy dôsledne 
dodržujte pokyny. Servisné úkony, ako naprí-
klad preplachovanie alebo sušenie, si vyža-
dujú veľkú pozornosť v každom kroku.

ČO MÔŽE BYŤ PROBLÉMOM PRI MAZANÍ 
KOMPRESORA?

Ak použijete príliš veľa prostriedku UV, olej 

sa zriedi. To zmení viskozitu a hustotu zmesi, 
čo vedie k zhoršeniu mazacích vlastností a ná-
sledne k poruche kompresora. Pridanie príliš 
veľkého množstva UV-kontrastu alebo oleja 
zablokuje prietok a zvýši tlak v systéme, čo 
spôsobí väčšie zaťaženie kompresora. Množ-
stvo použitého UV farbiva by nemalo presiah-
nuť 5% z celkového objemu oleja. Zvyšky pre-
plachovacieho prostriedku v systéme výrazne 
zhoršia mazaciu schopnosť oleja. Okrem toho 
môžu zhoršiť kvalitu teflónového povlaku 
v kompresore, čo spôsobí odlupovanie tefló-
nových častíc, a následne upchatie systému. 
Po prepláchnutí systém vždy prefúknite dusí-
kom, aby ste odstránili všetky zvyšky prepla-
chovacieho prostriedku a efektívne vysušili 
celý systém.

Nesprávne a príliš krátke vákuum v systé-
me v ňom zanechá vlhkosť, čo zníži mazaciu 
schopnosť oleja a nakoniec spôsobí zadretie 
kompresora. Potom môžu v systéme vznikať 
škodlivé kyseliny, ktoré spôsobujú koróziu ko-
vov, vrátane kondenzátora klimatizácie. Dôjde 
tak k znečisteniu vnútorných častí jednotli-
vých komponentov, alebo aj celého systému.

Olej znečistený leštiacim prostriedkom - 
viditeľné mliečne sfarbenie.

Tmavozelený olej kvôli príliš veľkému množ-
stvu UV farbiva.

Olej znečistený tmelom = viditeľné nečistoty 
na otočnej doske a piestoch.

VPLYV NESPRÁVNYCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK  
NA PREVÁDZKU KLIMATIZAČNÉHO KOMPRESORA

Mazanie

44 INTER CARS JOURNAL 2/2021



Špecialista na klimatizáciu

KĽÚČOVÉ KOMPONENTY SYSTÉMU / KOMPRESOR

Zatiaľ čo sa vy zameriavate na profesionálny servis vozidiel, 
našou úlohou je poskytnúť vám správne náhradné diely. 
Široká a ľahko dostupná ponuka vysokokvalitných klimatizač-
ných kompresorov spoločnosti Nissens okrem iného zaručuje: 
ľahkú a rýchlu inštaláciu, optimálny výkon a spoľahlivý chod 
klimatizačného systému.

 

Kompresory AC Nissens. Všetko, čo potrebujete, 
aby ste dokonale obslúžili svojich zákazníkov. 
Počas sezóny i celoročne.  

nissens.com/climate

AUTOMOBILOVÉ
DIELY
KLIMATIZÁCIÍ

Efektívny a spoľahlivý
klimatizačný systémRÝCHLA MONTÁŽ

VŠETKY KOMPRESORY NISSENS  
SÚ FIRST-FIT VÝROBKY,  
TZN. OBSAHUJÚ DIELY POTREBNÉ NA SPRÁVNU 
INŠTALÁCIU - SÚ NAPLNENÉ SPRÁVNYM 
MNOŽSTVOM A TYPOM PAG OLEJA, OBSAHUJÚ 
O-KRÚŽKY A V PRÍPADE POTREBY AJ ELEKTRICKÝ 
KONEKTOR A SIEŤOVÝ PREDFILTER.

VYSOKÁ
ÚČINNOSŤ

 

PRECÍZNE
OVLÁDANIE

SPOĽAHLIVOSŤ

FIRST FIT

ZÁRUKA 2 ROKY

KONDENZÁTOR

INTERIÉROVÉ DÚCHADLO
EXPANZNÝ VENTIL
FILTER-SUŠIČKA
ODPAROVAČ
VENTILÁTOR
OHRIEVAČ

KOMPRESOR



Bezpečné cestovanie 
NA DOVOLENKU

s Delphi
Technologies

Letná dovolenková sezóna v tomto roku bude odlišná od takých, na aké sme boli zvyknutí 
pred dvoma a viac rokmi. Predpokladá sa, že sa bude klásť väčší dôraz na cestovanie autom 
ako letecky. To znamená, že bude zvýšený dopyt po servisnej prehliadke v autoservisoch, 
pretože bude nevyhnutné preveriť najdôležitejšiu súčiastku pre bezpečnú jazdu – brzdy. A to 
nielen v starších modeloch áut, ale aj v tých novších. 

Aj najnovšie modely áut môžu vyžadovať pre-
hliadku bŕzd pred uplynutím termínu pravi-
delnej servisnej kontroly, čo pre autoservisy 
predstavuje výzvu v podobe hľadania dielov 
pre brzdový systém.

Nastáva tak čas pre spoločnosť Delphi Tech-
nologies, ktorá je pre autoservisy overeným 
dodávateľom, ktorý poskytne nielen kva-
litný produkt pre čo najviac vozidiel, ale aj 
možnosť nárastu príjmov. Základným cieľom 
programov pre podporu autoservisov je čo 
najrýchlejšie rozširovanie ponuky pre after-
market aj pre najnovšie modely vozidiel. 

Spoločnosť Delphi Technologies dôsledne 

dopĺňa ponuky brzdových systémov o nové 
modely vozidiel, až tak, že majú 99,4 % po-
krytia v oblasti ponuky brzdových doštičiek 
a 97,7 % pokrytia v oblasti brzdových kotú-
čov v rámci celej Európskej únie. Táto ponuka 
zahŕňa aj brzdové doštičky first-to-market na 
niektoré z najnovších modelov vozidiel, ako 
napríklad Citroën C4 Cactus, SsangYong Ti-
voli, či Volkswagen Transporter. 

Delphi Technologies sa môže pýšiť odborný-
mi znalosťami v oblasti OE, ktoré sú zahrnuté 
vo všetkých technológiách brzdových kom-
ponentov zameraných na bezpečnosť, kva-
litu materiálu a konštrukcie zodpovedajúce 
podmienkam OE. Ponúka špičkové produkty 

a dokáže rýchlo zásobovať trh. Spoločnosť 
myslí aj na zdravie našej planéty tým spô-
sobom, že vylepšila balenie produktov, čím 
ušetrila až 30 ton plastu a 18 ton kartónu 
ročne.

Kontroly, servis a opravy bŕzd budú, nielen 
prichádzajúcu dovolenkovú sezónu, ale aj 
zvyšok roka, dôležitou súčasťou snahy au-
toservisov poskytovať svojim zákazníkom 
bezpečnú cestu vozidlom. Ponuka brzdových 
systémov Delphi Technologies kombinuje 
špičkové pokrytie trhu, prvotriednu rýchlosť 
uvedenia na trh a know-how OE, čím ser-
visom poskytuje ľahký prístup k ziskovým 
a udržateľným možnostiam opráv, ktoré naj-
lepšie vyhovujú ich potrebám.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku:
www.delphiaftermarket.com
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Program 
E-Start ponúka rôzne 
možnosti opráv

NOVÁ ZNAČKA OD ZNÁMEHO VÝROBCU S DLHOU TRADÍCIOU V OBLASTI OE PRINÁŠA  
PROFESIONÁLNYM MECHANIKOM RÝCHLE A SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIA NA TRH S NÁHRADNÝMI  
DIELMI PRE HYBRIDNÉ VOZIDLÁ.

Sortiment E-Start™ od spoločnosti Gates mechanikom výrazne uľahčuje identifikáciu kva-
litných a správnych napínacích remeňov OE, napínačov a súprav pre konkrétne hybridné 
vozidlá. Zároveň pomáha skracovať prestoje vozidiel v autodielňach, čím zvyšuje mieru 
zákazníckej spokojnosti.

Na úrovni distribúcie prináša systém E-Start 
veľké výhody v podobe menšieho počtu opa-
kovaných návratov a zvyšuje budúci predajný 
potenciál. Účasť spoločnosti Gates na výsku-
me a dizajne hybridných vozidiel je dobre 
zdokumentovaná. Výrobcovia pohonných 
systémov v spolupráci s väčšinou výrobcov 
vozidiel pomáhajú pri vývoji elektromecha-
nického pohonu (EMD) predovšetkým pre 
hybridné vozidlá vybavené štartovacím páso-
vým generátorom (BSG). Systém BSG počas 
státia vypína motor a zohráva tak kľúčovú 
úlohu pri úspore paliva a znižovaní emisií.

Okrem opätovného naštartovania motora 
rekuperuje energiu aj počas brzdenia, čím 
šetrí energiu v batérii vozidla. Prax potvr-
dzuje, že systémy EMD od Gates patria me-
dzi najtichšie zastavovacie systémy na trhu. 
EMD je pôvodné pomenovanie značky Gates 
pre skupinu hybridných dielov. E-Start us-
pel v EMD ako prémiová značka. Existuje 29 

remeňov E-Start Micro-V®. Nahradili remene 
Micro-V Stop & Start, ktoré boli katalogizova-
né podľa čísiel súčiastok EMD. K dispozícii je 
tiež počiatočných 12 súprav remeňov E-Start 
Micro-V. Patrí medzi ne špeciálny remeň 
E-Start na každé použitie, vhodný vysoko 
technicky rozvinutý napínač E-Start potrebný 
na vykonanie kompletnej generálnej opravy 
systému pohonu.

Pre každé hybridné vozidlo je nevyhnut-
né správne identifikovať a namontovať ten 
správny remeň a napínač, pretože prevádz-
kové napätie vo vnútri BSG vysoko prevyšuje 
napätie zistené v štandardných systémoch 
pohonu pásov. Remene E-Start sú vyrobe-
né zo zmesí EPDM s aramidovými šnúrami. 
Pevnosť a životnosť každého takéhoto reme-
ňa musí byť totiž oveľa vyššia ako životnosť 
štandardného remeňa Micro-V. Nové obaly 
a objímky prispôsobujú remene a napínače 
rady E-Start trhu so súčiastkami pre hybridy. 

A čo je možno ešte dôležitejšie, zreteľne ich 
odlišujú od štandardných produktov radu 
Micro-V. 

Kompletný súbor marketingových materiá-
lov E-Start poskytuje distribútorom podporu 
pri predaji. Tieto materiály sa zameriavajú na:

• Pružnosť a vysoké zaťaženie remeňov
• Kapacitu a životnosť pre viac  

ako 600 000 štartovaní
• Špeciálnu zmes gumy spojenú  

s pokročilou technológiou adhézie
• Vylepšený kábel z aramidových vlákien
• Ultra tiché prevedenie pre maximál-

nu odolnosť proti hluku za každých 
podmienok 

Spoločnosť Gates neustále reaguje na tech-
nologické zmeny. Prechod z EMD k znač-
ke E-Start, ktorá sa zaslúžila o rozvoj BSG, 
ukazuje, že Gates dokáže reagovať na nové 
požiadavky mechanikov v čase, kedy na trh 
s náhradnými dielmi vstupuje čoraz viac 
hybridov. Spoločnosť Gates tiež pomáha lep-
šie prispôsobovať remene a ďalšie sady sú-
čiastok potrebám opráv hybridných vozidiel. 
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Pred čím nás chráni  
kabínový filter?

nebezpečenstiev, ktorým  
sa môžete vyhnúť:5

FILTER V KABÍNE ČISTÍ VZDUCH, KTORÝ DÝCHA CESTUJÚCI A VODIČ. MUSÍ SA MENIŤ NAJMENEJ 
RAZ ROČNE ALEBO ZAKAŽDÝM PO PREKONANÍ VZDIALENOSTI 15 000 KM. OBJAVTE PÄŤ NAJDÔ-
LEŽITEJŠÍCH NEBEZPEČENSTIEV, PRED KTORÝMI VÁS MÔŽE CHRÁNIŤ, AK BUDETE PRAVIDELNE 
MENIŤ KABÍNOVÝ FILTER NA FILTER FILTRON S TECHNOLÓGIOU PROTECT +.

1. Vdychovanie znečistenia

Kabínový filter zadržiava vo vnútri mikročas-
tice prachu, peľu rastlín a mnohých mikroor-
ganizmov. Tieto častice môžu byť mikrosko-
picky malé - ich priemer môže byť až 7-krát 
menší ako priemer ľudského vlasu. Vdycho-
vanie znečisteného ovzdušia má nepriaznivé 
účinky na naše zdravie a môže viesť k ochore-
niu pľúc a kardiovaskulárnym stavom

2. Únava a znížená bezpečnosť   
    cestovania

Znečistený vzduch v kabíne cestujúcich spô-
sobuje nepríjemné pocity a únavu počas 
jazdy autom. Únava významne znižuje kon-
centráciu vodiča a zvyšuje riziko nehôd.

3. Zahmlené okná a zlá  
    viditeľnosť

Vlhkosť sa hromadí na opotrebovanom filtri ka-
bíny alebo presnejšie na znečisťujúcich látkach 
zadržaných vo filtri, ktorá preniká do kabíny 
cestujúcich v automobile a spôsobuje zahmlie-
vanie okien. Vďaka zanesenému filtru a zlému 
prúdeniu vzduchu sa znižuje bezpečnosť jazdy 
a zvyšuje sa riziko nehôd.

4. Znížená účinnosť  
     klimatizačného systému

Každý filter v kabíne sa časom upchá nečisto-
tami, čo vedie k zníženej kapacite dúchadla 
klimatizácie alebo vetrania. Ak pravidelne 
nevymieňate filter v kabíne, výrazne sa zníži 
objem vzduchu privádzaného do kabíny ces-
tujúcich.

5. Alergické reakcie

Vedenie vozidla so znečisteným filtrom v ka-
bíne môže spôsobiť podráždenie očí, kýcha-
nie alebo upchatie nosa. Ohrození sú aj tí, 
ktorí nie sú alergikmi, pretože nečistoty spô-
sobujú takzvanú alergizáciu, čo je proces, 
ktorý sa stáva citlivým na alergény v našom 
prostredí.

Pamätajte: Všetky kabínové filtre FILTRON 
poskytujú štandardne rozšírenú ochranu 
vďaka technológii PROTECT +, ktorá je za-
ložená na špeciálnom povlaku mikročastíc 
(viditeľných pod mikroskopom) s preukáza-
ným a účinným biocídnym účinkom. PRO-
TECT + účinne redukuje alergény, baktérie 
a plesne na filtri.
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ALLERGÉNY BAKTÉRIE PLESEŇ

NOVÝ ŠTANDARD OCHRANY 
VO VŠETKÝCH KABÍNOVÝCH FILTROCH 
FILTRON

STARÁME SA O KOMFORT A BEZPEČNOSŤ CESTOVANIA

Povlak mikročastíc 
PROTECT + je viditeľný 
v laboratórnych 
podmienkach

 
 

 

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

 
 

FILTRON – TOTAL PRECISION www.filtron.eu



Jedna vec je istá - v prípade poruchy štartéra 
alebo alternátora by sa nemala vykonávať 
čiastočná oprava. Ako vidíte, tieto komponen-
ty obsahujú veľa súčiastok, ktoré môžu zlyhať. 
Tieto prvky sa počas prevádzky opotrebúvajú 
rovnomerne. Preto sa neoplatí robiť čiastočné 
opravy, napríklad vymeniť iba regulátor v al-
ternátore, pretože sa môže časom ukázať, že 
sú opotrebované aj ložiská, a budete musieť 
alternátor znova demontovať, čo je v mno-
hých autách čoraz zložitejšia činnosť.

KONTROLA KVALITY
Predtým, ako sa výrobky Stardax dostanú 
do predaja, musia prejsť prísnymi testmi. Je 
potrebné ich preveriť z hľadiska: správnosti 
indexu - montážnych držiakov a otvorov, ko-
nektorov, zátok, správneho počtu zubov v spo-
jovacom prvku (tzv. bendix), priemeru a kon-
štrukcie kolesa v alternátore, teda prvkov, 
na základe ktorých sa rozhoduje o aplikácii 
daného riešenia alebo súlade s katalógovými, 
konštrukčnými údajmi vozidla. Čo je najdôle-
žitejšie, 100% výrobkov musí prejsť funkčnou 
skúškou. Počas skúšky sa merajú elektrické 
výkonnostné parametre a porovnávajú sa 
s referenčnými parametrami. S každým in-
dexom sa zaobchádza individuálne a podľa 
zhromaždených výstupných údajov. Vykoná-
va sa funkčný test, ktorý simuluje najťažšie 
podmienky, s ktorými sa možno stretnúť pri 
bežnom používaní.

Alternátory sa testujú pri premenlivom zaťa-
žení - intenzite pri rôznych rýchlostných roz-
sahoch. Sledujú sa priebehy prúdu, budenie, 

komunikácia s riadiacou jednotkou. V prípade 
štartérov sa skúška vykonáva na dynamomet-
ri, kde sa overuje funkčnosť, výkon a účinnosť 
štartéra.

Okrem toho sa počas skúšky kontrolujú aj 
komponenty a ich funkčnosť, a to elektromag-
net a smerová spojka. Testy sa vykonávajú 
na najmodernejších zariadeniach špeciálne 
určených na tento účel, okrem iného DACTEM 
RUBY a TOPAZ PREMIUM. Tieto zariadenia 
umožňujú vykonávať opakovateľné testy, na 
základe ktorých je možné analyzovať údaje 
a eliminovať slabé prvky alebo súčiastky v da-
nom produkte. Tieto údaje sa priebežne zhro-
mažďujú a porovnávajú s databázou štatistík 
z reklamácií. Všetky činnosti, či už v prípade 
alternátorov alebo štartérov Stardax, vedú 
k tomu, že finálny produkt funguje správne 
a spĺňa všetky európske požiadavky a normy.

ZÁRUKA
Myšlienkou, ktorá stála pri vzniku značky Star-
dax, bolo uviesť do predaja spoľahlivý a kvalit-
ný produkt, na ktorý sa bude navyše vzťahovať 
dlhá záručná doba. To všetko preto, aby vodiči 
a mechanici mali pocit bezpečia. Majitelia au-
toservisov a mechanici si nemôžu dovoliť in-
štalovať diely v neprimeranej kvalite, pretože 
by to mohlo poškodiť ich dobré meno. Ak sa 
na produkt vzťahuje dlhá záručná doba, je to 
jasný signál, že je výrobca presvedčený o jeho 
kvalite. Na všetky diely dostupné pod značka-
mi Stardax a Stardax Green Line sa vzťahuje 
záruka 24 mesiacov.

VĎAKA PONUKE ZNAČIEK STARDAX A STARDAX GREEN LINE 
MÔŽU AUTOSERVISY PONÚKNUŤ SVOJIM ZÁKAZNÍKOM 
NOVÉ ALEBO REPASOVANÉ PRODUKTY ZA DOBRÉ CENY. 
ICH DOSTUPNOSŤ V SIETI INTER CARS UMOŽŇUJE RÝCHLE 
A BEZPROBLÉMOVÉ DORUČENIE PO CELEJ KRAJINE, ČO JE 
OBZVLÁŠŤ DÔLEŽITÉ V PRÍPADE PORÚCH SPÔSOBUJÚCICH  
TO, ŽE SA VOZIDLO STANE NEPOJAZDNÝM.

Značka, ktorú 
MUSÍTE MAŤ

Najčastejšie poruchy
• prehriatie (napr. v dôsledku 

príliš dlhého „roztočenia“ 
štartéra, keď vozidlo nechce 
naštartovať),

• chybný elektromagnet (spôso-
bujúci problémy so „zobúdza-
ním“ štartéra),

• vnútorné poškodenie (napr. 
v dôsledku poruchy elek-
trického systému, keď nie je 
spojovací mechanizmus včas 
stiahnutý),

• korózia a mechanické po-
škodenie (často spôsobené 
chybami pri montáži). 

• Aké sú však najčastejšie 
príčiny zlyhania nabíjacieho 
systému?

• Zlomený pás (nemusí to byť 
vždy vina alternátora),

• spálený regulátor,

• poškodenie diódovej dosky,

• spálený stator,

• poškodený rotor a opotrebo-
vané ložiská alebo remenica.

• PONUKA DOSTUPNÁ IHNEĎ

• ŠIROKÝ, PRAVIDELNE  
   AKTUALIZOVANÝ SORTIMENT

• ATRAKTÍVNE CENY
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Alternátory a štartéry 

kvalita | presnosť | trvanlivosť | spoľahlivosť
ZÁRUKA 2 ROKY

   Stardax je značka, ktorá ponúka alternátory a štartéry pre osobné a nákladné autá. 
Ponuka dostupných produktov sa neustále rozširuje o nové referencie. Vďaka značkám 
Stardax a Stardax Green Line môžu autoservisy ponúknuť svojim zákazníkom nové alebo 
repasované výrobky za dobré ceny. Ich dostupnosť v sieti Inter Cars umožňuje rýchle 
a bezproblémové doručenie po celej krajine, čo je obzvlášť dôležité v prípade porúch 
spôsobujúcich znehybnenie vozidla.



V hlavnej 
ÚLOHE
Miki Čambal

NOVÁ SEZÓNA MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA PRETEKOV 
AUTOMOBILOV DO VRCHU V ROKU 2021 OBSAHUJE 10 PODUJATÍ 
NA SLOVENSKU, POĽSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE.

Inter Cars Slovenská Republika tradične reprezentuje Miki Čambal a plánuje účasť na väč-
šine týchto pretekov. Zimná príprava techniky k novým pravidlám FIA Perfomnce Factor 
bola poctivá a Miki nás bude reprezentovať s tradičným Citroenom Saxo VTS. Saxo pohá-
ňa atmosferická 1,6-tka podporovaná 6 stupňovou sekvenčnou prevodovkou. Parametre 
211ps pri váhe 735kg zaručujú dostatočnú dynamiku.

Po pandemickej sezóne 2020 sú plány a oča-
kávania optimistickejšie a pevne veríme, že 
všetky plánované preteky sa konať budú 
a väčšina z nich už aj s diváckou kulisou. 

Prvé preteky sa uskutočnili začiatkom aprí-
la na Slovakia Ringu, ktorý poskytol v čase 
pandémie možnosť tzv. bubliny. Všetci účast-
níci boli testovaní a dodržiavali pandemické 
opatrenia. Aj bez účasti divákov boli preteky 
dostatočne zaujímavé a napínavé. Miki po 
oba súťažné dni vyhral triedu 5A v Majstrov-
stvách Slovenska, ale aj celú skupinu 5, ktorá 
je označovaná ako Medzinárodné Majstrov-
stvá Slovenska. Z uvedeného vyplýva novin-
ka na tento rok, akou je rozdelenie majstrov-
stiev na MSR, ktorého sa môžu zúčastniť len 
slovenskí jazdci a MMSR, v ktorom súťažia so 
Slovákmi aj všetci zahraniční jazdci. MSR sa 
jazdí len na území Slovenska, do MMSR sa 
započítavajú všetky preteky na Slovensku, aj 
v zahraničí. Toto rozdelenie umožňuje bojo-
vať slovenským jazdcom a pre tých, ktorí sa 
zúčastnia aj zahraničných pretekov, sa výraz-
ne zvyšuje konkurencia.

Koncom apríla sa preteky automobilov do 
vrchu presunuli do susednej Českej repub-

liky. Na legendárnej trati Ecce Homo Šten-
berk sa súťažilo v MMSR aj v Majstrovstvách 
Českej republiky. Mikimu sa darilo aj na 
tejto veľmi rýchlej trati a pripísal si ďalšie 2 
výhry v MMSR, aj dve výhry v MČR. Začiatok 
mája už bol v znamení teplejších dní i prete-

kov na Ostrej Lúke pri Zvolene. Tento kopec 
Mikimu vyslovene sedí, keďže neobsahuje 
dlhé roviny, na ktorých atmosférický motor 
tradične stráca na dychu oproti turbínami 
posilnenými vozidlami súperov. Vyrovnané 
a rýchle časy zabezpečili ďalšie dve výhry 
v MSR aj v MMSR.  Skupina 5 je tento rok bez-
konkurenčne najobsadenejšia a v skupine je 
v tomto momente už 34 súťažiacich jazdcov. 
Miki Čambal je aktuálne na čele tejto skupi-
ny. Sezóna je ešte dlhá a my budeme naďalej 
Mikiho sledovať. 
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priniesol nádherné 
PRETEKÁRSKE
divadlo

Salzburgring

INTER CARS MX-5 CUP ZAVÍTAL NA DOTERAZ NEPOZNANÝ SALZBURGRING  
A MY SME SPOZNALI NOVÝCH VÍŤAZOV V AKTUÁLNEJ SEZÓNE. K ÚSPEŠNÉMU  
PAĽOVI JAJCAYOVI A SIMONOVI SIKHARTOVI Z PRETEKOV NA SLOVAKIA RINGU  
SA NA SALZBURGRINGU PRIDALI JAN FILIP A PETER NEMSILA.
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Posledný májový víkend pokračovali boje v Inter Cars MX-5 Cupe v nádhernom prostredí 
na úpätí Salzburských Álp. Okruh Salzburgring očaril všetkých účastníkov prenádherným 
prostredím, kúzelnou atmosférou a svojou unikátnou charakteristikou. Piatkové tréningy 
využili naši jazdci na dokonalé zoznámenie sa s traťou a od soboty už na nich čakali ostré 
jazdy v podobe dvoch kvalifikácií a dvoch pretekov v rámci podujatia s honosným názvom 
Mozartpreis 2021. Poďme si teraz zrekapitulovať víkendové dianie na trati, na ktorej me-
dzi našimi pretekármi rezonovala hlavne veľmi rýchla zákruta Fahrerlager-Kurve.

Z dôvodu bezpečnosti rozhodlo riaditeľstvo 
pretekov o tom, že štarty do jednotlivých 
pretekov sa uskutočnia pod žltými vlajka-
mi a pretekať za začne až za prvou šikanou. 
Kvalifikácie tak získali na väčšej dôležitosti 
a hneď tá sobotná priniesla neskutočne vy-
rovnané výsledky! Prvých šiestich jazdcov 
delilo iba 0.571 sekundy a najlepšie miesto 
na štarte získal Peter Nemsila. So stratou 
neuveriteľných 59 tisícin sekundy dosiahol 
druhý najrýchlejší čas Pavol Jajcay a na tre-
tie miesto postavil svoje auto Jan Filip. Štart 
pretekov prebehol podľa očakávania kľudne, 
ale za prvou šikanou sa okamžite rozpútalo to 
pravé MX-5 Cupové peklo. Pavol Jajcay a Jan 
Filip na nič nečakali a hneď v úvode zaútoči-
li na vedúceho Petra Nemsilu. Súboje medzi 
týmito tromi jazdcami následne pokračovali 
niekoľko kôl a aby toho nebolo málo, k ve-
dúcej trojici sa výborným výkonom postupne 
prepracoval Drahomír Osvald. Okrem napí-
navej naháňačky vpredu pútali pozornosť aj 
dramatické súboje medzi Simonon Sikhar-
tom a Jurajom Kornhauserom, ktoré v jed-
nom okamihu skončili kolíziou medzi oboma 
jazdcami v nájazde do prvej šikany. 

Ako sa blížil koniec prvých pretekov, súboje 
na čele sa začali poriadne priostrovať. Sledo-
vať sme mohli úžasné momenty, kedy sa v pl-
nej rýchlosti cez Fahrerlager-Kurve rútili až tri 
MX-5ky vedľa seba. Jeden z takýchto momen-
tov využil aj Osvald, aby sa na krátko dostal 
na druhé miesto, ktoré mu vzápätí uchmatol 
späť Filip. V tomto duchu sa to nieslo až do 
cieľa prvých pretekov víkendu. Krásny súboj 
o tretie miesto sa odohral ešte medzi Osval-
dom a Nemsilom a srdnato sa bojovalo aj 
o víťazstvo medzi Filipom a Jajcayom. Prvé 
miesto v sobotných pretekoch napokon uko-
ristil Jan Filip, v tesnom závese na druhom 
mieste dokončil preteky Pavol Jajcay a tre-
tie miesto ubránil Peter Nemsila. Drahomír 
Osvald, ktorý sa blysol aj najrýchlejším kolom 
pretekov (1:49.112), bol v cieli štvrtý.

Kvalifikácia do druhých pretekov sa opäť 
niesla v znamení tesných rozstupov a otvore-
ného boja o pole-position až do posledných 
sekúnd. Výbornú rýchlosť v kvalifikácii znova 
ukázal Peter Nemsila a s časom 1:49.395 zís-
kal svoju druhú pole-position víkendu. Do 
prvej rady sa dostal aj Peťov tímový kolega Si-
mon Sikhart a výborné tretie miesto na štarte 
získal Juraj Kornhauser. Štart druhých prete-
kov sa opäť uskutočnil pod žltými vlajkami 
a pretekať za začalo za prvou šikanou. Prvé 
kolo nedeľných pretekov sa extrémne dobre 
vydarilo vedúcej dvojici z RS-teamu. Nemsi-
lovi a mladému Sikhartovi sa spoločnými si-

lami podarilo odtrhnúť od zvyšku štartového 
poľa a v ďalších kolách svoj náskok ešte aj 
mierne navýšiť. To sa však nepáčilo trojici Pa-
vol Jajcay, Jan Filip a Drahomír Osvald, ktorí 
začali tiež spolupracovať s cieľom dobehnúť 
dvojicu jazdcov na čele. 

Už to vyzeralo tak, že boj o víťazstvo si vedú-
ca dvojica nechá na posledné kolo pretekov, 
avšak dve kolá pred koncom pretekov došlo 
k predčasnému rozuzleniu. V nájazde do prvej 
zákruty spravil drobnú chybu Simon Sikhart, 
ktorý musel použiť výbehovú zónu a v čele 
pretekov zostal osamotený Peter Nemsila. 
Tento moment vlial do stíhacej skupiny, kto-
rej lídrom bol Pavol Jajcay ešte viac energie 
a Peter Nemsila si svojou vedúcou pozíciou 
nemohol byť vôbec istý. Napriek veľkej snahe 
a veľmi rýchlej jazde prenasledujúceho Paľa 
Jajcaya sa to Petrovi Nemsilovi nakoniec po-
darilo udržať a celkový víťaz MX-5 Cupu z roku 
2019 sa tak po dlhšom čase mohol tešiť z ví-
ťazstva v pretekoch. Ako druhý preťal cieľovú 
pásku Pavol Jajcay, ktorý počas pretekov 
zaznamenal najrýchlejší čas celého víken-
du (1:48.908) a na treťom mieste dokončil 
preteky víťaz sobotných pretekov Jan Filip. 
Štvrtý skončil Simon Sikhart, piaty Drahomír 
Osvald, na šiestom mieste sa umiestnil Juraj 
Kornhauser a na siedmom mieste Roland Si-
khart.

Skvelý pretekársky víkend na okruhu Salzbu-
rgring, ktorý sme mali možnosť sledovať aj 
online na YouTube kanáli KART-DATA TV, pri-
niesol všetkým ľudom z prostredia Inter Cars 
MX-5 Cup nádherné zážitky zo samotných 
pretekov, ale aj z okolitého prostredia a po-
zitívnych ohlasov na našu adresu od miest-

nych fanúšikov a čelných predstaviteľov Histo 
Cupu. V tabuľke celkového poradia je po pre-
tekoch na Salzburgringu všetko poriadne tes-
né a už teraz sa môžeme tešiť na pokračova-
nie tejto zápletky v chorvátskom Grobniku, 
kam Inter Cars MX-5 Cup zavíta od 18. do 20. 
júna 2021.
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Priznajme si: autá sú komplikovaná záležitosť. Technológie motorových vozidiel sa v sú-
časnosti rozvíjajú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, pričom súčiastky sú čoraz zložitej-
šie. Mnoho z týchto nových objavov priamo prispieva k bezpečnosti a pohodliu vodiča, ale 
opravy s nimi spojené predstavujú pre autodielne často náročné a zdĺhavé úlohy.

ODBORNÉ POZNATKY Z OBLASTI OE 
PRE AUTODIELNE

Elektronicky riadené parkovacie brzdy sú iba 
jedným z príkladov. V mnohých vozidlách sú 
už štandardom a postupne nahrádzajú me-
chanické ručné brzdy. Elektrické parkovacie 
brzdy spoločnosti Continental sa inštalujú 
do mnohých objemových modelov VW, Audi, 
Škoda a Seat. Spoločnosť Continental rozši-
ruje ponuku dodatočných služieb, aby boli 
opravy týchto systémov lacnejšie a rýchlejšie. 
Technologická spoločnosť ATE v súčasnosti 
pod rovnakou značkou ponúka motorček, ale 
aj predpripravené originálne jednotky brzdo-
vých cylindrov. To znamená, že samostatné 
autodielne majú dnes po prvýkrát ekonomic-
kú alternatívu opravy systémov elektrických 
parkovacích bŕzd na základe odborných po-
znatkov OE.

EKONOMICKÁ ALTERNATÍVA: MOTORČEK 
AKO ORIGINÁLNY NÁHRADNÝ DIEL

Motorček parkovacej brzdy je počas prevádz-
ky vystavený veľkému zaťaženiu. Pravde-
podobne preto sa pokazí skôr ako samotný 
brzdový strmeň. Prednedávnom museli au-
todielne v takom prípade vymeniť celú jed-
notku strmeňa. Spoločnosť Continental však 

v portfóliu s náhradnými dielmi predstavuje 
originálny motorček. Mechanici jednoducho 
vymenia poškodenú súčiastku - ide o vysoko 
kvalitnú, úspornú a rýchlu alternatívu opravy.

JEDNOTKA BRZDOVÉHO STRMEŇA 
UĽAHČUJE OPRAVY

Na druhej strane, pokazený brzdový strmeň 
zvyčajne znamená, že je potrebné vymeniť aj 
celý motorček. Ak vozidlo jazdí s pokazeným 
strmeňom, motorček sa snaží kompenzovať 
poruchu mimoriadne vysokým výkonom, 
čím sa stáva náchylným na poruchu. Nová 
jednotka strmeňa značky Continental uľahčí 
úplnú výmenu pokazených súčiastok. Keď-
že sú motorčeky a strmene prefabrikované, 
v autodielni je potrebné iba vmontovať a ka-
librovať súčiastku. Tento postup šetrí čas i pe-
niaze.

VŠESTRANNÁ PODPORA

Súčiastky sú čoraz zložitejšie, no spoločnosť 
Continental aj napriek tomu verí, že vďaka 
komplexným podporným službám budú au-
todielne a predajcovia pripravení na budúc-
nosť. Preto odborníci zo spoločnosti zdieľajú 
svoje poznatky v oblasti OE kdekoľvek je to 
potrebné. Na centrálnej školiacej platforme 

Continental, viď: morecontinental.com, je 
pre autodielne pripravené množstvo kurzov 
zameraných na základnú elektroniku, kon-
štrukciu moderných asistenčných systémov, 
údržbu a diagnostiku brzdového systému 
vrátane objektovo orientovaného e-learnin-
gového programu pripraveného špeciálne 
pre elektrické parkovacie brzdy.

ORIGINÁL ATE BREMSSATTEL 

Spoločnosť Continental rozšírila ponuku slu-
žieb a poskytla samostatným autodielňam 
prístup k náhradným dielom OEM určeným 
na opravy elektrických parkovacích bŕzd, 
ktoré sa štandardne používajú v mnohých vo-
zidlách s veľkým objemom.

ATE BREMSSATTEL TORNADOROT 

Spoločnosť Continental ponúka brzdový str-
meň nielen v štandardnej kovovej verzii. Pre 
vozidlá s farebnými brzdovými strmeňmi je 
k dispozícii prevedenie v matnej čiernej, čer-
venej Tornádo a ultramarínovej modrej.

MOTORČEK ATE

S originálnou súčiastkou motorčeka ATE už 
autodielne nemusia vymieňať celú jednotku 
strmeňa, stačí jednoducho nahradiť poško-
denú časť.

Dobré vedieť: Spoločnosť Continental ponúka 
brzdový strmeň nielen v štandardnej kovovej verzii. 
Pre vozidlá s farebnými brzdovými strmeňmi je k dispozícii preve-
denie v matnej čiernej, červenej Tornádo a ultramarínovej modrej.

SÚČIASTKY DO ELEKTRICKÝCH PARKOVACÍCH BŔZD PRIAMO OD OEM

Jednoduché 
OPRAVY
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Toto je počet kilometrov, ktoré prejdú tlmiče Monroe® každý deň 
po celom svete. Svetoví producenti automobilov vyžadujú od svojich 
najnovších modelov iba to čo je najlepšie. To je dôvod, prečo 
toľko ľudí volí Monroe.

Monroe. Kvalita a inovácie prioritou 
od roku 1916.

 

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

    

 

*Do vypredania 
zásob

OBJEDNÁVAJTETERAZ !
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Sú späť - naše ikonické sudové sedátka 
s pretekárskou tematikou!
Je čas na rozšírenie vašej zbierky!

Article

8100 X-CLEAN+ 5W30 60l 
5100 10W40 60L 110602 LE 

Objednajte 60 litrový sud oleja 8100 X-CLEAN+ 5W30  a 5100 10W40 110602 LE  
a získajte špeciálny sud edície “BMW Motorsport”. Jeho jedinečný dizajn bude 
dokonalým prírastkom do akejkoľvek dielne alebo predajne. Okrem toho 
získate čierne čalúnené sedadlo, ktoré presne sedí na prázdny sud.


