Úvodník

Pier Bergonzi vo svojom úvode pri
zahájení Giro d'Italia citoval Gándhího,
ktorý napísal: „Život nie je o čakaní, kým
prejde búrka, je o tom naučiť sa tancovať
v daždi“, čím naznačil, ako sa preteky
naprieč Talianskom pokúsia zvládnuť, aj
napriek rizikám spojeným s pandémiou
COVID-19. Tento citát je asi tak trochu
návod aj pre nás, pretože síce sme už
všetci unavení z pandémie a chceme,
aby tento vírus už zmizol, ale tak trochu
tušíme, že také jednoduché to nebude
a je veľmi pravdepodobné, že tým čím
sme si prešli tento rok, si budeme musieť
prejsť aj ten nasledujúci. A tak rúška,
ktoré nám zakrývajú tvár a vysušené ruky
od neustáleho používania dezinfekcie
tu budú s nami aj naďalej, ale ak je toto
to minimum, čo môžeme spraviť, aby
náš aftermarketový biznis pokračoval aj
naďalej, asi s tým nebudeme mať problém.
Pretože zastaviť sa a čakať kým prejde
búrka si nikto z nás dovoliť nemôže.
Ten citát s tancom v daždi súvisí najmä
s novými pohľadmi na svet. Aj my v Inter
Cars sme museli veľa vecí zmeniť. V deň
keď píšem tento úvodník, plánujeme
naše pravidelné stretnutie s obchodným
tímom. Bolo zvykom stretnúť sa niekde
na jednom mieste, prebehnúť všetky
prezentácie, večer posedieť pri pivku.
Dnes musíme ísť online. Zídeme sa
v štúdiu a našim publikom je kamera.
Komunikujeme cez aplikácie. Nie je
to ideálne, ale keď chceme udržiavať
obchodný tím informovaný, musíme
si nájsť cestu. Dá sa povedať, že
predovšetkým o tom je obchod, o hľadaní
možností. Keď to nejde tak, možno to
pôjde inak.
Rovnaký prístup budeme musieť zvoliť
aj pri školeniach. Je jasné, že každý má
radšej školenie v „triede“, kde mám priamy
kontakt so školiteľom, veci o ktorých sa
učím si viem na mieste vyskúšať, alebo
„omakať“. Na druhej strane, ak to situácia
nedovolí, je potrebné využiť technológie.
Samozrejme, je to najmä o sebadisciplíne.
Keď som doma pri zapnutej obrazovke je
veľa vecí, čo ma z pozornosti vyruší, keď
som v práci ani nehovoriac. Ak už dnes
chcete využiť online školenia, odporúčam
napríklad portály od Denso alebo Valeo
(linky na ne nájdete v IC Katalógu

Vybrali sme
v záložke Užitočné odkazy), ale aj my
v Inter Cars pripravujeme vlastný portál,
ktorý by mal byť zaplnený zaujímavým
obsahom.
Na druhej strane, sú veci, ktoré bohužiaľ
odložiť na čas musíme. Jednou z nich je
napríklad naša VIP lyžovačka v Nassfelde.
Dvanásť ročníkov po sebe, ale na ten 13ty
si musíme počkať kým sa situácia dostane
viac pod kontrolu a bude predvídateľná.
Dnes niečo plánovať, zaplatiť zálohy
a nakoniec riešiť storná nedáva zmysel.
Aby som ale nekončil tento úvodník
pesimisticky, rád by som vám predstavil
nový Journal. Opäť v ňom nájdete veľa
noviniek a zaujímavostí, či už z prostredia
Inter Cars alebo našich dodávateľov.
Otvárame nové logistické centrum,
sťahujeme pobočky do novších a krajších
priestorov, no predovšetkým oslavujeme
15 rokov Inter Cars na slovenskom
trhu. A tak sme sa trochu retrospektívne
v článku venovali aj tejto téme. Pri hľadaní
zaujímavých fotografií k nej sa vynorilo
množstvo príbehov a väčšinu z nich sme
prežili spoločne. Ďakujeme vám za to, že
sme tu mohli byť s vami celých tých 15
rokov a verím, že nás čaká takto úspešných
minimálne ďalších 15!
Prajem Vám príjemné a ničím nerušené
čítanie nového jesenného čísla IC Journal.
Martin Mihaliček
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15 rokov Inter Cars
na Slovensku

Spomínali sme na to, ako sa nám podarilo
za 15 rokov dostať až sem a na to, čo všetko
sme s našimi zákazníkmi a kolegami za celú
tú dobu zažili.

08

Pobočka Banská
Bystrica presťahovaná
Toto leto sa nám podarilo aj napriek
obmedzeniam presťahovať pobočku
v Banskej Bystrici do nových,
modernejších priestorov.

18

Budovanie značky
Q-Service

Možno ste si všimli, že značka Q-Service
je v online prostredí v poslednom čase
viditeľnejšia. Ako a prečo to robíme sa
dočítate na strane 18.

68

Inter Cars MX-5 Cup
na Slovakia Ringu
Prvé preteky boli dlho očakávané
a my vám prinášame prehľad toho,
čo sa počas týchto 2 dní dialo
na Slovakia Ringu.

15 rokov Inter Cars na Slovensku
Príbeh Inter Cars sa na Slovensku začal písať ešte pár mesiacov pred tým, ako bola spoločnosť
v máji 2005 zapísaná do obchodného registra. Ten zásadný impulz, prišiel od kolegov z Čiech, ktorí
v tom čase už rok pracovali na úspešnom vstupe Inter Cars na tamojší trh.
Najdôležitejším predpokladom úspešného projektu bol správny výber tímu ľudí, ktorí položili
základy, na ktorých sa firma ďalej rozvíjala. Od začiatku fungovania bolo našou víziou stať
sa lídrom na trhu s náhradnými dielmi poskytujúcim nadštandardné služby všetkým našim
partnerom, poctivou firmou so spoločensky zodpovedným podnikaním a ziskom, ktorý plynie
z dobre vykonanej práce.
Len malému tímu štyroch ľudí na centrále v Bratislave, spolu s tímom budúcej pobočky Košice
i s pomocou kolegov v Čechách a Poľsku, sa v polovici roku 2005 podarilo postaviť základy, ktoré
umožnili príbehu prerásť do úspešnej telenovely, ktorá i po 15 rokoch má všetky predpoklady na
to, aby prinášala inovatívne riešenia a úspech pre všetkých jej partnerov, klientov i zamestnancov.

Pobočka Nové Zámky v roku 2010

Pobočková sieť
Len dva mesiace intenzívnych príprav
stačilo na to, aby sme spoločne vytvorili
základné nástroje, ktoré vyústili do
otvorenia prvej pobočky v Košiciach a ešte
na jeseň toho istého roku aj pobočky
v Bratislave. Princíp spolupráce na báze
franšízy možno považovať za akúsi DNA
Inter Cars, a tak i na Slovensku sme
postupne otvárali pobočky na základe
tohto modelu spolupráce. O tom, že
model bol nastavený správne, i fakt, že už
v počiatkoch sa nám podarilo natrafiť na
tých správnych ľudí, svedčí i skutočnosť,
že aj dnes po 15 rokoch v našich pobočkách
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Tím košickej pobočky

nájdete ľudí, ktorí sú s nami od samého
začiatku pôsobenia v daných regiónoch.

zákazníci pôsobiaci v blízkom okruhu
pobočiek zvyknutí.

V prvej fáze bolo cieľom obsadiť všetky
krajské mestá a tak rok po vzniku
spoločnosti pribudli na mapu Slovenska
pobočky Inter Cars v Nitre a v Žiline.
Rozširovanie pobočkovej siete pokračovalo
v rovnakom tempe aj o rok neskôr a teda
v roku 2007 Inter Cars rozšíril svoju
pôsobnosť v Banskej Bystrici a Poprade.
Pobočkami v Trnave a Prešove (2008) či
následne otvorením pobočiek v Trenčíne
a Ružomberku o rok neskôr (2009) sme
úspešne pokryli celé územie Slovenska
s úrovňou servisu, na ktorý boli naši

Zvyšujúce sa nároky našich zákazníkov
a rastúci trhový dopyt, sme dokázali
vyriešiť len ďalším zhustením pobočkovej
siete, vďaka čomu sme postupne dokázali
garantovať dodanie tovaru na ktorékoľvek
miesto v rámci Slovenska minimálne 2-krát
za deň.
A tak sme v roku 2010 otvorili pobočky
v Nových Zámkoch a v Humennom. Od
roku 2011 sme každý rok otvorili jednu
pobočku v poradí Lučenec, Malacky, Senec
a Prievidza.

Pobočka v Banskej Bystrici pred sťahovaním

Transformácia skladov v Košiciach a v Senci
na regionálne miniHuby, spolu s otvorením
tretieho regionálneho skladu vo Zvolene
v roku 2016 nám umožnili ďalší dynamický
rast pobočkovej siete. V rovnakom roku
sme tak mohli otvoriť pobočky v Dunajskej
Strede, Leviciach, Námestove, Rožňave
a v Spišskej Novej Vsi.
Nateraz posledným prírastkom do rodiny
Inter Cars je pobočka Michalovce, čím náš
aktuálny počet pobočiek narástol na
číslo 23.

Vystavovali sme
Prvý pokusom o to, aby sme verejne
vystavili na obdiv naše produkty, najmä

Začiatky pobočky v Lučenci

z portfólia garážovej techniky, bola účasť na
Autosalóne Nitra v roku 2007. Samozrejme,
po dvoch rokoch existencie na trhu sme
na to išli poskromne, napriek tomu to
bola zaujímavá skúsenosť. O dva roky
sme sa do Nitry na Autosalón opäť vrátili
a tentokrát už v oveľa reprezentatívnejšej
forme. V roku 2010 sme urobili ďalší krok
vpred a rozhodli sme sa usporiadať výstavu
na vlastnú päsť. Ak ma pamäť neklame,
dôvodom bolo najmä to, že Autosalón sa
mal realizovať len v nepárnych rokoch, no
my už sme po dvojročnej prestávke cítili
potrebu prezentovať novinky zo servisnej
techniky. Tak vznikla tradícia Bierfestov. Ten
prvý, tradičný, sa konal v Poprade a za ním
nasledovali mexický (2011 - Tatralandia),
írsky (2012 - Bratislava spoločný s ICCZ),
kubánsky (2013 – opäť Tatralandia) a v štýle

Vystavovali sme

Autosalón Nitra 2007

Autosalón Nitra 2009

Bierfest - Kuba

Route 66 (2014 – Slovakia Ring). Každým
Bierfestom sme do výstavy zapájali viac
a viac dodávateľov so svojimi výstavnými
stánkami, a od toho bratislavského sme ich
začali aj hrdo nazývať s prívlastkom EXPO.
Pri tom poslednom, na Slovakia Ringu, sme
naplno využili aj možnosti trate a celý denný
program sa niesol v duchu Motor Show.
Našou ambíciou však bolo prinášať vždy
niečo nové a tak aj koncept Bierfest sme na
čas odložili a započali sme nový projekt –
Gala Konferencie. Tie sme zatiaľ stihli dve,
prvá v roku 2016 sa venovala predovšetkým
novým víziám v autoopravárenstve, ale
v rámci 4 blokov sme sa stihli zaoberať
aj históriou zásadných udalostí a zmien,
ktoré automotive biznis ovplyvnili.
Minulý rok konferencia priniesla 2 témy:
Elektromobilitu a aktuálne problémy
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s nedostatkom odborne vzdelaných
pracovníkov pre potreby autoservisu. A tu
sme zatiaľ skončili. Akékoľvek ambície
pripraviť Gala konferenciu ukončili aktuálne
problémy s ochorením Covid-19 a tak len
netrpezlivo čakáme, kedy budeme môcť
v rozpracovaných veciach opäť pokračovať.

VIP Club
Za 15 rokov existencie Inter Cars na
Slovensku sme toho precestovali veľa.
Veľakrát sme sa stretli s poznámkou, či sme
ešte distribútor autodielov alebo cestovka.
Náš prvý zájazd smeroval do Egypta,
ale potom už nasledovali všetky možné
exotické aj menej exotické destinácie.
Postupne sme navštívili Čínu (2008), safari
v Keni (2009), Vietnam (2010), Indiu a Nepál
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Bierfest - Route 66

(2011), Kubu (2012), západné pobrežie USA
(2014), Mexiko (2015), Bali (2016), karavanmi
Aljašku (2017), Rio de Janeiro a Brazíliu
(2018) a zatiaľ posledný zájazd smeroval
do krajiny ohňa a ľadu – na Island. Pomedzi
to sa pritrafili zaujímavé európske zájazdy
na Formulu 1 vo Valencii alebo Barcelone,
rafting v Slovinsku, alebo rybačka v Nórsku.
Najúspešnejšou VIP akciou v histórii Inter
Cars je ale aj tak januárová lyžovačka, najmä
odkedy sme prvýkrát navštívili Nassfeld.
Toto miesto sa stalo našou tradičnou
destináciou a boli časy keď sme v hoteli
striedali dva turnusy. Jednoducho naozaj
ako cestovka. Samozrejme, je dôležité
spomenúť, že v osobe Sláva Jurka, ktorý
nám každoročne lyžovačku odmoderoval
a prvé roky aj väčšiu časť sám pripravil, sme
našli presne toho človeka, ktorý dokáže
svojou prítomnosťou dostať akúkoľvek

akciu o level, dva vyššie. V Nassfelde sa
veľa vecí tak akosi stretlo, samotný rezort,
Fati aj jeho Apreski bar, z ktorého sa ako
jediného viete dostať na lyžiach až do
hotela. Aj po západe slnka.  Majiteľ hotela
Riki a jeho talianske večere a bar otvorený
do rána bieleho podľa želania. A to, že to
funguje dokazuje najmä to, že na jedno
a to isté miesto chodíme už viac ako 10
rokov a nemáme problém s obsadenosťou,
skôr naopak.

Projekty
Projektov, či už úspešných, menej
úspešných, alebo aj neúspešných bolo
za tých 15 rokov tiež požehnane. Medzi
najvýznamnejšie patrí určite servisný
koncept Q-Service. Viete, ale, že Q-Servisu

Výlet s VIP Clubom v Slovinsku v roku 2006

Tradičná lyžovačka v Nassfelde

Aliaška

Kuba
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Kuba 2012

predchádzal servisný koncept s iným
názvom? Pre tých čo si už nepamätajú
pripomeniem, že išlo o Auto Crew. Možno
si teraz spomínate na maskota, lietajúceho
psíka s francúzskym kľúčom v tlapke.
Značku Auto Crew, ale Inter Cars nevlastnil,
len v rámci licencie zastupoval túto značku
pre slovenský trh. V roku 2008 bola ale
globálna licencia na Auto Crew predaná
a tak padlo rozhodnutie prísť na trh
s vlastnou značkou servisného konceptu.
Vtedy sa na Slovensku objavil Q-Service.
Najväčší rozvoj v sieti priniesol rok 2011,
kedy počas jedného roka pribudlo do siete
22 servisov. Dnes ich máme v segmente
osobných automobilov presne 77. No
a prečo v segmente osobných? Pretože
pred dvoma rokmi pribudla do portfólia
značiek aj Q-Service Truck, ktorej súčasťou
je momentálne 11 servisov.

Chorvátsko 2018

Ďalším významným projektom je Fleet
program, alebo po slovensky, program
pre správu vozového parku zameraný
na firemnú klientelu. Nadväzuje priamo
na projekt Q-Service, ako jeho zaujímavá
podpora. Fleet program tento rok oslavuje
10 rokov svojej existencie a jeho prvá
verejná prezentácia bola práve na našom
prvom Bierfeste v Poprade. No a keď sme
pri Bierfeste a v sekcii projekty, je určite
dôležité spomenúť náš projekt servisnej
techniky, alebo ako znie jeho oficiálny
názov: Vybavenie dielní Inter Cars. Práve
potreba prezentovať ponuku neustále
rozrastajúceho sa portfólia vybavenia
dielní prinieslo na trh Bierfest. Vybavenie
dielní, alebo ako to interne skracujeme,
GE, k dnešnému dňu vyrástlo z one man
show na celé oddelenie, ktoré už prináša
zaujímavý podiel na obrate. Základným

kameňom pre rozvoj bolo vybudovanie
servisného strediska (2010) ako aj
špeciálneho obchodného tímu.
15 rokov z pohľadu firmy nie je veľa, ale
myslím, že sme toho stihli naozaj dosť. Od
založenia našej spoločnosti boli všetky naše
aktivity založené na princípe poskytovania
tých najkvalitnejších služieb a tovarov
našim zákazníkom. Vďaka tomu sme
v našich prvých 15 rokoch nechali väčšinu
našich domácich konkurentov za sebou. Náš
technologický a obchodný rozvoj má priamy
dopad na spokojnosť našich zákazníkov.
Reagujeme na ich rastúce požiadavky
a očakávame
výzvy, ktoré ešte len prídu. Sme súčasťou
moderného trhu a spolu s vami chceme
budovať našu budúcnosť!

Prvý Bierfest v Poprade
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Odolnosť nezávislého
trhu s náhradnými
dielmi pre automobily
(aftermarketu)
v ére Covid-19
Aftermarket sa v celom
automobilovom priemysle
napriek určitým dopadom,
ktorým musí čeliť, javí
ako určitá „biela ovečka“.
Covid-19 spôsobil na celom svete vo
svetových ekonomikách šok. Milióny ľudí
sa nakazili touto chorobou a/alebo stratili
svoje zamestnanie či živobytie. Ekonomiky
krajín zaznamenávajú v roku 2020 výrazné
poklesy plánovaného rastu a veľké svetové
korporácie musia s cieľom udržať sa nad
vodou prijímať bezprecedentné rozhodnutia.
Ľudia na celom svete stratili schopnosť
vykonávať bežné činnosti každodenného
života, hranice štátov sa uzavreli a akýkoľvek
verejný život sa zastavil. Akokoľvek však
môže byť Covid-19 bezútešný, zdá sa,
že v automobilovom priemysle existuje
určitá neobvyklá „biela ovečka“ – nezávislý
trh s náhradnými dielmi pre automobily
(aftermarket). Môže aftermarket prečkať
túto krízu pomerne nenarušene a dostať sa
z nej bez väčších strát? Niektorí odborníci si
myslia, že áno.
Očakáva sa, že v roku 2020 dôjde v Európe
v oblasti automobilového priemyslu
k významným zmenám, najmä pokiaľ
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ide o jeho tri základné faktory: o ponuku,
dopyt a inovácie. Niektorí výrobcovia OEM
v priebehu posledných niekoľkých mesiacov
znížili svoju výrobu, došlo k prerušeniu
globálnych dodávateľských reťazcov,
zaviedli sa objednávky z domácich trhov,
zvýšilo sa čerpanie zásob a došlo k poklesu
dôvery a výdavkov zo strany spotrebiteľov.
V strednodobom až dlhodobom horizonte sa
očakáva, že Covid-19 oneskorí výrobné cykly,
investície a v konečnom dôsledku spôsobí
finančný tlak na výrobcov automobilov.
Dobrou správou však je, že predpoklady
odborníkov z oblasti aftermarketu sa
zdajú naznačovať, že toto odvetvie utrpí
v podstatne menšej miere ako automobilový
priemysel ako celok.

Dôležité faktory determinujúce
odolnosť aftermarketu:
Výkonová odolnosť: hoci odvetvie
spočiatku zasiahne krátkodobý šok
z hľadiska dopytu, história naznačuje, že trh
s náhradnými dielmi pre staršie automobily

bude ovplyvnený menej ako napríklad predaj
nových automobilov.
 Napriek negatívnemu rastu sa očakáva,
že aftermarket bude relatívne odolný.
Ak si ako príklad vezmete scenár
hospodárskeho rastu v tvare písmena
U (delayed cure), segment aftermarketu
by mohol zaznamenať oživenie už vo
4. štvrťroku 2020, pričom k celkovému
obnoveniu jeho pôvodného stavu by
mohlo dôjsť vo fiškálnom roku 2021. Pri
tomto scenári sa predpokladá, že výroba
vozidiel v roku 2020 klesne zhruba o 20 –
25%, na rozdiel od miernejšieho poklesu
hrubej pridanej hodnoty v segmente
aftermarketu, kde sa očakáva pokles len
na úrovni 5 – 10%. Jedným z predpokladov
tohto scenára je aj stabilizácia globálneho
trhu vrátane dodávateľských reťazcov
automobilového priemyslu vo 4. štvrťroku
2020. V Nemecku sa však v apríli 2020
v porovnaní s marcom 2020 zaznamenal
nárast obratu v automobilovom priemysle
o 24%, pričom hlavnou hybnou silou tohto
nárastu boli sezónne zmeny pneumatík.

Zatiaľ čo kríza spojená s ochorením Covid-19
zmenila a aj naďalej bude meniť spôsob,
akým aftermarket a celý automobilový
priemysel ako celok fungujú, dôležité je,
aby významní hráči tohto odvetvia venovali
pozornosť všetkým aspektom svojich
činností, aby vyhľadávali synergie, silné
stránky a príležitosti s cieľom stať sa ešte
silnejším než predtým.

Kľúčové fakty
Odborníci predpovedajú, že segment
aftermarketu bude po kríze súvisiacej
s Covid-19 pomerne nenarušene
pokračovať, a to vďaka aspektom súvisiacim
s výkonnosťou odvetvia, štrukturálnymi
zmenami a dynamickou sieťou
dodávateľských reťazcov.

Štrukturálna zmena: v Európe
môžu vzniknúť významné príležitosti
napomáhajúce pokračujúcim štrukturálnym
zmenám v segmente aftermarketu aj skôr,
a to najmä v prípade ostražitých a finančne
silných hráčov v odvetví. Významnejšie
štrukturálne zmeny môžu priniesť väčší
podiel na trhu a nové „pravidlá hry“.
 Na základe trendov v segmente
aftermarketu a prognóz vplyvu súčasného
rozvoja z obdobia ešte pred Covidom sa
dá predpokladať, že rastúca konsolidácia
a integrácia (vertikálna aj horizontálna)
sa bude v Európe zrýchľovať. Spoločnosti
so silnejším finančným základom budú
okrem toho po celej kríze úspešnejšie,
aj keď sa ani v ich prípade nepodarí
úplne vyhnúť krátkodobým vplyvom
na cashflow. Po období, ktoré bolo
charakteristické početnými fúziami
a akvizíciami, a ktorého vrchol pripadol na
roky 2016-2017, sa v rokoch 2021-2022,
ako následok krízy spôsobenej ochorením
Covid-19, očakáva ďalšie takéto vrcholné
obdobie.
Reset dodávateľského reťazca:
nakoľko sa základom pohotovej realizácie
jednotlivých objednávok môžu stať
lokálnejšie dodávateľské reťazce a logistické
siete, takáto zásadná zmena paradigmy trhu
na 'glokálny' (tzn. lokálny trh s globálnym
potenciálom) môže priniesť celkom nový
pohľad na význam pojmu 'globálny'.
 Globálne dodávateľské reťazce,
výrobné siete a dodávacie kanály boli
pred krízou absolútnym štandardom.
Tieto globálne siete a reťazce sa pri
pohľade do budúcnosti môžu stať
viac 'glokálnymi', nakoľko sa doteraz
používané globálne prístupy a postupy
zmenia na lokálne s cieľom udržať
predovšetkým prevádzkyschopnosť.

2/2020

7

Sťahovanie pobočky Banská Bystrica
Aj napriek nepriaznivej
situácii sa nám toto
leto podarilo úspešne
presťahovať pobočku
v Banskej Bystrici do
nových priestorov.
O tom, čo takéto
sťahovanie obnáša sme
sa porozprávali s Ivanom
Vargom, franchisepartnerom a Jurajom
Sokolom, manažérom
pobočky.
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Kedy a prečo ste sa rozhodli
pustiť sa do sťahovania
banskobystrickej pobočky?
Firma každým rokom napreduje a dopyt
po našich produktoch sa neustále zvyšuje.
Priestory na novej adrese sú rozľahlejšie
a modernejšie, hodné takej firmy akou
je Inter Cars. Prípravy na sťahovanie sa
v podstate začali už pred rokom a pol, prvým
stretnutím s investorom, pánom Hamšíkom.
Budova sa v tomto čase stavala, takže sme
od začiatku mohli vybudovať priestory
podľa našich potrieb. Nedá mi nevyzdvihnúť
spoluprácu s investorom, pretože nám aj
s pánom architektom umožnili zrealizovať
naše predstavy, či už o rozmiestnení
predajne, skladových priestorov, kuchynky
pre zamestnancov, archívu, zázemia

pre operátorov, technických poradcov, či
obchodných zástupcov.

Ako prebiehalo samotné
sťahovanie? Natrafili ste na
nejaké úskalia?
Toto už je naše druhé sťahovanie. Začínali
sme na Partizánskej ulici, odtiaľ sme sa
presťahovali na Zvolenskú cestu. Tentokrát
sme sa presúvali v podstate len „cez cestu“
v rámci rovnakej ulice, asi 1 kilometer od
pôvodnej pobočky. Napriek tomu nám
sťahovanie dalo zabrať. Celkovo sa na
sťahovaní zúčastnilo asi 50 ľudí a zvládli
sme to za 1 víkend. Na to sme naozaj pyšní
a vďační všetkým zúčastneným, ktorí priložili
ruku k dielu, vrátane zamestnancov okolitých
pobočiek a centrály z Bratislavy. Celý proces,

od plánovania až po realizáciu bol naozaj
náročný. Na úskalia sme narážali každú
chvíľu, ale so všetkým sme si hravo poradili.
V čase sťahovania nás zasiahla pandémia,
čo nám však nezabránilo v tom, aby sme náš
plán dotiahli do úspešného konca. Mrzí nás
však fakt, že sme nemohli našim zákazníkom
pripraviť také otvorenie pobočky ako sme si
predstavovali. Opatrenia nám to neumožnili,
tak sme otvorenie oslávili v menšom počte
pri dodržiavaní hygienických nariadení.

Ako sa vám pracuje v nových
priestoroch? Prinieslo sťahovanie
nejaké pozitíva?
Za najväčšie pozitíva považujem jednak
pracovné podmienky našich zamestnancov,
ale aj komfort, ktorý teraz môžeme

ponúknuť našim zákazníkom. Priestory sú
väčšie, čo nám umožňuje ísť ruka v ruke
s požiadavkami trhu, ale sú aj modernejšie.
Našim zamestnancom, či už skladníkom,
operátorom alebo obchodným zástupcom sa
pracuje lepšie. Zlepšenia nastali napríklad pri
vychystávaní tovaru, či celkovej prehľadnosti
v sklade. Jednoducho „radosť ísť do práce“.
Do príprav a procesu sťahovania sme
zapojili všetkých zamestnancov, ktorých
sa sťahovanie týkalo, takže to, v akých
podmienkach teraz pracujú je v podstate
aj ich dielom. Zákazníkov môžeme privítať
v reprezentatívnom a príjemnom prostredí.
Pri novej pobočke je dostatok parkovacích
miest rovno pred vchodom, takže pozitívna
zmena je citeľná už od príchodu. Pobočku
sme zariadili aj novým nábytkom, takže

všetko je čisté a voňavé, a navyše, keď nás
navštívite, radi vám urobíme aj kávičku
v našom novom kávovare.
Komfort zákazníka bol pre nás vždy na
prvom mieste. Počas 13 rokov fungovania sa
nám podarilo dosiahnuť, že rozvozy v rámci
Banskej Bystrice sa realizujú každú hodinu
a pol, 3-krát denne vozíme diely zákazníkom
do okresu Brezno a tovar z regionálneho
skladu v Kováčovej je dopĺňaný 4-krát
za deň. Teraz nás je sedemnásť, takže
počet zamestnancov sa od začiatku
nášho pôsobenia približne zdvojnásobil.
Veríme, že tento trend bude pokračovať aj
naďalej a naši zákazníci ocenia príjemné
prostredie, ktoré sme pre nich v nových
priestoroch zabezpečili.
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Otvárame nový centrálny sklad
Legislatíva v oblasti skladovania horľavých
látok platná v Slovenskej republike je
v súčasnosti jednou z najprísnejších
v európskom priestore. Spoločnosť
Inter Cars, samozrejme, berie všetky
nariadenia naozaj vážne. Pri narastajúcich
požiadavkách na skladovanie olejov a iných
prevádzkových kvapalín a zároveň potrebe
dostatočnej skladovej zásoby týchto
produktov pre našich zákazníkov, bolo
žiadúce vybudovať centrálny sklad, ktorý
by spĺňal všetky legislatívne podmienky
a svojim objemom by pokryl potreby
všetkých pobočiek Inter Cars na Slovensku.

1.	Lokalizácia v rámci SR,

priame napojenie na všetky
pobočky IC SK

Pri hľadaní správnej lokality pre umiestnenie
nového centrálneho skladu sme brali do
úvahy všetky požiadavky pre jeho optimálnu
prevádzku. Najdôležitejšie bolo, aby poloha
v rámci územia Slovenskej republiky
nám dávala výhodu napojenia na dennú
logistiku zásobovania všetkých pobočiek
Inter Cars na Slovensku, výsledkom čoho
by bola schopnosť vybaviť objednávky do
1 pracovného dňa, rovnako ako tomu je pri
logistike položiek z centrálnych skladov
v Poľsku. Voľba preto padla na sever
Slovenska. Do užšieho výberu sa dostali
lokality ako Dolný Hričov (pri žilinskom
letisku), P3 Park v Žiline, Bytča a Sučany
pri Martine. Spomedzi všetkých projektov
nakoniec zvíťazil logistický park BESICO
a teda Sučany v okrese Martin.

2. Parametre skladu

Sklad olejov pozostáva z dvoch separátne
oddelených priestorov, celková plocha
skladu je 430 m2, svetlá výška skladu je
10 m. Položky sú skladované v paletovom
regálovom systéme, ktorý dodávala
spoločnosť STOW. Celková kapacita skladu
je 800 paliet. Pri plnom naskladnení je
v uvedenom priestore možné skladovať
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400 000 litrov kvapalín, z čoho 50 % môžu
byť kvapaliny horľavé, teda z hľadiska
legislatívy je to olej, zimné zmesi do
ostrekovačov, prevádzková chémia
a podobný sortiment.

3.	Skladované produkty

Sklad v Sučanoch bol vybudovaný
predovšetkým pre skladovanie
prevádzkových kvapalín. Bude slúžiť na
skladovanie všetkých našich významných
priamych dodávateľov olejov ako CASTROL,
BP, COMMA alebo MOTUL, rovnako tak
zimných prevádzkových zmesí pod
značkou 4MAX. Sučany ale nie sú iba
o prevádzkových kvapalinách a budú
slúžiť aj na priame dodávky autobatérií
značiek BOSCH, VARTA, EXIDE, alebo 4MAX,
skladovanie garážovej techniky dodávanej
z Talianska značiek BUTLER, SPIN alebo
MICHELIN, oceľových a hliníkových diskov
ALCAR a rôznych iných špeciálnych položiek
určených ako pre osobné, tak aj pre nákladné
automobily a autobusy.

4.	Technické zabezpečenie

Pre zaujímavosť pár informácií o technickom
zabezpečení skladu:
	V záujme ochrany životného prostredia
je vybavený externou havarijnou
nádržou o celkovom objeme 10 000
litrov, ktorá slúži na zachytenie
prípadného nežiadúceho úniku
skladovaných kvapalín.
	Sklad je vybavený senzormi detekujúcimi
prítomnosť neželanej koncentrácie
etanolu. V prípade nežiadúceho úniku
látky ktorá by mohla byť nebezpečná
z pohľadu vzniku požiaru, tento
systém spustí varovný signál a privolá
obsluhu. Zároveň tento systém spustí
havarijné vetranie.
	Inštalované havarijné vetranie zabezpečí
v priebehu jednej hodiny 10-násobnú
výmenu vzduchu, čo pre jednoduchú
predstavu znamená výmenu objemu

v množstve 500 kamiónov vzduchu
za hodinu.
	V záujme ochrany pred požiarmi bola
nainštalovaná EPS – elektronická
požiarna signalizácia, z ktorej signály sú
prenášané na pult centrálnej ochrany.
	Top zariadením z pohľadu ochrany pred
požiarmi je inštalované penové stabilné
hasiace zariadenie. Ide o sústavu
zásobníkov, potrubí, armatúr a hubíc
ktorá v prípade vzniku požiaru dokáže
celý priestor od podlahy po strop
v priebehu 180 sekúnd zaplniť hasiacou
penou. Tento typ stabilných hasiacich
zariadení je používaný špeciálne pri
skladovaní horľavých kvapalín a je
možné sa s ním stretnúť aj v rafinériách
na spracovanie ropných produktov.
Ako sme článok začínali, tak ho aj
zakončujeme. Legislatíva v oblasti
skladovania horľavých látok platná v SR
je v súčasnosti jednou z najprísnejších
v európskom priestore. Je na zváženie, či
skladovanie olejov je naozaj tak nebezpečné,
respektíve, prečo je to nebezpečnejšie u nás
na Slovensku ako napríklad v Nemecku.
Na druhej strane, spoločnostiam
snažiacim sa o dodržiavanie pravidiel
a nariadení, rastú náklady a v prípade, že
sa v konkurenčnom prostredí nachádza
subjekt, ktorý takto neuvažuje, prestávajú
byť konkurencie schopnými. To už ale nie
sú otázky pre nás, našou úlohou bolo
sa so situáciou popasovať. Vybudovanie
skladu z pohľadu požiarnej ochrany,
naplnenia ekologických nárokov ako aj
nárokov na technické zabezpečenie bolo
v tomto prípade skutočnou výzvou. Sklad
je súčasťou výrobno-skladovej haly v rámci
logistického parku Besico Martin, z čoho
rovnako vyplynulo množstvo špeciálnych
požiadaviek. Ako sa už v Inter Cars stalo
zvykom, dokázali sme sa postupne so
všetkým vysporiadať a v tejto chvíli pred
nami stojí hotový výsledok.

ZAVÁŽI KAŽDÁ MINÚTA
Pohľad do logistických procesov v Inter Cars
Žijeme v dobe, kedy je rýchle dodanie tovaru
„samozrejmosťou“, avšak kým sa objaví
na vašej prevádzke, uskutoční sa veľké
množstvo logistických procesov, s čím sú
spojené aj nemalé náklady. Pre dodávateľské
a obchodné spoločnosti, akou je aj
spoločnosť Inter Cars Slovenská republika
s.r.o., sú uvedené logistické náklady spojené
s ich pravidelným vyhodnocovaním
efektivity dodania, vrátane prípadného
vrátenia tovaru.
Preto by sme vás radi oboznámili s procesmi,
ktoré súvisia s prípravou a dodaním tovaru,
no aj s jeho prípadným vrátením.
História spoločnosti Inter Cars Slovenská
republika s.r.o. (ďalej IC SK) sa začala písať
v roku 1990, kedy sa otvorila prvá pobočka
v hlavnom meste Poľskej republiky, Varšave,
na ploche 300 m2. Od roku 1990 až po
súčasnosť sa firma rozrástla na etablovanú
medzinárodnú spoločnosť, ktorá disponuje
modernými a rozsiahlymi skladovými
komplexmi v celej Európe.
Príprava položiek tovaru, jeho vychystanie,
zabalenie a dodávka do cieľových pobočiek
IC SK, prebieha zväčša na základe
automatizovaného systému. Rovnako je
vo veľkej miere automatizovaný aj príjem
položiek tovaru do skladov jednotlivých
pobočiek, jeho ďalšia príprava na
vyskladnenie podľa konkrétnych objednávok,
a následne aj dodanie a vyúčtovanie
expedovaných položiek.
Pri uvedených procesoch skladovania
a dodávania tovaru, pričom hovoríme
o niekoľko tisíc položkách, je dôležitým
parametrom pracovná aktivita našich
zamestnancov. Len pre Slovenskú
republiku je v centrálnych skladoch denne
vychystaných viac ako 30 000 rozličných
druhov tovaru, ktorého položky je nutné
v slovenských pobočkách Inter Cars
spracovať pred distribúciou k vám, našim
zákazníkom.
Všetka činnosť, súvisiaca s dodaním

skladovaného tovaru až ku koncovým
obchodným partnerom – čiže k Vám – je
nastavená tak, že sa prakticky počíta
s každou minútou činnosti zamestnancov
Inter Cars, aby bol tovar u zákazníkov
čo najskôr.
Ako pri každej minci aj tu existuje jej
druhá strana, ktorou je spätný tok tovaru,
vráteného od zákazníkov späť do pobočiek
Inter Cars. Tento tovar musí nevyhnutne
prejsť náročným procesom, aby bol pre
zákazníkov aj naďalej dostupný.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že jeho
vrátenie je rovnaký proces ako pri expedícii
k zákazníkom, no opak je pravdou, je
náročnejší na čas a množstvo ľudskej
práce. Každú položku tovaru je potrebné na
pobočke IC SK najprv fyzicky skontrolovať,
či sa zhoduje so zoznamom, ktorý je na
formulári o vrátení tovaru, ktorý prikladáte
k vráteným tovarovým položkám.
V samotnom formulári sú veľmi dôležité
čísla dodacích listov aj faktúr, aby príslušní
zamestnanci konkrétnej pobočky IC SK vedeli
vrátený tovar priradiť k správnym dokladom,
a aby boli v zhode ceny, záručné podmienky
a pod.
Po dôkladnej detailnej fyzickej kontrole
každého jedného dielu a obsahu balenia
musíme položky tovaru vymazať z dodacieho
listu (ak ešte neboli fakturované, pričom každá
položka sa zadáva manuálne), alebo vyhotoviť
dobropis. Následne musíme vrátené položky
tovaru uskladniť späť na svoje skladové
pozície, aby boli pre Vás opäť k dispozícii.
Tento postup sa deje pri všetkých
položkách, ktoré sú štandardne uskladnené
v slovenských pobočkách IC SK.
Pri položkách, ktoré boli na objednávku,
ich vrátenie na uskladnenie prebieha ešte
zložitejšie. Je nutné ich znovu pripraviť
na expedíciu, teda zbaliť a poslať do späť
centrálneho skladu v Poľsku. Následne pri
príjme do centrálneho skladu podliehajú
opätovne rovnakému kontrolnému

a prijímaciemu procesu, ako keď tovar
pobočka preberá od zákazníkov.
Proces vrátenia položiek tovaru do skladov
Inter Cars je teda ešte náročnejší, zdĺhavejší
a sú s ním spojené ďalšie náklady na ľudí,
čas a logistiku.
Spoločnosť IC SK neustále hľadá a prijíma
rozhodnutia aj opatrenia k optimalizácii
procesov objednávania tovaru s cieľom
maximálne eliminovať chybovosť v práci
a následné vracanie dodávaného tovaru.
Vrátenie tovaru je jedným zo spúšťačov
logistických tokov, ktoré sú identifikované,
ako náklady na balenie, manipuláciu,
prepravu, opätovné uskladnenie
a v mnohých prípadoch vytvárajú aj
neregulovanú zásobu - nadzásobu. Všetky
tieto operácie nepriaznivo vplývajú na
logistiku tovaru, tak v objeme manipulácie,
ako aj v presune tovaru, čo je vo finančnej
rovine definované, ako náklady navyše.
Tieto neplánované náklady v konečnom
dôsledku ovplyvňujú cenotvorbu produktov
IC SK.
Preto sme nútení pristúpiť k zefektívneniu
kontroly vráteného tovaru, upozorňovaniu
Vás, našich obchodných partnerov na
dodržiavanie pravidiel na vrátenie tovaru
a ak to bude nevyhnutné následne realizovať
veľmi nepopulárne opatrenia, akými sú napr.
aj zamietnutie vrátenia tovaru z rôznych
objektívnych dôvodov, hologramy, štítky na
tovar , končiac až poplatkom za oneskorené
vrátenie tovaru.
Naším spoločným cieľom je dosiahnutie
spokojnosti Vás, našich obchodných
partnerov, a zároveň aj koncových
zákazníkov s tovarom, ktorý IC SK
distribuuje ako v rovine kvality produktov,
ich distribúcie, ale vo finále aj ceny, ktorú
spoločným úsilím udržíme v konkurenčnom
prostredí len zodpovedným prístupom ku
kontrole a regulácii logistických nákladov.
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NOVINKY V MOTOSVETE
Nové spolupráce, produkty a vylepšenia značiek neobchádzajú ani motoristický svet.

Brzdové kotúče Textar v novom balení
Spoločnosť TMD Friction vyvinula nový, ekologickejší obal pre
brzdové kotúče Textar pre osobné automobily. Toto riešenie zníži
spotrebu plastov až o 40 ton ročne, čo výrazne zníži ekologickú
stopu súčastí brzdového systému.
Na trhu s náhradnými dielmi sú brzdové kotúče ponúkané ako
sady v plastových baleniach. Ak sú v jednom balení dva disky,
môžu sa počas prepravy o seba trieť a následne poškodiť. Z tohto
dôvodu bol až doteraz každý disk ihneď po výrobe zabalený do
plastovej fólie. To poskytovalo účinnú ochranu proti oderu. Inžinieri
spoločnosti Textar vyvinuli novú metódu balenia, pri ktorej disky
nie sú zabalené do fólie, ale sú od seba oddelené vlnitú lepenkou,
ktorá nepriľne k povlaku brzdového kotúča a súčasne zabráni
oderu.
Každý rok sa na celom svete vyprodukuje viac ako 400 miliónov
ton plastu, z ktorých viac ako tretina sa používa na balenie.
„Prechodom na kartón znížime spotrebu plastov o takmer 40 ton

Ochranný štít brzdových kotúčov od Herth + Buss
Je všeobecne známou skutočnosťou, že brzdové kotúče a brzdové
doštičky je nutné pravidelne vymieňať v závislosti od opotrebenia,
a že testeri TÜV skúmajú funkčnosť brzdového systému. Menší
dôraz sa často kladie na ochranné štíty proti rozstrekovaniu
pripevnené za brzdovými kotúčmi. Chránia komponenty
odpruženia a brzdy pred vlhkosťou, nečistotami, teplom a inými
časticami, ktoré sa počas jazdy objavujú, napríklad prach z bŕzd.
Používajú sa aj na ochranu senzorov ESP.
Špecialista na náhradné diely Herth + Buss teraz ponúka ochranné
panely proti rozstrekovaniu brzdových kotúčov radu Jakoparts.

HEPU® The Original - zmeny v balení produktov
Od septembra budú produkty predávané v nových obaloch
s vyrazeným logom "HEPU® The Original" a sloganom "Made in
Germany".
Kartónový obal obsahujúci 12 x 1,5 l fliaš HEPU® získa nový,
výraznejší grafický dizajn. Podľa výrobcu má zavedenie
embosovacích prvkov zdôrazniť individuálny charakter a kvalitu
produktov HEPU® a pomôcť chrániť zákazníkov pred možnými
falzifikátmi.
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ročne, čím významne prispejeme k ochrane životného prostredia“ hovorí Dalibor Stojnic, Category Manager TMD Friction.
Nové obaly budú dostupné na trhu po vypredaní existujúcich
zásob.

Mazivá TOTAL sa predstavujú v novom kabáte

Nové obaly TOTAL a ELF sú postupne zavádzané na všetkých
trhoch, kde sú tieto značky k dispozícii.

Spoločnosť Total predstavila nové obaly pre celý rad svojich
mazív značiek TOTAL a ELF. Zníženie hmotnosti obalov ušetrí
vďaka úsporám surovín za rok 9.500 ton emisií CO2. To prispieva
k dosiahnutiu cieľa spoločnosti stať sa popredným zodpovedným
dodávateľom energie.
Nové obaly TOTAL a ELF sú krokom vpred. Sú praktickejšie
a ľahšie čitateľné aj v detailoch. S novými obalmi TOTAL môžu
spotrebitelia na prvý pohľad poznať produkt, ktorý potrebujú, a to
vďaka farebnému rozlíšeniu: platinová farba pre najvyššiu úroveň,
strieborná pre strednú a bronzová pre výrobky základnej rady.
Základné produktové informácie sú situované okolo loga firmy
v štýle palubnej dosky automobilu. Zobrazujú viskozitu, certifikáty
výrobku a QR kód, ktorý možno použiť na rýchle potvrdenie
pravosti. Nové obaly ponúkajú nový dizajn a ergonomickejšie
držanie. Viečko obalu bolo tiež funkčne inovované pre
jednoduchšiu výmenu a doplňovanie mazív.

Brembo prezentuje nové produkty šetrné k životnému prostrediu
Spoločnosť Brembo predstavuje dva nové produkty, ktoré
pomáhajú so zlepšovaním životného prostredia. Jedným z nich sú
brzdové kotúče Greentive so špeciálnym povrchom, ktorý znižuje
emisie prachu vznikajúce pri brzdení. Názov Greentive® je spojením
slov green = zelená a distinctive = dištinktívna a zdôrazňuje
ekologicky prijateľné vlastnosti a tiež eleganciu a jedinečnosť
kotúča. Špeciálny povrch, vytvorený technológiou High-VelocityOxy-Fuel (HVOF) zaručuje veľmi nízke opotrebenie komponentov,
a teda výrazne predlžuje ich životnosť. Pokiaľ ide o štýl, vyniká
Greentive® svojím zrkadlovým efektom, ktorý pôsobí elegantne
a osobito. Zároveň kotúče obsahujú logo Brembo, ktoré pomáha
signalizovať nutnosť výmeny.

Sú navrhnuté tak, aby znižovali zvyškový krútiaci moment bŕzd.
Nová pružina obmedzuje možné zostatkové kontakty medzi
doštičkami a kotúčmi vo chvíľach, kedy vodič nebrzdí. Toto malé,
ale ultra efektívne riešenie umožňuje zníženie emisií aj plytvania
energiou a zároveň zaručuje celkové zvýšenie výkonu vozidla
s rovnakým motorom, výkonom a hmotnosťou.

Ďalšou novinkou sú pružiny brzdových čeľustí Enesys. Ide
o technickú inováciu, ktorá zvyšuje účinnosť a výkon brzdového
systému automobilu a prispieva k znižovaniu emisií. Enesys je
skratka slov Energy Saving system (úsporný systém energie), čo je
názov novej generácie pružín brzdových čeľustí od firmy Brembo.

Nový produkt Castrol Engine Shampoo
Castrol uviedol na trh nový produkt určený na použitie pred
výmenou oleja - Castrol Engine Shampoo. Produkt znižuje škodlivé
usadeniny kalov v benzínových motoroch, čo bolo preukázané
počas testov v technologickom centre Castrol.
Motorový olej môže degradovať pri veľmi vysokých teplotách
a postupom času to môže viesť k tvorbe kalov. Tento proces je
urýchľovaný častými krátkymi cestami a jazdou na plný výkon
- napr. na horských stúpaniach, ale tiež kvôli zlej kvalite paliva,
neskorým alebo chýbajúcim výmenám oleja a častým zastávkam
a štartom, ktoré sa stávajú bežnejšími v našich preplnených
mestách, vysvetľuje Gareth Bracchi, jeden z inžinierov Castrolu.

kal vo forme väčších usadenín,
čo spôsobuje upchávanie
a vedie k únikom oleja. Castrol
Engine Shampoo obsahuje
silný čistiaci prostriedok
(Powerful Cleaning
Agent, PCA), ktorý
zabezpečuje hlboké,
ale šetrné čistenie.

Na trhu s čističmi motorov v súčasnosti dominujú produkty na báze
rozpúšťadiel, ktoré môžu degradovať tesnenia motora a vytláčať
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Skupina Bilstein
Značky febi, SWAG a Blue Print patriace do skupiny Bilstein ponúkajú náhradné diely pre všetky potrebné
opravy. Požiadavky servisov sú tu vždy na prvom mieste. Skupina Bilstein je sedemgeneračná rodinná
skupina spoločností so sídlom v Ennepetale v Nemecku. Medzinárodne uznávané značky produktov
febi, SWAG a Blue Print sú zjednotené pod silným zastrešením.
Výhoda pre zákazníkov a partnerov: všetko
dostanete z jedného zdroja. Zdieľanie
kompetencií a služieb znamená, že viac
ako 60 000 rôznych náhradných dielov
pre všetky súčasné modely osobných
a úžitkových vozidiel pochádza z jediného
spoľahlivého zdroja.
S 21 medzinárodnými pobočkami
a agentúrami vo viac ako 70 krajinách je
skupina Bilstein jedným z popredných
svetových hráčov na nezávislom trhu
s náhradnými dielmi. Je to vďaka ich výrobnej
kompetencii. Vyrábajú vybrané náhradné
diely v ich modernom výrobnom závode
v sídle v Ennepetale.

febi - riešenia vyrobené
v Nemecku
febi je jednotkou na trhu nezávislých
náhradných dielov - včera, dnes
a v budúcnosti. Od svojho zavedenia je
medzinárodne uznávanou značkou výrobkov
a služieb, ktorých vysoké štandardy kvality
sa neustále odrážajú vo vlastnej výrobe
precíznych dielov.
Značka sa špecializuje na diely riadenia
a zavesenia kolies, gumokovových častí
a dielov motora; v segmente osobných
automobilov aj úžitkových vozidiel. Ako
silný partner maloobchodníkov a servisov
pripisuje febi veľký význam zabezpečeniu
kvality a služieb. Súčasné trendy a vývoj sa
neustále monitorujú, takže zákazníci febi sú
vždy o krok vpred.
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Táto ponuka zahŕňa viac ako 37 000
technických opotrebiteľných dielov
pre všetky súčasné modely osobných
a úžitkových vozidiel. Na všetky
náhradné diely a služby sa dôsledne
vzťahujú prísne normy kvality. Preto
v ponuke febi nájdete iba výrobky
v testovanej kvalite originálneho
vybavenia.

SWAG - najlepšia voľba
náhradných dielov
Spoločnosť SWAG sa zaviazala týmto
heslom - v záujme svojich zákazníkov.
Medzinárodne uznávaná značka ponúka
viac ako 26 000 náhradných dielov kvality
originálneho vybavenia pokrývajúcich všetky
nemecké a takmer všetky európske značky
automobilov. Hlavnými produktovými
skupinami sú riadenie a odpruženie, ako aj
časovanie motora.
S viac ako 60 ročnými skúsenosťami je
spoločnosť SWAG jedným z popredných
svetových partnerov na nezávislom trhu
s náhradnými dielmi. Vysoká skladová
dostupnosť a krátke dodacie lehoty zaručujú
optimálnu spoľahlivosť pre zákazníkov po
celom svete.
Celý sortiment dielov podlieha prísnym
kontrolám kvality, ktoré často presahujú
špecifikácie výrobcu. Spoločnosť SWAG
taktiež ponúka technické informácie, aby
inštalácia dodaných komponentov bola
čo najjednoduchšia.

Blue Print - hneď na prvýkrát
Blue Print je tou správnou voľbou,
pokiaľ ide o kvalitné náhradné diely
pre ázijské, americké a britské osobné
automobily a ľahké úžitkové vozidlá.
Okrem precízne vyrobených
komponentov ponúka značka najlepšie
možné služby aj poskytovaním
technických informácií. Slogan značky
Blue Print - „Hneď na prvýkrát“. - vyjadruje
hodnoty kvality a presnosti, na ktoré sa
spoliehajú používatelia Blue Print po
celom svete.
Od roku 1994 pomáha Blue Print
maloobchodníkom neustále prekračovať
očakávania zákazníkov. Nové produkty
a najnovšie aplikácie vozidiel sa neustále
skúmajú, aby značka Blue Print mohla
vždy spĺňať požiadavky trhu. Každý
komponent Blue Print je navrhnutý
a vyrobený ako priama náhrada OE
a všetky výrobky spĺňajú požiadavky
na náhradné diely pre vozidlá v súlade
s nariadením EÚ č. 461/2010. Všetky
produkty prechádzajú intenzívnym
testovaním, aby zodpovedali špecifikáciám
a normám OE.
Ponuka Blue Print pozostáva z viac
ako 23 000 položiek určených na
profesionálne opravy vozidiel. Spektrum
siaha od štandardných servisných
produktov až po zložité komponenty
riadenia motora a neustále rastúci počet
špecializovaných nástrojov.

TURBOVÝVOJ ZNAČKY EVORON
Výrazne rozšírená ponuka s potrebnými komponentmi na regeneráciu, ako aj s kompletnými turbínami
pripravenými na výmenu sú najnovšími správami z oddelenia spravujúceho tento technicky vyspelý
produkt. Najsilnejším bodom v ponuke sú turbodúchadlá Evoron pripravené na inštaláciu. Kvalita
spracovania porovnateľná s originálom za cenu neporovnateľne nižšiu ako výrobky OE. O ďalšom vývoji
značky Evoron bude hovoriť Marcin Turski, Brand Manager oddelenia Turbodúchadiel spoločnosti
Inter Cars SA.

- Dobrá cena je doménou vlastnej
značky, ale kvalita je pre nás dôležitejšia.
Garantujeme to vďaka tomu, že posledná
etapa výroby sa už v Poľsku uskutočňuje
v spolupráci so špecializovanou
spoločnosťou. Každý kus je testovaný,
dynamicky vyvážený na vysokorýchlostnom
vyvažovacom stroji a potom kalibrovaný
v súlade s parametrami ekvivalentu OE.
Propagujeme kompletné turbodúchadlá
pripravené na inštaláciu ako alternatívu
k časovo náročným opravám alebo
výrobkom OE, ktorých náklady sú často
neprimerané hodnote vozidla. Na konci
prvého štvrťroka 2020 už ponúkneme okolo
200 modelov turbodúchadiel.
Evoron je vlastná značka spoločnosti
Inter Cars, ktorá je v ponuke už
tretí rok. Pravdepodobne už sú za
ňou „detské choroby“. Nastal už čas
na ofenzívu?
- Určite áno. Doplnili sme sortiment
a predstavili sme kompletné turbodúchadlá
pod značkou Evoron, aby servisné práce
neboli vyhradené iba pre špeciálne závody,
ale boli v zásade dostupné pre všetky
autoservisy. Naším hitom je kompletný
produkt, ktorý nevyžaduje ďalšiu kalibráciu
ani iné regulačné činnosti. Je čas na
vyvrátenie mýtu „nákladnej opravy“.
Je potrebné zdôrazniť, že kompletná
turbína Evoron, ktorá je pripravená
na montáž po vybalení z krabice, sa
ponúka za cenu podobnú cene opravy
u „turbínového inžiniera“.
Zaručujeme kvalitu porovnateľnú s dielmi
OE, pretože naše turbodúchadlá sú
vyrobené z rovnakých komponentov
a na rovnakých výrobných linkách ako
výrobky uznávaných spoločností použité
pri prvej montáži. Pokiaľ ide o spomínané
„choroby z detstva“, už teraz môžem pevne
potvrdiť, že sa nám podarilo im vyhnúť.
K tomu pomohol dôsledný testovací proces
a implementácia každej referencie na predaj
v celom produktovom rade. To je dosť časovo
náročné, ale dáva nám to 100% kontrolu
kvality každého produktu.
Ako je možné, že za takú atraktívnu
cenu je možné ponúknuť kompletné
turbodúchadlo v kvalite, ktorá je
porovnateľná s originálom?

V našej ponuke nemáme len
kompletné komponenty. Začiatky
značky Evoron, to sú predsa prvky
na opravu turbodúchadiel. Ako
sa v súčasnosti prezentuje táto
časť ponuky?
- Je potrebné zdôrazniť, že prvky potrebné
na regeneračné opravy sú tiež dôležitou
súčasťou sortimentu, ktorý stále vyvíjame.
Medzi našich klientov patria dielne, ktoré si
sami opravujú turbodúchadlá vyváženými
zostavami CHRA. Reagujeme na ich potreby.
S nimi sme na konci roku 2019 dosiahli úplný
rozvoj produktových radov. Projekt sme
začínali pred tromi rokmi a ponúkli sme tri
typy výrobkov. Išlo o vyššie spomenuté VSR
vyvážené zostavy CHRA (jadrá), pneumatické
pohony (ventily) a výfukové vedenia. Teraz
sa môžeme pochváliť 8 produktovými radmi
vrátane nových, tzn. montážnych súprav,
olejových potrubí, elektronických pohonov
(REA), liatinových telies a kompletných
turbodúchadiel s ponukou viac ako 500
jedinečných referencií.

ZNAČKA EVORON
To sú osvedčené komponenty na opravu
a regeneráciu turbín, ako aj kompletné
turbodúchadlá pripravené na inštaláciu. V ponuke sú vyvážené zostavy CHRA
(cartridge-core assy), výfukové lopatky
(variabilná geometria), ovládače a regulátory, liatinové telesá (telesá turbín),
montážne súpravy a olejové vedenia.
Kompletné turbodúchadlá Evoron sú
úplne novým produktom, ktorý je pred
predajom testovaný, vyvážený a kalibrovaný. Poskytujeme naň záruku 24
mesiacov a cena sa pohybuje vo výške
nákladov na regeneráciu.

2/2020

15

IC Katalóg – tipy a triky
Objednávací portál IC Katalóg je pre našich zákazníkov dostupný už viac ako rok.
Vývojári neustále pracujú na tom, aby jeho používanie bolo čo najjednoduchšie a čo najefektívnejšie.
Podelíme sa s vami o tipy, ktoré vám možno ukážu funkcie, o akých ste doteraz ani nevedeli.
Načítajte QR kód a dostanete sa k videu na našom YouTube „Inter Cars Slovenská republika“.

IC Katalóg

všetky 4 filtre na auto naraz
v jednom zobrazení

IC Katalóg

servisné aktivity v ponuke
Ako v ponuke jednoducho pridať servisnú
aktivitu k už vybraným dielom.

IC Katalóg - Klávesové skratky
Ako naraz zobraziť všetky 4 filtre
(olejový, vzduchový, palivový, kabínový)
jednej značky pre vybrané vozidlo.

IC Katalóg

vyhľadávanie
podľa výrobcu

Ako zobraziť
kompletný sortiment
jedného výrobcu.

IC Katalóg

nová ponuka priamo
z vyhľadávania

Ako vytvoriť novú ponuku
priamo v okne
s výsledkami vyhľadávania.
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Ak ste si kládli otázku, či je možné IC Katalóg ovládať nie len myšou, ale aj
pomocou klávesnice, odpoveď je „Áno“. Po stlačení kláves Shift + ? sa zobrazí
tabuľka s týmito skratkami, pomocou ktorých sa viete jednoducho preklikávať
medzi jednotlivými sekciami, spustiť vyhľadávanie alebo odoslať objednávku.

Budovanie značky – naša misia pre nadchádzajúce obdobie
Branding, brand managament, budovanie značky. Čo znamenajú tieto pojmy? Do akej hĺbky siahajú
a prečo sa im venovať? Brand je označenie pre značku alebo meno. Nejde však iba o logo alebo o názov
v obchodnom registri. Hovoríme o celkovej identite organizácie. Vnímanie značky do značnej miery
ovplyvňuje zákaznícke správanie a zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o nákupe. Budovanie
značky je zložitý a mnohokrát dlhodobý proces, ktorý by mal byť nevyhnutnou investíciou každej
firmy, ktorá chce byť na trhu úspešná.
Q-Service je značka, ktorá chce byť na
trhu úspešná, a tak sme sa rozhodli viac
podporovať jej tzv. brand awareness alebo
teda povedomie o značke. Našou dlhodobo
najúspešnejšou kampaňou je letná „Garancia
mobility“. Jej cieľ je jasný. Priniesť automobil
pred cestou na dovolenku na kontrolu. Ak
auto prejde odbornou prehliadkou, Inter Cars
garantuje vodičovi, že v prípade poruchy na
ceste bude o neho postarané. Kampaň je
spojená so značkou Q-Service. V začiatkoch
sme využívali ako komunikačný kanál najmä
letáky, dnes sa zameriavame prevažne na
online priestor. Nesmierna výhoda „online-u“
je, že vieme merať tzv. konverzie. Koľkokrát
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sa kampaň zobrazila, koľkokrát sme
z reklamného banneru zaznamenali preklik
na webovú stránku Q-Service a koľkokrát
nastala reálna konverzia, resp. požadovaná
akcia zákazníka na našej stránke. Tú sme
mali na stránke zadefinovanú v dvoch
úrovniach. Prvá – vyhľadávač servisu v okolí,
druhá – detail servisu s následným kliknutím
na „objednať sa“. Pri kampani „Garancia
mobility“ sme využili všetky dostupné
online kanály. Špeciálna webová stránka,
tzv. landing page, videá publikované a aj
promované cez youtube alebo Facebook.
Sponzorované statusy na Facebook-u
podporené aj reklamou na Instagrame.

Vyhľadávacia kampaň cez Google je už
v tomto prípade samozrejmosťou, ale aj
tá bola podporená Google bannerovou
reklamou. Reklamu na Garanciu mobility
ste tak mohli nájsť v rôznych internetových
médiách podporujúcich tento druh Google
reklamy, ale aj v mobilných aplikáciách, ktoré
sú pre užívateľa zadarmo, no to „zadarmo“ je
vďaka reklame.
Keď sa vrátime späť v čase, ešte pred
Garanciu mobility, s kampaňou sme sa
pripravovali aj na jarnú sezónu. Tém na
jar je veľa, ale opäť s rovnakým cieľom –
dostať zákazníka do servisu. Aj keď sme zo
začiatku tému kampane nevedeli poriadne
uchopiť, v tomto nám paradoxne pomohla
Korona kríza. Zrazu sme tu mali krízové
obdobie a všade vládli prísne opatrenia,
ktoré postihli viac-menej každé jedno
odvetvie. Autoservisy sú však naďalej
otvorené a poskytujú verejnosti svoje služby.
Ľudia sa napriek tomu boja tieto služby
využiť a nejdú si ani prezuť pneumatiky.
Ak im však poskytneme a zaručíme
bezpečnosť aj v autoservisoch, spojenú
s prvotriednymi službami, môžu nás prísť
navštíviť. V kampani sme komunikovali
fakt, že vo všetkých servisoch Q-Service
budú mať zákazníci k dispozícii čo najviac
bezkontaktný systém poskytovania
služieb. Od prebratia auta, cez samotnú
službu, až po odovzdanie. Navyše ako
bonus bol komunikovaný aj fakt, že nám
záleží na čistote všetkých vozidiel, a preto
pri akomkoľvek servise získajú zákazníci
kompletnú dezinfekciu ozonizáciou

zdarma. Aj k tejto kampani bolo natočené
v spolupráci s bratislavským Q-Servisom
BerCar video, prostredníctvom ktorého sme
„bezkontaktný servis“ promovali.
Podpora formou bannerovej reklamy cez
Google, ako aj statusovej cez Facebook bola
opäť samozrejmosťou.
Jesenná kampaň Q-Service bude spojená
predovšetkým so slovíčkom dôvera. Dôvera
v naše služby, našu kvalitu, poctivosť,
transparentnosť. Automobil dnes vlastní
takmer každý. Málokto však autám rozumie.
Keď nám zasvietia neznáme kontrolky
a auto sa pokazí, lámeme si hlavu nad
tým čo s ním môže byť. Rozhodneme
sa pre návštevu autoservisu, ale tu sa
ozve nedôvera, ktorá pramení z vlastnej
skúsenosti, zo skúsenosti našich priateľov
alebo z nevedomosti a predsudkov. Motto
kampane: „Nemusíte rozumieť

autám, aby ste ich mali tip-top.
My im rozumieme za vás.“

Naším primárnym riešením
je opäť video kampaň,
prostredníctvom ktorej sa
budeme prihovárať cieľovému
publiku. V kampani budeme komunikovať
spoľahlivosť a transparentnosť servisov
v sieti Q-Service. Najväčšie výhody Q-Service
predložíme divákom prostredníctvom vtipu.
Našim hlavným hrdinom bude obyčajný
človek, jeden z nás – cieľová skupina sa
s ním ľahko stotožní. Kampaň, ako inak,
podporíme aj využitím ďalších kanálov
– bannerové reklamy, sociálne siete,
prehľadná web stránka – Landing Page, PR
články vo vybraných médiách.
V dnešnej dobe existuje stále veľa firiem,
ktoré podceňujú budovanie značky a tým
strácajú, častokrát si neuvedomujúc, prečo.
V minulosti značka spĺňala najmä praktickú
funkciu – odlíšenie sa od konkurencie,
jednoduché označenie firmy. Zákazníci
začali „značkové“ produkty vnímať ako tie

kvalitnejšie. V súčasnosti naberá na
význame aj asociácia a do popredia
vstupuje aj emocionálna stránka
vnímania značky. A práve značka a jej
budovanie je to, čo nám umožňuje
odlíšiť sa. Keď sa nám podarí značku
zadefinovať, tak sme práve postavili
pilier nášho úspešného podnikania. Je
nesmierne dôležité vedieť čo o našej
značke chceme zákazníkom povedať
a ako u nich tento dojem vzbudiť.
Budovanie značky v online prostredí ide
ruka v ruke s reputáciou, marketingom
a prezentáciou biznisu na internete.
Ak si našu značku začnú ľudia spájať
s kvalitou, budujeme skutočne efektívny
a hodnotný biznis. Investície, ktoré
umiestnime do budovania značky
sa nám niekoľkonásobne vrátia, či
už v predaji, v podobe spokojných
zákazníkov, alebo (a hlavne)
v produktoch a službách, ktoré sa ľuďom
„vybavia“ a spájajú s našou značkou.

2/2020
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Servis akumulátorov

BAT 115

Nový rýchly tester akumulátorov
BAT 115 pre štartovacie
akumulátory 6 V, 12 V a nabíjacie
systémy s napätím 12 V, 24 V

Obsah balenia BAT 115:
 testovaca jednotka BAT 115
 odpojiteľné skúšobné svorky
 6 batérií AA
 rolka papiera do tlačiarne
 pokyny na CD

Prehľad výhod a vlastností
 Testuje akumulátory s napätím 6 V, 12 V a nabíjacie systémy s napätím 12 V, 24 V
 Testuje akumulátory v rozsahu štartovacieho prúdu od 40 do 2000 A (podľa CCA)
 Testuje akumulátory pre osobné a ľahké užitkové automobily, motocykle, lode: olovené s elektrolytom,
EFB, gélové, vliesové a AGM akumulátory (ploché a špirálové)
 Indikuje stav akumulátora a percento nabitia
 Integrovaná tlačiareň zaznamenává výsledky testov pre zákazníka a dokumentáciu v autoservise
 Odpojiteľné skúšobné svorky pre údržbu a výmenu
 Testovanie celého nabíjacieho systému s testom diód/zvlnenia napätia
 Zvolená metóda testovania podáva presné výsledky, a zároveň aj chráni akumulátor
 Menu v 25 jazykoch, hmotnosť 1,1 Kg., pracovná teplota 0 °C – 40 °C .

Objednávacie číslo:

0 687 000 115

Akciová cena v aktuálnej Jesenno-zimnej akcii Inter Cars:

339 € bez DPH.

ADAS zariadenie pre kalibráciu kamier a radarov

DAS 3000 Novinka
Nové zariadenie pre kalibráciu kamier a radarov umožňuje dodržať
najvyššiu presnosť merania podľa požiadaviek výrobcov vozidiel.
Kalibračný prípravok
 Univerzálne zariadenie pre vozidlá rôznych výrobcov
 Presná lišta s magnetickým uchýtom pre rýchlu výmenu
meracích terčov
 Pre skupinu VW urýchľujú preddefinované polohy
kalibračných terčov samotné nastavenie prípravku na vozidlo
 Robustný dielenský vozík s veľkými kolesami
 Vysoko kvalitná konštrukcia z hliníkových profilov

Prospekt na stiahnutie
Inovatívny systém Duálnych kamier
 Integrovaný systém Duálnych kamier spolu s meracím
softvérom umožňuje rýchle nastavenie prípravku
vzhľadom ku jazdnej osy vozidla i presné zameranie
odstupu od vozidla

DAS 3000 S20 (vrátane príslušenstva)
Univerzálne kalibračné tabule pre kamery i radary
 Nová univerzálna tabuľa „Multiboard“ ponúka možnosť
kalibrácie kamier i radarov
 Uchytenie: vodorovne pre kameru, zvisle pre radar
 Kamera: skupina VW
 Radar: skupina VW, BMW, Mini, Nissan, Fiat, Suzuki

Bosch DAS 3000
Vlastnosti:
 Kalibrácia prednej kamery
 Kalibrácia predného radaru
 Multiznačkové univerzálne prevedenie
 Pracuje v súčinnosti s KTS/DCU a ESI[tronic]
Rozsah dodávky:
 Kalibračný prípravok (vozík + meracia lišta)
 Univerzálna tabuľa VW + sada terčov na zadné kolesá
 Úchyty na kolesá pre meracie terče na zadnú nápravu
 Prípravok pre meranie vzdialenosti (stĺpik s terčom)
 ADAS software pre nastavenie prípravku
Príslušenstvo:
 Kalibračné terče (Multi Target Shop)
 Integrovaný box na kalibračné terče (1 690 381 216)
DAS 3000 S20 (včetně voliteľného příslušenství)

Pre optimálnu konfiguráciu prosím kontaktujte Vášho špecialistu
vybavenia dielní Inter Cars:
Západné Slovensko + PD + ZA – Jozef Kostolník 0907 983 842
Stredné Slovensko – Adrián Pavelek 0905 998 720
Východné Slovensko – Tibor Zentko 0905 656 325

Akciová cena v Jesenno-zimnej akcii Inter Cars
(Obj.č. 0 684 300 109):

6890 € bez DPH.

Možnosť nákupu na leasing: 244 €/mesiac.

CP7748

Nový model
rázového uťahováka

Nový ½” rázový uťahovák výrobcu
Chicago Pneumatic ponúka užívateľovi
silu, dobrú manipuláciu a odolnosť.
Spoločnosť Chicago Pneumatic
uviedla na trh nový model
výkonného ½” rázového uťahováka,
určeného pre intenzívne použitie
v automobilovom priemysle (servis,
prezúvanie pneumatík,...) a pre údržbu
v priemyselných závodoch.
Nová verzia vysoko úspešného uťahováku
CP7748 je navrhnutá tak, aby užívateľovi
poskytla bezkonkurenčnú úroveň výkonu,
ľahké použitie a spoľahlivosť.
Je vhodný pre prácu v dielňach,
opravárenských službách a najmä pre
pneuservisné práce.
„Keď sme si vypočuli požiadavky našich
zákazníkov, koncových užívateľov, uvedomili
sme si potrebu ergonomickejšieho nástroja
a vyvinuli rázový uťahovák, ktorý spĺňa
požiadavky moderného užívateľa, silu
a spoľahlivosť a súčasne kompaktnosť
a nízku hmotnosť. V novom modeli CP7748
poskytujeme užívateľovi spoľahlivosť
a ľahké použitie, čo zvyšuje produktivitu
a efektivitu nákladov.“
Nový razový uťahovák CP7748, ktorý váži iba
2 kg a poskytuje povoľovaciu silu 1300 Nm do
10 sekúnd zaisťuje vynikajúci pomer výkonu
k hmotnosti.
S väčším výkonom než jeho predchodca
prispieva tento prístroj k zvýšeniu
účinnosti a skráteniu doby vykonávania
pracovných úkonov.
CP7748 je vybavený niekoľkými vývojovými
a technickými inováciami, aby sa zlepšila
ľahkosť použitia a zvýšila produktivita.
Hlavnou zmenou je inovatívny prstencový
systém pre zmenu smeru a ovládania
výkonu, čo je ergonomické vylepšenie
oproti pôvodným ovládacím prvkom na
zadnej strane uťahováka. Užívateľ môže
jednou rukou zmeniť smer otáčania, ľahkým
stlačením tlačidla pre zmenu smeru alebo
jednoducho otočiť prsteň z ľubovoľnej
polohy okolo uťahováka.

Nový CP7748 poskytuje dve
úrovne regulácie výkonu
uťahovania (vpravo):
1 - 40% max. sily
2 - maximálny výkon
Povoľovanie (vľavo)
je vždy na 100% výkonu.
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Inovatívny
systém
spätného krúžku
umožňuje uťahováku
ľahko meniť smer, keď sa
používa v stiesnených priestoroch, bez
toho aby bolo nutné pohybovať nástrojom
z pracovnej polohy. Súčasne znižuje únavu
kĺbov a rúk pri stálom používaní s častou
potrebou meniť smer.
Vďaka svojej kompaktnosti možno uťahovák
použiť vo veľmi stiesnených priestoroch,
čo je veľmi vhodné pre servisné práce na
motore a na podvozku automobilu, ako aj
pre priemyselnú údržbu strojov, zariadení,
výrobných liniek.
Nový CP7748 je o 14% kratší než jeho
predchodca, má len 175 mm.
Vzduchové pripojenie má možnosť
otáčania o 360°, čo poskytuje nástroju
vynikajúcu manévrovateľnosť.
Rukoväť je potiahnutá gumou, ktorá zaisťuje
dobrú izoláciu a zabraňuje skĺznutiu
prístroja z rúk užívateľa, ktoré sú často
mastné kvôli špecifikám práce.

a životnosť v najnáročnejšom pracovnom
prostredí a v najnáročnejších aplikáciách.

Spoločnosť Chicago Pneumatic vyvinula
tento nástroj s ohľadom na kvalitu
a odolnosť.

Nový CP7748 nájdete v aktuálnej
Jesenno-zimnej akcii vybavenia dielní
a skladom v Inter Cars. Objednávacie č.
8941077481 a akciová cena 175€ (bez
DPH s dovozom) vrátane gumového
ochranného krytu zadarmo.

Valec motora z masívneho hliníka Chrom
a odolný nárazový mechanizmus TWIN
HAMMER zaisťujú optimálnosť, spoľahlivosť

Nový CP7748 je k dispozícii aj vo
verzii s dlhým hriadeľom a pre prácu
v hlbokých priestoroch.

Porovnanie so starým modelom

Výkon

 1.300 NM

Ľahké

 Kompozitný kryt
motora
 Iba 2,0 kg

Ergonomický

 Nový systém prepínania smeru
a regulácie výkonu

Hmotnosť
rovnaká

Nový systém
prepínania smeru
Vylepšená ergonómia

Dĺžka

redukcia o 14,3%

Sila

Zvýšená o 4%

Uvoľnite svoj obchodný potenciál naplno
Keďže starostlivosť o vašich zákazníkov je
prvoradá, diagnostikou Delphi Technologies
získate nástroj na dosiahnutie ich spokojnosti
na najvyššej úrovni. Naše pokročilé diagnostické
riešenie komunikuje priamo s vozidlom a
krok za krokom navádza technika vykonaním
profesionálnej diagnostiky, kalibrácie ADAS, passthru protokolu a oveľa viac! Náš intuitívny softvér
a technické školenia uľahčujú diagnostiku a
umožnia technikovi rýchle a ľahké vykonanie aj
najzložitejších úloh.
V aktuálnej Jesenno-zimnej akcii Inter Cars
nájdete aj diagnostiku DS150 (bez DPH):
PLHSV10546 + PLHSV10516 -> nová DS150 (HW +
ročný SW car k novej): 1090 € + 559 €,
PLHSV10516 + PLHSV10546EX -> výmena starej
za novú (HW+ ročný SW car): 1090 €,
PLHSV60209 -> obnova ročného SW car: 529 €,
PLHSV10821 -> ročný SW truck: 759 €.

Pokročilá
diagnostika
Inteligentný sken systémov | ADAS
živé dáta | pass-thru

Obsiahle
technické informácie
VTI | plánovanie údržby
manuály | technické schémy

Popredné
viac-sektorové pokrytie
Osobné: 60+ značiek, 1200+ modelov
Nákladné: 70+ značiek, 680+ modelov

pre viac informácií
naskenujte kód:

Školenia
expertmi Delphi
Naučte sa zarábať s Delphi technológiami

© 2020 Delphi Technologies. All rights reserved.

Starostlivosť o automobilové zdviháky.
Súčasťou každého moderného autoservisu je zdvíhacie zariadenie. Ako iste všetci
vieme, čas sú peniaze, takže na automobilový zdvihák je nutné nahliadať nielen ako
na nákladovú položku, ale hlavne ako na vec, ktorá nám prináša zisk.
Aby nám zdvíhacie zariadenia slúžili dlhé roky bez problémov,
potrebujú adekvátnu starostlivosť a údržbu. Dôvodom starostlivosti
o zdvíhacie zariadenie nie je len minimalizovanie nákladov na opravy
a zisk, ale hlavne je to otázka bezpečnosti personálu používajúceho
zdvihák. Nikto z nás si určite nechce ani predstaviť, čo by sa stalo pri
fatálnom zlyhaní zdviháku zaťaženého vozidlom.
Aby sme predišli škodám na zdraví alebo na majetku a zaistili čo
možno najvyšší zisk, pozrieme sa teraz na to, ako sa správne starať
o svoje zariadenie.
Základným predpokladom pre bezproblémové fungovanie
automobilového zdviháku je správna montáž. Túto operáciu
je vhodné zveriť firme, ktorá disponuje odborne zaškoleným
personálom a príslušnými certifikátmi umožňujúcimi túto činnosť.
Firma Inter Cars SR túto službu ponúka prostredníctvom svojich
troch servisných stredísk na západnom, strednom a východnom
Slovensku. Jedná sa o platenú službu, avšak jej realizáciou sa
v budúcnosti môžete vyhnúť problémom spôsobeným nesprávnou
montážou a taktiež legislatívnym problémom s revíznymi správami.

b) Č
 istenie zariadenia: Je potrebné vyčistiť zariadenie od nečistôt
ako je prach , blato, posypová soľ, oleje atď. Predídete tým
k predčasnému opotrebeniu pohyblivých častí zariadenia, ako aj
neprimeranému korodovaniu zariadenia.
Odporúčaný interval: 1x týždenne, resp. pri každom väčšom
znečistení zariadenia.
c) Mazanie klzných častí: V starších typoch zdvihákov ( napr. od
TOP STROJ Nitra ) boli na zabezpečenie pozdĺžneho pohybu
nosného vozíka v stĺpe použité kladky s klznými, resp. valivými
ložiskami. Tieto ložiská je potrebné z času na čas premazať.
V prípade použitia krytých valivých ložísk sa prevádza
iba kontrola.
Odporúčaný interval : kontrola 1x týždenne, mazanie min.
1x mesačne.

Druhým krokom je vykonávanie pravidelných odborných prehliadok
a odborných skúšok ( revízií ), kde revízny technik zistí prípadné
opotrebenia a poškodenia zdviháku a odporučí následný servis
v závislosti od druhu poškodenia.
Firma Inter Cars SR v rámci každého zo svojich servisných stredísk
disponuje vyškoleným personálom s príslušnými osvedčeniami.
Vykonanie revízie je zo zákona povinné pre každého užívateľa
zdvíhacieho zariadenia s ohľadom na interval určený výrobcom
zariadenia. Interval sa pohybuje zväčša v rozmedzí od 1 do 2 rokov.
Treťou dôležitou oblasťou je samotná starostlivosť a údržba
zdvíhacieho zariadenia. Tu je nutné spomenúť, že údržba je mierne
odlišná v závislosti od toho, o aký typ zdvíhacieho zariadenia ide.
Zdvíhacie zariadenia sú už od výrobcu zvyčajne opatrené nálepkou
s intervalmi jednotlivých činností, resp. údržba je popísaná v návode
na obsluhu. Je jasné, že činnosti sa budú líšiť podľa toho, či pôjde
o dvoj alebo štvorstĺpový zdvihák, nožnicový zdvihák, alebo či to bude
elektromechanický, elektrohydraulický alebo pneumatický zdvihák.
V ďalších odsekoch vám prinášame praktický prehľad úkonov
pravidelnej údržby vykonávaných obsluhou zariadenia. Pre
zabezpečenie správnej činnosti zdviháka vám odporúčame ich
pravidelnú realizáciu.

1.

Činnosti platné pre všetky druhy zdvihákov:

a) V
 izuálna kontrola zariadenia: Podľa zákona je obsluha povinná
skontrolovať zdvihák pred začatím práce na danom zariadení.
Je potrebné skontrolovať najmä:
n
 osné časti zariadenia ( stĺpy, ramená a nosný vozík )
o
 potrebenie gumových pätiek
o
 chranné kryty a označenia
b
 ezpečnostné zariadenia
 c elistvosť jednotlivých častí zariadenia
 c elistvosť nosných lán ( elektrohydraulické zdviháky )
ú
 niky kvapalín a mazív
Odporúčaný interval: denne.
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V modernejších zdvihákoch sú na zabezpečenie tohto pohybu
použité klzné plastové ( silonové ) bloky, ktoré sú ekonomicky
výhodnejšie, o to viac starostlivosti však potrebujú. Klzné bloky sú
v dvoj a štvorstĺpových zdvihákoch zväčša montované na nosný
vozík a sú skryté vo vnútri nosného stĺpa. Pre kontrolu a premazanie
je potrebné zväčša odstrániť kryty nosného stĺpa. V závislosti
od konštrukcie zariadenia je počet klzných blokov rôzny. Pri
nožnicových zdvihákoch sú bloky uložené na voľných koncoch nožníc
a viditeľné bez potreby čokoľvek odmontovať.
Odporúčaný interval: kontrola 1x týždenne, mazanie min.
1x mesačne.
d) Elektroinštalácia: Údržba elektroinštalácie za normálnych
okolností nie je potrebná. Kontrola elektroinštalácie je
prevádzaná pri každej revízii zariadenia. V prípade poruchy
odporúčame opravu prenechať odbornému servisu Inter Cars.

Do tejto chvíle sme sa venovali činnostiam, ktoré je potrebné
prevádzať u všetkých druhov zdvihákov bez ohľadu na to, o aký
zdvihák sa jedná. Z času na čas je však potrebné previesť isté
činnosti údržby, ktoré sa líšia v závislosti na tom, o aký druh
zdviháku ide. V nasledujúcich odsekoch popíšem ďalšie činnosti,
ktoré je v rámci údržby potrebné previesť na zdvihákoch s ohľadom
na druh zdviháku.

2.

c) Mazanie a napínanie reťaze: Elektromechanické zdviháky
s reťazovým prepojením pohonu nosných tyčí používajú dva
typy uloženia reťaze. Jedná sa o uloženie suché ( napr. BUTLER
), alebo uloženie v olejovom kúpeli ( napr. EUROLIFT ). Pri
tomto type pohonu je potrebné kontrolovať napnutie reťaze
a u suchého uloženia v danom intervale premazať reťaz sprejom
na mazanie reťazí.

 vojstĺpový elektromechanický zdvihák: Ide o zdvíhacie
D
zariadenie, ktoré si z dôvodu jeho konštrukcie vyžaduje
v porovnaní s inými druhmi zdvihákov najviac starostlivosti
v rámci údržby.

a) Mazanie nosných matíc: Jedná sa o najdôležitejší úkon v rámci
starostlivosti o elektromechanický zdvihák. Nedostatočné
mazanie alebo nevhodne zvolené mazivo tejto časti zdviháku
vedie v rýchlom slede k zvýšenému treniu na nosných plochách
závitu nosnej matice a nosnej závitovej tyče, cez nadmerné
opotrebenie závitov až nakoniec príde k odtrhnutiu závitov (
zvyčajne nosnej matice ), alebo zadretiu a zaseknutiu celého
nosného mechanizmu. Oprava takto poškodeného zdviháku
potom znamená výdavky rádovo v stovkách Eur. Výrobcovia
zdvihákov riešia mazanie tohto nosného systému niekoľkými
spôsobmi. Od jednoduchého poliatia závitovej tyče olejom (napr.
EUROLIFT), naplnením oleja do zásobníka
(napr. BUTLER), alebo natlačením
plastického maziva do
priestoru medzi nosnú
a bezpečnostnú maticu
(napr. HERRMANN).

Odporúčaný interval:
 kontrola 1x mesačne, mazanie pri suchom uložení, 1x mesačne
 výmena oleja pri mokrom uložení podľa odporúčania výrobcu.
Odporučené mazivo: podľa predpisu výrobcu.
d) Napnutie hnacích remeňov: Výrobcovia zdvíhacích zariadení
používajú na pohon nosnej tyče remeňové prevody. V zásade sa
používajú dva druhy a to prevod klinovými remeňmi a širokými
viacdrážkovými remeňmi. Používaním zdviháku sa tieto remene
opotrebovávajú a naťahujú a preto je potrebné ich kontrolovať,
napínať, alebo vymeniť.

Odporúčaný interval: kontrola min. 1x týždenne, mazanie podľa
potreby v závislosti od intenzity používania.
Odporučené mazivo: podľa predpisu výrobcu.
b) Mazanie vrchného a spodného uloženia nosnej závitovej
tyče: Konštrukčné riešenie spočíva zväčša v tom, že nosná
závitová tyč je zavesená z vrchu stĺpa a uložená je v ložisku,
alebo v ložiskách horného uloženia. Vždy sa jedná o kombináciu
axiálneho a radiálneho uloženia. Oproti tomu spodný koniec
nosnej tyče je uložený v jednoduchom zvyčajne klznom ložisku
na zastabilizovanie výkyvu tyče. Výnimku tvoria zdviháky
s prepojením reťazou, kde je nosná tyč uložená vo valivom
ložisku a na jej konci je namontované ozubené koleso reťazového
prevodu, resp. zdviháky prepojené kardanovým hriadeľom
a nosná tyč je uložená v prevodovke.

Odporúčaný interval :
 klinové remene – kontrola - napnutie 1x mesačne,
 drážkové remene – kontrola - napnutie 2x ročne,
 výmena podľa potreby.

3.

Elektrohydraulické zdviháky: Ich údržba je nepomerne
jednoduchšia v porovnaní s elektromechanickými zdvihákmi. Navyše
k všeobecne platným úkonom uvedeným vyššie je potrebné previesť
iba tri, resp. pri nožnicových zdvihákoch štyri ďalšie úkony:
a) Nastavenie nosných lán: Používaním zdviháku s výnimkou
nožnicového, ktorého konštrukcia je iná, dochádza postupne
k naťahovaniu nosných oceľových lán, ktoré je občas potrebné
nastaviť. Tento úkon síce nie je obzvlášť technicky náročný, avšak
pre jeho kvalitné vykonanie je dobré zveriť ho odbornému servisu
firmy Inter Cars.

Odporúčaný interval:
 mazanie vrchného uloženia a prevodovky spodného uloženia
1x ročne
 mazanie spodného uloženia min. 1x mesačne (zvyčaje
trochou oleja).
Odporučené mazivo: podľa predpisu výrobcu.
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Odporučený interval : vždy pri zistení nerovnomernosti pri
zdvíhaní, alebo spúšťaní bremena.

Odporúčaný interval: kontrola 1x mesačne, premazanie 1x ročne.
Odporučené mazivo: podľa predpisu výrobcu.

b) V
 ýmena oleja: V priebehu používania zdviháka absorbuje
hydraulický olej vzdušnú vlhkosť a vytvárajú sa v ňom kaly,
ktoré vznikajú opotrebovávaním vnútorných častí hydraulického
systému, ale aj samotnou degradáciou oleja. Kaly sa zvyčajne
ukladajú v zásobníku oleja a preto sa spolu s výmenou oleja
prevedie aj vypláchnutie zásobníka a prípadne vyčistenie, alebo
výmena filtra. V prípade nožnicového zdviháka je potrebné
previesť synchronizáciu chodu nožníc.

d) P
 remazanie čapov nožníc: Vychádzajúc z konštrukcie
elektrohydraulických nožnicových zdvihákov tu nie je potrebné
premazávať žiadne kladky, je však potrebné venovať pozornosť
čapom, ktorými sú spájané nožnice. Taktiež ako u vodiacich
kladiek v predošlom prípade sú tieto čapy uložené v ložiskách
s potrebou, alebo bez potreby mazania. Čapy ložísk s potrebou
mazania majú znovu osadené maznice.

Odporúčaný interval : 1x za 3 roky.
Odporúčaný olej: podľa predpisu výrobcu (zvyčajne hydraulický
olej ISO 32 , napríklad objednávacie č. EVERTOIL/LIFT).
c) Premazanie ložísk kladiek nosných lán: Prevádza sa pri dvoj
a štvorstĺpových zdvihákoch pri ktorých sú nosné laná osadené
do vodiacich kladiek. V prípade štvorstĺpových zdvihákov je
potrebné ložiská mazať cez čapy vodiacich kladiek, v ktorých
sú osadené maznice. V prípade, že maznice osadené nie sú, na
zdviháku sú použité samomazné ložiská. V jednom aj druhom
prípade je však potrebné skontrolovať vôle a postavenie kladiek.

servisné
stredisko
na Slovensku!

Objednanie, ceny, časová dostupnosť
technikov:

0907 872 435
servisne.stredisko@intercars.eu
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Inštalácie, revízie, opravy
INTER CARS SLOVENSKO
- Inštalácia, servis zdvihákov, pneuservisných strojov, geometrií,
brzdových stolíc, revízie pre zdvíhacie alebo elektrické zariadenia,
- revízie zdvíhacích zariadení - Automobilový zdvihák - všetky typy,
- revízie elektrických zariadení - elektrické zariadenia – všetky typy,
- nastavovania, kalibrácie, údržby, aktualizácie, opravy a ďalšie
servisné práce po dohode, počítané na normohodinu.
UPOZORNENIE:
- Revizia zdvihacieho zariadenia je platná 1 rok!
- Revízia elektrickeho zariadenia je platná 5 rokov!

Odporúčaný interval: kontrola 1x mesačne, premazanie 1x ročne.
Odporučené mazivo: podľa predpisu výrobcu.

4.

 neumatické zdviháky:
P
Vo všeobecnosti sa jedná o nízkozdvihové
nožnicové pneuservisné zdviháky, rôzne prízdvihy
a jednobodové zdviháky.

Pri nich sa starostlivosť obmedzuje na čistenie, kontrolu
úniku vzduchu, kontrolu poškodení a pri nožnicových
zdvihákoch aj na premazanie čapov a klzných plôch tak ako pri
elektrohydraulických nožnicových zdvihákoch.

5.

 láštnym druhom vzduchom
Zv
poháňaných zdvihákov
je napríklad HERRMANN AQUALIFT. Jedná sa o dvojstĺpový
pneumaticko-hydraulický zdvihák, ktorý je uložený v montážnej
kazete zapustenej pod podlahou. Nosným médiom je voda
s prídavkom aditív a zdvih zabezpečuje stlačený vzduch. V rámci
údržby je potrebné premazanie uložení piestov vo valcoch
osadených maznicami, kontrola hladiny vody a doplnenie
aditív a vzhľadom na osadenie zdviháku pod podlahou občasné
vyčerpanie natečenej vody z kazety a to hlavne v zimnom
období. Údržba štandardných elektrohydraulických verzií je
veľmi podobná avšak s potrebou výmeny hydraulického oleja
v predpísanom intervale.

Termokamera
LAUNCH TIT-201
Pri oprave automobilov je potrebné určenie teploty
a jeho zdroja pri diagnostike porúch viacerých
komponentov. Tento rýchly a efektívny spôsob
vyhľadávania chýb možno aplikovať na takmer každý
systém v automobile.

Infračervená
termokamera sa používa
na meranie teploty
povrchu a termo obrazu
v reálnom čase.
Samozrejmosťou je
vstavaný digitálny
fotoaparát, ktorý umožňuje
vytvorenie fotografie vždy s termogramom.
Táto funkcia termokamier je dnes už nevyhnutná, nakoľko
umožňuje rozpoznať a presne identifikovať miesto merania
a meraný objekt. Zároveň poslúži ako dôkaz pre zákazníka,
prípadne príloha ku faktúre za vykonané práce.

Automobilové aplikácie:
 diagnostika kontaktu pneumatík a opotrebenia
 hodnotenie brzdenia a systému motora z hľadiska výkonu
a chladenia
 poruchy žeraviacej sviečky naftového motora
 chybné vstrekovacie trysky paliva
 chybné ložiská kolies
 analýza pohodlia klimatizovaného priestoru pre cestujúcich
 Meranie teploty diferenciálu a prevodovky
 zadný diferenciál a tempa prevodovky
 analýza prúdov klimatizácie, plynov a analýza hadíc
 turbodúchadlá a katalyzátory
 horúce miesta v elektroinštalácii, poistky a pripojenia
 výfukové potrubia
 výparníky, kondenzátory a radiátory na správnu výmenu
tepla

Technické údaje TIT-201

Odporúčaný interval:
 premazanie uložení piestov min. 1x ročne,
 kontrola hladiny vody a doplnenie aditív 1x ročne,
 výmena hydraulického oleja 1x za 3 roky ( iba
elektrohydraulické verzie ).

Obrazovka displeja 3,2“ TFT, rozlíšenie 320X240, ukladanie
obrázkov v JPG, ukladací priestor do 20000 obrázkov, viditeľná
svetelná kamera 300 000 pixelov, rozlíšenie infračerveného
obrazu 220X160, batéria 2000 mAh, rozhranie Micro USB2.0,
rozsah merania -20 až +450 ° C, rozmer: 223 mm x 105 mm x
90 mm, hmotnosť 389 g.

Odporučené mazivá:
 plastické mazivo a aditíva do vody sú dodávané výrobcom
zdviháku
 hydraulický olej podľa špecifikácie výrobcu (zvyčajne olej
ISO 32 , napríklad objednávacie č. EVERTOIL/LIFT).
Odporúčaniami z tohto článku sme vám priblížili činnosti, ktoré
by mali prispieť k čo najväčšej efektivite využitia a životnosti
vašich zdvíhacích zariadení vďaka ich bezporuchovému chodu,
minimalizácii nákladov na servis a predĺženiu ich životnosti.
Na záver pripomíname, že všetky činnosti v rámci údržby,
opráv a revízií zariadení vybavenia dielní vám poskytujeme na
profesionálnej úrovni v rámci našich troch servisných stredísk
firmy Inter Cars prostredníctvom našich technikov, ktorí
absolvovali školenia u výrobcov zdvíhacích zariadení.

Infračervená kamera má objednávacie č. X-431
TIT-201 a nájdete ju aj v aktuálnej Jesenno-zimnej
akcii Inter Cars za akciovú cenu 790 € (bez DPH
s dodaním, alebo na leasing 33€/mesiac).

2/2020

27

Diagnostika LAUNCH
ešte lepšia, rýchlejšia,
rozsiahlejšia a komfortnejšia

Prekvapenie
menom BST860
od LAUNCH

Výrobca obľúbenej a oceňovanej diagnostiky pokračuje v rýchlom vývoji
svojich diagnostík a prináša hneď niekoľko praktických a hodnotných
vylepšení v novinke X-431 PRO5. Technické vylepšenia sú zrejmé z porovnania
s práve predávaným modelom.

Už veľmi dávno sa mi nestalo, aby ma
čokoľvek okolo akumulátorov prekvapilo.
Po otvorení peknej krabice s týmto
testerom akumulátorov BST860 sa mi to
však stalo... a hneď niekoľkokrát. Možno
preto, že na čínske výrobky pozerám
veľmi skepticky. Nenašiel som tu klasický
plastový kufrík, ale elegantný a praktický
textilný obal. Rozsah dodávky je tiež
veľmi zaujímavý. Samotný tester je veľmi
kompaktný, ergonomický a kvalitne
spracovaný. Vstavaná termo-tlačiareň
je dnes už štandard, ale 3 kotúčiky
papiera potešia. Ovládanie uľahčuje
slovenské menu. Tester zvládne 6, 12
aj 24 voltov. Po stlačení OK si viete
vybrať zo všetkých typov akumulátorov:
klasické s elektrolytom, gélové, AGMploché a špirálové, EFB. Následne si
vyberiete požadovaný štandard podľa
normy na meranom akumulátore. Teraz
už iba zvolíte požadovanú hodnotu
„štartovacieho prúdu“ podľa údaja na
akumulátore a po 3 sekundách máte na
displeji kompletné výsledky v prehľadnej
forme, aj s vyhodnotením „dobrý“ alebo
„vymeňte“. Po ďalšom stlačení OK máte
výsledok vytlačený.

Vlastnosti
Procesor
Interná pamäť / Úložisko
Displej
Batéria
Operačný systém
Wifi
LAUNCH navádzaná diagnostika,
HaynesPro elektronic
Akciová cena bez DPH

X-431 PRO5
1.8 GHz 8 jadrový
3GB/32GB + 32GB
10,1", 1920x1200
7000mAh
Android 9.1
2,4GHz a 5GHz

X-431 PRO4
1.4 GHz 4 jadrový
2GB/16GB + 32GB
10,1", 1280x800
7000mAh
Android 7.1
2,4GHz

1 rok v cene

voliteľné

2 090 €

1 740 €

Konštrukcia je na úrovni dobre chráneného priemyselného tabletu. Prívetivosť
užívateľského prostredia a vysoká funkčnosť ostala zachovaná. Pribudla dokovacia
stanica aj s miestom na príslušenstvo a niekoľko funkčných vylepšení samotného
diagnostického programu. Možnosť presného definovania testovaného auta cez VIN
číslo. Softvérové funkcie PRO 4 zostali zachované, prípadne vylepšené. Nápomocná
je aj nová funkcia „riadeného diagnostického procesu“ kedy vás diagnostika postupne
navádza na ďalšie diagnostické kroky s cieľom skrátiť čas hľadania závady a zvýšiť
efektívnosť práce. Pomôžu tiež schémy zapojenia hlavných aj komfortných systémov
(HaynesPro elektronic), umiestnenie komponentov, skutočné hodnoty a štandardné
rozsahy. Softvér pre ADAS je už integrovaný, stačí dokúpiť kalibračné panely pre
jednotlivé značky áut. Cenový nárast oproti PRO 4 je opodstatnený vzhľadom na
výkonnejší hardvér, nové funkcie a rozšírený softvér o HaynesPro. Distribúcia prvých
kusov sa začne podľa výrobcu Launch v priebehu októbra 2020.
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Samozrejmosťou už je aj tu hodnota
vnútorného odporu. Tento údaj vám
významne pomôže pri posudzovaní stavu
akumulátora. LAUNCH udáva, že tester
dokáže odoslať súbor s výsledkami testov
aj do počítača. Prepojovací kábel USB
je priložený, ale ovládač pre Windows
musíte stiahnuť z internetu. Ďalším

bonusom je automatická kompenzácia
výsledkov podľa teploty okolia. Pri
základnom hľadaní prípadných problémov
v elektroinštalácii auta máte k dispozícii
aj test štartovania a test dobíjania
s vyobrazením a vyhodnotením zvlnenia
napätia. Stačí postupovať podľa pokynov
na displeji. Ovládanie je riešené klasickým
4-smerným ovládačom so stredovým
tlačidlom. Chýba mi tu iba test skladového
akumulátora, ktorá ešte necyklovala
a teda môže vykazovať chybné hodnoty.
Keďže neobsahuje internú baterku na
napájanie, jej pravidelné nakupovanie
odpadá. Musíte však rátať s tým, že
úplne vybitý testovaný akumulátor vám
neutiahne tlač protokolu. Celkovo je to ale
veľmi praktická a elegantná pomôcka pri
práci s akumulátormi v autách.
Tester akumulátorov
má objednávacie č. BST860,
je skladom a nájdete ho aj
v aktuálnej Jesenno-zimnej akcii
Inter Cars za akciovú cenu 179 €
(bez DPH s dodaním).

Praktická poznámka: Nezabúdajte, že
všetky bezzáťažové testery pracujú
s prúdom na úrovni 5 A, čo je iba
zlomok stoviek ampérov štartovacieho
prúdu. Výsledok je teda záležitosťou
algoritmov naprogramovaných výrobcom.
Preto tento typ testerov poskytuje
relevantné výsledky iba pre akumulátory
v štandardnom režime a v ustálenom
stave.

Systém vzdialenej diagnostiky Launch
Super Remote Diagnostic (SRD) výrobcu Launch sa skladá z hardvéru SMART LINK C
(servis s autom) , SMART LINK B (servis s diagnostikou) a online platformy Clouds. Pod
označením SRD sa skrýva úplne nová úroveň diagnostiky a nastavení automobilov
s cieľom poskytnutia odbornej pomoci s diagnostikou napríklad pre menej vybavené
alebo menej skúsené servisy. Prostredníctvom SRD tak môže servis ušetriť mnoho
času a peňazí. Automobil nemusí byť fyzický prevážaný do iného servisu (ktorý vlastní
potrebnú diagnostiku, softvér), servis nemusí mať skúsenosti s odstraňovaním
diagnostického problému, alebo elektrikou v diagnostikovanom automobile. Rovnako
tak sa môže vyhnúť potrebe prevážať automobil do originálneho servisu.
Platforma slúži pre komunikáciu medzi klientom vyžadujúcim pomoc s diagnostikou
automobilu, alebo s nastavením ovládača, vložením vstrekovačov, nastavením ťažného,
atď. Servis s automobilom má SMART LINK C . V online platforme vždy zadáva, pre aký
automobil je požadovaná pomoc. Servis s diagnostikou, skúsenosťami má SMART LINK
B. Ten sa pripája s akýmkoľvek diagnostickým zariadením (originál, Launch, Bosch,
Texa...) s ktorým môže na diaľku vykonať nastavenia a diagnostiku na automobile
v servise s autom. Podporované sú viaceré protokoly ako J2534, DoIP , CAN FD, CAN 2.0,
RP1210, D DPU, atď.
Počas jedného spojenia v platforme možno pripojiť postupne viacero diagnostík. Každý
Smartlink je vybavený veľkým farebným displejom pre zobrazenie stavu vzdialenej
diagnostiky. Samotný proces spojenia je veľmi jednoduchý.
Pre servis s diagnostikami a skúsenosťami SRD znamená rozšírenie
ponúkaných služieb. Pre servis bez skúseností a potrebného vybavenia
znamená SRD úsporu času a nákladov.
Servis so Smart link B s diagnostikou automobilu môže účtovať poplatky servisu
s automobilom za pracovný čas realizovanej diagnostiky. Servis so Smart link C môže
odstraňovať aj komplikovanejšie chyby, servisovať neštandardné automobily, alebo tie
ku ktorým nemá potrebnú diagnostiku, odvahu, alebo skúsenosti, no servis so Smart
link B áno.
Produkty SRD výrobcu Launch sú dostupné skladom u výrobcu s dodaním približne 7-10
pracovných dní.
-> Launch SRD štartovací balík distribuovaný v Inter Cars obsahuje 1x SMART LINK B
a 5x Smart LINK C a ročnú licenciu pre všetky smart linky. Objednávacie č. X-431 SRD
START , cena 6590 €*.
-> Cena za dodatočný Smart LINK C s ročnou licenciou je 1729 €*. Objednávacie č. X-431
SRD SMARTLINKC .
-> Využívanie platformy Clouds je po prvom roku (ten je v cene zariadenia) spoplatnené
pre Smart link B aj C sumou 550 €* na celý rok. Objednávacie č. X-431 SRD
LICENCIA ROK.
* všetky ceny sú s dodaním, bez DPH a školenia.

Diagnostika
Launch X-431
Osobné
automobily
Originálna
diagnostika
Nákladné
automobily

Diagnostiky
iných
značiek

Pre ďalšie informácie kontaktujte našich špecialistov vybavenia dielní Inter Cars:
Špecialisti pre vybavenie dielní:
Západné Slovensko + PD + ZA Jozef Kostolník – 0907 983 842
Stredné Slovensko Adrián Pavelek – 0905 998 720
Východné Slovensko Tibor Zentko – 0905 656 325
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Nová kamerová geometria BUTLER 2.0 WIFI
Jeden z najväčších výrobcov autoservisnej techniky prináša na slovenský trh novú kamerovú
geometriu, v ktorej je zapracovaných množstvo inovácií. Spomenutý výrobca je Butler a nová
geometria má označenie 2.0 WIFI.
Ide o tabletovú verziu geometrie, kde nie
je potrebný žiadny veľký vozík, ako sme
boli doteraz zvyknutí pri zariadeniach na
meranie geometrie automobilov.
Nové technické riešenie umožňuje
plnohodnotne nahradiť počítač tabletom,
ktorý je súčasťou balenia. Tablet má
dielenské pogumovanie po stranách a na
zadnej strane magnet, čo umožňuje jeho
bezpečné uchytenie kdekoľvek na karosérii,
kde je práve potrebný. Pri nastavovaní
kamier do vodováhy nie je potrebné obzvlášť
„zaostrovať“ na počítač väčšinou vzdialený
pred vozidlom z pozície zadnej nápravy.
Tento benefit oceníte obzvlášť ak má auto
fólie na sklách.
Grafika sa posunula o veľký krok dopredu.
V samotných kamerách pribudli oproti
predchádzajúcim verziám snímače, ktoré
umožňujú, aby vás program pri kompenzácii
krivosti disku presne navádzal kedy
zastaviť, prípadne pokračovať
v posune.
Ďalej bol kompletne prerobený dizajn
samotných kamier, čo vylepšilo ergonómiu
a rozloženie hmotnosti.
V balení geometrie od firmy Inter Cars je
súčasťou aj extra príslušenstvo - nástenný
držiak na kamery a nástenný stojan na
upínacie svorky na kolesá, čím geometria
nezaberá takmer žiadne miesto v dielni.

V balení je všetko potrebné - ihneď po
zakúpení je možné začať merať auto
bez potreby akéhokoľvek dodatočného
príslušenstva. Svorky kolies ostali
praxou overené a nezmenené 4 bodové
s možnosťou dokúpenia 3 bodových.
Novinkou v rámci komunikácie
je, že kamery už nekomunikujú
prostredníctvom Bluetooth signálu, ale
WIFI, stabilita signálu ako aj dosah sú
tým omnoho vyššie.

V aktuálnej Jesenno-zimnej akcii
nájdete novinku pod objednávacím č. BUT D2.0WIFI za skvelú
cenu 5490 € bez DPH (cena s dodaním, bez inštalácie,
prípadne leasing 197 €/mesiac) . Súčasťou balenia je v tejto
cene aj extra príslušenstvo - 4x držiak svoriek na stenu.
30
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Súčasťou balenia je výkonný wifi router,
ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi
tabletom a kamerami. Vďaka tomu nie je
potrebné vlastniť/pripájať sa na router vo
vašom servise.
V najnovšej geometrii talianskeho
výrobcu Butler 2.0 WIFI nájdete
kombináciu najnovšej meracej techniky
a informačných technológií pri výbornom
pomere cena/výkon.

Inter Cars Fleet Program
Optimalizácia nákladov na správu firemných flotíl nemusí byť náročná
„Majitelia firiem sa ešte aj dnes snažia
za každú cenu ušetriť kúpou lacných
vozidiel a formou čo najlacnejšieho
financovania.“ hovorí v rozhovore František
Tomšů, vedúci fleetového projektu Inter
Cars Fleet Management. Ako možno
efektívne spravovať vozový park a prečo
sme sa rozhodli v rámci tohto projektu
spolupracovať s nezávislou sieťou
autoservisov Q-Service sa dočítate v článku,
ktorý bol uverejnený v týždenníku Trend.
Šetrenie je v súčasnosti pre mnohé
spoločnosti témou číslo jeden. Čo
je potrebné spraviť pre znižovanie
pravidelných mesačných výdavkov na
správu vozového parku?
Súčasná doba nás núti hlbšie sa zamýšľať
nad optimalizáciou nákladov, problematikou
TCO alebo CAPEX/OPEX nákladov pri správe
vozového parku. Pre zlepšenie efektivity
potrebujú zodpovedné osoby vidieť všetky
aktuálne náklady a komunikovať so
zamestnancami v reálnom čase.
Môže kvalitná fleetová služba
pomôcť so znižovaním nákladov na
prevádzku vozového parku?
Rastúce ceny pohonných hmôt, poplatky,
náhradné diely, či výdavky na údržbu
môžu na konci mesiaca dosiahnuť vysokú
sumu. Kvalitný fleetový program pre
správu vozového parku pomôže zefektívniť
tieto výdavky. V rámci Inter Cars Fleet
management programu môže klient získať
kompletnú kontrolu nad rozsahom opráv
jednotlivých vozidiel. Kalkulácia opráv je
schvaľovaná ešte pred samotným servisom,
aby ste mali lepší prehľad o výdavkoch.
Všetky služby sú pod jednou strechou,
od jedného účtovného partnera, cez
profesionálne call centrum až po špeciálny
Fleet management softvér.
Ako moderné technológie prispievajú
k optimalizácii výdavkov?
Moderné technológie zefektívňujú pracovné
toky a zlepšujú komunikáciu. Inter Cars Fleet
management softvér nahradil neprehľadnú
komunikáciu so zákazníkmi a jednotlivými
servismi zároveň. Vďaka tomuto nástroju
získali naši klienti 100 % prehľad o každej
oprave. Môžu prijímať pravidelné notifikácie
servisných úkonov a informácie si
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kedykoľvek pozrieť pohodlne cez počítač
alebo mobilnú aplikáciu. Fleet management
softvér slúži na okamžité vyjadrenie potreby
od najnižšej úrovne, teda od používateľov
vozidiel. Takisto umožňuje riadiť všetky
požiadavky klientov odkiaľkoľvek.
Akú úlohu pri efektívnom fleet
manažmente zohráva pravidelná
údržba a servis ?
Vyššie výdavky na prevádzku najčastejšie
pochádzajú z nepravidelnej údržby.
Zavedenie servisnej rutiny znamená dlhšiu
životnosť vozidiel a v konečnom dôsledku
zníženie nákladov. V Inter Cars pri opravách
využívame vlastnú servisnú sieť Q-Service,
ktorej súčasťou je všetkých 60 našich
servisných stredísk. Náklady na opravy
u nás auditujú fundovaní technici. Rozpočet
opravy prejde kontrolným mechanizmom
od servisného strediska, cez call centrum
až k manažérovi. Opodstatnenie opravy má
teda niekoľko etáp, v ktorých preveríme,
či sú dané úkony oprávnené alebo
nie. Ponúkame originálne, respektíve
kvalitatívne rovnocenné náhradné diely a na
všetky poskytujeme záruku.
Servisy v sieti Q-Service disponujú moderným
servisným vybavením a školenými
pracovníkmi čo zaručuje vysoký štandard
ponúkaných služieb aj napriek nižšej cene akú

by zákazníkom vyúčtovali v autorizovanom
servise. Kvalita služieb, profesionalita
a odbornosť patria medzi hlavné dôvody,
prečo sme sa rozhodli do Fleet programu
zaradiť práve servisy z tejto siete. Keďže
do siete Q-Service dodáva diely Inter Cars,
vieme garantovať ich kvalitu a dostupnosť.
Spolupráca medzi Inter Cars ako dodávateľom
náhradných dielov aj služby Fleet
Management a servisnou sieťou Q-Service
prináša benefity pre všetky strany v tomto
procese a najmä – pre koncového zákazníka.
Ako vyzerá takéto znižovanie
nákladov v praxi?
V rámci našej fleetovej služby každý náklad
na opravu vozidla autorizuje technické
oddelenie ešte pred začatím opravy.
Kontrolujeme rozsah opravy, požadované
diely a ich kvalitu, rozsah prác, adekvátnosť
výšky opravy a aj reálne fakturovanú sumu.
Uvediem konkrétny príklad. Pre jedného
z našich klientov sme na 185 opravách
v hodnote 38,500 eur ročne dokázali
ušetriť náklady vo výške 33 %, čím sme
vytvorili úsporu 12,705 eur bez DPH. Ponížili
sme aj administratívne náklady, a to
centralizovanou fakturáciou od jedného
partnera v jednotnej forme. Zo 185 rôznych
faktúr vzniklo 12, pričom sme výrazne
zlepšili prehľadnosť a efektivitu klienta pri
hospodárení nielen s vozovým parkom.
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Partnerstvo skupiny Renault a spoločností BP a Castrol

Skupina Renault a koncern
BP so svojím globálnym
dodávateľom mazív,
spoločnosťou Castrol, sa
rozhodli pre rozšírenie
svojho strategického
partnerstva od 1. januára
2020, pričom ďalej stavajú
na úspešnej spolupráci,
zahájenej v roku 2017 pri
partnerstve v pretekoch
Formuly 1.
Spoločnosti BP a Castrol predlžujú teraz
partnerstvo s tímom Renault F1 Team
do roku 2024, kedy budú do technických
stredísk tímu dodávať pokročilé palivá
a motorové oleje, ďalej oleje do prevodoviek
a do hydrauliky, plastické mazivá
a brzdové kvapaliny, rovnako ako rad
vysoko výkonných priemyslových mazív
- v Enstone je stredisko pre údržbu šasi
a vo Viry Châtillon pre motory. Spoločnosti
BP a Castrol hrajú tiež kľúčovú úlohu pri
príprave tímu Renault F1 Team na nové
pravidlá Formuly 1, ktoré vstúpia do
platnosti v roku 2021.
Nový produktový rad Renault Castrol,
uvádzaný na trh pod spoločnou značkou,
bude distribuovaný dílerom Renault a vodiči
vozov Renault sa môžu tešiť z výsledkov
úspešnej spolupráce, ktorú partnerstvo
vo Formule 1 zahájilo. Obe spoločnosti,
skupina Renault a Castrol, sú vedúcimi
značkami v oblasti pokročilých technológií,
a vďaka kombinácii svojich skúseností
môžu zákazníkom Renault dodávať stále
dokonalejšie služby.
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Vďaka tomuto silnému
technickému partnerstvu
v oblasti servisného
plnenia a pretekov Formuly
1 budú oba partneri
môcť posúvať hranice
technologických možností
na pretekárskej dráhe
aj mimo ňu. Spoločnosti
BP a Castrol už dnes
dodávajú na trh pokročilé
mazivá, ktoré dokážu
znížiť úroveň emisií,
a majú tiež technológie,
ktoré povedú k vývoju
prielomových riešení
v doprave zajtrajška.
Vďaka silnému a stále
rastúcemu partnerstvu
budú môcť skupina Renault
a spoločnosť BP prepájať
svoje vynikajúce znalosti a zručnosti
a smelo sa vrhať do príležitostí na tomto
rýchlo sa vyvíjajúcom trhu.

použitie v automobilových benzínových
a dieselových motoroch, u ktorých výrobca
odporúča mazivo podľa normy ACEA C3.

CASTROL GTX 5W30 RN17

 Prvý motorový olej dodávaný
spoločnosťou Castrol, ktorý spĺňa
špecifikáciu Renault RN17

Benzínové a dieselové motory majú rôzne
požiadavky. Pre zachovanie kompatibility
s katalyzátormi a filtrami výfukových
plynov bolo treba minimalizovať alebo
úplne odstrániť obsah určitých aditív.
Najpredávanejším motorovým olejom,
určený pre automobily skupiny Renault je
GTX 5W30 RN17.

 Špecifikácia RN17 je určená pre všetky
benzínové motory (okrem motorov
Renault Sport a Alpine ) a pre nové
dieselové motory vyrobené od roku 2018
(vozidlá s dieselovým motorom Euro 6d
a novšie)

CASTROL GTX 5W30 RN17 je motorový
olej schválený pre použitie v benzínových
(okrem motorov Renault Sport a Alpine)
a dieselových motoroch, ktoré vyžadujú
mazivo podľa špecifikácie Renault
RN17 v triede 5W 30. Olej Castrol
GTX 5W 30 RN17 je vhodný tiež pre

 Špecifikácia RN17 je spätne kompatibilná
s aplikáciami RN0700/0710 (ktoré budú
postupne vyradené)
 Castrol GTX so svojim dvojím zložením
čistí staré usadeniny a chráni proti tvorbe
nových usadenín lepšie, než vyžadujú
prísne priemyselné štandardy

Renault
ODPORÚČA
Castrol

FindCastrolOil.com

Správy z olejového segmentu
Vylepšenie podmienok olejového
hospodárstva
Pred rokom sme spustili projekt olejové
hospodárstvo, ktorý bol naviazaný na nákup
olejov Castrol. Nakoľko kontroly odpadového
hospodárstva sú stále častejšie, orientácia
v predpisoch a zákonoch stále zložitejšia a platiť
si firmu, ktorá by viedla takúto agendu nie je lacná
záležitosť, záujem o tento projekt stále vzrastá.
My sme tiež nezostali len pri pôvodnej ponuke, ale
aj vďaka našim partnerom sme ponuku vylepšili
a rozšírili. Momentálne je jej obsahom:
	
Kompletný audit olejového hospodárstva
	
Informácia o aktualizácii právnych predpisov
	
Upozornenia na povinnosti v danom období
	
Certifikované zariadenia
	
Pri dodržaní určených podmienok odber
odpadového oleja zdarma
	
Kompletná agenda odpadového hospodárstva
za symbolický poplatok (!)
Kto sa zaoberal problematikou vie, že ročné
náklady na uvedené služby sa môžu vyšplhať na
úroveň viac ako 2 500,-€!
Ďalšou dobrou správou je, že sme rozšírili ponuku
aj na ďalšie značky, a to Shell, Mobil a Comma.
Takže sa bude do odberov započítavať takmer
kompletný nákup olejov.
V spolupráci s firmou Motul máme pre olejové
hospodárstvo osobitnú ponuku, ktorá je tiež
mimoriadne zaujímavá.

Nové produkty
Do produktového portfólia nám pribudli oleje
s novými technológiami. Napríklad:
	
Rada olejov Castrol určených pre motory
Renault všetkých noriem
	
Engine shampoo, čistič motora od značky
Castrol
	
Nový olej značky Comma určený pre hybridy
	
Motul aditíva – čoskoro v ponuke na každej
pobočke
	
Oleje Liqui Moly: rada Molygen New
Generation vo viskozitách 5W-30 a 5W-40

36

2/2020

Časté otázky
Opakovane dostávame otázky, ktoré nám
pripadajú samozrejmé, ale konečný zákazník
často ani netuší správnu odpoveď. Ku takýmto
otázkam patria napríklad:
	
Ako si vybrať olej: aký olej je určený pre
daný motor, prevodovku alebo akýkoľvek
stroj, prístroj, mechanizmus, vždy určuje
výrobca tohto stroja. Uvádzajú sa základné
parametre ako je viskozita (napr. 5W40)
a norma ACEA (napr. A3/B4) a dnes
už väčšinou aj špecifikácia samotnej
automobilky (napr. Renault RN 0710). Nie
je tu priestor rozpisovať sa detailnejšie
o jednotlivých normách, tak aspoň pár slov
o viskozite, ako o jednom zo základných
parametrov však neuškodí. Viskozite sa
ľudovo hovorí hustota. Hustota je však
úplne iná fyzikálna veličina, takže tento
výraz ponechajme gazdinkám, keď si
vymieňajú skúsenosti s kôprovou omáčkou.
Viskozita je veličina, ktorá charakterizuje
vnútorné trenie kvapaliny, takže my budeme
radšej hovoriť o viskozite ako o „tekutosti“
oleja. Čím je olej „tekutejší“, tým je odpor
kvapaliny menší, čo má za následok zníženie
spotreby paliva a nižšie emisie. Preto sú
u automobiliek v obľube oleje viskozít
0W-30, 0W-20, 0W-16... Pri výbere oleja
je však najjednoduchšie pozrieť si stránku
seriózneho výrobcu, kde sú aktualizované
vyhľadávače správneho typu oleja,
doporučený interval výmeny a množstvo.
	
Ako často vymieňať olej: interval výmeny
motorového oleja zase vždy doporučuje
výrobca vozidla. V extrémnych podmienkach
je dobré primerane tento interval skrátiť.
	
Doba spotreby motorového oleja; Tá je
obvykle päť rokov, pokiaľ výrobca neudáva
inú doporučenú dobu spotreby. Dátum výroby
u renomovaných výrobcov je vždy vytlačený
priamo na obale, zvyčajne s číslom šarže,
takže výrobca vie identifikovať, kedy a komu
uvedený olej predal.

Confidence comes from within

Najnovší výkonný motorový olej
Comma Eco-T 0W-16
Plne syntetický, vysoko výkonný 0W-16 motorový olej.
● špeciálne vyvinutý pre hybrid plug-in a hybrid-elektrické vozidlá
● dostupný v 5L balení
● určený pre aplikácie vyžadujúce ILSAC GF-6B, API SP Plus RC
Špecifikácia ILSAC GF-6 je najnovšou technológiou a je dostupná iba od mája
2020 s vynikajúcim výkonom v porovnaní s ILSAC GF-5 a API SN Plus.

Kód

Objem Počet bal.

ECOT5L
ECOT5L

5L5L

4 4

Čiarový kód produktu

Čiarový kód balenia

5011846005932
5011846005932

5011846005956
5011846005956

Odporúčané aplikácie:
Výrobca

Model

Typ

Rok od

Lexus
Lexus
(EU)
(EU)

ES ES

ES ES
300h
300h

2018
2018

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Aygo
Aygo

Aygo
Aygo
1.01.0
VVT-i
VVT-i

2018
2018

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Aygo
Aygo

Aygo
Aygo
1.01.0
VVT-i
VVT-i

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Aygo
Aygo

Aygo
Aygo
1.01.0
VVT-i
VVT-i

Rok do

Typ

Rok od

Rok do

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
AWD
RAV4
2.02.0
AWD

2018
2018

2019
2019

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
AWD
RAV4
2.02.0
AWD

2019
2019

2019
2019

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
AWD
RAV4
2.02.0
AWD

2019
2019

2019
2019

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
AWD
RAV4
2.52.5
AWD

2018
2018

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Corolla
Corolla Corolla
Corolla
1.81.8
Hybrid
Hybrid

2019
2019

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
AWD
RAV4
2.52.5
AWD

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Corolla
Corolla Corolla
Corolla
2.02.0
Hybrid
Hybrid

2019
2019

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
AWD
RAV4
2.52.5
AWD

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius

2018
2018

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
Hybrid
RAV4
2.52.5
Hybrid

2018
2018

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius

2018
2018

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
Hybrid
RAV4
2.52.5
Hybrid

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius

2018
2018

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
Hybrid
RAV4
2.52.5
Hybrid

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius

2018
2018

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
Hybrid
AWD
RAV4
2.52.5
Hybrid
AWD

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius

2018
2018

Toyota
(EU) RAV4
RAV4
Toyota
(EU)

RAV4
Hybrid
AWD
RAV4
2.52.5
Hybrid
AWD

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius

2018
2018

Toyota
(EU) Yaris
Yaris
Toyota
(EU)

Yaris
12V
VVT-i
Yaris
1.01.0
12V
VVT-i

2018
2018

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius
Plug-in
Plug-in
Hybrid
Hybrid

2019
2019

Toyota
(EU) Yaris
Yaris
Toyota
(EU)

Yaris
12V
VVT-i
Yaris
1.01.0
12V
VVT-i

2018
2018

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius
Plug-in
Plug-in
Hybrid
Hybrid

2019
2019

Toyota
(EU) Yaris
Yaris
Toyota
(EU)

Yaris
12V
VVT-i
Yaris
1.01.0
12V
VVT-i

2019
2019

Toyota
Toyota
(EU)
(EU) Prius
Prius

Prius
Prius
W5(2018-)
W5(2018-)

2018
2018

Toyota
(EU) Yaris
Yaris
Toyota
(EU)

Yaris
12V
VVT-i
Yaris
1.01.0
12V
VVT-i

2019
2019

2019
2019

Výrobca

Model

2019
2019

2019
2019

MOTUL - OLEJE, MAZIVÁ A PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY
ŠPIČKOVÁ KVALITA ZA PRIJATEĽNÚ CENU
Nový rad ADITÍV MOTUL - cesta prevencie a správneho chodu motorov
Prinášame vám rozhovor s odborníkom zo spoločnosti Motul,
ktorá je na trhu rešpektovaná už viac ako 165 rokov.

Aké sú novinky MOTUL v rámci tohto roka?
V súčasnej dobe ponúkame kompletný
sortiment olejov a mazív pre vozidlá
všetkých generácií. Doplnili sme sortiment
o rad mazív určený pre najnovšie motory
v rámci emisných noriem Euro6 aj
s výhľadom noriem Euro7. V roku 2017 sme
uvoľnili na trh ucelenú radu olejov pre
hybridné motory HYBRID RANGE a teraz
aj kompletný rad aditívnych prostriedkov
s názvom MOTUL NEW ADDITIVE RANGE.
V čom je rad nových aditív zaujímavý pre
používateľov a motoristov?
Jedná sa o aditivačné prostriedky určené do
palív, olejov a na údržbu rôznych dielov ako
je chladiaci systém, prevodovka, ventilový
rozvod. Vďaka našej mnohoročnej práci
vo vývoji a najmä spoluprácou s radom
závodných teamov v motoršporte majú
tak produkty špičkovú kvalitu a cenovo
sú priaznivé.
Kde sa dajú produkty MOTUL zakúpiť?
Našu distribučnú sieť sme v Čechách a na
Slovensku počas posledných 2 rokov
rozšírili a užívatelia môžu produkty kúpiť
u autorizovaných distribútorov a v servisoch
MOTUL. Informácie sú dostupné
v kontaktoch na stránkach www.motul.cz
a www.motul.sk.
Aké aditívum by ste odporučil pre
nadchádzajúce obdobie našim čitateľom?
Počas niekoľkých mesiacov sme uskutočnili
množstvo kvalifikovaných testov na
vozidlách s rôznym nájazdom kilometrov
v súčinnosti s meracou technikou
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a stanicami technickej kontroly. Výsledky
najmä pri benzínových motoroch s priamym
vstrekovaním paliva (GDI) a naftových
motoroch vybavených filtrom pevných častíc
(DPF) vykázali merateľné a jasné výsledky.
To len potvrdzuje, že dnes už niektorí
výrobcovia motorov oficiálne odporúčajú
užívateľom automobilov čistiace aditíva pre
palivové sústavy ako prevenciu.
Filtre pevných častíc sú vo vozidlách
používané necelých 20 rokov, vozidlá
mladšie ako 10 rokov majú v prípade diesel-u
tieto filtre povinne. Po niekoľkých rokoch
prevádzky a praxe už vieme, že v prípade
prevencie a starostlivosti zo strany užívateľa
vydrží filter pevných častíc aj nájazd až
okolo 400.000 km. Väčšina motoristov už
tiež pochopila, že za veľa problémov nemôže
filter sám, ale veľakrát kvalita samotného
paliva, zlá kondícia motora v rámci zladenia
vstrekovania, rôzne závady čidiel a senzorov,
použitie nevhodného a mnohokrát vysoko
aditivovaného oleja konvenčného zloženia,
ktorý v danom motore nemá čo robiť.
Vplyvom týchto faktorov potom dochádza
k predčasnému zanášaniu tohto filtra
a výsledkom je obmedzenie výkonu motora
a nevyhovujúce emisie.
Aj napriek tomu, že sa ešte pred pár rokmi
cena filtra DPF u ojazdených áut takmer
blížila zostatkovej cene auta, v posledných
rokoch došlo k zníženiu ceny filtrov. Tie
sa dajú v priebehu času (mimo vlastnú
regeneráciu) čistiť v špecializovaných
servisoch, tlakovým čistením (ako je
napr. čistenie technológiou Advanpure)

alebo pomôcť správnemu chodu filtra
aj preventívne, a to veľmi jednoduchou
metódou aplikácie na to určeného aditíva do
nafty.

Ako účinné v rámci prevencie sa ukázalo
aditívum DPF Clean (300 ml), teda aditívum
určené na podporu čistenia filtrov pevných
častíc u naftových motorov. Aditívum sa
pridá do nafty (300 ml na nádrž 60ltr). Toto
aditívum tak elegantne pomôže k prečisteniu
filtra, a to za zanedbateľnú cenu v porovnaní
s nákladmi spojenými s výmenou filtra
samotného. Ide tak o vhodnú
formu prevencie, najmä pre
vozidlá, ktoré jazdia v mestskej
premávke a s krátkymi
pojazdmi, kedy nie sú
podmienky pre regeneráciu
filtra vhodné tak ako je
to v diaľničnej prevádzke.
Odporúčam aplikáciu 2 x po
sebe po najazdení 5000 km.
Ak je už filter poškodený (napr.
keramická mriežka či potrhaná
štruktúra s výskytom trhlín)
nemožno očakávať to, že
dôjde k "uzdraveniu" už
pochovaného filtra.

Ako je to s benzínovými motormi, majú
rovnaké problémy?
V rámci splnenia legislatívnych noriem
ako Euro 6.2 a blížiace sa Euro 7 (2021) aj
tu začali výrobcovia motorov aplikovať
do vozov vybavených priamym vstrekom
benzínu filtrami pevných častíc (GPF =
Gasoline Particulate Filter). Aj keď vyzerá
filter podobne ako DPF pri dieselových
motoroch v skutočnosti je spôsob
regenerácie filtra iný. Zatiaľ čo u dieselov
bolo treba ísť po určitú dobu ustálenou
rýchlosťou v režime zaťaženia motora,
v prípade benzínových agregátov naopak
regeneráciu GPF vyvolá jazda bez plynu,
teda režim brzdenia motorom. Základnou
požiadavkou je zabezpečiť dostatok kyslíka
prítomného vo výfukovom trakte.

Praktickú ukážku môžeme demonštrovať pri riadenom
teste aplikácie MOTUL GDI Clean na vozidle:
BMW 118 I, Build in 2009; nájazd: 133.380 km
Motorcode: N43 B16A Direct injection; Injectors Siemens VDO A2C9521220280
Motor vykazoval problémy s ustáleným chodom motora a v určitých režimoch
značnou stratou výkonu.
Po demontáži boli zistené zanesené vstrekovače a endoskopom sme zmonitorovali
aj spaľovaciu komoru na všetkých štyroch valcoch. Následne boli vstrekovače
namontované, aplikované aditívum GDI Clean 300 ml do 60 litrov benzínu a automobil
najazdil 415 km v kombinovanom režime mesto, mimo mesta, diaľnice. Následne bola
vykonaná rovnaká kontrola. Výsledky sú dokumentované na fotografiách nižšie, a to
pred a po aplikácii aditíva (vstrekovač a spaľovacia komora, piest motora na 1. valci).

Pokiaľ ide o moderné technológie motorov
vybavených priamym vstrekovaním benzínu,
dochádza tu k problematike spojenej
s tým, že je vstrekovač umiestnený priamo
v spaľovacej komore a vďaka spaľovaniu od
ultra chudobných po bohaté zmesi dochádza
k zanášaniu vlastného vstrekovača.

Okrem úplne zrejmého vyčistenia vstrekovača, došlo ku znateľnému vyčistenie
piestnej sekcie (na všetkých valcoch) a ako vedľajší pozitívny efekt aj čistenie
zážihových sviečok motora, opäť na všetkých valcoch.

Ako skutočne
veľmi účinné sa
ukázalo aditívum
MOTUL GDI Clean,
tj. prostriedok na
prevenciu voči
tvorbe usadenín
na tryskách
benzínových
motorov
priamym
vstrekovaním.

Pred aplikáciou

Po aplikácii

Správne používanie aditív a prístup k prevencii vozidla zo strany užívateľa tak môže
veľmi elegantne a nízkonákladovo zabezpečiť správny chod motora.

Rozhovor poskytol:

Lukáš Bělín

MOTUL Deutschland GmbH
Business Development Manager ČR a SK
www.motul.sk
www.motul.cz
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Databáza aplikácií VARTA® teraz pokrýva
38 000 modelov automobilov
Spoločnosť Clarios rozšírila svoju ponuku služieb pre servisy a spotrebiteľov
aktualizáciou svojej aplikačnej databázy o Ďalšie nové modely
Spoločnosť VARTA aktualizovala svoju
databázu aplikácií pre automobilové batérie
ďalšími 7 176 modelmi automobilov od 165
značiek, čo predstavuje 19,8 milióna ďalších
vozidiel v Európe. S najnovšou aktualizáciou
VARTA zvýšila svoje pokrytie modelov
automobilov na celkom 94 % modelov
automobilov v Európe, čo zodpovedá
pokrytiu automobilových parkovísk 99,6 %
alebo 381 miliónom vozidiel. Zákazníci
a servisy môžu teraz vyhľadať celkom
38 000 modelov automobilov a ich batérie
v prepojených zákazníckych portáloch, na
webovej stránke VARTA Automotive a na
partnerskom portáli VARTA.
Prostredníctvom partnerského portálu
VARTA sa spoločnosť Clarios snaží
optimálne pripravovať servisy na nové
situácie týkajúce sa servisu batérií.
Tento nástroj bol navrhnutý na podporu
seminárov o súčasných výzvach, ktorým
čelia v dôsledku rastúceho počtu vozidiel
so systémom štart-stop na európskych
parkoviskách: Nielenže sa elektronika
vozidla stáva čoraz zložitejšou, ale
testovanie batérií a ich výmena sú čoraz
ťažšie. Servisná doba batérií sa zvýšila až
na 60 minút, pretože batérie sú vložené
do kufra, pod sedadlá alebo na iných ťažko
prístupných miestach. Mechanici čelia oveľa
zložitejšiemu servisu batérií, ktorý vyžaduje
množstvo krokov pri ich výmene, napr. 28
krokov vo Volkswagen Touareg. Je to veľká
výzva pre servisy na trhu s náhradnými
dielmi, ktoré ešte nie sú dostatočne
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S partnerským portálom VARTA môžu
zamestnanci servisov okamžite vidieť,
kde je vložená batéria. Jedným kliknutím
získate ďalšie podrobnosti, napríklad o tom,
ako dosiahnuť umiestnenie batérie čo
najrýchlejším možným spôsobom.

Pokyny na montáž
V niektorých prípadoch môže výmena
batérie vyžadovať až 28 krokov. Pokyny krok
za krokom uľahčujú proces výmeny batérie
pre vozidlá typu štart-stop a zobrazujú
odhadovanú dobu servisu. Systém pritom
sleduje každý jednotlivý detail a indikuje,
či sa musíte spojiť so systémom riadenia
batérie.
pripravené na servis vozidiel so systémom
štart-stop.
Prístup na partnerský portál VARTA je rýchly
a jednoduchý na všetkých zariadeniach
s prístupom na internet: po jednorazovej
registrácii má každý zamestnanec
servisu bezplatný a neobmedzený prístup
k podrobným pokynom. Okrem modulu
Výber batérie poskytuje zamestnancom
v dielni aj rôzne ďalšie možnosti na zadanie
podrobností o danom vozidle, aby okamžite
získali všetky kľúčové informácie o výmene
batérie v troch ďalších moduloch.

Poloha batérie
Päťdesiat percent moderných modelov
vozidiel má komplexné umiestnenie batérie.

Znalosti o batériách
Každý, kto sa chce stať skutočným
odborníkom na batérie, môže na portáli
získať ešte viac know-how. Ako sa zmenila
úloha batérie? Čo musíte vziať do úvahy pri
testovaní batérií vo vozidlách typu štartstop? Čo robí z VARTA Silver Dynamic AGM
optimálnu batériu pre vozidlá štart-stop?
Navštívte partnerský portál VARTA: www.
varta-automotive.cz/cs-cz/obchodni-portal
Prostredníctvom partnerského portálu
VARTA sa spoločnosť Clarios snaží pripraviť
semináre pre dnešné potreby servisu
batérií. Aktualizovaná databáza aplikácií
batérií teraz pokrýva 99,6% európskeho
parku automobilov.

Číslo 1 v dodávke batérií pre originálne vybavenie
Spĺňa najvyššie požiadavky popredných výrobcov automobilov
Najlepší produkt, ktorý je k dispozícii na trhu s náhradnými dielmi

www.varta-automotive.cz
Portál Varta® šetrí drahocenný čas v dielňach
a podporuje ich pri poskytovaní efektívnych
a presných služieb výmeny batérií.
Bezplatná registrácia teraz!

Títo výrobcovia
dôverujú batériám Varta®:

Spoľahlivý štart

Celoročné pneumatiky Continental
Obľuba celoročných pneumatík celosvetovo rastie. Tento trend sa prejavuje aj u slovenských vodičov.
Podiel tých, ktorí celoročné plášte využívajú, je stále v rádoch jednotiek percent, ale na cestách už
nie sú výnimkou. Je to dané aj tým, že technológia ide neustále dopredu a výrobcovia zapracovali na
ich konštrukcii, dezéne aj zmesiach a eliminovali nedostatky starších modelov celoročných pneumatík.
Pneumatiky, ktoré je možné plnohodnotne používať po celý kalendárny rok, ponúkajú mnoho výhod,
ale majú aj svoje limity.

Pneumatiky pre osobné automobily môžeme
radiť do troch kategórií - popri klasických
letných a zimných plášťoch existujú tiež
celoročné. Kým prvé dve kategórie sú
určené predovšetkým vodičom s vyšším
ročným nájazdom, celosezónne pneumatiky
sú ideálnou voľbou pre motoristov, ktorí
najazdia okolo päť tisíc kilometrov ročne,
nepohybujú sa v horských oblastiach alebo
majú viac ako jeden automobil.

období. U všetkých typov obutia vozidla
však platí, že by motoristi mali pravidelne
kontrolovať jedenkrát za mesiac tlak
v pneumatikách a tiež geometriu vozidla
v odborných servisoch.
Praktickosť a univerzálnosť celoročných
pneumatík oceníte aj vo chvíľach
nečakaných výkyvov počasia - neprekvapí
vás skorší príchod zimy ani neobvykle dlhé

Hoci sú celoročné pneumatiky
kompromisom medzi letným
a zimným obutím, spĺňajú
všetky legislatívne
požiadavky na prevádzku
v každom ročnom
období. Všetky
celoročné pneumatiky
koncernu Continental
nesú označenie M +
S a symbol snehovej
vločky – tzv. 3PMSF.
To znamená, že
môžu byť používané
aj v zimnom období,
ak sa na cestách
vyskytuje súvislá
vrstva snehu, ľad alebo
námraza, prípadne
možno vzhľadom
k poveternostným
podmienkam predpokladať,
že takáto situácia nastane.
Počas zimy však platí, že musí
mať hĺbku dezénu minimálne
3 milimetre.

Úspora času aj financií
Medzi hlavné výhody celosezónnych
pneumatík bezpochyby patrí finančná
i časová úspora. Vďaka pneumatikám,
ktoré sa dajú využívať v lete aj v zime,
nie je potrebné investovať do viac sád.
Vodič nemusí kupovať druhú sadu ráfikov
a senzorov TPMS. Naviac vodič ušetrí aj
náklady na prezúvanie. Odpadajú tiež
problémy s uskladnením práve nepoužívanej
sady. Za výhodu možno považovať aj to, že
u vodičov s nízkym nájazdom nedochádza
k veľkému starnutiu pneumatík. Za
nevýhodu naopak nutnosť dodržania
minimálnej hĺbky dezénu 3 mm v zimnom
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babie leto. Navyše, nie je potrebné zaoberať
sa hľadaním ideálneho termínu na prezutie.
Aj keď súčasné "univerzálky" poskytujú dobré
jazdné vlastnosti na rôznych povrchoch, je
nutné počítať s tým, že majú svoje limity.
Oproti výhradne letným či zimným plášťom
nedosahujú v podmienkach typických pre
jednotlivé obdobia také výkony. To znamená,
že letné pneumatiky ponúknu v letnom období
lepšie vlastnosti a bezpečnosť ako pneumatiky
univerzálne, kým v zimnom období možno
očakávať, že kvalitné zimné obutie bude mať
lepšie vlastnosti. Z hľadiska bezpečnosti

a jazdných vlastností sú teda vhodnejšie dve
sady plášťov na zimnú a letnú sezónu. To
platí najmä u vodičov, ktorí sú veľa na cestách
a nemôžu zvoliť alternatívnu prepravu
v prípade náhleho zhoršenia podmienok na
vozovke ako v letnom, tak i zimnom období obvykle vodiči služobných vozidiel.
Pneumatiky AllSeasonContact™
Pri tomto modeli celoročných pneumatík
popredný nemecký výrobca stavil na
inovatívnu kombináciu dizajnu a zmesi
dezénu, profilu a konštrukcie pneumatiky.
Continental tak odstránil mnoho
nedostatkov, ktoré sa predtým
vyskytli u zimných pneumatík
a pneumatík určených do
mokrých podmienok,
ktoré boli navrhnuté
na celoročné použitie.
Zároveň model
AllSeasonContactTM
prináša v rámci
celoročných
pneumatík
prémiového segmentu
najhospodárnejšiu
spotrebu paliva.
Pneumatiky
AllSeasonContactTM sú
k dispozícii pre rýchlosti
až do 240 km/h. Keďže
ide o pneumatiku určenú
aj do chladnejších dní
v roku, je označená alpským
symbolom/symbolom
snehovej vločky, ako aj
označením M+S. V rámci hodnotenia
pomocou EÚ štítku získal tento model
známku B za priľnavosť na mokrej vozovke
a valivý odpor.

Ďalšie celoročné pneumatiky
koncernu Continental:
► VanContact 4 Season
► Vanco ForSeason 2

Celoročné pneumatiky Barum:
► Quartaris 5
► Vanis Allseason

Celoročné pneumatiky Matador:
► MP62 AllWeather Evo
► MPS125 VariantAW
► MP72 Izzarda A/T 2

Výhody a nevýhody celoročných pneu našimi očami
Nastalo obdobie kedy sa každému majiteľovi
automobilov začnú prípravy na zimnú
sezónu. Určite sa zhodneme, že pri tejto
príprave nám napadnú ako prvé pneumatiky
pre nášho krásavca. Mnohým sa v týchto
časoch ,, pandémie,, a s tým spojeným
šetrením vynára otázka celoročných
pneumatík.
Je ťažko povedať , že celoročné pneumatiky
sú odlišné od oboch sezónnych typov, túto
myšlienku možno skôr formulovať ako
zlúčenie určitých náležitosti technického
charakteru aj z letných, aj zo zimných
pneumatík. Dezén celoročných pneumatík
sa približuje k zimným pneumatikám.
Z hľadiska štruktúry najmä pre obsah
silikátu použitej zmesi je celoročná
pneumatika podobná s letným typom
pneumatík. Z konštrukcie zimných
pneumatík boli prevzaté lamely, kvôli
ním je odpor valenia väčší, čím prichádza
k rýchlejšiemu opotrebovaniu. Štatistiky
hovoria o náraste kvalitatívneho vývoja
a vyspelosti konštrukcie týchto pneumatík
za posledné roky. Sú predovšetkým určené
pre skupinu vodičov, ktorí denne nenajazdia
veľa kilometrov, respektíve v celkovom
súčte dlhšieho časového obdobia ( mesiac
,rok ). Keď sa pozrieme, že pri malom

počte najazdených kilometrov nie je veľmi
ekonomicky výhodné, aby sme mali dve
sady pneumatík, v takom prípade je určite
výhodnejšie mať jednu sadu.
Niekoľkokrát sme sa stretli s názormi
vodičov, ktorí boli presvedčení o tom, že keď
majú dve sady a málo jazdia, pneumatiky
dlhšie vydržia a tým ušetria. Treba však
s týmto tvrdením vyjadriť nesúhlas, nakoľko
sa nezakladá na pravde. Všetky pneumatiky
podliehajú časovej degradácií (nielen
povrchových štruktúr), ale najmä prichádza
ku strate vlastností , ktoré sú dôležité
z bezpečnostného hľadiska a nemusia
byt voľným okom vôbec vidieť . Celoročné
pneumatiky sú predovšetkým určené na
prevádzku v meste či na krátke vzdialenosti.
Preto pri konečnom rozhodovaní či áno
celoročné pneumatiky alebo nie, si treba
veľmi dobre zvážiť a povedať si v akých
poveternostných podmienkach v závislosti
na počet kilometrov ich budeme zväčša
používať . Najčastejšie to je v mestskej
prevádzke s malou – žiadnou vrstvou
snehu. Používanie celoročných pneumatík
je dobrá voľba pre vodičov-seniorov
alebo takých vodičov, ktorí idú do mesta
na nákupy, či cez víkend na návštevu za
rodinou v rámci mesta.

Výhody celoročných pneumatík:
►	Používanie je po celý rok, bez toho aby
sme mysleli na zákonnú povinnosť
prezúvania pneumatík
►	Úspora financií a času spojená
s prácou okolo prezúvania
►	Opotrebovanie je pomalšie ako
keby ste celý rok jazdili na zimných
pneumatikách
►	Netreba mať strach z náhlej zmeny počasia
►	Žiadne starosti s uskladnením ďalšej
sady pneumatík

Nevýhody celoročných pneumatík:
►	Celoročné pneumatiky sú
predovšetkým kompromisom
►	Nemôžu sa všetkými vlastnostnými úplne
vyrovnať letným či zimným pneumatikám
►	Brzdná dráha celoročných pneumatík
je dlhšia ako pri kvalitných prémiových
zimných pneumatík
►	Pre niekoho môže byt celoročná
pneumatika príliš široká

Výber z našej ponuky celosezónnych pneu
Barum
Quartaris 5

Kleber
Quadraxer 2

Nokian
WeatherProof

Pirelli Cinturato
All Season Plus

IC INDEX:
195/65R15 COBA 91H Q5

IC INDEX:
205/55R16 COKL 91H QUAD2

IC INDEX:
175/65R14 CONO 82T WP

IC INDEX:
205/55R16 COPI 91V CAS+S
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Zima 2020 Novinky v našej ponuke
Najväčší výrobcovia pneumatík prichádzajú aj túto sezónu s novinkami,
ktoré v ponuke Inter Cars nemôžu chýbať.

Hankook
Hankook

Winter i*cept
evo3 W330

Apollo Vredestein
Hankook

Winter i*cept
evo3 X W330A

Bridgestone
Bridgestone

Blizzak DM-V3
44
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Vredestein

Comtrac 2
Winter+

Nokian
Firestone

Winterhawk 4

Nokian

Snowproof P

Dokonalosť za všetkých zimných podmienok
dm
Zimné pneumatiky s vynikajúcou ovládateľnosťou na snehu a zároveň
výbornou priľnavosťou na mokre i suchu pri nízkych teplotách.

BE ONE WITH IT

Hankook Tire Česká republika s.r.o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
www.hankooktire.com/cz

Konkrétne činy namiesto sľubov:

5-ročná záruka

Profesionáli v autoservisoch nepotrebujú prázdne sľuby, ale iba kvalitu, na ktorú sa
môžu spoľahnúť. Z tohto dôvodu ponúkame registrovaným partnerom 5-ročnú záruku
na všetky produkty z ponuky Power Transmission Group Automotive Aftermarket.
Bez kompromisov.
Zaregistrujte sa na www.continental-ep.com/5

VDO bude súčasťou Continental.
Originál ostáva originálom.
Continental, globálna technologická
spoločnosť a jeden z popredných svetových
dodávateľov automobilového priemyslu,
neustále napreduje. Originálne náhradné
diely VDO a servisné vybavenie VDO sa
v súčasnosti konsolidujú pod značkou
Continental. Od septembra 2020 sa budú
dodávať v nových baleniach Continental. Je
samozrejmé, že sa jedná o rovnaké vysoko
kvalitné produkty, na ktoré ste zvyknutí. Aby
sme to zhrnuli: Originál zostáva originálom.

V nových obaloch budú dodávané nasledujúce skupiny výrobkov:
►
Nastavovacie prvky motora
►
Nastavovacie prvky centrálneho zamykania
►	Systémy čistenia skiel a svetlometov
►
Palivové systémy
►	Snímače pre prístrojové vybavenie
►	Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
►	Senzory pre motor management
►
Dieselové systémy Common Rail
►	Servisné prístroje (TPMS Pro, TPMS Go a Autodiagnos Check)

Výmena obalov je plynulá. Objednanú položku môžete preto získať v novom balení Continental,
ako aj v známom balení VDO. V každom prípade dostanete rovnaký, originálny produkt.
V budúcnosti nájdete výrobky v elektronických katalógoch s nezmenenými číslami výrobkov
pod názvom Continental/VDO.
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ZF Aftermarket výrazne rozširuje
sortiment elektronicky ovládaných tlmičov
	Systémy Sachs CDC
(Continuous Damping Control)
sa používajú v neustále sa
zväčšujúcom počte vozidiel
	Poškodené tlmiče CDC
nie je možné nahradiť
neregulovanými hydraulickými
tlmičmi
	ZF Aftermarket v roku 2020
výrazne rozšíri svoje portfólio
tlmičov Sachs CDC
S približne 28 miliónmi vyrobených kusov
je systém CDC jedným z najpoužívanejších
elektronických podvozkových systémov
pre osobné automobily. ZF Aftermarket
rozširuje svoju ponuku v tejto oblasti
s cieľom poskytnúť servisom tú najlepšiu
možnú podporu pri údržbe vozidiel
s tlmičmi CDC. Rozšírený sortiment zahŕňa
náhradné diely Sachs CDC pre stredne
veľké a kompaktné automobily v spojení
s mnohými novými doplnkami z luxusnej
triedy. Keďže v súčasnosti nie sú k dispozícii
žiadne náhradné diely nízkej kvality, tieto
špičkové tlmiče sú pre servisy naozaj
atraktívnou príležitosťou.
Elektronicky ovládané tlmiče, ako napríklad
CDC systém od firmy ZF, majú oproti
konvenčným podvozkovým systémom
veľkú výhodu: vodič môže vďaka tlmičom
CDC riadiť vozidlo pri rôznych jazdných
nastaveniach, dynamicky podľa svojich
osobných preferencií. Naproti tomu je pri
konvenčných podvozkových systémoch
jazdné nastavenie vozidla (štandardné alebo
športové) určené hneď nazačiatku – po
nakonfigurovaní vozidla. V takom prípade
je akákoľvek zmena nastavenia možná
len zmenou nainštalovaných dielov. Na
rozdiel od toho je systém Sachs CDC riadený
elektronicky prostredníctvom solenoidových
ventilov umožňujúcich nastavenie
optimálnej tlmiacej sily v zlomku sekundy.
Vodič si tak môže vychutnávať výnimočné
jazdné pohodlie bez straty stability počas
únikového manévru, ako aj počas núdzového
brzdenia. Systém CDC v takom prípade
bleskurýchle nastaví „tvrdú“ charakteristiku
krivky tlmiča.
Spoločnosť ZF od uvedenia tlmičov CDC
na trh v roku 1997 vyrobila už približne
28 miliónov ich kusov, ktorými vybavila
obrovské množstvo rôznych vozidiel. Hoci
boli tieto tlmiče predtým určené len pre
luxusné vozidlá, výrobcovia automobilov
nimi na žiadosť zákazníkov postupne
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vybavujú aj vozidlá strednej triedy
a kompaktné vozidlá. Aj malé vozidlá, ako je
napríklad nový Volkswagen Polo, môžu byť
vybavené tlmičmi CDC.
Spoločnosť ZF Aftermarket poskytuje
automobilovým spoločnostiam pod svojou
značkou Sachs komplexný sortiment tlmičov
CDC. Náhradné diely CDC sú dostupné okrem
iného pre:
 Audi A4 (r.v. 2007 až 2015)
 Audi Q5 (r.v. 2008 až 2016)
 Audi Q7 (r.v. 2006 až 2015)
	Porsche Cayenne (r.v. 2002 až 2010
a 2010 až 2017)
	Volkswagen Touareg (r.v. 2002 až 2010
a 2010 až 2018)

V priebehu roku 2020 sa
sortiment rozšíri až o 30 ďalších
výrobných čísel.
Keďže je technológiou CDC od jej prvého
uvedenia na trh pred približne dvadsiatimi
rokmi dnes už vybavený značný počet
rôznych vozidiel, naznačuje to, že čoraz
viac týchto vozidiel bude opravovaných
v nezávislých autoservisoch. Tlmiče ako
také sú veľmi odolné vďaka elektronickému
riadiacemu systému, ktorý môže
opotrebenie tlmiacich prvkov do istej miery
kompenzovať. Napriek tomu je potrebné
tieto komponenty za určitých okolností
vymeniť – napríklad po prevážaní obzvlášť
ťažkých nákladov, po dlhodobom používaní
v náročných podmienkach na cestách alebo
jednoducho v dôsledku vysokého počtu
najazdených kilometrov.
Inými príčinami porúch tlmičov CDC môžu
byť opotrebované solenoidové ventily,
káble a konektory alebo škody spôsobené
hlodavcami či koróziou.

Atraktívny predajný potenciál pre
autoservisy
Vozidlá s elektronickými tlmičmi predstavujú
pre autoservisy atraktívny predajný
potenciál z nasledujúcich dôvodov.

1.

 orucha elektronického tlmiaceho
P
systému je vodičovi oznámená
prostredníctvom kontrolky. Na
rozdiel od hydraulických tlmičov je
táto kontrolka pri postupnej strate
tlmiaceho účinku, ktorú si vodič často
ani nevšimne, jasným signálom na
návštevu autoservisu. Dôležitejšie
je však to, že tento vizuálny signál
zvyšuje bezpečnosť na cestách tým, že

2.

3.

upozorňuje vodičov na nevyhnutnosť
vykonať potrebné opravy častí vozidla
dôležitých z hľadiska bezpečnosti.
Elektronické tlmiče musia byť
nahradené rovnakými dielmi. Spätné
vybavenie hydraulickými komponentmi
by viedlo k zrušeniu typového
schválenia vozidla. Použitie originálnych
dielov pri výmene tlmičov umožní
zachovať bezpečnosť a hodnotu vozidla.
Opravou komplexného elektronického
systému odpruženia môže servis
preukázať zákazníkovi svoju vysokú
kompetenciu a odlíšiť sa tým
od konkurencie.

Pracovníci autoservisov sa nemusia obávať,
že pri výmene tlmičov CDC na nich budú
číhať neočakávane náročné technické výzvy.
Výmena týchto tlmičov prebieha rovnakým
spôsobom ako v prípade ich hydraulických
náprotivkov, aj keď niektoré verzie vyžadujú
dodatočné elektronické párovanie.
Spoločnosť ZF Aftermarket je v týchto
náročných časoch spoľahlivým partnerom
pre nezávislé autoservisy. Spoločnosť je
zárukou bezpečných a stabilných dodávok –
tlmiče Sachs CDC, ako aj všetky iné diely zo
širokého portfólia produktov ZF Aftermarket
sú k dispozícii ako zvyčajne.

sachsprovenperformance.com

Za každých podmienok.
Bez ohľadu na výzvu.

Záruka úspechu.

testované do bodu zlomu. pripravené na cestu.
Buďte pripravení na akúkoľvek výzvu vďaka tlmičom SACHS v kvalite OE.
Objavte osvedčené technológie.
Overte si to na: sachsprovenperformance.com

Sady INA Engine KIT:
Sady INA Engine KIT:
Všetko
čo potrebujete
premotora
opravy motora
všetko
čo potrebujete
pre opravy
Nové sady INA Engine KIT: kompletné
Nové sady INA Engine KIT:
riešenie
pre opravy
motora
kompletné
riešenie
pre opravy

Pridaná motora
hodnota pre autoservisy a maloobchodníPridaná hodnota
pre ktoré
autoservisy
kov: Kompletné
riešenie,
zahŕňa všetky koma
maloobchodníkov:
Kompletné
riešenie, vozidlo,
ponenty motora špecifické pre konkrétne
ktoré zahŕňa všetky komponenty motora
súvisiace so systémom rozvodov a potrebné na vykošpecifické pre konkrétne vozidlo, súvisiace
návanie so
profesionálnych
opráv.
Najnovšie
systémom rozvodov
a potrebné
na produkty
skupiny vykonávanie
Schaeffler: profesionálnych
sady INA Engine
KIT.
opráv.
Najnovšie produkty skupiny Schaeffler: sady

INA Každá
Engine KIT.sada INA Engine KIT
All-in-1:
obsahuje
presne
tiesada
komponenty,
All-in-1:
Každá
INA
ktoré potrebujete
Engine KIT obsahuje presne tie

komponenty,
ktoré potrebujete
Súčinnosti
medzi komponentmi
motora sú stále zloSúčinnosti medzi komponentmi motora sú
žitejšie a líšia sa podľa výrobcu a modelu. Preto je
stále zložitejšie a líšia sa podľa výrobcu
v prípade
poruchy dôležité vymeniť všetky súvisiace
a modelu. Preto je v prípade poruchy dôležité
komponenty.
Naše
sady
INA Engine
KIT kombinujú
vymeniť
všetky
súvisiace
komponenty.
Naše
komponenty
pre
použitie
vo
všetkých
systémoch
sady INA Engine KIT kombinujú komponenty
pre použitie
vo všetkých
systémoch
s tými,
s tými, ktoré
sú špecifické
pre vaše
vozidlo
– obsahuktoré
sú
špecifické
pre
vaše
vozidlo
–
jú teda presne to, čo potrebujete, či už je to potrebobsahujú teda presne to, čo potrebujete,
né pre rozvody, pohon prídavných agregátov, pohon
či už je to potrebné pre rozvody, pohon
ventilov prídavných
alebo systém
chladenia.
agregátov,
pohon ventilov alebo
systém chladenia.

Dokonale zladené pre opravy, ktoré
Dokonale zladené pre opravy,
dlho vydržia

Jedna z nových sád INA Engine KIT: komponenty pohonu rozvodov

Jedna z nových sád INA Engine KIT: komponenty pohonu rozvodov a ventilov pre
a ventilov
pre dlhodobú
dlhodobú
opravu.
Obj. č .: 559opravu.
0146 40 (pre FIAT 1.3 l JTD / OPEL 1.3 l CDTI)

Obj. č .: 559 0146 40 (pre FIAT 1.3 l JTD / OPEL 1.3 l CDTI)
ktoré dlho vydržia
Aby smeAby
zaistili
chod chod
motora
po oprave,
naši
sme plynulý
zaistili plynulý
motora
po
odborníci
dokázali
sadách dokázali
INA Engine
KIT dokonale
oprave,
naši vodborníci
v sadách
Ďalšia úspora času vďaka kombinácii komponentov
INA Engine
KIT dokonale vyladiť všetky
drahocenný čas počas procesu objednávania - vrátane tesniacich krúžkov a uzatváracích
vyladiť všetky
komponenty.
komponenty. Ďalšia úspora času vďaka
kombinácii komponentov inteligentne
navrhnutej našimi odborníkmi. Mysleli sme
Všetky
výhody na prvý pohľad:
na každý, aj posledný detail, aby sme ušetrili

inteligentne
a zaistili
čo najrýchlejšie anavrhnutej
najjednoduchšienašimi
zátokodborníkmi
- ale tiež skúsenosti dlhodobého
vykonanie
opravy.
Ako
odborníci
na
partnera
dielov drahocenný
do prvovýbavy.
Mysleli sme na každý, aj posledný detail,
abydodávok
sme ušetrili
komponenty
motora
vám
v
jednej
sade
čas počas procesu objednávania a zaistili čo najrýchlejšie a najjednoponúkame nielen kompletné riešenie
Viac informácií na www.repxpert.cz

duchšie vykonanie opravy. Ako odborníci na komponenty motora vám
Na trhu prvé opravárenské riešenie pre
v jednej sade ponúkame nielen kompletné riešenie – vrátane tesniacich
opravy naprieč systémami
uzatváracích
zátok
- ale tiež skúsenosti dlhodobého partnera
Šesťkrúžkov
novýcha sád
INA Engine
KIT
All-in-1:
široká
škálana
sádprvý
Engine
KIT so
Všetky
výhody
pohľad:
dodávok dielov do prvovýbavy.
všetkým,
čo potrebujete pre profesionálnu Obj. číslo
Výrobca
Model
Motor
Vozový park
►	Na trhu prvé opravárenské
a dlhodobú
opravu
FIAT, OPEL /
500, DOBLO,
riešenie
pre opravy naprieč
Viac informácií na www.repxpert.cz.
VAUXHALL,
PUNTO,AGILA,
Dokonale
zladené komponenty v najvyššej
systémami
FIAT 1.3 l JTD /
7 mil.
559 0146 40
ALFA ROMEO,
ASTRA, CORSA,
►	
All-in-1:
široká
škála
sád
Engine
kvalite Schaeffler
OPEL 1.3 l CDTI
celosvetovo
LANCIA,
MERIVA, MITO,
Šesť nových
sád INA Engine
KIT
KIT so všetkým,
čo pri
potrebujete
pre
Šetrí autoservisom
čas
objednávaní
SUZUKI
SWIFT
profesionálnu a dlhodobú opravu
Vozový
a montáži
Obj. číslo OPEL
Výrobca
Motor
/
ADAM, Model
ASTRA,
► D
 okonale zladené komponenty
v najvyššej kvalite Schaeffler
► Šetrí autoservisom čas pri
objednávaní a montáži

559 0080 40

VAUXHALL,
FIAT, OPEL/
CHEVROLET
VAUXHALL, ALFA
559 0146 40 OPEL /
ROMEO, LANCIA,
VAUXHALL,
427 1004 40,
SUZUKI
CHEVROLET,
427 1013 40
ALFA ROMEO,
OPEL/VAUXHALL,
559 0080 40 FIAT
CHEVROLET

FIAT, ALFA
427 1001 40
OPEL/VAUXHALL,
427 1004 40 ROMEO, LANCIA
427 1013 40

427 1010 40

427 1001 40
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CHEVROLET, ALFA

PEUGEOT,
ROMEO, FIAT
CITROËN

FIAT, ALFA ROMEO,
LANCIA

CORSA, MERIVA,
AVEO, CRUZE

1.2 l & 1.4 l

500, DOBLO, PUNTO,

FIAT 1.3 l JTD/

2,8park
mil.
celosvetovo
7 mil.

AGILA, CRUZE,
ASTRA, CORSA,
AVEO,
OPEL 1.3 l CDTI celosvetovo
MERIVA, MITO, SWIFT
3,5 mil.
ASTRA,
1.6 l & 1.8 l
INSIGNIA,
celosvetovo
ZAFIRA
ADAM, ASTRA, CORSA,
2,8 mil.
MERIVA, AVEO, CRUZE

1.2 l & 1.4 l

500, PUNTO,
IDEA, SIENA,
FIAT 1.2 l & 1.4 l
AVEO, YPSILON
CRUZE, ASTRA,
OPEL
MITO,
INSIGNIA, ZAFIRA
1.6 l & 1.8 l
206, 207, 307,
PSA 1.4 l 16V
C2, C3, C4
500, PUNTO, IDEA,
SIENA, MITO, YPSILON

427 1010 40 PEUGEOT, CITROËN 206, 207, 307, C2, C3, C4

FIAT
1.2 l & 1.4 l

PSA 1.4 l 16V

celosvetovo

6,3 mil.
celosvetovo
3,5 mil.
celosvetovo

720 000
celosvetovo
6,3 mil.
celosvetovo
720 000
celosvetovo
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REPXPERT
mobilná
aplikácia je tu!

Technické informácie pre autoservisy, dostupné kdekoľvek a kedykoľvek. Kompletne
v Češtine! To prináša nová mobilná aplikácia Schaeffler REPXPERT! Ako zjednoduší prácu
automechanikom? Nájsť správny diel alebo sadu je vďaka aplikácii REPXPERT rýchle
a jednoduché. Vôbec nie je potrebné používať počítač! Aj technické informácie pre kvalitnú
a rýchlu opravu sú na dosah ruky. Aplikácia je na stiahnutie zadarmo, pripravená pre
neobmedzené použitie, vrátane prístupu do katalógu TecDoc pre zariadenia Android aj iOS.
Stiahnite si aplikáciu REPXPERT z App Store alebo Google Play!
Čo nájdete v aplikácii REPXPERT?
• Katalóg produktov spoločnosti Schaeffler a plnú verziu katalógu TecDoc pre diely
a sady všetkých výrobcov
• Vyhľadávanie produktov podľa objednávacieho čísla, OE čísla dielu alebo EAN kódu
• Vyhľadávanie podľa vozidla a VIN kódu/kódu motora
• Skenovanie čiarového kódu pre rýchlu kontrolu sady, dodané do autoservisu
• Uťahovacie momenty a ďalšie hodnoty pre nastavenie dvojhmotových
zotrvačníkov
• Knižnica médií vrátane videí pre produkty Schaeffler
• Informácie o produktoch Schaeffler pre pohon, motor aj podvozok

KYB umožňuje nahliadnuť do
inteligentného riadenia odpruženia
Nová technológia zvyšuje jazdný
komfort a bezpečnosť.
Systém odpruženia KYB Intelligent Damping Control je najnovšou inovatívnou technológiou
vyvinutou spoločnosťou KYB a využíva sa vo vybraných prestížnych vozidlách. V Európe ho vo
vozidle DS7 používa spoločnosť PSA pod názvom DS Active Scan Suspension. Bude tiež súčasťou
vozidla Peugeot 508 a nového modelu DS9, ktorý sa má na trhu objaviť v roku 2021. V Japonsku je
k dispozícii vo vozidlách Lexus LS a LC a v Toyote Crown a Avalon. Táto inteligentná technológia
využíva samostatnú kameru za čelným sklom, ktorá sníma profil cesty a obraz odosiela
do elektronickej centrálnej jednotky IDC. Spolupracuje so štyrmi snímačmi výšky a tromi
akcelerometrami na meranie reakcií vozidla vrátane jeho rýchlosti, brzdenia a uhla natočenia
riadenia. Riadiaca jednotka nepretržite prepočítava optimálne nastavenie tlmičov odpruženia
s cieľom zmierniť akékoľvek nerovnomernosti ich práce, čím zvyšuje pohodlie a prispieva
k jedinečnému a plynulému zážitku z jazdy. Robí to prostredníctvom proporcionálneho
solenoidového ventilu na každom tlmiči, ktorý upravuje vnútorný tlak medzi hornou a dolnou
komorou, čím poskytuje individuálnu kontrolu kompresie a odskočenia na všetkých štyroch
kolesách. Výsledky testov naznačujú, že výhody plynúce z použitia skenovacieho systému
znižujúceho oscilácie, ku ktorým môže dôjsť pri nárazoch, sú obzvlášť citeľné najmä pre
cestujúcich na zadných sedadlách. Môže to znieť len ako zlepšenie pohodlia pri jazde, avšak
technológia má pozitívny vplyv aj na bezpečnosť. Plynulejšia a hladšia jazda totiž zaručuje
lepší kontakt všetkých štyroch kolies vozidla s vozovkou, čo následne umožňuje bezpečnejšie
riadenie a brzdenie. Plynulejšia jazda samozrejme znižuje únavu vodiča. „Tento originálny
systém je ďalším skvelým príkladom špičkového technologického pokroku dosiahnutého vďaka
výskumným pracovníkom a vývojovým inžinierom KYB tu v Európe a v našej centrále v Japonsku,”
vysvetľuje Juan Carlos Diez, výkonný riaditeľ KYB Europe Aftermarket.
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Čelné LED svetlomety od spoločnosti OSRAM
Jedným z najvýraznejších dizajnových prvkov automobilov sú svetlomety. Ich tvar býva pre jednotlivé
značky charakteristický. Definujú vzhľad vozidla. Nikoho preto neprekvapí, že ich výmena za high-tech LED
svetlomety je tak výraznou zmenou, ktorá urobí aj zo staršieho nový, moderný automobil.
OSRAM má vo svojom portfóliu niekoľko typov svetlometov,
a to nie len plne LEDkové, teda FULL LED verziu LEDriving®,
ale aj kombináciu xenónovej výbojky s LED svetelnými zdrojmi
(LEDriving® XENARC®).
OSRAM LEDriving®
Svetlomety Osram LEDriving® pre VW Golf VII majú EHK (ECE)
homologizáciu. Ich náhrada za pôvodné halogénové alebo
xenónové svetlomety je celkom legálna. Prevádzka vozidla
s takými svetlometmi na verejných komunikáciách je preto v súlade
so zákonom.
Kompletné osvetlenie vozidla disponuje modernou LED
technológiou: stretávacie i diaľkové svetlá, svetlá pre denné
svietenie, pozičné a smerové svetlá. Tieto svetlomety dodávajú na
vozovku až o 200 % viac svetla, so svetelným kužeľom dlhým až
200 m. Okrem skvelého dizajnu prispievajú LED svetlené zdroje aj
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Viac jasného a vysoko
kontrastného svetla totiž umožňuje vidieť ďalej a reagovať
rýchlejšie, a to vďaka bezpixelovej optike a najmodernejšej
technológii svetlometov.
FULL LED svetlomety sú v súčasnej dobe k dodaniu pre VW Golf VII
v edícii GTI, BLACK a CHROM, spoločnosť OSRAM pripravuje verziu
tiež pre VW Amarok a BMW.

OSRAM LEDriving® XENARC®
Vďaka výnimočnému dizajnu kombinuje svetlomet LEDriving®
XENARC® modernú funkčnosť LED svetelných zdrojov pre denné
svietenie so silnými xenónovými výbojkami. Tieto svetlomety
ponúka OSRAM ako riešenie modernizácie svetlometov pre
modely VW Golf VI a Ford Focus III, ktoré boli z výroby vybavené
halogénovými svetlometmi. Modernizácia na svetlomety
LEDriving® XENARC®, ktoré boli schválené EHK, je v súlade so
všetkými požiadavkami právnych predpisov. Tiež nie je potrebné
montovať dodatočne automatické nastavenie sklonu svetlometov
ani systém ostrekovania svetlometov.
Svetlomety LEDriving® XENARC® dodávajú o 70 % viac svetla,
svetelný kužeľ dosahuje do vzdialenosti 180 m. Pre VW Golf VI
je opäť k dispozícii edícia BLACK, GTI a CHROM. Špičková kvalita
OSRAM je samozrejmosťou.
Šikovný vodič zvládne výmenu čelných svetlometov spolu
s kamarátom za jedno dopoludnie. Zapojenie systémom plug & play
je pomerne jednoduché, stačí postupovať podľa priloženého návodu
či inštalačného videa. Nedôjde k žiadnemu poškodeniu či zásahu
do existujúcej kabeláže, nie je tiež nutné inštalovať dodatočne
systém automatického naklápania a ostrekovania svetlometov. Nie
je ani povinnosťou zmenu svetlometov registrovať do TP. Zmenu
však odporúčame nechať zapísať do technického preukazu kvôli
vyššiemu poistnému krytiu v prípade nehody.
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Aftermarket budúcnosti
Pripravený na každú situáciu
Ak budete chcieť v budúcnosti opravovať
moderné vozidlá s alternatívnymi
pohonmi, budete potrebovať dve kľúčové
veci: náhradné diely a odborné znalosti.
Spoločnosť MAHLE sa ako výrobca
originálneho vybavenia zameriava na
transformáciu mobility, čo následne
ovplyvňuje aj jej portfólio pre trh
s náhradným dielmi – musia to byť
produkty s vysokou úrovňou dostupnosti
a najvyššej kvality. Spoločnosť MAHLE
okrem toho poskytuje množstvo služieb
a informácií vrátane diagnostických
nástrojov a servisných jednotiek, školení
a informácií o opravách a údržbe (RMI).
Spoločnosť MAHLE vybudovala široké
portfólio produktov z oblasti e-mobility.
Zahrňujú všetky fázy tvorby a využitia
elektrickej energie vo vozidle – od nabíjania
prostredníctvom výkonovej elektroniky cez
efektívnejšiu klimatizáciu pre väčší cestovný
dosah až po elektromotor.

Cesta k e-mobilite
 rozsiahla nabíjacia infraštruktúra so
systémom nabíjania chargeBIG
 bezdrôtový nabíjací systém: MAHLE
Wireless Charging
 šumové filtre na minimalizovanie
elektrického rušenia
 palubná nabíjačka pre rýchle a šetrné
nabíjanie
 puzdro na akumulátor s integrovaným
riadením teploty – chráni životné
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prostredie a maximalizuje cestovný dosah
 striedač a DC/DC menič pre elektroniku
vozidla
 efektívna klimatizácia pre pohodlie pri
jazde
 elektrické trakčné motory pre všetky typy
alternatívnych pohonov

Menič DC/DC:
alternátor budúcnosti
Palivové články a batérie elektromobilov
dodávajú napätie až 800V, čo výrazne
prekračuje úroveň 12V a 24V, ktoré sa bežne
používajú v automobilovom priemysle. Aby
sa mohli existujúce komponenty, ako sú
svetlomety, ventilátory, sťahovače okien
alebo ostrekovače čelného skla, používať aj
naďalej, musí sa vysokonapäťový elektrický
systém, ktorého súčasťou je batéria, oddeliť
od nízkonapäťového elektrického systému
rôznymi jednotkami. Túto úlohu vykonávajú
meniče DC/DC vyvinuté spoločnosťou
MAHLE. Menič jednosmerného napätia
poskytuje požadovanú úroveň napätia pre
12-, 24- a 48-voltové zariadenia a bezpečne
oddeľuje vysokonapäťové a nízkonapäťové
elektrické systémy.

Trakčné motory: riadenie
teploty začína byť čím ďalej tým
dôležitejšie
Súčasné trendy smerom k zavádzaniu
elektromotorov nevyhnutne prinesú aj
zmenu servisu vozidla.

Z hľadiska tepelnej regulácie
akumulátora a pohonu sa spaľovací
a elektrický motor zásadne líšia.
Systém hospodárenia s teplom má
v prípade elektrických vozidiel dve úlohy:
odvádzať teplo a využívať ho na účinnú
klimatizáciu. Čím menej sa využíva
akumulátor, tým väčší je cestovný dosah
vozidla. Pre profesionálne riešenie
týchto záležitostí sú nevyhnutné značné
odborné znalosti – patričnú špecifickú
podporu v tejto novej oblasti podnikania
vám môže poskytnúť spoločnosť MAHLE.
Spoločnosť MAHLE už ponúka riešenia
pohonu pre mierne a plne hybridné
vozidlá, pre vozidlá s predĺženým
dosahom, ako aj pre čisto elektrické
vozidlá a vozidlá s palivovými článkami.

Modul na správu oleja:
všetko v jednej jednotke
Niektoré elektrické vozidlá sú vybavené
olejom chladenou hnacou sústavou
a spoločnosť MAHLE predstavila pre tieto
vozidlá celkom nový modul riadenia oleja.
Skladá sa z filtra, elektrických olejových
čerpadiel, chladičov a termostatu v jednej
jednotke. Tento modul šetrí hmotnosť
a zvyšuje účinnosť, čo následne prináša
väčší cestovný dosah. Výhodou je aj to,
že spoločnosť MAHLE zároveň ponúka
aj náhradné diely na údržbu a opravy
– napríklad filtračné prvky, chladiče
alebo čerpadlá.

AKO ZAISTIŤ SPOĽAHLIVOSŤ ZÁVITOVÝCH
ZOSTÁV U DIESELOVÝCH MOTOROV
Motor je hlavným zdrojom energie vozidla a je veľmi dôležité,
aby správne a hladko fungoval.
BEŽNÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S UVOĽNOVANÍM

ZÁVITOV U DIESELOVÝCH MOTOROV

Uvoľnenie skrutky sacieho
potrubia môže viesť k strate
podtlaku, čo znižuje výkon motora

Motor je hlavným zdrojom energie
vozidla a je veľmi dôležité, aby
správne a hladko fungoval.

Krútiaci moment zotrvačníka a teplotné výkyvy
môžu spôsobiť uvoľnenie skrutiek, čo môže viesť
k chrastiacemu zvuku a poškodeniu prevodovky v
dôsledku preklzu u spojky.

LOCTITE 243

ZJAVNÉ PRÍČINY PROBLÉMOV

Zaistenie závitov so strednou pevnosťou.
Modrá farba indikuje strednú pevnosť zaistenia
závitov. Vypĺňa medzery medzi závitmi a
zaisťuje ich proti uvoľneniu. Jednoduchá
demontáž bežným ručným náradím.
vibrácie

krútiaci moment
a teplotné výkyvy

korózia

agresívne chemické
prostredie

HLAVNÁ PRÍČINA

85% vzduch

LOCTITE 270
Motor je hlavným zdrojom energie
vozidla a je veľmi dôležité, aby
správne a hladko fungoval.

Zaistenie závitov s vysokou pevnosťou. Zelená
farba indikuje vysokú pevnosť zaistenia závitov
pre maximálny účinok pri zabezpečovaní a
utesňovaní závitov. Jednoduchá demontáž
pomocou ručného náradia.

> vplyvom vibrácií dochádza k relatívnemu pohybu
medzi závitmi, čo časom vedie k povoleniu spoja
> dochádza vplyvom rozdielnych teplôt k expanzii
a kontrakcii spájaných dielov
> spoj nie je chránený voči korozívnemu prostrediu

15% Kov
na kov

Tradičné metódy zaisťovania túto medzeru
nevypĺňajú, a preto sa ukázali v zabezpečovaní
a tesnení závitových zostáv ako neúčinné!

100% utesnenie, žiadne medzery

RIEŠENIE LOCTITE

VÝHODY LOCTITE
zaisťuje
spoľahlivosť
motora udržaním
zvernej sily

zabraňuje
netesnostiam
systému

zaisťuje správnu
funkciu motora

ľahká demontáž
pomocou ručného
náradia aj pri dieloch
zaistených Loctite
zaisťovačom
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Dvojlamelové suché spojky od Valeo
V súčasnom motoristickom svete je jedným z najdôležitejších kritérií pre výber vozidla komfort a cena.
Nielen z týchto dôvodov sa v dnešných prevodovkách môžeme čoraz častejšie stretnúť s dvojitou
spojkou. Firma Valeo, ako jedna z vedúcich spoločností so zameraním na inováciu v automobilovom
priemysle, sa aktívne podieľa na rozvoji technológie dvojitých spojok a jej produkty, ktoré sú sériovo
montované na montážnych linkách takých výrobcov ako je napr: KIA alebo Hyundai, smerujú priamo na
trh s náhradnými dielmi.

zotrvačníkov, ktoré sa používajú
v klasických pohonných jednotkách.

Prevodovky s dvojitou spojkou na rozdiel
od štandardného riešenia v sebe spájajú
pohodlie automatickej prevodovky s vysokou
efektivitou prenosu krútiaceho momentu
a zníženou spotrebou paliva. V závislosti
na zvolenom modeli môže byť výsledok
lepší až o 5 až 7%. Kľúčovými prvkami tohto
riešenia, ktoré spoločnosť Valeo vytvorila je
suchá dvojitá spojka spoločne so systémom
elektronicky ovládaných servomotorov.
Ďalší dôležitý prvok systému, ktorý
zabezpečí pohodlie pri znižovaní vibrácií
a hluku je dvojhmotový zotrvačník, ktorého
konštrukcia sa mierne líši od klasických

Suchá dvojitá spojka sa skladá z dvoch
spojkových lamiel a prítlačných tanierov,
ktoré sú namontované na dvoch
spojkových hriadeľoch, z ktorých jeden je
umiestnený vo vnútri tej druhej. Riadiaca
jednotka predpovedá správanie vodiča
pomalým zaradením alebo znížením
rýchlostného stupňa pomocou jednej
zo spojok. Vďaka tomu nemôže dôjsť
k situácii, že by bol prerušený prenos
krútiaceho momentu, tak ako v prípade
tradičného radenia. To umožňuje
vodičovi zvýšiť kontrolu nad vozidlom,
ale zároveň poskytuje dynamickejšiu
a plynulejšiu jazdu.
Použitie elektronického systému ovládania
spojky umožňuje ďalšiu optimalizáciu
procesu radenia a nedochádza tak

k problémom spojeným s nesprávnym
riadením a radením. Vďaka konštrukcii
dvojitej spojky sú párne a nepárne stupne
radené vždy pomocou príslušného
servomotora, ktorý spolupracuje s jedným
z párov prítlačných tanierov / spojkových
lamiel. Unikátna konštrukcia dvojitej spojky
a ovládacieho mechanizmu umožňuje
prenášať vysoké hodnoty krútiaceho
momentu až do 340 Nm.
Vďaka ponuke spoločnosti Valeo je
možné vymeniť spojku v prevodovkách
s dvojitou spojkou značky KIA a Hyundai
tiež v servisoch na nezávislom trhu
s náhradnými dielmi. Kompletnú ponuku
Valeo tvoria okrem dvojitých spojok aj
dvojhmotové zotrvačníky, elektricky
ovládané servomotory, a tiež náradie
potrebné pre profesionálnu výmenu
jednotlivých dielov.
Niet pochýb o tom, že budúcnosť pohonných
systémov patrí vozidlám vybaveným
prevodovkou s dvojitou spojkou. Obzvlášť
technológie suchých spojok majú celý rad
výhod, ktoré bolo ťažko prepojiť s inými
riešeniami. Spoločnosť Valeo, ktorá sa
aktívne podieľa na vývoji technológie
dvojitých spojok, sa rozhodla ísť o krok ďalej
a umožniť opravu vozidiel s dvojitou spojkou
značky KIA a Hyundai aj prostredníctvom
nezávislých servisov, ktoré od prvej montáže
ponúkajú svoje produkty spoločne s náradím
a hotovým postupom opravy.
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DVOJLAMELOVÁ SUCHÁ SPOJKA

Vynikajúca presnosť a komfort
Najlepšia kvalita Valeo
100 % OE technológia

Efektívne pre autoservisy
Všetko v jednej krabici
Jednoduchá kalibrácia

Smart care for y u
valeoservice.com

Zníženie emisií CO2
Nižšia hladina vibrácií
Hladšie radenie rýchlostných
stupňov

Označenia na tesnení hlavy valca
Obľúbené a často prehliadané detaily na tesnení hlavy valca sú označenia, ktoré možno nájsť na ich
najrôznejších miestach. Pritom nezáleží na tom, či ide o kovovú mäkkú tkaninu, alebo o kovové vrstvové
tesnenie hlavy valca. Označenie nezávisí od kvality materiálu.

Najdôležitejšia informácia, ktorú je potrebné zohľadniť pred
inštaláciou, je otázka montážnej polohy. Takmer všetky tesnenia
hlavy valca značky Elring majú k tomu jedno upozornenie, ktoré sa
odlišuje v závislosti od výrobcu vozidla, ale vždy je jednoznačné.

Dôležité upozornenia
Nemeckí výrobcovia používajú „TOP“ alebo „oben“ (hore) na
zobrazenie montážnej strany. Na tesneniach hlavy valca
francúzskych výrobcov sa spravidla používa „haut“, pri talianskych
výrobcoch najčastejšie „alto“ alebo „top“ a populárne „big block“
motory amerických výrobcov v tvare V zobrazujú upozornenie „front“,
aby sa znázornilo, ako sa má THV položiť a namontovať.

Dostatok informácií
Okrem toho sa tu nachádza aj dostatok informácií, ako napríklad na
tu zobrazenom kovovom vrstvovom tesnení hlavy valca.

Rozhodujúci je nápis TOP a šípka, ktorá udáva smer zotrvačníka.
Číslo tovaru, výrobca, dátum a čas výroby sú potrebné pre spätné
sledovanie v prípade reklamácie. Požiadavka riadenia kvality
spoločnosti ElringKlinger. Na základe výrobného procesu sa všetky
tieto informácie nachádzajú iba pri kovových vrstvových tesneniach
hlavy valca.
Na tomto príklade je možné dobre uviesť, čo sa stane, keď sa
THV nesprávne namontovalo. Motor sa spustí a beží, aj keď so
zmeneným zvukovým prejavom. V dôsledku nesprávnej montáže
sa priechod pre olej z bloku motora k hlave valca úplne blokuje, čo
spôsobuje nedostatočné mazanie vačkového hriadeľa a ventilov.
Vzniknuté škody tak na seba nenechajú dlho čakať.

Aj optická kontrola priechodu oleja a chladiacej kvapaliny občas
vedie k omylom. Na výrobu tesnení je občas potrebné mať
v kovových vrstvách otvory, aby bolo možné jednotlivé vrstvy
pri koncovej montáži bezpečne umiestniť v nástroji. Okrem toho
nie je každý otvor v bloku motora určený pre olej alebo chladiacu
kvapalinu, ale aj na zlievanie a následný čistiaci proces.
V prípade väčšiny motorov sú prítomné objímky, takže nesprávna
montáž je prakticky vylúčená, pričom vyššie popísaná nesprávna
montáž je napriek tomu možná.

Označenie naftových tesnení
osobných automobilov
Aj pri identifikácii správnej hrúbky tesnení hlavy valca pre naftové
motory osobných automobilov postupujú výrobcovia rôzne. Bežné sú
zárezy a otvory. Niekedy sa pre kovové tesnenia hlavy valca z mäkkej
tkaniny dodatočne používajú rôzne farby pre silikónové tesnenie.
Označenia tesnení hlavy valca nie sú teda žiadnou vedľajšou
informáciou, ale sú absolútne dôležité pre profesionálnu výmenu.
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Preukázaná kvalita ešte lepšia Silikónové tmely DirkoTM HT od spoločnosti Elring

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

Dlhšia stabilita
Všetky acetoxylové tmely sú stabilné 24 mesiacov.

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

Nová technológia uzamykania
Nová nehorľavá náplň Dirko™ HT ProfiPress s
praktickým uzáverom na klip a s mechanizmom
zatvárania v 90 ° uhle.
3.

90°
Click

1.

Elring
Poradca pre tmely:
Iba 3 kroky k správnemu produktu.

Website

Facebook

YouTube

2.

TURBO A SYSTÉM PREPLŇOVANIA
ÚNIKY VZDUCHU V SYSTÉME
SÚVISLOSTI
Turbo je vysoko sofistikovaný a pokročilý
diel. Ide o zariadenie poháňané turbínou,
ktoré tlačí do spaľovacej komory motora
prídavný vzduch, čím sa zvyšuje účinnosť
motora a výkon. Turbo pracuje v náročných
a tvrdých podmienkach stlačeného
vzduchu, vysokých otáčok a vysokých teplôt
výfukových plynov a jeho funkčnosť závisí na
rôznych systémoch vo vozidle.
Pravidelný servis vozidla a riadny stav
systémov, ako je mazanie motora, prívod
vzduchu, tlak vzduchu a výfukový systém,
majú zásadný význam pre vitalitu turba
a funkciu plniaceho systému.

BEŽNÉ PRÍZNAKY ÚNIKU VZDUCHU
V SYSTÉME
►	Značné zníženie výkonu motora
►	Nedostatočná okamžitá odozva motora
- dlhšie oneskorenie turba ako zvyčajne
►	Čierny dym z výfuku
►	Hvízdavý hluk z motorového priestoru
►	Nezvyčajné zvuky z motora
►	Zvýšená spotreba paliva
►	Závažné mechanické poruchy turba,
najmä v dôsledku nadmerných otáčok

(zničenie kompresorového kolesa,
zlomená hriadeľ atď.)
►	Motor sa uvádza do núdzového
režimu, zaznamenávajú sa chyby
nedostatočného tlaku, napr. P0299,
P2263

TIPY PRE DIAGNOSTIKU
Skontrolujte úroveň nárastu tlaku
v systéme - Zmerajte úroveň nárastu
tlaku generovanú pri plnom
zaťažení motora. Porovnajte dáta
s dokumentáciou vozidla. Nesprávny
nárast tlaku sa môže týkať netesností.
Plniaci tlak môže byť meraný pomocou
manometra alebo, ak je to možné,
palubnou diagnostikou a živými dátami
o náraste tlaku.
Preveďte celkovú diagnostiku plniaceho
systému - Správne fungovanie plniaceho
systému závisí na rôznych súčastiach.
Chyby nedostatočného tlaku môžu
mať aj iné príčiny, ako sú netesnosti.
Potenciálne faktory súvisiace s chybami
nedostatočného tlaku:
►	Vnútorné obmedzenia vzduchového
kanála

►	Poruchy turbodúchadla (zlyhanie
ventilu obtokového kanála alebo
zlyhanie lopatiek)
Chybné meracie zariadenia - snímače
►	
plniaceho tlaku, MAP, MAF, protitlaku, IPC
►	Poruchy regulátora turbodúchadla pohony, regulátory plniaceho tlaku
►	Poruchy systému recirkulácie spalín
(EGR)

PROBLÉM
Narušená tesnosť potrubia, ktoré vedie
vzduch v okruhu turba, je jedným z hlavných
problémov ovplyvňujúcich funkčnosť
preplňovaného systému.
Úniky vzduchu môžu nastať na strane
podtlaku, tj. na prívode vzduchu k vstupu
turba, alebo na tlakovej strane systému,
tj. na výstupe turba do sacieho potrubia
motora. Netesnosti v každom prípade
vedú k nedostatočným dodávkam
vzduchu v plniacom systéme a spôsobujú
rôzne problémy. Hlavným problémom
je nedostatočný tlak, kedy systém nie
je schopný generovať požadovaný tlak
plniaceho vzduchu. To vedie k značnému
zníženiu výkonu motora.
Riadna prevádzka motora môže byť navyše
nevyvážená, pretože nesprávny prívod
vzduchu narušuje pomer vzduchu a paliva,
čo má za následok nesprávne spaľovanie
alebo zhoršenie spotreby paliva. Okrem
toho rôzne snímače, ako je snímač MAF /
MAP / protitlaku, budú merať nesprávne
hodnoty, čo povedie k ďalším chybám
zaznamenávaným elektronickou riadiacou
jednotkou (ECU) prípadne k uvedeniu motora
do núdzového režimu.
Pórovitosť starých gumových hadíc,
praskliny na hadiciach, mechanické
poškodenie vrátane trenia a tepelných
vplyvov, ako aj uvoľnené svorky a netesné
spoje sú najčastejšími príčinami pri
netesnostiach plniaceho systému.
POZNÁMKA! Úniky vzduchu v systéme
spôsobujú zvýšené zaťaženie turba, čo vedie
k nadmerným otáčkam a predčasnému,
úplnému zlyhaniu.

SKÚŠKA TESNOSTI
PLNIACEHO SYSTÉMU
Tlaková skúška plniaceho vzduchového
systému je účinnou a nenákladnú
metódou pre lokalizáciu netesností.
Vytvorte si vlastnú testovaciu sadu alebo
si vyberte sadu, ktorá je k dispozícii pre
automobilový trh.
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Metóda skúšania tlaku je založená na
uzatváraní vzduchových potrubí a plnení
plniaceho systému vzduchom. Uzáver musí
pevne utesniť jednu stranu testovaného
obvodu. Na druhej strane musí byť utesnený
uzáver vrátane vzduchového ventilu pre
prívod skúšobného vzduchu. Keď sa tlak
vo vnútri hromadí, je netesnosti veľmi
ľahké odhaliť.
1.

 závislosti od modelu vozidla
V
a usporiadania systému môžete
buď otestovať celý systém potrubia,
počnúc puzdrom vzduchového filtra,
cez turbo, medzichladič a potrubia
motora, alebo otestovať sanie systému
(vákuum) a tlakové strany samostatne.
Nezabudnite vykonať odpojenie
a utesnenie, aby ste mohli vynechať
skúšku iných možných vzduchových
kanálov, ktoré môžu byť pripojené
k vstupným / tlakovým stranám plnenia
(napr. vetrania kľukovej skrine atď.).

2. 	Pri vykonávaní skúšky netlakujte systém
o viac ako 2 bary / 30 psi (čo zohľadňuje
väčšinu plniaceho systému).
3. 	Zvyšujte tlak postupne, začnite na 0,5
baru / 7 psi.
4. 	Buďte opatrní pri práci so stlačeným
vzduchom, uvoľnenými uzávermi /
svorkami alebo spojmi stlačenými
tlakovým vzduchom, pretože by mohlo
dôjsť k vášmu vážnemu zraneniu alebo
k poškodeniu vozidla.
5. 	Pozerajte sa / počúvajte, či na
hadiciach a spojoch nezačujete syčivé
zvuky. K ľahšiemu nájdeniu netesností
môžete použiť roztok mydlovej
vody nastriekaný na potenciálne
netesné miesta.
6. 	Ak netesnosti nemožno určiť okamžite,
nechajte okruh naplnený vzduchom
a sledujte možné poklesy tlaku na
meradle tlakového zariadenia
7. 	Po skončení skúšky pomaly uvoľnite
tlak, aby sa systém vyprázdnil

ODPORÚČANÉ
RIEŠENIE
Preveďte diagnostiku, či systém dodáva
správny plniaci tlak. Uistite sa, že chyba
nedostatočného tlaku v systéme súvisí
s problémami s netesnosťou.
Ak máte podozrenie na netesnosť,
skontrolujte celý okruh
vzduchových potrubí v systéme
turba. Jedným z najefektívnejších
a odporúčaných postupov
k odhaleniu netesností je špeciálna
skúška tesnosti vykonaná pomocou
stlačeného vzduchu. Pri skúške
skontrolujte celý okruh od puzdra
vzduchového filtra, cez hadice
turba, medzichladič a sacie potrubie
motora. Uistite sa, že všetky
potrubia sú v dobrom stave, bez
prasklín a dier, a že všetky spoje
vrátane upnutie sú tesné. V prípade
potreby ich vymeňte / opravte.

Ďalšie technické a kontaktné informácie nájdete na webových stránkach: www.nissens.com.

Vytrvalosť
za každých
podmienok
Účinná ochrana
proti korózii
Kondenzátory NISSENS
Precízne spracovanie, rýchla montáž
a účinná ochrana proti korózii
Vieme, aká dôležitá je kvalita kondenzátorov pre efektívnu a spoľahlivú
prevádzku klimatizačného systému. Vieme tiež, ako ich účinne chrániť
pred negatívnym vplyvom vonkajších faktorov.
Preto sú naše kondenzátory pokryté pevnou ochrannou vrstvou, ktorá
účinne chráni pred koróziou. Špeciálna technológia zaisťuje vysokú
trvanlivosť produktu, napriek jeho vystaveniu zložitým a meniacim sa
okolitým podmienkam, t. j. vlhkosti, cestnej soli a kolísaniu teploty.

ANTIKORÓZNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA
ZAISTÍ DLHODOBÚ ŽIVOTNOSŤ AJ
V NÁROČNÝCH PODMIENKACH

2 - ROČNÁ ZÁRUKA

Účinnosť
klimatizačného
systému

bezpečná práca
s AC
kompresorom

rýchla
a bezproblémová
montáž, o-krúžky
v balení (first fit)

dlhá životnosť
potvrdená
testami

Čo potrebujete vedieť o výmene kvapaliny v chladiacom systéme?
Počas školení v roku 2019 HEPU® Germany zhromaždilo najčastejšie otázky a pripravilo
odpovede, ktoré vám pomôžu pri správnej prevádzke chladiaceho systému.
Po prijatí vozidla do dielne stojí za to
skontrolovať, či výrobca zahrnul do servisnej
knižky informácie o periodickej výmene
kvapaliny, alebo pripomenul zákazníkovi, aby
si ju skontroloval sám. Výmena kvapaliny
každých 120 000 km alebo každé 2 roky
nie je ničím zvláštnym – je to jednoducho
dôsledok straty jej vlastností po takomto
množstve najazdených kilometrov alebo
po určitom období. Dokola tejto táto témy
je však stále veľa otázok, na ktoré sme
pripravili odpovede.

1. P
 rečo by sa do systému nemala
liať voda?
Zamrznutie vody v chladiacom systéme
v zime môže spôsobiť prasknutie chladiča
alebo bloku motora. V nových motoroch,
ktoré pracujú pri teplotách nad 100 ° C, sa
systém môže rýchlo otvoriť a prevzdušniť
skôr, ako sa termostat otvorí. Okrem toho
má voda veľmi nízke mazacie vlastnosti, čo
má za následok zrýchlené opotrebovanie
tesniaceho prostriedku čerpadla kvapaliny
a vedie k jeho rýchlemu roztesneniu.

2. Č
 o je lepšie - koncentrát alebo
hotová kvapalina?
Závisí to od vašich preferencií – niektoré
dielne uprednostňujú koncentráty, niektoré
hotové kvapaliny, ktoré vylučujú potrebu
miešania koncentrátu s vodou. Ak sa
koncentrát riedi v súlade s pokynmi výrobcu,
tak potom nezáleží na tom, s čím zalejeme
motor.

3. Čím sa riedi koncentrát?
Vodou, ktorá bude najmenej agresívna
voči materiálom, z ktorých sú vyrobené
prvky chladiaceho systému, ako sú
liatina, hliník, gumené prvky alebo plasty.
Použitie vody z vodovodu môže spôsobiť
hromadenie vodného kameňa, čo rýchlo
vedie k mechanickému poškodeniu čerpadla
kvapaliny. Odporúčame demineralizovanú
(deionizovanú) vodu, ktorá je najviac
chemicky inertnou kvapalinou a vďaka
opakovanej destilácii je bez cudzích iónov,
čo ju robí ideálnou pre vytvorenie hotového
roztoku.

4. Kedy vymeniť kvapalinu
v chladiacom systéme?
Všeobecne sa prijalo, že kvapaliny IAT by sa
mali vymeniť každé 2 roky a kvapaliny OAT
každých 5 rokov. Kvapaliny IAT sú kvapaliny
obsahujúce anorganické soli (kremičitany,
fosforečnany, boritany), ktoré, bohužiaľ,
vytvárajú na kovových prvkoch hrubú vrstvu
tvrdého sedimentu. Kvapaliny OAT obsahujú
organické kyseliny (napríklad deriváty
kyseliny benzoovej), ktoré sa vyznačujú
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zvýšenou trvanlivosťou a nepoškodzujú
hliníkové chladiče. Môžu však reagovať
s olovenými spájkami, čo ich diskvalifikuje
na použitie v starých konštrukciách.
Hybridné kvapaliny (HOAT) majú zvýšenú
životnosť (max. 5 rokov) a môžu pracovať so
všetkými typmi chladičov - v súčasnosti sú
najobľúbenejšou a najbezpečnejšou voľbou.
5 rokov je životnosť uvádzaná výrobcom
kvapaliny, no častejšie to práve výrobca
vozidla určuje definitívny okamih výmeny
kvapaliny v chladiacom systéme (najmä
v motoroch EURO6) – najčastejšie každé
2 roky alebo každých 120 000 kilometrov.
Po uplynutí tejto doby kvapalina stráca
svoje vlastnosti, rafinačné prísady prchajú
a kvapalina môže rýchlo peniť (vo výsledku
čoho sa do systému dostane vzduch) alebo
môže dôjsť k opotrebeniu krúžkov tesnenia
čerpadla. Kvapalinu vymieňame aj po jej
každom vypustení zo systému, pretože už
nie je vhodná na ďalšie použitie. Filtrovanie
tu nepomôže – ak je kvapalina stará, potom,
aj keď sa zdá byť čistá, už stratila svoje
vlastnosti.

5. P
 rečo by mal byť systém
prepláchnutý pred naliatím
novej kvapaliny?
Vypustením starej kvapaliny zo systému
a vytlačením jednotlivých hadíc zachytíme
pevné nečistoty, ktoré v ňom cirkulujú.
Niektoré z nich vytečú gravitačne (môžu
byť videné v miske, do ktorej nalievame
starú kvapalinu), a niektoré zostanú na
dne ohrievača, chladiča a v potrubí. Keď
je systém naplnený novou kvapalinou,
čerpadlo ich začne cirkulovať a skôr alebo
neskôr sa dostanú medzi tesniace krúžky, čo
bude spôsobiť netesnosť čerpadla.

6. Akým spôsobom a čím by sa
mal systém prepláchnuť?
Môžu sa použiť chemikálie určené na
preplachovanie chladiacich systémov alebo
sa systém môže manuálne vyčistiť pomocou

hadice a tečúcej vody. Najdôležitejšie je,
aby cez systém bolo prepustených niekoľko
desiatok litrov vody v oboch smeroch, čo
stačí na odstránenie pevných nečistôt,
ktoré zostali v systéme. Systém musí
byť prepláchnutý, naplnený čistou novou
kvapalinou a potom odvzdušnený. Dajte si
pozor na autá s elektrickým čerpadlom na
kvapaliny – postup na napĺňovanie systému
a odvzdušňovanie sa musí vykonávať
v súlade s pokynmi výrobcu, inak riskujeme
zabrzdenie elektromotora čerpadla.

7. Aká kvapalina by sa
mala použiť?
Motory, ktoré spĺňajú požiadavky emisnej
normy EURO 5, vyžadujú kvapalinu, ktorá
spĺňa normy výrobcu daného vozidla.
Navyše, v nových konštrukciách je chladiaci
systém (napr. čerpadlo, termostaty) rovnako
citlivý na chladivo ako naftový motor!
Pri výbere kvapaliny sa nemusíte riadiť jej
cenou a farbou, no musíte prísne postupovať
podľa pokynov výrobcu vozidla – zaplavenie
systému nesprávnou kvapalinou môže mať
nákladné následky. Pri celkových nákladoch
na opravu (napr. pri výmene chladiča
alebo časovacieho systému s čerpadlom
kvapaliny) sú náklady na kvapalinu relatívne
malé a rozdiel medzi dobrou, osvedčenou
kvapalinou a najlacnejšou je iba niekoľko
percent.
HEPU® ponúka základné kvapaliny
a koncentráty (G11 alebo G12), ako aj G12
++ a G13 (v súlade s normami VAG) alebo
napríklad zelené a žlté kvapaliny schválené
spoločnosťami Mercedes, Ford alebo GM.
Originálne kvapaliny a koncentráty pre
chladiaci systém od HEPU® poskytujú
spoľahlivú ochranu proti korózii, prehriatiu
a tvorbe vodného kameňa a súčasne
optimálny odvod tepla. Spĺňajú požiadavky
automobilového priemyslu a sú dokonalým
doplnkom čerpadiel kvapalín a kompletných
súprav HEPU®.

5 perspektív filtrácie vzduchu v kabíne
Argument zdravia nepresvedčuje všetkých, preto by ste sa mali pozrieť na výmenu
kabínového filtra zo širšej perspektívy.
Z hľadiska údržby klimatizácie
- čistenie klimatizačného systému
a výmena filtra kabíny musia ísť
ruka v ruke.
Servis systému klimatizácie musí
kombinovať čistenie systému s výmenou
kabínového filtra. Opomenutie filtra nemá
zmysel - čistý výparník neodstráni huby
a baktérie zo znečisteného filtra v kabíne
a naopak - výmena filtra nevyčistí výparník.
Okrem toho môže upchatý filter spôsobiť
zvýšenie rozdielu tlaku vzduchu a potom
dokonca poškodiť ventilátor a znížiť účinnosť
klimatizačného systému. Minimálnym
riešením sú protipeľové filtre, ktoré tiež
zastavujú nárast mikroorganizmov, filtrujú
jemnejšie častice, prach, pleseň, spóry
a nečistoty na úrovni 1 mikrónu (až do
99% častíc PM10) a zabraňujú zahmleniu
skla. V peľových filtroch značky Hengst je
membrána vyrobená zo syntetických vlákien,
ktoré sa nedeformujú vplyvom vody alebo
vlhkosti nasávaného vzduchu.

Z pohľadu mechanika
- ukážte zákazníkovi, čo vdýchne.
Mechanik môže rýchlo overiť technický stav
vozidla a prediskutovať s klientom potrebné
výdavky v blízkej budúcnosti vrátane otázok
týkajúcich sa filtrácie kabíny. Najlepšie je
ukázať ako vyzerá opotrebený kabínový filter.
Takéto exponáty sa oplatí zachovať, aby si
zákazníci boli vedomí toho, čo vdychujú, ak
ich zabudnú pravidelne vymieňať. Môžete tiež
spomenúť klimatizačný systém a výparník
- vízia ďalších, nežiadaných opráv by mala
presvedčiť zákazníka, aby vymenil filter kabíny.

Očami zákazníka
- od Google do návštevy
u mechanika.
Samozrejme, existuje aj taký zákazník, ktorý
vie lepšie, nechce počúvať, už našiel na
Googli alebo na fóre čo má robiť, ale aj ten
zákazník, ktorý najviac prečítal a všetko už
vie si je vedomý, že ste odborník, ktorého
potrebuje - inak prečo by k vám prišiel,
ak skutočne „vie všetko“? Vzdelávanie
zákazníkov môže trvať 5 minút dlhšie, ale je

tu šanca, že si tým vybudujete dôveru aj na
nasledujúcich 5 rokoch opráv a prehliadok.
V skutočnosti má zákazník iba 3 možnosti:
poslúchať mechanika, vymeniť filter a mať
to za sebou, premýšľať, počkať a vymeniť
filter neskôr, alebo neurobiť nič a počkať,
kým pri ďalšej oprave po 2 rokoch zistí, že je
potrebné filter znova vymeniť (alebo jednu
z nepriamych príčin zlyhania a potom ho
vymeniť.) Akékoľvek rozhodnutie urobí, skôr
alebo neskôr sa vráti k prvému bodu a filter
musí vymeniť. Jediný rozdiel je v tom, či ho
kúpi od vás, pretože si bude pamätať, že ste
mu dobre poradili, alebo u niekoho iného,
kto predtým investoval svojich 5 minút do
konverzácie na túto tému.

Z pohľadu vodiča stojaceho
v dopravnej zápche ...
Vraj každý rok trávime 3 až 7 dní nášho života
v dopravných zápchach a piatok zostáva
najviac preťaženým dňom. Práve v piatok
popoludní najviac otravujeme tak ostatných
(výfuk z nášho automobilu) ako seba samých
(vdychovaním častíc zachytených z cesty
inými vozidlami). Do kabíny sa dostávajú
výpary z automobilov obsahujúce oxid
uhoľnatý, oxidy dusíka a uhľovodíky, ktoré
sa vplyvom slnečného žiarenia premieňajú
na ďalšie toxíny, ale tiež častice asfaltu,
pneumatík, brzdových kotúčov a doštičiek
(abrazívny prach). Najvyššia koncentrácia
týchto znečisťujúcich látok je vo výške 0,9
- 1,5 m, takže tam, kde je vzduch nasávaný
priamo do kabíny vozidla a odtiaľ vdychovaný
do pľúc. Filtre s aktívnym uhlím poskytujú
ochranu proti týmto látkam.
Suspendovaný prach PM 2,5 sú najjemnejšie
častice, ktoré sa môžu dostať do krvi a odtiaľ
do ďalších orgánov - až 99% takýchto častíc
je zachytených protipeľovými filtrami
s aktívnym uhlím. Filtre Hengst využívajú až
300 g/m2 aktívneho uhlia, ktoré tiež účinne
filtruje nebezpečné plyny (ozón, smog,
benzol), výfukové plyny a nepríjemné
pachy. Navyše, vďaka špeciálnej technológii
získavania má uhlík použitý vo filtroch
Hengst neobvyklú vnútornú štruktúru (1
gram = 1 000 štvorcových metrov) a jedna

lyžička tohto aktívneho
uhlia zodpovedá povrchu filtra
futbalového ihriska. Filter s aktívnym uhlím
je teraz absolútnym minimom na ochranu
zdravia a pohody vodiča.

Z pohľadu pasažiera…
- alebo ako chrániť tých, ktorých
máte radi?
Náš dýchací systém filtruje častice PM10, ale
menšie častice PM2,5 sa usadzujú v našich
pľúcach a vstupujú do krvi, čo v krátkodobej
perspektíve prispieva k riziku kašľa alebo
výtoku z nosa a z dlhodobého hľadiska je
jedným z faktorov podporujúcich rozvoj
respiračných a kardiovaskulárnych chorôb.
To, čo nevidíte, najviac ovplyvňuje najslabších
– najmladších a najstarších.
Päťvrstvové filtre Blue.care pomôžu pri
filtrácii týchto častíc, ktoré v porovnaní
s filtrami obsahujúcimi aktívne uhlie
navyše neutralizujú alergény a baktérie
a zastavujú smog. Za zmienku stojí
najmä piata, biofunkčná vrstva potiahnutá
inovatívnym modrým povlakom so zinkovou
formulou, ktorá má jedinečné vlastnosti,
ktoré neutralizujú baktérie a inhibujú ich
rozmnožovanie vo ventilačnom systéme.
Kabínové filtre Blue.care sú investíciou, vďaka
ktorej vodič a cestujúci majú k dispozícii
interiér vozidla bez nepríjemných zápachov
a alergénov ako aj čistý vzduch bez smogu
a iných škodlivých látok.
Bez ohľadu na konečnú voľbu typu filtra,
odporúčame jeho výmenu dvakrát ročne
alebo každých 15 000 km. Nezabudnite, že
kabínové filtre sú jediné filtre v automobile,
ktoré boli vytvorené hlavne pre ľudí, preto
by ste mali zvážiť ich nákup a prevádzku
zo širšej perspektívy, a počas servisu
by ste sa mali starať nielen o ochranu
dielov automobilu, ale aj o zdravie vodiča
a cestujúcich.
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Tipy a triky

ako zabrániť najbežnejším problémom so zapaľovaním
NGK SPARK PLUG, popredný svetový špecialista na zapaľovanie a senzory, poskytuje zákazníkom zákonnú záruku
na všetky svoje výrobky vrátane svetovo uznávaných zapaľovacích a žeraviacich sviečok. Všetky reklamované časti
sú následne testované a diagnostikované s cieľom zistiť príčinu poruchy, či už ide o výrobné chyby alebo o vonkajšie
faktory. Vďaka záväzku spoločnosti poskytovať vždy čo najvyššiu kvalitu a dokonalosť sú v prípade zapaľovacích
a žeraviacich sviečok zo záruky vyplývajúce nároky spôsobené výrobnými chybami takmer nulové. Takmer všetky zo
záruky vyplývajúce nároky sú v oboch typoch sviečok výsledkom rôznych vonkajších faktorov, napríklad nesprávnej
inštalácie, uhlíkových usadenín alebo nesprávnych prevádzkových podmienok v motore. Aj keď je toto veľmi dobrá
správa z hľadiska spoločnosti, vysoko cenený zákazník to až tak pozitívne určite nevníma, nakoľko môže byť zaťažený
potenciálne vysokými nákladmi na opravu. Odborník v oblasti zapaľovania preto vysvetlí, ako sa v súvislosti so
zapaľovaním vyhnúť najbežnejším nástrahám.

Ako zabrániť znečisteniu
zapaľovacích sviečok uhlíkom
Toto je určite najčastejší problém so
zapaľovacími sviečkami. Reklamácie,
v prípade ktorých sa ako príčina zistí
zanesenie uhlíkom, sa, žiaľ, zamietajú,
pretože k znečisteniu uhlíka dochádza
v dôsledku vonkajších faktorov, nie
výrobných chýb. Pri znečistení zapaľovacej
sviečky sa jej zapaľovací hrot pokrýva
cudzím materiálom, napríklad palivom,
olejom alebo uhlíkom, v dôsledku čoho
dochádza k vynechávaniu motora, prípadne
k ťažkostiam pri jeho štartovaní. „Namiesto
premostenia medzery medzi elektródami
a normálneho zapaľovania tak dochádza
vplyvom tohto povlaku k ľahšiemu
premiestňovaniu sa napätia pozdĺž nosa
izolátora, k jeho unikaniu späť do kovového
plášťa a v konečnom dôsledku k jeho
uzemneniu,” hovorí Kai Wilschrei, senior
manažér pre technický servis EMEA v NGK
SPARK PLUG EUROPE.
„Najčastejšími príčinami tohto stavu je
nesprávny rozsah teplôt zapaľovacej
sviečky, neoptimálny proces spaľovania
v motore a zlé jazdné podmienky, ako napr.
nepretržitá jazda pri nízkych rýchlostiach
a jazdy len na krátke vzdialenosti,” vysvetľuje
odborník. „Aby sa mohla zapaľovacia sviečka
sama začať čistiť spálením uhlíkových
usadenín, musí najprv dosiahnuť teplotu
450°C. Pravidelné krátke jazdy a nepretržitá
jazda pri nízkych rýchlostiach však vedú
k tomu, že zapaľovacia sviečka nemôže
túto kritickú teplotu dosiahnuť, čo vytvára
vhodné podmienky pre vytváranie sa
povlaku,” upozorňuje.
Našťastie existuje veľa preventívnych
opatrení, ktoré môžu tomuto procesu
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zabrániť. Odborník odporúča: „Uistiť sa,
že je v motore správna zmes vzduchu
a paliva, pravidelne kontrolovať jednotlivé
súčasti systému zapaľovania, ako sú
drôty, cievky a uzávery, či nevykazujú
známky opotrebenia, jazdiť sem-tam
dlhšiu dobu aj pri vyšších rýchlostiach
a používať zapaľovacie sviečky so správnym
teplotným rozsahom.”
Zaujímavosťou je, že niektoré znečistené
zapaľovacie sviečky odoslané späť v rámci
záručnej reklamácie, skutočne po ich
vyčistení ďalej perfektne pracujú. „To
potvrdzuje zásadnú rolu vyššie uvedených
vonkajších faktorov z hľadiska zapaľovacích
sviečok a celkového technického stavu
motora. Jednoduchá výmena zašpinenej
zapaľovacej sviečky môže problém dočasne
vyriešiť, ale v skutočnosti ho iba odkladá na
neskôr,“ hovorí.

Správny uťahovací moment
je dôležitý
Ďalšou častou príčinou zamietnutých
reklamácií je použitie nesprávneho
uťahovacieho moment pri montáži. Ak je
hodnota uťahovacieho momentu príliš
nízka, hrozí riziko straty tlaku a prehriatia
zapaľovacej sviečky. Izolátor a elektródy sa
môžu okrem toho poškodiť aj v dôsledku
nadmerných vibrácií.
Na druhej strane, ak je uťahovací moment
nastavený na príliš vysokú hodnotu,
kovový plášť zapaľovacej sviečky sa bude
nadmerne namáhať, v dôsledku čoho sa
zvýši pravdepodobnosť jeho uvoľnenia alebo
zdeformovania. Deformácia môže narušiť
zóny rozptylu tepla. Ďalším potenciálnym
dôsledkom je prehriatie a roztavenie
elektród a v konečnom dôsledku dokonca aj
poškodenie motora.

„Je nevyhnutné dotiahnuť zapaľovaciu
sviečku na stanovený uhol natočenia alebo
pomocou stanoveného uťahovacieho
momentu,” hovorí Wilschrei. „Najskôr treba
otvory pre sviečky vyčistiť od maziva,
nečistôt a drobných častíc. Následne
sviečku pevne priskrutkujeme len prstami,
až kým sa jej tesnenie nedostane do
kontaktu s hlavou valca. Sviečku stesnením
následne dotiahneme správne nastaveným
momentovým kľúčom. Ak používame
štandardný kľúč, sviečku otočíme do
požadovaného uhla,“ hovorí.
Použitie pri inštalácii vhodnej zásuvky
zapaľovacej sviečky je ďalším dôležitým
faktorom, ktorý sa často prehliada. „Takáto
zásuvka musí zaručiť, že do nej zapaľovacia
sviečka bezpečne zapadne,” vysvetľuje
Wilschrei. „Ak použijeme zásuvku nízkej
kvality, pri montáži sviečky môže prasknúť
keramický izolátor, čo môže následne viesť
k vynechávaniu motora,” informuje.
Dôležité je samozrejme mať na pamäti aj
to, že v niektorých vozidlách je na správne
namontovanie zapaľovacej sviečky potrebné
použiť neštandardné nástroje. „V našom
záručnom oddelení prijímame stále väčší
a väčší počet reklamácií zapaľovacích
sviečok ZKBR7A-HTU, pričom sa zákazníci
sťažujú, že sviečky nefungujú alebo motor
vynecháva. Všetky tieto zapaľovacie sviečky
boli inštalované buď do motorov BMW N43
(4-valec) alebo N53 (6-valec),“ informuje
odborník. „V týchto konkrétnych motoroch sú
však zapaľovacie sviečky namontované pod
uhlom viac ako 5°. Inštaláciu zapaľovacích
sviečok v týchto konkrétnych motoroch je
možné vykonať iba pomocou špeciálnej
zásuvky s kĺbovým spojom. Pri testovaní
vrátených sviečok sme zistili, že tento
povinný nástroj nebol pri inštalácii použitý,
čo, bohužiaľ, znamená, že sme museli tieto
reklamácie zamietnuť,“ hovorí.

ovládača alebo znečistenia otvoru
žeraviacej sviečky patria medzi
najčastejšie príčiny nesprávnej činnosti
žeraviacej sviečky v dieselových motoroch.
Nevyhnutná je vtedy jej výmena,
ktorá však môže rovnako spôsobovať
problémy. Podľa Wilschreiho sa však dá
všetkým problémom veľmi ľahko vyhnúť.
Ak sa, samozrejme, dodržia príslušné
preventívne opatrenia. „Ak je potrebné
vymeniť žeraviacu sviečku, odporúča sa
naniesť okolo každej žeraviacej sviečky
vrstvu syntetického motorového oleja
a v ideálnom prípade ho nechať minimálne
týždeň pôsobiť. To znižuje riziko odtrhnutia
a uľahčuje demontáž,” hovorí.
„Motor pred odstraňovaním žeraviacich
sviečok zahrejte, pretože žeraviace
sviečky sa ľahšie uvoľnia, keď je motor
horúci. Použite vhodný momentový kľúč
s možnosťou nastavenia uvoľňovacieho
momentu a nastavte ho na požadovanú
hodnotu. Otvory pre žeraviace sviečky
po demontáži jednotlivých sviečok
vyčistite od uhlíkových usadenín pomocou
výstružníka na otvory žeraviacich sviečok
naplneného mazivom bez obsahu

silikónu. Nakoniec do jednotlivých
otvorov ručne namontujte nové žeraviace
sviečky a utiahnite ich pomocou správne
nastaveného momentového kľúča,“
odporúča.

Výhody reklamačného
testovania
Aj keď testovanie vykonané v rámci záručnej
reklamácie zohráva pri zisťovaní príčiny
zlyhania dôležitú úlohu, Wilschrei v ňom vidí
aj iné výhody. „Prirodzene nám to umožňuje
zvyšovať kvalitu našich výrobkov, na druhej
strane nám však pomáha vzdelávať našich
zákazníkov v tom, ako ušetriť peniaze tým, že
sa budú snažiť udržať systémy zapaľovania
vo svojich automobiloch v dobrom stave,”
hovorí.
„Všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac,
vrelo odporúčam navštíviť technickú
informačnú platformu NGK SPARK PLUG
na TekniWiki (www.tekniwiki.com). Táto
interaktívna platforma poskytuje podrobné
a ľahko zrozumiteľné informácie o tom, ako
vykonávať demontáž, údržbu a inštaláciu
všetkých produktov našej spoločnosti,“
zdôrazňuje.

Demontáž a inštalácia
žeraviacej sviečky
Nadmerné teplo vznikajúce v dôsledku
úniku paliva zo vstrekovačov a príliš
vysoké napätie v dôsledku chybného
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DENSO UVÁDZA NA TRH ONLINE TECHNICKÉ ŠKOLENIA
MÁTE UŽ DOSŤ INFORMÁCIÍ O KORONAVÍRUSE? NAVŠTÍVTE NOVÝ TECHNICKÝ PORTÁL
DENSO. UROBTE SI ONLINE KURZ V SÚKROMÍ VLASTNÉHO DOMU A ÚČINNE VYUŽITE ČAS NA
VZDELÁVANIE A ZLEPŠENIE VAŠICH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ.
DENSO, jedna z popredných svetových
technologických spoločností, známa
japonskou precíznosťou a kvalitou a jej
dôrazom na absolútnu spoľahlivosť svojich
výrobkov, podporuje aj rozvoj vzdelávania.
Tím DENSO Aftermarket pripravil
interaktívnu e-learningovú platformu, ktorá
pomôže mechanikom v ich osobnom rozvoji
a podporí v ich kariére.

Od 30. apríla 2020 sú
k dispozícii bezplatné kurzy
pre tieto skupiny produktov:
►
►
►
►
►

zapaľovacie sviečky
žeraviace sviečky
štartéry
alternátory
a 3 profesionálne moduly
s klimatizačnými systémami

Spoločnosť bude postupne rozširovať
svoju ponuku online kurzov tak, aby
zahŕňala zostávajúce skupiny.
Platforma e-learningu DENSO vám
umožňuje učiť sa vo svojom voľnom
čase. Systém si pamätá, kde ste si urobili
prestávku. Zakaždým, keď sa rozhodnete
vrátiť sa k štúdiu, môžete znova otvoriť
kurz na stránke, ktorú ste predtým opustili.
Zaregistrujte sa ešte dnes a zistite, aké sú
výhody online školenia DENSO.
- Vždy sa snažíme predstaviť niečo
nové. Som veľmi rád, že sa nám podarilo
v relatívne krátkom čase vyvinúť
interaktívne riešenie a vybudovať vyspelú
platformu e-vzdelávania dostupnú v 6
rôznych jazykoch (poľština, čeština,
maďarčina, rumunčina, bulharčina
a angličtina). Verím, že vďaka miestnym
jazykovým verziám budú naše online
školiace kurzy pozitívne prijaté a pomôžu
mechanikom z rôznych krajín lepšie
porozumieť problémom a rýchlo zvýšiť
ich technické znalosti a know-how
o častiach DENSO, - hovorí Tereza
Čechová, Marketing Manager DENSO
Eastern Europe.

LEAGUE OF TRUE MECHANICS
E-learningové kurzy DENSO boli pripravené
s ohľadom na mechaniku. Distribútori,
študenti a učitelia technických škôl a iní
špecialisti na náhradné diely, ktorí si chcú
rozvíjať alebo prehlbovať svoje technické
znalosti, majú však prístup aj k online
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kurzom. Po úspešnom absolvovaní kurzu
sa všetci títo jednotlivci môžu zaregistrovať
a absolvovať technické školenie, absolvovať
testy a získať osobný certifikát. Mechanici
sa tiež môžu pripojiť k „League of
True Mechanics“.

DENSO“ ako súčasť svojich tréningových
kurzov a majú šancu byť medzi TOP
10 najlepšími mechanikmi, ktorí budú
odmenení hodnotnými cenami, ako sú
Nástroj na kontrolu vozidiel e-Videns
s ročnou licenciou.

LEAGUE TRUE MECHANICS je liga, v ktorej
mechanici z vybraných krajín strednej
a východnej Európy zbierajú „mince

Viac informácií o technickom školení DENSO
nájdete na stránke

www.denso-technic.com/pl

LEAGUE OF

TRUE
MECHANICS

OTESTUJTE NOVÝNOWY
TECHNICKÝ PORTÁL
DENSO. Zaregistrujte
sa na www.denso-technic.com.
SPRAWDŹ
PORTAL
TECHNICZNY
DENSO

Získajte informácie a tipy o produktoch DENSO. Zvýšte svoje technické znalosti. Zúčastnite sa
Zarejestruj
się na
www.denso-technic.com
Zdobywaj
“D-monety”
i oficjalne,
online
kurzov
a otestujte
svoje zručnosti vykonaním testov.
Získajte
“D-mince”
a oficiálne osobné
spersonalizowane
certyfi
katy
certifikáty.
Pripojte isa
k Leaguenaoftemat
Real Mechanics, buďte v TOP 10 a získajte výhru.
Pozyskaj informacje
wskazówki
produktów DENSO
Zwiększ swoją wiedzę techniczną
Weź udział w kursach online i sprawdź
swoje umiejętności, rozwiązując testy

Dołącz do Ligi Prawdziwych Mechaników,
bądź w TOP 10 i zdobądź nagrodę

Zeskanuj kod QR,
Naskenujte kód QR a zaregistrujte sa
aby się zarejestrować

Więcej informacji oraz warunki korzystania można
Viacna
informácií
a podmienky používania nájdete na www.denso-technic.com
znaleźć
stronie www.denso-technic.com

ÚSPEŠNÉ PRVÉ KOLO

NA SLOVAKIA

RINGU

Máme za sebou prvé
kolo novej sezóny
Inter Cars MX-5 Cup
a dlhé čakanie na
skutočné pretekanie
sa skončilo uplynulý
víkend na Slovakia
Ringu v rámci
VCSR 2020.

Napriek nepriaznivému stavu v spojitosti
s pandémiou COVID-19 a oklieštenému
kalendáru sa na Slovakia Ringu zišlo
pomerne početné pole MX-5iek. Až 12
pilotov si na trati od piatka do nedele
meralo sily prostredníctvom tradičného
formátu dvoch meraných tréningov
a dvoch pretekov. Na trati nechýbal obhajca
minuloročného celkového víťazstva Peter
Nemsila z RS-teamu a ani ďalšie stálice
z minulých sezón, ako napríklad ďalší člen
RS-teamu Simon Sikhart, ďalej Jan Filip
a Vlastimil Žatka z FaS Racing Team,
Michaela Dorčíková z ARC Bratislava, Juraj
Kornhauser reprezentujúci ski-gruniky.sk
a samozrejme najskúsenejší pretekár
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MX-5 Cupu Drahomír Osvald z tímu 13B.
sk. K nim sa pridali jazdci, ktorí vstúpili do
svojej druhej sezóny v tejto triede, menovite
Pavol Cireň z tímu Aries Racing, Dávid
Nemček z tímu ARC Bratislava a aj nový
jazdci, ktorí doteraz s pretekmi MX-5 Cup
nemali vlastnoručné skúsenosti, konkrétne
Pavol Jajcay z Autoklubu Pezinok, Matěj
Kácovský a Miroslav Horňák z tímu ARC
Bratislava
Piloti si najskôr zmerali sily v piatkových
kvalifikáciách. Už koniec minulej sezóny
naznačil, že v budúcnosti bude k favoritom
nepochybne patriť Dávid Nemček a to sa
potvrdilo v kvalifikačných jazdách. Dávid

dokázal získať pole-position v oboch
kvalifikáciách. Druhý najlepší čas dosiahol
Peter Nemsila a krásne tretie miesto na
štarte získala Michaela Dorčíková. V Q2
bol druhý Jan Filip a tretie miesto patrilo
opäť Michaele Dorčíkovej. Veľké technické
problémy prenasledovali Simona Sikharta.
Problémy s prevodovkou a následne
s olejovou vaňou znameli pre Simona
štart z chvosta štartového poľa do oboch
pretekov a neistota visela aj nad jeho
štartom do sobotných pretekov. Obrovské
úsilie však ukázali mechanici RS-teamu
(Marián Sloboda a Jaro Zezula), ktorí
spolu so samotným jazdcom a šéfom tímu
Rolandom Sikhartom dokončili opravy len

zopár minút pred odjazdom na štartový rošt
prvých pretekov sezóny.
Sobota a Nedeľa patrila samotným pretekom
a bojom nárazník na nárazník, tak ako sme
už v prípade MX-5 Cupu zvyknutí. Piloti
sa museli tentokrát popasovať s pevným
štartom a v prvých pretekoch sa všetkým
podaril výborne. V úvodných kolách zostalo
celé štartové pole krásne pohromade
a diváci mali možnosť sledovať nádherné
pretekárske divadlo, pri ktorom dochádzalo
k nespočetnému množstvu prebiehacích
manévrov. V polovici druhého kola všetkým
sledovateľom vyrazila dych kolízia Petra
Nemsilu a Miroslava Horňáka, pri ktorej došlo
ku kontaktu koleso o koleso a Mirova MX-5ka
si dokonca zalietala nad Slovakia Ringom.
Všetko však nakoniec dopadlo dobre a obaja
jazdci mohli pokračovať v pretekoch. Vpredu
sa to mlelo naďalej a z víťazstva v prvých
pretekoch sezóny sa tešil Dávid Nemček,
na druhom mieste dokončil preteky Jan Filip
a svoje prvé pódium v Inter Cars MX-5 Cupe
získala Michaela Dorčíková. Nedeľné preteky
sa niesli v podobnom duchu ako tie sobotné,
to znamená krásne súboje od začiatku až
do konca. Pole sa v nedeľu postupne mierne
roztrhalo, ale napriek tomu sme mali možnosť
sledovať rôzne skupinky, v ktorých sa stále
menilo poradie a až do poslednej zákruty
posledného kola nebolo isté ako to vlastne
dopadne. Nakoniec prejazd a rozstupy prvej
štvorice cieľom hovoria za všetko: Vítaz Jan
Filip, druhý +0.126 Dávid Nemček, tretí +0.158
Simon Sikhart a štvrtý +0.257 Peter Nemsila.

Ná záver stručné hodnotenie. Počas celého
víkendu predvádzali naši piloti naozaj
krásny pretekársky kumšt a vyzdvihnúť
treba úspešné počínanie nováčikov. Matěj
Kácovský dosiahol pri svojich prvých
pretekoch v MX-5 Cupe 4. miesto a 5. miesto
uchmatol v nedeľu ďalší nováčik Pavol
Jajcay. Gratulujeme páni! Po dlhšom čase
bolo opäť krásne stretnúť sa tak v hojnom
počte v paddocku na Slovakia Ringu
a poriadne si zapretekať. Fanúšikovia a aj
samotní pretekári Inter Cars MX-5 Cup si
prišli na svoje.
Foto: Jakub Rovný
Video: Peter Šturdík

2/2020

69

Bosch: Mobilita budúcnosti potrebuje palivové články
Elektromobilita naberá na obrátkach. Stáva sa dôležitým stavebným kameňom pre znižovanie
CO2 emisií z dopravy. Ako ekonomické je ale prevádzkovanie ťažkých nákladných vozidiel
so 40 tonami zaťaženia na veľké vzdialenosti pomocou čisto batériovej elektrickej energie?
Vzhľadom na hmotnosť batérie, dlhým dobám nabíjania a obmedzenému dojazdu nie je
elektrický pohon s aktuálnou technológiou batérií pre ťažké úžitkové vozidlá prvou voľbou.
V blízkej budúcnosti však budú 40 tonové nákladné automobily schopné zájsť tisíc kilometrov
čisto elektronicky. Kľúčom k tomu je pohon na palivový článok od spoločnosti Bosch.

Ten umožňuje s využitím obnoviteľne
vyrábaného vodíka klimaticky neutrálnu
prepravu tovarov. Bosch od počiatku vyvíja
pohon s palivovými článkami predovšetkým
so zameraním na nákladné automobily
a plánuje zahájiť sériovú výrobu v rokoch
2022/23. Na základe úžitkových vozidiel
budú pohony s palivovými článkami
od spoločnosti Bosch v budúcnosti
stále častejšie využívané aj v osobných
automobiloch a z dobrých dôvodov
budú neoddeliteľnou súčasťou portfólia
pohonov budúcnosti.

Sedem dôvodov, prečo
sú palivové články
a vodík kľúčovými
stavebnými kameňmi pre
budúcu mobilitu:
1) Klimatická neutralita
Vodík (H2) reaguje v palivovom článku
s kyslíkom (O2) z okolitého vzduchu. Vodík
sa premieňa na elektrickú energiu, ktorá sa
používa na pohon. Okrem toho vzniká teplo
a čistá voda (H2O). H2 sa získava pomocou
takzvanej elektrolýzy, pri ktorej sa voda
elektrinou štiepi na vodík a kyslík. Ak sa
na to použije elektrina z obnoviteľných
zdrojov, pohon na palivový článok funguje
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úplne klimaticky neutrálne. Jeho CO2
bilancia, celkové CO2 emisie na výrobu,
prevádzku a likvidáciu, je lepšia pre veľké
a ťažké vozidlá než pri čisto batériovom
elektrickom pohone.
Pri vozidlách s palivovými článkami
postačuje okrem nádrže na vodík ako
záložné/akumulačné zariadenie taktiež
podstatne menšia batéria. To zásadne
znižuje CO2 stopu výroby.

„Palivový článok ukazuje svoje
prednosti práve v tých oblastiach,
v ktorých mu batériový elektrický
pohon nemôže konkurovať,“ vysvetľuje
Dr. Uwe Gackstatter, riaditeľ divízie
Bosch Powertrain Solutions. „Palivové
články a batérie si preto nekonkurujú,
ale dokonalo sa dopĺňajú.“

2) Možnosti použitia
Vodík má vysokú energetickú hustotu. Jeden
kilogram vodíka obsahuje toľko energie
ako 3,3 litra nafty. Automobil potrebuje asi
jeden kilogram na 100 kilometrov, 40 tonové
nákladné vozidlo potrebuje približne sedem
kilogramov. Ak je nádrž prázdna, je možné ju,
rovnako ako pri naftovom alebo benzínovom
motore, za niekoľko minút vodíkom doplniť

a pokračovať v ceste.

„Palivový článok je prvou voľbou pre
každodenný veľký počet kilometrov
a väčšiu záťaž,“ sumarizuje
výhody Gackstatter.
V projekte financovanom EÚ H2Haul Bosch
s ďalšími spoločnosťami v súčasnej dobe
buduje a na cesty pripravuje malú flotilu
nákladných vozidiel na palivové články.
Okrem mobilných aplikácií spoločnosť
Bosch vyvíja stacky palivových článkov do
stacionárnych aplikácií s technológiou SOFC
(palivový článok na báze tuhých oxidov).
Táto technológia má byť používaná okrem
iného vo forme malých decentralizovaných
elektrární v mestách, továrňach, dátových
centrách a pri prevádzke nabíjacích staníc
pre elektromobily. Za účelom dosiahnutia
cieľov ochrany klímy z Paríža bude vodík
v budúcnosti poháňať nielen automobily
a úžitkové vozidlá, ale taktiež vlaky, lietadlá
a lode. Energetický a oceliarsky priemysel
taktiež počíta s vodíkom.

3) Účinnosť
Jedným z rozhodujúcich faktorov pri
určovaní, či je pohon šetrný ku klíme
a ekonomický, je jeho účinnosť. Pri vozidlách

s palivovými článkami je zhruba o štvrtinu
vyššia než pri vozidlách so spaľovacími
motormi. Možnosť rekuperácie brzdnej
energie túto účinnosť ďalej zvyšuje.
Batériové elektrické vozidlá, ktoré môžu
ukladať elektrinu priamo vo vozidle
a používať ju na pohon, fungujú ešte
efektívnejšie. Keďže sa výroba energie
a dopyt po energii časovo a priestorovo nie
vždy zhodujú, zostáva elektrina z veterných
a solárnych systémov nevyužitá, pretože
nenájde odberateľa a nie je možné ju
uskladniť. A tu vstupuje do hry vodík.
Pomocou prebytočnej elektriny môže byť
vyrábaný decentralizovane, flexibilne
skladovaný a prepravovaný.

4) Náklady
S rozvojom väčších výrobných
kapacít a klesajúcimi cenami elektriny
z obnoviteľných zdrojov sa náklady na
výrobu zeleného vodíka výrazne znížia.
Hydrogen Council, združenie viac ako 90
medzinárodných spoločností, očakáva,
že sa náklady pri mnohých vodíkových
aplikáciách v nasledujúcich desiatich
rokoch znížia na polovicu – a stanú sa teda
konkurencieschopnými v porovnaní s inými
technológiami. Spoločnosť Bosch v súčasnej
dobe vyvíja na uvedenie na trh stack, srdce

palivového článku, spoločne so startupovou
spoločnosťou Powercell, a potom ho bude
vyrábať sériovo. Cieľom je vysoko výkonné
riešenie, ktoré je možné lacno vyrobiť.

„V strednodobom horizonte nebude
používanie vozidla s palivovým
článkom drahšie než pri konvenčnom
pohone,“ hovorí Gackstatter.

5) Infraštruktúra
Súčasná sieť vodíkových čerpacích staníc
ešte nie je široko dostupná. Zhruba 180
čerpacích staníc na vodík v Európe stačí na
niektoré dôležité dopravné trasy. S cieľom
podporiť ďalšiu expanziu spolupracujú
spoločnosti v mnohých krajinách, často
s podporou štátnych dotácií. Aj v Nemecku
uznali politici rolu vodíka ako dôležitú
cestu defosilizácie a zakotvili ju v Národnej
vodíkovej stratégii. Napríklad spoločný
podnik H2 Mobility vybuduje do konca
roka 2020 v Nemecku zhruba 100 voľne
prístupných čerpacích staníc a v rámci
projektu financovaného EÚ H2Haul
vzniknú nielen nákladné vozidlá, ale aj
čerpacie stanice potrebné na plánovaných
trasách. Existujú taktiež rozsiahle
programy financovania v Japonsku, Číne
a Južnej Kórei.

6) Bezpečnosť
Používanie plynného vodíka vo vozidlách je
bezpečné a nie je nebezpečnejšie než iné
palivá alebo batérie. Neexistuje zvýšené
riziko výbuchu kvôli vodíkovým nádržiam.
H2 v spojení s kyslíkom síce horí a nad určitý
pomer je zmes aj výbušná. Vodík je ale asi
14krát ľahší ako vzduch, a preto extrémne
prchavý. Ak by H2 napríklad unikal z nádrže
vozidla, tak stúpa rýchlejšie, ako sa dokáže
spojiť s okolitým kyslíkom. Pri požiarnej
skúške vykonanej americkými vedcami
v roku 2003 síce auto s palivovými článkami
zahorelo tryskovým plameňom, ten ale
opäť rýchlo zhasol. Vozidlo zostalo z veľkej
časti nepoškodené.

7) Aktuálne
Výroba vodíka je overená a technologicky
zvládnuteľná. Pri dostatočnom dopyte
je preto možné rýchlo zvýšiť produkciu.
Okrem toho palivový článok teraz dosiahol
technologickú vyspelosť na industrializáciu
a široké použitie. Vzhľadom na príslušné
investície a politickú vôľu sa podľa Hydrogen
Council môže vodíková ekonomika
v nasledujúcich desiatich rokoch stať
konkurencieschopnou. „Nastal čas vstúpiť do
vodíkovej ekonomiky,“ hovorí Gackstatter.
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Unikátny a extrémne účinný palivový filter MANN-FILTER
pod drobnohľadom: ako vzniká nové filtračné médium
MANN-FILTER využíva nové filtračné médium mimoriadne účinného palivového filtra
PU 11 001 z a odhaľuje jeho skutočné hodnoty.

Srdcom každého palivového filtra je tenká
vrstva filtračného média. Táto tenká vrstva
filtračného média vykonáva hlavnú prácu
pri čistení paliva po celú dobu servisného
intervalu palivového filtra. Bez čistého
paliva nemôže prebiehať čisté spaľovanie.
"Skôr používané médiá vyrábané
rozfukovaním celulózovej taveniny už nie
sú schopné spĺňať aktuálne požiadavky
na čistotu paliva. Moderné vstrekovacie
systémy so super jemnými tryskami,
vysoké tlaky až 2500 barov a pracovné
cykly trvajúce len niekoľko milisekúnd sú
natoľko extrémne citlivé, že aj nepatrné
nečistoty v palive pôsobia ako projektily
a môžu spôsobiť vážne poškodenie
palivovej sústavy. Je teda nevyhnutné
vyvíjať nové filtračné médiá, "vysvetluje Dr.
Lars Spelter, manažér vývoja pre palivové
filtre v spoločnosti MANN + HUMMEL.
Jednou z týchto inovácií v oblasti vývoja
filtrácie je filtračné médium MULTIGRADE
F MB 333 použité v unikátnom a extrémne
účinnom palivovom filtri MANN-FILTER PU 11 001 z.
Akonáhle sú definované všetky parametre,
ktoré sa týkajú filtrácie paliva, je ďalším
krokom v novom vývoji testovanie filtra
v technologickom skúšobnom centre. Vývoj
začína prvotnou vzorkou filtračného média.

Inovačné filtračné médiá vo filtri MANN-FILTER f PU 11 001 z.

V najmodernejším technologickom stredisku
v Ludvigsburgu je používaný počítačom
riadený čítač častíc na meranie účinnosti
filtrácie podľa noriem ISO. "Filtračné médium
MULTIGRADE F-MB 333 bolo vyvinuté tak,
že iba 3 z 1000 prúdiacich častíc o veľkosti
4 mikrometre prenikli skrz toto filtračné
médium. Tieto častice sú 18-krát jemnejšie
než ľudský vlas, "vysvetľuje Spelter. Po
skúške priepustnosti filtračného média
je na rade test schopnosti zadržiavania
nečistôt. S použitím sadzí ako skúšobného
prachu je na filtračnom médiu testovaná
schopnosť zadržania nečistôt, ktorá
zásadne ovplyvňuje životnosť a účinnosť
palivového filtra.

Inovačné filtračné médiá vo filtri MANN-FILTER f PU 11 001 z.
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"Ak sú splnené všetky požiadavky, začíname
testovanie v málosériovom meradle
v jednom z našich výrobných závodov,
"hovorí Spelter. V prípade MULTIGRADE
F MB 333 sa k tomuto účelu ručne vyrobí
20 až 30 vzoriek filtra, ktoré sa podrobia
ďalším skúškam v technologickom centre
v Ludwigsburgu. Tu sa detailne sleduje
kvalita filtra, účinnosť filtrácie, schopnosť
zadržiavania nečistôt, odolnosť, jednotlivé
spoje, tesnenie a ďalšie komponenty filtra.
Záverečný krok sa odohráva formou sériovej
výroby vo výrobnom závode. Výrobné
linky vyrobia viac ako tonu média nového
palivového filtra a v sériových podmienkach
sa vyrobí niekoľko stoviek filtračných prvkov.
Rezanie, skladanie, vytvrdzovanie atď. - tu sa
musí potvrdiť, že novovyvinuté prevedenie
filtra sa dokáže vysporiadať s požiadavkami
sériovej výroby. Výrobný závod a oddelenie
vývoja dajú novému palivovému filtru zelenú
iba vtedy, keď je implementácia úspešná na
sériovej
úrovni. "Vývojárska práca vyžaduje veľa
úsilia, obrovské množstvo vedomostí
a vysoké nasadenie ľudských zdrojov. My
však vynakladáme toto úsilie dobrovoľne,
aby sme teraz aj v budúcnosti poskytovali
našim zákazníkom unikátne a extrémne
účinné filtre MANN-FILTER a pokračovali
v určovaní nových štandardov vo filtrácii, "
hovorí Spelter.
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POZORUHODNÁ
KVALITA
Naše diely pre riadenie a odpruženie sú navrhnuté, testované
a vyrobené u nás podľa vysokých štandardov kontroly kvality.
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