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Výkyvné rameno MEYLE-HD pre rôzne modely BMW a Mini je 100% našim
vlastným projektom, optimalizovaným z hľadiska materiálu aj odolnosti. Výkyvné
rameno MEYLE-HD je kované z hliníka a dodáva sa spolu s vymeniteľným
guľovým kĺbom (čapom) a štvorročnou zárukou MEYLE-HD*. Výsledok: Ľahšie,
jednoduchšie vymeniteľné, lepšie než výrobok kvality OE. BUM!
Viac informácií nájdete na www.meyle.com

Vybrali sme
Predstavujeme projekt
Young Car Mechanic
Dlho sme rozmýšľali koho, alebo čo
dať na titulnú stranu tohoto vydania
IC Journalu. Už sme aj mali vybranú
veľmi peknú fotografiu z nášho
VIP výletu na Islande a dokonca
sme uvažovali mať na titulke nášho
najvernejšieho fanúšika zájazdov
VIP Prémie. ( Jožo prepáč že tam
nakoniec nie si ). Ale téma, ktorá
momentálne rezonuje asi v každom
jednom autoservise je nedostatok
kvalitnej pracovnej sily a niekedy
v podstate akejkoľvek pracovnej
sily. Inými slovami, chýba nám
v servisoch automechanik. My
v Inter Cars trochu cítime povinnosť
sa tejto téme začať intenzívnejšie
venovať a po vzore našej materskej
firmy, ktorá je už na tejto ceste ďalej,
postupne prinášať projekty, ktoré
by mohli pomôcť tento stav zvrátiť.
Samozrejme, začať treba od mladých
žiakov a učňov na stredných školách
a učňovkách, a tak prvý projekt, ktorý
sme sa rozhodli priniesť je Young Car
Mechanic (YCM), alebo teda Mladý
automechanik. A preto je aj titulná
strana nášho Journalu venovaná
jednému z účastníkov tejto súťaže,
mladému automechanikovi!

k reálnym technológiám, ktoré sa
dnes v autách nachádzajú a kazia.
Chceli by sme byť prostredníkom
medzi školou a autoservisom. Práve
preto sa intenzívnejšie zaoberáme
podmienkami duálneho vzdelávania
s jasným cieľom – dostať žiaka do
servisu.

YCM je dnes už medzinárodná
súťaž v rámci Inter Cars Group
a tohtoročného finále sa zúčastnilo
už 7 krajín. Budúci rok by sme do
Varšavy chceli priniesť aj najlepšieho
mladého mechanika zo Slovenska.
Pre nás je YCM predovšetkým
spôsob, ako nadviazať bližší kontakt
so školami. Zistiť čo ich trápi, kde
by sme si vedeli vzájomne pomôcť.
Tých prepojovacích prvkov môže
byť viac. Za všetky spomeniem rôzne
školenia, ktoré organizujeme spoločne
s dodávateľmi dielov.

Prajem Vám príjemné a ničím
nerušené čítanie nového jesenného
čísla Journalu.

A potom je tu autoservis. Je potrebné
si priznať, že očakávať, či dnes
škola vyprodukuje plnohodnotného
mechanika, je scestné. Aj autoservis
by mal ísť svojmu šťastiu naproti
a v procese výučby byť nápomocný.
Máme za cieľ, aby tí najlepší zo
súťaže YCM mohli praxovať,
či stážovať v servise a možno aj
dlhšie ako je povinná školská prax.
Aby mal študent možnosť prísť

Prostredníctvom YCM chceme ísť
ešte o krok ďalej ako sú len žiaci, ktorí
už do škôl so zameraním na odbor
automechanik chodia. Chceme sa
zamerať na to, ako osloviť a motivovať
žiakov základných škôl, aby bol pre
nich odbor automechanik atraktívny.
Táto misia bude ešte náročnejšia ako
samotná súťaž, ale možno aj vedomie,
že pre žiakov týchto škôl sa niečo
organizuje na medzinárodnej úrovni,
zaváži.
Práve v týchto mesiacoch
predstavujeme projekt YCM naším
školám a uvidíme, aký a vôbec či
vzbudíme dostatočný záujem. Verím,
že budúci rok sa medzinárodného
finále zúčastní aj reprezentant
Slovenska. A samozrejme, nepôjdeme
sa tam len zúčastniť, pôjdeme vyhrať!

Martin Mihaliček

TIPY A TRIKY
– IC KATALÓG
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V minulom vydaní sme vám predstavili
náš nový objednávací portál viac zo široka.
Tentokrát sme sa zamerali na vytváranie
cenových ponúk. Tento nástroj považujeme
za jeden z najzaujímavejších, ktorý nám
nový IC Katalóg priniesol.

16

S VIP PRÉMIOU
V CHORVÁTSKU A NA
ISLANDE

Tohto roku sme s našimi zákazníkmi
absolvovali dva veľmi zaujímavé výlety. Po
úspešnej minuloročnej Párty na Jadrane
sme si tento rok dali repete a užili si
posledný júnový týždeň na ostrove Krk. Po
letnej dovolenke nás čakal útek z reality do
krajiny ohňa a ľadu – na Island.

28

TECHNICKÉ POŽIADAVKY
NA PREZÚVAČKY
PNEUMATÍK

Akú prezúvačku si vybrať pre váš servis
a aké technické charakteristiky by mala
spĺňať? Odpovede nie len na tieto otázky sa
dočítate v článku, ktorý pre vás pripravilo
naše oddelenie vybavenia dielní.

VODÍKOVÁ
EKONOMIKA

70

Autá na vodíkový pohon sa dnes považujú
za tie najekologickejšie. Dočkáme sa, že
v budúcnosti budeme jazdiť na H2? Zistite,
aké sú výhody a nevýhody tejto technológie,
do ktorej v Ázii investujú miliardy eur.
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YOUNG CAR MECHANIC
Medzinárodná súťaž prichádza aj na Slovensko

Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavné ciele spočívajú
v zatraktívnení profesie automechanika medzi mladými ľuďmi, vo vzájomnej výmene skúseností a vyučovacích
postupov a v možnosti nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu motorových vozidiel.
Každý rok súťaž podporujú známe
a prestížne značky, ktoré sa tak starajú
o formovanie správnych vzorov
a štandardov medzi mladými ľuďmi. V tomto
roku boli strategickými partnermi pre
národné i medzinárodné kolá a tiež pre
medzinárodné finále spoločnosti Bosch,
ELRING a ZF. Partneri pre medzinárodné
finále boli okrem vyššie uvedených
tiež spoločnosti HELLA, VARTA, Meyle
a Motoremo.
Young Car Mechanic 2019 – najlepší
z najlepších!
Posledný májový víkend sa stretlo 21
pretekárov reprezentujúcich 7 krajín starého
kontinentu. Sú to najlepší mladí mechanici,
ktorí pod pozorným dohľadom významných
partnerov podujatia bojovali o vytúžený titul
Young Car Mechanic! Víťaz však môže byť
iba jeden.
Obrovské množstvo vedomostí,
neutíchajúce nadšenie a ambície stať sa
najlepším mladým mechanikom v Európe.
Aj také bolo 3. medzinárodné finále
Young Car Mechanic. 26. mája sme zistili,
kto je najtalentovanejším študentom
automechanických škôl v Poľsku a vo
vybraných európskych krajinách.
Do v poradí už tretieho ročníka súťaže
Young Car Mechanic boli pozvaní študenti
z európskych krajín, v ktorých má
spoločnosť Inter Cars svoje obchodné
zastúpenie. V roku 2017 sa súťaže zúčastnili
študenti z Litvy a Lotyšska. O 12 mesiacov
neskôr sa k nim pridali žiaci z Bulharska
a Estónska. V roku 2019 je zoznam krajín
ešte dlhší – máme tu žiakov z Poľska, Litvy,
Lotyšska, Estónska, Ukrajiny, Maďarska
a Bulharska. A práve rok 2020 je tým, kedy
sa do súťaže zapoja aj mladé talenty zo
Slovenska, ktoré zabojujú o prestížny titul.
25. a 26. mája toho roku vo výcvikovom
stredisku Inter Cars prebiehal boj o titul
Najlepšieho európskeho mladého
mechanika. Mladí mechanici museli čeliť
náročným a komplikovaným úlohám, počas
ktorých sa posúdili ich praktické zručnosti
a diagnostické i opravárske schopnosti.
Konkurencia bola veľmi silná a ceny
lákavé. Celková hodnota cien pre prvé 3
miesta v medzinárodnom finále Young Car
Mechanic 2019 bola takmer 23 500 €. Okrem
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toho boli všetci účastníci medzinárodného
finále pozvaní na výlet do továrne Elring
v Stuttgarte a do automobilových múzeí.
„Young Car Mechanic je aktuálne stálou
súčasťou najdôležitejších podujatí
organizovaných spoločnosťou Inter Cars.
Sme hrdí na to, že sa z roku na rok teší
väčšej popularite a získava viac a viac
dôvery od našich partnerov, bez ktorých
by organizácia takejto veľkolepej súťaže
nebola možná. Spoločne tak vzdelávame
novú generáciu automechanikov, ktorí sú
budúcnosťou nášho priemyslu,“ povedal
Radosław Sujka, manažér výcvikového
centra Inter Cars.

Kto sa stal najlepším Junior Mechanic
v roku 2019?
Počas trvania súťaže sa výcvikové centrum
Inter Cars Training Center premenilo
na bojovú arénu, kde si mladí nadšenci
zmerali svoje zručnosti a vedomosti
v oblasti automobilovej mechaniky –
bolo to miesto, kde mladí mechanici zo
7 európskych krajín súťažili o čestný titul
Young Car Mechanic 2019. Boli to najlepší
z 3 000 študentov, ktorí sa do súťaže
zapojili.
„Ostatný ročník súťaže Young Car Mechanic
bol jedinečný. Zúčastnilo sa ho takmer

150 škôl, z ktorých sa zapojilo vyše 3 000
študentov. Naša neutíchajúca snaha
o rozvoj tohto podujatia sa neminula
svojmu účinku. Všetko vďaka rastúcemu
záujmu zamestnancov a dodávateľov
spoločnosti Inter Cars, ktorí tiež vidia
veľké benefity vyplývajúce zo svojej účasti
na tomto podujatí,“ hovorí Wojciech Twaróg,
člen predstavenstva spoločnosti Inter Cars.
Tretí ročník medzinárodnej súťaže
Aktuálne máme za sebou už tretí ročník
súťaže Mladý mechanik. Boli naň pozvaní
študenti aj z iných európskych krajín,
v ktorých Inter Cars vykonáva svoje aktivity.
„Súťaž medziročne rastie spolu s rastúcim
záujmom zahraničných firiem. Zvyšujúci
sa počet zástupcov z iných krajín
má za následok, že súťaž Young Car
Mechanic je trvalo zapísaná do kalendára
automobilového priemyslu – a to
u spoločností, ktoré nás podporujú, ako aj
u škôl, ktorých študenti sa aktívne zapájajú
do súťaže. Je to veľké zadosťučinenie
a potvrdenie toho, že táto iniciatíva je
potrebná,“ hovorí Tomasz Piluch, riaditeľ
exportu Inter Cars.
Dva dni plné emócií
Počas dvoch dní boja museli súperi čeliť
viacerým úlohám, ktoré pre nich pripravili
tréneri Inter Cars a partneri eventov. Medzi
nimi boli súťaže zamerané na diagnostiku
áut, výmenu brzdových doštičiek a diskov,
mechanický prenos pohonu a mnohé ďalšie,
ktoré boli navrhnuté na overenie vedomostí
mladých adeptov na profesionálnych
automechanikov. Tu bola dôležitá tak
presnosť, ako aj efektívnosť vykonávania
úloh. Aj tá najmenšia chyba mohla
súťažiacich pripraviť o vytúžené
umiestnenie v prvej trojke.
„Musím priznať, že úroveň zručností
účastníkov, ktorí sa tento rok zúčastnili
na medzinárodnom finále, bola naozaj
vysoká. Pre nás je to jasný signál, že mladí
mechanici si uvedomujú vážnosť konkurencie
a chcú, aby si neskôr našli čo najlepšie
uplatnenie. Je to veľmi konštruktívne. Som
presvedčený, že v nadchádzajúcich rokoch
bude iniciatíva pre mladých automobilových
mechanikov ešte dôležitejšia, pričom sa
zapojí ešte viac nových súťažiacich z ďalších
krajín,“ hovorí Radosław Sujka.

Gala Finále
Ihneď po skončení súťaže, v nedeľu
popoludní, všetci hráči a ich profesori
spolu s pozvanými hosťami odišli
na slávnostnú večeru, ktorá bola spojená
s galaprogramom. Emócie dňa boli veľmi
silné. Do hry vstúpila nielen prestíž
a chvála, ale aj atraktívne ceny. Ďalšou
atrakciou, ktorú organizátori pripravili pre
všetkých finalistov, bolo pozvanie na výlet
do Stuttgartu, počas ktorého navštívia
sídlo spoločnosti Elring spolu s továrňou
a múzeom Mercedes.
Mladý automechanik 2019
Najlepší mladý mechanik v roku 2019 bol
Eren Osman reprezentujúci Bulharsko, ktorý
v záverečnej súťaži zaznamenal 208 bodov.
Druhé miesto obsadil Lukas Karlis Siksnis
z Litvy s 203,5 bodmi. Na treťom mieste
sa umiestnil Bartłomiej Januszewski, víťaz
minuloročnej série Young Car Mechanic,
ktorý získal 195,5 bodov.
Celá organizácia súťaže by sa nemohla
uskutočniť bez podpory spoločností,
ktoré sa podobne ako Inter Cars
zaujímajú o rozvoj mladých talentov
v automobilovom priemysle.

Súťaž bola realizovaná ako súčasť iniciatívy
"Mladí ľudia" – program vytvorený
spoločnosťou Inter Cars SA. Ten zahŕňa
spoluprácu s odbornými školami vrátane
zabezpečenia vybavenia pre vzdelávanie
modernými prístrojmi slúžiacimi na opravy
a diagnostiku porúch v automobiloch.
Program podporuje vedomostné olympiády,
učňovské vzdelávanie a stáže pre najlepších
študentov.
„Program pre mladých ľudí je reakciou
na rastúce potreby automobilového
priemyslu, ktorý v súčasnosti zápasí
s nedostatkom nových zamestnancov.
Súťaž Young Car Mechanic, ktorá vznikla
pred tromi rokmi, prostredníctvom
dômyselných súťaží pomáha vybrať tie
najlepšie talenty a pripraviť ich na prácu
v autodielni. Signály, ktoré dostávame
od ľudí z nášho odvetvia, potvrdzujú
našu vieru, že je to cenná a nevyhnutná
iniciatíva,“ sumarizuje Marta Ciesielska,
koordinátorka projektu Young Kadry.
Práve súťaž na vysokej úrovni, akou
Young Car Mechanic bezpochyby je,
poskytuje ideálny priestor práve pre
našich partnerov v sieti Q-Service,
aby sa mohli prísť na vlastné oči
presvedčiť o úrovni a kvalite slovenského
technického školstva. To vytvára ideálnu
príležitosť ako pre študentov, tak aj pre
majiteľov autoservisov na uzatvorenie
nových perspektívnych pracovných
partnerstiev.
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NOVINKY V MOTOSVETE
Nové spolupráce, produkty a vylepšenia značiek neobchádzajú ani motoristický svet.

KYB Corporation

Brzdové kotúče TRW pre Teslu S sú vyrobené zo šedej liatiny
so zvýšeným obsahom uhlíka (GG15 HC). Vďaka tomu je tepelná
energia lepšie distribuovaná po celej ploche kotúča, čím je menej
náchylný k deformáciám a problémom s nepríjemnými zvukmi NVH (Noise Vibration & Harshness). Obmedzenie hluku a vibrácií
generovaných brzdovými dielmi je nesmierne dôležitým aspektom
pri ich vývoji, pretože to významne ovplyvňuje pohodlie pri riadení
automobilu.
Brzdové kotúče s vysokým obsahom uhlíka sú natreté na čierno,
aby sa zvýšila ich odolnosť proti korózii. Dôležitá je tiež dostupnosť
týchto dielov - brzdové kotúče TRW pre prednú nápravu sú už
v ponuke, zatiaľ čo kotúče pre zadnú nápravu dorazia na trh
v priebehu niekoľkých mesiacov.

KYB Corporation novo dodáva automobilke Škoda tlmiče priamo
do výroby. Ide o dodávky pre úplne nový model Škoda Scala.
Je to prvá spolupráca s týmto významným českým výrobným
gigantom osobných automobilov.

Hankook

KYB vyrába tieto predné a zadné tlmiče v jej českom závode
v Pardubiciach. Scala je úplne nový 5-dverový rodinný hatchback,
ktorý bol nedávno predstavený v Európe.
Škoda sa pripája k dlhému zoznamu významných svetových
výrobcov automobilov, ktorí dôverujú KYB tým, že ich nové vozidlá
sú vybavené ich tlmičmi. Z rodiny VW je tak značka Škoda ďalšia
z ich portfólia využívajúca KYB komponenty.

Koncern ZF

Hankook bol vybraný medzi finalistov v kategórii automotive
a dopravy na prestížnom odovzdávaní cien International Design
Excellence Awards (IDEA) 2019, ktoré sa konalo 21. augusta
v Chicagu. Spoločnosť Hankook bola vyznamenaná za svoju
koncepciu pneumatík Hexonic a HLS-23.
Hexonic je pneumatika pre úplne autonómne vozidlá pre zdieľanie
automobilov a zaručuje najlepší jazdný komfort. Zabudované
skenery analyzujú cesty v reálnom čase a používajú pritom
samostatné senzory na profile pneumatiky. Zisťujú sa podmienky
ako je priľnavosť, teplota a povrch cesty a vzorky pneumatík sa
týmto podmienkam príslušne prispôsobia.

Koncern ZF odhaduje, že do roku 2030 bude mať asi tretina
všetkých vozidiel vyrobených na svete elektrický alebo hybridný
pohon. Firma reaguje na tento trend, a tak sa sortiment brzdových
kotúčov TRW teraz rozšíril o náhradné diely pre elektrický
automobil Tesla Model S.
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Pneumatiky HLS-23 boli vyvinuté pre automatizované
logistické systémy a používajú senzory pre vzájomné
monitorovanie ich pozície medzi vozidlami a udržujú tu
konštantnú vzdialenosť. Okrem toho pneumatika zabezpečuje
spoľahlivý jazdný výkon a prispieva tak k bezproblémovým
automatickým dodávkam tovaru.

BMW a softvérová spoločnosť ANSYS

nahradené novými vysoko výkonnými náprotivkami, emisie oxidu
uhličitého by sa znížili o 30 ton ročne.
BMW a softvérová spoločnosť ANSYS spolupracujú na programe,
ktorý by urýchlil vývoj vysoko automatizovaných vozidiel.
Rovnako ako všetci ostatní výrobcovia automobilov aj BMW čelí
protichodným cieľom v oblasti autonómnej jazdy. Na jednej strane
bezpečnosť cestujúcich musí byť najvyššou prioritou. Na strane
druhej skupina je pod tlakom, aby držala krok s najnovšími trendmi
v oblasti. To je dobrý dôvod pre spoločnosť so sídlom v Mníchove,
aby na nové obchodné spoločnosti nasadila vyzvedačov. Napokon,
interné zdroje rozvoja sú takmer vyčerpané. Ale tentoraz to
zasiahlo bohaté nové úschovne pri hľadaní výrobcu softvéru
ANSYS v USA.

Nová dióda bola vyvinutá pre potreby štandardného alternátora,
pričom si zachovala konvenčný tvar. Je to z toho dôvodu, že 80%
vyrobených áut aj naďalej využíva spaľovací motor s alternátorom.
DENSO sa snaží prinášať na trh také diely, ktorých cieľom je
rýchle zníženie vplyvu vozidiel na životné prostredie a vytvorenie
udržateľnej spoločnosti.

Gates

Táto spoločnosť disponuje technickými simulačnými riešeniami
a rozsiahlym know-how na zlepšenie validácie systémov
AD (samostatnej jazdy) z hľadiska ich bezpečnosti. Cieľom
posledného projektu je vyvinúť spoločnú reťaz simulačných
nástrojov. Účelom tohto softvéru je urýchliť vývoj funkcií vo vysoko
automatizovaných vozidlách. Cieľom spoločnosti BMW je do roku
2021 prejsť do fázy výroby vysoko až plne automatizovaného
modelu.
Týmto modelom bude BMW iNext. A to sa dosiahne na základe
scenárov simulovaných pomocou softvéru. To je ďalší dôvod,
prečo má byť zmluva medzi BMW a ANSYS uzavretá na obdobie
niekoľkých rokov. Prioritou je optimalizácia automatizačných fáz
tri až päť. Tie odrážajú úrovne od vysoko a plne automatizovaného
až po autonómne riešenie pohonu. Simulačné nástroje ANSYS
začnú so spracovaním všetkých údajov senzorov dostupných
v spoločnosti BMW vo vývojovej fáze. Simulácie na testovanie
bezpečnosti cestnej premávky a životaschopnosti budúceho
vozidla BMW iNext prebehnú až po tejto fáze.

DENSO
Firma DENSO v spolupráci s dodávateľom polovodičov Hitachi
Power Semiconductor Device Ltd. vyvinula vysoko výkonnú diódu
pre alternátory benzínových aj naftových motorov, ktoré sa budú
montovať do nových vozidiel od roku 2019. Nová technológia má
pozitívny vplyv na spotrebu a emisie CO2.
Usmerňovacia dióda je jedným z dielov alternátora, ktorý
má za úlohu usmerniť a transformovať striedavý prúd
na jednosmerný. Novo vyvinutá dióda významne znižuje stratu
energie počas transformácie prúdu. Poskytuje tiež asi o 6% vyššiu
účinnosť v porovnaní so štandardnými produktami a pomáha
znížiť spotrebu paliva. DENSO vyrába 25 miliónov alternátorov
ročne vo viac ako 10 krajinách, takže ak by boli všetky diódy

Firma Gates rozširuje rozsah technickej podpory distribútorov
a ich zákazníkov, vďaka živým webinárom na webe
GatesTechZone. Webináre doplnia aktuálne informácie dostupné
na tomto webe, ako sú Tech Tipy, videá a podobne.
Prvá séria webinárov sa bude venovať problémom pri montáži,
špecifickým pre rôzne regióny. Budú to okrem iného tieto témy:
montáž a diagnostika problémov vodného čerpadla, modulárne
hadice, vývoj chladiacej kvapaliny, remene a náradie Stretch Fit ®,
ako aj kompletné systémy rozvodových a pomocných remeňov.
Obsah a témy sa môžu líšiť v závislosti od miestnych podmienok.
Dĺžka každej prezentácie je 30 až 90 minút, pričom spočiatku bude
dostupná v angličtine, nemčine, ruštine a turečtine.
Termíny webinárov sú k dispozícii na GatesTechZone.com, kde sa
môžete tiež zaregistrovať na konkrétnu akciu. Počas webinárov sa
účastníci môžu vďaka funkcii chatu tiež aktívne zapojiť do školenia.
Môžu priebežne klásť otázky a dokonca navrhovať témy pre
nasledujúce webináre.
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NOVINKY
z Inter Cars
Viac ako 38% objednávok cez nový IC Katalóg

Pobočka Trenčín v nových priestoroch

Nový katalóg sa plne etabluje medzi našich zákazníkov a dnes už viac
ako 38% objednávok pretečie cez tento objednávací portál. Takýto
rýchly nástup dokazuje, že je to priateľské rozhranie a intuitívne
používanie, ktoré spôsobilo, že nový katalóg sa pre mnohých rýchlo
stal nenahraditeľným nástrojom pri každodennej práci. ▾

Aj pobočka v Trenčíne po desiatich rokoch svojho pôsobenia
v rovnakých priestoroch našla svoje limity. Keď prišla ponuka
z obchodného centra Park One, nezaváhali sme ani na chvíľu.
Sťahovanie bolo, samozrejme, výrazne jednoduchšie ako tomu
bolo v prípade regionálneho skladu a to aj vďaka tomu, že nás
nájdete v podstate o ulicu vedľa. Srdečne Vás v nových priestoroch
pobočky Trenčín vítame. ▾

▨ IC katalóg

Nová adresa pobočky: Zlatovská 2416 (Business Park One), Trenčín

▨ Web Catalog
▨ Telefón

Regionálny sklad Senec presťahovaný
Starý sklad už nespĺňal parametre pre požiadavku ďalšieho
rastu a tak padlo rozhodnutie čo najskôr nájsť nové, hlavne
väčšie a z pohľadu logistiky profesionálnejšie priestory. Viac
ako 1.600 m2 túto požiadavku dokonale spĺňa a tak po bleskovej
akcii „sťahovanie“ sme v pondelok 20. mája otvorili pobočku
Senec už v nových priestoroch. Presťahovaných bolo viac ako
60.000 jedinečných indexov za menej ako 4 dni, za čo vďačíme
vysokému nasadeniu všetkých zúčastnených. Pobočka Senec je
zároveň aj regionálnym skladom pre všetky pobočky západného
Slovenska a aj z pohľadu fungovania týchto pobočiek bola rýchlosť
presťahovania nesmierne dôležitá. ▾
Nová adresa pobočky: Pezinská cesta 30 (areál Trios), Senec

Zlato v SAP Quality Awards CEE pre Inter Cars
Spoločnosť Inter Cars získala zlato v súťaži SAP Quality
Awards za moderný systém elektronického obchodovania B2B
vybudovaný v spolupráci so spoločnosťou e-point, ktorý je
založený na platforme Hybris a bol navrhnutý pre obchodných
partnerov Inter Cars. Vďaka tomuto B2B portálu sa vyhľadávanie
a objednávanie dielov stalo oveľa rýchlejším a intuitívnejším a celá
platforma funguje aj na mobilných zariadeniach. Riešenie sa
postupne implementuje na trhoch, kde spoločnosť pôsobí.
Ocenenie SAP Quality Awards je medzinárodná súťaž, v ktorej
nezávislá porota oceňuje najlepšie implementácie a kladie
osobitný dôraz na oblasť projektového riadenia. Podujatie sa
koná od roku 2010. Porota zohľadňuje súlad projektu s najlepšími
postupmi, zásadami kvality, časom a nákladmi na implementáciu
a obchodnými výhodami.
Spoločnosť Inter Cars získala hlavnú cenu v kategórii „Zákaznícke
skúsenosti a obchod v oblasti inovácií“. Zlato za najlepšiu
implementáciu SAP v strednej a východnej Európe znamená, že
projekt ide do inej fázy súťaže. ▸
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Save the date
1.12. spúšťame na stránke vippremia.sk
registráciu na obľúbenú lyžovačku s Inter
Cars. Asi nikoho neprekvapí, že miestom
tejto už tradičnej zimnej dovolenky bude
opäť lyžiarske stredisko v korutánskom
Nassfelde. A čo je asi najdôležitejšie, uložte
si do kalendára termín lyžovačky: 22.26.1.2020 (streda – nedeľa). ▴

IC Katalóg už aj vo verzii pre Android
Nový IC Katalóg už je dostupný aj pre
mobilné zariadenia so systémom

Android a aplikácia je k dispozícií na
stiahnutie na Google Play. IC Katalóg bol
od začiatku koncipovaný ako riešenie
aj pre smartfóny, alebo tablety, keďže
podiel online objednávania na týchto
platformách neustále rastie. Aplikácia pre
systémy Android je preto prirodzeným
krokom ako doplniť možnosti sprístupniť
katalóg väčšiemu počtu zákazníkov.
Prístup do katalógu je samozrejme len pre
registrovaných zákazníkov Inter Cars, ktorí
majú prístupové údaje pre nový IC Katalóg.
Ak prístupové údaje do aplikácie nemáte,
kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo pobočku, ktorá je vám priradená. Radi
vám nový katalóg osobne predstavia. ▸
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ELEKTROMOBILY
NIE SÚ AŽ TAKÉ ČISTÉ
VOZIDLÁ S DIESELOVÝMI MOTORMI SA V DÔSLEDKU EMISNÉHO ŠKANDÁLU DIESELGATE STALI STELESNENÍM VŠETKÉHO
ZLA V MOTORIZÁCII, A TO AJ NAPRIEK TOMU, ŽE BOLI DLHÉ ROKY PROPAGOVANÉ AKO EKONOMICKEJŠIE A ČISTEJŠIE.
STRÁCAJÚ NA TOM VODIČI, KTORÍ PRI PREDAJI VOZIDLA S DIESELOVÝM MOTOROM ZÍSKAJÚ MENEJ PEŇAZÍ, PROFITUJÚ
Z TOHO (ASPOŇ MEDIÁLNE) ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ, KTORÉ SÚ PROPAGOVANÉ AKO VOZIDLÁ S NULOVÝMI EMISIAMI.
JE TAK ALE PRÁVOM?

SÚ ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ LIEKOM
NA KLIMATICKÉ PROBLÉMY?
Veľmi ambiciózne normy emisií CO2,
ustanovené nedávno európskou
legislatívou, vymáhajú drastické zníženie
emisií. Bez výraznej účasti na predaji
elektrických vozidiel, ktoré pri jazde
nevypúšťajú žiadne výfukové plyny, nebudú
môcť výrobcovia vozidiel splniť emisné
normy ohľadne CO2, v dôsledku čoho budú
musieť platiť veľké finančné pokuty. Môže
však splnenie normy "na papieri" skutočne
zlepšiť situáciu našej planéty?
Mnoho odborníkov je v tomto prípade
skeptických. Vozidlá s nulovými emisiami
nepotrebujú pri jazde spaľovať palivo.
Stačí len nabitá batéria a štartujeme.
Ticho a čisto. S touto čistotou to však

nie je celkom tak, ako sa väčšine zdá.
Tej väčšine, ktorá vidiac označenie
„zero emission“, nadobúda nesprávnu
predstavu o svojej dôležitej úlohe v boji
proti klimatickým zmenám. Podstatou
problému v elektrických vozidlách sú
batérie. Na ich konštrukciu sa používajú
prvky ako železo, kobalt, nikel, horčík,
lítium, hliník, grafit a mnoho ďalších.
Na ich ťažbu a spracovanie je potrebné
obrovské množstvo energie a samotný
proces výroby batérií vo vozidle Tesla 3
produkuje 11 až 15 ton oxidu uhličitého. To
vyplýva z výpočtov nemeckých vedcov pod
vedením Christopha Buchala z Kolínskej
univerzity.
Podľa nemeckých odborníkov, zohľadňujúc
predpokladanú životnosť batérie 10 rokov

a 150 000 kilometrov, ktoré môže elektrické
vozidlo s takouto batériou počas tohto
obdobia najazdiť, emisia CO2 sa odhaduje
medzi 73 a 98 g CO2/km. K tomuto
výsledku treba, samozrejme, pripočítať
emisie CO2 spojené s výrobou elektriny
nevyhnutnej na napájanie elektrického
vozidla. Zatiaľ čo napríklad vo Francúzsku
toto nie je veľký problém vzhľadom na fakt,
že viac ako 70% elektrickej energie sa
vyrába v jadrových elektrárňach, prípadne
v iných západoeurópskych krajinách,
kde významná časť elektrickej energie
pochádza z obnoviteľných zdrojov energie,
napríklad v Poľsku, kde je v podstate
jediným zdrojom energie spaľovanie
uhlia, je to zásadný problém. Čistota
elektromobilov je v takejto situácii ešte
viac sporná.

MÔŽE SPLNENIE NORMY "NA PAPIERI" SKUTOČNE ZLEPŠIŤ
SITUÁCIU NAŠEJ PLANÉTY? MNOHO ODBORNÍKOV JE
V TOMTO OHĽADE SKEPTICKÝCH.
Skutočná emisia CO2 elektrického vozidla,
zohľadňujúc pritom výrobu batérie
a elektrickej energie pre pohon vozidla, sa
pohybuje od 156 do 180 g CO2/km, a teda je
vyššia ako emisia niektorých automobilov
s dieselovými motormi (v práci Christopha
Buchala sa porovnávali vozidlá Tesla 3
a Mercedes C220d).
RIEŠENÍ JE MNOHO
S ohľadom na výskum pod vedením
Christopha Buchala, uverejnený inštitútom
Ifo v Mníchove, ako aj na ďalšie neustále
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sa objavujúce kritické názory a expertízy,
elektrické vozidlá nie sú vôbec také
čisté, ako sa o nich hovorí. Pán Schmidt
jazdiaci novou Teslou nezachráni výberom
tohto vozidla planétu. Podobne ani pán
Nowak nemusí mať komplexy z toho, že
šoféruje nový, aj keď „špinavý“ Mercedes
alebo Opel s dieselovým motorom.
Podľa nemeckých vedcov bude jeho auto
emitovať podobné alebo dokonca menšie
množstvo výfukových plynov. Čistá jazda
je v súčasnosti stále vyhradená napr. pre
bicykle alebo bežné neelektrické kolobežky.

Automobiloví odborníci naznačujú, že
neexistuje a nemal by existovať len jeden
jediný spôsob dosiahnutia nízkouhlíkovej
dopravy. Práve naopak. V boji proti
klimatickým zmenám nebude hrať hlavnú
úlohu len technológia elektrických vozidiel.
Táto technológia si vyžaduje ešte veľa
práce, napr. vylepšenie batérií. Pomôcť
môžu vozidlá s vodíkovým pohonom,
s pohonom LNG/CNG, hybridné vozidlá, ale
taktiež aj vozidlá s konvenčným pohonom.
Je určite nevyhnutné, aby členské štáty
investovali do obnoviteľných zdrojov

energie a podnikali mnoho ďalších krokov,
ktoré len spolu prinesú hmatateľné výhody
pre ľudské zdravie a podnebie. V súhrne
sa dá zlomyseľne povedať, že menšiu
uhlíkovú stopu by po sebe zanechal už
spomínaný pán Nowak používajúci to

isté auto, o ktoré sa systematicky stará
a udržuje ho v dobrom technickom stave už
20 rokov, ako pán Schmidt, ktorý v snahe
o starostlivosť o životné prostredie mení
svoje auto na novší, „čistejší“ model
pravidelne každé 3 roky.
– O štúdii Buchala sa dá, samozrejme,
polemizovať a určité nepresnosti
v nej nájdu nielen priaznivci
elektrických vozidiel. Po jeho
prečítaní by som si však netrúfol
skonštatovať, že dieselový motor je
ekologickejší ako elektrické vozidlo.
Práca však poukazuje na dôležitý
problém, akým je mýtus elektrických
vozidiel s nulovými emisiami a ich
priaznivého vplyvu na mestské
aglomerácie, životné prostredie
a podnebie.
Elektrické vozidlá, samozrejme,
pomôžu očistiť vzduch v mestách.
Jednoducho prenesú emisie na iné
miesta. Tam, kde sa vyrába elektrická
energia alebo ich batérie. Otázkou
však zostáva, či takéto prenesenie
emisií má z hľadiska podnebia
akýkoľvek význam. Koniec-koncov
rovnako ako aj dodržiavanie prísnych
emisných noriem CO2, propagovanie
vozidiel s nulovými emisiami, ktoré,
pokiaľ ide o zanechanú po sebe
uhlíkovú stopu, nelíšia sa výrazne
od vozidiel so spaľovacími motormi.
Alfred Franke,
Predseda Asociácie distribútorov
a výrobcov automobilových dielov
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PROFESIONÁLNA SIEŤ AUTOSERVISOV,
KTOREJ SA OPLATÍ BYŤ PARTNEROM!
Q-SERVICE je sieť profesionálnych nezávislých autoservisov pôsobiacich na Slovensku, ako aj v ďalších krajinách
Európy. Našim poslaním je byť protiváhou značkovým autoservisom. Zákazníkom zaručujeme odbornú opravu
ich automobilu použitím najmodernejšieho servisného vybavenia a kvalitných náhradných dielov. Cena je presne
stanovená na základe normohodín výrobcu a zákazník tak môže mať dôveru, že cena je férová.

KTO A ČO TVORÍ RODINU SERVISNEJ
SIETE Q-SERVICE
▪ Stabilné zázemie silného dodávateľa
dielov INTER CARS
▪ Až 70 Q-Service partnerov a 10
Q-Service Truck
▪ Viac než 1.025 Q-SERVICE partnerov
v členských krajinách
▪ Stabilná servisná sieť v krajinách
Poľsko, Slovensko, Česká republika,
Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko
a Bulharsko

BYŤ SÚČASŤOU SIETE Q-SERVICE SA NAOZAJ OPLATÍ
▪ Aktívna reklama a marketingová podpora
siete
▪ Prezentácia partnerov pravidelnou
digitálnou a tlačenou formou
▪ Posilnenie mená Vášho autoservisu
v regióne
▪ Zákaznícky servis motoristom
▪ Poskytovanie technických informácií
a školení svojim partnerom
▪ Podpora v oblasti informačných
technológií

UŽ 70 PARTNEROV

STAŇTE SA AJ VY
SÚČASŤOU ÚSPEŠNEJ
Q-SERVICE SIETE
INTER CARS!
Navštívte našu
stránku
www.q-service.sk
10
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▪ Moderný, neprehliadnuteľný vizuálny
koncept
▪ Implementácia inovatívnych a trendových
riešení
▪ Unikátne softvérové riešenie silného
partnera INTER CARS
▪ Rýchle a presné vyhľadávanie náhradných
dielov
▪ Partnerstvo v rámci projektu „Garancia
Mobility“
▪ Právna ochrana a pomoc v náročných
situáciách

VY SI VYBERIETE ŠKOLENIE,
MY HO ZORGANIZUJEME!
1. VYBERIETE SEGMENT.
KAŽDÝ ROK RIEŠIME ROVNAKÉ
OTÁZKY:
„Aké školenia naplánujeme
na ďalší rok?“
„Budú tie školenia zaujímavé?“
„Bude ich tá či oná téma ešte
zaujímať?“
„Pozdáva sa ti školiteľ?“
„Nebol to uspávač hadov?“


Preto, aby ste nám pomohli v zodpovedaní
týchto otázok, sme sa rozhodli vytvoriť
na webstránke intercars.sk sekciu školení,
kde nám formou ankety vyjadríte váš záujem
o konkrétne školenie. Zahlasovať môžete aj
za viac tém, ktoré vás zaujímajú, poprípade
v ktorých cítite, že máte medzery vy či vaši
kolegovia. Vyslyšíme hlas ľudu a okruhy tém,
ktoré budú najviac preferované zorganizujeme v našich školiacich strediskách. Hlasovanie je veľmi jednoduché a samozrejme, že
anonymné. ▸

2. VYBERIETE KATEGÓRIU.

4. Vyskočí vám

okno, kde sa dozviete podrobnejšie informácie a prejavíte svoj záujem/nezáujem. Aj negatívna odpoveď je
pre nás informácia, ktorá nám pomáha pri
skvalitňovaní ponuky školení.

3. ZVOLÍTE ZNAČKU A KLIKNETE NA VYFILTROVANÉ ŠKOLENIE.

Ďakujeme za váš hlas.

2/2019
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TIPY A TRIKY – IC KATALÓG

PONUKY

Nový IC Katalóg si už našiel cestu k viacerým z vás. Určite ste si obľúbili viacero funkcií, ale asi najzaujímavejším
nástrojom je možnosť vytvárania PONÚK pre vašich zákazníkov autoservisu. V Tipoch a trikoch si priblížime, ako
s touto funkciou pracovať.

1. KROK – NASTAVENIE CIEN ZA SLUŽBY
IC Katalóg vám priradí cenu za službu podľa normohodín (Nh)
na základe kalkulačného softvéru od HaynesPro, ktorý je súčasťou
balíka služieb IC Katalógu. Je však dobré si už dopredu nastaviť
ceny Nh podľa typu vozidla. Ak teda máte inú normohodinu pre SUV
a inú pre Fabiu, viete si tento cenník preniesť do nového IC Katalógu
a výsledok môže vyzerať napríklad aj takto.

Ako na to?
Kliknite na Môj účet ▷ Zákaznícke nastavenia ▷ PONUKY ▷
Pridať novú pozíciu

2. KROK – VYTVORENIE PONUKY

Pri tejto funkcii treba povedať aj to, že v ponukách nie je možné
vyhľadať vozidlo podľa VIN čísla. Na tejto funkcii sa momentálne
pracuje a zatiaľ existuje, len mierne povedané, kostrbaté riešenie,
ktoré spočíva v tom, že si vyhľadáte vozidlo podľa VIN hneď
v úvode, následne kliknete na
pre viac informácii o vozidle,
následne na disketu
(uložiť vozidlo) a doplníte chýbajúce údaje.
Po tomto medzikroku viete aj do ponuky vybrať vozidlo po vpísaní
VIN alebo EČV.

Môj účet ▷ Ponuka ▷ Vytvoriť novú ponuku
Prvým krokom je zvolenie si číselného radu ponuky. Definovanie
vlastného čísla nie je povinné, číslo ponuky sa automaticky
vygeneruje v prípade, že nezadáte svoje vlastné číslo. Je však
určite zaujímavé využiť túto možnosť a číslo ponuky si nadefinovať
napríklad zložením EČV spolu s dátumom, prípadne s číslom
ponuky (BL123QQ_11092019_01) alebo pridaním servisnej činnosti
(BL123QQ_11092019_olej servis). Jednoduchšie sa budete vedieť
v ponukách orientovať v prípade, že ich je viac. Toto číslo môžete
kedykoľvek zmeniť podľa vašich potrieb.
Nasledovať bude výber správneho vozidla. Ak ste vozidlo už
v nedávnej minulosti hľadali, prezrite list NEDÁVNE, prípadne ak
ide o stáleho zákazníka a vozidlo ste si v minulosti uložili, kliknite
na ULOŽENÉ. Tu môžete filtrovať buď podľa výrobcu vozidla (BMW)
alebo podľa EČV, čo výsledky určite vylepší. Aj preto je dôležité
myslieť na to pri práci s databázou vozového parku svojich
zákazníkov a vždy si vozidlo ukladať aj spolu s riadnou EČV, aby
dohľadanie bolo komfortnejšie, respektíve s každým príchodom
vozidla do servisu nebolo potrebné konkretizovať vozidlo
od začiatku.
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Po identifikácii vozidla už len doplníte meno klienta, prípadne stav
kilometrov a ponuku môžete uložiť.

Po výbere olejového filtra, ktorý chcem zadať do ponuky, neklikám
na košík, ale na šípku vedľa košíka
a vyberám zo
zoznamu ponúk (väčšinou posledná otvorená ponuka je na prvom
mieste) a kliknem na ponuku, do ktorej chcem produkt vložiť. Tip:
po vybraní ponuky sa otvorí okno s možnosťami „Pokračovať“ alebo
„Zobraziť ponuku“. Keď zvolíte pokračovať, ocitnete sa opäť vo
výbere produktov na poslednom vybranom mieste, v tomto prípade
v kategórii olejové filtre a v prípade, že kliknete na index vybraného
produktu, ocitnete sa v detaile produktu a následne si môžete
v záložke
vložiť do svojej ponuky aj servisnú službu,
ktorá priamo súvisí s vybraným produktom.

Kliknete „Pridať do ponuky“ pri vybranej službe a opäť zo zoznamu
vyberáte svoju ponuku.

Po uložení sa dostanete do prostredia pre doplnenie produktov
alebo servisných činností pre ponuku. V prípade produktov máte 3
možnosti. Zadať produkt priamo podľa indexu, prehliadať katalóg
alebo pridať vlastný produkt. Produkt na priamo je výborná možnosť
napríklad v prípade, že viem, že pre dané vozidlo použijem olej EDGE
5W30 LL v 4-litrovom balení a poznám index Inter Cars. Tým pádom
nemusím prehľadávať katalóg. Ak index nepoznám, napríklad chcem
pridať olejový filter, klikám na
Menší tip: nie je potrebné
prechádzať stromovú štruktúru (Filtre ▷ Olejový filter), ale stačí
do vyhľadávača začať vpisovať „olejový filter“ a kliknúť na kategóriu.
Samozrejme, využiteľnosť je lepšia, ak je štruktúra širšia alebo ak
nevieme, kde presne danú kategóriu hľadať.
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Teraz prichádzajú na rad servisné dáta HaynesPro a váš cenník,
ktorý ste si (dúfam) vyplnili v prvom kroku. Dáta vám určili, že
na výmenu filtra (dĺžka služby) potrebujete 0,2 h = 12 min (čo si
však viete v prípade potreby zmeniť), v sekcii „Role“ si vyberáte
podľa svojho zoznamu cenu za normohodinu a následne vidíte
výslednú vypočítanú cenu služby.

Po kliknutí na „Uložiť“ sa ocitáte opäť vo svojej ponuke, ktorú
môžete obohatiť o ďalšie produkty alebo služby. V prípade, že
chcete vložiť do ponuky produkt, ktorý sa nenachádza v ponuke
Inter Cars, viete tak urobiť veľmi jednoducho. Stačí kliknúť na „Pridať
vlastný produkt“, kde vyplníte len názov produktu a jeho cenu.
Výslednú ponuku si môžete uložiť vo formáte pdf či už v MOC
alebo VOC. Tú môžete následne vytlačiť alebo poslať zákazníkovi
na mail. Určite je užitočné, že v pdf verzii ponuky sa nenachádzajú
konkrétne indexy produktov, ale len popis tovaru, teda nie index F
026 407 072, ale len „Olejový filter“, čo iste oceníte pri komunikácii
so zákazníkmi, ktorí majú tendenciu si index vložiť okamžite
do cenových vyhľadávačoch na internete.
V súhrne objednávky máte všetky potrebné údaje, ktoré ste vyplnili
a ktoré viete naďalej upravovať. Na výslednú sumu za opravu viete
poskytnúť aj sumárnu zľavu...

Výhodou ponukového systému je, že z ponuky viete diely okamžite aj
v Inter Cars objednať. V zozname všetkých vytvorených ponúk máte
pri statuse aj informáciu, či sú dané produkty v ponuke už objednané
alebo nie. Všetky vytvorené ponuky si viete aj archivovať. Ak
objednávate produkty priamo z ponuky a máte vytvorených ponúk
viac, v košíku sa viete prepínať medzi jednotlivými ponukami, ktoré
sú aj tam označené podľa mena klienta a EČV.
Ponuky v novom IC Katalógu Inter Cars sú skvelým nástrojom
na komunikáciu s vašimi zákazníkmi pri cenových ponukách a pri
kalkuláciách opráv. Veríme, že si ich používanie obľúbite. My
naďalej pracujeme na ich užívateľských vylepšeniach.
Ponuka BL123QQ_11092019_olej servis
Dátum

11-09-2019 01:37

Klient

jean claude van damme

Automobil

BMW 1 (E87) 118 d
1995ccm / 105kW /
143Hp

0911 987 654

Nájazd

234567

EČV

BL123QQ

VIN

WBAUD71000P314894

Diely
Produkt

Množstvo

Maloobchodná cena/kus

Maloobchodná cena celkom

Olejový filter

1

15.00 EUR

15.00 EUR

Motorový olej

1

46.00 EUR

46.00 EUR

Servisné zásahy
Servisný zásah

Čas opravy

Sadzba za hodinu

Náklady na opravu

Vymeniť motorový olej a
filter

00:12 h

30.00 EUR

6.00 EUR

Ponúknuť súhrn
Produkty
Celková cena tovaru
(MOC)
Servisné zásahy celkom
Zľava
Celková cena (VOC)

2
61.00 EUR
6.00 EUR
10.00 %

60.30 EUR

Ceny v tejto ponuke sú platné v čase jej vytvorenia. Zmeny nie sú vylúčené kvôli možnému zvýšeniu nákupných cien, cien materiálov, zmeny kurzu alebo ďalším
zmenám.

...alebo viete upravovať aj maloobchodné ceny na konkrétnych
položkách v ponuke, či už smerom nadol, alebo aj nahor. Inými
slovami, nemusíte uplatňovať MO cenník od Inter Cars.
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Čo pripravujeme:
▸ vloženie vlastného loga do výslednej PDF ponuky
▸ možnosť upraviť celkovú zľavu zvlášť na produkty a zvlášť
na služby
▸ lepšie prepojenie s VIN vyhľadávačom
▸ ikona HaynesPro vložená pri produkte už v úvodnom zozname
1/1

NOVINKY
SEZÓNY

ZIMA 2019

V ZIMNEJ SEZÓNE 2019 PRICHÁDZAJÚ POPREDNÍ VÝROBCOVIA
PNEUMATÍK S NOVÝMI MODELMI, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ
V NAŠEJ PONUKE.

Goodyear
Goodyear
UltraGrip 9+

Bridgestone
Blizzak LM005
Zima 2019

Goodyear
UltraGrip 9+ NCG

Bridgestone
Bridgestone
Blizzak LM005 DG
Zima 2019

Goodyear
UltraGrip Cargo

Firestone
Vanhawk 2 Winter
Zima 2019

Goodyear
UltraGrip Performance+

Nokian
Nokian
WR Snowproof
Zima 2019

Pirelli
Pirelli
P Zero Winter
Zima 2019

Nexen
Nexen
Winguard Snow G 3
Zima 2019

V CHORVÁTSKU
Chorvátsky ostrov Krk, mestečko s rovnomenným
názvom, zákazníci Inter Cars z Čiech a zo Slovenska, DJ
Kajo a Slávo Jurko – to všetko sa koncom júna po roku
opäť zopakovalo a párty na Jadrane 2 mohla začať.

Loď Tajana opäť hostila najväčšiu párty
na Jadrane na trase Krk, väzenský
ostrov Grgur a Ráb.

A keďže väzenský ostrov,
bolo potrebné priviesť aj
zopár väzňov.

Tí sa, samozrejme, chcú
čo najrýchlejšie dostať
na slobodu!
A hra mohla začať. Cieľom hry bolo
čo najrýchlejšie spolu s kumpánmi
postaviť loď.

Každý väzeň a jeho tím dostal
kartón, PVC fóliu a náradie...

16
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A dostať sa z ostrova na pripravený
čln ako prvý.

...a výsledné kartónové lode
môžete vidieť tesne pred štartom.

Príprava lodí
je ukončená
a nasleduje
hromadný
útek väzňov
z ostrova.

Žiadna naša súťaž nie je len tak, víťaz dostáva
hodnotnú odmenu.

Počas celého týždňa sme mali so sebou aj
skipera, ktorý bol k dispozícii v prípade, že by si
chcel niekto prenajať motorový čln.

Pre hostí boli pripravené atraktívne cyklotrasy
so sprievodcom, ale aj bez.

Párty na Jadrane je ako
pre veľkých, tak aj pre
malých účastníkov.

Naším cieľom bolo väčšinou jedno
z troch miest: Malinska, Vrbnik
alebo Stará Baška, kde sme túru
zakončili na vínku.

Novinkou v tomto roku boli elektro
bicykle, ktoré boli hosťom k dispozícii
po celý týždeň pobytu.
...volejbalový turnaj počas týždňa nemohol chýbať.

Slávov obľúbený šport je volejbal, preto...
A opäť novinka,
pool games.
Wakeboard pri mestečku
Punat je jednou z naj.
A po minuloročnom
úspechu...

Hry pripravené pre
dovšetkým pre rodinky s deťmi.

Večerná párty vo Volsonise bola opäť
výnimočná. Súťaže so Slávom...

...a párty do rána 

A z Volsonisu
rovno na lyže.

Ostrov Krk ponúka
veľa atrakcií...

Náš nabitý program sme zakončili
na motokárach...

– ...a ostal nám posledný
deň na regeneráciu a prípravu na cestu domov.

...kedy každý kto obul lyže, spravil
aspoň jedno kolo, sme tento zážitok
nemohli vynechať!

Ak vás fotografie z našej júnovej dovolenky zaujali, pozrite si
aj našu stránku na facebooku, kde nájdete zostrihané video.

2/2019
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NA ISLANDE S VIP PRÉMIOU!

Štvorkolky

Chceli by ste sa dožiť
vysokého veku v kľude
a s úsmevom na perách?
Veľa z nás si povie, že to v dnešnom svete
nie je možné, kým žijeme v realite. Preto
veľa ľudí podniká takzvané „úteky z reality“.
Na prelome augusta a septembra nám
jeden takýto „únik“ ponúkla firma Inter Cars.
Navštívili sme krajinu ohňa a ľadu, kde sme
na vlastnej koži pocítili pohodu a kľud, ale aj
adrenalín a dobrodružstvo. Island je krajina
s krásnou prírodou, históriou, s vysokými
cenami a nepredvídateľným počasím. Dalo
by sa povedať, že tieto slová dostatočne
charakterizujú ostrov neďaleko Grónska,
avšak ten kto tam bol určite nesúhlasí.
Poďme sa spoločne pozrieť na krásy,
ktorými si ostrov získa nejedného človeka…

18

doplavili prvé vikingské lode. Do tohto
roku sa populácia ľudských obyvateľov
na ostrove rovnala nule, a tá z ríše zvierat
tiež nebola početná, keďže na ostrove žili
len polárne líšky. Vikingovia ostrov obohatili
o ovce, kravy, kone a o nich samých. My
sme sa do histórie ostrova zapísali o mnoho
rokov neskôr. Vikingovia s najväčšou
pravdepodobnosťou prešli ostrov celý, my
sme sa však vydali pozrieť len na takzvaný
zlatý okruh ostrova.

História ostrova sa začala písať v roku
817 nášho letopočtu, kedy sa na ostrov

Let na ostrov trvá okolo štyroch hodín
a hoci sa to niekomu môže zdať veľa,
stojí to za to. Po prílete sme mali čas
prezrieť si hlavné mesto Reykjavík, ktoré
je zároveň najsevernejšie položeným
hlavným mestom na svete. Dominantou
mesta je protestantský kostol, ktorý
nemáte šancu prehliadnuť. V hlavnom
meste žijú dve tretiny celkového počtu
obyvateľov. To vzbudzuje pocit, že je

Reykjavík

Monster trucky

2/2019

mesto preplnené, avšak vôbec to tak nie
je, keďže celkový počet obyvateľov sa
pohybuje okolo 360 000.
Druhý deň ráno nás pred hotelom
v Reykjavíku čakali monster trucky,
alebo skôr monsterbusy upravené tak,
aby mohli prejsť po každom teréne. Prvou
zástavkou nášho výletu bol Národný
park þingvellir, kde sme mali možnosť
vidieť stret dvoch litosférických platní euroáziskej a severoamerickej. Po tom
ako sme spoznali moc prírody sme si to
nasmerovali do oblasti Bláskóbyggð, kde
sme sa nielenže dotkli obrovského ľadovca,
ale povozili sme sa aj na snežných skútroch.
Aby zážitkov nebolo málo, po obede sme sa
vydali do ďalšieho národného parku, ktorý
niesol názov Geysir. Tam sme sa dozvedeli
niečo viac o erupciách gejzírov a mali
možnosť vidieť jednu či dve na vlastné oči.
A keďže sme už videli vodu, ktorá vystrekuje
Geysir

Národný park þingvellir

Vodopád Gullfoss

Vodopád Seljalandsfoss

Sopka Eyjafjallajökull

k nebesiam, šli sme sa pozrieť aj na takú,
ktorá tečie opačným smerom. Vodopád
Gullfoss je najmohutnejší na Islande, možno
povedať, že v celej Európe, dosahujúc výšku
až 32 metrov. Do prírodnej rezervácie patrí
od roku 1979 a za sekundu ním pretečie 100
m3, v dobe jarného topenia až 2000 m3.
Posledný augustový deň sme strávili
na prehliadke južného pobrežia ostrova,
kde prvú zástavku tvoril vodopád
Seljalandsfoss. Dívať sa na vodopád
je úžasné, ale dívať sa na svet spoza
vodopádu je ešte lepší pocit, a práve tento
vodopád dáva návštevníkom možnosť
prejsť sa poza neho. Boli sme sa pozrieť aj
na sopku Eyjafjallajökull, ktorá naposledy
vybuchla v roku 2010. Mnohí z nás si
Čierna pláž Reynisfjara

na tento výbuch pamätajú, keďže dopad
to malo na celú Európu. Silu erupcie sme
mohli pocítiť najmä na znečistení ovzdušia,
keďže sopečný prach sa postupne dostal
až do Austrálie, a v celej Európe bola
na mesiace zastavená letecká doprava.
Ďalšou zastávkou bol ďalší vodopád,
Skógarfoss, vďaka ktorému sme sa mohli
na tečúcu vodu pozrieť z vrchu. Schody
vedúce na vrch vodopádu nám umožnili
vychutnať si krásny výhľad na krajinu.
Jednou zo zastávok nášho výletu bola aj
čierna pláž Reynisfjara, známa aj vďaka
seriálu Game of Thrones, či filmu Star Wars.
Fanúšikovia tohto seriálu si na Islande
určite prídu na svoje, keďže na ostrove
sa natáčalo 10 rokov. Na tejto pláži sme

Polárna žiara – Aurora Borealis

Vodopád, Skógarfoss,

pocítili aj pravý islandský dážď, vďaka čomu
sme sa presvedčili, že počasie na ostrove
je naozaj premenlivé. V priebehu hodiny
môžete zažiť slnko, dážď aj vietor, a keď
toto celé pominie, ostrov vás odmení
krásnou dúhou. Aby sme mohli povedať, že
ostrov nám ponúkol naozaj všetko, v noci
sme pozorovali na oblohe polárnu žiaru –
Auroru Borealis.
Predposledný deň doobeda sme sa
previezli na štvorkolkách po korytách
vyschnutých riek a po obede sme si
dopriali zaslúžený oddych v termalnej
oblasti Blue Lagoon, kde sme sa dozvedeli
aj niečo o výrobe elektriny na ostrove.
Večer sme sa ocitli znova v hlavnom meste
a ochutnali sme islandské pochutiny.
Posledný deň sme sa vybrali na more
pozorovať veľryby, ktoré sa pohybujú
v okolí ostrova. Poobede mali výletníci
možnosť výberu rôznych výletov, a zatiaľ
čo niektorí šli na expedíciu do lávového
tunela, iní si zalietali helikoptérou, či si
zajazdili na autách Buggy.
Island ponúka mnoho krás a veríme, že tí, čo
ho zažili s Inter Cars si okrem fotiek odniesli
aj veľa spomienok. A dúfame, že tých,
ktorí sa tam len chystajú, sme dostatočne
motivovali a dodali im inšpiráciu.

Blue Lagoon

Veľryby

Helikoptéra

Buggy

RICHARD GONDA
NA GT OPEN S PODPOROU BMW MOTORSPORT
Štart v juniorskom tíme
BMW Motorsport

vyššej kategórii PRO namiesto PRO AM.
Dvadsaťpäťročný jazdec sa tak postavil
na štartový rošt 70-minútových pretekov
s novou výzvou.

Profesionálny tím Šenkýř Motorsport,
v ktorého farbách jazdí Richard Gonda,
nadviazal na úspešnú spoluprácu
s bavorskou značkou a stal sa jej
juniorským tímom. Brnianske zoskupenie
okolo šéfa Roberta Šenkýřa vďačí za prvý
oficiálny projekt spolupráce s BMW
predovšetkým dlhoročným dobrým
vzťahom a výsledkom z minulej sezóny GT
Open.
Dvadsaťpäťročný Gonda má bohaté
skúsenosti z formulových šampionátov,
ale aj seriálov kapotovaných vozidiel. Je
európskym šampiónom F3 Open Cup 2013,
vicemajstrom Svetovej série 2015, počas
súťažných víkendov F1 v sezóne 2016
sa predstavil v jej sprievodnej sérii GP3
a počas doterajšej kariéry štartoval aj vo
Formule 2.
V prestížnom seriáli International GT Open
sa v automobile BMW M6 GT3 s bezmála
600 koňmi Rochard Gonda striedal
s talentovanou Holanďankou Beitske
Visserovu. Túto sezónu ho okrem Red
Bull Ringu čakali aj preteky v Silverstone,
Barcelone a v Monze.
„Moja zimná príprava na BMW M6 GT3
a GT Open sa síce trochu natiahla, no
cítim sa byť skvelo pripravený a poriadne
nabudený. Podpora BMW Motorsport je
významný aspekt a teším sa,
že po vlaňajších

štartoch sa opäť posúvame ďalej.
S Beitske sa poznám už z World Series
a formulových súťaží. Je veľmi rýchla
a skúsená pilotka a verím, že vytvoríme
pre tím Šenkýř Motorsport kvalitnú
posádku,“ vraví Gonda.

Red Bull Ring
Sila posádky českého tímu sa ukázala
už počas tréningov v Spielbergu.
Banskobystričan sa vyznamenal v prvom
voľnom tréningu najrýchlejším časom.
V kvalifikácii nadviazal na svoju rýchlosť
a v konkurencii 21 áut si vybojoval aj
na mierne mokrej trati 6. miesto. Tím sa
po tomto výsledku rozhodol štartovať vo

"Štart bol trochu chaotický, ale napriek
tomu som si v prvom kole polepšil o jednu
pozíciu. Skupinka prvých šiestich áut
sa držala pohromade, takže som mal
po celý čas pred očami šancu na pódiové
umiestnenie. Zvolili sme správnu
stratégiu, keď sme môj zajazdený úsek
predĺžili. Súperi zamierili do boxov
a z voľnej trate pred sebou som mohol
vyťažiť maximum," pochvaľoval si Gonda
pohotovú reakciu tímu.
Aj vďaka hendikepu niektorých konkurentov
po umiestneniach v predošlých pretekoch
(pravidlá stanovujú časové navýšenie
zastávky v boxoch) sa BMW M6 GT3 vrátilo
na trať na 2. mieste. Za jeho volantom
už sedela Visserová. V závere odolala
útokom lídra šampionátu McLarenu a pri
prvom štarte brnianskeho tímu v novej
sezóne v GT Open ustrážila druhé najvyššie
pódiové umiestnenie.
Ďalší deň pretekov si jazdci prehodili
poradie, kvalifikáciu odjazdila Visserová
a odštartovala aj v pretekoch. Podľa
pravidiel mala dvojica za druhú priečku
z predošlého dňa 10-sekundový hendikep,

čo trochu skomplikovalo ambície
na zopakovanie sobotňajšieho pódia. Sen
sa začal ešte viac rozplývať po štarte z 10.
miesta. Debutantku v aute kategórie GT3
súperi v prvej zákrute vytlačili a stratila tri
pozície.
"Strategicky sme vyskúšali ,undercut‘,
takže som si sadol do auta už na začiatku
okna na výmenu jazdcov. Zapol som
stíhací mód a poriadne si zapredbiehal.
Manévre som sa snažil vybaviť zakaždým
čím skôr, aby sme strácali čo najmenej
času," opísal Gonda svoje ťaženie, ktoré
napokon stačilo na 7. miesto.
Oceňuje, že si dokázal držať dobrú
pretekovú rýchlosť a stratu na pódium
stiahol na necelé štyri sekundy. "Keby
sme mali k dispozícii ešte pár kôl, boli
by sme ešte vyššie. V BMW M6 GT3 som
sa počas celého víkendu cítil skvelo, tím
Šenkýř Motorsport pracoval ako hodinky.
Maximalizovali sme všetky naše šance
a príležitosti. Úvodné preteky tejto
významnej spolupráce a projektu s BMW
Motorsport dopadli excelentne," neskrýval
nadšenie Gonda.
Vydarený úvod bol najlepšou motiváciu
do ďalších pretekov International GT Open.
Seriál pokračoval na slávnom britskom
okruhu Silverstone 7. - 8. septembra.

Silverstone
Zohratá dvojica po júlovom pódiu
v rakúskom Spielbergu opäť zviditeľnila
farby českého tímu Šenkýř Motorsport
na medzinárodnej scéne. Slovenský
pretekár využil za volantom BMW M6
GT3 svoje znalosti z legendárneho
okruhu Silverstone a spolu s holandskou
spolujazdkyňou Beitske Visserovou si
odniesli z Anglicka ôsme a štvrté miesto.
Úvodné preteky odštartoval
Banskobystričan z 11. miesta. Pozícia mohla
byť výhodnejšia, no športoví komisári
neuznali jeho najrýchlejší kvalifikačný čas
pre porušenie limitov trate.
Tím nechal po štarte skúseného Gondu
na okruhu čo najdlhšie a bol to dobrý ťah.

Po niekoľkých úspešných predbiehacích
manévroch zamieril do boxov na výmenu
jazdcov zo skvelej tretej priečky! Visserová
sa vrátila na trať ako šiesta, napokon
finišovala ôsma.
Z ôsmeho miesta odštartovala Visserová
aj v nedeľňajších hodinových pretekoch.
Gondovi odovzdala auto na rovnakej
pozícii a Banskobystričan sa zaradil
medzi najrýchlejších jazdcov na trati.
Vďaka tomu stiahol náskok súpera pred
sebou a v závere využil zaváhanie dvoch
pretekárov, ktorí bojovali o stupne
víťazov. Do cieľa prišiel na piatej priečke,
po penalizácii jedného z jazdcov sa
napokon tešil z výbornej štvrtej pozície.
Richard Gonda: „V Silverstone bol
začiatkom sezóny preasfaltovaný povrch
a prvé dni sme s tým trochu bojovali.
V nedeľu sme však zariskovali a vymysleli
úplne nové nastavenie, ktoré už fungovalo
perfektne. V aute som sa potom cítil
skvelo, ráno mi vyšlo snáď jedno z mojich
najlepších kvalifikačných kôl. Pretekový
úsek som si musel správne rozvrhnúť,
keďže som jazdil dlhšiu časť a tempo
bolo rovnako skvelé. Na Lamborghini
a Mercedes sme tento víkend nemali,
no napriek tomu sme maximalizovali
náš potenciál. Pred Barcelonou sme tak
v celom tíme dobre naladení.“
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CESTA ZA
TRETÍM TITULOM
ZA TRI ROKY
Obhájiť titul je ťažšie ako ho získať. Obhájiť titul
dvakrát je ešte ťažšie. Cesta Mikiho Čambala za tretím
titulom Majstra Slovenska v pretekoch automobilov
do vrchu v kategórii E1-1600 bola nasledovná:
ZASTÁVKA PRVÁ
Majstrovstvá Európy Rechberg
Rakúsko 26.-28. Apríl 2019
RS - Team spoločne s Mikim Čambalom
a vozidlom Citroën Saxo úspešne
odštartovali sezónu Majstrovstiev
Slovenska pretekov automobilov do vrchu
2019.
Stalo sa tak rovnako ako v posledných
dvoch sezónach, na pretekoch v Rakúskom
Rechbergu. Tunajšie preteky boli zaradené
ako druhé kolo seriálu FIA European Hill
Climb Championship, ale aj ako prvé
kolo Majstrovstiev Slovenska pretekov
automobilov do vrchu 2019. Miki sa
predstavil divákom v rámci bojov do oboch
spomínaných šampionátov.
Už v tréningových jazdách Miki dokazoval,
že zimná prestávka v jazdení ho nijako
nespomalila, pričom dosahoval čas
porovnateľný s minuloročným. V nedeľných
pretekoch si dokonca zlepšil svoj najlepší
rechbergský čas o 2,4 sekundy. Výsledkom
bolo tretie miesto v triede E2SH 1600
v Európe a druhé v E1-1600 v slovenskom
šampionáte.
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ZASTÁVKA DRUHÁ
Majstrovstvá Poľska a Slovenska,
Zaluž
Poľsko 10.-12. Máj 2019
V priebehu druhého a tretieho kola
Majstrovstiev Slovenska pretekov
automobilov do vrchu 2019 sa divákom
podujatia 45. Bieszczadzki Wyścig Górski
2019 predstavil aj Mojmír Čambal.
Slovenský úradujúci majster v triede
E1 do 1,6 litra, spoločne s RS Teamom
a vozidlom Citroën Saxo, predviedol
všetkým dokonalú prípravu na preteky.
Výsledkom bolo víťazstvo v rámci oboch
súťažných dní v triede E1 do 1,6 litra.

ZASTÁVKA TRETIA
Majstrovstvá Európy
Ecce Homo Šternberk
Česko 31. Máj - 2. Jún
Podujatie 39. Ecce Homo Šternberk 2019
sa do Majstrovstiev Slovenska pretekov
automobilov do vrchu zaradilo ako štvrté
kolo seriálu. Samozrejme, ako už je dlhé
roky zvykom, podujatie v Šternberku
hostilo aj seriál FIA European Hill Climb

Championship, FIA Historik
Hill Climb Championship a samozrejme
české majstrovstvá.
„Musím povedať, že takéto dlhé preteky
som asi ešte ani nezažil. Organizátor sa
síce snažil odstraňovať uniknutý olej veľmi
rýchlo, ale aj tých vytečených vozidiel bolo
neúrekom. Ecce Homo je svojimi 7800m
jedinečná, rýchla trať. Jazdiť tu je obrovský
zážitok. So svojim výkonom som spokojný,
oproti môjmu najrýchlejšiemu času
z minulosti som sa zlepšil o tri sekundy
a som naozaj rád, že stále dokážem
zrýchľovať. Chalani v triede zapracovali
na autách, majú silné motory a v sezóne
nás čaká boj o každý bod.”

ZASTÁVKA ŠTVRTÁ
Ožďany
Slovensko 21.-23. Jún
Tohtoročné Oždianske serpentíny, čo sa
počasia týka, opäť nesklamali. Tak ako
v posledných rokoch, aj teraz si päťdesiatka
jazdcov vyskúšala nielen suchú, ale aj
mokrú trať. V sobotu bolo pekne, slnečno
a hlavne sucho, v nedeľu sa karta obrátila
a nad Ožďanmi sa začali sťahovať búrkové

mračná. Samozrejme, bolo iba otázkou
času, kedy z nich začne pršať, čo sa aj stalo.
Miki Čambal sa v Ožďanoch musel uspokojiť
iba s dvojicou druhých miest.
„Dojazdil som síce na druhom mieste
v triede, ale všetky štyri jazdy v sobotu
som dojazdil v lepšom čase ako tomu bolo
v minulom roku. Zlepšil som sa na tejto
krátkej časti o dve sekundy, čo je naozaj
dosť, no ani to nestačilo na víťazstvo.”

ZASTÁVKA PIATA
Majstrovstvá Európy, Dobšiná
Slovensko 19.-21. Júl
Preteky v Dobšinej sa do slovenských
kopcových majstrovstiev započítavali iba
ako jedno ich kolo. Dôvodom bol fakt, že
práve preteky v Dobšinej boli zaradené
ako jediné slovenské podujatie seriálu FIA
European Hill Climb Championship 2019.
Po prvej súťažnej jazde patrilo Mikimu
Čambalovi druhé miesto v triede E1-1600
so stratou iba štyri desatiny sekundy
na vedúceho jazdca. Rozhodnúť mala druhá
súťažná jazda. Na jej štart si však všetci
účastníci pretekov museli počkať dlhšie
ako si mysleli. Dôvodom bola búrka, ktorá
sa prehnala vrchnou časťou trate a cieľom.
Riaditeľ pretekov tak pri polovici suchej
a druhej polovici mokrej trate musel počkať
ako sa počasie vyvinie. Nakoniec to dopadlo
tak, že niektoré časti trate boli mokré,
iné zasa suché. To však nevadilo Mikimu
Čambalovi, ktorý v druhej jazde poriadne
pridal. Výsledkom bolo víťazstvo v triede E11600 s takmer sekundovým náskokom.

ZASTÁVKA ŠIESTA
Majstrovstvá Slovenska a Poľska
Jankov Vŕšok 2.-4. Augusta
Miki Čambal spoločne s RS – Teamom
odchádzal z Jankovho vŕšku spokojný. Bral
body za jedno druhé a jedno tretie miesto

v triede E1 do 1,6 litra, ale vylepšil aj svoj
osobný rekord na tunajšej trati.
„Je pravda, že na treťom mieste som už
veľmi dlho neskončil, vždy to bolo lepšie.
Teraz mi to druhé ušlo iba o dve desatiny
sekundy. Na druhej strane ma potešilo, že
sa nám konečne podarilo odhaliť drobnú
chybičku na podvozku. Tá ma trápila
v podstate už rok a prejavovala sa tým, že
vždy v pravej zákrute nefungovalo auto tak
ako by som chcel. V druhej súťažnej jazde
som si po odstránení tejto chyby zajazdil
svoj osobný rekord, čiže zdá sa, že je
po probléme.“

ZASTÁVKA SIEDMA
Zóna strednej Európy Ústecká 21
Česko 23.-25 August
Desiate a jedenáste kolo Majstrovstiev
Slovenska pretekov automobilov do vrchu
2019 sa konalo v Ústí nad Orlicí. Miki Čambal
a RS Team na tomto kopci mali premiéru,
ktorú si aj patrične užili.
V prípade Mikiho Čambala už asi nie je
na Slovensku, či Morave veľa kopcov, kde
by ešte nejazdil. Výnimku až do uplynulého
víkendu tvorilo Ústí nad Orlicí, kde sa konalo
podujatie Ústecká 21 - Memoriál Miroslava
Urbana. S novou, neznámou traťou sa Miki
vysporiadal po svojom, už v sobotu bral
víťazstvo v triede E1 do 1,6 litra. V nedeľu
mu toto ocenenie ušlo iba o tri desatinky
sekundy. Za nedeľu bral teda pohár za druhé
miesto v triede.
„Ústecká 21 vo mne vyvolávala rešpekt.
V príprave na preteky som videl prakticky
všetky onboardy jazdcov. Už pri videách
som vedel, že je to trať, ktorá neodpúšťa
chyby. V lepšom prípade je to strata času,
v horšom “porucha” karosérie. Pricestovali
sme o deň skôr a trať som si viackrát
prešiel. Už v prvom tréningu som mal slušné
tempo a na moje prekvapenie som bol dosť

rýchly, aby som bojoval o popredné priečky
medzi viac ako 150 štartujúcimi. Výhra
v triede E1-1600 a v 2WD-1600, ale najmä
piate miesto v absolútnom poradí MSR
ma prekvapilo. V nedeľu to bolo v triedach
a absolútnom poradí o jednu priečku horšie,
ale domov som priviezol veľa dôležitých
bodov.“

ZASTÁVKA ÔSMA
Majstrovstvá Slovenska
Pezinská Baba 6.-8. September
Podujatie TODOS Cena Slovenska 2019
skončila pre Mikiho Čambala síce „iba“
dvoma štvrtými miestami, napriek tomu si
domov odvážal hneď dva majstrovské tituly.
RS Team spoločne s Mikim Čambalom
a Citroënom Saxo sa v priebehu prvého
septembrového víkendu predstavili
priaznivcom motoristického športu
v rámci podujatia TODOS Cena Slovenska
2019 na Pezinskej Babe. Na rozdiel
od horúcich a slnečných dní, ktoré podujatiu
predchádzali, sa počasie práve v priebehu
víkendu zmenilo. Nielen jazdcov, ale aj
organizátorov, či fanúšikov poriadne
potrápil hustý dážď.
„Mne osobne celkovo dážď moc nevadí,
ale auto je skôr stavané na suchú trať.
Navyše nás viacerých sklamali pneumatiky
a chalani používajúci konkurenčné nás
poriadne vyškolili. Všetky jazdy som
absolvoval viac menej na istotu. Priznávam,
potreboval som získať ešte pár bodov
k zisku titulu. To sa mi podarilo už v sobotu,
a tak sa môžem tešiť už v predstihu zo zisku
majstrovského titulu v triede E1 do 1,6 litra,
ale aj vo 2WD do 1,6 litra. Som nadmieru
spokojný a moja vďaka patrí všetkým
partnerom za podporu. Samozrejme musím
poďakovať aj rodine, ktorú kvôli pretekom
dosť často opúšťam. Velmi ďakujem aj
Demovcom, ktorí mi priebehu sezóny veľmi
pomáhali v depe,“ zhodnotil Miki Čambal.

AKO NA KÓDOVANIE RIADIACICH
JEDNOTIEK A AKO SI UŠETRIŤ STAROSTI
JEDNODUCHÝM ZÁLOHOVANÍM?
stupne výbavy, alebo prídavné funkcie.
V praxi ju tak využijeme pri montáži ťažného
zariadenia, tempomatu, alebo pri aktivácii
funkcie denného svietenia, corner či coming
home. Kódovanie je z pohľadu diagnostiky
základná diagnostická funkcia, podobne ako
prispôsobenie alebo základné nastavenie.
Počas tejto funkcie je možné čítať a znovu
zapisovať údaje do riadiacej jednotky.
Tieto dáta je pre zobrazenie a zadávanie
nutné prepočítať (kódovať) do čitateľnej
podoby. Úlohou diagnostiky je tak načítať
dáta z riadiacej jednotky, doplniť význam
dát pre zobrazenie, po zmene dáta opäť
zakódovať a zapísať do riadiacej jednotky.
Pre doplnenie významu dát má program
SuperVAG kódovaciu tabuľku podľa
identifikácie riadiacej jednotky. V koncerne
VW je možné sa stretnúť s dvoma spôsobmi
kódovania dát:

ikony Kódovanie riadiacej jednotky v hornej
lište programu.

Diagnostika SuperVAG ponúka dve možnosti
zobrazenia dát pre vlastné kódovanie. Prvý
spôsob je ten, že sa zobrazí komfortné
menu, kde je možné ručným výberom
aktivovať alebo deaktivovať jednotlivé
komponenty či funkcie podľa priania
zákazníka.

▸ krátke kódovanie (hodnota kódovania je
prevedená do jedného čísla) - používané
na starších riadiacich jednotkách (Škoda
Octavia II)
▸ dlhé kódovanie (obsahuje rad až 30
čísiel a každá pozícia môže byť ďalej inak
kódovaná) - dnes výhradne používané

V tomto diele diagnostického seriálu sa
budeme venovať riadiacim jednotkám
koncernu VW z hľadiska kódovania. Pre
jednoduché vysvetlenie: "KÓDOVACÍ"
znamená nastavenie/zmenu určitých
parametrov pre niektoré z funkcií
riadiacich jednotiek a zmenu konfigurácie
výbavy automobilu. Napríklad nastavenie
parametrov pre pridanie ťažného
zariadenia, tempomatu, svetiel (prisvietenie
do zákrut "corner light", comming home, ...),
aktivácia denného svietenia, nastavenie
gateway. SuperVAG potom ponúka tiež
jedinečné funkcie klonovania riadiacich
jednotiek, kedy vďaka pár kliknutiam
vytvoríte kópiu riadiacej jednotky. Dôležitá
je tiež funkcia automatického zálohovania,
alebo obnovenie dát kódovania, ktorá vám
pri chybe ušetrí veľa času a starostí.

Kódovanie riadiacich jednotiek
Funkcia kódovania znamená nastavenie
rovnakej riadiacej jednotky pre rôzne
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Roncal - jednoduché riešenie pre
výmenu riadiacich jednotiek
V praxi sa často stáva, že sa riadiaca
jednotka vymontuje z vozidla a nie je
známa pôvodná hodnota kódovania.
Môže však nastať situácia, kedy sa
mení jednotka v rámci opravy vozidla.
Pomocou technológie SuperVAG Roncal je
možné u niektorých riadiacich jednotiek
vyčítať dáta nastavenia a ľahko ich
preniesť do inej riadiacej jednotky, urobiť
vlastne kópiu riadiacej jednotky. Čítanie
a zápis prebieha cez konektor riadiacej
jednotky. V rámci načítania celého obsahu
EEPROM sa prenesie celá hodnota
kódovania. Z užívateľského pohľadu je
to najpríjemnejšia cesta, kedy sa nemusí
riadiaca jednotka ani rozoberať.

Kódovanie v diagnostike SuperVAG
Pomocou diagnostického nástroja
SuperVAG s licenciou Comfort VW je možné
načítať aktuálne kódovanie v konkrétnej
jednotke. To možno vykonať pomocou

▴ Obr: komfortné kódovanie riadiacej
jednotky Elektronika centrálneho rozvodu
na automobile Škoda Octavia III

Pomocou jednoduchej aktivácie či deaktivácie komponentov je
možné meniť vlastnosti riadiacej jednotky za podmienky, že je
výbava vozidla k dispozícii alebo korektne dodatočne namontovaná
a správne aktivovaná v ostatných jednotkách palubnej diagnostiky.
Druhý spôsob zobrazenia sa ponúka pre tých, ktorí majú prehľad
v kódovaní riadiacich jednotiek, a radšej pracujú s dátami tak, ako
ich diagnostika zobrazuje, tj. v hexadecimálnom tvare. Tento spôsob
sa využíva najmä na kontrolu zápisu dát po aktivácii nejakého
komponentu. Ak sa aktivuje napríklad denné svietenie pomocou
komfortného ovládania, tak spätne je možné skontrolovať zápis dát
v hexadecimálnom tvare. To je možné vďaka ikonke Zobrazenie.

◂ Nižšie je zobrazený editor (kalkulátor),
pomocou ktorého je možné sa pohybovať
po rôznych pozíciách kódovacích dát.

Tu je možné editovať jednotlivé pozície
tak, aby bolo dosiahnutá správna funkcia
komponentov, ktoré boli do sústavy
riadiacich jednotiek pridané. Základným
tvarom dát je hexadecimálne zobrazenie.

POZOR: radšej sa vopred všetko zálohuje
Kódovanie je zásadným zásahom do funkcie riadiacej jednotky
a nesprávne kódovanie vám môže spôsobiť komplikácie s funkčnosťou
riadiacej jednotky alebo celého vozidla. SuperVAG prišiel s novinkou
a to zálohovanie dát kódovania. Navyše všetko prebehne automaticky.
Načítané dáta kódovania možno uložiť a opätovne ich vo funkcii
načítať. Tento postup bolo potrebné vykonať pre každú riadiacu
jednotku u ktorej ste chceli vytvoriť zálohu. To nebolo možné ak ste
už vymenili riadiacu jednotku za novú, alebo len vykonali zmeny
bez predchádzajúceho uloženia. Do podobného stavu je možné
sa dostať aj cez inak nevinne vyzerajúca diagnostické funkcie.
Napríklad funkcia vymazanie adaptačných hodnôt na vozidlách
značky Audi, ktorá okrem vymazania načítaných adaptácií resetuje
niektoré kódovania v riadiacich jednotkách. Výsledkom chybného
kódovania je mimo záznamov v pamäti závad týchto jednotiek aj
nefunkčný adaptívny tempomat, či vzduchový podvozok.
SuperVAG preto prišiel s funkciou automatického zálohovania dát
kódovania. Táto funkcia sa spúšťa automaticky už pri nadväzovaní

komunikácie, alebo s každou zmenou dát kódovania. V praxi to
znamená, že komfortné funkcie Automatický test závad vám nielen
načíta identifikáciu a obsah pamäte závad, ale uloží aj zálohu
kódovania vo všetkých riadiacich jednotkách vo vozidle.
Ak sa potom dostanete do situácie, kedy je nutné hodnoty vrátiť
späť, máte k dispozícii dostatok vzoriek pre obnovenie. Stačí
jednoducho načítať uložené kódovania.

Vďaka vzdialenému prístupu na cloudové
úložisko sú vaše dáta bezpečne zálohované
a dostupné z ktoréhokoľvek počítača
s diagnostikou SuperVAG. Stačí iba zvoliť
údaje podľa času a dátumu načítania, alebo
priamo podľa jedinečných hodnôt kódovania
pre vašu jednotku a VIN vozidla. Potvrdením
sú dáta načítané priamo do aplikácie a je
možné ich ďalej editovať, alebo rovno
zapísať do pamäte riadiacej jednotky.
V aktuálnej Jesenno-zimnej akcii Inter
Cars nájdete ponuku diagnostiky
VAG COMFORT VW
za 880€*
VAG PRO USB
za 1620€*
VAG UPGRADE SUPERVAG PRO
za 740€*
Ceny bez DPH s dodaním,
viac v akciovom letáku na strane 22.
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NOVÁ TOP BEZPÁKOVÁ VYZÚVAČKA

BUTLER KARACTER.LLFI+PLUS99
Ak niekto hľadá vyzúvačku na nízkoprofilové
pneumatiky RUN-FLAT alebo poctivý stroj,
ktorý nepoškodí pneumatiky ani disky, tak
tento model je presne preňho. Náš taliansky
výrobca BUTLER na základe praktických
skúseností s touto triedou inovoval
a zjednotil predošlé modely a ponúka
profesionálnu bezpákovú vyzúvačku, ktorá
presne spĺňa minimalistické požiadavky
na stroj v tejto triede. Osvedčené
konštrukčné riešenie a optimalizovaný
rozsah výbavy okorenil štipkou talianskej
dizajnérskej školy. Zadnú tuhú vežu
skriňového tvaru nahradil rúrovou
konštrukciou a na ňu "prilepil" vodiace
plochy pre všetky pracovné nástroje. Model
tým získal na zaujímavosti, je vzdušnejší
a tuhosť ostala zachovaná. Podobným
profilom orámoval aj pracovný stôl, čím
zjednotil celkovú stavbu.
Samozrejme, sú k dispozícii aj vyššie
modely: od plného automatu riadeného
počítačom cez optimálny KENDO.30S až
po tento model. Tu však máme skvelý
pomer cena/výkon. Za rozumné peniaze
je k dispozícii všetko potrebné na šetrné
a pohodlné prezúvanie takýchto náročných
pneumatík. Všetko, o čo sú lepšie vyššie
(a drahšie) modely, dokáže nahradiť
obsluha. Rozhodnutie je na vás.

▸ upínanie kolesa na stredový otvor
plastovým kužeľom
▸ plastová vyzúvacia hlava v tvare
palca, ktorá dokáže vytiahnuť pätku
pneumatiky nad ráfik a vyzuť/obuť
pneumatiku bez zásahu obsluhy
▸ plastové odtláčacie taniere zhora aj
zdola na tuhých výsuvných ramenách
▸ pomocné rameno integrované
v zadnej veži
▸o
 bsluha ovláda všetky
nástroje tlačidlami na konzole
Nenechajte sa pomýliť prítomnosťou
bočnej odtláčacej lopaty. Tento model
ju nepotrebuje. Je tu iba preto, že pre
klasické pneumatiky je tento nástroj
stále rýchlejší a nepoškodzuje ich.
Príjemným doplnkom je jednoduché
nastavenie pracovnej výšky
v 3 polohách a zrkadlo
na pohodlnú kontrolu
spodného taniera.

Ktoré konštrukčné prvky Karacter
predurčujú na uvedené použitie:
▸ s diskom a pneumatikou neprichádzajú
do styku žiadne kovové nástroje
▸ mohutná tuhá zadná veža, v ktorej
sa pohybujú všetky nástroje, spojená
s tuhým stolom
Index IC: BUT KARACTER.
LLFI+PLUS99
Cena v aktuálnej Jesenno-zimnej akcii
6 950 €*, leasing 240 €*/mesiac
pri kvartálnom leasingu na
36 mesiacov.
Rozsah príslušenstva: výkonný
invertorový pohon, rýchloupínacia
stredová matica s plastovým
kužeľom, pomocné rameno,
vysokoúčinný inflátor – delo do ruky,
hustenie pneumatík s presným
manometrom.
Voliteľné príslušenstvo:
▸ prízdvih pneumatiky
BUT G1000A146 (1 270 €*)
▸ mechanizmus bočnej odtláčacej
lyžice BUT G1000A151 (825 €*)

Dievča vo videoukážke
práce Karacteru
vás presvedčí, aká
jednoduchá je obsluha.

Technické údaje KARACTER.LLFI
Pre priemer disku
Max. priemer kolesa
Rýchlosť otáčok
Vyzúvacia sila
Odporúčaný prívod vzduchu
Váha
Výkon motora

10” – 26”
46”
0 – 14 ot./min
12 000 Nm
8 – 10 bar
315 kg
1,5 Kw inv. + 0,75kw motor

* Všetky ceny bez DPH, s dovozom, bez inštalácie.
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BOSCH KTS 250
Výhody KTS 250 na prvý pohľad:
KTS 250 je nová mobilná univerzálna
diagnostika osobných automobilov
od spoločnosti Bosch a je nástupcom
populárnej KTS 200. Diagnostika je „all in
one“ pre všetky druhy autoservisov i pre
ich oddelenia príjmu zákaziek, pre rýchlu
diagnostiku automobilov na cestách alebo aj
ako doplnkové zariadenie vo väčších servisoch.
Aktualizáciu si nemusíte každoročne
predplácať. Bežné aktualizácie sú riešené
automatickým online sťahovaním do tabletu.
Prístroj má 7" dotykovú obrazovku,
používateľské rozhranie je založené
na systéme Android, v tablete s 16 Gb
rýchlym SSD diskom, vďaka ktorému
ušetríte veľa času pri zdĺhavom skenovaní

KOMPLEXNÉ DIAGNOSTICKÉ
RIEŠENIA V JEDNOM ZARIADENÍ

všetkých riadiacich jednotiek. Vďaka týmto
vlastnostiam je jeho prevádzka jednoduchá,
intuitívna a hlavne veľmi rýchla. Softvér
v súčasnosti pokrýva približne 150 značiek
osobných automobilov, čo je rovnaké
ako v prípade ESI [tronic] 2.0 pre hlavné
diagnostické testery Bosch KTS. Databáza
vozidiel lídra na trhu vám zaručuje korektné
pripojenie na riadiace jednoty s funkciami,
ktoré sú určené pre dané vozidlo.
Výkonný procesor zaisťuje krátky čas
spustenia programu – prebudí sa
z pohotovostného režimu za menej ako
1 sekundu. Za akú dlhú dobu to dokáže
váš starší notebook? Po pripojení testera
k zásuvke sa automaticky načíta číslo VIN
automobilu a pomocou OBDII zásuvky sa
tablet zároveň nabíja. Nestane sa vám,

Diagnostika v tom najlepšom:
Pomocou najnovších a pokročilých
diagnostických dát pre systémy osobných
a úžitkových automobilov môžete vykonávať
všetky potrebné diagnostické úkony:
▸ Ponuka servisných úkonov pre úsporu
času: všetky počas niekoľkých sekúnd!
▸ Výmena akumulátorov, resetovanie
servisných intervalov, nastavenie svetiel.
▸ Regenerácia filtru pevných častíc, výmena
senzoru tlaku v pneumatikách a oveľa viac...
▸ Automatizované a ultrarýchle skenovanie
vozidiel, ktoré zistí zabudované riadiace
jednotky a uložené chybové kódy
v praktickom prehľade, ktorý môžete
vytlačiť či preposlať.
▸ Vymazanie všetkých chýb jediným
tlačidlom.
▸ Funkcia zapisovania prevádzky pre detekciu
a analýzu zložitých občasných chýb.
▸ Protokoly pre dokumentáciu a posúvanie
informácií o vozidle poskytované
zákazníkom.
▸ Pokročilé funkcie kódovania i nastavení.
▸ Celosvetovo najlepšie pokrytie pre všetky
riadiace jednotky.
▸ Riadiaca jednotka motoru, ABS, Airbag,
centrálna elektronika, systémy kontroly
pneumatík, parkovacia brzda a mnoho
ďalších…

že pre zaneprázdnenosť máte vybitú
diagnostiku a narýchlo zháňate zdroj energie
pri automobile pre jej oživenie.
KTS 250 je pripravená aj na vykonávanie
diagnostiky DoIP (Diagnostics over Internet
Protocol). Táto nová technológia založená
na ethernete umožňuje výrazne vyššie
prenosové rýchlosti. Autá s takýmto
protokolom už sú na našich cestách –
ste na ne pripravení? Takáto situácia vie
v servise nepríjemne prekvapiť, a preto si
riešenie nenechávajte na poslednú chvíľu.

Technické údaje:
Platforma procesoru AndroidTM
Procesor: i.MX6Q (Quad Core) @1,2 GHz
Pevný disk: 16 GB SSD
Pamäť: 2 GB RAM
Operačný systém: AndroidTM (AOSP) 6.0.1
Akumulátory: Lithium Ion 7,2 V / 2600 mAh
Veľkosť displeja: 7"/rozlíšenie: 1024 x 600
Programové vybavenie:
Prehliadač "Chronium" pre prehliadanie
Webu, Možnosť tlače, Rozhranie WLAN 802.11
b/g/n USB 2.0 Master LAN 10/100 Mbit

V rámci Jesenno-zimnej akcie Inter
Cars si môžete zakúpiť novú KTS250
za akciovú cenu 1 849 €*. Uvádzací
bonus zdarma ku každej KTS 250
v rámci tejto akcie: Sada IXO Full V
– Bosch akumulátorový skrutkovač
s bohatým príslušenstvom
(0 684 400 260). ▸
* Akciová cena bez DPH, s dovozom, bez inštalácie za hardvér. Mesačná leasingová splátka 68 € pri kvartálnom leasingu na 36 mesiacov. K zariadeniu je potrebné dokúpiť vami preferovanú licenciu ESI Tronic.
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TECHNICKÉ POŽIADAVKY
NA MODERNÉ PREZÚVAČKY PNEUMATÍK
Oddelenie vybavenia dielní Inter Cars sa často stretáva
s požiadavkou na vypracovanie ponuky na vyzúvačku (prezúvačku)
pre nízkoprofilové a run-flat pneumatiky. Zo širokej ponuky Inter
Cars je na výber viac možností. V drvivej väčšine prípadov však
skončíme pri cene, ktorá výrazne prevyšuje očakávania zákazníka.
Nárast podielu týchto pneumatík a nárast ceny príslušných diskov
však opakovane nastoľuje potrebu takýchto strojov. Poďme sa
pozrieť s nadhľadom na to, čo nás čaká a neminie.
Nie je to malá investícia a zatiaľ ju naozaj nepotrebuje každý servis.
V súčasnosti riešime tieto skupiny pneumatík s diskami: klasické,
nízkoprofilové, ťažké zostavy (pre SUV a pseudo-terénne autá)
a run-flat, mohutné kolesá s nižším profilom pneumatiky. Akonáhle

Technická charakteristika klasickej
prezúvačky
- mohutný stôl s odklopným zadným
ramenom
- posuvné horné a zvislé rameno
- kovová odtláčacia lopata
- kovové čeľuste na upínanie disku
- kovová vyzúvacia hlava
- kovová montážna páka
- v lepšom prípade sú kovové časti
chránené plastovými krytkami

sa vám objavujú v rukách drahé disky, tuhé pneumatiky vyžadujúce
vašu silu a skúsenosti a vaša súčasná vyzúvačka zjavne trpí,
tomuto kroku sa nevyhnete. Možno si stačí spočítať vaše náklady
na nápravu poškodenia takéhoto disku a už nebudete riešiť ani cenu
stroja, ani fyzickú námahu a bude vás zaujímať hlavne ochrana
zákazníkovho majetku.
Upresnime si teda z technického hľadiska, čo musí takýto stroj
spĺňať bez ohľadu na to, kto ho vyrobil.
Pre klasické kolesá vrelo odporúčame klasickú konštrukciu
vyzúvačky aj s pomocným ramenom. V rukách skúsenej obsluhy
poslúži veľmi dobre, ale predsa len v obmedzenom rozsahu.

Rôzne technické
vylepšenia, na ktorých
si tak zakladáme, majú
iba doplnkový význam:
2 rýchlosti otáčania
stola, invertorový
pohon, vzduchové delo,
väčší rozsah upínacieho
stola

V praxi overená
tradičná vyzúvačka
EVERT885ITA-2+390,
v aktuálnej Jesennozimnej akcii Inter Cars
za 1 780 € bez DPH.
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Prezutie nízkoprofilovej a run-flat pneumatiky je fyzicky náročné,
vyžaduje cit a skúsenosti. Problém je, že technicky sa tento rozdiel
dá vyriešiť iba od základu novým konštrukčným prístupom.
Čiastkové vylepšenia majú zanedbateľný efekt.
Dalo by sa povedať, že aj výrobcovia prezúvačiek išli touto
cestou a až následne hľadali cenové kompromisy, aby neodradili
svojich zákazníkov. Dôkazom toho je, že množstvo týchto
medzistupňových konštrukcií sa jednoducho prestalo vyrábať.
Za nevhodné by sa dali považovať rôzne pantografické ramená
zakončené klasickou vyzúvacou hlavou, odtláčacou lopatou
na boku a "pajsrom" vo výbave.

Zaujímavým riešením sa zdalo byť
doplnenie klasickej vyzúvacej hlavy palcom
na pneumatický pohon. Ten má za úlohu
zasunúť sa medzi ráfik a pneumatiku, zachytiť
pätku pneumatiky a natiahnuť ju na hlavu.
Toto však odstráni iba fyzickú námahu pri
ručnom naťahovaní pätky montážnou pákou.
Navyše, nie všetci výrobcovia zvládli rozsah
pantografického pohybu tohto palca do vnútra
disku uspokojivo. Niektoré si tak neporadia
s mäkkými bočnicami úzkych pneumatík, iné
zasa s tvrdými bočnicami nízkoprofilových.

Aké je teda ono čarovné riešenie?
Technická charakteristika modernej prezúvačky:
▸ mohutná tuhá zadná veža, v ktorej sa pohybujú všetky nástroje,
spojená s tuhým stolom
▸ upínanie kolesa na stredový otvor rýchloupínacou skrutkou
s plastovým kužeľom
▸ plastová vyzúvacia hlava v tvare palca, ktorá dokáže vytiahnuť
pätku pneumatiky nad ráfik a vyzuť pneumatiku bez zásahu
obsluhy
▸b
 očná lopata je nahradená plastovými taniermi zhora a zdola
na tuhých výsuvných ramenách
▸ pomocné ramená sú integrované tiež v zadnej veži

BUT KENDO30.S

akciová cena 7 670 € bez DPH
Odľahčená verzia bez senzorov
pre automatické zasunutie taniera
do profilu ráfiku 7 190 € bez DPH.
Kendo vyzúvačky sú na individuálnu
objednávku, doba dodania cca
1,5 mesiaca.
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Podstatnou podmienkou je, že s diskom nesmie prísť do styku
žiadny kovový nástroj, upínanie za stredový otvor a žiadnu činnosť
nevykonáva obsluha priamo, ale cez ovládače stroja. Realizácia
týchto podmienok vôbec nie je jednoduchá. Je napríklad nutné, aby
bol pohyb vyzúvacieho palca a tanierov presne synchronizovaný.
Rozsah pohybu tanierov pri zasúvaní medzi disk a pneumatiku musí
kopírovať vnútorný tvar ráfika bez kontaktu. Celé to musí byť tuhé
a zároveň v kritických miestach poddajné. Za optimálne riešenie
môžeme považovať to, ktoré je reprezentované napr. modelom
BUT KENDO.30S. Na obr. 9 je detail zaujímavého prvku v tomto
modeli. Na odtláčacom tanieri je pružný snímač, ktorý zabezpečí
automatické zasúvanie taniera do profilu disku pri oddeľovaní
pneumatiky bez kontaktu s diskom. Bez tohto vylepšenia sa
obsluha musí zosúladiť s pohybom stroja.

Je úplne prirodzené takúto kategóriu strojov kupovať aj
s pomocným ramenom a vzduchovým delom s hadicou do ruky.
Samozrejme, že všetci vyrábajú aj vyššie modely až po automaty
riadené počítačom.
Tu je ukážka dolnej hranice konštrukčného riešenia: odporúčaná,
v praxi overená bezpáková vyzúvačka s pamäťovou funkciou
pre rýchle prezúvanie BUT MEMOD.FI+PLUS91AKC v aktuálnej
Jesenno-zimnej akcii Inter Cars za 5 990 € bez DPH. Nenechajte
sa pomýliť prítomnosťou odtláčacej lopaty. Pre klasické
pneumatiky je to stále jednoduchšie a rýchlejšie. Zachová sa tak
univerzálnosť stroja.
Za istých okolností súhlasím aj s mierne zjednodušenými modelmi,
a teda o niečo lacnejšími a aj pomalšími, ale uvedené zásady
musia ostať splnené. Tvrdenie, že klasickou prezúvačkou prezujem
pneumatiku rýchlejšie ako s automatom, platí iba pre tradičné
pneumatiky. Pre všetky vyššie skupiny je automat rýchlejší,
podstatne komfortnejší a hlavne nepoškodzuje disky a pneumatiky.
S modernými vyzúvačkami prestáva obsluha vykonávať činnosť,
plní skôr úlohu nastavenia, podávania, kontroly a rozhodovania.
Napríklad: nastavenie začiatku procesu prezúvania vzhľadom
na polohu snímača tlaku v pneumatike.
Na záver si dovolím ešte jednu jednoduchú, ale veľmi efektívnu
radu: nešetrite mydlom, s ním to ide oveľa ľahšie a šetrnejšie.
V Jesenno-zimnej akcii Inter Cars nájdete okrem širšej ponuky
vyzúvačiek aj doplnkové príslušenstvo a spotrebný material
k prezúvaniu. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte
špecialistov vybavenia dielní Inter Cars.
* ceny bez DPH, s dovozom, bez zaškolenia (možné dokúpiť)
platné do 28.2.2020 alebo do vypredania akciových zásob. Viac
o produktoch nájdete v našej Jesenno-zimnej akcii vybavenia dielní,
www.vybaveniedielni.sk/akcie

ŠPECIALISTI PRE VYBAVENIE DIELNÍ:
západné Slovensko
+ ZA

Jozef Kostolník

0907 983 842

stredné Slovensko

Adrián Pavelek

0905 998 720

Tibor Zentko

0905 656 325

východné Slovensko
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Akciová ponuka profesionálnych
dielenských lámp od Scangrip

MAG

23€

Multifunkčná obľúbená lampa s 3x
magnetom, 2x hákmi pre uchytenie,
180° otočenie voči základni.

Index IC SG03.5400

45€

Pevná inšpekčná lampa s výkonnými COB
LED, bodové svietenie, dobíjacia základňa,
silný magnet, hák, indikátor dobitia.

Index IC SG03.5407

ZONE čelovka

21€

Patentovaná čelovka so širokým
svetelným poľom, ľahká, dobíjanie cez
kábel USB (v balení), bez nabíjačky.

Index IC SG03.5426

Dielenská
Rozmery
lampa
DxŠxV (mm)

UNIFORM

Sťahovák+UNIFORM

SLIM

39€

„Švajčiarsky nožík“ medzi lampami - ultra
úzka s COB LED, inšpekčné a pracovné
svietenie, blikanie, magnet a hák.

Index IC SG03.5612

249€

Sťahovák pružín CANVIK PLUS, prítlak
1800kg, sada 2 ramien + lampa
UNIFORM vyššie.

Index IC SG49.0067

STICK LITE M + 29,9€
HEAD LITE A		
Výhodná sada dvoch odľahčených lámp.

Index IC SG49.0282

Váha
(Kg)

LED

Lumeny

Výdrž
svietenia

Akumulátor

Doba
nabíjania

IP krytie

MAG

272x70x65

0,30

7x SMD LED/
Bodové:
vysokovýkonné
LED

200/75

4h/4h

3.7V/
1800 mAh
Li-Ion

4h

IP20

UNIFORM

204x89x81

0,32

COB LED/
Bodové:
vysokovýkonné
LED

250/500 /
Bodové: 175

6h/3h,
bodové 3h

3.7V/
3000 mAh
Li-Ion

5h

IP65

COB LED/
250/500 /
Bodové:
vysokovýkonné Bodové: 100
LED

5h/2.5h

3.8V/
2800 mAh
Li-Ion

4,5h

IP30

5h/2.5h

3.7V/
800 mAh
Li-ion

3h

IP30

3h

IP20 +
IP54

SLIM

252x47x38

0,22

ZONE
čelovka

70x53x118

0,08

STICK
+HEAD

255x40x35 + 0,14 +
125x105x60
0,17

COB LED

75/150

10 x SMD
3.7V / 1200
4h/2h,
125/250 /
LED, Bodové:
mAh / Li-ion
bodové
3h
+
Bodové:
65
+
vysokovýkonné
+ 3x1,5V
6h/12h
75/150
LED + 5 x SMD LED
Alkaline AAA

Nabíjanie

Teplota
svetla

100240V AC
50/60Hz,
výstup 5V
DC/1A

6000K

Pozrite si videá a produktové pdf listy lámp v špecifikácii produktov na www.vybaveniedielni.sk.
Ceny bez DPH, s dovozom, pre registrovaných zákazníkov IC SK, platné do 29.2.2020, alebo vypredania akciových zásob.

MENIŤ OLEJ V AUTOMATICKEJ
PREVODOVKE?

ARGUMENTY PRE VÝMENU OLEJA
V PREVODOVKE
▸ TEPLOTA – v dôsledku trenia sa olej
opotrebováva. Jazda pri zaťažení,
pri vysokých rýchlostiach, prípadne
v zápchach spôsobuje, že olej je
vystavený účinkom vysokých teplôt,
v dôsledku čoho postupne stráca
svoje vlastnosti.

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA JE PRAVDEPODOBNE NAJKOMPLIKOVANEJŠÍM
A NAJDRAHŠÍM KOMPONENTOM V AUTE. AKO SA O ŇU TREBA STARAŤ? JE
POTREBNÉ V NEJ PRAVIDELNE MENIŤ OLEJ TAK AKO V MOTORE – PRVKU
S PODOBNOU HODNOTOU?
Až donedávna mnoho výrobcov automobilov
s „automatmi“ neodporúčalo meniť
v automatickej prevodovke olej. Väčšinou
však nikto oficiálne neinformoval, že sa
tieto odporúčania vzťahovali na automobily
používané maximálne 6 rokov, respektíve
s počtom najazdených kilometrov
nepresahujúcim 180 tisíc kilometrov, pričom
po prekročení ktorých bola automatická
prevodovka zrelá akurát na generálnu
opravu. Tvrdohlavo sa tiež omieľal chybný
názor, že v starších prevodovkách je lepšie
sa oleja vôbec nedotýkať, pretože to môže
ešte viac škodiť. Dnes je informovanosť
užívateľov a autoservisov na oveľa vyššej
úrovni. Neexistuje taký olej ATF, ktorý by
v dôsledku starnutia a práce nedegradoval.
Odborníci na servis automatických
prevodoviek odporúčajú neustále
prevodový olej kontrolovať a jeho prvú
výmenu vykonať po najazdení približne
60 000 km a následne pravidelne každých
30 000 km. Kontrola kvality a množstva
oleja ATF, ako aj jeho pravidelná výmena
značne predlžujú životnosť automatickej
prevodovky a často umožňujú rýchlu
detekciu prípadných drobných porúch,
čo môže v konečnom dôsledku majiteľa
uchrániť pred nákladnou opravou celej
prevodovky. Pri výbere oleja ATF sa
musíme riadiť len a len pokynmi výrobcu
prevodovky. Výrobcovia uvedením olejovej
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▸ VODA – vodná para pochádzajúca
zo vzduchu sa mieša s olejom,
v dôsledku čoho olej stráca svoje
vlastnosti. Čím dlhšie olej nemeníme,
tým sú jeho parametre horšie.

špecifikácie veľmi presne určujú, ktorý typ
oleja ATF treba v ich konkrétnej prevodovke
používať. Musíme teda vždy vybrať taký
olej, ktorý takúto špecifikáciu spĺňa. Treba
však venovať pozornosť aj tomu, aby bol
olej ATF vyrobený renomovaným výrobcom
zaručujúcim najvyššiu kvalitu.

▸ STARNUTIE – stručne povedané,
olej postupom času starne. Podľa
výrobcov olejov je životnosť
prevodových olejov približne 5
rokov – ide tu však o životnosť
oleja v prípade jeho skladovania
v uzavretých obaloch – pracujúci olej
má kratšiu životnosť.

Stručne povedané, olej v automatickej
prevodovke TREBA pravidelne meniť.
Pravidelná výmena oleja je zárukou
dlhej a bezporuchovej prevádzky našej
prevodovky. V neustále sa zväčšujúcej sieti
autoservisov zameriavajúcich sa na servis
"automatov" sa nemusíme obávať nechať
olej ATF vymeniť.

▸ KOVOVÉ PILINY – pri práci ozubených
kolies dochádza k vzniku kovových
pilín. Dokonca aj najlepšia prevodovka
vyrobená z tých najlepších materiálov
a naplnená najlepším prevodovým
olejom sa tomuto problému nevyhne.
A plávajúce piliny môžu poškodiť aj
iné časti prevodovky.

Spoločnosť Inter Cars SA má vo svojej
ponuke veľmi široké spektrum olejov ATF.
V ponuke je možné nájsť oleje od všetkých
popredných výrobcov automobilov
v prakticky všetkých dostupných objemoch
– od 0,5 l až po 200-litrové sudy. Väčšina
výrobkov je k dispozícii hneď na mieste vo
všetkých pobočkách spoločnosti.

SPOLOČNOSŤ INTER CARS MÁ
VO SVOJEJ PONUKE TAKMER
VŠETKY PREVODOVÉ OLEJE PRE
MANUÁLNE A AUTOMATICKÉ
PREVODOVKY, AKÉ JE MOŽNÉ
NÁJSŤ V AUTOMOBILOCH
JAZDIACICH V NAŠEJ KRAJINE.

MotulEvo je unikátny balík
služieb a výrobkov navrhnutý pre
automatické prevodovky. Program
MotulEvo bol vyvinutý pre pomoc
servisným centrám so zvládaním
profesionálnej starostlivosti
o automatické prevodovky a pre
rozvíjanie ich obchodných aktivít.
Pre viac informácií kontaktujte svojho
obchodného zástupcu.

MOTUL SPECIFIC 2290 5W-30
100% syntetický “palivo šetriaci” olej určený pre vozidlá
PSA Groupe – Peugeot, Citroën, DS
Vysoko výkonný 100 % syntetický motorový
olej šetriaci palivo, špeciálne navrhnutý
pre použitie vo všetkých vozidlách skupiny
PSA (Peugeot, Citroën a DS), vybavených
poslednou generáciou benzínových
a dieselových motorov (HDI motory s alebo
bez DPF), ktoré vyžadujú olej prijatý normou
PSA B71 2290 a vyhovujú emisným normám
Euro 4, Euro 5, alebo Euro 6. Vhodný aj
v prípade, že sa vyžaduje olej šetriaci
palivo „Fuel Economy“: Standard ACEA C2.
Motorový olej spĺňa špecifikácie štandardu
PSA B71 2290 pre PEUGEOT CITROËN DS
AUTOMOBILES pre vozidlá skupiny PSA
Group. Kompatibilný s katalyzátormi
a filtrami pevných častíc (DPF)
Motory vyhovujúce emisným normám Euro
4, Euro 5 a Euro 6, sú vybavené citlivými
systémami dodatočného spracovania
výfukových plynov. Práve tu síra a fosfor
narúša spoľahlivú funkciu katalyzátora,
čo vedie k neefektívnej úprave výfukových
plynov; sulfátový popol upcháva filter DPF,

čo vedie k skráteniu regeneračného cyklu,
rýchlemu starnutiu oleja, vyššej spotrebe
paliva a strate výkonu motora.

v spaľovacej komore veľmi vysoké tlaky,
ktoré môžu viesť k poškodeniu piestov
a nakoniec k zničeniu motora.

PSA pre svoju normu B71 2290 vyžaduje,
aby bol olej schopný znášať náročné
tepelné požiadavky, spolu s kompatibilitou
s modernými systémami PSA na dodatočné
spracovanie. Štandard PSA B71 2290 je
vhodný pre väčšinu benzínových motorov
PSA a väčšinu dieselových motorov (vrátane
verzií s DPF), okrem motorov „BlueHDi“
vybavených systémom SCR (v tomto
prípade použitie MOTUL SPECIFIC 2312 0W30). Benzínové motory s turbodúchadlom
s priamym vstrekovaním majú v spaľovacích
komorách určité riziko sporadických
javov predčasného vznietenia. Tento typ
sporadického abnormálneho spaľovania
sa podobá kovovému hluku zo spaľovacích
komôr a niekedy je spojený s krátkou
stratou výkonu. Tento jav nazývaný LSPI
pre predčasné zapálenie zmesi pri nízkych
otáčkach alebo tiež klepanie, vytvára

PSA vyvinula pre svoje motory s benzínovým
motorom najnovšej generácie, ktoré
sú vybavené priamymi vstrekovacími
systémami a turbodúchadlami normu B71
2290 pre motorové oleje s cieľom zaručiť
dokonalú integritu týchto benzínových
motorov, ktoré sú vystavené riziku
abnormálnych spaľovaní.
MOTUL SPECIFIC 2290 5W-30 spĺňa všetky
tieto veľmi náročné požiadavky na výkon
a životnosť stanovené skupinou PSA,
vrátane a najmä normy PSA B71 2290
pre vozidlá PSA, táto požiadavka LSPI
na dokonalú ochranu všetkých benzínových
motorov s priamym vstrekovaním paliva
a úplnú kompatibilitu s používaním
biopalív, ako je napríklad bionafta, pri
použití bionafty v zmiešavacom pomere
do 10% (Biodiesel – B10).
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V SNAHE O ZÍSKANIE
MAXIMÁLNEHO VÝKONU
CASTROL SPOLUPRACUJE S TÍMOM RENAULT SPORT F1® TEAM
AKO OFICIÁLNY TECHNOLOGICKÝ PARTNER, KTORÝ MÁ TÍMU
POMÔCŤ V JEHO CESTE NA VRCHOL.
Keď sa monopost Renault RS19 objavil
v marci na pretekárskom okruhu v Albert
Park v Melbourne, Nico Hülkenberg a Daniel
Ricciardo sa mohli spoločne presvedčiť, že
automobil prešiel optimalizáciou s cieľom
získať z turbodúchadlom preplňovaného
štvortaktu Renault F1® Team s objemom
1600 cm3 každý jeden možný kilowatt
výkonu. Renault F1® Team spolupracuje
nielen s inžiniermi z Enstone vo Veľkej
Británii a Viry-Châtillon vo Francúzsku, ale
aj s odborníkmi z firmy Castrol z globálneho
výskumného centra Castrol v britskom
Pangbourne a na pretekárskych dráhach.
Prečo? Aby posunul výkon a spoľahlivosť
na úplne novú úroveň. Tím od momentu
svojho návratu v podobe továrenského
tímu postupne zlepšoval svoje výsledky
a obsadil v klasifikácii konštruktérov v roku
2017 šieste miesto a v roku 2018 štvrté
miesto. Cieľom tímu je dostať sa do prvej
trojky najlepších konštruktérov, ktorú
momentálne tvoria tak silní konkurenti ako
Mercedes, Ferrari a Red Bull, a následne
získať majstrovský titul. Pred tímom
zostáva ešte dlhá cesta, takže akékoľvek
dodatočné výhody vyplývajúce z použitého
motorového oleja a mazív, budú mať cenu
zlata. Jemne povedané, práca vo Formule
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1 nie je jednoduchá. Formula 1 je jedným
z najnáročnejších športov na svete, v ktorom
je už všetko posunuté až na maximum.
– Čokoľvek, čo môžeme dosiahnuť vďaka
individuálne prispôsobeným technológiám
využívaným pri výrobe motorových olejov,
čo v priebehu kvalifikačného kola ďalej zlepší
výkon hoci len o niekoľko tisícin sekundy,
pomôže taktiež rýchlejšie ukončiť celé
preteky – hovorí Will Pickford, technologický
manažér pre Európu a Afriku vo firme
Castrol. „A o to sa práve usilujeme”.
Traja nepriatelia
Spoločne vyvíjaný olej pre Formulu 1 musí
presahovať typické limity, keďže čelí trom
nepriateľom výkonu – treniu, poruchám
a prevzdušňovaniu. Trenie vo vnútri motora
znižuje jeho výkon, takže na obnovenie
pôvodného výkonu treba dodávať viac
paliva – nie je to však možné, keďže od roku
2019 je jeho celkové množstvo obmedzené
na 110 kg. – Dni, keď bolo možné používať
akékoľvek množstvo paliva a v prípade
potreby ho doplniť, sú už dávno preč –
hovorí Pickford. – Znížením trenia je možné
získať rovnaký výkon pri menšej spotrebe
paliva. Porucha motora je veľkolepou
explóziou, ktorú nemožno počas pretekov
prehliadnuť. Jej dôsledkom je strata bodov

a poškodenie imidžu značky. – Olej je
neoddeliteľnou súčasťou motora – dodáva
Pickford. – Tvar povrchov, použité materiály,
druh povrchovej úpravy a spôsob interakcie
s olejom – to všetko tvorí jednu spojitú
konštrukciu, na ktorej spolu s našimi
inžiniermi pracujeme. A musí to byť veľmi
odolná konštrukcia. Nakoniec je tu ešte
jav prevzdušňovania oleja, ktorý je typický
pre vysokovýkonné motory, najmä motory
pracujúce pri vysokých otáčkach. – Je
logické, že nič tak nespení olej a nenaplní ho
vzduchovými bublinami ako mechanizmus
pracujúci pri veľmi vysokých otáčkach –
vysvetľuje Pickford.
Výhody spoločného projektovania
Formula 1 je najvyšším a rozhodujúcim
testom schopnosti tímovej spolupráce
a efektivity tímu, pričom práca začína
oveľa skôr ako sa monoposty postavia
na štart pretekárskeho okruhu. Počas
dlhých prestávok medzi jednotlivými
štartami sa konštruktéri a inžinieri
snažia dosiahnuť maximálny výkon ako
odpruženia a zavesenia kolies, tak aj motora.
Z technologického hľadiska je Formula
1 vždy o niekoľko krokov pred zvyškom
automobilového priemyslu. Oleje používané
v štandardných osobných automobiloch sú

stále redšie a redšie, čo má zvýšiť úspory
paliva. Formula 1 ide o krok ďalej. Tu použité
materiály a komponenty sa nemusia vždy
nevyhnutne dostať do masovej výroby.
Firma Castrol sa v tomto prípade
nezaoberá len dodávkami vysoko
efektívneho motorového oleja. S tímom
Renault F1®
Team spolupracuje aj na zvýšení výkonu
a spoľahlivosti v procese nazývanom
spoločným navrhovaním. V dôsledku takého
procesu sa oleje nevyvíjajú ani tak pre
vozidlá Formuly 1, ako špeciálne pre vozidlá
tímu Renault F1® Team. „V rámci procesu
spoločného navrhovania sa snažíme
dosiahnuť maximálny výkon zariadení
a oleja, vychádzajúc z predpokladu, že spolu
môžeme dosiahnuť viac ako samostatne” –
vysvetľuje Pickford.
„Konečný výsledok je tak viac ako len
súčet jednotlivých prvkov. Jediným
receptom na úspech je úzka spolupráca
s technologickým partnerom, ktorý chápe,
že našou úlohou nesmie byť len dodávka
oleja do hotových motorov.

Olej v tomto prípade treba považovať
za jeden z komponentov motora, ako piest,
ojnica alebo ložisko. Vďaka spolupráci pri
realizácii programu spoločného navrhovania
a vývoja môžeme získať zariadenia
a oleje, ktoré spolupracujú na dosiahnutí
najlepšieho výkonu”. V prípade firmy Castrol
toto nie je nová filozofia, nakoľko sa táto
metodika vo Formule 1 osvedčila už počas
spolupráce s BMW v roku 2004. Motor však
bol úplne iný, keďže Juan Pablo Montoya
vtedy riadil monopost Williams FW26
poháňaný trojlitrovou jednotkou V10 BMW
s výkonom približne 900 koní. Inžinieri
BMW boli vtedy presvedčení, že nedokážu
prekročiť hranicu 19 000 ot./min.
Tím BMW tvrdil, že to jednoducho nie
je možné, zároveň však považovali olej
za niečo nemeniteľné – hovorí Pickford. „Ich
inžinieri nevnímali olej ako premennú, takže
pri navrhovaní motora vždy predpokladali
rovnaké parametre mazania.
Podarilo sa nám však nadviazať úzku
spoluprácu a pri spresňovaní detailov
sme sa začali zaoberať návrhom ložísk.

Nakoniec sme vyvinuli oleje s ultranízkou
viskozitou, oveľa nižšou než čokoľvek,
čo predtým používali, podporované
inteligentnými riešeniami z oblasti
systémov zušľachťujúcich prísad.
Prepracovaním systému ložísk a prijatím
menších tolerancií sa nám podarilo znížiť
trenie na takú úroveň, pri ktorej bolo možné
z motora "vytlačiť" znovu o kúsok viac
a znovu tak jeho výkon zlepšiť.” Súčasťou
výzvy je prekonávanie ďalších technických
problémov, neustále sa objavujúcich
v priebehu pretekárskej sezóny.
Musíte sa okamžite vysporiadať
s neočakávanými ťažkosťami a problémami,
dopredu plánovať a rýchlo reagovať v tých
oblastiach, kde je možné výkon zlepšiť.
Castrol má k dispozícii celé spektrum
konzultantov a odborníkov s dlhoročnými
skúsenosťami a to práve oni navrhujú
ďalšie a ďalšie inovácie. Tímy musia prestať
myslieť o bežných motorových olejoch,
zlepšovaných zavádzaním inovácií a spýtať
sa sami seba – ako vyvinúť produkt, ktorý
bude z hľadiska konkrétneho použitia
najoptimálnejší?

OLEJE SA NEVYVÍJAJÚ ANI TAK PRE VOZIDLÁ FORMULY 1,
AKO ŠPECIÁLNE PRE VOZIDLÁ TÍMU RENAULT F1® TEAM.

BUBNOVÉ BRZDY
SÚ V MENŠINE, ALE NEMIZNÚ!
SLEDUJÚC ROZVOJ AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SI MÔŽEME VŠIMNÚŤ, ŽE BRZDOVÝ SYSTÉM JE JEDNÝM Z TÝCH,
V KTORÝCH DOŠLO K VÝZNAMNÝM ZMENÁM. V SÚČASNOSTI SA V RÁMCI TOHTO SYSTÉMU POUŽÍVAJÚ DVE RÔZNE
RIEŠENIA, LÍŠIACE SA NAVZÁJOM SVOJOU KONŠTRUKCIOU. OBE RIEŠENIA VŠAK MAJÚ TÚ ISTÚ ÚLOHU – EFEKTÍVNE
ZASTAVIŤ VOZIDLO. HOVORÍME, SAMOZREJME, O BUBNOVÝCH A KOTÚČOVÝCH BRZDÁCH.
HISTÓRIA
Zatiaľ čo kotúčové brzdy sa z dôvodu
neustále sa zvyšujúceho výkonu a rýchlosti
nových áut ustavične zdokonaľujú, bubnové
brzdy v podstate zostávajú vo svojej
jednoduchosti mnoho rokov nezmenené.
Prvé bubnové brzdy boli vynájdené
na začiatku XX. storočia, čiže už pred viac
ako 100 rokmi. Odvtedy došlo k veľkým
zmenám pokiaľ ide o automobilmi
dosahované parametre, čoho prirodzeným
následkom bol rozvoj brzdových systémov
vyvíjajúcich stále väčšie a väčšie sily
nevyhnutné na zastavenie vozidla.
Inžinieri medzitým vyvinuli v súčasnosti
najrozšírenejší a najúčinnejší systém
kotúčových bŕzd. Pre dnešné motory
a v súčasnosti dosahované rýchlosti
nepochybne nenájdeme nič efektívnejšie ako
toto riešenie.
Dalo sa tak očakávať, že bubnové brzdové
systémy z trhu postupne zmiznú. Takýto
klesajúci trend bolo možné naozaj
aj pozorovať. Výrobcovia osobných
automobilov však toto riešenie úplne
neopustili. Bubnové brzdy sa naďalej
montujú v zadných nápravách malých
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mestských automobilov. Tieto vozidlá
nevyžadujú až tak vysoké brzdné sily a sú
preto vybavené prvkami, ktoré stále spĺňajú
ich základný účel a všetky parametre
bezpečného používania.
KONŠTRUKCIA
Bubnové brzdy majú veľmi jednoduchú
konštrukciu. Skladajú sa z brzdového bubna,
dvoch čeľustí, sady pružín a rozperného
valčeka. Prvým prvkom, od ktorého celý
proces brzdenia v brzdovom bubne začína,
je rozperný valček. Jeho správna činnosť je
z hľadiska efektívnej a spoľahlivej prevádzky
celého systému nesmierne dôležitá. Vyrába
sa hlavne z liatiny alebo hliníka a plní
veľmi dôležitú úlohu. Rozperný valček je
zodpovedný za konverziu hydraulického tlaku
brzdovej kvapaliny generovaného hlavným
brzdovým valcom na pohyb zvyšných
prvkov vo vnútri bubna. Keď stlačíte brzdový
pedál, tlak vo vnútri systému sa zvýši.
Dôjde k vytlačeniu piestikov vstavaných
do valca, ktoré následne tlačia na brzdové
čeľuste. Čeľuste odtláčané smerom von
trú svojou pracovnou plochou (brzdovým
obložením) o vnútornú plochu brzdového
bubna otáčajúceho sa spolu s kolesom, čím
sa následne získa požadovaný brzdný účinok.

Po uvoľnení brzdy sa tlak v systéme vyrovná
a všetky pohyblivé prvky sa pomocou
pružinového systému vrátia späť do svojej
pôvodnej polohy.

V BUBNOVÝCH BRZDÁCH SA
MÔŽEME STRETNÚŤ S TROMA
TYPMI KONŠTRUKCIE: SIMPLEX,
DUPLEX A AUTOMATICKY SA
UVOĽŇUJÚCA BRZDA
Najpopulárnejším a najúčinnejším
systémom vyskytujúcim sa v osobných
automobiloch je automaticky sa uvoľňujúci
systém. Jeho konštrukcia je veľmi podobná
konštrukcii systému Simplex, v tomto
prípade však druhý koniec čeľuste nie je
namontovaný natrvalo, ale "plávajúco"
pomocou špeciálnych konektorov.
Výsledkom toho je takmer rovnomerné
rozdelenie brzdných síl, a teda rovnomerné
opotrebovávanie brzdného obloženia.

Netreba asi nikoho presviedčať o tom, ako
veľmi dôležitým prvkom nášho vozidla je
brzdový systém. Je našou zodpovednosťou
zabezpečiť jeho efektívnu prevádzku. Aj keď
vizuálne posúdenie systému kotúčových
bŕzd je pomerne jednoduché a každý
mechanik môže ľahko skontrolovať stav
opotrebovania brzdových doštičiek alebo
kotúča, to, do akej miery sú jednotlivé
komponenty bubnovej brzdy opotrebované,
sa bohužiaľ dozvieme až vtedy, keď sa
pozrieme do jej vnútra. Vzhľadom na fakt, že
hlavnou podstatou celého brzdného procesu
je trenie jedného prvku o druhý, prirodzeným
spôsobom sa skôr či neskôr tieto prvky
opotrebujú a bude treba ich vymeniť.
Rozperný valček väčšinou meníme vtedy,
keď z bubna uniká brzdová kvapalina.

stále dopyt po produktoch, ktoré sa pri ich
každodennej prevádzke opotrebovávajú.
V spoločnosti Inter Cars SA nájdete veľmi
širokú ponuku všetkých prvkov tvoriacich
systém bubnovej brzdy. V našich pobočkách
môžete kúpiť rozperné valčeky, čeľuste
a bubny od takých výrobcov ako LPR,
TRW, Delphi, ATE, Bosch či FTE, a taktiež aj
našu vlastnú značku ABE. Len samotných
rozperných valčekov máme v súčasnosti
približne 700 a ďalších takmer 4 000 je
dostupných na individuálne špeciálne
objednávky. Najpopulárnejšie produkty sú
okamžite dostupné v našich pobočkách
na území celého Poľska. Ostatné výrobky
skladujeme v našich centrálnych skladoch,

vďaka ktorým sme schopní dodať našim
zákazníkom nimi požadované produkty vo
veľmi krátkom čase.
Pri výbere správneho rozperného valčeka
majte na pamäti, že výrobcovia odporúčajú
meniť valčeky vždy v pároch. V našej ponuke
preto môžete nájsť ako valčeky symetrické,
vhodné pre obe strany – treba vtedy kúpiť
2 kusy s tým istým indexom – tak aj valčeky
určené pre konkrétne strany – pravú alebo
ľavú (v takej situácii treba kúpiť 2 produkty
s rozdielnymi indexmi). Pomoc pri výbere
správnej časti pre váš automobil môžete
získať priamo od našich predajcov, prípadne
môžete zvoliť modernú formu, t.j. použiť
online katalóg firmy Inter Cars.

Na druhej strane brzdové čeľuste meníme
vtedy, keď je ich obloženie už opotrebované
a trením o bubon spôsobujú hluk, čo
dodatočne vedie k rýchlejšiemu oderu
samého telesa brzdového bubna, ktoré bude
treba v dôsledku takéhoto eventuálneho
zanedbania tiež opraviť. Nebolo by preto
dobré postarať sa o to skôr? Hluk alebo oder
brzdového bubna naznačujú, že dané prvky
sú už veľmi opotrebované a generovaná
brzdná sila je omnoho menšia, čo má vplyv
na účinnosť brzdenia. Nezabúdajúc, že
brzdový systém má priamy vplyv na našu
bezpečnosť, nečakajme s jeho výmenou až
do poslednej chvíle. Z vyššie uvedeného tak
vyplýva, že sa oplatí preventívne nazerať
do vnútra brzdového bubna a pravidelne
kontrolovať stav jednotlivých prvkov.
V prípade potreby treba opotrebovaný
rozperný valček alebo čeľuste vymeniť, čo
nám v budúcnosti umožní vyhnúť sa pri
riadení vozidla nepríjemným prekvapeniam.
VŠETKO NA JEDNOM MIESTE
Keďže z tovární aj naďalej vychádzajú
automobily s bubnovými brzdami, znamená
to, že na trhu s náhradnými dielmi bude
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TLMIČE PRUŽENIA A PRUŽINY ZAVESENIA KOLIES
– POTVRDENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI
Magnum Technology je značka, ktorá je
zákazníkom spoločnosti Inter Cars SA dobre
známa a ktorá nedávno prešla procesom
osvieženia loga a obalov svojich produktov.
Tlmiče pruženia a pružiny zavesenia kolies
tejto značky patria vďaka svojim vysokým
štandardom týkajúcim sa bezpečnosti pri
používaní medzi často vyberané produkty.
Spoločnosť Inter Cars SA už dlhé roky
spolupracuje v oblasti testovania a kontroly
kvality s laboratóriom Intermeko Europe,
v ktorom vykonáva funkčné skúšky (skúšky
tlmiacich síl tlmičov a pružnosti pružín),
materiálové skúšky a geometrickú analýzu
s cieľom zabezpečiť správnu činnosť
jednotlivých komponentov odpruženia.
Tentoraz boli tlmiče pruženia a pružiny
zavesenia kolies testované z hľadiska
splnenia na ne kladených požiadaviek, tzn.
z hľadiska stability tlmiacich síl tlmičov
pruženia, kvality pri výrobe použitých
materiálov, respektíve z hľadiska rozmerovej
tolerancie vplývajúcej na bezpečnosť
a montáž týchto prvkov v systéme zavesenia
kolies.
Po dôkladných skúškach vydal
Európsky výskumný ústav RAR
– OCP osvedčenia potvrdzujúce,
že tlmiče a pružiny zavesenia
kolies MAGNUM Advanced Technology
spĺňajú všetky technické požiadavky.
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KAŽDÉ SKÚŠKY VO VÝSKUMNÝCH
ÚSTAVOCH DOHLIADAJÚCICH
NA BEZPEČNOSTNÉ NORMY,
AKO NAPR. RAR V RUMUNSKU,
SÚ PRE SPOLOČNOSŤ INTER
CARS CENNOU INFORMÁCIOU
O ÚČINNOSTI VYKONÁVANÝCH
KONTROL A SKÚŠOK.

Značka MAGNUM Advanced Technology
prináša veľmi dynamicky sa rozvíjajúcu
ponuku. Medzi novinkami z oblasti pružín
zavesenia kolies nájdeme diely určené pre
RENAULT MEGANE III, GRAND SCENIC III, FORD
FOCUS III či BMW 5 (F10). Ponuka pružín
odpruženia Magnum už zahŕňa viac ako 650
rôznych produktov.
Rozvoj ponuky sa týka aj tlmičov
odpruženia, v prípade ktorých máme
medzi novinkami pre rok 2019 produkty pre
také modely ako DACIA DOKKER a LODGY,
PEUGEOT 2008, ako aj pre druhú generáciu
CITROENA C4. Dopĺňajú už aj tak rozsiahlu
ponuku, ktorá obsahuje viac ako 850 pozícií.
Ďalšou zaujímavosťou sú sady na opravu
krytov a dorazov odpruženia, ktoré sa
v ponuke objavili v roku 2018. Ponúkame
približne 250 kompletných sád na nápravy
vozidiel, umožňujúcich jednoduchý výber
a výmenu počas jednej návštevy v servise.
Za zmienku tu stoja sady pre také automobily
ako FORD KUGA II, AUDI A7 či BMW série 4
(F36).
Značka MAGNUM Advanced Technology
ponúka aj sortiment pre nákladné automobily,
t. j. tlmiče pruženia a tlmiče kabíny, tlmiče pre
návesy, mechy a vzduchové pružiny, listové
pružiny a listy pružín.

MAGNUM TECHNOLOGY
V NOVOM DIZAJNE
Značka Magnum Technology, ktorá je už roky na európskom automobilovom trhu a je
uznávaná na trhu tlmičov, má nový grafický dizajn. Klasický logotyp pružiny a tlmičov
získal modernejší a výraznejší vzhľad.
Aktualizovaný logotyp zdôrazňuje silu, presnosť a spoľahlivosť pri prevádzke produktov
MAGNUM Advanced Technology. Nový temperamentný štýl značky reprezentuje
prejavenú dôveru a neustále zlepšovanie základných vlastností produktu.
Táto zmena sa časovo zhodovala s prijatím nového certifikátu RAR akceptovaného
vo väčšine európskych krajín, čo potvrdzuje kvalitu a spoľahlivosť našich dielov. Viac
o kvalite výrobkov MAGNUM Advanced Technology, výskume a certifikácii si môžete
prečítať v článku.
Nové tlmiče a pružiny MAGNUM Advanced Technology dostali hologramový štítok,
majú tiež trvalé identifikačné značky a ďalšie ochranné prvky, ktoré bránia falšovaniu
dielov alebo výmene obalov.
Všetky produkty z ponuky Magnum Advanced Technology sú k dispozícii v distribučnej
sieti Inter Cars S.A. a môžete ich jednoducho vyhľadať v IC katalógu.

ŽERAVIACE SVIEČKY:
Výfukový systém hrdinov... A prečo je sezónna údržba kľúčová
Prečo majú naftové motory žeraviace
sviečky? Správne: kvôli dobrému štartovaniu
za chladného počasia. Ale to nie je všetko.
Dokonca aj v miernych zimách fungujú
žeraviace sviečky nie len ako pomocné
štartovacie prostriedky, ale aj ako
nevyhnutná súčasť výfukového a emisného
systému. A kvôli potrebe ich celoročnej
funkčnosti môže byť ich výmena nevyhnutná
kedykoľvek počas roka.

minimalizované a hrajú dôležitú úlohu pri
zabezpečovaní súladu s normami EURO.“

Všetci vieme, že keď teploty klesnú, naftové
motory potrebujú na naštartovanie teplo zo
žeraviacich sviečok. Výsledkom je, že sme
v chladnejších mesiacoch zvyknutí na ich
údržbu. Vedeli ste však, že žeraviace sviečky
sú nevyhnutné aj na čistenie výfukových
plynov a pre udržiavanie úrovne emisií?
Alebo že zohrávajú úlohu pri prevencii
upchávania ventilu recirkulácie výfukových
plynov (EGR)? Pomáhajú dokonca aj
s obnovou filtra pevných častíc (DPF).

2. Udržiavanie čistého ventilu EGR
Žeraviace sviečky tiež prospievajú
hygiene ventilu EGR tým, že vyrábajú tzv.
„dočasnú žiaru“. „Pri nízkych teplotách
výfukových plynov má ventil EGR tendenciu
karbonizovať, čo má vplyv na jeho schopnosť
znižovať emisie tuhých znečisťujúcich látok
a oxidov dusíka, až kým ventil v konečnom
dôsledku nepotrebuje drahú výmenu,“
pokračuje expert. „Nahromadenie uhlíka sa
však môže znížiť, ak elektronická riadiaca
jednotka (ECU) aktivuje žeraviace sviečky
počas chodu motora. To vytvára dočasnú
žiaru, ktorá zabraňuje poklesu teploty
výfukových plynov pod kritickú úroveň.“

Kai Wilschrei, manažér technických služieb
pre oblasť EMEA v NGK SPARK PLUG EUROPE,
potvrdzuje: „Žeraviace sviečky v týchto
dňoch neumožňujú len spustenie motora
za chladného počasia, ale idú podstatne
ďalej. Taktiež prevzali rad celoročných úloh
s cieľom dosiahnuť, aby spaľovanie nafty
bolo čistejšie a spĺňalo stále prísnejšie
environmentálne predpisy. To znamená, že
proaktívne kontroly žeraviacich sviečok sú
potrebné viac ako kedykoľvek predtým, a to
v akomkoľvek ročnom období. Od riadenia
emisií až po znižovanie nákladov na opravu
akejkoľvek časti motora, žeraviace sviečky si
jednoducho nemôžu dovoliť zlyhať.“
Toto je odborný štvorbodový sprievodca
o tom, aké dôležité sú žeraviace sviečky pre
vodičov dieselových motorov, a to okrem
štartovania v chladnom počasí.
1. Účinnosť a emisie
Ak sú vonkajšie teploty nízke, žeraviace
sviečky umožňujú zapálenie motora
pomocou elektrického prúdu na zahriatie
na veľmi vysoké teploty, čím sa zohreje
vzduch v spaľovacej komore. Vďaka
neustálemu vývoju v technológii žeraviacich
sviečok môže toto predžeravenie prebehnúť
veľmi rýchlo, napríklad najnovšia generácia
vysokoteplotných keramických sviečok
(NHTC) od NGK SPARK PLUG dosiahne
teplotu 1 000 °C za dve sekundy. „Rýchle
predžeravenie týchto pokrokových sviečok
umožňuje okamžité naštartovanie motora
a jeho plynulejší chod,“ vysvetľuje Wilschrei.
„Emisie znečisťujúcich látok a sadzí sú
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Dnešné žeraviace sviečky dokonca
prispievajú k čistejším emisiám výfukových
plynov po naštartovaní motora. Vytvorením
„dodatočného žeravenia“ niekoľko minút
po zapálení motora pomáhajú zaistiť,
aby sa nafta počas zahrievacej fázy
spaľovala úplne.

Horné sviečky pre strednú žiaru
Rad NHTC od NGK SPARK PLUG je ideálny
pre potreby strednej žiary ventilu EGR,
DPF a spaľovacej komory. Môžu žiariť
dlhšie ako desať minút pri teplote až
1 350 °C, vďaka čomu sú nevyhnutným
pôvodným vybavením pre mnohých
výrobcov automobilov.
3. Regenerácia DPF
Dočasná žiara je pre hygienu filtra tuhých
znečisťujúcich látok rovnako dôležitá.
Aj keď DPF má trvalé poslanie znižovať
emisie z dieselových automobilov, má
len obmedzenú kapacitu na zachytávanie
a ukladanie výfukových sadzí. Preto musí byť
pravidelne „regenerovaný“ (zachytený uhlík
musí byť spálený), aby bolo možné efektívne
pokračovať vo filtrovaní. Wilschrei pokračuje:
„Na regeneráciu musí byť DPF zahrievaný
na teplotu vyššiu ako 600 °C približne
desať minút. ECU preto zavádza množstvo
opatrení na dosiahnutie tohto cieľa. Jedným
z nich je tzv. regeneračná žiara zo sviečok
s teplotou vyššou ako 1 000 °C, a to aj
v prípade, že sa motor zahreje. To zvyšuje
teplotu spaľovacej komory, čo následne
zvyšuje teplotu výfukových plynov, čo
znamená podporu regenerácie DPF. Chybné
žeraviace sviečky však môžu viesť k tomu,
že DPF sa nedá regenerovať v dôsledku
upchávania, čo znamená, že bude potrebná
finančne náročná výmena DPF.“

4. Zabránenie podchladenia
Žeraviace sviečky tiež prispievajú k ďalšiemu
aspektu spaľovania. „Je nevyhnutné, aby sa
pri jazde z kopca zabránilo podchladeniu
spaľovacej komory,“ prezradil Wilschrei.
„Počas šmykových fáz teplota výfukových
plynov vozidla klesá. Pri opätovnom
zrýchlení potom motor pôvodne emituje
príliš veľa výfukových plynov a sadze.
Aktivácia dočasnej žiary zo sviečok počas
šmykových fáz tieto problémy neutralizuje.“
Wilschrei prichádza k záveru, že pokiaľ ide
o chybné žeraviace sviečky, je kľúčové byť
neustále ostražitý. „Žeraviace sviečky majú
také rôznorodé výhody, že je nevyhnutné
skontrolovať, či sú v dobrom stave a v prípade
potreby ich vymeniť, a to dokonca aj v lete,“
hovorí. „Nielenže zabezpečíte minimalizáciu
emisií, ale aj ušetríte náklady tým, že zaistíte
dlhú životnosť DPF a ventilu EGR!“
Šesť krokov k bezproblémovej výmene
žeraviacej sviečky
1. Skôr ako začnete, skontrolujte chybový
kód, aby ste správne zhodnotili
stav žeraviacej sviečky, a či sú
potrebné výmeny.
2. Okolo každej žeraviacej sviečky naneste
syntetický motorový olej a nechajte ho
vsakovať čo najdlhšie – najlepšie najmenej
jeden týždeň. To uľahčuje vyberanie
a znižuje riziko šmyku.
3. Pred odstránením sviečok motor zahrejte:
uvoľnia sa ľahšie, keď je motor horúci.
4. Sviečky vytiahnite vhodným momentovým
kľúčom nastaveným na odporúčané
hodnoty preto, aby ste zabránili šmyku.
5. Na vyčistenie každého prázdneho otvoru
z uhlíkových usadenín použite vhodný
žeraviaci výstružník naplnený tukom
neobsahujúcim kremík.
6. Po ručnej inštalácii nových žeraviacich
sviečok na vaše sedadlo ich dotiahnite
správne nastaveným momentovým
kľúčom. Odporúčané nastavenie nájdete
na škatuli alebo vo vašom katalógu NGK
SPARK PLUG.

JE KABÍNOVÝ FILTER
POTREBNÝ?
MNOHO VODIČOV NEPRISUDZUJE KABÍNOVÉMU FILTRU VEĽKÝ VÝZNAM A JEHO PRAVIDELNÉ VYMIEŇANIE NEPOVAŽUJE
ZA POTREBNÉ. JE TO SPRÁVNE? ČI VZDUCH, KTORÝ DÝCHA VODIČ A PASAŽIERI, NEMUSÍ BYŤ PREDTÝM OČISTENÝ? OPLATÍ
SA PRAVIDELNE VYMIEŇAŤ KABÍNOVÝ FILTER? POZRIME SA NA ARGUMENTY, KTORÉ MÔŽETE VYUŽIŤ PRI DISKUSII
S OSOBAMI, KTORÉ SA VÝMENOU KABÍNOVÉHO FILTRA NETRÁPIA.
ARGUMENT 1: Znečistený vzduch skutočne ohrozuje zdravie
a život
Kabínový filter je jediná bariéra, ktorá chráni vodičov a pasažierov
áut pred následkami vdychovania nečistôt, ktoré sa vznášajú vo
vzduchu. Čiastočky týchto nečistôt majú ledva niekoľko mikrometrov,
na porovnanie sú okolo sedemkrát menšie ako priemer ľudského
vlasu. Podľa oficiálnych údajov Európskej agentúry životného
prostredia následkom nečistôt vznášajúcich sa vo vzduchu iba
v Európe predčasne zomiera až 460 000 osôb ročne. Čo je príčinou
smrti? Choroby spôsobené prenikaním nečistôt do dýchacej sústavy,
také ako: astma, chronický zápal pľúc či kardiovaskulárne ochorenia.
ARGUMENT 2: Kabínový filter výrazne ovplyvňuje komfort
a bezpečnosť jazdy
Vdychovanie znečisteného vzduchu počas jazdy je nebezpečné
nielen vzhľadom na prípadnú budúcu chorobu. Sú následky, ktoré
sa prejavujú hneď, ako napr.: znížená schopnosť koncentrácie,
únava, podráždenie očí či kýchanie. Každý z nich môže viesť nielen
k zníženiu komfortu, ale aj bezpečnosti cestovania. Jednoduchý
príklad: počas kýchania nevedome na chvíľu zatvárame oči. Vodič
pri rýchlosti 80 km/h počas takého kýchnutia prechádza so
zatvorenými očami 25 metrov. Preto každé kýchnutie predstavuje
potenciálne riziko havárie, ktoré v spojení s nižšou schopnosťou
koncentrácie vzrastá.
ARGUMENT 3: Kabínový filter s aktívnym uhlím dokáže pohlcovať
nepríjemné zápachy
V súčasnosti sa do väčšiny modelov áut dajú kúpiť štandardné
filter alebo filter s dodatočnou vrstvou aktívneho uhlia. Filtre
s aktívnym uhlím sú drahšie, ale tieto dodatočné náklady sa oplatia,
pretože aktívne uhlie je schopné zachytávať nepríjemné zápachy
a predovšetkým pre ľudský organizmus škodlivé plyny, ako ozón,
oxid siričitý či oxidy dusíka. Vlastnosti aktívneho uhlia sú založené
na jeho schopnosti pohlcovania (priťahovania čiastočiek), čo sa
využíva aj v priemysle a v zdravotníctve.
ARGUMENT 4: Kabínové filtre môžu minimalizovať alergické
reakcie
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú alergické reakcie
na treťom mieste medzi najčastejšími chronickými chorobami
na svete. Trápia milióny cestujúcich a ich počet je z roka na rok
vyšší. Od roku 2016 všetky kabínové filtre značky FILTRON (bez
ohľadu na to, či je to štandardný filter či filter s aktívnym uhlím) majú
špeciálny antibakteriálny systém BIOKNIGHT, ktorý pomáha v boji
s alergickými reakciami. BIOKNIGHT tiež chráni pred vznikom plesní
a húb vo filtri.

ARGUMENT 5: Opotrebovaný kabínový filter je príčinou väčšieho
zaparovania skla
Nefiltrovaný alebo slabo filtrovaný vzduch môže spôsobovať
zaparovanie čelného skla zvnútra vozidla. Je to znamenie, že
na nečistotách zachytených v kabínovom filtri sa usadila vlhkosť,
a preto je potrebná výmena takéhoto filtra. Špecialisti značky
FILTRON odporúčajú výmenu kabínového filtra po každých 15 000 km
alebo aspoň raz ročne, ak sa auto používa intenzívne, dvakrát ročne.
ČÍM SA KABÍNOVÉ FILTRE FILTRON ODLIŠUJÚ?
Účinné filtračné média
V kabínových filtroch FILTRON používame
vysokokvalitné filtračné médiá, ktoré majú
elektrostatické vlastnosti a vďaka tomu
dokážu zachytiť aj mikroskopické čiastočky
škodlivých znečistení.
Inovatívna antibakteriálna ochrana
Vo všetkých kabínových filtroch FILTRON je použitý
antibakteriálny systém BIOKNIGHT, ktorý veľmi
účinne odstraňuje zo znečisteného vzduchu pre
naše zdravie škodlivé baktérie a alergény. Tento
systém je založený na použití bezzápachového,
netoxického a ľudským okom neviditeľného
povlaku, ktorý je nanesený na filtračné médium.
Návod na montáž v balení + VIDEO návody pre vybrané filtre
Ku kabínovým filtrom FILTRON pripájame presné,
ilustrované návody na montáž, ktoré pomáhajú
pri výmene filtra vo vozidle. Na webovej stránke
filtron.eu, ako aj v službe YouTube na kanáli THE
MECHANICS by FILTRON môžete nájsť niekoľko
desiatok videonávodov na montáž výnimočne
náročných filtrov.
Správne volené množstvo aktívneho uhlia
Kabínové filtre s aktívnym uhlím okrem pevných
častíc zachytávajú aj škodlivé plyny a zápachy.
Množstvo použitého aktívneho uhlia v danom
filtri je volené tak, aby filter mohol dlho a účinne
očisťovať vzduch zo škodlivých prchavých
organických zlúčenín.
FILTRON je najčastejšie vyberanou značkou filtrov v strednej a vo
východnej Európe.
Vysokú kvalitu filtrov tejto značky potvrdzuje mnohoročná dôvera
stoviek tisícov európskych automechanikov. Ponuka filtrov FILTRON
zahŕňa všetky typy filtrov pre automobilový priemysel, ako aj filtre
do strojov, ťažkých strojov a do špecializovaných zariadení.
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HEPU
ROZVODOVÝ SYSTÉM
POD KONTROLOU MECHANIKA
ROZVODOVÝ SYSTÉM JE V AUTOMOBILE JEDNÝM Z TÝCH PRVKOV, KTORÉ NEODPÚŠŤAJÚ CHYBY A NEUPOZORŇUJÚ
NA BLÍŽIACU SA PORUCHU. OKREM TOHO JE TAKÝ ODOLNÝ AKO JEHO NAJSLABŠÍ PRVOK. TO TREBA MAŤ PRI VÝBERE
VHODNEJ OPRAVNEJ SADY VŽDY NA PAMÄTI.
MENÍTE VODNÉ ČERPADLO ALEBO ÚPLNE
CELÝ ROZVODOVÝ SYSTÉM?
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide
o dve navzájom nesúvisiace opravy. Ak
vodné čerpadlo preteká, prípadne ak došlo
k jeho zadretiu – meníme čerpadlo; ak sme
najazdili určitý počet kilometrov – meníme
celý rozvodový systém. V praxi sú však tieto
komponenty navzájom veľmi úzko spojené
– vodné čerpadlo je najčastejšie poháňané
rozvodovým remeňom a mechanici, ktorí pri
výmene čerpadla nechcú riskovať poruchu
celého systému, čoraz častejšie menia
spolu s čerpadlom aj celý rozvodový systém
(obzvlášť, ak je pri tejto oprave potrebná
„demontáž” celej prednej časti vozidla).
Na druhej strane je zrejmé, že pri výmene
rozvodového systému treba vymeniť aj
čerpadlo poháňané rovnakým remeňom.
Samotné čerpadlo je takým dôležitým
prvkom tejto „skladačky”, že sa neoplatí šetriť
na jeho kvalite, prípadne kupovať súpravy
pozostávajúce z lacných neoriginálnych
náhradných dielov. Rozvodový systém
a vodné čerpadlo sú ako pracujúce srdce
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automobilu, preto stojí za to investovať
do profesionálnej a vysokokvalitnej opravnej
sady s vodným čerpadlom HEPU, o ktorú je
už dlhé roky medzi mechanikmi obrovský
záujem a veľmi často je pri objednávaní
náhradných dielov „výrobkom číslo jeden”.
VÝMENA REMENICE UŽ NESTAČÍ
O výmene komponentov rozvodového
systému sa toho v posledných rokoch
nahovorilo a napísalo veľa. Technickí tréneri
výrobcov zorganizovali desiatky, ak nie
stovky odborných školení určených pre
mechanikov. Mechanici sa často na svojich
vlastných chybách presvedčili, že sa za cenu
zdanlivo ušetrených niekoľkých desiatok
eur neoplatí riskovať generálnu opravu
motora, problémy spojené s reklamáciami
alebo stratu reputácie. Mohlo by sa zdať,
že časy, keď sa mechanik pýtal vodiča, či
má spolu s remeňom vymeniť aj remenicu,
sú už dávno preč. Bohužiaľ, to tak ale nie je.
Stále sa opakujú situácie, v ktorých mechanik
vymení len remeň, považujúc ostatné časti
rozvodového systému za "ako nové". Na tento
problém sa môžeme pozrieť z rôznych

hľadísk. Prvým je ekonomická samovražda:
ak je cena remeňa približne 60 – 80 EUR,
koľko bude stáť mechanikom vykonaná
práca? Suma 100 EUR bude maximálnou,
akú zákazník akceptuje. Pri výmene celej
sady za 150 – 200 EUR bude teda suma 70
EUR za vykonanú prácu priam akciovou
cenou. Z ekonomického hľadiska zostane
mechanikovi väčší zisk z marže generovanej
vymenenými časťami, ak zákazníkovi
ponúkne výmenu celej sady. Teoreticky sa
to zdá byť samozrejmosťou, prečo to teda
mechanici nerobia aj v praxi? Ako obvykle
dôvodov je niekoľko. Najčastejším je však...
nedostatočná komunikácia so zákazníkom.
A tu práve prichádza do úvahy druhý aspekt,
tak nenávidený mnohými poskytovateľmi
servisných služieb – tzn. schopnosť dobre
predať svoje znalosti. Vodič nemusí vedieť,
že okrem remeňa treba vymeniť všetky s ním
spolupracujúce prvky. Mechanik by mal
byť schopný (a aj ochotný) mu to vysvetliť
a predstaviť všetky nebezpečenstvá, najmä
finančné, ktoré vodičovi hrozia napríklad pri
zadretej remenici. Drvivá väčšina vodičov

starých remeníc, napínacej kladky alebo
vodného čerpadla sa nevyhnutne musí
skončiť nákladnou poruchou. A tak teraz
prechádzame k tretiemu aspektu, ktorým
je zbytočné riziko či dokonca profesionálna
hlúposť. Ak odborné know-how a procedúry
výrobcu hovoria o výmene celého
rozvodového systému (v drvivej väčšine
treba vymeniť aj vodné čerpadlo), prečo
potom idú niektorí proti prúdu a riskujú
zbytočné náklady na opravu motora?
Zdanlivé dočasné úspory sú neprimerané
vzhľadom na to, aké veľké riziko hrozí.
Reklamácia je vždy nepríjemnou
a stresujúcou záležitosťou, ktorá si vyžaduje
naozaj veľké úsilie a umenie, ak sa chce z nej
človek dostať z nepoškodenou reputáciou.
Väčšina autodielní má, samozrejme, svoju
hospodársku činnosť poistenú, ale peniaze
nie sú všetko – v dnešných časoch každý
rozumný majiteľ autodielne vie, že jeho
najväčším kapitálom sú predovšetkým
zákazníci – spokojní, vracajúci sa
a odporúčajúci servis svojim známym.

sa po získaní takýchto informácií bude
riadiť pokynmi mechanika a bude chcieť
vymeniť aj zvyšné prvky systému. Všetko, čo
potrebujete, aby ste zákazníka presvedčili,
je len chvíľa na rozhovor a správne
predstavenie argumentov.
Oponenti rozhovorov so zákazníkmi budú,
samozrejme, oponovať, že zákazník chce čo
najlacnejšiu službu, že auto ide na predaj
alebo že "on jazdí len málo a pomaly".
Všetci však veľmi dobre vieme, že sú to
len pohodlné (pre obe strany) výhovorky.
To majiteľ autoservisu musí rozhodovať
o tom, ako majú vyzerať ním ponúkané
služby, nakoľko on ručí za ich kvalitu, on
rozhoduje o tom, akým spôsobom bude
oprava vykonaná a aké diely budú počas
nej vymenené. V súčasných automobiloch
(a opravy automobilov z 80-tych rokoch sú
čím ďalej tým zriedkavejšie) je motor tak
citlivým, krehkým a jemných ústrojenstvom,
že výmena remeňa a ponechanie

V ére všadeprítomných sociálnych sietí
a internetu má nespokojný zákazník
neobmedzený priestor na zverejnenie
svojho názoru a ohodnotenie služieb
poskytovaných daným servisom. Všetky
štúdie navyše ukazujú, že negatívne
názory zdieľame s oveľa väčšou
pravdepodobnosťou než tie pozitívne... a,
bohužiaľ, na negatívne informácie a senzácie
tiež častejšie klikáme. Možno že jeden alebo
niekoľko takýchto názorov nepoškodí našu
povesť, ale ich tucet, prípadne niekoľko
desiatok už môže mať vážny dopad na naše
podnikanie...
PREČO SA OPLATÍ VYBRAŤ ZNAČKOVÉ
OPRAVNÉ SADY?
Ako urobiť službu výmeny rozvodového
systému službou, na ktorú rýchlo
zabudneme? Predovšetkým vždy meníme
celý systém. Nielen remeň, vodné čerpadlo,
remenicu, napínač, ale všetky montážne
a doplnkové komponenty, ktoré sú súčasťou
danej sady. Každý z nás počul o poruchách
systému v motoroch TDI spôsobených
roztiahnutým závitom napínacej kladky.
To je práve najväčšou výhodou značkovej
sady: nájdeme v nej všetky diely potrebné
na výmenu celého systému. K tomu sa

pridáva pohodlie (jedna oprava – jedna
škatuľka) a jednoduchší postup v prípade
eventuálnej reklamácie (všetky použité diely
pochádzajú od jedného dodávateľa).
Pred každou výmenou rozvodového
systému sa treba dobre pripraviť – treba
mať sadu na zaistenie pohyblivých častí
(čoraz častejšie sa dajú prenajať od svojho
dodávateľa) a podrobné montážne pokyny
s popisom toho, ako nastaviť jednotlivé
kolesá na značkách, čo je nesmierne
dôležité, ako aj uťahovacími momentami,
ktorými treba jednotlivé skrutky dotiahnuť.
Samozrejme, treba skontrolovať aj
stav ozubenia kolies. Ak je nadmerne
opotrebované, prípadne ak na ňom vidíme
stopy mechanického poškodenia, kolesá
treba bezpodmienečne vymeniť.
HEPU XT–PROFESSIONAL – NOVÉ,
ROZŠÍRENÉ KOMPLETNÉ ROZVODOVÉ SADY
Firma HEPU sa zavedením rozvodových sád
XT-Professional rozhodla ísť o krok ďalej.
Sady sú doplnené reťazou a napínačom
(naftové motory Ford, PSA 1.6 a 2.0),
prípadne nastavovačmi vačkových hriadeľov
pre benzínové motory Opel.
Kompletná opravná sada je riešením,
ktoré uľahčuje prácu mechanikov (jedna
kompletná opravná sada) aj distribútorov
(optimalizácia skladu – jedna škatuľa
na polici namiesto dvoch, troch). Zavedenie
sád HEPU XT-Professional do ponuky
spoločnosti Inter Cars je ďalšou etapou
zameranou na minimalizáciu rizika prípadnej
reklamácie. Všetky diely použité na výmenu
rozvodového systému pochádzajú
od jedného osvedčeného dodávateľa. Ďalším
aspektom je akési „vynútenie“ výmeny
všetkých častí rozvodového systému
naraz – to je, samozrejme, výhodou ako pre
mechanika, tak aj pre majiteľa vozidla.
Súčasné motory vyžadujú osobitnú
pozornosť a prísne dodržiavanie intervalov
údržby. Zdanlivé a malé úspory nie sú
dôvodom, pre ktorý by sa oplatilo riskovať
závažnú poruchu celého motora. Tak ako
sme kedysi nabádali k výmene remeníc
a napínacích kladiek a nielen samotného
remeňa, tak teraz upozorňujeme na potrebu
výmeny všetkých súčasti navzájom
spolupracujúcich v rozvodovom systéme.

KOMPLETNÁ OPRAVÁRSKA SADA JE RIEŠENÍM UĽAHČUJÚCIM PRÁCU MECHANIKA
AJ DISTRIBÚTORA – JEDNA ŠKATUĽA NA POLICI NAMIESTO DVOCH ČI TROCH.
Nižšie sú uvedené príklady indexov a ich použitie:
PK08010XT – KOMPLETNÝ ROZVODOVÝ SYSTÉM CITROEN C4, C4 GRAND PICASSO I, C4 I,
C4 PICASSO I, C5 II, C5 III, C8, JUMPY; FIAT SCUDO, ULYSSE; FORD C-MAX, FOCUS C-MAX,
FOCUS II, GALAXY 2.0D 10.03PK08030XT - KOMPLETNÝ ROZVODOVÝ SYSTÉM CITROEN
BERLINGO, C2, C3 I, C3 PICASSO, C4, C4 GRAND PICASSO I, C4 I, C4 PICASSO I, C5 II, C5
III, JUMPY, XSARA PICASSO; FORD C-MAX 1.6D/2.0D 10.03PK09020XT - KOMPLETNÝ
ROZVODOVÝ SYSTÉM CITROEN C4 GRAND PICASSO I, C4 II, C4 PICASSO I, C5 III, C8, DS4,
DS5, JUMPY; FIAT SCUDO; FORD C-MAX II, FOCUS III, GALAXY, KUGA I 2.0D/2.0DH 03.06
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ZF AFTERMARKET

BRZDOVÉ DOŠTIČKY ELECTRIC BLUE
V SEPTEMBRI 2018 PREDSTAVILA FIRMA ZF AFTERMARKET NOVÝ VÝROBOK
ZNAČKY TRW, ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ A URČENÝ PRE ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ.
Pri strategickom pokrytí 97% európskeho
parku elektrických automobilov (vrátane
modelov ako Tesla či Nissan Leaf) sa
mesiac od jeho premiéry odhadovaný
dopyt po tomto produkte neustále zvyšuje.
Portfólio brzdových doštičiek známych
ako Electric Blue sa rozšíri o produkty
pre hybridné vozidlá, ktoré sú už vo fáze
testov. TRW Electric Blue je nová séria
výrobkov pre elektrické vozidlá, dokonale
vystihujúca vysoko inovatívny prístup
spoločnosti ZF Aftermarket k trhom
budúcnosti. Nová generácia brzdových
doštičiek TRW sa vyznačuje výrazným
znížením hluku vo vnútri vozidla a znížením
prašnosti brzdového obloženia. Portfólio
produktov, ktorých premiéra sa uskutočnila
v septembri 2018 na veľtrhu Automechanika
v nemeckom Frankfurte, už pokrýva 97%
európskeho parku elektrických automobilov
vrátane takých modelov ako Tesla či Nissan
Leaf. Vývoj programu neustále napreduje
a jeho ďalším krokom je doplnenie
ponuky o produkty určené pre hybridné
vozidlá, ktoré sú už vo fáze testovania.
V nasledujúcich mesiacoch po jej ukončení
bude nová séria výrobkov uvedená na trh.
ODOLNÉ, TICHÉ A TESTOVANÉ Z HĽADISKA
FAKTORU NVH
Výskum v prípade elektrických vozidiel
poukázal na obavy o bezpečnosť
vyplývajúce z faktu, že tieto vozidlá
nevytvárajú hluk. Z hľadiska pohodlia
vodiča sú však hluk generovaný
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jednotlivými komponentami a vibrácie
prenikajúce do kabíny vozidla neprípustné.
Skúšky preukázali, že v prípade dielov TRW
Electric Blue vyrobených z revolučného
nového materiálu je úroveň faktora NVH
(hluk, vibrácie a namáhavosť) nižšia, ak
tieto diely spolupracujú so špeciálnou
viacvrstvovou podložkou a ak sú
potiahnuté vrstvou potláčajúcou hluk.
MENIACA SA KRAJINA
Automobilový svet sa mení. Spoločnosť ZF
odhaduje, že do roku 2030 budú výlučne
elektrické alebo hybridné vozidlá tvoriť
približne tretinu všetkých automobilov
vyrábaných na svete. Na takéto čísla majú
veľký vplyv stratégie nabádajúce vodičov,
flotily a samosprávne celky, aby kupovali
automobily s nulovými emisiami.
Zóny s nízkymi emisiami existujú
v súčasnosti v 200 európskych
mestách.
Príklad Londýna ukazuje,
aký by mohol byť ďalší krok
– ide totiž o prvé mesto, ktoré
zaviedlo zónu „ultranízkych“ emisií.
V niektorých autoservisoch je neustále
zrýchľujúci sa presun od konvenčných
vozidiel k tým elektrickým dôvodom
na obavy. Spoločnosť ZF Aftermarket
aktívne ovplyvňuje podobu budúceho
nezávislého trhu s dielenským vybavením,
pripravujúc školenia, ktoré umožnia
mechanikom oboznámiť sa s technológiami

súvisiacimi s vysokonapäťovými systémami
a bezpečnosťou pri práci s elektrickými
komponentmi.
"Elektrické vozidlá sú už tu a už tu aj
zostanú,“ konštatuje Helmut Ernst,
prezident spoločnosti ZF Aftermarket. –
Distribútori a autoservisy, ktoré sa týmto
zmenám prispôsobia, budú dlhodobými
lídrami odsúdenými na úspech. Vďaka veľmi
populárnym školeniam spoločnosti ZF
Aftermarket
o vysokonapäťových systémoch môžu
naši klienti a partneri rýchlo získať kľúčové
zručnosti a kvalifikácie, nevyhnutné
na zvládnutie komplexných technológií
budúcnosti už v počiatočnej fáze
ich implementácie.

sachsprovenperformance.com

V KAŽDOM PROSTREDÍ.
PRE KAŽDÚ VÝZVU.

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

OSVEDČENÝ VÝKON

PREVODOVKY
S DVOJITOU SPOJKOU
NA CESTE ZA ÚSPECHOM
PODOBNÝ ÚSPEŠNÝ PRÍBEH AKO
V PRÍPADE DVOJHMOTNÉHO
ZOTRVAČNÍKA SA UŽ NIEKOĽKO
ROKOV PÍŠE AJ V PRÍPADE
PREVODOVIEK S DVOJITOU
SPOJKOU. DVOJITÉ SPOJKY
VYNIKAJÚCIM SPÔSOBOM
SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY TRHU
Z HĽADISKA POHODLIA
A VÝKONU. VÝRAZNOU MIEROU
VŠAK ZÁROVEŇ PRISPIEVAJÚ
K ZNÍŽENIU SPOTREBY PALIVA
A EMISIÍ CO2.
Technológia dvojitej spojky pochádza zo
sveta motoristického športu, kde sa vďaka nej
podarilo dosiahnuť prielom v prevádzkových
schopnostiach prevodového ústrojenstva.
V aktuálne vyrábaných vozidlách má takéto
riešenie mnoho výhod – vďaka dynamickej
zmene rýchlostného stupňa dochádza
k zníženiu spotreby paliva a motor vždy
pracuje v optimálnom rozsahu otáčok.
Zatiaľ čo sa do nových automobilov stále
častejšie montujú manuálne prevodovky,
dvojité spojky predstavujú technológiu,
ktorá si medzi zákazníkmi získava neustále
sa zväčšujúcu dôveru. Kľúčovými trhmi sú
Európa a Čína. Znamená to, že v nasledujúcich
rokoch sa zvýši počet opráv opotrebovaných
prvkov dvojspojkových prevodoviek, čím sa
otvorí nové pole pôsobnosti autoservisov,
ktoré budú môcť ťažiť z komplexných
technologických znalostí značky LuK.
Spoločnosť Schaeffler dodáva na trh
s výrobkami OEM suché dvojité spojky
od roku 2008 a mokré dvojité spojky
od roku 2014. Bohaté skúsenosti firmy
prinášajú úžitok v prípade opravárenských
riešení, ktoré odborníci spoločnosti
Schaeffler vyvíjajú pre trh s náhradnými
dielmi. Vďaka súprave LuK RepSet 2CT
je spoločnosť Schaeffler lídrom na trhu
v oblasti riešení pre opravu suchých
dvojitých spojok a teší sa z 85%-ného
pokrytia celosvetového trhu automobilov
so suchými dvojitými spojkami. Vysoká
kvalita dielov a ich perfektné prispôsobenie
zaručujú, že opravu je možné vykonať
rýchlo, jednoducho a profesionálne.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE
ZJEDNODUŠENIE OPRÁV
PREVODOVÉHO ÚSTROJENSTVA
Ako špecialista v oblasti spojok a ložísk má
spoločnosť Schaeffler odborné znalosti
nielen v oblasti pohonných a prevodových
systémov. V dnešných prevodových
ústrojenstvách sa nachádzajú milióny
produktov firmy Schaeffler. Sú medzi nimi
valivé ložiská ozubených kolies, čeľusťové
spojky, komponenty synchronizátorov
a ďalšie prvky prevodového systému. V roku
2017 spoločnosť Schaeffler vyrobila a dodala
na trh s výrobkami OEM vyše 2,1 miliardy
dielov. Experti spoločnosti Schaeffler
preanalyzovali na základe svojich odborných
znalostí z takých oblastí, ako prenos
pohonu, opotrebovanie komponentov
a zaťaženie, akému čelia prevodovky, tisíce
prípadov poškodenia prevodového systému.
Na základe výsledkov z týchto analýz sa
im podarilo špecifikovať niekoľko
komponentov, ktoré

zodpovedajú za väčšinu prípadov zlyhania
prevodoviek. Dospeli k záveru, že po výmene
len týchto konkrétnych dielov nie je
nutné meniť celú prevodovku, respektíve
vykonávať jej komplikovanú opravu
v špecializovanom servise prevodoviek.
Firma Schaeffler tak vďaka novej súprave
LuK GearBOX umožňuje opravy prevodoviek
v každom autoservise. Opravárska sada
LuK GearBOX obsahuje nielen diely, ktoré
je nutné vymeniť, ale aj všetky nevyhnutné
montážne prvky. Okrem toho sa v každej
škatuli nachádza aj zrozumiteľný návod
opisujúci celú výmenu krok po kroku, vďaka
ktorému môže každý autoservis vykonávať
opravu prevodovky úplne samostatne.
Sada LuK GearBOX je v súčasnosti jediným
komplexným riešením pre opravy tohto
typu na trhu dostupným na nezávislom trhu
s náhradnými dielmi.

Vďaka sade LuK RepSet 2CT je Schaeffler jedinou spoločnosťou na nezávislom trhu s náhradnými
dielmi, ponúkajúcou riešenia pre opravu suchých dvojitých spojok. Sada obsahuje dvojitú spojku
a všetky prvky potrebné na vykonanie opravy navrhnuté tak, aby navzájom dokonale spolupracovali.
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DOBRE NAVRHNUTÉ

Inovácia, ktorá vyniká.
Pred viac ako 130 rokmi vynašiel zakladateľ spoločnosti FAG Friedrich Fischer guľový mlyn. To bolo
základom, na ktorom sme postavili kvalitu výroby našich ložísk, a ktorú sa každodenne snažíme
zlepšovať a zdokonaľovať – pre našich zákazníkov, ako aj pre seba samých.
Viac informácií nájdete na:
www.schaeffler.sk/aftermarket

SYSTÉMY RIADENIA

FIRMY BOSCH

PLNE PREVÁDZKYSCHOPNÝ SYSTÉM
RIADENIA MÁ KĽÚČOV Ý V ÝZNAM
Z HĽ ADISK A BEZPEČNOSTI JAZDY.
OPL ATÍ SA PRETO V YBERAŤ V ÝROBKY
V YSOKEJ KVALITY.

Ak dôjde k poruche čerpadla posilňovača
riadenia, možno ho vymeniť za nové
alebo výrobcom repasované. Obe riešenia
poskytujú záruku správnej prevádzky
komponentu. Akékoľvek neprofesionálne
repasovanie predstavuje riziko opätovného
zlyhania v krátkom časovom období.
Firma Bosch vyrába vo svojich továrňach
rôzne typy čerpadiel:
▸ klasické čerpadlá
▸ regulované čerpadlá
▸ čerpadlá pre elektrohydraulické systémy
▸ tandemové čerpadlá

Čerpadlá posilňovača riadenia
Čerpadlá systému riadenia uľahčujú riadenie vďaka hydraulickým systémom riadenia.

Tieto výrobky sú dostupné ako nové
alebo výrobcom repasované, pričom si
súčasne zachovávajú kvality originálneho
vybavenia. Firma Bosch je dodávateľom
systémov riadenia určených pre prvomontáž
v automobiloch mnohých popredných
výrobcov, vrátane nemeckých a talianskych
športových automobilov.
O nové čerpadlá posilňovača riadenia je
na poľskom trhu stále väčší a väčší záujem.
Čerpadlá sa pomerne často vymieňajú
v úžitkových a dodávkových vozidlách, ktoré
sú intenzívne prevádzkované pri vysokých
zaťaženiach. Veľmi populárnym modelom je
preto čerpadlo KS00000664 pre Mercedes
Sprinter. Veľký záujem bol v roku 2018 aj
o čerpadlo KS00000157 určené pre Audi A4.
Po najazdení veľkého počtu kilometrov,
prípadne počas opravy po kolízii, môže
byť potrebné vymeniť prevod riadenia.
V ponuke spoločnosti Bosch sú dostupné
tak tradičné hydraulické, ako aj moderné
elektrické prevody riadenia, napríklad
model KS00001020 určený pre BMW X5.
Elektrický motor, na rozdiel od tradičného
hydraulického čerpadla posilňovača riadenia,
spotrebúva energiu len vtedy, keď sa
otáčajú kolesá. Elektrický posilňovač navyše
podporuje aktívne riadenie, ktoré následne
umožňuje funkciu asistenčných systémov.
Firma Bosch v oblasti rozvoja systémov
riadenia dlhé roky spolupracovala so
spoločnosťou ZF LS. Výskum, rozvoj a výroba
pokračujú od roku 2015 pod značkou Bosch
v rámci spoločnosti Bosch Automotive
Steering.
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Elektrické prevody riadenia
Zaisťujú efektívnu a presnú prevádzku prevodu riadenia a poskytujú možnosť pripájania
asistenčných systémov vodiča. Ich dodatočnou funkciou je poskytovanie možnosti
čiastočnej alebo úplnej automatizácie jazdy.

Hydraulické prevody riadenia
Klasické prevody riadenia sa vyznačujú vysokou presnosťou a spoľahlivosťou.

FIRMA BOSCH V OBLASTI ROZVOJA SYSTÉMOV RIADENIA DLHÉ ROKY
SPOLUPRACOVALA SO SPOLOČNOSŤOU ZF LS. VÝSKUM, ROZVOJ A VÝROBA
POKRAČUJÚ OD ROKU 2015 POD ZNAČKOU BOSCH V RÁMCI SPOLOČNOSTI
BOSCH AUTOMOTIVE STEERING.

HLADKÝ A TICHÝ CHOD
REMEŇOVÉHO SYSTÉMU

Vysokokvalitné súčasti pohonu
remeňového systému
Napínač klinového remeňa zaisťuje jeho správne napnutie a znižuje napätie v systéme. Kompenzuje
zmeny spôsobené teplotnou rozťažnosťou materiálov alebo zaťažením motora, ako aj zmeny v dôsledku
opotrebovania častí.
Efektívne riešenia
▶ Napínacia kladka s vonkajšou častou z ocele alebo plastu
▶ V závislosti od použitia, jednoduché alebo dvojité guľôčkové ložiská
▶ Predpätá pružina zaisťuje správne napnutie klinového remeňa
www.bosch.sk

MODEL Z ROKU 2004, MOTOR 1,2 L 44KW, PO ČÍSLO
MOTORA 2533528, KÓD MOTORA 188.A4.000 PRI
POUŽITÍ SADY ROZVODOVÉHO REMEŇA S VODNÝM
ČERPADLOM CT999WP1.
Fiat Panda II, vyrábaný do roku 2012 v Poľsku,
je jedným z najobľúbenejších automobilov
na trhu. Malá, ale päťdverová karoséria,
praktická a pri prevádzke nenáročná – to
je dôvod, prečo je o tento model na trhu
stále veľký záujem. V tomto článku sa vás
odborníci z ContiTech PTG pokúsia previesť
správnou demontážou a montážou všetkých
komponentov rozvodového systému, tak
aby práca pri výmene celého rozvodového
systému v motore 188.A4.000 neviedla
k nákladným reklamáciám a aby prebiehala
iba v presne naplánovaných termínoch
s použitím sady rozvodového remeňa
s vodným čerpadlom CT999WP1.

ČASŤ 1

VÝMENA ROZVODU

FIAT PANDA II

s motorovým olejom alebo chladivom.
Dodržiavajte uťahovacie momenty
predpísané výrobcom vozidla.

POZOR: Pred odpojením akumulátora
si zapíšte alebo zapamätajte kód rádia.
Demontujte systém pomocného remeňa,
pravé predné koleso a podbeh kolesa, horný
a spodný kryt rozvodového ústrojenstva
a remenicu kľukového hriadeľa. Zaistite
a podoprite motor. Demontujte podperu
motora a následne odstráňte upevňovacie
skrutky konzoly podpery motora (obr. 2).
Vypustite chladiacu kvapalinu.

2. Tester napnutia remeňa ContiTech BTT Hz
DEMONTÁŽ – ROZVODOVÝ REMEŇ
1. Referenčné značky nastavte do polohy
GMP prvého valca.
2. Značka (zárez) na kolese vačkového
hriadeľa na cca 9-tej hodine musí byť
zarovnaná so zárezom v hlave valcov
(obr. 3).

PRÍPRAVNÉ PRÁCE:
Identifikujte vozidlo pomocou kódu motora.
Vo vozidle boli montované dva rôzne typy
motorov. Rozlišovacím znakom je uzáver
plniaceho hrdla oleja. Uzáver môže byť guľatý
alebo štvorcový. V tomto článku sú popísané
práce v prípade motora so štvorcovým
uzáverom plniaceho hrdla oleja (obr. 1).

3. Skontrolujte polohu kľukového hriadeľa.
Značka kľukového hriadeľa (zárez) sa
musí zhodovať so značkou (zárezom)
na kryte motora na cca 9-tej hodine
(obr. 4).
DÔLEŽITÉ: Správna výmena rozvodu
by mala zahŕňať všetky komponenty
spolupracujúce s rozvodovým remeňom,
t.j. napínacie kladky, vodiace kladky, vodné
čerpadlo a všetky ostatné prvky poskytnuté
výrobcom vozidla (skrutky, matice, tesniace
materiály).

Odpojte akumulátor vozidla. Po odstránení
rozvodového remeňa neotáčajte kľukovým
hriadeľom ani vačkovým hriadeľom. Ak
nie je uvedené inak, motor otáčajte v jeho
normálnom smere otáčania (v smere
hodinových ručičiek). Motor otáčajte IBA
pomocou ozubeného kolesa kľukového
hriadeľa a nie pomocou iných ozubených
kolies. Kontrolné a nastavovacie činnosti
vykonávajte iba vtedy, ak je motor studený.
Nedovoľte, aby sa remeň dostal do kontaktu
so škodlivými materiálmi, napríklad
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Výrobca odporúča uskutočniť výmenu
rozvodového remeňa v súlade
s organizačným číslom 10489 každých
120 000 km alebo raz za 10 rokov. Čas
potrebný na výmenu je 1,6 hodiny.
Rada: Klinový remeň sa musí vymeniť
súčasne s rozvodovým remeňom. Aby sa
predišlo poškodeniu a zbytočným nákladom,
opätovná montáž už raz demontovaného
remeňa sa neodporúča.
PRE SPRÁVNU MONTÁŽ JE NEVYHNUTNÉ
NASLEDUJÚCE ŠPECIÁLNE NÁRADIE:
1. Napínací kľúč so sadou ContiTech Tool Box
V02/4

4. Uvoľnite maticu napínacej kladky
a uvoľnite napnutie rozvodového remeňa.
5. Odstráňte rozvodový remeň.

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

GEOMETRIA ZAVESENIA KOLIES
ČOMU VENOVAŤ
POZORNOSŤ POČAS
JEJ KONTROLY
A PRI NASTAVOVANÍ?
Pojem geometria zavesenia kolies sa
vzťahuje na súbor parametrov, ktoré určujú
polohu a pohyb kolesa vzhľadom k zemi.
Vplýva na stabilitu vozidla a na to, ako sa
ovláda. Ide o určitý kompromis medzi tým,
aby sa vozidlo s istotou viedlo na rovnej
ceste a tým, aby umožňovalo dobrú
ovládateľnosť v zákrutách. Parametre
geometrie (napr. uhol odklonu kolies) je
možné upraviť – najčastejšie v športových
automobiloch určených pre driftovanie –
neštandardným spôsobom, čo umožňuje
získať požadované správanie sa vozidla
za určitých podmienok. V tradičných
"civilných" automobiloch však musia
byť tieto parametre nastavené v súlade
s normami stanovenými výrobcom vozidla.
„Najdôležitejším parametrom geometrie
kolies je ich zbiehavosť. Určuje vzájomné
nastavenie kolies jednej nápravy.
Najjednoduchšie sa to ilustruje pri pohľade
na vozidlo zhora. Aj keď sa to nezdá, kolesá
prednej nápravy sú len zriedkavo navzájom
rovnobežné. V skutočnosti je uhol ich
zbiehavosti v rozpätí od -3 do +3 stupňov.
Zbiehavé kolesá (tzv. kladná zbiehavosť)
sú orientované mierne smerom „k sebe”.
Na nastavenie zbiehavosti kolies slúži
spojovacia tyč riadenia, ktorú je možné
príslušným spôsobom predĺžiť alebo skrátiť,”
vysvetľuje Tomasz Ochman, Technical
Support Provider vo firme SKF.
Ďalším parametrom geometrie kolies je
uhol odklonu kolesa. Vo väčšine prípadov je
mierne záporný. Znamená to, že pri pohľade
priamo spredu sú kolesá svojimi hornými
časťami naklonené mierne k sebe, v tvare
písmena „V”. Pri takomto odklone vonkajšie
kolesá vozidla pri vstupe do zákruty
priliehajú k povrchu vozovky celou šírkou
svojich pneumatík. Zlepšuje to priľnavosť
kolesa pri zmene smeru jazdy. Vždy treba
dodržiavať normy stanovené výrobcom,
ktorý už vo fáze výroby vozidla určuje
najlepšie možné parametre geometrie pre
dané vozidlo.
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Bohužiaľ, v najnovších automobiloch je
možnosť nastavenia uhlu odklonu kolesa
čoraz zriedkavejšia. To isté platí aj pre
ďalšie dva parametre, ktoré je možné
zmerať iba na stroji: príklon osi otočného
čapu riadenia a záklon osi čapu riadenia.
Vo väčšine prípadov môžeme tiež zmerať
uhol natočenia kolies. Výrobcovia často
uvádzajú rozdiel uhlov osí natočenia kolies,
keď je vnútorné koleso vytočené do daného
uhla (napr. 20 alebo 30 stupňov). Tento
rozdiel umožňuje posúdiť stav riadiaceho
lichobežníka.
„Nesprávne nastavená geometria
kolies má veľa negatívnych následkov.
Najzávažnejšími sú zvýšená spotreba
paliva z dôvodu väčšieho valivého odporu
kolies, nerovnomerné opotrebovanie
pneumatík a dodatočný tlak na jednotlivé
prvky systému riadenia a zavesenia kolies,
čo urýchľuje ich opotrebovanie. Preto nikdy
nepodceňujte žiadne príznaky naznačujúce,
že s geometriou kolies nie je všetko
v poriadku. Je to tiež dôležité v moderných
automobiloch vybavených napr. systémom
na udržiavanie jazdného pruhu. Nikto by
sa asi nechcel dostať do situácie, v ktorej
automobil intenzívne skoriguje jazdnú dráhu
z dôvodu parametrov geometrie kolies
uložených v ECU pamäti, líšiacich sa však
od tých skutočných. Ďalším problémom
je predĺženie brzdnej dráhy. Auto, ktoré
sa nepohybuje pozdĺž svojej osi symetrie,
sa zastaví oveľa neskôr, ako by malo,“ radí
Tomasz Ochman.
Procedúru nastavenia geometrie kolies
začíname tým, že skontrolujeme, či sú
všetky kolesá správne nahustené vzduchom.
Následne zdvihneme auto a skontrolujeme
prípadnú vôľu v odpružení. Ak zistíme
vôľu, nemá zmysel nastavovať zbiehavosť
kolies, nakoľko ihneď ako auto opustí
autoservis, geometria kolies sa po jeho
zaťažení vráti späť na nesprávne hodnoty.
Pred začiatkom práce treba, ak to výrobca
odporúča, aplikovať požadované zaťaženie

vozidla a vykompenzovať hádzavosť ráfikov.
„Kompenzácia hádzavosti je nevyhnutná
najmä z hľadiska eliminácie chýb
skresľujúcich skutočný obraz roviny otáčania
daného kolesa v porovnaní s tým, ako to
registruje meracie zariadenie. Príčinou
takéhoto rušenia môže byť ohnutie ráfika
(disku) v bode jeho kontaktu s držiakom, čo
spôsobuje tzv. axiálnu hádzavosť. Podobné
chyby môžu byť dôsledkom nepresného
priliehania upevňovacích prvkov meracích
hlavíc k ráfikom, prípadne dôsledkom
poškodenia upevnenia týchto prvkov. V praxi
je mimoriadne ťažké úplne eliminovať
axiálnu hádzavosť, v dôsledku čoho mnohí
výrobcovia pripúšťajú jej toleranciu na úrovni
1 mm,“ hovorí ďalej Tomasz Ochman.
Niektorí výrobcovia odporúčajú pred
nastavením geometrie dodatočne automobil
zaťažiť umiestnením príslušnej záťaže
na konkrétnych miestach vo vnútri vozidla.
Cieľom je priblížiť skutočné podmienky
používania automobilu v cestnej premávke.
Každá osoba vo vozidle predstavuje jeho
dodatočné zaťaženie, čo do istej miery
ovplyvňuje sily prenášané na prvky
systému riadenia a zavesenia kolies. Najprv
nastavujeme geometriu zadnej náprave (ak
je to možné), pretože aj keď sa to nezdá,
práve táto náprava určuje tzv. geometrickú
os jazdnej dráhy.

Súpravy reťazových rozvodov
(VKML)
Objavte najlepšiu ponuku na trhu.
Stále viac automobilov disponuje technologicky vyspelými reťazovými
rozvodovými systémami. Za normálnych okolností by mala reťaz vydržať celý
cyklus životnosti vozidla, ale znečistenie oleja či nedostatočne dôkladné pravidelné
prehliadky môžu spôsobiť jej predčasné opotrebovanie. Ako SKF chceme pomôcť
automechanikom využívať výhody tejto rozvíjajúcej sa oblasti trhu.
Naše súpravy k rozvodovým reťaziam:
• sú vhodné pre najobľúbenejšie modely európskych automobilov
• obsahujú všetky potrebné súčiastky ako ozubené kolieska, napínače
a tesnenia

Namontovaná istota
www.vsm.skf.com

PROBLEMATIKA DVOJHMOTOVÉHO ZOTRVAČNÍKA (DMF):
Zostať pri DMF alebo prejsť na konvenčný zotrvačník?
Tržby z predaja spojok osobných
automobilov odhadom predstavujú
približne 4% z celkovej hodnoty trhu
s náhradnými dielmi. Ak zvážime intervaly
opráv (priemerne 4), u spojky je to 5x
menej ako v prípade bŕzd (priemerne 20).
Za predpokladu, že v jednej krajine je 10
miliónov vozidiel, za jeden rok prebehnú
2 milióny opráv bŕzd a iba 400 tisíc opráv
spojok. V skutočnosti je však oprava spojky
zložitejšia a časovo náročnejšia (nákladná
práca a náhradné diely). Včasná oprava
spojky je s ohľadom na náklady úspornejšia.
Od uvedenia dvojhmotového zotrvačníka
na trh neustále prebieha diskusia o jeho
výhodách i nevýhodách. Zotrvačník je
predmetom mnohých rozporov, ktoré
sa týkajú výhod súvisiacich s nákladmi
na údržbu. Toto riešenie, napriek
nespochybniteľným výhodám systému
a s tým súvisiacim pohodlím vodiča,
je tiež problematické a veľmi ťažko sa
odhaduje počet najazdených kilometrov
kvôli rozdielnosti štýlu a podmienok jazdy.
Počet najazdených kilometrov hrá hlavnú
úlohu. Nemožno očakávať rovnaké intervaly
údržby dvojhmotového zotrvačníka v nových
automobiloch, ktoré práve vyšli z továrne,
a ojazdených vozidlách z autobazáru.
Do úvahy je nutné vziať fakt, že doba
životnosti úmerne klesá so zhoršujúcim sa
stavom vozidla. Existuje mnoho dôvodov:
stav motora (nepravidelné otáčanie
kľukového hriadeľa, stav vstrekovačov,
úroveň plnenia valcov atď.), stav prevodovky
alebo upevnenie hnacej jednotky
(prevodovka, gumené uloženie motora).
Všetky uvedené faktory vniesli zmätok
medzi vodičov, no najmä medzi tých, ktorí
jazdia dlhé vzdialenosti v hustej mestskej
doprave. Ďalej potom medzi vodičov, ktorí
uprednostňujú jazdu s úsporou pohonných
hmôt pri nízkych otáčkach motora a tých,
ktorí si uvedomili, že po oprave spojky
nedokázali prejsť rovnaký počet kilometrov
do ďalšej opravy s novo vymeneným
dvojhmotovým zotrvačníkom a spojkou.
Potom začneme uvažovať: "Čo máme robiť,
aby sme sa vyhli zvyšujúcim sa nákladom
na opravy spojky?"
Spoločnosť Valeo, popredný predstaviteľ
technológie spojky pre prvovýrobu, ako
jediný dodávateľ ponúka ucelený sortiment
pre dve rôzne konštrukcie systémov
zotrvačník – spojka, ktoré zákazníkovi
umožňujú vybrať si vhodný produkt.
Prvým produktom je klasický dvojhmotový
zotrvačník, ktorý odporúčame do relatívne
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nových vozidiel pri priemernom počte
najazdených kilometrov v kombinovaných
podmienkach (mesto a diaľnice) a tiež pre
tých, ktorých nepresvedčila nová konštrukcia
K4P, ktorá prevádza dvojhmotový zotrvačník
na klasický systém zotrvačníka. Systém,
ktorý bol prvýkrát použitý pred viac ako
desiatimi rokmi v taxislužbe v Madride.
Sada K4P nahrádza dvojhmotový zotrvačník
klasickým zotrvačníkom v kombinácii
s inovatívnym typom spojky, ktorá je
vybavená lamelou s vysoko efektívnym
tlmičom torzného kmitania – podobným
tlmičmi v dvojhmotovom zotrvačníku.
Tento systém nahrádza drobnú nevýhodu
v akustike a pohodlí a zabezpečuje správnu
funkčnosť systému spojky – zotrvačníka,
rovnako ako je to v systéme DMF. Zároveň
sa vyznačuje modernou tepelnou
a mechanickou odolnosťou, vďaka ktorej
sa dá vyhnúť drahým a časovo náročným
opravám ako pri dvojhmotovom zotrvačníku.
To je dôvod, prečo je tento typ klasického
zotrvačníka, ktorý bol použitý pri K4P,
vynikajúcim riešením pre vodičov, ktorí trávia
na cestách veľa času (napr. vodiči taxislužby
alebo ľahkých úžitkových vozidiel).
Toto riešenie ocenia tiež vodiči, ktorí
uprednostňujú jazdu na spotrebu pri nízkych
otáčkach motora a nechcú prispôsobovať
štýl jazdy, aby predĺžili životnosť
dvojhmotového zotrvačníka. Navyše
ide o vynikajúce riešenie pre ojazdené
vozidlá, ktoré už nie sú v perfektnom stave,
a vozidlá z bazáru. Za zmienku stojí tiež
fakt, že jednotlivé sady K4P boli navrhnuté
v špičkových výskumných centrách
spoločnosti Valeo individuálne tak, aby
zodpovedali požadovaným spôsobom
využitia. Pritom boli brané do úvahy
charakteristiky motora, citlivosť hnacieho
ústrojenstva atď. Kvalitu im teda nemožno
uprieť rovnako ako technický pokrok tohto
systému.
Na trhu koluje veľa skreslených informácií,
ktoré systém K4P hania. V tomto článku sa
vám pokúsime poskytnúť ucelený obraz
a pravdivo vysvetlíme rozdiely medzi
oboma typmi systémov, pričom žiadny
z nich nebude presadzovaný. Rozhodnutie
nechávame čisto na zákazníkovi. Viac sa
však zameriame na technológiu K4P, pretože
je relatívne nová a veľa informácií sa o nej
nevie. Tým sú potom vyvolávané ďalšie
otázky.
Ako sme už spomenuli, dvojhmotový
zotrvačník má nepochybne niekoľko

významných výhod, napr. veľmi plynulý
prenos krútiaceho momentu z motora
do prevodovky a lepšie jazdné a akustické
pohodlie – tlmenie torzných vibrácií,
pričom sú prevodovka aj vodič od týchto
vibrácií plne izolovaní. Na druhej strane
však plne funguje iba za učitých jazdných
podmienok a nehodí sa ku každému štýlu
jazdy. Schopnosť tlmenia sa vypočítava
pri úplne nových motoroch a ďalších
vlastnostiach systémov – najmä z tohto
dôvodu sa ľudia sťažujú na životnosť
dvojhmotového zotrvačníka. Príčinou
je trochu jeho zložitejšia konštrukcia,
ktorá obsahuje mnoho komponentov
vystavených tepelnému a mechanickému
poškodeniu, a tým dochádza k predčasnému
opotrebovaniu. Výrobca odporúča určitý
štýl jazdy, aby sa životnosť dvojhmotového
zotrvačníka predĺžila. Nie všetci z nás však
budú meniť štýl jazdy len kvôli tomu, aby
sme predĺžili životnosť DMF.
Na jednej strane výrobcovia automobilov
prichádzajú s "inteligentnými" systémami,
aby sa vozidlo prispôsobilo nášmu štýlu
jazdy, na druhej strane sa ale zároveň
v prípade spojky musíme prispôsobovať
my. Niektorým ľuďom to nevadí alebo im
to dokonca vyhovuje, ale ostatných to skôr
obťažuje a túto skutočnosť neakceptujú.
Z technického hľadiska je hlavným
rozdielom medzi systémami dvojhmotového
zotrvačníka a K4P poloha tlmičov torzných
vibrácií. Pri systéme K4P už tlmič nie je
súčasťou dvojhmotového zotrvačníka,
ale bol pridaný na lamelu spojky. Nejde
o bežný tlmič, ale o tlmič, ktorý bol špeciálne
upravený pre K4P.
Nová poloha tlmičov pri systéme K4P
spôsobuje iné vlastnosti hnacej jednotky
s ohľadom na rezonancie (viď obrázok nižšie).
Rezonancie sa objavujú v inom rozmedzí
otáčok motora než pri DMF. Jednotlivé
systémy hnacej jednotky sa vyznačujú určitým
koeficientom prenosu krútiaceho momentu
– T (tzv. prenosnosť), čo je pomer medzi
úrovňou vibrácií v prevodovke a úrovňou
vibrácií v motore. Ak je tento koeficient vyšší
ako 1, znamená to vyššiu úroveň hluku pri
systéme prevodovka – spojka.
Potom je veľmi dôležité udržať tento
koeficient pod hodnotou 1. V prípade
dvojhmotového zotrvačníka boli tieto
rezonancie posunuté na hranici voľnobehu
motora, ale najnižšie hranice sa stále
objavujú v prevádzkových otáčkach
motora. Pri K4P sa rezonancia objavuje

v prevádzkových otáčkach motora (okolo
2000 ot./min), ale ich rozsah je menší,
takže je nimi hnacia jednotka ovplyvnená
iba nakrátko (všeobecne len pri zrýchlení

– iba keď motor prekračuje túto hranicu
otáčok), keďže ekonomická jazda (pod 2000
ot./min) a bežná alebo diaľničná jazda (nad
2000 ot./min) sa pohybujú mimo rozsahu

rezonancie. Pri dvojhmotovom zotrvačníku
zažíva vodič pri ekonomickej jazde neustále
vibrácie, ku ktorým nedochádza až pri
vyšších otáčkach. ▼

Dôležitým faktorom je schopnosť izolovať
torzné vibrácie vytvárané motorom
a kľukovým hriadeľom. Princíp motora
s vnútorným spaľovaním spôsobuje
nepravidelné otáčanie kľukového hriadeľa,
ktoré je charakteristické torznými
vibráciami. Tento proces bol ešte posilnený
redukciou objemu motorov a znížením počtu
valcov (najmä pri nepárnom počte valcov),
čo sa priamo spája s frekvenciou, poradím
a počtom zdvihov, stavom systémov
vstrekovania či zapaľovania (pokiaľ nie
je rozdiel vo valcoch). Účinnosť tlmičov
dvojhmotového zotrvačníka a K4P je veľmi
podobná a nie je možné povedať, ktorý zo
systémov je v tomto ohľade lepší a účinnejší.
Tento princíp bol vyobrazený na grafe
nižšie. Hlavným výsledkom je fakt, že sa
na otáčkomere ukáže 950 ot./min, ale
v skutočnosti je kľukový hriadeľ predmetom
nepravidelného torzného zrýchlenia
a oneskorenia v rozmedzí 850 – 1100 otáčok
za minútu. K tomuto dochádza viac ako
desaťkrát za sekundu a my pociťujeme
vibrácie. V nižšie uvedenom príklade tlmiče
redukujú takmer 50% vibrácií. ▶

NIŽŠIE JE VYOBRAZENÝ PRÍKLAD NAŠEJ PONUKY
PRE OBĽÚBENÝ MOTOR VAG 2.0 TDI. DMF 836224
+ 826731 VS K4P 835153
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Prebehlo veľa diskusií o predčasnom
opotrebení dvojhmotového zotrvačníka, pri
ktorom je interval opráv (s ohľadom na celý
modul DMF + spojka) o 60% vyšší, než je to
v prípade K4P. Faktom tiež zostáva, že veľmi
záleží na faktore, ktorým je tepelná odolnosť
dvojhmotového zotrvačníka. Ak sa vrátime
k nášmu príkladu, kedy sa oscilačné vibrácie
objavujú pri jazde s nízkymi otáčkami
motora, sú tieto vibrácie nepriamou príčinou
predčasného opotrebovania dvojhmotového
zotrvačníka. Vibrácie majú negatívny dopad
a preťažujú pružinové tlmiče, čo spôsobuje

väčšie tepelné zaťaženie. Oblúkové pružiny
používané ako tlmiče pri systéme DMF
sú spárované s ďalšími dielmi s klzným
uložením a odstredivá sila zvyšuje trenie
medzi týmito dvoma prvkami. Preťaženie
tlmičov sa prejavuje vyššou teplotou
a predčasným opotrebovaním pružín, čo
ovplyvňuje vlastnosti dvojhmotového
zotrvačníka a schopnosť tlmiť vibrácie.
Ako už bolo spomenuté, tlmiče pracujú
v mazivovom kúpeli a mazivo, ktoré je
súčasťou mechanizmu dvojhmotového

zotrvačníka (zmes bola pripravená
špeciálne pre DMF) má bod skvapnutia
(strata kompozície) na hranici 300 °C.
Prakticky nie je dosiahnutie takej teploty
pri systéme dvojhmotového zotrvačníka
nič nepravdepodobného. Teplota, ktorá
sa objavuje počas tlmenia vibrácií alebo
pravidelného štartovania motora, sa zvyšuje
a blíži k tejto úrovni. Ak pridáme záber /
uvoľňovanie spojkového pedála v krátkej dobe
(napríklad pri snahe vymaniť sa zo šmyku
na snehu), teplota bude vyššia – niekedy
dokonca aj dvojnásobne. ▼

Táto situácia vedie k prehriatiu maziva,
ktoré je príliš blízko k treciemu povrchu
dvojhmotového zotrvačníka. Toto je
prvý krok k strate ochrany mazivom
a rýchlejšiemu prehrievaniu celého
dvojhmotového zotrvačníka. Často je
výsledkom celkové zlyhanie torzných
tlmičov (trhliny), a teda aj strata schopnosti
dvojhmotového zotrvačníka tlmiť vibrácie.
V prípade spojky K4P tento problém
nenastáva, pretože torzné tlmiče sú
umiestnené na lamele spojky a sú
dodatočne izolované trecím materiálom
lamely. Tá absorbuje len asi 10% tepla
a zvyšok je prenášaný na zotrvačník
a prítlačný kotúč. V tomto riešení sa
nenachádza mazivo ani ďalšie prvky ako sú
diely s klzným uložením v dvojhmotovom
zotrvačníku. Tento systém chráni tlmiče a pri
používaní spojky nehrozí prehriatie.
Ďalšou súčasťou dvojhmotového
zotrvačníka, ktorá podlieha rozsiahlemu
opotrebovaniu, je ložisko (v tomto prípade
však hovoríme skôr o mechanickom
zaťažení – najmä v prípade axiálnych
ložísk, ktoré nie sú schopné zvládnuť
bočné zaťaženie). Ložiská v dvojhmotových
zotrvačníkoch umožňujú vzájomne opačné
otáčanie primárnej a sekundárnej hmoty.
V dvojhmotovom zotrvačníku sa používajú
dva typy ložísk – axiálne a guličkové.
Oba typy sa veľmi často opotrebovávajú
v dôsledku opotrebovania hnacieho hriadeľa
alebo drážkovania náboja lamely. Ide o jeden
z dielov, pri ktorých je doba životnosti
priamo závislá na štýle a podmienkach
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jazdy. Systém K4P, ktorý využíva klasický
zotrvačník, tieto ťažkosti nemá.
Test spotreby paliva vozidiel vybavených
systémami dvojhmotového zotrvačníka
a K4P je porovnateľný, takže podľa tohto
hľadiska sa nedá riadiť.
Spoločnosť Valeo je výrobcom oboch
spojkových systémov pre moderné motory,
čím sa snažia pokryť dopyt celého trhu
v súvislosti s dvojhmotovým zotrvačníkom.
Spoločnosť Valeo ponúka systémy DMF aj
K4P pre nezávislý trh s náhradnými dielmi
rovnako ako pre priamych dodávateľov, čím
dáva svojim zákazníkom možnosť voľby.
Veľmi dôležitý je fakt, že systém K4P je

určený na použitie len tam, kde toto riešenie
a prechod z dvojhmotového zotrvačníka
prináša vodičom nejaké výhody (ktoré boli
preukázané mnohými laboratórnymi testami
a v bežných jazdných podmienkach).
Je zrejmé, že oba systémy majú svoje
výhody a nevýhody. Ich ponukou poskytuje
spoločnosť Valeo svojim zákazníkom
možnosť voľby.

VALEO FullPack TM

...
aký môže byť dvojhmotný
zotrvačník spoľahlivý

Využite výhody unikátnej konštrukcie Valeo FullPack™
Odolný dvojhmotný zotrvačník s valivým ložiskom

Unikátna lamela s vysoko efektívnym obložením – HEC
Spoľahlivo tesniace CSC, najlepšie v triede

POSÚDENIE STAVU TLMIČOV PRUŽENIA
TLMIČE PRUŽENIA SÚ KĽÚČOVÝM PRVKOM SYSTÉMU ZAVESENIA KOLIES. ICH SPRÁVNA ČINNOSŤ PRIAMYM SPÔSOBOM
OVPLYVŇUJE BEZPEČNOSŤ VOZIDLA NA CESTE. TECHNICKÝ STAV TLMIČOV PRUŽENIA JE POČAS JAZDY VEĽMI DÔLEŽITÝ,
NAKOĽKO OVPLYVŇUJE SPRÁVANIE SA VOZIDLA PRI VYKONÁVANÍ RÔZNYCH JAZDNÝCH MANÉVROV A PRI JEHO RIADENÍ.
Tlmiče plnia niekoľko veľmi dôležitých
a zásadných funkcií. Ich hlavnou úlohou
je tlmenie vibrácií s cieľom poskytnúť
cestujúcim v aute čo najväčší komfort.
Udržiavajú nepretržitý kontakt kolies
s povrchom vozovky, čo je nesmierne
dôležité pri brzdení, nakoľko to v prípade
dobrého technického stavu brzdového
systému zaručuje vysokú účinnosť brzdenia.
Zaručujú tiež správnu činnosť elektronických
bezpečnostných systémov, ako sú ABS alebo
ESP. Bezchybný technický stav týchto prvkov
zlepšuje ovládateľnosť vozidla pri zatáčaní
a pri náhlej zmene smeru jazdy, stabilizujúc
vozidlo a znižujúc jeho bočné nakláňanie.
Je očividné, že bezpečná jazda bez správne
pracujúcich tlmičov pruženia nie je možná.
Podľa odhadov jazdí na Slovensku asi 12
miliónov osobných automobilov. Napriek
výraznému zlepšeniu kvality ciest sa
jednotlivé prvky zavesenia kolies a ich
odpruženia prirodzeným spôsobom
opotrebovávajú, v dôsledku čoho je treba
ich meniť. Veľmi dôležité je pritom vykonať
takúto výmenu včas.
KYB odporúča kontrolovať technický stav
zavesenia kolies a tlmičov pruženia vozidla
systematicky, každých 20 000 km, vždy
počas sezónnej výmeny pneumatík a pred
dlhšími dovolenkovými cestami. Aj keď si
mnoho ľudí myslí, že s diagnostikou tlmičov
pruženia nie je v zásade žiaden problém,
v skutočnosti to vyzerá úplne inak. Zo
skúseností vieme, že veľa áut na našich
cestách jazdí s opotrebovanými tlmičmi
pruženia. Ukazuje sa totiž, že posúdenie ich
technického stavu nie je také jednoduché,
ako sa môže zdať.
V mnohých prípadoch je na zistenie
akýchkoľvek nezrovnalostí potrebné
vykonať pri technických kontrolách rôzne
dodatočné činnosti a príslušné procedúry.
Veľmi dôležité sú patričné skúsenosti
a nevyhnutné dielenské znalosti mechanika.
Jednou zo základných kontrolných činností
pri kontrole systému zavesenia kolies
a ich odpruženia je vizuálne zhodnotenie
stavu jednotlivých prvkov systému. Je
to určitý úvod pred ďalšími inšpekčnými
a opravárenskými prácami. Mechanik môže
počas vizuálneho hodnotenia diagnostikovať
a vyhodnotiť voľným okom viditeľné
poškodenie tlmiča, kvalifikujúce daný tlmič
na výmenu.
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V PRÍPADE TLMIČOV PRUŽENIA
VENUJTE POZORNOSŤ:
▸ únikom oleja, ktoré sú z hľadiska
správnej činnosti tlmičov nebezpečné,
majú deštruktívny vplyv na ich
výkonnostné parametre a silu

▸p
 oškodeniu dorazov odpruženia, ktoré
môže viesť k poškodeniu ventilov vo
vnútri tlmiča a k poškodeniu piestnice
a jej vedenia s olejovým tesnením

▸ poškodeniu chrómového povrchu
piestnice (bočné opotrebenie,
odlupovanie, praskliny), ktoré veľmi
často vedie k úniku oleja a k nesprávnej
funkcii tlmiča pruženia
▸p
 oškodeniu upevňovacích prvkov
tlmiča odpruženia (napr. dolných
a horných upevňovacích objímok
tlmiča nárazov, prípadne horných
montážnych podložiek), zaisťujúcich
správne pripojenie tlmiča ku karosérii
a podvozku vozidla, ktoré môže priamo
zapríčiniť rýchlejšie opotrebenie tlmiča
nárazov a viesť k jeho poškodeniu

▸ zahĺbeniam na puzdre tlmiča nárazov,
ktoré bránia jeho správnej činnosti
a obmedzujú pohyb piestnice v plnom
rozsahu

▸p
 oškodeniu pružín odpruženia (korózia,
praskliny, korózne triesky), ktoré môže
viesť k bočnému odieraniu piestnice
a jej tlmiča, ako aj k jej poškodeniu
a ovplyvneniu svetlej výšky vozidla,
komfortu pri jazde a riadení

▸ poškodeniam krytu piestnice, ktoré
môžu viesť k trvalému poškodeniu
jeho chrómového povrchu a olejového
tesnenia, čo následne môže
spôsobiť netesnosti.

ALTERNÁTOR DENSO PORAZIL V TESTOCH KVALITY
KONKURENČNÝ ALTERNÁTOR
FIRMA DENSO OTESTOVALA ALTERNÁTOR
ZNAČKY X* V SÚLADE S KONŠTRUKČNÝMI
NORMAMI DENSO (DDS).

a na výrobu spojov v ráme regulátora. Firma
DENSO na rozdiel od tohto výrobcu využíva
na spojenie fázy statora a usmerňovača
zváranie metódou TIG a v prípade rámu
regulátora bodové zváranie vždy s použitím
bezolovnatých zváracích spájok.

VIAC INFORMÁCIÍ
Viac informácií o alternátoroch DENSO
nájdete na webovej stránke www.denso-am.
pl alebo v katalógu TecDoc

CIEĽOM VYKONANÝCH TESTOV BOLO PRESKÚMAŤ VÝKONNOSŤ A ŽIVOTNOSŤ
ALTERNÁTORA X A PREANALYZOVAŤ ZLOŽENIE ZVÁRANÝCH SPOJOV.
ALTERNÁTOR X NEVYHOVEL ANI JEDNÉMU Z TROCH TESTOV, ZATIAĽ ČO
VÝSLEDKY ALTERNÁTORA DENSO VŽDY PREKRAČOVALI ŠTANDARDY DDS.
TEST VÝKONNOSTI
Alternátor bol na účely testu najprv
zahriaty na správnu prevádzkovú teplotu
a po dobu 30 minút sa otáčal rýchlosťou
5 000 otáčok za minútu. Následne sa otáčky
v priebehu 60 sekúnd menili z hodnoty
1 000 ot./min na hodnotu 10 000 ot./min, pri
okolitej teplote 25 °C alebo 90 °C. Hodnota
otáčok súvisí s otáčkami alternátora,
v prípade ktorých 1 800 ot./min zodpovedá
voľnobežným otáčkam motora, zatiaľ čo
5 000 ot./min zodpovedá normálnym
otáčkam motora počas jazdy.
Podmienkou pre úspešné ukončenie
testu bolo splnenie alebo prekročenie
štandardov DDS pre výstupný výkon
v každom zo štyroch testovacích scenárov.
Výstupný výkon alternátora X v žiadnom
z uskutočnených testov nespĺňal požiadavky
štandardu DDS. Navyše sa v alternátore
X roztopila izolačná živica rotora, čo býva
častou príčinou predčasného zlyhania
alternátorov. Na druhej strane, alternátor
DENSO prekročil kritéria výkonnosti podľa
štandardu DDS v každom teste.

TEST ŽIVOTNOSTI
S cieľom zanalyzovať životnosť alternátora
firma DENSO zvyšovala a znižovala jeho
otáčky v rozsahu od 0 do 22 500 ot./min.
Test alternátora prebiehal pri teplote 90 °C
v 20-sekundových cykloch:
1 sekunda zrýchľovania, 9 sekúnd pri
otáčkach 22 500 ot./min, 1 sekunda
spomaľovania a 9 sekúnd pri otáčkach 0 ot./
min. Pre úspešné absolvovanie testu nesmel
výstupný výkon alternátora po 45 000 vyššie
opísaných cykloch klesnúť o viac ako 10%.
Nesmelo, samozrejme, dôjsť k žiadnemu
mechanickému poškodeniu ani k prasknutiu
zváraných prvkov.
Alternátor značky X zlyhal už po 1 227
cykloch v dôsledku prasknutia jedného
z vinutí rotora. Test sa teda v prípade
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tohto alternátora nepodarilo dokončiť.
Po demontáži sa zistil kontakt medzi
rotorom a vinutím, ku ktorému došlo
v dôsledku deformácie jedného z pólov
rotora a prasknutím izolačnej živice v mieste
spojenia. Zistené poruchy sú potvrdením
toho, že testovaná jednotka značky X má
veľmi krátku životnosť, ktorá zodpovedá
približne 6 mesiacom prevádzky. Alternátor
DENSO, na opačnej strane, nevykázal počas
približne 90 000 cyklov žiadne známky
zlyhania, čo je zárukou približne 15-ročnej
bezporuchovej prevádzky. K mechanickému
poškodeniu môže dôjsť po cca 130 000
cykloch v dôsledku poškodenia zváraných
spojov ventilátora.

ANALÝZA ZLOŽENIA ZVÁRANÝCH
SPOJOV
V poslednom teste bolo pomocou
skenovacieho elektrónového mikroskopu
(SEM) a röntgenového analyzátora (EDX)
preskúmané chemické zloženie zváracích
spájok použitých v alternátore značky X.
SEM poskytuje detailné obrazy vo vysokom
rozlíšení, zatiaľ čo EDX slúži na identifikáciu
chemických prvkov obsiahnutých vo vzorke
materiálu. Aby bolo zváranie v súlade nielen
so štandardami DDS, ale predovšetkým
s európskou legislatívou, materiály, ktoré
sa pri zváraní používajú, nesmú obsahovať
olovo. V alternátore značky X však test aj
napriek tomu potvrdil prítomnosť olova
a cínu v zváracej spájke.
Európske právne predpisy zakazujú
používanie týchto ťažkých kovov v takých
komponentoch ako alternátory najmä
vzhľadom na ich nízku mechanickú pevnosť
a nízku teplotu topenia, čoho následkom
môže byť zvýšenie rizika požiaru. V minulosti
takmer všetky zvary obsahovali olovo.
Obavy o bezpečnosť však vyústili k tomu, že
dnes sa vyžaduje použitie spájok bez obsahu
olova. Dodatočným potvrdením nízkej
kvality alternátora X je využitie spájkovania
na spojenie fázy statora a usmerňovača

* Meno výrobcu bolo za účelom
zabezpečenia jeho anonymity zmenené.

LOCTITE® HY 4070
Univerzálne lepidlo – rýchle
vytvrdnutie, vysoko odolný spoj

Aplikácie
Pre tých, ktorí sa zaoberajú opravami
a údržbou vozidiel, je táto novinka
univerzálnym riešením pre akékoľvek
výzvy v oblasti opravárenstva. Toto
inovatívne lepidlo je jednotkou vo svojej
triede. Vďaka novej patentovanej hybridnej
technológii kombinuje najlepšie vlastnosti
konštrukčných a sekundových lepidiel
pre dosiahnutie vysokej pevnosti spoja,
rýchlosti a odolnosti.
LOCTITE® HY 4070 ako hybridné lepidlo
výrazne prekoná možnosti tradičných
lepidiel a otvára tak dvere novým
aplikáciám a riešeniam. Ide o ideálne
univerzálne lepidlo pre opravovne karosérií.
HY 4070 svojou univerzálnosťou môže byť
jediným lepidlom, ktoré budete potrebovať.
Uľahčí a zlacní všetko, čo robíte. Jediný
produkt pre široký záber aplikácií. Jeho
zloženie vyžaduje minimálne označenie
nebezpečenstva, takže manipulovať
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s ním je bezpečnejšie ako s mnohými
alternatívnymi produktmi.
Ponúka vysoko kvalitný výkon v extrémnych
prostrediach a náročných podmienkach.
Pomáha minimalizovať skladové
zásoby, obmedziť čakanie na náhradné
diely a urýchliť opravy. Zaisťuje fixáciu
dielov počas 60 sekúnd a 2-minútové
vytvrdzovanie na väčšine materiálov.
Obzvlášť dobre funguje na väčšine plastov,
na kombinácii plast/kov a na gumených
materiáloch. Ak aplikácia zahŕňa medzery
až 5 mm medzi lepenými povrchmi
z rôznych materiálov, je HY 4070 pri dobrej
životnosti statického mixéra 3 až 4 minúty
obzvlášť efektívne. Kľúčovým atribútom je
schopnosť lepidla vytvoriť veľmi pevný spoj,
ktorý odolá nárazom a deformáciám.

Medzi typické aplikácie patria opravy
držiakov kapoty a svetlometov, až
po opravu nárazníkov a upevnenie
mriežok. LOCTITE® HY 4070 možno tiež
použiť na vyplnenie hlbokých škrabancov
a škrabancov na dieloch z ľahkých zliatin
pred prelakovaním.

Výhody
▸ l epí takmer akýkoľvek materiál
▸u
 ltrarýchle dosiahnutie manipulačnej
pevnosti (<60s)
▸v
 yplňovanie medzier so šírkou až 5 mm
▸n
 ekvapkajúca gélová konzistencia
▸v
 ytvára pevný odolný spoj

Balenie
Predáva sa v 11 g baleniach pre okamžité
použitie (obsahuje 4 ks statického mixéra)
a v 45 g baleniach (dostupné od októbra).
Viac info na www.udrzbavozidla.sk

www.skusloctite.sk

BOSAL SA MENÍ NA ORIS

Bosal zmienia znak towarowy na ORIS

ZMENA LOGA ŤAŽNÝCH SYSTÉMOV
Szanowni Państwo:
A BATOŽINOVÝCH BOXOV

Jak już wiecie – Grupa Bosal sprzedała dywizję Automotive Carrier and Protection Systems (ACPS) – dział zajmujący
się produktami z grupy zaczepów kulowych, bagażników, platform do przewozu rowerów firmie Tower Brook Capital
Spoločnosť Bosal vlani predala divíziu, ktorá
názvu je dôsledkom stratégie, ktorú strany
spôsobom, sme sa rozhodli vytvoriť novú
Partners.
sa zaoberala výrobou a distribúciou ťažných
vyvinuli pri uzatváraní zmluvy. Zároveň
indexovú databázu s predponou „ORIS“.
hákov, príslušenstva pre ťažné zariadenia,

však upozorňujeme, že všetky výrobky

Po sprístupnení výrobkov v sklade výrobcu

boxovrozpoczynamy
a prepravných plošín.
komponenty
ponúkané
spoločnosťou
ACPS na
pod
novou
značkou ORIS
budú staré
Zbatožinových
tego powodu
procesazmiany
znaku
towarowego
z Bosal
ORIS
i dotyczy
to całości
oferty produktoindexy
BOSAL
systematicky
sťahované
Novým
majiteľom
sa
stala
spoločnosť
zostávajú
v
takej
podobe,
v
akej
boli
predtým
wej. W najbliższej przyszłości będziecie mogli Państwo zauważyć wprowadzane zmiany w zakresie
pakowania, oklejaACPS (Automotive Carriers and Protection
využívané v produktoch firmy Bosal.
z ponuky a nahradzované novými. Práce
nia
czy oznaczania
produktów, gdzie zamiast logo Bosal widoczny będzie ORIS.
Systems)
so sídlom v Nemecku.
budú prebiehať postupne a budú trvať

sal zmienia znak towarowy na ORIS

Spoločnosť Inter Cars preto tiež zahájila
do polovice budúceho roka.
Spoločnosť
ACPS
sa
stala
vlastníkom
celej
proces
zmeny
ochrannej
známky
Zwracamy jednocześnie uwagę, że wszystkie oferowane przez nas produkty oraz komponenty pozostaną takie, jak
z BOSAL na ORIS. S cieľom vykonať
Príklad zmien: BOS050-823 (INDEX BOSAL)
infraštruktúry a s tým získala aj prístup ku
były
dotychczas wykorzystywane i stosowane
w produktach formy Bosal. Dotyczy
to również stosowanych numerów
všetkým výrobným technológiám. Zmena
túto zmenu jasným a transparentným
-> ORIS050-823 (INDEX ORIS)

referencyjnych, kodów EAN czy zawartych w TecDoc informacji produktowych.

osal sprzedała dywizję Automotive Carrier and Protection Systems (ACPS) – dział zajmujący
czepów kulowych, bagażników, platform do przewozu rowerów firmie Tower Brook Capital
Stará
Bosal
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STEINHOF PREDSTAVUJE

INOVATÍVNY MECHANIZMUS AUTOMATICKÉHO
ODNÍMANIA ŤAŽNEJ GULE
"Mechanizmus Steinhof W-10 najnovšej
generácie je produktom, aký automobilový
trh ešte nikdy predtým nevidel. Teší nás,
že po dlhých mesiacoch špecializovaného
výskumu a testov môžeme našim
zákazníkom odovzdať inovatívne riešenie,
ktoré má v nadchádzajúcich rokoch šancu
stanoviť
v tomto odvetví štandard. Chceme ukázať,
že používanie ťažného zariadenia môže byť
jednoduché

Firma Steinhof uvádza na trh ťažné
zariadenie s automaticky odnímateľnými
ťažnými hákmi s guľami s označením W-10.
Mechanizmus najnovšej generácie sa
bude vyrábať v desiatkach konfigurácií, čo
znamená, že ho bude možné montovať vo
väčšine vyrábaných automobilov. Vďaka
ergonomickej páke je demontáž ťažnej
gule neobyčajne ľahká a rýchla, trvá iba
pár sekúnd a nevyžaduje použitie žiadnej
fyzickej sily alebo náradia.
Sada obsahuje montážne puzdro a v ňom
blokovanú guľu. Montážne puzdro
v podobe monolitického odliatku z odolnej
liatiny je neoddeliteľne spojená so
štruktúrou vozidla. Vo väčšine prípadov
je ukrytá pod nárazníkom. Ťažná guľa je
kombináciou oceľového zápustkového
výkovku s oceľovým valcom ukončeným
štandardizovanou guľou. Samotné spojenie
týchto dvoch prvkov je vykonané metódou
trecieho zvárania, ktoré zaručuje 100%nú opakovateľnosť a najvyššiu pevnosť
produktu. Mechanické vlastnosti takto
získaného spoja sú rovnaké ako vlastnosti
spájaných prvkov. Každé spojenie
automaticky kontroluje zváračka. Vnútri
v guli sa nachádza blokovací mechanizmus
ovládaný pákou umiestnenou na pravej
strane ťažného háka.

hák s guľou v zásuvke,“ vysvetľuje Monika
Majchrowicz, riaditeľka pre rozvoj vo firme
Steinhof.
Náter bajonetovej zásuvky ťažného háka
je nanesený metódou kataforetického
lakovania, ktorá zaručuje nevyhnutné
antikorózne vlastnosti pri minimálnej
hrúbke vrstvy náteru.
Okrem toho sa na bajonetovej zásuvke
nachádza komplet ochranných vrstiev
chrániacich jej vnútro pred znečistením
v momente, keď sa ťažné zariadenie
nepoužíva. To isté platí aj pre zámok
v otočnom gombíku, ktorý je vybavený
špeciálnym uzáverom. Za zmienku stojí
aj vysoká estetika celého mechanizmu,
ktorá umožňuje celkové zladenie celého
ťažného zariadenia so zadnou líniou
karosérie. W-10 získala typové schválenie
ako mechanické spojovacie zariadenie
v súlade s predpismi OSN č. 55.01, vydané
riaditeľom Úradu pre technický dozor
v doprave.

a pohodlné a že montáž môže trvať len
niekoľko sekúnd. Náš mechanizmus
automatického odnímania ťažnej
gule práve toto potvrdzuje,“ uzatvára
Monika Majchrowicz.
Automaticky odnímateľná guľa ťažného háka
▸ vytvorená popredným výrobcom ťažných
zariadení
▸ inovatívne riešenie, jediné svojho druhu
na automobilovom trhu
▸ montáž a demontáž spojovacej gule
ťažného zariadenia ešte nikdy nebola
taká jednoduchá; nie je potrebné žiadne
náradie a trvá len niekoľko sekúnd
▸ estetický vzhľad; celkové zladenie so
zadnou líniou karosérie
▸ guľa vybavená špeciálnymi
zabezpečeniami chrániacimi pred
krádežou
▸ testovaná v extrémnych podmienkach
▸v
 yrábaná v desiatkach konfigurácií
s cieľom zabezpečiť takmer 100%-né
pokrytie trhu
▸e
 urópska homologácia EC ("e")

„Mechanizmus je zaistený proti náhodnému
a nekontrolovanému uvoľneniu dodatočným
zámkom. Pre odňatie ťažného háka s guľou
od vozidla treba stlačiť a potom otočiť
páku. Takéto zabezpečenie chráni pred
náhodným stlačením páky a odpojením
mechanizmu. Mechanizmus je okrem toho
vybavený dodatočným zabezpečením
v podobe kľúča. Montáž ťažného háka
s guľou je rovnako rýchla a jednoduchá.
Stačí len vložiť koncovku ťažného háka
do bajonetovej zásuvky a zľahka ju zatlačiť.
Spúšť umiestnená vo vnútri mechanizmu
uvoľní hlavnú pružinu a zablokuje ťažný
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OVLÁDAČ AUTOMATICKEJ
PREVODOVKY MERCEDES-BENZ
5G-TRONIC od Mercedes-Benz je elektronicky
riadená 5-stupňová automatická prevodovka
s funkciou overdrive. Prevodovka, známa
aj pod číselným označením 722.6, bola na
trh uvedená v roku 1996. Používali ju mnohí
výrobcovia automobilov vrátane firiem
Mercedes-Benz, Chrysler, Jaguar, Jeep,
Dodge alebo SsangYong. V prevodovke sú
použité len tri sady planétových kolies,
pričom riadiaca jednotka riadi výber
jedného z piatich prevodových stupňov
pre jazdu smerom dopredu alebo jedného
z dvoch rýchlostných stupňov pre jazdu
smerom dozadu. Charakteristickou črtou je
hydraulické a elektronické ovládanie. Činnosť
prevodovky riadi šesť solenoidových ventilov
umiestnených na doske ovládača, ktorý sa
nachádza na telese ventilov v prevodovke.
Hydraulické ventily riadia a usmerňujú tlak
oleja pôsobiaci na spojku meniča krútiaceho
momentu, na tri spojky udržujúce zaťaženie
a dve spojky umožňujúce plynulé radenie
prevodových stupňov smerom nahor
a nadol. Vstupné signály pochádzajú z dvoch
snímačov otáčok, z ktorých ani jeden nemeria
priamo otáčky vstupného hriadeľa z motora.
Otáčky motora sa prepočítavajú na základe
informácií z oboch snímačov so zohľadnením
zaradeného prevodového stupňa.

Súčasťou elektronickej dosky sú aj snímače
otáčok. Informácie o otáčkach motora,
polohe škrtiacej klapky a polohe pedála
akcelerátora poskytuje ovládač motora.
Rýchlosť vozidla sa získava zo snímačov
otáčania kolies prostredníctvom modulu
riadenia brzdnej sily. Uskutočňuje sa to
prostredníctvom CAN zbernice. Použitie
CAN zbernice umožňuje prevádzku
integrovaného systému, ktorý napríklad
pri rýchlej jazde v zákrute blokuje zmenu
prevodového stupňa. Riadiaca jednotka
prevodovky zároveň kontroluje senzory
z hľadiska spoľahlivosti nimi odosielaných
signálov a cievky magnetov z hľadiska
správneho vykonávania príslušných povelov.
Porovnaním otáčok motora s otáčkami
vstupného hriadeľa je možné riadiť sklz
meniča krútiaceho momentu. Na základe
otáčok vstupného hriadeľa a kolies sa
monitoruje prevodový pomer a sklz spojky.
Vďaka tomuto riešeniu je možné zohľadniť
aj stupeň opotrebenia pneumatík.
Porovnaním skutočných hodnôt
s hodnotami vyplývajúcimi z modelu
naprogramovaného v riadiacej jednotke je
možné úpravou prevodového tlaku upraviť
opotrebovanie spojok.

4

2

RIADIACA JEDNOTKA
(FEBI 32342) JE ZODPOVEDNÁ
ZA ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE
A KONTROLU VNÚTORNÝCH
PRVKOV PREVODOVKY
1.

2.	
Magnetická cievka upravujúca tlak
vo vedení, riadená moduláciou
šírky impulzu na zemi.

3.

1 -2/4-5 magnetické cievky 12
V umožňujúce zmenu prevodových
stupňov, spojené so zemou
prostredníctvom riadiacej
jednotky prevodovky.

4.

 -4 magnetické cievky 12
3
V umožňujúce zmenu prevodových
stupňov, spojené so zemou
prostredníctvom riadiacej
jednotky prevodovky.

5.

 agnetická cievka upravujúca
M
tlak v spojke meniča krútiaceho
momentu, riadená moduláciou
šírky impulzu na zemi.

6.

 -3 magnetické cievky 12
2
V umožňujúce zmenu prevodových
stupňov spojené so zemou
prostredníctvom riadiacej
jednotky prevodovky.

7.

 ermetický elektrický konektor
H
(jazýčkový spínač) uzatváraný
magnetom v pieste a presúvaný
riadiacou pákou. Jazýčkový spínač
je za účelom monitorovania
umiestnenia páky v polohe
„P“ a „N“sériovo zapojený do
teplotného senzora. Vďaka tomu
nie je možné motor po zaradení
prevodového stupňa naštartovať.

3
5

1

N3

 2 a N3 sú Hallo snímače,
N
ktoré merajú otáčky dvoch
nezávisle rotujúcich prvkov
a poskytujú informácie o rýchlosti
vstupného hriadeľa.

N2

8.	
Senzor teploty PTC poskytujúci
informácie o teplote
prevodového oleja.

9
8

66

6
2/2019

7

10

9.	
Snímač hladiny prevodového oleja.
10.

 xpanzná zátka olejového
E
okruhu ATF.

Nová úroveň služieb pre
autoservisy a mechanikov

Náš servisný portál je určený
všetkým profesionálom v autoopravárenstve. Pomáha zjednodušiť a zefektívniť ich každodennú prácu tým, že umožňuje
prístup k najnovším katalógovým údajom, technickým informáciám, montážnym návodom
a špecifikáciám pre všetky typy
vozidiel. To všetko prehľadne
a zrozumiteľne.

Registrujte sa zdarma a využívajte tieto výhody:
›	Neobmedzený prístup ku kompletnému

katalógu TecDoc©
	Montážne návody, technické špecifikácie,
plány údržby a normočasy TecRMI©
	Najnovšie produktové a servisné
informácie SCHAEFFLER

›
›

›	Technické brožúry a špeciálne montážne
návody pre sortiment SCHAEFFLER (LuK,
INA, FAG, Ruville)
	NOVINKA: Aktuálna ponuka a online
prihlásenie na technické školenia
SCHAEFFLER

›

Stupeň 01 30 Nm;
Stupeň 02 180°

Šroub(y) řemenice klikového
hřídele (3)

Šroub(y) držáku motoru (2)

(viz obrázek 4)

u bloku motoru 55 Nm

Šroub(y) napínací kladky (4)

(viz obrázek 4)

25 Nm

na karosérii 60 Nm;
u držáku motoru 60 Nm

Ložisko motoru

Montážne návody a neverbálne pokyny

Aktuálne školenia

Obrázek 1

Demontáž
Odpojit mínusový pól baterie.
Zvednout vozidlo.
Demontovat řemen agregátu.
Otočit motor, až bude možné nasadit
blokovací nástroj do setrva čníku. (1)
(viz obrázek 1)

OD EXPERTOV PRE EXPERTOV

1 Blokovací kolík(y) setrvačníku

www.repxpert.cz

Obrázek 2

Vyšroubovat šroub(y) řemenice klikového
hřídele. (3)
Vymontujte řemenici pro klikový h řídel.
(viz obrázek 2)
Odstranit blokovací kolík(y) setrva čníku. (1)
(viz obrázek 1)

Dáta na meranie DMF
LuK č dílu

Max. volný

Max. počet zubů
ozubeného věnce
[počet]

vůle [mm]

415 0099 10
415 0100 10
415 0100 11
415 0102 10
415 0103 10
415 0104 10
415 0105 10
415 0106 10
415 0107 10
415 0108 10
415 0109 10
415 0110 10
415 0111 10
415 0112 10
415 0113 10
415 0114 10
415 0115 10
415 0116 10
415 0117 10
415 0118 10
415 0119 10
415 0120 10
415 0121 10
415 0122 10
415 0123 10
415 0126 10
415 0127 10
415 0130 10
415 0131 10
415 0132 10
415 0134 10
415 0134 11
415 0135 10
415 0136 10
415 0137 10
415 0138 10
415 0139 10
415 0140 10
415 0141 10
415 0142 10
415 0143 10
415 0144 10
415 0145 10
415 0146 10
415 0147 10
415 0148 10

14
10
10
6
16
19
17
10
10
16
15
14
12
16
13
16
16
18
15
17
12
14
18
19
11
16
15
11
16
14
16
16
16
18
16
19
15
20
16
15
14
15
16
16
15
17

5
3
3
2
6
6
5
4
4
6
5
5
5
6
5
5
6
6
6
7
5
5
6
6
4
6
6
4
6
6
6
6
6
7
6
7
6
8
6
6
4
6
5
6
6
7

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.9
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

třecí kotouč
[ano/ne]

počet závitových děr
klikového hřídele [počet]

Montážne videá
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Katalóg TecDoc

Uťahovacie momenty

Vymontovat horní víko sk říně rozvod ů.
Vymontovat spodní víko sk říně rozvod ů.

vodící ložisko
[ano/ne]

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
6
6
6
6
10
7
8
8
8
8
8
8
8
8
10
8
8
8
10
10
8
8
8
8
6
8
8
7
7
10
8
7
6
8

Vymontovat sníma č otá ček. (1)
Kryt ozubeného řemene (2)
(viz obrázek 2)
415 0056 10
VW
60 Nm + 180°
šroub(y)
415 0057Zašroubovat
10
VW řemenice klikového
60 Nm + 90°
(3)
415 0058hřídele.
10
AUDI
60 Nm + 180°
(viz
obrázek
2)
415 0059 10 AUDI / FORD / SEAT / VW
60 Nm + 90°
2 Kryt ozubeného řemene
415 0060 10
MERCEDES-BENZ
45 Nm1+Snímač
90° otáček
:
řemenice
4 Snímací kolo klikového
415 0061Pokyn(y)
10
MERCEDES-BENZ
45 Nm3+Šroub(y)
90°
hřídele
hřídele
magnetu
nesmí být poškozena a45 Nmklikového
415 0062Stopa
10
MERCEDES-BENZ
+ 90°
415 0063 10
MERCEDES-BENZ
45 Nm + 90°
415 0064 10
BMW
120 Nm
415 0065 10
BMW
120 Nm
415 0066 10
MERCEDES-BENZ
45 Nm + 90°
415 0067 10
FORD
87 Nm
415 0068 10
BMW / LAND ROVER
105 Nm
415 0069 10
AUDI
40 Nm + 180°
415 0071 10
AUDI / SKODA / VW
60 Nm + 180°
415 0072 10
PORSCHE
25 Nm + 120°
415 0073 10
MERCEDES-BENZ
45 Nm + 90°
415 0074 10
MERCEDES-BENZ
45 Nm + 90°
415 0075 10
AUDI / VW
60 Nm + 90°
415 0076 10
MERCEDES-BENZ
45 Nm + 90°
415 0077 10
MERCEDES-BENZ
45 Nm + 90°
415 0078 10
AUDI / VW
60 Nm + 180°
415 0079 10
OPEL
45 Nm + 30° + 15°
415 0080 10
VOLVO
45 Nm + 65°
415 0080 11
VOLVO
45 Nm + 65°
415 0081 10
BMW
120 Nm
415 0082 10
BMW
120 Nm
415 0083 10
BMW
105 Nm
415 0084 10
BMW
105 Nm
415 0085 10
BMW
105 Nm
415 0086 10
BMW
105 Nm
415 0087 11
VOLVO
45 Nm + 65°
415 0088
10bezpečný přenos
VW
60 Nm
pro
točivého momentu
při+ 90°
vysokém zatížení
415 0089 10
BMW
105 Nm
Výrobce:
Land
Rover
415 0090
10
RENAULT
60 Nm
415 0091 10
RENAULT
30 Nm + 90°
Model:
Defender
415 0092 10
AUDI / VW
60 Nm + 90°
415 0093
10
BMW
105 Nm
Motory:
415 0094 10
MWM / VW
125 Nm
415 0095 10
MERCEDES-BENZ
45 Nm + 90°
Převodovka:
415 0096
10
OPEL
45 Nm + 30° + 15°
415 0097 10
SSANGYONG
40 Nm + 90°
415 0098 10
MERCEDES-BENZ
40 Nm + 90°
Aktuální přiřazení viz katalog dílů
415 0099 10
HONDA
76 Nm
415 0100 10
NISSAN
103 Nm - 112 Nm
415 0100 11
NISSAN
103 Nm - 112 Nm
Zde
na+rozdíl
415 0102 10
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25 se
Nm
120°od standardního provedení používá více dimenzovaná
samonastavovací spojka.
415 0103 10
VW
60 Nm + 90°
415 0104 10
BMW
Nm
Toto105
řešení
přináší hned několik výhod:
• Vyšší
přenositelný točivý moment (díky tomu nedochází
následek
415 0105
10 předčasné selhání
BMWhnacího ústrojí.
120 Nm

Špeciálne prípravky

Servisné informácie
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Při výměně spojky nebylo doposud možné těmto
nebyly k dispozici náhradní díly s vyšším výkonem.
Společností Schaeffler Automotive Aftermarket byl
speciálně pro tato vozidla vyvinut nový LuK RepSet,

REPXPERT – je obchodná značka spoločnosti Schaeffler Automotive Aftermarket.
ěny vyhrazeny
ly porovnání

přenos točivého momentu za všech provozních
podmínek.

• Výrazně nižší síly na pedálu po celou dobu životnosti
3 / 25
•
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setrvačníkem. Na rozdíl od obvyklého obsahu tato sada obsahuje také
speciálně pro tuto spojku koncipovaný setrvačník.

CASTROL SLÁVI 120 ROKOV INOVÁCIÍ
CASTROL, POPREDNÝ SVETOVÝ VÝROBCA, DISTRIBÚTOR A MARKETÉR ŠPIČKOVÝCH OLEJOV, MAZÍV, PLASTICKÝCH MAZÍV
A SLUŽIEB SPOJENÝMI S AUTOMOBILMI, SLÁVI V TOMTO ROKU 120. VÝROČIE SVOJEJ EXISTENCIE.

Spoločnosť založil v Anglicku v roku
1899 Charles Wakefield pod názvom CC
Wakefield & Company. Pôvodne ponúkala
jeho spoločnosť mazivá pre železnice a pre
ťažké stroje. Wakefield bol ale od začiatku
človekom, ktorý udáva tempo vývoja,
svoju cestu k úspechu videl v nástupe
automobilizmu a rozhodol sa preto pre vývoj
mazív pre automobilové a letecké motory.
Na začiatku 20. storočia preto vyvinula
spoločnosť špeciálne mazivá práve pre tieto
typy motorov, ktoré potrebujú oleje nielen
dostatočne viskózne, aby tak dokázali mazať
motor ihneď od studeného štartu, ale tiež
oleje pracujúce pri veľmi vysokých teplotách.
Nový produkt, vyrobený zo zmesi ricínového
a rastlinného oleja, dostal názov Castrol.

aj u nového rýchlostného rekordu na súši.
Major Henry Segrave bol prvým človekom,
ktorý vyvinul rýchlosť viac ako 320 km/h
v pozemnom vozidle – a 11. marca 1929
ďalej prekonal terajší pozemný rýchlostný
rekord, keď dosiahol rýchlost 372 km/h pri
floridskom Daytona Beach s 23,9 litrovým
motorom v aute nazvanom „The Golden
Arrow“ (Zlatý šíp).
Nasledujúce roky potvrdili, že doménou
spoločnosti sú nielen autá a lietadlá. Keď
bola v roku 1967 spustená na vodu jedna
z najslávnejších zaoceánskych lodí na svete
Queen Elizabeth II, poháňali ju práve mazivá
značky Castrol. Loď urazila na mori viac
ako 9 miliónov kilometrov (čo je viac než 13

MÍĽNIKY SPOLOČNOSTI CASTROL
V PREMENÁCH ČASU
Keď spoločnosť CC Wakefield pomohla
presadiť nový typ motorového oleja, vyvinula
tiež novú metódu, ako získať pozornosť
zákazníkov a upozorniť ich na nový produkt:
bol to sponzoring. Meno Castrol sa začalo
objavovať na transparentoch a práporoch
pri leteckých súťažiach, automobilových
pretekoch a pri pokusoch o prelomenie
pozemných rýchlostných rekordov. Čoskoro
sa Castrol stal najrýchlejším olejom na
svete, bol pri prvom priekopníckom lete cez
Atlantský oceán bez medzipristátia, ako
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ciest zo Zeme na Mesiac a späť) a zviezla
2,5 milióna pasažierov, vďaka čomu sa stala
jednou z najdlhšie slúžiacich expresných
linkových lodí histórie.
V rokoch 1974-1981 stálo meno Castrol
za mnohými z najslávnejších míľnikov
automobilovej rely. Roku 1974 sa spoločnosť
stala hlavným sponzorom Don Capasco
Rally, ktorá tak bola premenovaná na
Castrol International Rally. Preteky sa konali
v Austrálii v lesoch okolo Canberry a prilákal
veľké množstvo návštevníkov. Podujatia sa
zúčastnila rada popredných automobilových
pretekárov aj tímov z Austrálie a Nového
Zélandu a súťažili tu aj šampióni svetovej
rely Ari Vatanen a Stig Blomqvist.

INOVÁCIU MÁ CASTROL V GÉNOCH
Nielen po uplynulých 120 rokov, ale aj dnes
formuje podnikanie spoločnosti Castrol
história priekopníctva a vývoj inovácií,
ktoré napĺňajú potreby aj očakávania
zákazníkov. Rovnako globálne trendy,
ktoré sú pohonom súčasných zmien, ako
je digitalizácia a urbanizácia, iba posilňujú
a akcelerujú zameranie spoločnosti Castrol
na udržateľné a pokročilé technologická
riešenia. Tie ovplyvňujú spôsob konštrukcie
motorov: sú menšie, no napriek tomu
účinnejšie. Uvedený vývoj v konštrukcii
motorov znamená pre olej vyššie nároky
a zvýšené tlaky.
Roku 1983 sa Castrol ako sponzor
a podporovateľ zapojil do týmu Richarda
Nobla, ktorého cieľom bolo prekonať
svetový pozemný rýchlostný rekord. Svoj
cieľ dosiahol 4. októbra 1983 v prúdovom
automobile Thrust 2, ktorého konštruktérom
bol John Ackroyd a vývoja bŕzd a kôl sa
zúčastnil Glynne Bowsher. Rekord zostal
neprekonaný takmer 14 rokov.
V roku 2009 sa meno Castrol stalo ďalším
synonymom v športe, keď spoločnosť
uzatvorila partnerstvo s futbalovou
hviezdou Cristianom Ronaldom a podporila
jeho účasť v svetovom poháre roku 2010.
Päťnásobný držiteľ titulu Futbalista roka
FIFA a jeden z komerčne najúspešnejších
mužov svetového futbalu sa na ďalšie štyri
roky stal reprezentantom a ambasádorom
značky a tvárou výrobcu mazív.
Keď vozidlo NASA Curiosity Rover v roku 2012
zahájilo svoju jedinečnú misiu na Marse,
hralo ústrednú úlohu v bezproblémovej
činnosti všetkých jeho komponentov
priemyslové mazivo Castrol, od kôl až po
kamery. Zloženie maziva bolo vyvinuté
špeciálne pre vesmírny program, aby
dokázalo pracovať pri teplotách od -80 až
do +204 stupňov Celzia.
Roku 2017 sa Castrol stal partnerom tímu
Renault Sport Formula One a na ďalších
päť rokov sa dohodol na podpore ich
pretekárskeho úsilia pri majstrovstvách
sveta. Castrol dodáva mazivá pre všetky
závody Formule 1.

Ako obranu proti treniu znižujúcemu výkon
vyvinula spoločnosť Castrol náš najsilnejší,
najpokročilejší motorový olej, Castrol
EDGE s technológiou Fluid TITANIUM.
Pri testoch výskumníci pozorovali, ako
olej transformuje svoju štruktúru na
molekulárnej úrovni. Olej bol stlačený
pôsobením vysokého tlaku a nasledovne
bol skúmaný pomocou röntgenového
žiarenia emitovaného z elektrónov
pohybujúcich sa takmer rýchlosťou svetla.
Tým sa preukázalo, že olej Castrol EDGE
s technológiou Fluid TITANIUM fyzicky mení
svoju štruktúru a v miestach extrémneho
tlaku sa stáva tuhším, čím bráni kontaktu
kovových súčastí a znižuje trenie. Keď tlak
ustúpi, vracia sa olej späť do stavu voľného
toku. Olej Castrol EDGE s technológiou
Fluid TITANIUM je silnejší pod tlakom,
transformuje svoju štruktúru a trenie
znižujúce výkon redukuje o 20 %*
Ako vidíme, za posledných 120 rokov, kedy
na trhu pôsobí spoločnosť Castrol, sa toho
zmenilo veľa: autá, technológie mazív ako aj
technologické riešenia použité v motoroch.
Najvyššia kvalita produktov Castrol,
na ktoré sa spoliehajú ďalšie a ďalšie
generácie vodičov a ktoré sú testované
v každodennej prevádzke aj v extrémnych
podmienkach motoristického športu, tá ale
ostáva nezmenená.
Kvalita takto testovaných produktov
dokonale odzrkadľuje slogan spoločnosti
Castrol: „Je to viac než olej. Je to kvapalinové
inžinierstvo.“

1917

1929

1946

1958

1968

1992

2001

2/2019

69

PODĽA PORTÁLU ELECTIVE.NET, POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB V ODVETVÍ ELEKTRONICKEJ MOBILITY, BOLO V ROKU 2018
NA CELOM SVETE V PREVÁDZKE 48 NOVÝCH VEREJNE PRÍSTUPNÝCH VODÍKOVÝCH ČERPACÍCH STANÍC, Z TOHO 17
V NEMECKU. NAJVIAC ČERPACÍCH STANÍC H2 MÁ STÁLE JAPONSKO (96).

VODÍKOVÁ EKONOMIKA:
priekopníci z Ázie
Vodíkové autá sú stále viac oslavované
ako čistá alternatíva ku klasickému
spaľovaciemu motoru. Ázijskí výrobcovia
už do technológie investujú miliardy, zatiaľ
čo Európa a severoamerické štáty za nimi
hlboko zaostávajú.
Konštrukcia pohonu v autách je ako podpora
talentov vo futbale. V mnohých prípadoch
počiatočná zvýšená pozornosť okolo jednej
možnosti zmizne, zatiaľ čo iná preukáže
výdrž a udržateľnosť. Batériové a hybridné
pohony si stále udržiavajú v elektrickom
automobilovom priemysle prvé miesto.
Podľa prieskumu uskutočneného začiatkom
roku 2019 Centrom pre výskum slnečnej

cenu alebo v priemyselnom meradle“. Šéf
spoločnosti Tesla Elon Musk ide vo svojej
kritike technológie o krok ďalej a vysmieva
sa vývoju tým, že hovorí o „bláznivých
bunkách“. Ľudia sú podstatne pozitívnejší
v ázijských krajinách, napríklad japonský
výrobca Toyota. Do vývoja vodíkových áut
sa tu už investovali miliardy. Dôkazom
tejto investície sú modely, ktoré sú už
pripravené na sériovú výrobu, ako je Toyota
Mirai (katalógová cena: 78 600 EUR). Podľa
vlastných údajov spoločnosť už na celom
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energie a vodíka v Bádensku-Württembersku
(Zentrum für Sonnenenergie- und
WasserstoffForschung Baden-Württemberg
- ZSW) počet elektrických vozidiel na celom
svete predstavuje 5,6 milióna a stále
rastie. Pre porovnanie portál elektronickej
mobility ecomento.de odhadol počet
vozidiel jazdiacich čisto na vodíkový pohon
celosvetovo na 6 500 k marcu 2018. To
predstavuje približne 0,001 % všetkých
elektrických áut.
To však nebráni mnohým výrobcom v práci
na zdokonalení technológie palivových
článkov, ktorá je však založená na takmer
200-ročnom princípe výroby elektriny

svete predala celkom 10 000 automobilov
s palivovými článkami. Vzhľadom na tieto
nízke výrobné množstvá je katalógová cena
v súčasnosti v porovnaní so spaľovacími
motormi stále veľmi vysoká.
Tejto skutočnosti sú si dobre vedomí aj
v kórejskej vlajkovej spoločnosti HyundaiKia. Vodík (H2) je však na zozname priorít
aj tam. Noviny The Financial Times
dokonca uviedli, že spoločnosť sa tiež
snaží predávať svoj pohonný systém

a tepla z vody a kyslíka, čo poháňa auto.
Okrem toho, diskusia o vodíkovom pohone
sa od roku 2000 zásadným spôsobom
zintenzívnila. Je to spôsobené zmenou
environmentálneho povedomia v politike
a v spoločnosti. Pohon vodíkových áut
s palivovými článkami sa napriek frakčnej
produkcii oxidu dusičitého (NOx) považuje
za „bez emisií“, preto mnohí výrobcovia aj
napriek ťažkostiam s ozubením zvažujú
aj alternatívny pohon. Generálny riaditeľ
spoločnosti Volkswagen Herbert Diess
však v rozhovore v máji 2019 zdôraznil, že
do polovice roku 2020 by palivový článok
„nebol k dispozícii s potrebnou energetickou
účinnosťou za komerčne realizovateľnú

s palivovými článkami konkurentom.
Juhokórejčania dúfajú, že to povedie
k rýchlejšiemu prijatiu technológie najmä
mimo Ázie. Jedným z problémov, ktorý
neustále trápi odborníkov, je chýbajúca
infraštruktúra. Podľa serveru elective.net
bolo začiatkom roku 2019 na svete iba 273
verejne prístupných čerpacích staníc H2.
Iba samotná Čína plánuje do roku 2030
vybudovať ďalších 3 000 čerpacích staníc.
Do roku 2025 sa má v Nemecku postaviť
400 staníc.

VŠETKO O VODÍKU
Definícia: Žiadny chemický prvok vo
vesmíre nie je starší alebo hojnejší ako
vodík. Automobilový priemysel nie je
jediným priemyselným odvetvím, ktoré
považuje vodík, respektíve H2, za kľúčový
energetický zdroj budúcnosti. Na celom
svete sa už dnes vyrába okolo 30 miliónov
ton vodíka. Za normálnych podmienok je
vodík ľahší ako vzduch a má formu plynu.
Na rozdiel od benzínu je bezfarebný a bez
zápachu.
Výroba: Na začiatok je dôležité zdôrazniť,
že vodík sa na Zemi vyskytuje takmer

EÚ OČAKÁVA ROZMACH VODÍKA
Pohľad na samotné čísla ukazuje, že
európsky záujem o vodíkové autá (vozidlá
H2) je stále nízky. Štatistiky uverejnené
na webovej stránke European Data
Journalism Network naznačujú, že v treťom
štvrťroku 2018 bolo v celej Európe vydaných
80 registrácií vozidiel H2 (FCEV). V priebehu
rovnakého obdobia bolo registrovaných
takmer 20-krát viac elektrických aut
s rozšíreným dosahom (EREV), t.j. vozidiel,
ktoré obsahujú spaľovací motor na nabíjanie
batérie. Na trhu alternatívnych pohonov
naďalej dominujú plug-in hybridy (PHEV)

výlučne vo viazanej forme. Z tohto dôvodu
nie je primárnym zdrojom energie. H2
sa preto najprv z organických zlúčenín
pomocou energie rozpustí. Látka sa často
získava z vody, ropy, zemného plynu alebo
biomasy. Na to existujú rôzne procesy,
ako je elektrolýza alebo pretváranie pary.
Posledný menovaný proces je však viac
používaný ako štandardný priemyselný
proces výroby vodíka.

na výrobu vysokokvalitných optických
vlákien. Vodík bol doteraz výnimkou, pokiaľ
ide o pohonné hmoty pre automobily, ale
čoraz viac sa stáva bežnou praxou.

Použitie: Tento prvok niekedy slúži ako
chladiaca kvapalina v elektrárňach
a inokedy sa používa ako pohonná látka
a plyn v obaloch potravín alebo dokonca

Tankovanie: Autá s palivovými článkami
môžu byť tankované na špeciálnych
H2 staniciach obvyklým spôsobom.
Tieto čerpacie stanice sa nachádzajú
najmä v Európe, Číne, Japonsku
a Severnej Amerike. Vodík sa pumpuje
do automobilovej nádrže na čerpacích
staniciach ako vysoko stlačený plyn.
Tankovanie paliva je štandardným
procesom.

a elektrické vozidlá na batérie (BEV).
Zatiaľ nie je jasné, kedy konečne príde čas
technológie H2.

je štandardným procesom. Vďaka
elektrickému motoru tiež majú tichý chod
najmä na dlhých cestách.

VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLÓGIE
H2 V SKRATKE

Nevýhody

Výhody
Vodíkové autá sa v súčasnosti považujú
za najekologickejšie vozidlá. Vydávajú
iba vodnú paru a sú prakticky bez
emisií. Zároveň je možné ich natankovať
v priebehu pár minút a dokážu prejsť
až 500 kilometrov. Tankovanie paliva

Podľa prognóz účtovníckej firmy Ernst &
Young by bolo potrebných 1 000 čerpacích
staníc len v Nemecku, aby sa zaručila
primeraná zásobovacia infraštruktúra
pre vozidlá H2. Na začiatku roku 2019
ich bolo 60. Cena modelov H2 je navyše
v súčasnosti stále veľmi vysoká a veľká
nádrž H2 je často na úkor kapacity
batožinového priestoru.
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“ Rokypoužívate naše diely. A to bez toho,
“

aby ste o tom vedeli!

AISIN

MANN-FILTER FreciousPlus
Trojvrstvová technológia pre bezpečnosť a pohodlie

1

Časticová vrstva
filtra

2

 rstva s aktívnym
V
uhlím

3

Biofunčkná
vrstva

FreciousPlus
Viac ako 90 percent všetkých ľudí na celom svete trpí zlou kvalitou ovzdušia, či už žijú v mestách
alebo na vidieku. Konvenčné kabínové vzduchové filtre bránia časticiam ako sú prach, peľ
a sadze z nafty spolu so zápachom preniknúť do vozidla iba pomocou systému na odvádzanie
vzduchu. Tí, ktorí trpia alergiou a astmou, deti a vodiči, ktorí trávia veľa času v automobiloch
však teraz môžu voľne dýchať po celý rok, ak je ich auto vybavené trojvrstvovým filtrom
FreciousPlus od spoločnosti MANN-FILTER. Táto najnovšia generácia kabínových vzduchových
filtrov absorbuje takmer všetky alergény a zabraňuje šíreniu baktérií a plesní v priestore
pre cestujúcich.
Tri filtračné vrstvy FreciousPlus:
1. Časticová vrstva filtra
	Toto vysoko výkonné filtračné médium blokuje takmer 100% hrubých častíc, ako sú cestný
prach, prach z peľu a pneumatík, ale aj pevných častíc.
2. Vrstva aktívneho uhlia
	
Použitie vysoko kvalitného granulátu s aktívnym uhlím odstraňuje nepríjemné pachy
a škodlivé plyny vrátane ozónu, oxidu siričitého a oxidov dusíka.
3.	Biofunkčná vrstva
	Špeciálny biofunkčný povlak, ktorý obsahuje prírodný polyfenol, je určený na zachytávanie
alergénov. Ďalší antimikrobiálny povlak zaisťuje, že baktérie a plesne nemajú zdroj výživy.
Viac informácií o trojvrstvovom vzduchovom filtri kabíny MANN-FILTER FreciousPlus nájdete
na www.frecious-plus.com.

JESEŇ
V INTER CARS
Z BIE R A JT E IC N ÁLEPKY
AŽ DO KO NCA NOVEM BRA
A Z ÍSKA JT E SU PER CENY

KA ŽDÝ ME SIAC NOVÁ A KCI A!
SLE D U JTE WWW.INTE R CARS . SK
A N ÁŠ NOVÝ IC KATALÓ G !

OKTÓBER
SO ZNAČKAMI
SCHAEFFLER A KNORR
V októbri nálepky zbierate za nákup dielov
Schaeffler (LuK, INA, FAG, Ruville) ako aj za
nákup LKW dielov značky Knorr-Bremse

Jednu IC nálepku získate za každých
300 € (bez DPH)
Obraty v značkách Schaeffler sa nespočítavajú
s obratom v značke Knorr

Na kupuj te u ná s d i e l y o b ľ ú b e ných z n a či e k a z b i e rajte nál e p ky, z a k to ré m ôže te z í skať s uper
d arče ky ! N ále pky m ôže te z b i e ra ť a ž d o ko n ca n ove m b ra, každ ý m e si a c z a nákup d i elov in ej
z na čky. S le duj te n a šu st rá n ku a n ový I C Katal ó g , aby ste sa čo najskô r d ozve d e l i , aká akc ia bude
n asl e dovať ďalš í m e si a c .

Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2019

