Vybrali sme

25 rokov
Môj uplynulý týždeň sa niesol
v znamení osláv 25. výročia ako
v pracovnej, tak v súkromnej sfére.
Najskôr to bola spoločnosť Bosch,
ktorá oslávila svoje 25-ročné
pôsobenie na Slovensku veľkolepým
galavečerom, na ktorý pozvala
viac ako 400 svojich zákazníkov
a zamestnancov. Celým večerom sa
prelínali minulosť s budúcnosťou,
história s víziami a reálny svet
s virtuálnym. Naozaj vydarený večer
a veľmi sa teším, že som mohol byť
jeho súčasťou. Oživil mi spomienky
na rok 2015, kedy naša spoločnosť
Inter Cars oslavovala 25 rokov od
svojho vzniku a na cestu privátnym
párty vlakom na oslavy do Varšavy.
Alebo spomienky na konferenciu
na jeseň 2016 venovanú rovnako
víziám do budúcnosti s ohľadom
na minulosť. Mali by sme v týchto
veciach pokračovať. Záväzok na
rok 2019! 25 rokov uplynulo aj
od momentu, kedy som opustil
základnú školu, čo mi pripomenula
víkendová stretávka troch tried. Tiež
veľmi vydarený večer, bolo príjemné
zaspomínať si s ľuďmi, s ktorými
sme dreli školské lavice, prípadne
kolená pri futbale na školskom dvore
a zároveň sledovať, kam sme sa všetci
za štvrťstoročie dostali, posunuli...

V minulom čísle ste si mohli prečítať
prvý zo série článkov od nášho
historicky prvého externého redaktora
Michala „Mike“ Krasňanského a som
rád, že naša spolupráca pokračuje.
Do tohto čísla Journalu pripravil
rozhovor s Rišom Gondom, úspešným
motoršportovým pretekárom, ktorý
momentálne jazdí v tíme Šenkýř
Motorsport a poznáte ho určite aj
ako komentátora pretekov Formuly 1.
Richard sa, aj s podporou Inter Cars,
predstavil na Veľkej cene Slovenskej
republiky a ako sa dočítate v článku,
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ČO NÁS ČAKÁ
OD ROKU 2020
schuti si zapretekali so Štofim
Rosinom. Rišo a Mike sú zaujímavé
osobnosti, a tak Vás ich spoločný
rozhovor bude určite baviť.
Už o niekoľko dní sa chystáme
s VIP Prémiou do Brazílie. Rio de
Janeiro, vodopády Iguazú, dažďové
pralesy v oblasti Paraty. Cestovanie
nás baví a radi by sme v našom
zabehnutom cestovateľskom kolektíve
privítali nových členov. V tomto
čísle nájdete upútavku na cestu do
krajiny ohňa a ľadu, na ISLAND,
ale pripravujeme aj jednu špecialitu
pre motorkárov, road trip po slávnej
Route66 z Los Angeles do Chicaga.
A už teraz môžem prezradiť, že
na rok 2020 pripravujeme Kapské
Mesto v Juhoafrickej republike.
Tak neváhajte, sledujte naďalej našu
stránku VIP Prémie a pridajte sa
k nám, tešíme sa na stretnutie!
Prajem Vám príjemné a ničím
nerušené čítanie zimného Journalu!

Martin Mihaliček

V marci tohto roka Národná rada SR
schválila zmeny a doplnenia Zákona
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
Zmeny sa týkajú aj Registra prevádzkových
záznamov vozidiel, do ktorého budú
všetky subjekty prichádzajúce do styku
s ojazdenými automobilmi povinné
odosielať dáta o vozidlách. Čo toto
nariadenie znamená v praxi a akým
spôsobom sa budú dáta zasielať?
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ROZHOVOR
S RICHARDOM GONDOM
Vášni pre rýchlu jazdu podľahol už
v detstve, kedy ho k motoršportu priviedli
minikáry. Michalovi Krasňanskému
v rozhovore porozprával o svojej
príprave na preteky, spolupráci so Šenkýř
Motorsport či obľúbených tratiach.
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SPOZNAJTE ISLAND
S VIP PRÉMIOU

Poďte s nami a VIP Prémiou na Island!
Návšteva tohto ostrova mnohých kontrastov
a dychberúcich scenérii bude nepochybne
nezabudnuteľným zážitkom. Vulkanické
pohoria, ľadovce, gejzíry a vodopády, to je len
zlomok toho, čo na Islande uvidíte. Pozvánku
na spoznávanie „zeme ohňa a ľadu“ nájdete
na stranách 18 a 19!
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LEGENDÁRNE AUTÁ
FERRARI

Začalo to modelom Ferrari 125 S, ktorého
srdcom bol motor V12. Písal sa rok 1947.
Odvtedy prišla táto svetoznáma značka
automobilov s mnohými modelmi, pri
ktorých sa jej fanúšikom na chvíľu zastavil
dych. Stručný prehľad toho najlepšieho, čo
značka Ferrari priniesla automobilovému
svetu, nájdete v 2. časti seriálu.
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Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Hraničná 26
058 01 Poprad

Pôvodná
pobočka

Part

izán

ska

Tel.: +421 52 3260 222
E-mail: poprad@intercars.eu
Web: www.intercars.sk

Poobedná dostupnosť náhradných dielov
z regionálneho skladu v Košiciach S80.
Váš dodávateľ náhradných dielov na osobné, nákladné
vozidlá, návesy, motocykle, poľnohospodárske stroje
a servisného vybavenia.
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NOVÉ PRIESTORY PRINIESLI
VIAC MOŽNOSTÍ PRE ZÁKAZNÍKOV!
Pobočka Inter Cars v Poprade privítala svojich
zákazníkov 25. júna 2018 v nových priestoroch na
Hraničnej ulici číslo 27. V areáli pobočky sa nachádza
predajňa s rozlohou 450 m2.
Zákazníkom ponúkame okrem štandardných služieb
aj školiacu miestnosť a priestor na prezentáciu
servisnej techniky. Na sklade s rozlohou 600 m2
je k dispozícii takmer 20 000 položiek, z ktorých
zásobujeme okresy Poprad, Kežmarok a Stará
Ľubovňa.
Každému zákazníkovi dodávame tovar z popradskej
pobočky minimálne dvakrát denne, v Poprade až
štyrikrát. Z regionálneho skladu v Košiciach prichádza
tovar raz denne.

POPRAD
2/2018
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NOVINKY V MOTOSVETE
Nové spolupráce, produkty a vylepšenie značiek neobchádzajú ani motoristický svet.

Brakethrough Technology: Continental
predstavuje nový imidž značky ATE

KYB otvorila nové technologické
centrum v Mníchove

Continental revitalizuje tradičnú značku
bŕzd ATE. Nový slogan „Brakethrough
Technology“ zhŕňa najdôležitejšie vlastnosti
ATE: tradíciu, inovatívnosť a skúsenosti
vo vývoji a výrobe brzdových systémov.
Práve toto sú charakteristické znaky, ktoré
vytvárajú celosvetovú dôveru mechanikov
a motoristov v značku ATE.

Nové vývojové centrum bolo otvorené 3.
marca 2018 a slúži ako pobočka firmy KYB
Europe GmbH. Tým sa pridalo k 9 pobočkám
a 5 závodom na starom kontinente. Centrum
bude naďalej vyvíjať ďalšie priekopnícke
technológie akou bola napríklad aj
posledná generácia tlmičov so špeciálnymi
hydraulickými dorazmi používaná skupinou
PSA v modeli Citroën C5 Aircross. Vďaka
týmto tlmičom sa výrazne navyšuje komfort
vozidla a tlmiče sú oceňované širokou
verejnosťou.laserové osvetľovacie moduly či
riadiace jednotky svetiel.

„Chceme vyslať jasný signál, že ATE je
priekopníkom brzdových produktov
a zostane ním aj v budúcnosti. Naša silná
prémiová značka pomáha našim partnerom
držať krok v náročnom konkurenčnom
prostredí,“ vysvetľuje Peter Wagner, riaditeľ
spoločnosti Continental Aftermarket.

Continental a Osram spájajú svoje znalosti
Spoločnosti Continental a Osram zavŕšili
svoje jednania o vytvorení Joint Venture
Osram Continental GmbH. Výsledkom je
podnik, ktorý si kladie za cieľ spojiť znalosti
týchto dvoch firiem v oblastiach osvetlenia,
ovládania svetiel a elektroniky. Jeho novým
riaditeľom je Dirk Linzmeier zo spoločnosti
Osram a finančným riaditeľom sa stal Harald
Renner zo spoločnosti Continental.
Nový spoločný podnik bude sídliť
v Mníchove, ale pôsobiť bude globálne, aby
mohol flexibilne reagovať na rýchly vývojový
cyklus rôznych zákazníkov v mieste ich
pôsobenia. Portfólio výrobkov bude zahŕňať
osvetľovacie moduly na báze polovodičov
ako sú predné alebo zadné LED svetlomety,
laserové osvetľovacie moduly či riadiace
jednotky svetiel.

Bosch vybuduje v Českých
Budějoviciach nové vývojové centrum
Dňa 4. júna 2018 bol slávnostne položený
základný kameň nového vývojového
a technologického centra závodu Robert
Bosch. Celkový objem investícií predstavuje
takmer 2 miliardy českých korún, z čoho
12,5 % financoval štát. Celkovo by vďaka
tejto investícii malo vzniknúť 625 nových
pracovných miest, z toho 505 vo výrobe
a 120 vo vývoji. Dokončenie výstavby je
plánované na júl 2019.
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Nové Denso štartéry pre automobily so
systémom Štart-Stop
V ponuke štartérov spoločnosti Denso sa
objavilo 21 nových produktov. Novinky sa
týkajú 1 178 typov vozidiel, najmä však
áut skupiny Volkswagen a Jaguar Land
Rover vybavených systémom Štart-Stop.
Vo vozidlách Jaguar Land Rover (JLR)
je použitý štartér TS DENSO s dvojitým
vinutím, ktorý je vybavený pomocnou
batériou pre okamžité naštartovanie
motora. Rozšírená ponuka Denso pokrýva
väčšinu aplikácií štartérov JLR dostupných
na trhu, počínajúc vozidlami vyrobenými
v roku 1996.
Pre modely skupiny VW vybavenými
systémom Štart-Stop spoločnosť Denso
predstavila štartéry s vysokou životnosťou
a pokročilým ozubením (AE), ktoré
sú vybavené uhlíkmi s dlhou výdržou
a jedinečným mechanizmom pružiny

MOOG opäť dodáva diely pre európsky
seriál závodov NASCAR
Oficiálnym dodávateľom dielov riadenia
a zavesenia kolies pre NASCAR® Whelen
Euro Series je už druhý rok spoločnosť
Federal-Mogul Motorparts a jej celosvetovo
uznávaná značka MOOG®.
Diely značky MOOG, ktoré už 52
rokov pomáhajú víťazom seriálu
severoamerického pohára Monster
Energy NASCAR®, sa montujú do každého
pretekárskeho auta európskeho seriálu
NASCAR® Whelen. Aj jeho zatiaľ poslední
víťazi, Alon Day a Thomas Ferrando,

Schaeffler Vás na Facebooku upozorní
na novinky z aftermarketu

si v ňom vlani pre víťazstvo dorazili
s pomocou komponentov MOOG.
„Diely značky MOOG sú výsledkom
rozsiahlych výskumných a vývojových
prác a odrážajú najnovší trend vývoja
techniky. Prísne požiadavky pretekov
NASCAR majú neoceniteľný prínos pre vývoj
našich výrobkov a slúžia taktiež ako test
ich výkonnosti, z ktorej potom môžu ťažiť
zákazníci na celom svete,“ povedal Tim
Nelson, riaditeľ divízie NASCAR Motorsports
spoločnosti Federal-Mogul Motorparts.

Schaeffler ponúka opravárenské
sady CVT prevodoviek prvýkrát pre
aftermarket
Počet vozidiel s CVT prevodovkou alebo
prevodovkou s plynulou zmenou prevodu
neustále rastie. Divízia Automotive
Aftermarket spoločnosti Schaeffler
teraz ponúka pre tento typ prevodoviek
opravárenskú sadu vrátane vodiacej lišty
pod označením LuK RepSet CVT. Ďalej je
možné pod značkou LuK zakúpiť tlmiče
vibrácií alebo dvojhmotové zotrvačníky.

Schaeffler, dodávateľ opravárenských riešení
v OE kvalite, bude teraz pod svojou vlastnou
servisnou značkou REPXPERT na Facebooku
informovať o vybraných produktoch, sadách
alebo montáži dielov LuK, INA, FAG a Ruville.
Podrobné technické a montážne informácie
však naďalej nájdete aj na webe značky
REPXPERT.
Na facebookovej stránke Schaeffler
REPXPERT nájdete aj montážne videá,
zistíte, kde nájsť online kurzy a dostanete
upozornenia na aktuálne tréningy, ktoré
Schaeffler REPXPERT chystá vo Vašom
regióne. Prostredníctvom stránky bude
Schaeffler informovať aj o novinkách na trhu
s náhradnými dielmi.

Reťaz CVT LuK vďaka svojej modulárnej
konštrukcii pokrýva celé spektrum
točivého momentu, od malých vozidiel
až po vozidlá vyššej strednej triedy.
Ako servisné riešenie, ktoré obsahuje
vodiacu lištu, je tento inovatívny produkt
od spoločnosti Schaeffler prvýkrát
dostupný pre aftermarket. V súčasnosti sú
k dispozícii opravárenské sady LuK RepSet
CVT pre prevodovky Multitronic skupiny
Volkswagen.

Nová generácia stieračov Valeo Silencio
Výrobky Valeo Silencio získali dominantné
postavenie na európskom trhu vďaka
tomu, že sprístupnili všetkým majiteľom
áut technológie používané v prvovýbave.
Modernizácia tohto radu sa začala preto,
aby automobilové stierače Valeo Silencio
posilnili svoju pozíciu lídra na trhu.
Kľúčovou zmenou je použitie nového druhu
gumy VisioRubber™ pri všetkých gumových
lištách značky Silencio. Je to kompozitný
materiál skladajúci sa z prírodného kaučuku
a syntetickej gumy. Inovatívne technológie
a materiály zabezpečujú dlhšiu životnosť
a kvalitu čistenia skla, čo potvrdili aj testy
realizované TÜV Rheinland.
Súčasťou modernizovanej rady Valeo
Silencio sú od leta aj stierače Valeo
AquaBlade™, ocenené v súťaži Automotive
News PACE Awards. Používajú sa v tých
modeloch vozidiel, kde je kvapalina
rozptyľovaná tryskami integrovanými v lište
stierača. Odteraz už budú dostupné aj
na aftermarkete.

Plne automatické CVT prevodovky sa
používajú napríklad aj vo vozidlách
Audi a Seat. Schaeffler plánuje rozšíriť
ponuku o nové sady pre výrobcov, ktorí
používajú technológiu CVT. Výhodou týchto
prevodoviek je variabilný prenos točivého
momentu bez poklesu hnacej sily, čo
zaisťuje optimálne fungovanie motora.

ZDROJ: www.motofocus.cz
2/2018
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ZMENY V PREVÁDZKOVOM REGISTRI
ZÁZNAMOV VOZIDIEL
ČO NÁS ČAKÁ OD ROKU 2020
Je evidentné, že časy sa menia. Keď malo
za socializmu auto najazdených 80 000
kilometrov, malo už za sebou s veľkou
pravdepodobnosťou aj prvú generálku.
Na jednej strane boli naše možnosti
zahraničných výletov obmedzené, na strane
druhej cenovo dostupné oleje, ktoré boli
vyrábané aj v ČSSR, neboli také kvalitné
ako napríklad Castrol, ktorý sa dal kúpiť
iba v Tuzexe. V tej dobe považovali bežní
ľudia autá, ktoré mali najazdených cez
90 000 kilometrov za nepoužiteľné bez GO
a vedeli, že ak si chcú zadovážiť zachovalé
vozidlo, musí mať najazdených iba okolo
40 - 50 000 kilometrov. Niektoré autá
mali dokonca tachometre iba do 99 000
kilometrov. Kúpa auta vtedy znamenala
dobre premyslenú a vysokú investíciu
na dlhé roky.
Obavy z tachometra, ktorý ukazuje vysoké
čísla, nás mnohých neopúšťajú dodnes.
Pádom socializmu a otvorením hraníc
sa však situácia zmenila. Zrazu boli
dostupnejšie aj kvalitnejšie oleje, začali
sme cestovať a vo veľkom dovážať autá
zo zahraničia. Výraznejšie zmeny na trhu
a v ľudskom myslení však vyžadovali čas.
Zachovalé vozidlá s nízkym nájazdom
pripadali obyvateľom príliš drahé, no tie,
ktoré mali najazdených viac ako 100 000
kilometrov, sa im nezdali hodné tých peňazí.

Postupne sa na trhu začali objavovať aj
vyradené firemné vozidlá a autá s nájazdom
aj 350 000 kilometrov. Aby slovenskí
podnikatelia vyšli v ústrety zákazníkom,
ktorí hľadajú zachovalé auto, ktoré má
málo najazdených kilometrov, museli nájsť
cestu. Začali vo veľkom stáčať kilometre
na odometroch a umelo nadhodnocovať
ceny ojazdených vozidiel. S príchodom
digitalizácie vozidiel sa tento proces ešte

zjednodušil. Pri takýchto praktikách išlo
jednoznačne o podvod na zákazníkovi,
avšak takýto zásah bol nielenže ťažko
dokázateľný konkrétnej osobe, ale v tomto
smere neexistovala ani adekvátna
legislatívna úprava. Hovorilo sa o mnohých
legislatívnych zmenách v tomto smere,
avšak nikdy nedošlo k reálnym krokom
a tieto aktivity sa vykonávali aj naďalej.
14. marca 2018 boli však Národnou radou
SR schválené zmeny a doplnenia v Zákone
106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej
premávke, v ktorom sa okrem iného
pojednáva aj o tzv. Registri prevádzkových
záznamov vozidiel na základe § 48. Tento
zákon ukladá povinnosť pre všetky subjekty,
ktoré prichádzajú do styku s ojazdenými
vozidlami, povinne poskytovať a odosielať
dáta do centrálneho registra, a teda
od poisťovne cez autobazár, znalca až
po autoservis. Od tohto zákona sa očakáva
úplné zastavenie alebo minimalizácia
podvodov s odometrami, pretože vozidlo
bude pod dohľadom od prvej evidencie na DI
až po jeho vyradenie z prevádzky. Cieľom
je, aby postupne všetky krajiny v Európskej
únii zaviedli tento systém, a tak eliminovali
manipuláciu s kilometrami a obmedzili
takúto trestnú činnosť. Ceny ojazdených
vozidiel by mali nadobudnúť reálne trhové
ceny a mali by poklesnúť ceny vozidiel
opravovaných v nelegálnych dielňach.
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Pre majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel
sa bude poskytovať výpis, tzv. ODOPass, ktorý môžu poskytnúť pri predaji
záujemcom o kúpu vozidla. Táto povinnosť
platí pre vybrané subjekty od 20. mája
2018. Pre autoservisy platí prechodné
obdobie na softvérovú prípravu a platnosť
prispievania od 1. januára 2020. Softvéry

na zákazkovú agendu, ktoré podporuje
Inter Cars, sú už pripravené na túto zmenu
a niektoré autoservisy už teraz zasielajú
dáta automatizovane.
ČO TO ZNAMENÁ V PRAXI ?
V prvom rade je potrebné sa registrovať
na základe IČO ako povinná osoba –

prispievateľ na stránke www.rpzv.sk.
Po potvrdení registrácie sa vygeneruje
tzv. Integračný protokol alebo Zmluva
o spolupráci. Od tohto momentu môžete
zasielať dáta do systému či už manuálne
cez webovú stránku poskytovateľa služby
alebo automatizovane cez Váš zákazkový
DMS softvér.

SPÔSOB ZASIELANIA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDLA DO RPZV:
Žiadateľ môže vybrať všetky možnosti :


webová služba

	umožňuje automatizovane z vlastného produkčného systému zasielať servisné údaje a údaje
o kilometroch do systému RPZV


webová aplikácia

	vytvorená pre tento účel, umožňuje online zápis najazdených kilometrov vozidla a tlač výpisu
z registra RPZV z aplikácie vo webovom prehliadači (Chrome, Mozilla, IE)


mobilná aplikácia
umožňuje online zápis kilometrov vozidla priamo z mobilu alebo tabletu (Android, iOS).

Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ODO-pass) bude možné generovať a tlačiť len vo
webovej aplikácii RPZV.

ČO NÁS ČAKÁ OD ROKU 2020
INFORMÁCIE O DODÁVATEĽOVI
PRODUKČNÉHO SYSTÉMU:
Produkčným systémom sa rozumie aplikácia,
ktorú žiadateľ využíva pri zaznamenávaní
údajov určených pre RPZV (napríklad
kilometre, dátum odčítania kilometrov a i.).
ZÁKLADNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÝCH OSÔB
URČENÝCH ŽIADATEĽOM:
Každá uvedená oprávnená osoba do RPZV
môže zasielať údaje všetkými uvedenými
spôsobmi zasielania len s jedným kontom,
nie je potrebné vypisovať základné údaje pre
všetky spôsoby zasielania, za oprávnenú
osobu zodpovedá žiadateľ (prispievateľ).
Dáta, a teda aktuálny stav kilometrov

na počítadle vo Vašom prípade zasielate
vždy pri otvorení novej zákazky na vozidlo.
Najjednoduchšie je mať softvér, v ktorom
zároveň pracujete so zákazkami, a ten
potrebné dáta automaticky zasiela
na pozadí bez Vášho pričinenia.
V AKÝCH PRÍPADOCH SÚ
ZAZNAMENÁVANÉ ÚDAJE O STAVE
NAJAZDENÝCH KILOMETROV?
Údaje sú zaznamenávané pri technických
a emisných kontrolách, kontrolách
originality, pri každej údržbe a servisnej
prehliadke, oprave mechanických,
elektrických a elektronických častí vozidla,
pri oprave karosérie, výmene a montáži
náhradných dielov, komponentov alebo
príslušenstva a podobne.

ČO V PRÍPADE, AK NEBUDEM PRISPIEVAŤ
ÚDAJE?
Hrozí Vám pokuta zo strany štátnych
orgánov. Systém veľmi jednoducho
sprehľadní, kto a v akých intervaloch
údaje zasiela a kto tak nerobí. Kontrolu má
na starosti Slovenská obchodná inšpekcia.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že tieto
zmeny v zákone budú len administratívnou
záťažou, avšak efektivita sa môže ukázať
až po čase, a to v prípade, ak budeme tieto
pravidlá dodržiavať. Podobné zmeny už
v zahraničí napomohli výraznému zlepšeniu
situácie. V Belgicku sa podarilo za dva roky
po uvedení registrácií znížiť počet podvodov
z 8,6 % na 0,24 %. Celková škoda spôsobená
stáčaním najazdených kilometrov sa odhaduje
na 9,6 miliardy eur ročne v EÚ a približne
na 160 miliónov eur ročne na Slovensku.
Po minimálne 26 miliónoch záznamov o stave
počítadla vozidiel na Slovensku bude možné
pozorovať prvé výsledky.
Ákos Baráth
Manažér pre servisný koncept Q-SERVICE
Podrobnejšie informácie získate aj
na stránke poskytovateľa www.rpzv.sk
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MÁTE ZÁUJEM ZRIADIŤ STANICU STK?
PONÁHĽAJTE SA, MIESTA SÚ UŽ SKORO OBSADENÉ.
Jednou z noviniek v rámci legislatívy platnej od 20. mája 2018 bol aj zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel
v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravil povoľovanie zriaďovania nových
staníc technickej kontroly. Podstatou je, že k jestvujúcej sieti STK je možnosť pre nových záujemcov požiadať
o pridelenie licencie. Táto zmena zákona sa stala diskutovanou témou aj medzi našimi zákazníkmi. Počiatočná
eufória ale rýchlo opadla po zistení, za akých podmienok sa zriaďovanie povoľuje, a hlavne v ktorých regiónoch.
Štát aj naďalej ponechal prísne kritériá technického vybavenia a zázemia samotnej STK. Pozrime sa teda bližšie
na pravidlá a na základe čoho je možné získať licenciu. Zriadenie STK sa povoľuje, ak sú splnené podmienky
ustanovené v prílohe č. 1 zákona ktorý znie (výber z prílohy):
STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
1.	Podmienky na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly
nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc technickej
kontroly pre vykonávanie technických kontrol pravidelných:
a)	v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná
minimálna konkurencia stacionárnych staníc technickej
kontroly, a to v každom okrese dve stacionárne stanice
technickej kontroly, v každom okrese, ktoré je súčasne
krajským mestom štyri stacionárne stanice technickej
kontroly s výnimkou krajského mesta Košice, kde môže byť
osem stacionárnych staníc technickej kontroly a s výnimkou
hlavného mesta Bratislava, kde môže byť 20 stacionárnych
staníc technickej kontroly,
b)	počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára
predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej
kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly,
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c)	potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej
kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu,
že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné
okresy, alebo
d)	regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú
zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec
existujúcej siete stacionárnych staníc technickej kontroly.
2.	Pre výpočet vyťaženia ďalšej kontrolnej linky podľa odseku
1 písm. b) sa použijú nasledovné parametre:
a)	priemerný čas výkonu technickej kontroly vozidiel kategórií
L, M1, N1, O1 a O2 považovaný za jednotkovú technickú
kontrolu je 20 minút a posun vozidiel na jednotlivých
stanovištiach kontrolnej linky sa vykonáva každých osem
minút (ďalej len „takt kontrolnej linky“); pre vozidlá kategórie
M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS je jednotková

technická kontrola 1,5-násobok jednotkovej technickej
kontroly podľa predchádzajúcej vety a takt kontrolnej linky
je 20 minút,
b)	z lehôt technických kontrol pravidelných a zo skladby
a vekovej štruktúry evidovaných vozidiel pre každé evidované
vozidlo v okrese
		1.	kategórie L, M1, N1, O1 a O2 je potrebné zabezpečiť
kapacitu kontrolnej linky 0,776-násobku jednotkovej
technickej kontroly ročne,
		2.	kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS
je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky
2,003-násobku jednotkovej technickej kontroly ročne,

Na základe týchto pravidiel bolo už na začiatku jasné, v ktorých
okresoch je možné podať žiadosť. Boli to napríklad okresy
na základe bodu 1/a) a na predbežnom výpočte na základe bodu
1/b), (informácie zo stránky Ministerstva dopravy):

▨ Banská Štiavnica: 1 STK
▨ Žarnovica: 1 STK
▨ Gelnica: 1 STK
▨ Sobrance: 1 STK
▨ Snina: 1 STK
▨ Medzilaborce: 1 STK

▨	Turčianske Teplice:
1 STK
▨ Bytča: 1 STK
▨ Malacky: 1 STK
▨ Senica: 1 STK
▨ Trenčín: 1 STK

▨ Stropkov: 1 STK

▨	Vranov nad Topľou:
1 STK

▨ Myjava: 1 STK

▨ Košice – okolie: 1 STK

c)	kapacity kontrolnej linky podľa písmena b) zahŕňajú aj
príslušný podiel opakovaných kontrol, čo predstavuje
		1. 10 % pre vozidlá kategórie L, M1, N1, O1, O2 a
		2.	15 % pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS
a LS,
d)	na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta
s priemerným vyťažením osem hodín,
e)	v prípade kontrolnej linky pre všetky kategórie vozidiel sa
počíta s rovnomerným rozdelením jej kapacít medzi skupinu
vozidiel kategórií L, M1, N1, O1 a O2 a skupinu vozidiel kategórií
M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS.

Maximálny počet nových staníc je stanovený na 60, takže je
pochopiteľné, že žiadostí prišlo omnoho viac, ako je počet
voľných licencií. Úspešným žiadateľom sa otvorili nové
možnosti podnikania a nepochybne aj istý štátom garantovaný
výnos. Iný pohľad na vec majú ale držitelia starších oprávnení,
ktorí investovali nemalé prostriedky do výstavby objektov či
personálneho a technologického vybavenia, ktoré už museli
modernizovať, aby spĺňali nové požiadavky napríklad pri
emisných kontrolách. Zrazu im pribudne konkurencia, ktorá sa
bude chcieť presadiť a im sa tým predlžuje návratnosť investície.
Aj im štát na začiatku sľuboval určitú teritoriálnu exkluzivitu,
podobnú ako teraz sľubuje novým záujemcom. Nedá sa však
vylúčiť, že v budúcnosti na tomto trhu nedôjde k výraznejšej
liberalizácii iniciovanej či už zo strany našej vlády, alebo zo
strany autorít EÚ. Príkladom môže byť napríklad situácia
v Rakúsku alebo v Nemecku. Jednoznačný prínos však pocítia
majitelia áut, ktorým sa skrátia čakacie doby, prípadne aj cesta
do najbližšej stanice STK. Je veľmi pravdepodobné, že sa zvýši
dostupnosť a kvalita služieb. Na cenu tieto zmeny však dopad
mať nebudú.
Ákos Baráth
Manažér pre servisný koncept
Q-SERVICE
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SO VZDELANÍM RASTIE KVALITA PRÁCE
Vzdelaním nemusíme rozumieť úspešné absolvovanie vysokej školy. Je to aj pravidelná účasť na akomkoľvek
podujatí, ktoré nás profesijne a tiež osobnostne posúva vpred. Nikdy presne nevieme, čo si zo školenia či
konferencie prinesieme. Môžu to byť nielen poznatky a skúsenosti, ale aj sociálny kapitál. Častokrát Vás pri
riešení problému nenapadne jeho rozuzlenie hneď a pomoc či dobrá rada od niekoho, kto sa už s podobným či
rovnakým problémom stretol, Vám môže ušetriť čas a niekedy, nebudeme si klamať, aj nervy. Práve školenia
a workshopy sú výborným priestorom na kladenie otázok, s ktorými sa pri práci stretávate. Naposledy sme mali
možnosť vymeniť si skúsenosti na školeniach spoločností Truck Consult a SCHAEFFLER.

ŠKOLENIE COMMON-RAIL A SCR ADBLUE
SYSTÉMY + DIAGNOSTIKA
Spolupráca spoločností Inter Cars a Truck
Consult v oblasti školení pre nákladné
vozidlá má už niekoľkoročnú tradíciu.
V predchádzajúcom roku boli školenia
venované problematike elektronických
brzdových systémov, systémov pruženia
a elektronickým vysúšačom. V tomto roku
sme spoločne pripravili školenia týkajúce sa
systémov vstrekovania paliva a systémov
redukcie emisií – SCR AdBlue. Obidve
problematiky spolu súvisia, a to najmä
z hľadiska diagnostiky.

Pohľad na vnútorné komponenty
systému BOSCH DENOXTRONIC II

Tieto systémy priamo ovplyvňujú obsah
škodlivých emisií vo výfukových plynoch a ich
technické vyhotovenie vyžaduje kontroly
a pravidelnú údržbu. Z hľadiska diagnostiky
a identifikácie porúch je dôležitá znalosť
vzájomnej komunikácie s ďalšími riadiacimi
systémami vozidla.
Školenie je zamerané na popis týchto
systémov, ich diagnostiky a súvisiacej
problematiky identifikácie porúch a ich
odstránenia. Táto tematika je v súčasnej
dobe viac než aktuálna. Vzhľadom na to,
že koncepcia týchto systémov má svoje
špecifiká, je potrebné, aby mal personál
servisu potrebné znalosti. Tomu sú
prispôsobené školenia, ktorých cieľom je
na základe získaných poznatkov vykonávať
efektívne opravy týchto systémov.

Hlavný filter systému BOSCH
DENOXTRONIC, nesprávna údržba

Školenia vedie Ing. Andrej Haring (Truck
Consult), ktorý má potrebné skúsenosti nielen
v tejto oblasti, ale tiež v oblasti súdneho
znalectva. V oblasti školenia systémov pre
nákladné vozidla má viac ako 15-ročnú prax.
Školenia organizuje pre oblasť komerčného
opravárenstva a tiež pre školstvo (stredné
a vysoké školy).

Dávkovací modul BOSCH
DENOXTRONIC starý - nový
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ŠKOLENIE REŤAZOVÝCH POHONOV,
SYSTÉMOV NASTAVENIA VENTILOV
A CHLADIACE SYSTÉMY S TERMO
RIADIACIMI MODULMI OD SPOLOČNOSTI
SCHAEFFLER
Zaobstarať nové rozvody do auta je
nepochybne dôležité, no vôbec to nemusí
stačiť, ak ich na motor nenamontujete
správne.
Dnes musí pre správne nastavenie rozvodov
mechanik využiť schopnosti diagnostického
systému auta. Každé moderné auto
vybavené vstrekovaním a systémom OBD II
(rozumej nie staršie než 20 rokov) dokáže
mechanika o aktuálnom nastavení rozvodov
informovať. Ak na túto zásadnú otázku
dostanete v autoservise vyhýbavú alebo
žiadnu odpoveď a nie jednoznačný údaj
o ich nastavení a odchýlke, radšej sa už
do daného servisu nevracajte a motor dajte
čo najskôr skontrolovať inému mechanikovi.
Dlhodobejším neriešením tohto problému
hrozí okrem vyššie uvedených problémov
aj úplné poškodenie motora, pri ktorom
sa môžu piesty stretnúť s ventilmi. Zle
nastavené rozvody majú vplyv na kompletný
chod motora, štartovanie, výkon, spotrebu
a v neposlednom rade dymivosť a emisie.
Či sú správne nastavené ventily sa mechanik
väčšinou dozvie pri prvom naštartovaní, kedy
tŕpne a spätne si premieta, či spravil všetko
ako mal. Preto ak je príležitosť si tieto úkony
vyskúšať pod dozorom skúseného školiteľa,
treba ju využiť. Školenie motorových
dielov INA má na starosti ostrieľaný
a veľmi obľúbený školiteľ Petr Palán, ktorý
na vzorových modeloch ukáže všetky tipy
a triky pre čo najlepšie vykonanú prácu.
Ľuboš Tóth
Q-Service
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RICHARD GONDA:
AKO ŠPORTOVEC SI MUSÍŠ ZADEFINOVAŤ CIEĽ!
NEOBVYKLÉ MIESTO NÁŠHO STRETNUTIA SI RICHARD GONDA VYBRAL SÁM. VIDÍM NA ŇOM, ŽE VÝBER MIESTA
NIE JE NÁHODNÝ, ŽE MÁ URČITÚ SYMBOLIKU. SÚ TO SPOMIENKY Z DETSKÝCH ČIAS, ZAČIATKY, KEĎ EŠTE AKO
SEDEMROČNÝ JAZDIL BEZMOTOROVÉ MINIKÁRY, KTORÉ SA STALI ZÁKLADOM JEHO SMEROVANIA V BUDÚCNOSTI.
S AUTOMOBILOVÝM PRETEKÁROM RICHARDOM GONDOM SA ROZPRÁVAL MICHAL „MIKE“ KRASŇANSKÝ.
Richard, žalostne málo spomínané
minikáry!?
Žiaľ áno, boli to krásne časy a skvelá škola.
Tá koncentrácia, precíznosť pri prejazde
zákrut a brzdení. Ale aj po ľudskej stránke,
súdržnosť rodiny, priateľstvá. Výhry a prehry
ma naučili zdravej a férovej súťaživosti.
Minikáram vďačím za základ, na ktorom som
neskoršie staval moje ďalšie fungovanie.
Žiaľ, zabúda sa, že práve z tohto prostredia
pochádza viacero dnes už úspešných mien
slovenského motoršportu, napríklad aj Maťo
Koči.
Zdvorilé vystupovanie, ústretový
prístup, zdržanlivá rétorika, pragmatické
myslenie, Richard, nie je ťa škoda? Veď
s tvojím charakterom si mohol pracovať aj
na oddelení sťažností a reklamácií!
(Smiech) Ďakujem, to bude veselý
rozhovor. Dnešných pretekárov už dávno
nepredstavujú drsní rebeli s odpálenou
cigarou pred štartom. Mám rád veci pod
kontrolou a tiež precíznosť. Kontinuálny
vývoj motoršportového prostredia vyžaduje
od pretekára iný spôsob prístupu a myslenia.
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Jazdeniu rýchlych časov predchádza
komplexná metodika tímovej práce
a komunikácie. Odhliadnuc od toho, pretekár
je aj reprezentant, čo zaväzuje a prináša
určitú zodpovednosť. Reprezentant svojej
krajiny, sponzora a v neposlednom rade
seba samého. Preto by malo byť sťažností
a reklamácií čo najmenej.

Také typy ako ty používajú v reklamách
na šampón, zdravú výživu alebo štýlové
oblečenie. Reprezentovanie, sponzoring.
Ako vnímaš stav a pomer sponzor
a sponzorovaný.
Je dôležité poznať rozdielny výklad
interpretácie sponzoringu a s ním spojených

očakávaní, povinností či výstupného efektu
na oboch stranách. V časoch globalizácie
a hľadania vlastnej identity regiónu sú
tieto aktivity dôležité. Som veľmi vďačný
za spoluprácu s INTER CARS a teším sa,
že tak môžem poukazovať na hodnoty
profesionality, kvality, napredovania
a tímovej práce.
V zahraničí majú mladí pretekári pre svoj
vývoj diametrálne odlišné podmienky.
Podporné programy, juniorské súťaže,
castingové triedičky, mentorské
služby. V takomto kompetentnom
a profesionálnom prostredí sa plodia
a profilujú osobnosti.
S vedomím odkiaľ pochádzam, vybrať sa
do veľkého sveta motoršportu bolo ťažké,
no zároveň nutné, a to aj napriek všetkým
danostiam a prekážkam. V zmysle ‘’jediní
ľudia, ktorí nakoniec neuspejú sú tí, ktorí sa
o nič nepokúsia’’. Ako športovec si musíš
zadefinovať cieľ, pretože ten ti určuje smer.
Nikdy som si nepripustil, a už vôbec nie

s prilbou na hlave, že mi niečo zabráni podať
ten najlepší výkon, akého som schopný.
Za relatívne krátke obdobie som dostal
jedinečné príležitosti. Ako pretekár som
pracoval v rozličnom prostredí na rozličnej
technike. Jazdil som na formulových vozoch,
autách, dokonca som mal viacero šancí jazdiť
s Formulou 1, tieto sa však, bohužiaľ, len pre
financie nepodarilo zrealizovať, no spoznal
som veľa zaujímavých a hodnotných ľudí,
ktorí obohatili moje chápanie motoršportu.
Predovšetkým vďaka tomu môžem stále
napredovať. Doma, tu na Slovensku, by som
takúto školu nedostal. Skôr by ma zahltil
veľmi skreslený a limitujúci pohľad.
Na sociálnych sieťach sa ani tvoja osoba
nevyhla ‘’dnešnému trendu”, anonymnej
kritike a zlostnej nenávisti.
Na začiatok by som rád povedal, že
som svojprávna osoba, nemusím sa
nikomu zodpovedať, nie som nikomu nič
dlžný. Zodpovednosť je súčasťou mojej
sebareflexie. Napriek všetkému, moja cesta

nie je v žiadnom prípade cestou neúspechu!
Je to cesta poznania! Nenašminkovaná
pravda je, že mladý chlapec z Bystrice sa
rozhodol ísť do veľkého sveta motoršportu
a žiť svoj sen! Zažil som úspech aj neúspech,
slávil som víťazstvá, no musel som stráviť
aj trpké prehry. To všetko je však len jedna
strana mince. Progres som cítil nielen
ako jazdec, ale aj ako osoba, ktorá chce
všetkému porozumieť. Po ôsmich rokoch tu
stojím v základe skúsenejší ako pretekár, ale
aj ako človek. Byť úspešným vo svetovom
motoršporte je veľmi komplexná vec.
Budem rád, ak ukážeme túto cestu aj ďalším
a pomôžeme ich nasmerovať na chodník,
ktorý sme my pred sebou nemali.
Do domáceho prostredia, bližšie
k slovenskému publiku, ťa pritiahla
prakticky spontánna spolupráca so Šenkýř
Motorsport.
Blížila sa Veľká Cena Slovenska 2017,
najväčšie domáce motoristické podujatie.
Vnímal som to ako jednorazovú vec,
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príjemnú príležitosť zajazdiť si doma. Vtedy
to ešte nebolo nič konkrétne, čo by malo byť
základom do budúcnosti.
To sa dalo čakať, že sa zaľúbiš! Šenkýř
Motorsport je silná adresa a už roky pevne
zadefinovaná súčasť česko-slovenského
motoršportu.
Robert Šenkýř je absolútna autorita nielen
ako jazdec, ale aj ako BOSS tímu. Bavíme
sa o tíme s vyše dvadsaťročnou tradíciou
a nespočetným množstvom úspechov
na pretekoch do vrchu a, samozrejme,
aj okruhoch. V tíme som nenašiel iba
profesionálne prostredie, ale predovšetkým
prístup, ktorý mi je dôverne známy zo
zahraničia. O tom, že si Roberta cenia aj vo
veľkom zahraničnom motoršporte, svedčí
aj spolupráca s fabrickým tímom “BMW
Motorsport”. Ako jazdec sa tu môžem
naďalej vyvíjať, byť prospešný a pokračovať
vo svojej vášni pre motoršport.
V skratke! Šenkýř Motorsport, legendárna
Eau Rouge, okruh Spa-Fracorchamps!
Jedna z mojich najobľúbenejších
tratí. S Formulou 3 a World
Series sa mi tu dokonca
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podarilo získať dvakrát Pole Position a raz
vyhrať. No tak ako túto trať milujem, tak
musím priznať, že je ku mne, takpovediac,
krutá. V F3 odstúpenie z prvého miesta
jedno kolo pred koncom pre technický
problém. Vo Svetovej sérii odstúpenie
z prvého miesta po rane do súpera na zadné
koleso hneď po štarte. Na Formule Renault
som si praskol rebrá. Ani raz som tu nemal
úplne čistý víkend, ale zato bol každý jeden
plný pocitov. Opäť som sa veľmi tešil
na spoznávanie GT3-ky na takejto trati.
Malo to pre mňa dve roviny. Postaviť sa
v cieli na čo najvyššiu pozíciu, ale aj zdieľať
rovnaké auto počas víkendu s výborným
jazdcom, fabrickým pretekárom BMW
v DTM, Joelom Eriksonom. Bolo skvelé, že
od začiatku víkendu sme patrili na čelo
pola. Každým výjazdom sme sa uberali
správnym smerom a piatkové tréningy som
zakončil celkovo najrýchlejším časom dňa.
V nedeľu sa dokonca zajazdil GT3-jkový
rekord trate, takže latka bola nastavená
vysoko a uspieť znamenalo plne sa

sústrediť, správne nastavovať auto,
manažovať víkend a stratégiu, čo tím
odviedol fantasticky. Joel rovnako ukázal
svoje kvality a tvorili sme veľmi harmonickú
posádku. Po skvelých súbojoch a napínavých
pretekoch to bol veľmi úspešný víkend.
Z celkového druhého miesta, na ktoré
sa nám podarilo krvopotne prebojovať,
sme mali všetci radosť a poriadne nás to
motivuje do ďalších pretekov. Na obligátnu
otázku, či sa dá podržať Eau Rouge naplno,
ti musím povedať, že v kvalifikácii a pár kôl
v pretekoch mi to vyšlo. Vraví sa: “Kamarát,
ktorý ti povie, že Eau Rouge sa dá ísť
naplno, nie je tvoj kamarát.”  Prejazdová
rýchlosť 250 km/h spravila na chvíľu z toho
obrovského auta býčie rodeo, ale takéto
výzvy milujem.
Na posledných pretekoch Veľkej ceny
Slovenskej republiky na Slovakiaringu
ste si v identických autách so Štefanom
“Štofim” Rosinom proti sebe solídne
zapretekali. Videl som tvoj onboard,
všetko pôsobilo veľmi rutinne, bezmála až
pokojne. Alebo je ten pokoj klamlivý?
Bolo to rovnaké BMW M6 GT3
s V8 Biturbo motorom o sile
585 koní. Faktom je, že toto

auto je doslova zviera. Za tie roky som sa
však naučil byť aj v napínavých momentoch
pokojný a udržať si koncentráciu. Ťažko
sa predbiehalo, po štarte sa hneď dostal
vpred a pekne si to strážil. Preteky boli dlhé,
preto nebolo treba panikáriť. Neskôr sa mi
podarilo získať pozíciu naspäť, takže sme
si to užili obaja. V ten víkend bolo poriadne
teplo a v BMW M6 GT3 bez klimatizácie, to
bolo na hranici neskolabovať. Slovakiaring
je rýchla trať, napríklad druhá zákruta sa
prechádza v rýchlosti cez 230 kilometrov
za hodinu. To sú pre mňa príjemné momenty,
no vyžadujú si stopercentnú koncentráciu.
Pri tejto téme môžeme ešte chvíľu zostať.
Čo všetko robíš pre svoju fyzickú silu
a mentálnu odolnosť?

povaľuje pár desatiniek sekundy. Keď majú
byť všetky moje, musím byť fit. Extrémne
teplo nepohode a chybám nahráva, preto
mávam rôzne mentálne a fyzické cviky aj
v saune. Už je to rok, čo som k tomu pridal
aj otužovanie v ľadovej vode. Každé ráno ide
v sprche kohútik smerom k čo najstudenšej
vode a podľa možností vyhľadávam raz
za týždeň horskú vodu s asi 10-stupňovou
teplotou. V zime pri mínus 7 stupňoch má
voda čosi nad nulou, v spojení s rozbíjaním
ľadu na povrchu mi to k zdraviu pridáva aj
pocit ďalšej výzvy. Mentálna príprava je
samostatná téma. V zahraničí som sa naučil,
aké dôležité je pre športovca sebavedomie
a duševný pokoj. Mentálne schopnosti sú
v športe veľmi dôležité, myšlienky majú
magickú moc.

Filozofická otázka. Čo hľadá Richard
Gonda ako pretekár? Uznanie alebo…?
Pocit zadosťučinenia po dobre odvedenej robote.
Súťaživosť ma motivuje k perfekcionizmu. Keď
vieš o rezervách a nesnažíš sa ich vyplniť, tak
nemôžeš byť spokojný.
Na nedostatok práce sa nemôžeš sťažovať.
Nasledujúcich 10 dní tvojho kalendára je
vyplnených termínmi na Slovakiaringu, F1
štúdio Budapešť, Nürburgring a belgické
Spa-Francorchamps. Prakticky hneď nato
talianska Monza a potom Barcelona. Tak
pridaj, Richard!
Spoľahnite sa! 
Ďakujem za rozhovor.

Som mladý človek plný sily, no napriek tomu
mám každý deň nejakú športovú aktivitu.
V Banskej Bystrici trénujem s Jurajom
Moravčíkom a Romanom Švantnerom.
Po mnohých sezónach a zimných prípravách
sme vytvorili systém prípravy, ktorý funguje,
dovolím si tvrdiť, na úrovni zahraničných
tréningových centier špecializovaných
na prípravu top svetových jazdcov. Musíš
byť ľahký, čím pomáhaš autu a silný
a vytrvalý, pretože bez posilovačov vydržať
celý pretekársky víkend nie je jednoduché.
Zvládnuť sa to dá, ale akonáhle začne jazdca
bolieť krk, ramená, nohy a iné prestáva
sa stopercentne sústrediť, prichádzajú
drobné chyby. Netrafíš apex v 160-ke
na centimeter presne, brzdný bod z 260ky a zistíš, že niekde sa tam na trati ešte

Určite nie som sám, kto je vďačný
za tvoje spolukomentovanie v štúdiu F1.
Kombinácia melódie stredoslovenského
prízvuku a kompetentného výkladu má
svoje čaro. Na viacerých tratiach F1
si sám jazdil, mám to rád, keď ideš
do detailov.
Ďakujem. Nie som profesionálny
komentátor, na to je Števo Eisele. Ja sa
snažím, ako hovoríš, ponúknuť divákom
pohľad spoza volantu, predovšetkým z tratí
a situácií, ktoré som ako pretekár zažil.
Formula 1 má široké divácke spektrum.
Niekto si ju zapne prvýkrát, niekto len
v nedeľu o 14:00 a niekto ňou žije doslova
celý rok. To, že si pri nej niektorí príjemne
zdriemnu, neberiem osobne .

Michal „Mike“ Krasňaský
Motoršport je vďaka otcovi
neodmysliteľnou súčasťou
jeho života odmalička, detské
vnímanie prešlo časom až
do takmer filozofického
výkladu. Už viac ako 20 rokov
preteká v motokárových pretekoch a seriáloch
v Rakúsku, Nemecku a Taliansku. Svoje nadšenie
preniesol aj na Slovensko, halovým motokáram
dal salónovú podobu a budúcim pretekárom
otvoril rozhľad a cestu k celosvetovej sérii SWS.
Momentálne jazdecké a duševné uspokojenie
nachádza ako jazdec v cupových pretekoch
Inter Cars MX-5 Cup. Roky pracuje v službách
známej mníchovskej automobilky, je otcom
dvoch detí a milovníkom Espressa.

TÝŽDŇOVÁ PÁRTY
NA JADRANE S VIP PRÉMIOU
POSLEDNÝ JÚNOV Ý TÝŽDEŇ SA V INTER CARS NIESOL V ATMOSFÉRE CHORVÁTSKA. SPOLU S PRIBLIŽNE 120
ZÁKAZNÍKMI Z ČIECH A SLOVENSKA SME SA V YBRALI NA VEĽKÚ PÁRTY NA OSTROV KRK, KDE NA NÁS NEČAKALO
IBA LEŇOŠENIE NA PLÁŽI, ALE TIEŽ VEĽA ZÁBAV Y, ATRAKCIÍ A V ÝLETOV! ČO VŠETKO SME SI NA TOMTO
KRÁSNOM OSTROVE UŽILI?

Výlet loďou
Tajana, 150-miestna výletná loď nás spolu
s posádkou priviedla na dva chorvátske
ostrovy. Prvou zastávkou bol ostrov Ráb.
Vylodili sme sa v rovnomennom meste
Ráb, ktoré je miestnym centrom umenia
a kultúry. Mesto je naozaj krásne, o čom
sme sa presvedčili počas jeho prehliadky.
Pokračovali sme návštevou olivových hájov
na ostrove Pag. Samozrejme, najväčšou
atrakciou bola samotná plavba, ktorú sme
rýchlo premenili na párty plavbu, o čo sa
postaral aj Slávo Jurko. Takýto výlet si určite
zopakujeme aj budúci rok!
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Kajaking alebo Volejbalový turnaj
KRK Open
Výlet na kajakoch nám na prvý pokus
nevyšiel, pretože počasie bolo proti. Slávo
však veľmi promptne zorganizoval náhradný
program v podobe volejbalového turnaja.
Jeho aktivitu „ocenili“ najmä jeho protihráči,
ktorí veľmi rýchlo pochopili, že keďže je
Slávo hráč a aj čiarový rozhodca zvaný
jastrabie oko, bude veľmi ťažké ho poraziť.
Našťastie vedenie Inter Cars Slovensko
nemá čas trénovať volejbal, takže sa misky
víťazných váh opäť naklonili na stranu
súperov 

Ale naspäť ku kajakingu. Ten sa našťastie
uskutočnil a všetci účastníci ocenili jeho
skrátenú verziu, pretože to bola naozaj
zaberačka!

Párty v klube VOLSONIS
Ide o jedno z najzaujímavejších miest na
chorvátskom pobreží Jadranského mora,
kde si môžete vychutnať koktejly, živú hudbu
a nočný život. Volsonis je najväčší bar na
ostrove, ktorý sa nachádza v obrovskej
2000-ročnej rímskej stavbe pod zemou,
pôvodne rímskej pevnosti. Na to, aby
objekt sprístupnili, museli vykopať viac

ako 850 sklápačiek zeminy, všetko ručne
a bez moderných technológií. A to sa
niektoré časti Volsonisu nachádzajú pod
morom! Ak sa v tejto úžasnej stavbe máte
možnosť prechádzať, uvidíte staroveké
podzemné veže, chodby, morskú vodu,
krásnu romantickú záhradu, jediné dva
Venušine oltáre na východe Jadranu a iné
zaujímavosti. Prípadne si kliknite na www.
volsonis.hr
No a k párty iba krátko. Čo sa stalo na Krku,
ostane na Krku 

Wakeboard
Keďže vodné lyžovanie bolo naplánované na
druhý deň ráno po párty vo Volsonise, účasť
sa očakávala skôr menšia. 50 nadšených
„lyžiarov“ bolo teda skôr prekvapením
ako očakávaním. Príjemným zistením po
skončení tejto akcie bolo, že vodné lyžovanie
je naozaj pre každého a po piatich či šiestich
úvodných hlavičkách do vody päť metrov po
štarte každý spravil aspoň jedno kolo. Ono
bolo aj lepšie padnúť po piatich metroch,
pretože to bolo na doplávanie k brehu na
skok na rozdiel od toho, keď niekto spadol
po 300 metroch a celú túto trasu musel
preplávať s lyžami v rukách. Zážitkom bolo
určite aj samotné sledovanie pokusov
a pádov a počúvanie príznačných Slávových
komentárov, ktorý celú akciu moderoval.
V tejto kapitole je určite potrebné spomenúť
jedného účastníka, pri ktorom každý
predpokladal, že sa skôr utopí ako si zalyžuje
a napriek veľmi nízkemu kurzu na to, že

padne ešte na štarte prekvapil a ako jediný
zo štartového poľa spravil na prvý pokus
celé jedno kolo! Jozef Patráš, klobúk dole 

Výletné člny
Keďže naši organizátori, chlapci
z Promolandu, majú aj skúšky na
šoférovanie člnov, nedalo sa nevyužiť tento
potenciál a vyčlenili sme si 2 dni, kedy
sme našim hosťom pomohli zatraktívniť
program o celodenný pobyt na krásnych
nedostupných plážach, kde sa dá dostať iba
na člne. A tak sme ráno vozili ľudí na divoké
pláže a večer naspäť. Pri tejto akcii bolo
rozhodne dôležité zapamätať si koľkých ľudí
a hlavne kde sme vysadili, aby sme na konci
dňa nepočítali straty a z neobývaných ostrov
nespravili dočasne obývané.
Výlet s VIP Prémiou na ostrov Krk mal jedno
negatívum. Nedá sa povedať, že sme mali
šťastie na počasie, ale verím, že aj vďaka
pripravenému programu sa účastníkom
výlet páčil a o rok sa stretneme opäť na
ďalšej letnej párty Inter Cars!

POZNAČTE SI DO KALENDÁRA!
Párty na Jadrane vol.2 sa uskutoční
aj o rok v termíne 21.6. - 28.6.2019
Sledujte www.vippremia.sk
2/2018
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S VIP PRÉMIOU

Po Brazílii plnej farieb a temperamentu
tentoraz zablúdia naše cestovateľské
topánky na dychberúci Island, ostrov
sopiek, ľadovcov, vodopádov a divokej
a nedotknutej prírody!
Island je krajinou ostrých kontrastov,
oheň a ľad tu existujú v dokonalej
symbióze, tmavé zimy striedajú slnkom
zaliate letné polnoci. Až 60 % obyvateľov
tohto ostrovného štátu žije v hlavnom
meste Reykjavík, ktoré je najsevernejšie
položeným hlavným mestom na svete.
Práve tu začne naše spoznávanie „zeme
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ohňa a ľadu“. Väčšina zásob teplej vody na
Islande pochádza z horúcich prameňov,
ktoré spolu s horúcou parou používajú
miestni aj na vykurovanie. Práve vďaka
geotermálnemu podzemnému bohatstvu
nájdete na Islande najväčšie banánové
plantáže v Európe. A tak sa aj napriek
vonkajšiemu chladu banánom v skleníkoch
vyhrievaných „zo zeme“ veľmi darí. Počas
našej cesty zamierme aj do slávnych
termálnych kúpeľov Blue Lagoon, kde
budete môcť okúsiť teplo islandskej
podzemnej vody na vlastnej koži. Islandská
príroda má nenapodobiteľný

ráz. V krajine sa nachádza niekoľko
aktívnych sopiek, avšak už mnoho rokov
žiadna nevybuchla. Islandské pohoria
vznikli práve dôsledkom vulkanickej
činnosti. Príroda sa s dychberúcou krajinou
naozaj vyhrala, rozhodne sa ju oplatí vidieť
na vlastné oči!
Bohatý program začneme uvítacou „Viking
Night Party“ spojenou s ochutnávkou
miestnych špecialít, ktoré ponúkajú
množstvo chutí od jahňaciny až po jedlá
morskej kuchyne. Následne nás čaká

DO „ZEME OHŇA A ĽADU“
Predpokladaný termín 1.6. - 9.6.2019
Sledujte stránku VIP Prémie,
bližšie informácie poskytneme čoskoro!

celodenná cesta moster truckmi za Zlatým
trojuholníkom Islandu – vodopádom
Gullfoss, aktívnym gejzírom Strokkur
a slávnym Gejsir, ktorý prepožičal meno
všetkým gejzírom. Pokračovať budeme
do národného parku Thingvellir, ktorý leží
na rozhraní dvoch tektonických platní,
ktoré neúprosne odďaľujú Európu od
Ameriky, a to rýchlosťou až 2 milimetre
za rok. Pre odvážnych je pripravená jazda
na snowmobile, snežných skútroch po
zasnežených vrcholoch sopiek a ľadovcov.

Počas cesty južným pobrežím ostrova
uvidíme pozoruhodnú krajinu plnú sopiek
a vodopádov, ktoré patria k výrazným
črtám Islandu. Poprechádzame sa po
nádhernej čiernej pláži Reynisfjara, kde sa
natáčal seriál Hry o tróny či film Star Wars
a na záver si nenecháme ujsť návštevu
hlavného mesta Reykjavík.
Toto je len malá ochutnávka toho, čo na
Vás čaká počas 6 dní zájazdu, ktorý bude
určite nezabudnuteľným zážitkom!

Pri nákupe dielov pre osobné automobily získavam VIP body pri týchto značkách:
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KVALITNÝ NÁBYTOK
SONIC PRE VAŠU DIELŇU
SONIC JE HOLANDSKÁ FIRMA, KTORÁ VYBAVÍ VÁŠ SERVIS PRÉMIOVÝM
DIELENSKÝM NÁBYTKOM A RUČNÝM A ŠPECIÁLNYM NÁRADÍM.
PROFESIONÁLNE RIEŠENIA SÚ URČENÉ PRE SERVISY A DIELNE,
KTORÉ POTREBUJÚ PRACOVAŤ EFEKTÍVNE A CHCÚ KVALITNÝ,
REPREZENTATÍVNE PÔSOBIACI NÁBYTOK A NÁRADIE.
DIELENSKÝ NÁBYTOK, ZARIADENIE
DIELNE PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK.
Spoločnosť Inter Cars ponúka vysokoodolný
a stabilný dielenský nábytok SONIC, ktorý si
zákazník nakonfiguruje presne podľa svojich
predstáv po jednotlivých komponentoch.
V ponuke sú skrine, regály, stoly, úložné
skrinky, závesné panely, príslušenstvo, ale
aj rôzne varianty pracovnej dosky v rôznych
odtieňoch, materiáloch a rozmeroch, vďaka
ktorým bude mať všetko svoje miesto.
Dielenské skrine sú dôležitou súčasťou
vybavenia priestorov autoservisov,
pneuservisov a dielní. Vybrať si môžete
z rôznych materiálov, veľkostí a modelov.
Dostupné je aj doplnkové vybavenie, deliče
a police presne podľa Vašich potrieb a pre
čo najvyššiu efektivitu uskladnenia a práce.
Široký sortiment SONIC dopĺňajú spodné
skrinky na náradie s dverami, zásuvkami
a doplnkovým vybavením.
Zloženie nábytku je konfigurovateľné vo
viacerých smeroch, takže nábytok sa dá
vyskladať s ohľadom na tvar alebo miesto
pracoviska.
Takto zložený nábytok na mieru
zákazníka v spojení s dielenským vozíkom
s najkvalitnejším náradím je zárukou
profesionálne vyzerajúceho a pre zákazníka
lukratívne pôsobiaceho servisu. Kvalitné
materiály zaručujú dlhodobé používanie.
Kombinácia týchto vlastností pomáha
servisu pracovať efektívnejšie a vytvárať
tak vyšší zisk.
Ponuka dielenských vozíkov s náradím je
dostupná v mnohých variantoch, so sadami
vo výliskoch a každé jedno náradie je
možné dokúpiť pri strate alebo poškodení
zvlášť. Nemôže sa preto stať, že Vám
po čase zostane poloprázdny vozík, ako
býva v servisoch zvykom.
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V prílohe tohto vydania Pneurevue nájdete
Jesennú akciu Inter Cars. Nájdete v nej aj
kvalitný dielenský vozík s mnohými prvkami
a 369 kusmi najobľúbenejšieho náradia
v cene, ktoré uľahčia a zrýchlia Vašu prácu.
Obj. číslo vozíka je 736945 za akciovú cenu
1 150 € bez DPH.

KVALITA MATERIÁLOV
DIELENSKÉHO NÁBYTKU
Na dielenský nábytok je kladený
v každodennej profesionálnej prevádzke
obrovský nápor. Musí byť mimoriadne
pevný, funkčný a ľahko udržiavateľný.
V ponuke Inter Cars nájdete nábytok, ktorý
spĺňa všetky uvedené kritériá.
Mnoho spokojných zákazníkov môže
potvrdiť, že riešenia od firmy SONIC
im pomohli so zlepšením ponúkaných
služieb, zvýšili efektivitu práce a zároveň

zatraktívnili priestory servisu.
Príklad inštalácie nábytku SONIC
u zákazníka Inter Cars v Bratislave:

Cars. Kontakty na špecialistov vybavenia
dielní nájdete na www.vybaveniedielni.sk/
kontakt.

Pre výber produktov navštívte www.sonicequipment.com alebo sa obráťte na svojho
obchodného zástupcu/pobočku Inter

Cenovú ponuku obdržíte obratom a dodanie
tovaru skladom u dodávateľa realizujeme
približne 2 týždne od objednania.

Organizácia práce a evidencie vo Vašom servise.
Automobilový priemysel zažíva v súčasnosti mnoho výziev,
od byrokratických povinností až po rýchly technologický rast.
Pri tomto nápore je dôležité udržať si dôveru zákazníkov vo Váš
servis, čo je možné v prípade perfektne odvedenej práce bez chýb,
nedorozumení či dodržaných termínov.
Obzvlášť na poli telemetrie a elektromobility, t.j. u majiteľa nového
automobilu stoja proti sebe očakávaný potenciál výnosov a rizík
spojených s konkurenciou a investíciami servisu. Štúdia firmy
CarGarantie „Viac profitu vďaka lojalite zákazníkov“ poukázala
na to, že majiteľ nového automobilu v EÚ počas desaťročnej fázy
viazanosti má predajný potenciál 71 600 €, ako aj čistý výnos
na marži v predaji a služieb okolo 4 100 €. Viac ako polovica sa
účtuje za servisné služby.
V súlade so štúdiou, perfektné zorganizovanie procesov
v servisoch zohráva rozhodujúcu úlohu. Inak povedané, správna
kombinácia plánovacích prostriedkov umožňuje efektívny priebeh
prác, takže žiadny čas alebo informácie sa nestrácajú. Riešením
sú jednoduché systémy Eichner zákazkových tabúľ so špeciálne
prispôsobenými farebnými podložkami pre servisy: v závislosti
od typu a rozsahu ich využitia vo Vašom servise sa môžu stať
prehľadným plánovačom zákazníckych objednávok, plánovačom/
evidenciou nákupu, dochádzky a ďalšej evidencie v servise.
Poskytujú dokonalý prehľad o dôležitých informáciách ako sú
termíny, povinnosti, pridelené úlohy, disponibilnosť zamestnancov
a mnohé ďalšie podľa individuálnych potrieb každého servisu.
Produkty Eichner pre organizáciu prác v servise nájdete v Jesennej
akcii Inter Cars, ďalšie v katalógu Inter Cars a tiež na stránkach
výrobcu https://www.eichner-org.de/index.php/en/workshop.

2/2018

21

DIAGNOSTIKA
DELPHI
TECHNOLOGIES
AUTOMOBILOVÉ TECHNOLÓGIE SA V SÚČASNOSTI ROZVÍJAJÚ OVEĽA RÝCHLEJŠIE AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM.
VĎAKA NEUSTÁLE SA ZVYŠUJÚCEMU VÝKONU VOZIDIEL JE MOŽNÉ POUŽIŤ STÁLE VIAC A VIAC NOVÝCH FUNKCIÍ.

Doteraz boli palivový a brzdový systém
plne mechanické, teraz sú starostlivo
integrované s elektronikou podporujúcou
nové funkcie, vrátane hybridizácie
a aktívnych bezpečnostných systémov.
Aby boli nezávislé autoservisy schopné
takéto vozidlá účinne a zároveň so ziskom
opravovať, rozsah a výkon nimi používaných
diagnostických nástrojov musí byť vyšší
a zároveň prispôsobený komplexnosti
týchto elektronických systémov.
STÁLE VIAC A VIAC KÁBLOV
Vezmime si napríklad priemerné súčasné
vozidlo. Nachádza sa v ňom viac ako
280 konektorov umožňujúcich riadenie
výkonu a prenos signálov, 3 100 metrov
kabeláže a charakterizuje ho 300 rôznych
diagnostických parametrov. Zdá sa to
byť veľmi veľa, avšak podľa súčasných
predpokladov sa do roku 2020 počet spojov
zvýši o 25 %, dĺžka káblov dosiahne až 5 000
metrov a počet diagnostických parametrov
vyskočí na ohromujúcu hodnotu 1 000.
SPRÁVNE DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE
Problém disponovania správnym
diagnostickým náradím je preto kľúčový.
Diagnostický nástroj spoločnosti Delphi
Technologies, ktorý je k dispozícii ako
samostatná diagnostická skúšačka,
umožňuje technikom vykonávať úplnú
diagnostiku veľkého počtu modelov
vozidiel rôznych značiek. Diagnostický
softvér má okrem bežne používaného
čítania/odstraňovania poruchových
kódov a opätovného kódovania/aktivácie
komponentov mnoho intuitívnych funkcií,
napríklad:
 ISS (inteligentný skenovací
systém):
ISS skenuje vozidlo
a zobrazuje poruchové
kódy zo všetkých
systémov. To
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umožňuje ušetriť čas a poskytnúť rýchly
prehľad aktuálneho technického stavu
celého vozidla. Za účelom podrobnejšej
analýzy získaných výsledkov užívateľ
po ukončení ISS zvolí príslušný riadiaci
systém.
 ISI (inteligentný identifikačný systém):
ISI identifikuje a automaticky vyberá vo
vozidle namontovaný druh ovládača.

NAJNOVŠIA VERZIA
DIAGNOSTICKÉHO SOFTVÉRU
DELPHI TECHNOLOGIES
PRE OSOBNÉ AUTÁ A ĽAHKÉ
ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ PODPORUJE
68 ZNAČIEK A 1 295 MODELOV
AUTOMOBILOV.
Vďaka tomu je možné vykonať diagnostiku
správnym spôsobom a s príslušnými
parametrami.
 Záznamník skutočných parametrov:
záznamník umožňuje ukladať počas jazdy
parametre v reálnom čase. Po stlačení
tlačidla sa zobrazí konkrétna chyba, ktorú
je potrebné po ukončení testu na ceste
skontrolovať. Záznamník je vybavený
vstavanou pamäťou, takže nie je potrebné
ho pripájať k žiadnemu počítaču.
 Funkcia identifikácie vozidla na základe
jeho čísla VIN: inteligentná funkcia softvéru
DS, vďaka ktorej má užívateľ prístup k číslu
VIN z úrovne diagnostikovaného vozidla.
Zaručuje to automatický výber správneho
modelu a roku výroby vozidla. Vďaka tejto

funkcii je tiež možné stiahnuť kód motora
populárnych modelov automobilov.
 Funkcia podávania správ: užívateľ môže
vďaka integrovanej funkcii podávania správ
vložiť do danej správy konkrétne poruchové
kódy z rôznych ovládačov a zobrazovať grafy
a údaje v reálnom čase, vďaka čomu môže
následne vytvoriť profesionálne a prehľadné
správy pre klientov.
TECHNICKÁ DATABÁZA VOZIDIEL
Služba VTI (Technická databáza vozidiel) firmy
Delphi Technologies, integrovaná v rámci
diagnostického softvéru, ale dostupná aj
samostatne, obsahuje najdôležitejšie servisné
a opravárenské údaje spolu s návodmi
a postupmi pre všetky značky a modely.
Pri používaní diagnostickej skúšačky sa
k nej auto automaticky pripojí, vďaka čomu
môže technický personál vidieť výlučne
informácie súvisiace s vozidlom, s ktorým
pracuje. Tieto cenné údaje umožňujú
technickým pracovníkom rýchlo identifikovať
a uskutočniť aj tú najkomplikovanejšiu opravu,
šetriac pritom čas a peniaze. Avšak bez
ohľadu na to, aký je výkon diagnostických
nástrojov, ako intuitívne a jednoduché je ich
ovládanie, najdôležitejším prvkom pri servise
automobilov je aj naďalej úplné pochopenie
jednotlivých systémov vozidla a techník
nevyhnutných pri ich diagnostike a oprave.
Aj preto firma Delphi Technologies ponúka
komplexný program podpory, ktorý okrem
iného zahŕňa aj odborníkmi vedené kurzy
a školenia, technickú infolinku, podporu
priamo v teréne a informácie dostupné online.
Využite výhodnú ponuku diagnostiky
Delphi v aktuálnej Jesennej akcii:
 Výmena starej diagnostiky ľubovoľnej
značky za novú s ročnou licenciou, obj. č.
PLHSV10546EX + PLHSV10516 za 1050€ bez
DPH.
 Kúpa novej diagnostiky Delphi
DS150, s jednorázovou licenciou, obj. č.
PLHSV10546SW za 1290€ bez DPH.

Akciová ponuka profesionálnych
dielenských lámp od Scangrip

MAG

23€

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

Index IC SG03.5400

45€

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

Index IC SG03.5407

ZONE čelovka

22€

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

Index IC SG03.5426

Dielenská
Rozmery
lampa
DxŠxV (mm)

UNIFORM

I-VIEW čelovka

SLIM

39€

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

Index IC SG03.5612

39€

Vlastnosti ako ZONE vyššie, naviac
dotykový senzor zapnutia a vypnutia,
odolná voči vode a prachu, vyšší výkon.

Index IC SG03.5026

MAG PEN 3

19€

Vrecková lampa v tvare prepisovačky
s pracovným a bodovým svietením,
pogumovaná, magnety zospodu a v klipe.

Index IC SG03.5116

Váha
(Kg)

LED

Lumeny

Výdrž
svietenia

Akumulátor

Doba
nabíjania

IP krytie

Nabíjanie

Teplota
svetla

MAG

272x70x65

0,30

7x SMD LED/
Bodové:
vysokovýkonné
LED

200/75

4h/4h

3.7V/
1800 mAh
Li-Ion

4h

IP20

6000K

UNIFORM

204x89x81

0,32

COB LED/
Bodové:
vysokovýkonné
LED

250/500 /
Bodové: 175

6h/3h,
bodové 3h

3.7V/
3000 mAh
Li-Ion

5h

IP65

6000K

SLIM

252x47x38

0,22

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

5h/2.5h

3.8V/
2800 mAh
Li-Ion

4,5h

IP30

ZONE
čelovka

70x53x118

0,08

COB LED

75/150

5h/2.5h

3.7V/
800 mAh
Li-ion

3h

IP30

I-VIEW
čelovka

130x100x70

0,24

2W COB LED

125/250

6h/3h

3.8V/
1600 mAh
li-polymer

4h

IP65

6000K

MAG
PEN 3

210x55x28

0,11

7x SMD LED/
CREE XP-G2 R5
na vrchu

80/60

2h

3.7V/
750mAh
Li-Ion

1,5h

IP20

6000K

100240V AC
50/60Hz,
výstup 5V
DC/1A

6000K

6000K

Pozrite si videá a produktové pdf listy lámp v špecifikácii produktov na www.vybaveniedielni.sk.
Ponuka platná pre registrovaných zákazníkov spoločnosti Inter Cars. Ceny sú bez DPH vrátane dodania. Platnosť 1.10.2018 - 1.3.2019,
alebo do vypredania akciových zásob. Obrázky sú ilustračné. Právo na zmenu vyhradené.
Plná ponuka vybavenia dielní na www.vybaveniedielni.sk a v našom Megakatalógu.
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AKO JEDNODUCHO
VYLEPŠIŤ SVOJE AUTO
Dnes sa zameriame na možnosti využitia diagnostiky nielen
pri oprave a hľadaní porúch, ale aj pri úprave Vašich vozidiel.
Nebudeme montovať nárazníky, prítlačné krídla ani podsvietenie
podľa vzoru „Rýchlo a zbesilo“, ale pozrieme sa na to, čo dokáže
Vaše auto premeniť takpovediac „ po kábli“. A teda čo sa dá
nastaviť na aute pomocou diagnostických nástrojov.
Ako základ na názorné ukážky nám poslúži Škoda Octavia 3. generácie. Prečo
práve tento model? Vozidlá koncernu VW na platforme MQB sú vybavené
jednotkami, ktoré ponúkajú väčšie množstvo funkcií pre nastavenia. Popísané
možnosti a postupy preto platia aj pre ostatné vozidlá vybavené rovnakými
riadiacimi jednotkami, staršie generácie nemusia poskytovať potrebné funkcie.
Pri konkrétnych funkciách tak nájdete aj poznámku
od akej generácie a akého modelu je táto funkcia
dostupná alebo ako sa líšia jednotlivé
postupy.
A aké úpravy Vášho automobilu sú možné?
Jednotlivé funkcie môžeme rozdeliť
do niekoľkých častí:

•
•
•
•

Osvetlenie
Prístrojový panel
Komfortné zamykanie
Motor

OSVETLENIE
Najviac možností a zaujímavých nastavení ponúka
osvetlenie vášho automobilu, a to najmä od nástupu
generácie Fabia III. Na túto oblasť nastavenia sme sa
zamerali a diagnostika SuperVAG vám prinesie niekoľko
komfortných funkcií nastavenia svetiel na jediný klik myšou.
Nastavíte si tak rýchlo a jednoducho funkcie Corner
(prisvietenie do zákrut) pri hmlových a stretávacích
svetlách, LeavingHome, CommingHome pre pohodlné
nastupovanie a vystupovanie z auta, ale aj nejaké špeciality.
Aké? Napríklad aktivácia zadných svetiel pri dennom
svietení, použitie zníženej intenzity smeroviek ako denné
svietenie (USA) alebo zhasnutie denného svietenia pri
aktivácii smeroviek. Komu by ani tieto funkcie nestačili,
môže svoje bežné žiarovkové svetlá vymeniť za LED
a pomocou SuperVAGu ich prispôsobiť do svojho auta. Tým
sa otvárajú ďalšie možnosti ich nastavenia a aktivácie,
napríklad iba časti LED pre ich funkciu koncového svetla.
Jednotlivé úpravy ponúkajú priamo riadiace jednotky
automobilu a na nastavenie stačí „iba“ správna diagnostika.
24
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Nastavenie svetiel
Výnimkou je zvyšovanie výkonu, pre ktoré potrebujete
chipovací nástroj, napríklad SuperVAG Flash. Aj diagnostika
však musí obsahovať dáta a funkcie pre jednotlivé úpravy.
Naša diagnostika tieto dáta a funkcie obsahuje pre všetky
generácie automobilov koncernu VW vrátane nových
modelov (Škoda Kodiaq a iné).

PRÍSTROJOVÝ PANEL
Aj prístrojový panel si môžete upraviť
podľa svojich preferencií, najmä jeho
displej. Základnou úpravou je jazyk
prístrojového panelu. Tým však jeho
možnosti nekončia a nastaviť a vyvolať si
môžete aj niektoré pokročilé funkcie.
Medzi často žiadané funkcie patria
napríklad aktivácia pretočenia ručičiek
tachometra a otáčkomera po zapnutí
zapaľovania, rovnako ako pri verzii s RS
v znaku.
Pre ozajstných pretekárov je možné
pomocou SuperVAGu nastaviť počítadlo kôl
alebo zobrazenie teploty oleja na displeji
prístrojového panelu. Pre bežných vodičov
je to napríklad deaktivácia zvukovej
signalizácie bezpečnostných pásov. Ich
signalizácia na prístrojovej doske ostáva,
samozrejme, aktívna.

KOMFORTNÉ ZAMYKANIE
Ďalšou, avšak ani zďaleka nie poslednou
časťou automobilu, ktorú si môžete
prispôsobiť podľa seba, je zamykanie
a všetko s ním súvisiace. Napríklad
potvrdenie zvukovým signálom alebo
smerovkami, že došlo k uzamknutiu
auta, automatické zamykanie auta nad 15
kilometrov za hodinu a podobné detailné
funkcie. K zamykaniu patrí aj otváranie
a zatváranie batožinového priestoru.
Pomocou diagnostiky a jej komfortnej
funkcie si ľahko aktivujete zatváranie
kufra pomocou diaľkového ovládača.

MOTOR
Na motore, bez ďalších mechanických
úprav, môžete vykonávať dve základné
úpravy. Prvou z nich je úprava výkonu
motora pomocou zmeny softvéru
v riadiacej jednotke motora. Na túto
zmenu je potrebný nástroj na čítanie
a zápis SW a vlastnú úpravu obsahu
pamäte. Ako sme už spomenuli, ide
napríklad o nástroj SuperVAG Flash
a nadväzujúce služby HR Carsoft, kedy
na základe prečítaného obsahu pamäte
vo Vašej riadiacej jednotke bude obsah
upravený a túto úpravu je možné opäť
zapísať do riadiacej jednotky.
Druhou často žiadanou úpravou je
Deaktivácia funkcie Štart-Stop. Tá je
možná pri každom naštartovaní motora
vypínačom z miesta vodiča. Pokiaľ tento
pravidelný rituál vodiča obťažuje, funkciu
je možné vypnúť v riadiacej jednotke
zbernice CAN (gateway) komfortnou
funkciou „Daktivácia Start/Stop“. Túto
funkciu je v prípade potreby, samozrejme,
možné opäť zapnúť.

Komfortné funkcie - svetlá

MYSLÍTE SI, ŽE JE UVEDENÝ ZOZNAM VYLEPŠENÍ
VÁŠHO AUTA KOMPLETNÝ? ZĎALEKA NIE!
Pozrite sa napríklad na možnosti nastavení automatického zatvárania okien
a strešného okna v daždi alebo zastavenie stieračov pri otvorenej kapote,
platné pre MQB platformu (Octavia III, Fabia III, Rapid, Golf VII, Polo VI, Leon
III, Ibiza V a iné).
S diagnostikou SuperVAG stačí v prispôsobení zakliknúť iba niekoľko
parametrov a môžete nastaviť napríklad:
 automatické zatváranie okien a strešného okna v zaparkovanom aute
v prípade dažďa,
k
 arbónové pozadie na farebných prístrojových paneloch,
d
 odatočné šetrenie stieračov po ostriekaní skla,
a
 ktivácia možností zatvorenia okien pri vypnutom zapaľovaní,
 vyladenie funkcie corner, prisvietenie do zákrut hmlovými svetlami,
s
 klopenie zrkadiel po uzamknutí auta,
 výstražné blikanie 3 brzdových svetiel pri núdzovom brzdení,
s
 ignalizácia 3 brzdovými svetlami zle zatvorených dverí kufra,
p
 očet bliknutí smeroviek pri krátkom stlačení páky smerových svetiel,
 funkcia a nastavenie jednotlivých svetiel,
a
 mnohé iné.
Funkcie, ktoré oceníte v lete, kedy máte často pootvorené okná alebo strešné
okno a prekvapí Vás dážď. Naviac si ukážeme, ako jednoducho nastaviť
deaktiváciu stieračov pri otvorenej kapote motora. Platné pre vozidlá MQB
(viď vyššie v úvode článku).

ZATVORENIE OKIEN STREŠNÉHO OKNA V DAŽDI
(Je dôležité mať elektricky ovládané svetlá a dažďový senzor).
Najprv skontrolujte, či je aktivovaný dažďový senzor:
 Kontrola v kódovaní v riadiacej jednotke Elektrický centrálny rozvod –
adresa 09,
 v niektorých prípadoch je možné nastaviť aj ručne v menu displeja Panelu
rádia.
2/2018
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Zmena kódovania v riadiacej jednotke
Elektrický centrálny rozvod – adresa 09
1. Nadviažte komunikáciu s riadiacou
jednotkou Elektronický centrálny
rozvod (09).
2. V menu zvoľte funkciu Kódovanie.
3. Vyberte položku Dažďový senzor.
4. Kliknite na Zápis zmeny.
Zmena prispôsobenia v riadiacej jednotke
Elektronický centrálny rozvod – adresa 09
1. Nadviažte komunikáciu s riadiacou
jednotkou Elektronický centrálny
rozvod (09).
2. V menu Príkazy komunikácie
zvoľte funkciu Procedúra login, zvoľte
Sprístupnenie funkcií prispôsobenia
a potvrďte OK.
3. V menu Príkazy komunikácie zvoľte
funkciu Prispôsobenie, zvoľte položku
Kontrola prístupu 2: Zatváranie v daždi,
zapnúť/vypnúť nastavte aktívny,
potvrďte uloženie novej hodnoty
a kliknite na ikonu ďalší.
4. V menu Príkazy komunikácie zvoľte
funkciu Prispôsobenie, zvoľte položku
Kontrola prístupu 2: Zatváranie v daždi,
spôsob nastavte permanent (trvale),
potvrďte uloženie novej hodnoty
a kliknite na ikonu ďalší.
5. V menu Príkazy komunikácie zvoľte
funkciu Prispôsobenie, zvoľte položku
Kontrola prístupu 2: Zobraziť v menu
panelu rádia: Zatváranie v daždi
nastavte aktívne, potvrďte uloženie
novej hodnoty. Hotovo, nastavené.
Teraz je nutné vykonať reset panela
do továrenského nastavenia a nové
nastavenie v paneli rádia:
1. Stlačte vo vozidle tlačidlo CAR
(AUTO) na spodnej pravej strane
hlavnej obrazovky a stlačte set-up
(nastavenie), zvoľte panel Nastavenie
z výroby (posledná položka v zozname).
2. Na obrazovke Nastavenie z výroby
vyberte možnosť Zrušiť nastavenie
zrkadla a stierača, stlačte panel Reset.
Panel je resetovaný a je nutné
donastaviť aktivované parametre.
1. Stlačte tlačidlo CAR (AUTO)
na spodnej pravej strane obrazovky
a stlačte set-up (nastavenie).
2. Stlačte tlačidlo otváranie
a zatváranie a zaškrtnite políčko
Automatické zatváranie v daždi.
3. Uistite sa, že nastavenia pre všetky
ďalšie možnosti a funkcie (najmä
pri otváraní a zatváraní) sú vhodné
a neboli zmenené procesom obnovenia
továrenského nastavenia.
4. Ukončite menu.
26
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Automatické zatváranie strešného okna.
Test a prevádzkový postup
1. Uistite sa, že páčka stierača je
v polohe detekcie dažďa (poloha 1)
a svetlomety sú prepnuté do polohy
Auto.
2. Otvorte jedno alebo viac okien,
respektíve strešné okno a opustite
alebo zamknite vozidlo pomocou
diaľkového ovládača alebo KESSY.
3. Počkajte minútu alebo dve
a nastriekajte vodu na snímač dažďa
(čelné skole uprostred hore).
4. Otvorené okná alebo strešné okno
by sa mali zavrieť.
Ďalším znakom tohto vylepšenia je, že
pokiaľ okná ostanú otvorené dlhšiu dobu
(obvykle cez noc) bez dažďa alebo zásahu,
automaticky sa po určitej dobe zatvoria.

ZASTAVENIE STIERAČOV PRI
OTVORENEJ KAPOTE
1. Nadviažte komunikáciu s riadiacou
jednotkou Elektronický centrálny
rozvod (09).
2. V menu Príkazy komunikácie
zvoľte funkciu Procedúra login, zvoľte
Sprístupnenie funkcií prispôsobenia
a potvrďte OK.
3. V menu Príkazy komunikácie zvoľte
funkciu Prispôsobenie, zvoľte položku
stierače čelného skla: Zastavenie
stieračov pri otvorenom kryte motora
a nastavte: aktívny.
4. Potvrďte uloženie novej hodnoty.
Funkcia je aktívna po spustení
stieračov a otvorení kapoty motora.
Ukázali sme si iba niektoré príklady
z možných nastavení, ktoré Vám
môžu spríjemniť používanie auta.
Tento zoznam však nie je úplný a ani
byť úplný nemôže. Spolu so vznikom
nových modelov v koncerne pribúda
aj množstvo a možnosti nových

riadiacich jednotiek. Spolu s novými
dátami pre tieto jednotky tak vyvíjame
aj nové komfortné funkcie, vďaka
ktorým je nastavenie riadiacej jednotky
v SuperVAGu hračkou.
Praktické postupy a ukážky vybraných
nastavení SuperVAGu nájdete
na našom YouTube kanáli.
Novinka v SuperVAGu, vyskúšajte
zdarma špecializované funkcie:
Diagnostika SuperVAG sprístupnila
možnosť využitia niektorých online
funkcií bez nutnosti zakúpenia plnej
licencie. Jedná sa napríklad o funkcie
na programovanie diaľkových
ovládačov a kľúčov, korekcie kilometrov,
aktualizácie SW riadiacich jednotiek,
reset airbagových jednotiek a mnohé
iné. Popri nových online funkciách
tieto zostávajú aj naďalej štandardne
dostupné v bežných licenciách VIN-R,
SPEED, FLASH.
Zaujali Vás funkcie diagnostiky
SuperVAG? Chceli by ste využívať
programovanie funkcií automobilu
niekoľkými jednoduchými klikmi myšou
vďaka tzv. „komfortným funkciám“? Ak
áno, sledujte naďalej náš diagnostický
seriál pripravovaný v rámci úzkej
spolupráce spoločností Inter Cars
a SuperVAG! Ak sa chcete dozvedieť
o používaní a rozsiahlych možnostiach
diagnostiky SuperVAG viac, požiadajte
Vášho obchodného zástupcu o školenie
SuperVAG.
V prípade, ak ešte nie ste majiteľmi
diagnostiky SuperVAG, pozrite si
aktuálnu Jesennú akciu Inter Cars
na strane 18., kde nájdete okrem
akciovej ponuky VAG PRO USB a VAG
RESTART aj výhodnú ponuku na VAG
COMFORT VW s PSA s aktualizáciami
do 31.12.2019 a ďalšími benefitmi
za cenu len 880 € bez DPH!

NOVÉ KOMPRESORY
V AKCII INTER CARS
PROFESIONÁLNE PIESTOVÉ KOMPRESORY EVERT
3

• Všetky diely vyrobené v EU

4

• Široká škála modelov
• Nádoby od 100 L do 900 L
2

• Výkon motora od 2,2 do 15 kW
• Kapacita od 330 do 2500 L/min
• Max. tlak do 10, alebo do 14 bar

1

1

Filter + regulátor + dve rýchlospojky

2

Kovová mriežka, otvorená štruktúra, remenica
so širokými lopatkami pre účinné chladenie

3

Nový agregát s vyššou kapacitou pri nižších
otáčkach, integrovaný chladič pre zníženie
teploty stlačeného vzduchu

4

Tlakový vypínač Condor vysokej kvality s
tepelnou ochranou

PRIEMYSELNÉ SKRUTKOVÉ KOMPRESORY EVERT
• Najvyššia spoľahlivosť aj počas sezóny
2

• Široká škála modelov
• Nádoby od 200 L do 500 L
• Výkon motora od 2,2 do 30 kW
• Kapacita od 240 do 4000 L/min

3

• Max. tlak do 8, do 10, do 13 bar

1

• Voliteľné: vysúšač vzduchu
4

(vhodný pre servisy a lakovačov).
1

Tichá nepretržitá prevádzka, nízke náklady

2

Multifunkčný digitálny displej s ovládaním

3

Voliteľné: integrovaný vysúšač vzduchu

4

Certifikované nádoby pre trh EÚ

Rozšírená záruka na 3, alebo 5 rokov je podmienená dodržaním podmienok používania a predpísanej údržby. Viac na www.vybaveniedielni.sk/servis .

KALIBRÁCIA KAMIER A RADAROV SYSTÉMOV ADAS
Radar ďalekého dosahu cca 250m:
Adaptívny tempomat

Kamera cca 80m:
Rozpoznávanie
cestných značiek
Asistent pruhov
Výhľad 360°
Výhľad 360°
▼

Asistent parkovania

Radar krátkeho/dlhého
dosahu cca 20m:
Signalizácia
predchádzajúceho
automobilu
▼

LIDAR cca 150m:
Núdzové brzdenie
Detekcia chodcov
Protikolízny systém
Asistent parkovania
Systémy ADAS (Advanced
Driver Assistance Systems)
boli navrhnuté tak, aby pomáhali
zabezpečiť bezpečnosť a komfort
jazdy. Okrem iného plnia funkcie
automatického núdzového brzdenia,
asistenta riadenia rýchlosti, sledovanie
jazdného pruhu, detekciu chodcov
a identifikáciu dopravných značiek.
V súčasnosti sa aj na slovenskom trhu
zvyšuje podiel automobilov s rôznymi
úrovňami systémov ADAS. Možnosť
servisovať a kalibrovať ADAS v každom
aj neznačkovom autoservise je možné
po dokúpení kalibračných sád ADAS pre
geometriu alebo diagnostiku napríklad
od spoločností BOSCH alebo TEXA, ktoré sú
v zapracovaní tejto technológie do svojich
univerzálnych produktov najďalej.
V nasledovných riadkoch sa zameriame
na prácu s ADAS od firmy TEXA, ktorá
vytvorila kompletnú, modulárnu

▲
Monitorovanie mŕtveho
bodu, Varovanie kolízie
vzadu

Nástroje TEXA
umožňujú presné
obnovenie správneho fungovania
systémov ADAS, vykonávanie statických
a dynamických kalibrácií s pokrytím
širokej databázy značiek osobných
a nákladných automobilov ako napríklad:
ALFA ROMEO, BMW, CHEVROLET, FIAT, JEEP,
KIA/HYUNDAI, HONDA, INFINITI, LEXUS,
MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN,
OPEL, RENAULT/SMART, SUBARU, TOYOTA,
VOLKSWAGEN GROUP, VOLVO, IVECO, MAN,
RENAULT TRUCK, SCANIA, VOLVO TRUCKS.

Radar ďalekého dosahu cca 250m:
Adaptívny tempomat

a viacznačkovú ponuku, ktorá dokáže
reagovať na požiadavky všetkých
profesionálnych autoservisov vrátane tých,
ktoré sa špecializujú na výmenu predných
skiel a tiež klampiarov. Ponuku možno
rozdeliť do nasledovných častí:
1. RCCS (Radar and Camera Calibration
System) - Sada pre kalibráciu kamery
a radaru
2. CCS (Camera Calibration System) Sada pre kalibráciu kamery
3. Kalibrácia radarov s mŕtvym bodom
4. K
 it ADAS TRUCK – Sada ADAS pre
nákladné automobily

Kalibračné nástroje TEXA spolupracujú
so všetkými diagnostikami so softvérom
IDC5. Softvér IDC5 obsahuje „Karty pomoci”
pre jednotlivé automobily, vďaka ktorým
postupujete jednoducho krok za krokom vo
všetkých stupňoch kalibrácie.

RCCS, multifunkčná a viacznačková sada na kalibráciu kamier a radarov
RCCS (Radar and Camera Calibration
System) je kompletná a profesionálna sada
TEXA, pomocou ktorej vykonáte všetky
operácie spojené s kalibráciou kamier
a radarov určených predovšetkým pre
karosárske dielne, dielne špecializujúce sa
na výmenu skiel a ďalších univerzálnych
servisov. Takéto technologicky vyspelé
riešenie umožňuje umiestnenie
a používanie RCCS extrémne jednoducho
a s absolútnou presnosťou.
Systém RCCS sa používa v kombinácii
s bočnými rohožami pre 360° kamery,
kalibračným panelom pre zadné kamery
a radarovým zariadením s mŕtvym bodom.
Modulárna konštrukcia RCCS umožňuje
servisu voľbu len tých panelov, ktoré bude
využívať.
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RCCS je všestranný, pretože môže byť
použitý spolu s ďalšími riešeniami pre
kalibráciu radarov a spätných kamier.
Tie vám poskytnú komplexné riešenie
pre prácu s elektronickými asistenčnými
systémami vodičov ako napríklad:

- predchádzanie kolíziám pri cúvaní
- asistent pre zmenu jazdného pruhu
- adaptívny tempomat
- pomoc pri parkovaní
- rozpoznávanie dopravných značiek
- sledovanie mŕtveho uhla
- systém Night Vision
- kamera 360°

CCS, sada na kalibráciu viacerých značiek
V minulosti v prípade praskliny alebo
poškodenia čelného skla stačila iba
jednoduchá výmena. V automobiloch
s ADAS je po výmene čelného skla
potrebné obnoviť správne nastavenie
v skle integrovaných kamier, pretože sú
zodpovedné za špecifické funkcie
podpory vodiča.
Systém CCS (Calibration Camera) bol
navrhnutý tak, aby vyhovel špecifickým
potrebám každého servisu. Skladá
sa z pevného držiaka, na ktorom sú
umiestnené panely pre konkrétne značky.
CCS je skvelé riešenie pre dielne, ktoré
nemôžu natrvalo vyčleniť/vytvoriť
stálu kalibračnú stanicu vo svojej dielni.
Po dokončení kalibrácie možno celú
konštrukciu demontovať a odložiť na
voľné miesto.

Panely pre kalibráciu kamier CAR
Panely sú kompatibilné pre použitie s RCCS aj CCS.

MERCEDES
NIGHT VIZION

KIA/HYUNDAI Typ 2
FIAT 500X
JEEP RENEGADE

MERCEDES
Typ 1

MERCEDES
Typ 2

TOYOTA
Typ 1

MERCEDES

TOYOTA
Typ 3-2

HONDA

HONDA
Typ 2

VAG

MAZDA

MITSUBISHI

MAZDA
Typ 2

VAG
NISSAN

NISSAN/INFINITI

VAG

RENAULT/SMART

Na stránke výrobcu TEXA www.texa.com/adas si môžete pozrieť široký
a neustále aktualizovaný rozsah pokrytia prípravkov ADAS pre jednotlivé
značky automobilov.

ALFA GIULIA

SUBARU

Špecialisti pre vybavenie dielní:

V ponuke Jesennej akcie vybavenia dielní nájdete aj ponuku TEXA ADAS TEX S12610 za cenu 2 190 € bez DPH, ako aj TEXA RCCS - kalibračnú sadu
- TEX S12613 za cenu 6 290 € bez DPH. V prípade, že chcete vykonávať
kalibráciu diagnostikou/geometriou od BOSCH, akciovú ponuku nájdete
rovnako v Jesennej akcii vybavenia dielní Inter Cars.

Západ, Žilina, Prievidza:

V TEXE vyškolení špecialisti pre vybavenie dielní Inter Cars pre Váš
región Vám radi poradia vo veci systémov ADAS a prispôsobia ponuku
požiadavkám Vášho servisu.

Východ: Tibor Zentko >> 0905 656 325

Jozef Kostolník >> 0907 983 842
Stred: Adrián Pavelek >> 0905 998 720
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AKO SPRÁVNE TESTOVAŤ A DOBÍJAŤ
AKUMULÁTORY NIELEN V SERVISE
POSTRACHOM VODIČA A JEHO SERVISU JE, KEĎ AUTOMOBIL NENAŠTARTUJE. VTEDY UŽ PRACUJÚ EMÓCIE A ŤAŽKO SA
VYSVETĽUJE, ŽE PRÍČINOU JE ZANEDBANÁ ÚDRŽBA. JEDINÝM RIEŠENÍM JE PREVENCIA A KONTROLA.

Všetky súčasné automobily majú podstatne
vyššie nároky na svoju elektrickú sústavu
ako kedykoľvek predtým. Narastá
počet riadiacich jednotiek, množstvo
komfortných systémov ako klimatizácia,
ohrievanie skiel, sedačiek, volantu a ďalšie.
Tieto sa pomaly stávajú samozrejmosťou
v každom aute. Spomenuté trendy zvyšujú
rozpor medzi modernými a sofistikovanými
systémami na jednej strane a zdrojom
energie potrebnej pre ich činnosť na strane
druhej. Zdrojová zložka potrebnej
elektrickej energie má 2 časti, alternátor
a akumulátor. Alternátor svojou regulačnou
časťou ako-tak drží krok, ale akumulátor
pochádza ešte z raných čias vedy
a metódou pokus-omyl boli "vynájdené"
dva prvky, ktoré dokážu uložiť a spätne
vydať elektrickú energiu. Na trhu sú síce
nové typy akumulátorov ako bezúdržbové,
AGM, gelové a iné, ale stále sa jedná
o chemickú reakciu medzi olovom a sírou.
Trochu netradične tu ponúkame nie
najnovší výdobytok techniky, ale základný
diagnostický prístroj, ktorého parametre,
funkcie a profesionálne vyhotovenie
bohato postačujú na základnú diagnostiku
akumulátora a alternátora. Nespornou
výhodou je, že výsledok v prehľadnej
forme viete aj vytlačiť pre zákazníka. Ako
každý diagnostický prístroj však potrebuje
k správnym záverom ešte Vaše vedomosti
a skúsenosti. Preto uvádzame niekoľko
praktických rád a postrehov.
TESTER AKUMULÁTOROV A DOBÍJANIA
MAGNETI MARELLI 007950006900
Pre korektnosť merania je napájaný
pribalenými tužkovými baterkami. Meranie
viete vykonať aj priamo v automobile.
Výnimkou sú akumulátory s vlastnou
riadiacou jednotkou, ktorá Vás jednoducho
nepustí do testovania. V menu si môžete
nastaviť český jazyk. Po voľbe testovania
alebo dobíjania akumulátora Vás nápoveda
vedie krok za krokom k výsledku. Pri voľbe
typu akumulátora pojem "pravidelná
kvapalina" znamená klasický akumulátor
s elektrolytom, ostatné typy sú
zrozumiteľné. Prístroj Vás vyzve k voľbe
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normy štartovacieho prúdu. Pracuje so
všetkými bežnými normami, takmer vždy
si vystačíte s EN, ktorá je na všetkých
bežných akumulátoroch aj s príslušnou
hodnotou štartovacej kapacity. Jej hodnotu
si nastavíte šípkami smerom nahor
alebo nadol. Výsledok testu sa zobrazuje
na malom displeji a viete ho vytlačiť aj
na vstavanej tlačiarni. Na protokole máte
všetky potrebné údaje ako dátum, čas,
firmu, napätie na svorkách, nastavený
požadovaný štartovací prúd, dosiahnutý
štartovací prúd, štartovací výkon, stav
nabitia v % a slovné vyhodnotenie: dobrá,
nabiť, chybná vymeniť, skrat článku.
TEST AKUMULÁTORA
Pri posudzovaní testovaného akumulátora
je potrebné mať na zreteli spôsob merania
tejto triedy testerov - bezzáťažových.
Testovací prúd je na úrovni 5A a algoritmus
prístroja prepočítava výsledky na hodnotu
nastaveného štartovacieho prúdu
testovaného akumulátora podľa príslušnej
normy, ktoré sú na úrovni stoviek ampérov.
Relevantné výsledky preto môžeme
očakávať iba ak je akumulátor v ustálenom
režime. To znamená, že niekoľko hodín
nebude nabíjaný ani vybíjaný. Optimálna
doba je 12 hodín, minimálna 2 hodiny. Tieto
podmienky stačia na prvotné posúdenie
stavu akumulátora. Ak potrebujeme
rozhodnúť o reklamácii akumulátora alebo
o jeho ďalšej použiteľnosti v prevádzke,
musí nasledovať nabitie do znakov
plného nabitia, 12-hodinové ustálenie
a ďalší test. Ak by ste mali možnosť
porovnať tieto výsledky so starším
a kvalitnejším záťažovým testerom,
prípadný rozdiel medzi nimi napovedá
o prítomnosti sulfátov v platniach
akumulátora čo znamená, že akumulátor
bol dlhší čas v nenabitom stave. A teda ak
bezzáťažový tester vyhodnotí akumulátor
ako chybný, ešte to tak nemusí byť. Aj
naopak, za istých okolností akumulátor
vyhodnotený ako dobrý už v automobile
s vyšším počtom najazdených kilometrov
nemusí spoľahlivo štartovať. V týchto
prípadoch Vám môže pomôcť vedomosť,
že akumulátor je iba plastová krabica,

do ktorej sa ukladajú elektróny počas
celej doby jazdy automobilu, aby boli
k dispozícii počas niekoľkých sekúnd pri
jeho štarte. Nie je v ňom žiadne zariadenie,
nič pohyblivé, čo by sa mohlo pokaziť. Ak
to funguje na začiatku, funguje to dlho.
Jedná sa iba o chemickú reakciu medzi
kyselinou sírovou a olovom. Nič odolnejšie,
spoľahlivejšie a výkonnejšie doposiaľ nikto
nevymyslel.
PONÚKAME EŠTE JEDNU POMÔCKU:

stav
nabitia

kľudové
napätie

100%

12,8V

90%

12,7V

80%

12,6V

70%

12,5V

60%

12,4V

50%

12,3V

0%

11,9V

UVEDENÝ PRÍSTROJ ODMERIA AJ NAPÄTIE
NA SVORKÁCH. ZA PODMIENOK, ŽE JE
AKUMULÁTOR V USTÁLENOM STAVE,
HODNOTY:
▪ nad 12,9V znamenajú prebíjanie,
▪	12,5V znamená, že akumulátor je nutné
nabiť do znakov plného nabitia,
▪	pod 12,3V - tvoria sa sulfáty a dochádza
k pomalej deštrukcii,
▪	pod 11,9V - akumulátor je úplne vybitý,
po krátkom čase dochádza k deštrukcii.
70 % kapacity akumulátora znamená
v našich zemepisných šírkach spoľahlivé
štartovanie v lete aj v zime. Pod túto
hodnotu by sa nemal stav akumulátora
nikdy dostať.

TEST DOBÍJANIA
Ak v menu zvolíte test elektrickej sústavy,
prístroj Vás bude navádzať na ďalšie kroky,
aby vyhodnotil základný stav elektrickej
sústavy (či je napätie dobíjania akumulátora
v správnom rozsahu). Dokáže vyhodnotiť tiež
jeho zvlnenie, a teda chybu regulátora napätia.
Je to iba základné otestovanie funkčnosti
dobíjania, príčinu už musíte hľadať inak.
Dnešné automobily sa v zimnom
období po zapnutí všetkých spotrebičov

komfortných systémov dostávajú z úrovne
14,4V blízko k 12,8V. To znamená, že
do akumulátora sa už nič neukladá, všetka
energia z alternátora sa spotrebuje.
Pripočítajme k tomu fakt, že za priaznivých
podmienok sa do akumulátora vráti späť
energia vynaložená pri štarte po 60
kilometroch jazdy. Automobily u nás
najazdia denne "30 kilometrov s piatimi
štartmi". Kontrola a prípadné nabitie
nabíjačkou sa, samozrejme, nekoná.
Za týchto podmienok aj ten najlepší
akumulátor vydrží maximálne 1,5 roka.

Pri týchto jednoduchých počtoch je isté, že
nabíjačka a dobrý tester akumulátorov sú
vo Vašej výbave nevyhnutné.

Využite možnosť výhodného
nákupu testera akumulátorov
od Magneti Marelli v rámci
aktuálnej Jesennej akcie vybavenia
dielní za cenu 179 € bez DPH,
skladom v Inter Cars!

MAGNETI MARELLI tester
akumulátora
- digitálny tester s tlačiarňou pre 12V,
- test dobíjania a hodnoty úbytku napätia,
meria aktuálne napätie, štartovací prúd,
grafické a % zhrnutie stavu akumulátora.
- Odporúčania (dobiť/vymeniť/zlý).

179 €

Index IC: 007950006900
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AKO SPRÁVNE NAŠTARTOVAŤ AUTOMOBIL

SO „ZAMRZNUTÝM“ AKUMULÁTOROM.
Najčastejšou príčinou zlyhania akumulátora býva sulfatácia. K tej dochádza, keď batéria nie je dlhodobo dobíjaná.
Niekedy stačia len 3 mesiace a plne dobitý akumulátor bez údržby je úplne vybitý. Zároveň však platí, že mráz znižuje
kapacitu samotného akumulátora, čím sa zvyšuje vnútorný odpor. Oba javy majú výrazný vplyv na výkon akumulátora
pri štarte auta. V prípade oboch javov, prípadne ich kombinácii, býva bežne dodávaný výkon nedostatočný. Vtedy
je potrebné siahnuť po novom akumulátore alebo ekonomickejšie a ekologickejšie, akumulátor zachrániť štartom
automobilu so štartovacím boostrom a jeho následným dobitím.

Pri použití štartovacieho boostra
odporúčame dodržiavať nasledovné
pravidlá:
▸	Neštartujte chybný akumulátor, lebo
energia z boostra sa v ňom zbytočne
„stratí“.
▸	Skontrolujte čistotu a pevný kontakt
pripojenia na silových svorkách
akumulátora automobilu.
▸	Pred spustením pomocného štartu
„oživte“ akumulátor pripojením
na zvýšený nabíjací prúd po dobu 10 15 minút.
▸	Následne spustite podporu štartu
a štartujte ideálne 3 - 5 minút.
▸ Ak po tomto pokuse motor
nenaskočí, urobte pauzu na približne 2 5 minút.
▸ Pred opätovným štartom opäť
akumulátor „oživte“ a opakujte postup.

Firma CHICAGO PNEUMATIC uviedla na trh
prevratnú novinku v oblasti pomoci pri štarte
automobilov v zimnom období, a to tak

osobných, ako aj nákladných s 24V sústavou.
Jej prínos je v tom, že používa najnovšiu
kondenzátorovú technológiu akumulovania
elektrickej energie. V štartovacích boostroch
CP90600 (12V aj 24V sústavy) a CP90500
(12V sústavy) boli použité najnovšie
vysokokapacitné kvalitné kondenzátory,
vďaka ktorým sa rozhodol výrobca poskytnúť
na boostre 5-ročnú záruku pri používaní
v súlade s návodom na obsluhu.
Nové riešenie odstráni dva základné
nedostatky doterajších tradičných
boostrov:
Malý 20Ah akumulátor a elektronika
▸	
boostra poskytujú dodatočnú energiu
aj veľkému akumulátoru v automobile,
ktorý má zníženú štartovaciu kapacitu
v dôsledku nízkej teploty v zimnom
období. K naštartovaniu motora je
potrebný veľký prúd, 2 L vznetový motor
potrebuje približne 700 A na štartovanie.
▸	Aj samotný akumulátor boostra si
vyžaduje udržiavanie v nabitom stave.
Zo skúseností vieme, že na toto sa
často zabúda s priamym dôsledkom
- po nasledujúcom lete bol booster
nefunkčný.
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Štartovací booster CP90500 nájdete
v našej Jesennej akcii a katalógu pod
objednávacím číslom 8941090500
za cenu 669 € bez DPH. Verziu pre 12V
aj 24V CP90600 v Inter Cars kúpite
pod objednávacím číslom 8941090600
za cenu 1 290 € bez DPH.

Nová technológia poskytuje vysoké
úžitkové vlastnosti:
▸ extrémne vysoký prúd, špičkový 9000
A (CP90500) a 16000/8000 A (CP90600)
▸	dvojitá ochrana proti prepólovaniu
▸	rýchle nabíjanie pre 12V (CP90500)

Megakatalóg vybavenia dielní
Špeciálna 437-stranová publikácia, určená pre široké spektrum
profesionálov nielen z automobilového, priemyselného
a poľnohospodárskeho odvetvia. Zaujme všetkých, ktorí sa
každodenne venujú opravám, výrobe, ako aj montážam a chcú
získať poznatky o najnovších technológiách
a riešeniach v automobilovej technike. Katalóg
je zložený z dvoch sekcií - slovenskej a anglickej.
Obsahuje produkty, praktické informácie
a služby. Katalóg je k dispozícii v elektronickej
verzii na www.vybaveniedielni.sk/na_stiahnutie.
Tlačenú verziu si môžete zakúpiť v Inter Cars
za 1€ s DPH pod obj. č. :KATALOG GE ICSK 2018
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a 12/24V (CP90600) systémy
▸	1,6m/50mm2 medené káble dĺžky
1900mm, veľké medené svorky
▸	milión cyklov kondenzátorov
▸	prvotné nabitie za 6 hodín, opätovné
nabitie po štarte do 30 sekúnd
z bežiaceho motora
▸	nabíjanie DC 12V & AC 220V
▸	zabudovaná náhradná poistka proti
preťaženiu
▸	jednoduchá obsluha - piktogramami
vyznačený pracovný postup na boostri
▸	čitateľný displej zobrazuje dobitie
kondenzátorov

Megakatalóg vybavenia dielní pre LKW
Potrebujete viac techniky pre nákladné automobily? Obráťte
sa na vášho obchodného zástupcu Inter Cars, alebo si prezrite
108-stranový katalóg produktov, praktických
informácií a služieb pre LKW. Katalóg
je k dispozícii v elektronickej verzii na
www.vybaveniedielni.sk/na_stiahnutie.
Tlačenú verziu si môžete zakúpiť v Inter
Cars za 1€ s DPH pod obj. č.:
KATALOG GE ICSK LKW 2018
CESTA K VYŠŠÍM ŠTANDARDOM

VYBAVENIE DIELNÍ
PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
2018/2019
ZAVESENIE, PODVOZOK, KAROSÉRIA, MOTOR, KOLESÁ, DIAGNOSTIKA
WWW.VYBAVENIEDIELNI.SK

GEOMETRIA BUTLER
TALIANSKA KVALITA OVERENÁ ČASOM
Firma Butler je taliansky dodávateľ
servisnej (garážovej) techniky
s dlhoročnými skúsenosťami
v oblasti geometrií, zdvihákov,
pneuservisných setov, brzdových
stolíc a ďalšieho vybavenia pre
autoservisy a pneuservisy.

3D geometria
SLIM

3D Geometria od firmy Butler je pre
všetkých, ktorí chcú ponúkať profesionálne
meranie podvozku áut. Meranie je veľmi
rýchle pri modeloch bez kompenzácie aj
s kompenzáciou. Tá spočíva v posunutí auta
o 30 stupňov dozadu a späť a celý úkon
trvá iba niekoľko sekúnd, pričom keď nie je
možné z technických príčin auto posúvať,
stačí ho pridvihnúť a spraviť na každom
kolese pootočenie zvlášť.
Meranie uhla záklonu vytáčaním volantu
bez čakania a najnovšia technológia
kamier zaručujú pri dodržaní správneho
postupu presné meranie bez výchyliek.
Intuitívny program, ktorý na každý krok
graficky navádza je dôvodom, prečo má táto
geometria mnoho spokojných užívateľov.
Program Vás vedie krok za krokom
v grafickom rozhraní s animáciami postupu
pri meraní. V programe bolo myslené
aj na situáciu, kedy je auto vybavené
spojlerom. V momente, keď kamery
rozpoznajú, že im spojler bráni vo výhľade
sa program opýta, či má auto spojler
a po potvrdení užívateľom už grafika
navádza na ďalší postup.
Spoločnosť Inter Cars ponúka možnosť
zakúpiť geometriu vo viacerých variantoch,
od lacnejšej Light verzie cez Full verziu až
po novú Prémiovú konfiguráciu. Vo všetkých
variantoch môžete začať ihneď po inštalácii
poskytovať služby merania a opráv
geometrie. V aktuálnej Jesennej akcii Inter

3D geometria FULL

Cars nájdete ponuku 3D geometrií od 7 990
€ po 13 990 € bez DPH. Väčšinu z nich máme
skladom k dispozícii ihneď. Leták Jesennej
akcie si pýtajte u Vášho obchodného
zástupcu alebo si pozrite jeho elektronickú
verziu na www.vybaveniedielni.sk/akcie .
K dispozícii sú varianty geometrií
pre osobné, úžitkové alebo nákladné
automobily.
Základná 3D verzia „Light“ je k dispozícii
v konfigurácii s notebookom a 4-bodovými
svorkami bez otočných platní, vozíka
a tlačiarne.
Verzia 3D Full je v plnej konfigurácii a má aj
vozík s desktopovým PC, 3 bodové svorky,
monitor a držiaky na terče + otočné platne
a tlačiareň.
Novinkou je konfigurácia s označením
Premium, ktorá obsahuje okrem všetkého
zahrnutého vo verzii Full naviac aj 2
kusy náhradných batérií do kamier, myš
k počítaču, na samotných terčoch sú
umiestnené vodováhy a Wi-Fi vysielač
spolu s aplikáciou pre smartphony alebo
tablety „ Aligner & Connect“. Aplikácia
umožňuje plnohodnotné ovládanie
geometrie smartphonom z ktoréhokoľvek
miesta kam dosiahne Wi-Fi signál v dielni.
Veľmi výhodnou položkou v konfigurácii
Premium je nepochybne 2-ročná licencia
pre aktualizáciu databázy automobilov.

3D geometria PREMIUM

Novinkou je aj predpríprava na kalibráciu
adaptívnych systémov automobilov ADAS,
ktorá bude čím ďalej tým viac nevyhnutná
pri nastavovaní geometrií vozidiel. Nie
je potrebný žiadny ďalší softvér, tento
bude obsiahnutý v samotnom programe
geometrie v ďalších aktualizáciách. Na vývoji
adaptérov kalibračných terčov od rôznych
značiek (pre osadenie na Butler geometriu)
sa aktuálne pracuje.
Zaškolený technik Inter Cars geometriu
kompletne nainštaluje, predvedie
používanie vrátane funkcií geometrie
a tiež odprezentuje postup merania
spolu s praktickými radami, ktoré časom
nadobudol.
V najnovšej aktualizácii je k dispozícii
(od verzie databázy 25v. a SW 4.3.8.0)
funkcia ViewPro, ktorá poskytuje rozšírené
možnosti vyhľadávania vrátane filtrovania
podľa kódu motora. Princíp vyhľadávania je
presne po vzore Autodaty s cieľom rýchleho
a správneho výberu automobilu a zároveň
poskytnutia informácií o správnych tlakoch
v kolesách. Databáza automobilov vychádza
vždy z najaktuálnejšej databázy Autodaty.

Využite vyššie uvedené benefity
prinášajúce najnovší softvér pre
geometrie Butler pod obj. číslom
ročnej licencie BUT STDA110
za akciovú cenu v rámci Jesennej
akcie 289 € bez DPH.
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PERFEKTNÁ ENERGIA PRE KAŽDÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLO
Veličinou, na ktorej stojí podnikanie v diaľkovej doprave,

AdBlue® a SCR sú akumulátory stále častejšie montované

autobusovej preprave, v stavebníctve alebo poľnohospodárstve,

v oblasti zadnej nápravy. Vysoká odolnosť proti vibráciám

je čas. Vďaka spoľahlivým vozidlám a predvídateľným

je nutnosťou, aby sa akumulátor dokázal vyrovnať so silnými

nákladom môže také podnikanie vždy držať

vibráciami na zadnej náprave. Rovnaké je to aj v prípade

krok s dobou. Moderné úžitkové vozidlá toho vedia oveľa viac

T5 SLI. Ich veľmi dlhú životnosť a spoľahlivý štartovací

než len jazdiť. Udržiavajú vodičov v bezpečí, v strehu

výkon aj po dlhšom čase odstavenia vozidla „má na svedomí“

a v pohodlí. Sú vybavené množstvom bezpečnostných

špeciálna konštrukcia a metóda lisovania mriežok

systémov, riadiacich jednotiek, klimatizačným systémom,

pre optimálny prietok prúdu. Samovybíjanie je vďaka zliatine

navigačným systémom, komfortnými systémami,

nízke. Prednosťou ich konštrukcie sú okrem dvojitého

jednoducho elektroniky je v nich dosť. K jej fungovaniu je

veka s labyrintom, ktoré vracia kondenzovanú vodu späť

nevyhnutná energia. Veľké množstvo energie. Tú dodávajú

do akumulátora, vreckové separátory priestupné pre ióny,

akumulátory. Na trhu je ich nepreberné množstvo. Rozsiahlu

ktoré zabraňujú kontaktu medzi pozitívnymi a negatívnymi

ponuku nájdeme aj v sortimente spoločnosti Bosch.

doskami, a tým zaručujú dlhšiu životnosť a vyššiu štartovaciu

A aký akumulátor vybrať? Záleží na tom, aké množstvo

energiu.

energie potrebujeme. Rýchlo sa v ponuke zorientovať a vybrať
ten správny priamo na mieru danému vozidlu pomôže

A sme späť pri skôr spomínaných akumulátoroch Bosch

katalóg Bosch Automotive eCat-online.

TE EFB. Akumulátory s technológiou EFB sú vylepšenou
verziou štandardnej technológie zaplavených akumulátorov

Medzi top vlastnosti akumulátorov Bosch celkom isto patria

typu olovo-elektrolyt. Hlavným prínosom technológie

výkon, životnosť, odolnosť proti vibráciám aj počtu nabíjacích

EFB je lepšie akceptovanie častého nabíjania a vybíjania.

cyklov. Dôležitá je použitá technológia a s tým ruka v ruke

Tým sa rozhodujúcim spôsobom zvyšuje napr. energetická

počet pripojených spotrebičov aj oblasť použitia.

účinnosť v režime štart-stop. Z vysokej odolnosti voči

„Dokonalý silák“ medzi akumulátormi, TE EFB, bude určite

počtu nabíjacích cyklov profitujú predovšetkým nákladné

potrebný napríklad vo vozidlách používaných na diaľkovú

vozidlá v diaľkovej preprave, pretože tu musí akumulátor

kamiónovú prepravu, v zájazdových autobusoch, ale

spoľahlivo energeticky pokryť veľa hotelových funkcií. Unikátna

aj v stavebných strojoch alebo vozidlovom parku integrovaného

je aj konštrukcia akumulátorov TE EFB. Mriežka je

záchranného systému. Ale ani najslabší zo silákov

konštruovaná tak, aby zaistila optimálny prietok prúdu.

Bosch nie je „žiadny slaboch“. Na olovené akumulátory

Dvojité veko s labyrintom vracia kondenzovanú vodu späť

T3 SLI sa môžu plne spoľahnúť napríklad bežné nákladné

do akumulátora. Integrované centrálne odvádzanie plynov,

vozidlá so zdvíhacou plošinou alebo dodávky. V zozname

ochrana proti spätnému zážihu a prídavné tesniace

ich predností menujme napríklad odolnosť voči vibráciám

krúžky zaručujú vysokú prevádzkovú bezpečnosť. Zachovať

podľa normy V1, obsahujú mriežky lisované špeciálnou

konštantnú hustotu elektrolytu a jeho cirkuláciu vnútri

metódou pre optimálny prietok prúdu a hybridné veko

akumulátora pomáhajú miešacie elementy, ktoré využívajú

s uzatváracími zátkami umožňujúcimi doplniť v prípade

prirodzený pohyb vozidla. Cirkulátor elektrolytu tak bráni

potreby destilovanú vodu. O niečo viac energie potom dodajú

stratifikácii kyseliny a tým zlepšuje životnosť a odolnosť

akumulátory T4 SLI, ktoré majú navyše veko s labyrintom,

voči počtu nabíjacích cyklov. V prípade technológie EFB

vďaka ktorému voda odparená pri sulfatácii, zrážajúca

(Enhanced Flooded Battery) sú pozitívne dosky potiahnuté

sa na veku, steká labyrintom späť. Voda sa potom nemusí

takzvaným polyesterovým povrchom typu Scrim (vlis).

takmer dopĺňať, preto sú tieto akumulátory bezúdržbové.

Tým získava aktívny materiál prídavné prichytenie na

Optimalizovaná konštrukcia mriežok zaručuje z hľadiska

doskách a odolnosť voči počtu nabíjacích cyklov sa zvyšuje

prietoku prúdu kontinuálne vysoký štartovací výkon.

oproti bežným akumulátorom na dvojnásobok. Špeciálny

Samovybíjanie je teda vďaka použitej zliatine veľmi nízke.

zlepený polyesterový vlis udržiava dosky akumulátora
spoľahlivo v správnej polohe. Akumulátor preto zostane

Veľmi výkonné a absolútne bezúdržbové sú potom akumulátory

funkčný aj pri silných a dlhotrvajúcich nárazoch.

s technológiou olovo-elektrolyt s označením T5 SLI.
Sú určené napríklad pre diaľkové ťahače a nákladné vozidlá,

Jednoducho, nech si z ponuky Bosch vyberiete akýkoľvek

stavebné stroje a terénne vozidlá, diaľkové autobusy

akumulátor, nikdy Vás nesklame a pri správnej starostlivosti

alebo vozidlá a stroje s množstvom elektrických spotrebičov.

o neho si môže byť zákazník istý spoľahlivým štartom

Vzhľadom na nároky na priestor pre katalyzátory,

v ústrety vytýčeným cieľom.

Akumulátory Bosch
pre úžitkové vozidlá
www.bosch.sk
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PREVENCIA A DIAGNOSTIKA

AKO SA VYHNÚŤ PROBLÉMOM
S AUTOBATÉRIAMI
MEDZI NAJČASTEJŠIE PRÍČINY NEPLÁNOVANÝCH ZASTÁVOK PATRIA ŠIROKO CHÁPANÉ PORUCHY MOTORA,
POŠKODENIE PNEUMATÍK A PROBLÉMY S ELEKTROINŠTALÁCIOU VOZIDLA. PRI KAŽDEJ Z NICH JE NA CESTE
NEVYHNUTNÁ RÝCHLA POMOC, ČI UŽ ZO STRANY CESTNEJ ASISTENČNEJ SLUŽBY ALEBO AUTOSERVISU.
ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ SI VŠAK VYŽADUJE ELEKTROINŠTALÁCIA VOZIDLA, A TO VZHĽADOM NA ŠPECIFICKÚ
SYMBIÓZU JEJ TROCH RÔZNYCH ČASTÍ: AUTOBATÉRIE, ŠTARTÉRA A ALTERNÁTORA.

Autobatéria VARTA SILVER
s technológiou AGM.

nedostatočné nabíjanie alebo, naopak,
prebíjanie, a teda situácie, ktoré nepriaznivo
vplývajú na životnosť autobatérie. Na úroveň
nabitia batérie vplýva aj spôsob, akým sa
vozidlo používa, napríklad či sa používa
na cestovanie na dlhé alebo krátke trasy.
Pri každodennej prevádzke vozidla často
dochádza k situáciám, v ktorých vodič
používa jedno alebo niekoľko palubných
zariadení pri vypnutom motore. Ide teda
o situácie, v ktorých energiu do týchto
zariadení dodáva výlučne autobatéria, čo
vedie k jej vybíjaniu.
Podobná situácia nastáva aj vo vozidlách
so systémom Štart-Stop, v ktorých je
autobatéria počas státia (pri vypnutom
motore) jediným zdrojom energie. Deje
sa tak však len dovtedy, kým úroveň jej
nabitia neklesne pod určitú minimálnu
hodnotu, v dôsledku čoho sa následne motor
automaticky naštartuje a autobatéria sa
začne dobíjať z alternátora.
Vzhľadom na početné problémy jednotlivých
komponentov elektrickej inštalácie,
ktoré so sebou navzájom súvisia, sa
vodičom odporúča, aby pravidelne
navštevovali autoservisy alebo servisy
špecializujúce sa na údržbu autobatérií.
Tieto servisy ponúkajú možnosť zmerať
základné parametre jednotlivých prvkov
elektroinštalácie. Základné merania by
mali zahŕňať aspoň kontrolu technického
stavu autobatérie, nabíjacieho prúdu
alternátora, intenzitu prúdu odoberaného
počas štartovania motora a intenzitu prúdu
odoberaného v momente, keď vozidlo stojí.
V poslednom čase význam autobatérie
značne narástol, v dôsledku čoho by sa mal
zmeniť aj prístup k jej údržbe. Autobatéria
prestala byť len bežným náhradným
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dielom a stala sa jednou z najdôležitejších
prevádzkových častí vozidla, ktorá tiež
vyžaduje riadnu údržbu.
Pred niekoľkými rokmi nebola výmena
autobatérie problémom a vodič ju mohol
realizovať aj sám. V súčasnosti však
elektrické systémy vozidiel podporujú čoraz
viac technológií zabezpečujúcich komfort,
zábavu a ekologicky šetrné riešenia typu
Štart-Stop. Často sa stáva, že na správnu
výmenu autobatérie sú potrebné nielen
špecializované nástroje, ale aj veľké
množstvo technických znalostí.

Zdroj: Johnson Controls

Mechanické poruchy súvisiace so
štartérom sa prejavia ihneď po otočení
kľúčika v zapaľovaní. Štartovanie motora
s poškodeným štartérom nevhodne vplýva
na životnosť batérie, z ktorej sa vždy pri
takomto použití odoberá prúd s intenzitou
vyššou ako je menovitá intenzita
štartovacieho prúdu. V dôsledku toho
následne dochádza k miernej deformácii
dosiek, čo v konečnom dôsledku vedie
k poškodeniu aktívnej hmoty batérie.
V takejto situácii je potrebné štartér
repasovať a batériu vymeniť. Hlavnou
úlohou alternátora je vytvárať počas
prevádzky motora elektrickú energiu,
ktorá následne umožní činnosť všetkých
elektrických spotrebičov a správne dobíjanie
batérie. Batéria je zásobník energie, takže je
veľmi dôležité, aby alternátor zabezpečoval
adekvátne nabíjacie napätie, ktoré musí
byť v súlade s informáciami uvedenými
v záručnom liste batérie. Akékoľvek
odchýlky od týchto hodnôt môžu spôsobiť

Výmena autobatérie je teraz oveľa
komplikovanejšou záležitosťou
než kedykoľvek predtým. Vodiči ju
preto čoraz častejšie prenechávajú
pracovníkom profesionálnych
servisov.

Spoločnosť Johnson Controls, výrobca
autobatérií VARTA, spolu s jej distribútormi
už takmer dva roky navrhuje servisom,
aby pristúpili k programu bezplatného
testovania autobatérií.

Z dostupných údajov klubu ADAC vyplýva, že viac ako 33 % porúch
automobilov je spôsobených problémami s autobatériami, ktoré
zlyhávajú v dôsledku spôsobu, akým sa používajú. Medzi najčastejšie
faktory, ktoré významným spôsobom prispievajú k zlému stavu
autobatérie, patria:
• Dlhšie prestávky v používaní vozidla, nepravidelné používanie
vozidla. Autobatéria sa môže, v závislosti od veku a okolitej teploty,
v priebehu niekoľkých týždňov úplne vybiť výlučne v dôsledku procesu
samovybíjania.
• Jazda na krátke vzdialenosti. V prípade jazdy na krátke vzdialenosti
nemá autobatéria dostatok času na dobitie. V zime je táto situácia ešte
horšia, najmä vzhľadom na používanie dodatočných funkcií, napríklad
ohrievanie skiel alebo sedačiek.
• Extrémne teploty (ako vysoké, tak aj nízke) a ťažké poveternostné
podmienky.
• Výber nesprávnej autobatérie pre daný typ vozidla.
• Nesprávna prevádzka.
• Prirodzené opotrebovanie.

V mnohých vozidlách je potrebné novú
autobatériu po výmene zaregistrovať
v riadiacej jednotke , čo sa môže ukázať ako
značne komplikované. Následkom prerušenia
elektrického spojenia medzi autobatériou
a palubným počítačom auta môže dôjsť
k strate údajov v riadiacich jednotkách vozidla,
prípadne v informačných alebo zábavných
moduloch. Niektoré elektronické komponenty,
napríklad bezpečnostné systémy a systémy
zvyšujúce komfort, je niekedy potrebné
preprogramovať.
Ďalšou výzvou spojenou s výmenou
autobatérie je vôbec jej nájdenie vo vozidle.
Autobatéria sa môže nachádzať pod kapotou,
ale môže byť tiež ukrytá v batožinovom
priestore, prípadne pod sedadlom.
NEUSTÁLE NARASTAJÚCI VÝZNAM
AUTOBATÉRIE POSKYTUJE SERVISOM NOVÉ
MOŽNOSTI ROZVOJA
Vodiči nielenže potrebujú pomoc pri výmene
autobatérie v momente jej poškodenia, ale
čoraz častejšie očakávajú odborné služby,
rady a znalosti počas celého obdobia
prevádzky autobatérie.
Pravidelná kontrola stavu autobatérie
zaručuje bezpečnosť na cestách a pomáha
servisom zvýšiť obrat. Testovaním autobatérií
v každom vozidle, ktoré príde do servisu, je
možné nájsť exempláre o zlom technickom
stave skôr, ako začnú spôsobovať problémy.
Servisy vďaka takejto diagnostike zaručujú
zákazníkom bezporuchovú jazdu, čím im
umožňujú zbaviť sa zbytočných nákladov
a problémov, ktoré im môžu vzniknúť
v dôsledku neočakávanej poruchy autobatérie.
Preventívne činnosti a profesionálne služby
zvyšujú lojálnosť vodičov, rovnako ako ich
chuť vrátiť sa do rovnakého servisu.
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SPOLOČNOSŤ EXIDE
OSLAVUJE 130 ROKOV POHÁŇANIA VPRED

POSKYTOVATEĽ ÚLOŽÍSK ENERGIE ČERPÁ INŠPIRÁCIU Z BOHATEJ HISTÓRIE A SĽUBNEJ BUDÚCNOSTI PLNEJ
INŠPIRÁCIE A RASTU.

Spoločnosť Exide Technologies (www.
exide.com), globálny poskytovateľ úložísk
energie pre dopravu a priemysel, oslavuje
130. výročie svojho založenia. Zamestnanci
spoločnosti Exide si toto jubileum
v jednotlivých prevádzkach na celom svete
pripomenuli oslavami v rámci mesiaca jún.
„Nie je bežné, aby spoločnosť oslavovala
históriu siahajúcu do roku 1888,“ hovorí
Vic Koelsch, Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti Exide
Technologies. „Naša spoločnosť
vyrástla z myšlienky zlepšiť ukladanie
energie do oloveno-kyselinovej
batérie na spoločnosť s viac než 9 000
zamestnancami, ktorá pôsobí na celom
svete a vyrába a recykluje milióny batérií
z dopravy či priemyslu ročne. Hoci je naša
história bohatá, stále sa držíme myšlienky,
že sme v podstate 130-ročný start-up
a neustále sa sústredíme na prinášanie
hodnôt, inovatívnych a priekopníckych
riešení našim zákazníkom pri dodržiavaní
zásad bezpečnosti a kvality vo všetkých
našich činnostiach.“
Spoločnosť založil v roku 1888 W. Gibbs
pod vtedajším názvom The Electric Storage
Battery Company za účelom vytvorenia
spoľahlivého mechanizmu určeného
na ukladanie elektrickej energie pre
spoločnosti poskytujúce osvetlenie, aby
tieto mohli svojim zákazníkom poskytovať
služby vždy, keď to bolo potrebné. V krátkom
časovom horizonte sa batérie našej
spoločnosti rozšírili do všetkých dopravných
prostriedkov vrátane rušňov, automobilov
a lietadiel. Z hĺbok oceánu až na vrchol
Mount Everest a dokonca až na mesiac
pomáhajú batérie Exide poháňať svet vpred
už 130 rokov.
Nie je to tak dávno, čo spoločnosť Exide
upevnila svoje postavenie v odvetví
napájania v doprave, konkrétne
predstavením nových riešení, okrem iného
nového typu Li-On batérie LiFTFORCE
LPXTM, ktorá je v Severnej Amerike
dostupná pre vysokozdvižné vozíky,
automatické navádzané vozidlá AGV a iné
veľmi náročné použitia, či batérie TENSOR®
xGELTM, ktorá je dostupná v Európe. Jedná
sa o ventilom riadenú oloveno-kyselinovú
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batériu, ktorá nahrádza tradičnú trakčnú
batériu. Spoločnosť Exide nedávno
prevzala spoločnosť Aker Wade® Power
Technologies, ktorá konštruuje a vyrába
moderné rýchlonabíjacie systémy a systémy
príležitostného nabíjania pre priemyselné
vysokozdvižné vozíky. Vďaka tejto akvizícii
ponúka naša spoločnosť kompletné
spektrum výrobkov najmodernejšej nabíjacej
technológie pre dopravné prostriedky, ako aj
sofistikované modelovacie a monitorovacie
nástroje, ktoré zákazníkom umožnia
optimálne nastaviť batérie a nabíjacie
stanice pre ich vysokozdvižné vozíky.
Spoločnosť Exide prináša inovácie aj
do dopravy, a to konštruovaním nových
technológií, ktoré spĺňajú nové požiadavky
spotrebiteľov na batérie, ktorých výsledkom
je technológia vylepšených kyselinových
batérií EFB, ponúkaná na severoamerickom
druhovýrobnom trhu. Spoločnosť Exide
v Severnej Amerike takisto predstavila nový
druh automobilových batérií s plochým
vrchom, ktoré sú viac odolné voči úniku
kvapalín a sú vybavené ergonomickou
rúčkou, umožňujúcou ľahšiu montáž.
V Európe spoločnosť Exide neustále zlepšuje
svoje bezúdržbové Štart-Stop batérie
s technológiou AGM a batérie EFB, ponúkané
na druhovýrobnom trhu, ktoré vychádzajú
z najnovších batériových technológií,
vyvinutých v spolupráci s poprednými
výrobcami automobilov, vďaka ktorým
sa darí znižovať spotrebu a emisie CO2.
Nedávno priniesla spoločnosť Exide na trh
novú generáciu svojich batérií Exide HVR®
so zvýšenou odolnosťou voči otrasom. Sú
určené pre nákladné autá s technológiou
Euro5/Euro6 v Európe.
Potreby dodávky energie v pohotovostnom
režime a jej ukladania sa zvyšujú
závratným tempom a spoločnosť Exide
je kľúčovým hráčom v rámci overených
energetických riešení. Exide prináša bezpečné

a spoľahlivé riešenia záložných zdrojov
pre telekomunikačné, nepretržité, sieťové
a iné kritické energetické riešenia, ako aj
inteligentné riešenia riadenia energie pre
obnoviteľné zdroje, ako napríklad solárne
a veterné elektrárne. Spoločnosť Exide je
hrdým dodávateľom viacerých vojenských
riešení a v tomto pre nás dôležitom odvetví
neustále rozširujeme svoje obchodné činnosti.
„Byť súčasťou Exide je vzrušujúce,“ hovorí Vic
Koelsch. „Investujeme do našej budúcnosti,
zvyšujeme kapacitu, presadzujeme najlepšie
výrobné riešenia a prinášame inovatívne
výrobky vďaka výskumno-vývojovým
tímom v Severnej Amerike a Európe. Chcel
by som sa poďakovať všetkým našim
zamestnancom, zákazníkom a partnerom
za ich vernosť značke Exide počas všetkých
tých rokov a pozvať ich, aby spolu s nami
oslávili 130 rokov poháňania vpred."
O SPOLOČNOSTI EXIDE TECHNOLOGIES
Spoločnosť Exide Technologies (www.
exide.com) je globálnym poskytovateľom
úložísk energie v doprave a priemysle.
130 rokov technologických inovácií spolu
s prevádzkami vo viac než 80 krajinách
umožňujú spoločnosti dodávať prevratné
riešenia pre aktuálne, ale aj budúce nároky
na zásobovanie energiou. Spoločnosť Exide
vyrába a recykluje široké spektrum výrobkov
pre dopravné, sieťové a priemyselné
riešenia prostredníctvom batérií, úložných
a špecializovaných systémov pre rôzne
odvetvia vrátane poľnohospodárstva,
automobilového priemyslu, elektroenergetiky,
nákladných vozidiel, manipulácie
s materiálom, armády, motoristických
športov, bezpečnosti, telekomunikácií,
sieťových služieb, nepretržitého napájania
a mnohých iných. Spoločnosť Exide poháňa
svet smerom vpred. Tradícia, veľkosť
a moderný prístup robia zo spoločnosti Exide
správnu voľbu pre zákazníkov, ktorí hľadajú
viac než len dodávateľa batérií.

ká

ŠTART-STOP EFB
O KROK VPREDU
Exide vyvinula prvú EFB batériu v roku
2008, čím pomohla
Kľúčovéeurópskym
výkony výrobcom
áut znížiť spotrebu paliva a emisií pre malé
a stredne veľké autá. x3
Naša technológia sa
v súčasnosti považuje za najvyspelejšiu
Vysoká
v odvetví, hnaná našou investíciou
do výskumu a vývoja a skúsenosťami,
ktoré sme
získali
Ostatné
EFB pri práci s poprednými
výrobcami áut.

110%
Kľúčové výkony
Kľúčové výkony
x3
x3 Vysoká

Najnovšia generácia EFB batérií ponúka
podstatne zlepšenú schopnosť akceptácie
nabíjania a cyklickú životnosť, ako výsledok
kľúčového pokroku v zliatinách olova
a jedinečných uhlíkových aditív, ktoré sú
výsledkom našich aktivít v oblasti výskumu
a vývoja. Batérie Štart-Stop EFB od Exide
umožňujú používanie funkcie Štart-Stop,
regeneratívneho brzdenia a iných, energeticky
náročných funkcií, ktoré šetria palivo.

Štandardná
konvenčná
batéria

Vysoká
Výkon

Ostatné EFB

Cyklická
životnosť

TECHNOLÓGIA EFB

Výhody:
▪ Vysoká schopnosť akceptovať nabíjanie
3DX TECHNOLÓGIA
počas celej životnosti
batérie REGENERATÍVNE
MRIEŽKY
BRZDENIE

Akceptácia
nabíjania

▪ Teraz až 3-násobná cyklická
životnosť

Ostatné EFB

110%
110%

Štandardná
konvenčná
Štandardná
batéria
konvenčná
batéria

▪ Optimalizované pre použitie v stave
čiastočného nabitia
▪ Ideálne pre malé až stredne veľké
autá so systémom Štart-Stop a inými
funkciami na šetrenie paliva
3DX TECHNOLÓGIA
MRIEŽKY

Štandardná
Výkon
Cyklická Akceptácia
konvenčná
životnosť nabíjania
Výkon
Cyklická Akceptácia
batéria
životnosť nabíjania

REGENERATÍVNE
BRZDENIE

3DX TECHNOLÓGIA
MRIEŽKY

3DX TECHNOLÓGIA
MRIEŽKY

tácia
ania

REGENERATÍVNE
BRZDENIE

VYSOKÝ
VÝKON

REGENERATÍVNE
BRZDENIE

INTENZÍVNE
POUŽITIE

▪ Vysoká úroveň bezpečnosti
VYSOKÝ
VÝKON

INTENZÍVNE
POUŽITIE

3 x VIAC
CYKLOV

▪ Optimálna pre prevádzku v motorovom
priestore
▪ Najnovšia generácia schválená
výrobcami áut
▪ Výborné pokrytie vozového parku len
obmedzeným počtom typov
▪ Dlhá skladovateľnosť
VYSOKÝ
VÝKON

INTENZÍVNE
POUŽITIE

VYSOKÝ
VÝKON

3 x VIAC
CYKLOV

INTENZÍVNE
POUŽITIE

3 x VIAC
CYKLOV
3 x VIAC
CYKLOV

Uzavreté bezpečnostné
veko s protipožiarnou
poistkou

Skupina dosiek so strednou kompresiou
Záporná doska:
3DX mriežka s jedinečnými
uhlíkovými aditívami
(viac informácií o 3DX mriežke
na strane 6)

Kladná doska:
3DX mriežka s pokrokovou vrstvou
zo skleného vlákna udržiavajúca
a pokrývajúca aktívnu hmotu

Skupina dosiek so strednou kompresiou
Skupina dosiek so strednou kompresiou
Záporná doska:
3DX mriežka s jedinečnými
Záporná
doska:
uhlíkovými
aditívami
3DX
mriežka
s jedinečnými
(viac
informácií
o 3DX
mriežke
uhlíkovými
na strane 6)aditívami
(viac informácií o 3DX mriežke
na strane 6)

Uzavreté bezpečnostné
veko s protipožiarnou
Uzavreté
bezpečnostné
poistkou
veko s protipožiarnou
poistkou

Uzavreté bezpečnostné
veko s protipožiarnou
poistkou 2/2018
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HORÚCE NOVINKY MEDZI
ZIMNÝMI PNEUMATIKAMI
V INTER CARS!
 ZIMNÉ PNEUMATIKY 

 CELOROČNÉ PNEUMATIKY 

Nokian
WR SUV4

Apollo
Altrust All Season

	
špeciálne vyvinuté pneumatiky pre
stredoeurópskych vodičov SUV, ktoré zaisťujú
najlepší výkon na snehu, ľade a tiež v silnom
daždi a ponúkajú presnú manipuláciu
a vynikajúcu priľnavosť za mokra
	robustná a trvanlivá konštrukcia
kombinovaná s bočnými stenami Aramid
zaručuje, že pneumatika je stabilná
a dokáže odolávať nárazom a poraneniam
	dostupná v 59 rozmeroch (16 – 21 palcov)

	ideálna voľba pre vodičov VAN po celý rok
	vynikajúce brzdné vlastnosti na mokrých
cestách, vysoká stabilita v zákrutách
a komfortná hladina zvuku
	dostupná v 14 rozmeroch (15 - 16 palcov)

Vredestein
Wintrac Pro

Barum
Quartaris 5

	ponúka bezkonkurenčný zimný výkon pre
najvýkonnejšie automobily
	
neposkytuje žiadne ústupky z hľadiska výkonu,
ponúka maximálnu priľnavosť pri zatáčaní,
krátke brzdné dráhy na mokrej vozovke
a skvelé ovládanie aj pri vysokých rýchlostiach
	je k dispozícii v rýchlostných stupňoch Y, čo
je vhodné na použitie pri rýchlosti až 300
km/h pre veľké množstvo veľkostí

	dobrý brzdný účinok na snehu
	presná manipulácia v suchom prostredí
	efektívna ochrana proti aquaplaningu
	dostupná v 29 rozmeroch (13 - 18 palcov)

Semperit
Speed-Grip 3

Michelin
Agilis CrossClimate

	krátke brzdné dráhy na snehu a ľade vďaka
novonavrhnutým drážkam, ktoré účinne
vytláčajú vodu z behúňa
	vysoká bezpečnosť pri jazde
na zasnežených cestách
	dostupná v 51 rozmeroch (15 – 20 palcov)

	drážky v tvare V s veľkými blokmi
a samosvornými 3D lamelami prispievajú
k optimálnemu záberu na snehu a evakuácii
vody a pohonu na blate, tráve a štrku
	vysoké hodnotenie A za brzdenie za mokra
v lete aj v zime vďaka kombinácii dvoch
vrstiev behúňa pneumatiky
	dostupná v 25 rozmeroch (15 - 16 palcov)

Najširšiu ponuku zimných aj celoročných pneumatík nájdete v sieti predajní Inter Cars!
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VÝBER PRÉMIOVÝCH
ZIMNÝCH PNEUMATÍK
HANKOOK
Winter i*cept evo (W310)
NAVRHNUTÉ ŠPECIÁLNE PRE ZIMNÉ PODMIENKY NA CESTÁCH.
Výborná schopnosť priľnavosti zvyšuje výkon na snehu i na mokrej a suchej vozovke. Použitie pokročilej zmesi
silice, 3D drážok a asymetrického dezénu sa podieľa na zlepšení vlastností zimných pneumatík, ktoré sú vhodné pre
luxusné a športové sedany s vysokým výkonom a pre vodičov, ktorí si radi užívajú športovejšiu jazdu.
Tri pozdĺžne drážky na dezéne napomáhajú lepšiemu brzdeniu a zabraňujú šmykom na ľade a snehu. Drážky vzhľadu
pazúrov polárneho medveďa s vnútornými pomocnými lamelami maximalizujú výkon na zamrznutých a zasnežených
cestách. Vonkajší dizajn poskytuje úplne novú úroveň dokonalosti a optimálny zážitok z jazdy.

Winter i*cept RS (W442)
NIEKOĽKONÁSOBNÝ VÍŤAZ TESTOV BEZPEČNEJ PRIĽNAVOSTI NA SNEHU A ĽADE.
Winter i'cept RS ponúka vynikajúcu priľnavosť a skvelú trakciu na snehu a ľade. Vďaka tesne rozmiestneným lamelám
a optimalizovanej technológii profilovej analýzy bola zdokonalená trakcia, zatiaľ čo nižší valivý odpor zlepšuje hodnoty
spotreby a znižuje emisie CO2. Optimalizované rozloženie blokov tiež znižuje hlučnosť– pre komfort tichej jazdy.
Dezén so štyrmi rovnobežnými drážkami pomáha odvádzať vodu a zabraňovať aquaplaningu. Stredová drážka
zlepšuje výkonnosť na snehu. Drážky usporiadané v diagonálnom smere a široký behúň poskytujú lepšiu priľnavosť
na klzkom povrchu.

Winter i*cept RS2 (W452)
OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN DEZÉNU PRE VYNIKAJÚCI VÝKON NA SNEHU.
Winter i*cept RS2 bola špeciálne navrhnutá pre cestné podmienky v západnej a strednej Európe. Vďaka
optimalizovanému obrysu pneumatiky a 3D okrajom má bezpečný trakčný a brzdný výkon na snehu. Vzájomné
pôsobenie pozdĺžnych a bočných drážok zaisťuje optimálny posun vody a blata, čo minimalizuje riziko aquaplaningu.
Vodiace drážky pre vodné kvapky poskytujú maximálnu bočnú priľnavosť a zabraňujú aquaplaningu efektívnym
vytláčaním vody do strán. Vylepšená trakcia na snehu vďaka použitiu ostrej 3D hrany. Zimný 3D drážkovaný dezén
zaručuje optimálny výkon a zvýšenú stabilitu pri jazde minimalizáciou pohybu blokov na mokrých a zasnežených
cestách.

Winter i*cept evo2 (W320)
VYSOKOVÝKONNÁ PNEUMATIKA VYVINUTÁ ŠPECIÁLNE PRE ZIMNÉ PODMIENKY NA EURÓPSKYCH CESTÁCH.
Winter i*cept evo2 je prémiový výrobok vyrobený v Európe vhodný ideálne pre prémiové vozidlá. Vďaka novému dezénu
zostáva kontaktná plocha pneumatiky elastická aj pri nízkych teplotách a zaručuje bezpečnú priľnavosť. Navyše
posilnená bočná stena so širokým ramenom pneumatiky vedie k priamej odozve riadenia a stabilnému ovládaniu.
Drážkovaný profil pneumatiky zlepšuje trakciu a zaručuje optimálny zimný výkon. Široké rameno poskytuje výborné
jazdné vlastnosti a v porovnaní s konvenčnými pneumatikami zlepšuje priľnavosť. Široké vodné drážky zlepšujú
výkon na mokrom povrchu v porovnaní s existujúcimi produktmi o 30 %.

Všetky pneumatiky sú dostupné v Inter Cars!
2/2018
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POŠKODENIE PNEUMATÍK
PNEUMATIK A SA MÔŽE POŠKODIŤ BEZ TOHO, ABY SI TO ŠOFÉR VŠIMOL. NAJČASTEJŠÍM POŠKODENÍM BÝ VA
PREPICHNUTIE, PREREZANIE, NÁRAZ, V YPUKLINA ALEBO JEJ NEPRAVIDELNÉ OPOTREBENIE.

Nepravidelné opotrebenie
Poznáme viacero druhov nepravidelného
opotrebenia. Najtypickejším je opotrebenie
špičky a päty, opotrebenie jednej strany,
opotrebenie v strede či preležané miesta.
Pre každé jedno opotrebenie existuje dôvod,
prečo sa vyskytlo.

Čo znamená opotrebenie
špičky a päty?
„Zubaté“ opotrebenie je opotrebenie
vznikajúce pri bežnom používaní a nastavení
podvozku. Jedná sa o navonok viditeľné
(a počuteľné) pôsobenie viacerých rušivých
síl na dezén. Pre lepšie pochopenie je dôležité
povedať niečo o „konštrukcii dezénu“.
Ryhy a zárezy v dezéne – zdroj hluku – sú
absolútne nevyhnutné pre zabezpečenie
bezpečnosti na vlhkej a mokrej vozovke.
Obzvlášť v prípade nízkoprofilových
pneumatík je nevyhnutné vyššie percento
týchto zárezov pre odvedenie vody
a predídenie aquaplaningu. Priečne zárezy
na odvod vody formujú „samostatné bloky“
na dezéne. Práve tieto bloky spôsobujú
„zubaté“ opotrebenie následkom pôsobenia
valivých síl za určitých podmienok.
K takýmto podmienkam patria dlhé jazdy
po rovnej ceste pri konštantnej rýchlosti,
opatrná jazda, nastavenie geometrie
podvozku (odklon kolesa).
Nakoľko sa koleso točí po ceste, deformujú
sa bloky dezénu pri kontakte s povrchom
vozovky. Pri kontakte s vozovkou dochádza
k ich stlačeniu. Pri uvoľnení kontaktu
s vozovkou sa „šúchajú“ o povrch a odstrelia
do pôvodnej polohy.
Výsledkom je vyššie opotrebenie na hrane
bloku. Takéto opotrebenie sa objavuje skôr
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v prípade ak kolesá „neprehadzujeme“.
„Zubaté“ opotrebenie dezénu je do určitej
miery normálnym prejavom bez vplyvu
na komfort jazdy. Výraznejšie opotrebenie
tohto druhu naznačuje špecifické
prevádzkové podmienky (nesprávne
hustenie, prílišná zbiehavosť kolies, nízke
opotrebenie).

zo semaforu, rýchlo zvýšiť opotrebenie
stredu dezénu.
Tip: Včas vymeňte kolesá z hnanej nápravy
na nehnanú, čím dosiahnete pravidelné
opotrebenie. Vždy dodržiavajte odporúčania
výrobcu vozidla.

Tip: Pre dosiahnutie rovnomerného
opotrebenia pneumatík odporúčame
pravidelne meniť umiestnenie kolies
na vozidle (pokiaľ výrobca vozidla neuvádza
inak). Umiestnenie kolies by sa malo meniť
pravidelne, minimálne pri výmene zimných
pneumatík za letné a opačne.

Čo je jednostranné opotrebenie?
smer
jazdy

smer rotácie pneumatiky

Čo znamená stredové opotrebenie?
Takéto opotrebenie je najčastejšie
badateľné na vysokovýkonných vozidlách.
V dnešnej dobe sú už aj vozidlá strednej
triedy vybavené výkonnými motormi, ktoré
produkujú vysoký krútivý moment a sú
schopné vysokej miery preklzu. Takýto
vysoký krútivý moment dokáže pri silnom
zrýchlení, prípadne zastavení v mestských
podmienkach alebo pri zrýchlení po odchode

Najčastejšou príčinou jednostranného
opotrebenia je nesprávne nastavenie
geometrie náprav. Tieto odchýlky sa vyvíjajú
postupne, napríklad trením o obrubník.
Zníženie vozidla v spojení s nízkoprofilovými
pneumatikami môže mať rovnako negatívne
následky na nastavenie kolies. Zmeny
v geometrii podvozku oproti odporúčaným
nastaveniam sú takisto spôsobené
upravenými dielcami podvozku (menší
odstup disku po výmene). Nakoľko sú však
hodnoty nastavenia geometrie stále v rámci
tolerancie, môže takéto nastavenie ostať bez
povšimnutia. Výsledkom môže byť zvýšené
nerovnomerné opotrebenie.

Výrobcom predpísané údaje o geometrii sa
vzťahujú na nastavenie vozidla z výroby
a nemusia platiť pre upravené vozidlá.
V prípade nesprávneho nastavenia
geometrie podvozku je potrebné toto
nastavenie zmeniť a odchýlku napraviť.

či spomaľovač príliš vysokou rýchlosťou,
respektíve pod nevhodným uhlom.
Následkom je prílišné zaťaženie kordu
a praskanie výpletu. Rozsah takéhoto
poškodenia je závislý na rýchlosti a uhle
dopadu, ako aj na veľkosti prekážky.
Vodiči dokážu takémuto poškodeniu
bežne predchádzať sami. Vyhnúť sa mu
nedokážeme iba vo výnimočných prípadoch,
napríklad ak sa náhle pred vozidlom objaví
cudzí predmet.
Tip: Obrubníky a podobné prekážky
prechádzajte iba pod tupým uhlom
a dostatočne nízkou rýchlosťou.

Čo znamená prepichnutie?
Prepichnutie spôsobujú ostré predmety
na ceste, napríklad skrutky, klince alebo
sklo, ktoré pneumatiku poškodia. Následkom
môže byť strata tlaku v pneumatike. Pokiaľ
niektorá z Vašich pneumatík neustále stráca
tlak, prípadne nájdete v dezéne klinec
alebo skrutku, mali by ste ihneď navštíviť
pneuservis za účelom kontroly.

Čo znamená nárazové
poškodenie/vydutie.
Pod nárazovým poškodením rozumieme
poškodenie kordu (obvodu) pneumatiky
po jej kontakte s prekážkou. Prejavom je
bežne dobre viditeľné vydutie pneumatiky
na jej vonkajšej strane, ktoré naznačuje
poškodenie výpletu kordu. V prípade
ignorovania takéhoto poškodenia sa
vystavujeme riziku zlyhania pneumatiky
v budúcnosti, a to najmä prasknutím kordu
a rozpadnutím bočnej steny pneumatiky.
Takéto poškodenie bežne vzniká následkom
prejazdu cez predmety, napríklad obrubník

kamene alebo sklo. Po nespevnených
cestách by ste nemali jazdiť príliš agresívne.
Pokiaľ objavíte prerezanie povrchu
pneumatiky, mali by ste bezodkladne
navštíviť Váš pneuservis.

Čo znamená prerezanie?
Prerezanie vzniká následkom externých
vplyvov, akými sú napríklad zlá kvalita
vozovky, vyčnievajúce časti vozovky či ostré
cudzie predmety na vozovke, napríklad

ZDROJ: https://www.continental-tires.com/

PREČO SA HOVORÍ O DÁTUME VÝROBY PNEUMATÍK?
Občas sa stredobodom záujmu vodičov stáva dátum výroby pneumatík. U niektorých vzniká dokonca až
panická obava z montáže pneumatík po expirácii na vozidlo. My Vás chceme upokojiť. Uisťujeme Vás, že na
pneumatiku, ktorá je skutočne po expirácii, narazíte na slovenskom trhu naozaj málokedy. Všetko, čo ste
kedy chceli vedieť o dátume výroby pneumatík, ale báli ste sa opýtať, nájdete v nasledovnom texte.

35. týždeň 2017 = 3517
Aký je dátum výroby?

Je dátum výroby dôležitý?

Každá pneumatika má na sebe takzvaný
DOT. Tieto štyri čísla Vám pomôžu určiť
presný vek a dátum výroby pneumatiky.
Ak vidíte na pneumatike (podobne ako na
obrázku) napríklad číslo 3517, znamená to,
že bola vyrobená v 35. týždni roku 2017.

Vo výrobe je bežné, že sa letné pneumatiky
vyrábajú už na jeseň. Samotná výroba
síce trvá len niekoľko hodín, ale vďaka
sezónnemu nákupu sa môže cesta od
výrobcu k samotnému zákazníkovi
predĺžiť. Výrobcovia preto pridávajú do
zmesí na výrobu pneumatík špeciálne
činidlá s postupným uvoľňovaním, ktoré
zaistia na dlhé roky jej priebežnú ochranu
a pri správnom skladovaní zachovajú
pneumatiky prakticky ako nové.

Prečo je DOT na bočnici?
Nie je to ako v prípade jogurtov z obavy,
že je tovar po záruke. Slúži predovšetkým
výrobcom, ktorí dokážu presne sledovať
jednotlivé šarže svojich produktov. Vďaka
DOT a čiarovému kódu na bočnici je možné
dohľadať, akú zmes pri výrobe pneumatiky
použili, ale aj to, aké stroje a ktorí operátori
na nej pracovali.

Ako dlho možno pneumatiku
považovať za novú?

pôsobiť vonkajšie vplyvy ako slnko,
vzdušná vlhkosť a ozón. Záručná lehota
na pneumatiky je 2 roky a začína plynúť
dátumom ich nákupu.

Starne pneumatika?
Áno, ale len veľmi pomaly. Prvých 5 rokov
má prakticky rovnaké vlastnosti ako tá,
ktorá práve zišla z výrobného pásu. Ale aj
po uplynutí tohto času zostáva do konca
celkovej životnosti pneumatiky ešte ďalších
5 rokov, počas ktorých sa môžete spoľahnúť
na špičkovú kvalitu jazdy.
ZDROJ: Continental

Dlho, naozaj dlho. Pneumatika začína
skutočne starnúť až obutím na vozidlo.
Až vtedy na ňu vo väčšej miere začínajú
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VÝZVY XXI.
STOROČIA
V POSLEDNÝCH ROKOCH SA MOTORY
V AUTOMOBILOCH MENIA OVEĽA RÝCHLEJŠIE
AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. AKÁKOĽVEK ZMENA
POHONNEJ JEDNOTKY VŠAK MÔŽE MAŤ VÝZNAMNÝ
VPLYV NA POŽIADAVKY KLADENÉ NA MAZIVÁ.

História motorizácie opakovane ukázala, že
konštrukčné zmeny zavádzané v motoroch
výrazne ovplyvnili požiadavky na oleje.
Môžeme si všimnúť niekoľko trendov,
z ktorých najdôležitejšie sú ochrana motora
pred jeho opotrebovaním, ochrana motora
pred usadeninami a všetky druhy zmien
vyplývajúce z požiadaviek široko chápanej
ekológie. Tieto trendy prevládajú už
minimálne 40 rokov, pričom v posledných
rokoch mali obzvlášť významný vplyv
na fyzikálno-chemické charakteristiky oleja,
ako aj na konštrukčné riešenia používané
v automobilovom priemysle.

TURBO VÝZVY
Preplňovanie (najčastejšie pomocou
turbodúchadla poháňaného výfukovými
plynmi) je spravidla základom bežne
využívaného downsizingu motorov. Takéto
jednotky môžu byť okrem toho používané
v hybridných pohonných systémoch,
v ktorých dochádza k veľmi častému
vypínaniu spaľovacieho motora. K častému
vypínaniu a zapínaniu spaľovacieho
motora dochádza aj v prípade klasického
spaľovacieho motora vybaveného funkciou
Stop-Štart.
V reakcii na tieto výzvy bolo navrhnutých
niekoľko ciest, ktorými sa mazivá rozvíjajú.
Vyvinuté tak boli oleje vhodné predovšetkým
pre často zapínané a vypínané motory.
Tu môžeme rozlíšiť oleje z radu Castrol
Magnatec Stop-Start alebo oleje určené pre
motory s turbodúchadlom. Hoci len niekoľko
produktov obsahuje vo svojom názve odkaz
na turbodúchadlo, napríklad Castrol EDGE
Turbo Diesel 5W-40, s týmito motormi je
schopná spolupracovať väčšina moderných
olejov, ktoré zaručujú príslušnú ochranu
turbodúchadla.

VYSOKÉ OTÁČKY
Čím sú tieto oleje špecifické? Oleje určené
pre motory s turbodúchadlami sú vyvíjané
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mnoho rokov. Medzi najdôležitejšie
charakteristiky, ktoré vyplývajú
z prevádzkových podmienok oleja, sú vysoká
teplota (až do 300 °C), vysoké prevádzkové
rýchlosti (turbodúchadlo môže presahovať
hodnotu 200-tisíc otáčok za minútu)
a požadovaný vysoký stupeň čistoty oleja,
ktorý zaručuje nízke opotrebovanie motora
spôsobené tuhými časticami (napríklad
častice sadzí môžu viesť k obrusovaniu
vzájomne spolupracujúcich prvkov, čo
následne vedie k ich opotrebovaniu). Oleje
spĺňajú tieto požiadavky najmä vďaka
aditívam a špeciálnym prísadám zvyšujúcim
kvalitu olejov. Antioxidačné zložky znižujú
negatívny vplyv vysokej teploty a spomaľujú
proces oxidácie oleja.

NA
ZABEZPEČENIE
TRVALEJ OCHRANY
JE NEVYHNUTNÉ
POUŽÍVAŤ MAZIVÁ
S NAJKVALITNEJŠÍMI
OLEJOVÝMI BÁZAMI
OBOHATENÉ NAPRÍKLAD
O ANTIOXIDAČNÉ A DISPERGAČNÉ
PRÍSADY, AKO AJ ODOLNÉ
MODIFIKÁTORY
VISKOZITY.

V dôsledku toho môže olej pracovať dlhšie,
respektíve pri vyšších teplotách. Naopak,
vysokokvalitná olejová báza, obohatená
o odolné modifikátory viskozity, zabraňuje
zrážaniu oleja dokonca aj pri vysokých
rýchlostiach a zaťaženiach. Dispergačné
prísady umožňujú rozptyľovanie veľkých
častíc sadzí, vďaka čomu sú tieto častice
fyzicky menšie, čo následne znižuje riziko
opotrebovania vzájomne spolupracujúcich
častí motora a jeho príslušenstva.

STOP-ŠTART
Často sa opakujúce vypínanie motora
a zastavovanie procesu čerpania oleja
cez olejovú magistrálu kladú na olej
dodatočné požiadavky. Najväčšou výzvou
je zastavenie oleja v turbodúchadle
na niekoľko desiatok sekúnd, prípadne aj
dlhšie, a vplyv vysokej teploty na olej. Ak
sa v takýchto prevádzkových podmienkach
používa olej nízkej kvality, môže dochádzať
k jeho nezvratnej degradácii a k zániku jeho
mazacích vlastností.
Na trvalú ochranu pohonných jednotiek
vybavených turbodúchadlom alebo systémom
pravidelného vypínania motora je nevyhnutné
používať mazivá s najkvalitnejšími olejovými
bázami, dodatočne obohatené o antioxidačné
prísady, dispergačné prísady a rovnako aj
o odolné modifikátory viskozity. Medzi takéto
oleje môžeme určite zaradiť oleje Castrol
Magnatec Stop-Start a oleje Castrol EDGE
s osobitným dôrazom na olej Supercar
10W-60.
Život motorového oleja v moderných
vysokovýkonných pohonných jednotkách,
v automobiloch so systémom Stop-Štart,
prípadne v hybridných automobiloch,
rozhodne nie je jednoduchý. Našťastie sa
spolu s pokrokom v oblasti motorov stále
viac a viac vyvíjajú aj oleje. O životnosť
pohonných jednotiek Vašich vozidiel sa tak
nemusíte obávať.

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY
MOTOROVÉHO OLEJA
Nakoľko sa na trh dostávajú čoraz novšie motorové oleje a technológie, je stále
dôležitejšie použiť nielen správny druh oleja, ale aj vedieť, či Vami použitý olej spĺňa
požadované normy. Nové technológie motorových olejov ovplyvňujú nielen jeho základnú
viskozitu, ale aj viskozitu pri vysokej teplote a zaťažení (HTHS).
HTHS 150° C (CEC L-36-90)
3.6
3.5

Výkonnostné skúšky – vysoká teplota a vysoké zaťaženie:
VW 504/507, BMW LL-04, MB 229.51, dexos 2 TM,
vyžadujú HTHS nad 3,5.
Vďaka tomu je zabezpečený plynulý povlak oleja
v prevádzke, ktorý zabráni poškodeniu a opotrebeniu.
HTHS pod úrovňou požiadavky pre prvovýrobu
predstavuje riziko pre motor a môže zneplatniť záruku
výrobcu.

3.3
Prolife
5W-30

Minimálna
požiadavka
prvovýroby

Konkurencia
5W-30

Konkurenčný výrobok bol 6% pod požadovanou úrovňou prvovýroby

Sírnatý popolček % hm (ASTM D874)
0.9

Výkonnostná skúška – sulfátový popolček:
ACEA C3, dexos 2 TM si vyžaduje hladinu sulfátového
popolčeka pod 0,8.
Vďaka tomu dosiahneme, že úroveň SAPS
neohrozí systémy na ošetrenie výfukových plynov
moderných vozidiel. Sulfátový popolček nad úrovňou
požadovanou prvovýrobou zvýši riziko poškodenia
DPF filtrov a katalyzátorov a môže zneplatniť záruku.

0.8
0.7
Prolife
5W-30

Maximálna
požiadavka
prvovýroby

Konkurencia
5W-30

Konkurenčný výrobok bol 13 % pod požadovanou úrovňou výrobcu

Motorové oleje schválené výrobcom.
Sme neustále lepší než normy
v odvetví a naši konkurenti.

*skúšku vykonal AlControl v 08/ 2017

www.CommaOil.com

Dôvera prichádza zvnútra

NOVÝ SORTIMENT OLEJOV CASTROL PRE NÁKLADNÉ
AUTOMOBILY A AUTOBUSY
CASTROL ZJEDNODUŠUJE SVOJ SORTIMENT MOTOROVÝCH OLEJOV PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY A AUTOBUSY
A NAMIESTO NIEKOĽKÝCH PRODUKTOVÝCH RADOV BUDE PONÚKAŤ LEN DVE – VECTON A CRB. VĎAKA TOMU
BUDE VÝBER VLASTNÉHO PRODUKTU ĽAHŠÍ A DISTRIBÚTORI NEBUDÚ NÚTENÍ UDRŽIAVAŤ ZBYTOČNE VEĽKÉ
SKLADOVÉ ZÁSOBY.
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Nový sortiment produktov je výsledkom
mimoriadne náročných skúšok pri vykonaní 7
miliónov kilometrov, čo zodpovedá deviatim
cestám na Mesiac a späť. „Práce na vývoji
oleja znamenali 290 000 pracovných hodín
a v priebehu 600 skúšok bolo otestované
také množstvo oleja, že by vystačilo na
400 naplnených nákladných áut,“ uvádza
Paweł Mastalerek, vedúci technického
odboru Castrol v Poľsku. „Zmeny v ponuke sú
ďalším krokom v zjednodušení a zjednotení
našej ponuky pre používateľov nákladných
vozidiel. Vďaka tomu môžu zákazníci ľahšie
nájsť vhodný olej a nám toto riešenie uľahčí
propagáciu produktov. Nový sortiment
pokrýva 97 % požiadaviek výrobcov OEM
v oblasti motorových olejov,“ dodáva.

oxidu uhličitého, čo pri vozovom parku s 30
automobilmi znamená 2 400 kíl CO2 ročne.
Nový rad olejov Vecton je k dispozícii
v šiestich variantoch, vo viskozite od 5W30 cez 10W-30 a 10W-40 až po 15W-40.
Jedná sa o oleje minerálne (15W-40),
polosyntetické (10W-30) a syntetické
(5W-30 a 10W-40). Olej Vecton 5W-30 má
doplňujúce označenie Fuel Saver. Vďaka
nemu je možné znížiť spotrebu paliva
o 1 % v porovnaní s olejom vyššej triedy
15W-40. Oleje Vecton 10W-30 a 10W-40 sú
ďalej olejmi typu Long Drain, čo znamená,
že v závislosti od značky nákladného
automobilu možno predĺžiť interval
výmeny na 100 alebo dokonca na
120-tisíc kilometrov.

Zjednodušené portfólio znamená tiež
výhody pre distribútorov. Nemusia udržiavať
také veľké skladové zásoby a môžu si
znížiť náklady na logistiku. Jednoduchosť
správy zásob pri výrazne nižšom počte
produktových radov motorových olejov,
prevodových ako aj špeciálnych kvapalín
umožňuje ľahší výber príslušného maziva
pre zákazníka.
Nové oleje Vecton majú tiež dlhšiu životnosť,
vďaka čomu možno bez obáv predĺžiť
maximálny kilometrický priebeh medzi
výmenami oleja. To je možné vďaka využitiu
technológie System Pro Technology™, ktorá
poskytuje dodatočnú rezervu výkonnosti,
zabraňuje degradácii oleja a prispôsobí
sa vyšším teplotám. Nový produktový
rad Vecton je odpoveďou na moderné
riešenia v motoroch, ktoré jednak umožňujú
zvýšenie krútiaceho momentu až o 30 %,
ale zároveň vedú k zvýšeniu teploty a tlaku
v motore. Castrol Vecton je na svete prvým
radom motorových olejov pre nákladné
automobily, ktorý je certifikovaný ako CO2
neutrálny. Každý liter oleja Castrol Vecton
znamená 2 kilogramy neutralizovaného

Skúšky preukázali, že nové oleje
Vecton výrazne prekračujú požiadavky
noriem. Stabilita viskozity je vyššia
o 37 %, tepelná ochrana o 72 %,
riadenie usadenín o 41 % a v oblasti
neutralizácie kyselín dosahuje Vecton
o 58 % lepšie výsledky než požadujú
normy.
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Oleje rodiny CRB Turbomax s technológiou
DuraShield Boosters™ pôsobia aktívne
dvomi spôsobmi: jednak zabraňujú
usádzaniu sadzí a jednak poskytujú odolnú
ochrannú vrstvu na kľúčových súčastiach
motora. Na výber je šesť variantov oleja
CRB s rôznou viskozitou: tri viacrozsahové
– 10W-40, 15W-40 a 20W-50 – a tri
jednorozsahové – 10W, 30 a 40.
Testy olejov Castrol CRB Turbomax 10W40 preukázali, že chránia motor pred
opotrebením o 40 % účinnejšie než koľko je
hraničná hodnota pre splnenie normy.

KEĎ JE VÁŠ PODNIK
PRIPRAVENÝ NA BUDÚCNOSŤ,
STE PRIPRAVENÍ VYHRÁVAŤ.
PRIPRAVTE SA S NOVÝMI PRODUKTMI CASTROL
PRE ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ.

Technológie a špecifikácie motorov neustále napredujú, no Vaša potreba minimalizovať
prestoje vozidiel a udržiavať spokojnosť zákazníkov sa nemení. To je dôvod, prečo Vám
prinášame najmodernejšie technológie – nové technológie System Pro TechnologyTM,
DuraShieldTM Boosters a Smooth Drive TechnologyTM – vďaka ktorým môžete lepšie slúžiť
zákazníkom a dodržiavať svoj sľub.
Naše nové značky majú jednoduchšiu štruktúru. Umožňujú efektívnejšiu správu zásob a uľahčujú
výber správneho produktu na správny účel. Takže, či ide o motorový olej, prevodovú kvapalinu
alebo akýkoľvek špecializovaný produkt, ktorý Vaše nákladné vozidlo potrebuje, v našom novom
sortimente produktov Castrol pre úžitkové vozidlá ho nájdete veľmi jednoducho.

TOTAL A ASTON MARTIN POKRAČUJÚ V GLOBÁLNEJ PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI
TOTAL, ŠTVRTÁ NAJVÄČŠIA ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ NA SVETE, A SPOLOČNOSŤ ASTON MARTIN, VÝROBCA
ŠPORTOVÝCH VOZIDIEL, SO SVOJÍM PRETEKÁRSKYM TÍMOM ASTON MARTIN RACING S POTEŠENÍM OZNAMUJÚ
PREDĹŽENIE PARTNERSTVA „DRIVER OF EXCELLENCE“ AŽ DO ROKU 2019.

Odborné znalosti
v službách výkonu
Dva roky úzkej spolupráce v rámci
vytrvalostných pretekov FIA World
Endurance Championship umožnili
pretekárskemu tímu Aston Martin Racing
vyhrať preteky GTE Pro 2016 a GTE AM 2017
a tiež získať prestížne víťazstvo v pretekoch
24 hodín Le Mans 2017 v triede GTE Pro.
Z technickej stránky Total prispieva tým,
že sa zúčastňuje na vývoji nového Astonu
Martin Vantage GTE. Toto nové vozidlo sa
zúčastní na súťažiach World Endurance
Championship 2018 – 2019 Super Season.
Otvoria ich preteky 2018 WEC 6 hodín SpaFrancorchamps a vyvrcholia pretekmi 24
hodín Le Mans 2019. Oba tieto preteky sa
počas sezóny uskutočnia dvakrát.
Total Lubrifiants poskytuje pri každých
pretekoch World Endurance Championship
svoju odbornú podporu prostredníctvom
traťového inžiniera a laboratória na analýzu
olejov. Nesporné znalosti a skúsenosti
získané mnohoročnou prítomnosťou
na Formule 1 sú jedinečné a neodmysliteľné
a sú k dispozícii len tímu Aston Martin
Racing pri pretekoch FIA WEC.

Total – energetický partner
spoločnosti Aston Martin
Total a Aston Martin úzko spolupracujú pri
vývoji mazív určených špeciálne pre motory
tohto britského výrobcu automobilov.
Aston Martin odporúča olej TOTAL QUARTZ
INEO DYNAMICS 0W-20 pre dvojlitrové
motory V12.6 twin-turbo svojho vozidla DB11.
Total Lubrifiants ponúkne aj ďalší výrobok
vhodný pre vozidlo DB11 vybavené
osemvalcovým motorom a tiež pre vozidlo
Vantage, ktoré bolo nedávno uvedené na trh.
„Motorový olej TOTAL QUARTZ zohral
rozhodujúcu úlohu v úspechu tímu Aston
Martin Racing tým, že zvýšil výkon
a spoľahlivosť našich vozidiel pri pretekoch
FIA WEC. Veľmi nás potešilo, že sa podarilo

rozšíriť našu spoluprácu aj o oblasť kupé,
roadsterov a pozáručných služieb tak,
aby zákazníci našej firmy mohli aj naďalej
využívať technické novinky, ktoré neustále
vyvíjame spoločne s našou partnerskou
spoločnosťou Total,“ povedal Simon Sproule,
viceprezident a marketingový riaditeľ Aston
Martin Lagonda Ltd.
„Z predĺženia partnerstva so spoločnosťou
Aston Martin máme veľkú radosť. Posledné
dva roky sme úspešne spolupracovali
pri riešení problémov, ktoré sa vyskytli
v súvislosti s účasťou na jedných
z najnáročnejších majstrovstiev sveta FIA,
ktoré zahŕňajú preteky 24 hodín Le Mans.
V súčasnosti sústreďujeme naše odborné
znalosti a know-how v oblasti výskumu
a vývoja na to, aby sme boli schopní
dodávať mazivá a palivá určené špeciálne
pre motory spoločnosti Aston Martin,“
povedal Mathieu Soulas, viceprezident
firmy Total Lubrifiants.
Okrem toho Aston Martin odporúča TOTAL
EXCELLIUM, palivo obsahujúce špeciálne
prísady na čistenie a údržbu dôležitých
súčastí motora. Tým sa pri benzínových
motoroch zníži množstvo nečistôt až
o 99 %, zlepší sa využitie paliva a predĺži sa
ich životnosť. Total ako energetický partner
spoločnosti Aston Martin dodáva palivo pre
každé vozidlo, ktoré opúšťa brány továrne
v Gaydone.

O spoločnosti Aston Martin
Aston Martin je britský výrobca luxusných
športových vozidiel s jedinečnou tradíciou.
Táto kultová značka je spojením najnovších
technológií, vynikajúceho remeselného
spracovania a nedostižnej elegancie.
K najznámejším modelom patria DB11,
Rapide S, Vanquish S, Vantage S a Vanquish
Zagato. Vo svojej továrni v Gaydone
(Anglicko) Aston Martin navrhuje a vyrába
športové vozidlá s nenapodobniteľným
štýlom a výkonom, ktoré sa predávajú v 53

krajinách na celom svete.
Spoločnosť založená v roku 1913 nedávno
zverejnila plán na druhé storočie svojej
existencie (Second Century plan). Hlavným
cieľom je zaistiť dlhodobo udržateľný
rast. Tomuto plánu zodpovedá ponuka
nových modelov vrátane DB11 a nového
vozidla Vantage, koncepty Rapid E and
DBX, obrodenie vozidla Lagonda a modelu
Lagonda Taraf a tiež budovanie nového
výrobného centra v St Athane vo Walese.
Aston Martin je súkromnou spoločnosťou
a má 2 800 zamestnancov.

O spoločnosti Total Lubrifiants
Total Lubrifiants je popredný svetový
výrobca a predajca motorových olejov
a mazív. Má 41 tovární po celom svete
a 5 800 zamestnancov v 150 krajinách.
Spoločnosť ponúka inovatívne, účinné
a ekologické výrobky a služby, ktoré vyvíja
viac ako 130 špecialistov výskumného
a vývojového centra. Total Lubrifiants
je preferovaným partnerom na trhoch
s automobilmi a s priemyselnými
a lodiarskymi výrobkami.

O spoločnosti Total
Total je celosvetovo integrovaný
výrobca a dodávateľ energie, popredná
medzinárodná spoločnosť obchodujúca
s plynom a s olejmi a významný hráč
v oblasti nízkouhlíkových energií. Všetkých
98 000 našich zamestnancov chce vyrábať
lepšiu energiu, ktorá je bezpečnejšia,
čistejšia, účinnejšia, technologicky
pokročilejšia a súčasne dostupná čo
najväčšiemu počtu ľudí. Zamestnanci
pracujú na výskume a na poskytovaní
lepšej, spoľahlivejšej, čistejšej, efektívnejšej
a inovatívnej energie dostupnej čo
najväčšiemu počtu zákazníkov. Total pôsobí
v 130 krajinách sveta a jeho snahou je,
aby aktivity spoločnosti mali pozitívny
a trvalý prínos v hospodárskej, sociálnej aj
v environmentálnej oblasti

ASTON MARTIN ODPORÚČA OLEJ TOTAL QUARTZ INEO DYNAMICS 0W-20 PRE DVOJLITROVÉ MOTORY V12.5 TWIN-TURBO VOZIDLA DB11.
ASTON MARTIN ODPORÚČA PALIVO TOTAL EXCELLIUM.
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– Photo credit: Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

VÍŤAZSTVO BEZ HRANÍC
V snahe zostať na čele klasifikácie najťažšej rely na svete, tím PEUGEOT TOTAL
spolu so svojimi víťazmi Stéphanom Peterhanselem, Sebastienom Loebom
a Cyrilom Desprèsom priam majstrovským štýlom dosiahol nadpriemerné
výsledky v extrémnych podmienkach. Úžasné trojité víťazstvo v Rallye Dakar 2017
s Peugeotom 3008 DKR bolo možné dosiahnuť vďaka motorovému oleju TOTAL
QUARTZ, ktorý poskytuje dlhodobú vynikajúcu ochranu a výkon. Osvedčený v ťažkých
podmienkach, dostupný pre všetkých.

www.total.sk

Zachovajte mladosť motora
čo najdlhšie

NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI VÝBERE OLEJA ATF
PRE AUTOMATICKÚ PREVODOVKU
AUTOMOBILY SA V SÚČASNOSTI V YRÁBAJÚ V MNOHÝCH VARIANTOCH A KONKRÉTNE MODELY, DOKONCA
Z TOHO ISTÉHO ROČNÍK A, MÔŽU BYŤ V YBAVENÉ AUTOMATICKÝMI PREVODOVK AMI RÔZNEHO DRUHU.

Pri výmene oleja ATF nemusí byť výber
správneho druhu jednoduchá záležitosť
a jeho nesprávna voľba môže viesť
k nesprávnej činnosti alebo dokonca
k poškodeniu prevodovky. Jedným
z najpohodlnejších a najspoľahlivejších
nástrojov uľahčujúcich rýchly a správny
výber oleja je konfigurátor, dostupný
väčšinou na webových stránkach výrobcov
mazív v záložkách "vybrať olej". V ňom
je možné nájsť príklady prevodoviek
s primeranými požiadavkami. Staršie,
väčšinou 3- alebo 4-stupňové nenamáhané
konštrukcie automatických prevodoviek,
majú nižšie požiadavky a môžu preto
pracovať na univerzálnych olejoch ATF.
Príkladom môže byť prevodovka označená
symbolom AL4 alias DP0,
v ktorej je možné pokojne použiť oleje
RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid alebo RAVENOL

oleje ATF s rôznymi fyzikálno-chemickými
vlastnosťami. Veľmi populárna prevodovka
DCT/DSG vyžaduje v závislosti od značky
a modelu auta, v ktorom je namontovaná
(Renault EDC, Skupina VW DSG, FORD
POWERSHIFT a iné), oleje ATF s rôznymi
vlastnosťami. RAVENOL na základe týchto
rozdielov vyvinul špeciálne formuly olejov,
ktoré sú určené na rôzne riešenia použité
daným výrobcom. Nezabúdajme, že
automatické prevodovky sú vyrábané sériovo
v rôznych variantoch, určených pre konkrétne
špecifické modely pohonných jednotiek.

NÁROČNÉ KOMPONENTY
Rozdiely môžu byť zvonka často neviditeľné,
prevodovky však pritom môžu byť vybavené
rôznymi významnými konštrukčnými
riešeniami. Napríklad 7-stupňové prevodovky
Mercedes Benz model 722.9 v automobiloch
so systémom Štart-Stop vyžadujú olej ATF

KVALITA ORIGINÁLU
za novú a nižšiu cenu

ATF Dexron III H. Na druhej strane novšie
konštrukcie prevodoviek so 6, 7 alebo väčším
počtom prevodových stupňov vyžadujú
oleje ATF s veľmi presne špecifikovanými
vlastnosťami.

NEVIDITEĽNÉ ROZDIELY
Automatické prevodovky, ktoré sú
najkomplikovanejšou súčasťou automobilu,
vyžadujú vysokokvalitné oleje ATF,
poskytujúce vynikajúce užívateľské
parametre, a to aj napriek dlhým intervalom
medzi výmenami oleja. Tieto parametre
poskytujú výlučne oleje ATF vyvinuté
pre konkrétne konfigurácie automobilov
po zohľadnení ich výkonu, krútiaceho
momentu, použitých konštrukčných riešení,
utesnení a materiálov použitých pri výrobe
prevodovky. Jeden model prevodovky môže
napríklad v závislosti od toho, v akom
automobile (značka, model) je namontovaný,
vyžadovať pre svoju správnu prevádzku
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diferenciál pracujú na tom istom oleji, treba
stále používať oleje staršej generácie. Je
potrebné mať na pamäti, že osvedčené
konštrukcie prevodoviek navrhnutých
pôvodne pre modely s nižším výkonom
sa neskôr montovali aj do vozidiel vyššej
triedy s vyšším výkonom, pričom v takých
situáciách väčšinou vyžadujú použitie oleja
odolnejšieho voči opotrebovaniu a s inou
formulou. Napríklad prevodovky firmy ZF
(modelová rada 6HP19) musia byť pri servise
štandardne naplnené olejom RAVENOL ATF
6 HP Fluid. Niektoré prevodovky série 6HP
montované v niektorých modeloch vozidiel
napriek tomu vyžadujú pre správnu činnosť
olej RAVENOL ATF 8 HP Fluid.
Zdrojom komplikácií môže byť aj
interpretácia výsledkov získaných
z konfigurátora umožňujúceho výber oleja. Je
napríklad možné, že sa zobrazí hneď niekoľko

Najčastejšie chyby pri výbere oleja ATF

• c hyby súvisiace s identifikáciou modelu prevodovky
namontovanej vo vozidle
• použitie tzv. univerzálneho oleja ATF alebo oleja ATF
typu Multivehicle
• spätná nekompatibilita olejov ATF
• chyby pri identifikácii prevodovky a správnych
špecifikácií oleja
• rutina a chyby pri výbere oleja ATF pre danú
prevodovku

s inými špecifikáciami než vozidlá s motormi
bez tohto systému. Iným príkladom sú
niektoré modely 7-stupňových prevodoviek
DSG (s mokrou spojkou), vybavené až 3
olejovými okruhmi s rôznymi vlastnosťami.
Jedným pre spojkovú časť, druhým pre
prevodovú časť a tretím pre časť hydraulickú.
Niektorí výrobcovia zavedením nových typov
olejov pre nové automatické prevodovky
zaručujú ich spätnú kompatibilitu so svojimi
staršími modelmi prevodoviek. Napríklad
produkt Hondy ATF DW-1 nahradil starší
model ATF-Z1 a výrobok Mercedesu pre
7-stupňové prevodovky spĺňajúci normu MB
236.14 je spätne kompatibilný so všetkými 4a 5-stupňovými prevodovkami tejto značky
v osobných vozidlách Mercedes-Benz. Nie
je to však pravidlom a, samozrejme, existujú
výnimky. Sú to napríklad vozidlá s predným
náhonom Mercedes triedy A (W168)
a Mercedes Vaneo (W414), v ktorých
vzhľadom na fakt, že prevodovka a predný

modelov automatických prevodoviek,
napríklad pre automobily Citroën C5, X7
(2008- ); Typ: C5 2.0 HDi DPF (100 kW)
(2008-2012), v prípade ktorého je pre každý
model určený iný olej ATF. Ak nevieme,
ktorý model prevodovky je namontovaný
v našom aute, jediným riešením je kontakt
s autorizovaným servisným strediskom
danej značky, kde môžeme získať informácie
o modeli prevodovky namontovanej vo
vozidle na základe sériového čísla VIN.
Koniec koncov, informáciu o tom, aký model
prevodovky je namontovaný v danom
vozidle, môžeme pri návšteve servisu
získať aj z typového štítka umiestneného
na samotnej prevodovke. Pomýliť sa pri
identifikácii modelu prevodovky je ľahké,
preto radíme našim zákazníkom, aby sa
v prípade akýchkoľvek ťažkostí obrátili
na technický personál firmy Ravenol, ktorý
im ochotne a veľmi rýchlo poskytne všetky
potrebné informácie.

NOVINKA!

AWD-H Fluid
Originálna kvalita v cene produktu z aftermarketu.
Podporuje prenos sily pri všetkých generáciách
spojkových systémov HALDEX.
Poskytuje vynikajúce chladenie, odolnosť voči stieraniu
a tekutosť aj pri nízkych teplotách.

Overený praxou a odskúšaný v rôznych
komponentoch s odporúčaným
použitím podľa noriem:

Dostupný v 1L a 4L balení a tiež
v špeciálnom 300 ml balení, ktoré
umožňuje dávkovanie oleja v množstve
potrebnom na výmenu.

INDEX: 1211140

VYUŽITIE:
Ravenol AWD-H Fluid je vhodný pre väčšinu vozidiel s pohonom všetkých kolies pri spojkových systémoch typu Haldex vrátane:

Viac informácií a výber oleja nájdete na na www.ravenolshop.sk
Máte otázky týkajúce sa produktov? Napíšte na e-mail: info@ravenolshop.sk

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

CHLADIACICH KVAPALÍN
V KAŽDOM ROČNOM OBDOBÍ JE VEĽMI DÔLEŽITÉ POUŽÍVAŤ V CHLADIACOM SYSTÉME SPRÁVNU CHLADIACU
KVAPALINU. S BLÍŽIACIM SA JESENNO-ZIMNÝM OBDOBÍM JE POTREBNÉ SIAHNUŤ PO SPRÁVNOM TYPE TEJTO
KVAPALINY.
Množstvo chladiacich kvapalín
dostupných na trhu je vyrobených na báze
etylénglykolu s prísadami proti korózii,
zložkami na mazanie tesnenia vodného
čerpadla a prísadami zlepšujúcimi prenos
tepla z kovových častí motora do chladiva.
Chladiace kvapaliny sú dostupné vo
forme hotového roztoku alebo vo forme
koncentrátu. Hotovú kvapalinu je možné
ihneď použiť, avšak koncentrát je potrebné
najprv správnym spôsobom pripraviť.
Koncentrát nemrznúcej zmesi musíte
väčšinou zmiešať s vodou (odporúča sa
použiť demineralizovanú vodu) v pomere
50:50 (a teda jeden diel vody na jeden
diel koncentrátu). Poskytuje ochranu
proti zamŕzaniu kvapaliny pri teplotách
nižších ako -37 °C a ochranu proti
prehriatiu pri teplotách vyšších ako +100
°C. Nepoužívajte samotný (neriedený)
chladiaci koncentrát, nakoľko tento
vedie k nesprávnej činnosti chladiaceho
systému.
„TRADIČNÉ” KVAPALINY
Najväčšiu časť chladiacich kvapalín
predaných v posledných rokoch tvoria
tradičné chladiace zmesi, ktoré fungujú
správne po dobu dvoch rokov. Ako
inhibítory korózie obsahujú kremičitany,
fosfáty a amíny. Po určitom čase
inhibítory korózie strácajú svoje vlastnosti
a antikorózna ochrana zanikne. Raz za dva
roky je preto dôležité tradičnú chladiacu
kvapalinu vymeniť. Hliník je obzvlášť
náchylný na koróziu, pričom v súčasnej
dobe majú mnohé vozidlá hlavy, chladiče
a iné časti motora vyrobené práve
z hliníka. Výmena chladiacej kvapaliny
pred stratou jej antikoróznych vlastností je
tak veľmi dôležitým ochranným faktorom.
Je zaužívané, že tradičná chladiaca
kvapalina je vo všeobecnosti modrej
farby. Nie je to však pravidlo rozhodujúce
o vlastnostiach chladiacej kvapaliny.
Farba tekutiny je jej druhoradou alebo
dokonca treťoradou vlastnosťou. Výrobca
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jednoducho do kvapaliny pridá farbivo,
ktoré vytvorí príslušný odtieň. Na trhu sú
dostupné tradičné (2-ročné) chladiace
kvapaliny napríklad červenej, žltej,
zelenkavej a, samozrejme, aj modrej farby.
KVAPALINY TYPU „LONGLIFE”
Alternatívou k tradičným chladiacim
zmesiam je kvapalina LONGLIFE,
respektíve kvapalina s dlhou životnosťou,
ktorú v súčasnosti používa väčšina
výrobcov automobilov. Táto chladiaca
kvapalina sa vyrába rovnako na báze
etylénglykolu, ale obsahuje najnovšiu
organickú technológiu (OAT). Rozdiel
medzi tradičnou kvapalinou a kvapalinou
typu "LONGLIFE" tkvie v tom, že kvapalina
"LONGLIFE" obsahuje iné antikorózne
činidlá, ktoré majú v porovnaní
s kremičitanmi, fosfátmi a amínmi dlhšiu
životnosť. Chladiaca kvapalina "LONGLIFE"
obsahuje organické kyseliny, ktoré chránia
motor pred koróziou. Tradičné kvapaliny
a kvapaliny s dlhou životnosťou by sa
nemali používať spoločne ani miešať sa
v chladiacom systéme vozidla. Vplyvom
organických kyselín obsiahnutých
v kvapalinách typu "LONGLIFE" totiž
dochádza k vyzrážaniu kremičitanov
z tradičnej kvapaliny, čo výrazne znižuje jej
antikorózne účinky. Kvapalinu „LONGLIFE“
je možné používať aj v starších vozidlách,
ale až po dôkladnom prepláchnutí
chladiaceho systému. Vždy dodržiavajte
odporúčania výrobcu vozidla.
Stupeň ochrany pred zamrznutím
má veľmi málo spoločné s ochranou
proti korózii. Skúška mrazuvzdornosti
chladiacej zmesi nám ukáže bod
tuhnutia kvapaliny, ale neukáže, do akej
miery poskytuje ochranu proti korózii,

ktorú kvapalina časom stráca. Preto
sa odporúča pravidelne raz za dva až
päť rokov, v závislosti od typu použitej
chladiacej kvapaliny, prepláchnuť
chladiaci systém a celú chladiacu
kvapalinu úplne vymeniť. Správna
prevádzka a údržba chladiaceho systému
je veľmi dôležitý faktor ovplyvňujúci
životnosť motora. Ak bola chladiaca
kvapalina dlhší čas zanedbávaná, tak
časti motora, ako aj celý chladiaci systém,
mohli značne skorodovať, čo môže
v konečnom dôsledku viesť k nákladným
opravám.
Ponuka spoločnosti Inter Cars zahŕňa
okrem iného aj koncentráty pre chladiče
značky 4max. Jedná sa o produkty vysokej
triedy, ktoré spĺňajú mnohé výrobné
špecifikácie. Inter Cars už niekoľko rokov
dodáva na trh chladiace kvapaliny 4max,
o ktoré majú zákazníci stále väčší a väčší
záujem. Na uľahčenie výberu správnej
chladiacej kvapaliny pre konkrétne
vozidlo sa na etikete chladiacej kvapaliny
nachádza krátky popis a výkonnostné
špecifikácie (normy) koncentrátov.
Neváhajte a oboznámte sa s informáciami
uvedenými na etikete, určite budú pri
výbere správnej chladiacej kvapaliny
užitočné.
ZIMNÉ ZMESI A KONCENTRÁTY
DO OSTREKOVAČOV ČELNÉHO SKLA
Pred nami je jesenná a zimná sezóna,
a tak sa už miestami môžu objaviť
prízemné mrazy. Je teda najvyšší čas
pridať do ostrekovačov čelného skla
zimnú zmes a koncentrát. Vďaka tomu
sa vyhnete zamrznutiu letnej zmesi
v nádržke. V zimnom období je tiež
dôležité, čo do nádržky ostrekovačov
čelného skla a svetlometov nalejeme.
Krátky deň, mokré zasnežené cesty,
teplota niekoľko stupňov pod nulou.
V takýchto podmienkach musia byť
okná v autách čisté. Až v takej situácii
oceníme vysokú kvalitu dobrej zmesi
do ostrekovačov.

KVAPALINA DO CHLADIČOV G11
Index: ANTIFREEZE G11 1L/ ANTIFREEZE G11
3L/ ANTIFREEZE G11 25L
Špecifikácie: VW TL774/C

KVAPALINA DO CHLADIČOV G12 +
Index: ANTIFREEZE G12+ 1L/ ANTIFREEZE
G12+ 3L/ ANTIFREEZE G12+ 25L
Špecifikácie: VW TL774-D/F

KVAPALINA DO CHLADIČOV G13
Index: ANTIFREEZE G13 1L/ ANTIFREEZE G13
3L/ ANTIFREEZE G13 25L
Špecifikácie: VW TL 774J

KVAPALINA DO CHLADIČOV RENAULT R
Index: ANTIFREEZE R 1L/ ANTIFREEZE R 3L/
ANTIFREEZE R 25L
Špecifikácie: Renault 41-01-001/P-typ D,
AFNOR NFR 15-601, BS 6580 - BS 5117, ASTM
D 3306, SAE J 1034

Širokú ponuku
nemrznúcich kvapalín
do chladičov, vrátane
špeciálnych kvapalín
„R“ pre vozidlá značky
Renault a „JK“ spĺňajúcich
požiadavky japonských
a kórejských výrobcov,
nájdete v ponuke
Inter Cars.

KVAPALINA DO CHLADIČOV PRE JAPONSKÉ
A KÓREJSKÉ AUTOMOBILY JK
Index: ANTIFREEZE JK 1L/ ANTIFREEZE JK
3L/ ANTIFREEZE JK 25L
Špecifikácie: VW TL774/C

SKÚŠKY
KOMPONENTOV
BRZDOVÉHO SYSTÉMU
SPRÁVNA ČINNOSŤ BRZDOVÉHO SYSTÉMU MÁ VO VOZIDL ÁCH ZÁSADNÝ V ÝZNAM AKO Z HĽ ADISK A
BEZPEČNOSTI POUŽÍVANIA SAMOTNÉHO VOZIDL A, TAK AJ Z HĽ ADISK A BEZPEČNOSTI INÝCH ÚČASTNÍKOV
CESTNEJ PREMÁVKY.

Vodič si musí byť vždy istý, že je jeho brzdový
systém plne funkčný. Medzi faktory, ktoré
determinujú bezproblémovú a správnu
činnosť systému, patria:
• kvalita jednotlivých prvkov systému
• správna montáž dielov
• prevádzka v súlade s pôvodným účelom
Aby sme mohli zabezpečiť kvalitu
ponúkaných produktov, spoločnosť
Inter Cars v spolupráci s Laboratóriom
INTERMEKO EUROPE kontroluje kvalitu
komponentov brzdového systému
zavedených do európskej predajnej siete.
Brzdové obloženia, brzdové čeľuste,
brzdové kotúče, brzdové valce, brzdové
potrubia a brzdové kvapaliny sú predmetom
podrobných laboratórnych skúšok a kontrol
zameraných na indikátory priamo súvisiace
s bezpečnosťou cestnej premávky.
Každý z týchto ukazovateľov má iný
vplyv na kvalitu a spoľahlivosť brzdového
systému, najdôležitejšia je však správna
rovnováha medzi jednotlivými ukazovateľmi.
Po otestovaní výrobkov, ale ešte pred ich
zavedením do predajnej siete, dodávatelia
v prípade potreby obdržia prípadné
pripomienky s odporúčaniami, ktoré
ukazovatele je potrebné zlepšiť.

TLAKOVÉ SKÚŠKY
Predmetom týchto skúšok sú napríklad
brzdové valce a potrubie. Cieľom
vykonávaných skúšok je overenie tesnosti
a účinnosti brzdového valca v každom z jeho
segmentov. Na špeciálnom skúšobnom
stanovišti, vyvinutom špeciálne pre takéto
účely, sa vykonávajú skúšky a simulácie
odzrkadľujúce činnosť brzdového valca
v aute.
Všetky skúšky sú vykonávané v súlade
s požiadavkami uvedenými v technických
normách pre daný komponent a v konečnom
dôsledku určujú kvalitu daného dielu.
Na základe výsledkov získaných zo skúšok
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Medzi základné skúšky prvkov brzdového
systému vykonávané spoločnosťou
INTERMEKO EUROPE patria:
• Skúška koeficientu trenia
– kontrolujeme (v porovnaní s inými
výrobkami) treciu silu, čiže jeden
z parametrov, ktorý má priamy
vplyv na celkovú účinnosť brzdenia
a na životnosť brzdových doštičiek.
• Skúška pevnosti (obloženia) v strihu
– kontrolujeme, ako pevne je trecie
obloženie pripevnené k nosnej doske.
• Skúška tvrdosti – kontrolujeme stupeň
tvrdosti materiálu a fakt, či sa nachádza
v rámci tolerancie určenej normou.
• Skúška opotrebovania brzdového
kotúča – kontrolujeme životnosť
hotového produktu v súlade s tvrdosťou
materiálu a koeficientom trenia.
• Tlakové skúšky – kontrolujeme
tesnosť a účinnosť napríklad hlavného
brzdového valca.
• Korózna skúška – kontrolujeme
stupeň odolnosti produktu proti
korózii a predčasné opotrebovanie
v simulovaných podmienkach v soľnej
komore.
• Skúška bočnej hádzavosti brzdového
kotúča – kontrolujeme, či sú bočné
odchýlky v rámci prípustných hodnôt.
Použitím softvéru QDA a štatistických
metód porovnávame výsledky skúšok so
všetkými na trhu dostupnými produktmi.

Obr. 1 Skúšobný stroj.

vieme povedať, či skúšaný výrobok spĺňa
technické požiadavky a prísne bezpečnostné
štandardy alebo nie, a teda či je možné
zaviesť ho do predajnej siete a montovať
do vozidiel. Práve takýmito podrobnými
laboratórnymi skúškami a kontrolou
ukazovateľov súvisiacich s bezpečnosťou
musia prejsť diely brzdového systému
výrobcu ABE, ktoré je možné nájsť v ponuke
spoločnosti Inter Cars. Dlhoročné skúsenosti,
laboratórium, veľké množstvo vykonaných
skúšok a analýzy zaujímavých prípadov nám
poskytli jedinečnú možnosť identifikovať
skupiny najčastejších príčin poškodenia
alebo porúch brzdového systému.
Medzi najčastejšie príčiny poškodenia patria,
okrem iného, predčasné opotrebovanie
komponentov spôsobené nesprávnym
použitím (napríklad príliš intenzívne alebo
príliš jemné brzdenie), výber nesprávnych
výrobkov, chyby pri montáži alebo
problémy vyplývajúce z neuplatňovania
servisných postupov v plnom rozsahu
a škody vyplývajúce z príliš nízkej kvality
a/alebo nesprávneho technického
stavu spolupracujúcich prvkov, čo
v konečnom dôsledku vedie k nadmernému
opotrebovaniu všetkých častí brzdového
systému.

Stanovište na skúšky hlavných brzdových valcov

Jedným z cieľov spolupráce medzi
laboratóriom a distribútorom dielov je
snaha udržať vysokú kvalitu predávaných
výrobkov.

AKO SA VYHÝBAŤ A PREDCHÁDZAŤ
PORUCHÁM BRZDOVÉHO SYSTÉMU?

PRODUKTY ABE
SÚ PREDMETOM PODROBNÝCH
LABORATÓRNYCH SKÚŠOK
A KONTROLY UKAZOVATEĽOV
PRIAMO OVPLYVŇUJÚCICH
BEZPEČNOSŤ CESTNEJ
PREMÁVKY.

Obr. 2 Prístroj
na testovanie
tvrdosti
Rockwell.

Obr. 3 a obr. 4 Obrázok znázorňujúci príklad
nedovoleného mechanického zásahu
do tvaru brzdovej doštičky.

Spolu s nárastom servisných znalostí,
získaných aj prostredníctvom
profesionálnych školení, sú poruchy
brzdového systému po výmene dielov
čoraz zriedkavejšie. Ak už k takejto situácii
dôjde, v závislosti od stupňa poškodenia
môžeme mať dočinenia s poklesom brzdnej
sily a následným predĺžením brzdnej
dráhy, prípadne s úplnou stratou brzdnej
sily. S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých
účastníkov cestnej premávky a minimalizovať
riziko poškodenia, musia kontroly, opravy
a výmeny dielov brzdového systému
vykonávať len kvalifikovaní mechanici
na príslušne vybavených stanovištiach
a podľa presne určených postupov.
Čo treba mať pri servise brzdového
systému na pamäti, aby tento systém
fungoval bez porúch:
•P
 ri montáži nových brzdových doštičiek
treba skontrolovať a zhodnotiť stav
opotrebovania brzdových kotúčov (vrátane
minimálnej prípustnej hrúbky kotúča,
drážok, korózie, úrovne "hádzavosti"
kotúčov) a nadmerne opotrebované kotúče
nahradiť novými,
• vyčistiť strmeň brzdy od korózie
a skontrolovať, či sa doštičky v ňom voľne
presúvajú,
 kontrolovať polohu brzdovej doštičky
•s
po montáži,
•s
 kontrolovať stav deformácie piestovej
pružiny,
•s
 kontrolovať stav prítlačnej pružiny
(z hľadiska prípadného mechanického
poškodenia),
•s
 kontrolovať stav a opotrebenie tlmiacej
platničky,
•s
 kontrolovať, či je na starej brzdovej
doštičke správne otlačený piest (t.j. či je
umiestnený symetricky, axiálne),
• vykonať skúšku voľného pohybu vedenia,
•z
 plášťa poškodenej doštičky odstrániť
nečistoty, koróziu a prach.
AK SI VŠIMNETE, že daná brzdová doštička nie
je pre daný typ brzdového strmeňa vhodná,
nemontujte ju a do konštrukcie doštičky
žiadnym spôsobom mechanicky
nezasahujte. Konštrukčné
a geometrické zmeny (obr. 3 a obr.
4) môžu byť pri jazde príčinou
zablokovania sa doštičky v jej
vedení. Zablokovaná doštička
následne nemusí priliehať
celým svojím povrchom
k povrchu brzdového kotúča
a v dôsledku toho môže znížiť
účinnosť systému a viesť k jeho
prehriatiu a úplnému zablokovaniu.
Zásahy do geometrie brzdovej doštičky
môžu byť príčinou toho, že doštička počas

Obr. 5 Obrázok znázorňujúci znečistenie
- nádržka hlavného brzdového valca.

Obr. 6 Hlavný brzdový valec.

jazdy zo strmeňa jednoducho vypadne, najmä
ak je kotúč príliš opotrebovaný. Ak zistíte, že
doštičku nie je možné správne namontovať,
nahraďte ju inou, správnou. Nižšie uvedené
obrázky (obr. 3 a 4) znázorňujú príklady
(nepovoleného) mechanického zásahu
do tvaru brzdovej doštičky.
AK si na vnútornom povrchu kotúča
VŠIMNETE veľké množstvo korózie značí
to, že povrch kotúča neprilieha správnym
spôsobom k povrchu náboja kolesa. To
je následne príčinou nadmernej bočnej
hádzavosti. Opísaný jav vedie pri brzdení
k vibráciám na volante a v dlhšom časovom
horizonte k poškodeniu spolupracujúcich
prvkov: komponentov mechanizmu riadenia,
ložísk a iných.
AK si v brzdovom systéme, obzvlášť však
v brzdovej kvapaline, VŠIMNETE AKÉKOĽVEK
NEČISTOTY, celý systém je potrebné
dôkladne prečistiť (obr. 5). Znečistenie
systému a brzdovej kvapaliny vedie už
po krátkom čase k netesnostiam na piestoch
(obr. 6) a ventiloch, čo môže následne viesť
k zníženiu účinnosti hlavného brzdového
valca, prípadne k úplnému zničeniu
tesniacich častí a k úniku brzdovej kvapaliny.
Na druhej strane, v dôsledku veľkého
množstva nečistôt sa môže celý systém
zapchať, čo môže následne viesť k úplnej
strate brzdného účinku.
AK PRI OPRAVE ZISTÍTE, že je potrebné
vymeniť spolupracujúce prvky, ktoré
nie sú dodávané spolu s daným
komponentom, nadmerne opotrebovaný diel
bezpodmienečne vymeňte v rámci jednej
návštevy autoservisu. Netesnosti brzdového
systému môžu byť spôsobené mechanickým
poškodením piestnej tyče hlavného
brzdového valca. Nadmerne opotrebovaný
povrch piestnej tyče, jej trvalá deformácia,
hlboké ryhy alebo korózia na jej povrchu
sú častou príčinou poškodenia tesnenia.
Prevádzka brzdového valca s poškodenou
piestnou tyčou vedie k značnému
skráteniu jeho životnosti. Aby ste sa vyhli
neočakávaným poruchám brzdového
systému, vždy montujte len otestované diely
osvedčených dodávateľov.
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NOVÉ SMEROVÉ BRZDOVÉ OBLOŽENIE
POMÁHA VÝROBCOM SPĹŇAŤ PRÍSNEJŠIE CIELE NVH

Technológie znižujúce hluk, vibrácie a tvrdosť
sú na trhu čoraz dôležitejšie. Spôsobuje
to vývoj očakávaní zákazníkov vyššej
miery komfortu a postupný nárast podielu
hybridných a elektrických vozidiel. Nakoľko
dochádza pri týchto vozidlách k eliminácii
NVH spojených so spaľovacím motorom,
zvyšujú sa požiadavky na tichosť a hladkosť
ostatných systémov, obzvlášť bŕzd.
Spoločnosť Federal-Mogul Motorparts
v reakcii na tento vývoj oznámila predaj
nového radu hluk znižujúcich smerových
brzdových obložení Ferodo®. Nové
asymetrické brzdové obloženia sú
navrhnuté tak, aby boli v kontakte s kotúčom
pod určitým uhlom za účelom zníženia emisií
hluku a vibrácií bez negatívneho dopadu
na výkon. Toto je možné dosiahnuť dvoma
spôsobmi v závislosti na použití - skoseným
trecím uhlom, prípadne výrezom na zníženie
hluku na zadnej strane obloženia.
„Zníženie úrovne NVH predstavuje veľkú
výzvu, najmä pri pokračujúcom nástupe
hybridných a elektrických vozidiel, ktorý
zvyšuje význam technológií efektívneho
zníženia NVH, ako vidíme pri nových
smerových brzdových obložení Ferodo,“
hovorí Gozde Kirali, manažér značky.
„S radosťou Vám prinášame najnovšie
vylepšenie na trhu a poskytujeme
zákazníkom technickú podporu a pokyny
na montáž. Prinášaním najnovších
výrobkov zákazníkom zdôrazňujeme
význam inovácií pre spoločnosť FederalMogul Motorparts.“
Nový rad výrobkov pozostáva z 39 položiek,
ktoré pokrývajú príslušné kategórie
vozidiel. Obe nové smerové brzdové
obloženia Ferodo boli skonštruované
s ohľadom na jednoduchú identifikáciu
a montáž. V závislosti od použitia sú
obloženia označené buď šípkou, alebo
písmenom indikujúcim na ktorú stranu sa
obloženie montuje.
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skosené

Pri skosených brzdových obloženiach sa
najskosenejšia hrana prikladá na hranu,
na ktorej sa obloženie najprv dotkne kotúča.
Pri obloženiach s polmesiacovým alebo
oblúkovým výkrojom pre zníženie hluku sa
vyrezaná hrana prikladá na hranu, na ktorej
sa obloženie najprv dotkne kotúča.
Pri konštrukcii najnovšej generácie
obloženia dbala spoločnosť Ferodo
na komfort servisných technikov.
Z uvedeného dôvodu je na stránke YouTube
dostupné video s jednoducho vysvetleným
montážnym postupom.

oblúkový
výkroj

„Ferodo má zaslúžene dobré meno v oblasti
vývoja, výroby a predaja inovatívnych
brzdných systémov, trecích materiálov
a výrobných technológií,“ dodáva Gozde
Kirali. „Veríme, že asymetrické brzdové
obloženia Ferodo sa osvedčia ako dlhodobo
pragmatické riešenie narastajúcich
požiadaviek v odvetví.“

Kompletnú ponuku brzdových
komponentov FERODO nájdete
v katalógu Inter Cars.

MAXIMÁLNY BRZDOVÝ VÝKON
Z PRETEKÁRSKEJ DRÁHY ROVNO NA ULICU

Ilustračné foto, model Audi Gama 8.
Maximálne hodnoty: spotreba paliva (l/100 km), mestský cyklus 17,5 - mimomestský cyklus 9,3 - kombinovaný cyklus 12,3; Emisie CO2 (g/km): kombinovaný cyklus 287.

TY ROZHODUJEŠ

Ferodo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Federal-Mogul LLC
alebo jednej, prípadne viacerých jej dcérskych spoločností v jednej alebo viacerých krajinách.
Výhradným distribútorom je Inter Cars.

ETCC – EMEA Technical Call Centre

Technická infolinka: 00 800 33 33 72 56
(bezplatné telefónne číslo)

DELPHI PRODUCT & SERVICE SOLUTIONS

ZAVESENIE KOLIES
A MECHANIZMUS
RIADENIA

FIRMA DELPHI ZAVÁDZA DO PONUKY PRODUKTOV PRE SYSTÉMY ZAVESENIA KOLIES A MECHANIZMY RIADENIA
175 NOV ÝCH DIELOV, KTORÉ SÚ URČENÉ POPUL ÁRNYM MODELOM VOZIDIEL A VIAC NEŽ 1 000 APLIK ÁCIÁM.

Spoločnosť Delphi Product & Service
Solutions na pokrytie rastúceho dopytu
po náhradných dieloch s kvalitou
na úrovni dielov určených pre prvomontáž
(OE) zavádza 175 nových položiek pre
systémy zavesenia kolies a mechanizmy
riadenia. Ide o ďalšie rozšírenie ponuky
po nedávnom zavedení 400 položiek pre
mechanizmy riadenia, o ktoré bola ponuka
rozšírená v roku 2016. Ponuka dielov pre
systémy zavesenia kolies a mechanizmy
riadenia spoločnosti Delphi v súčasnosti
zahŕňa viac ako 24 500 rôznych aplikácií,
čo predstavuje viac ako 90 % európskeho
vozového parku. Spoločnosť Delphi
plánuje tento rok naďalej rozvíjať svoju
ponuku, a to zavedením viac než 450
ďalších dielov.
„Jedným z našich záväzkov je neustále
rozširovanie ponuky dielov pre systémy
zavesenia kolies a mechanizmy
riadenia,“ hovorí Alex Ashmore, prezident
spoločnosti Delphi Product & Service
Solutions. „Uvádzané čísla sú len dôkazom
podniknutých činností. Okrem toho to, čo
nemožno vidieť zvonka, to je obrovské
množstvo práce spojenej s vývojom
týchto častí prakticky "od nuly". Nové diely,
rovnako ako aj časti kľúčového významu
z hľadiska bezpečnosti, podliehajú
prísnym kontrolným skúškam. To všetko
preto, aby sme boli schopní zabezpečiť,
že ich životnosť zodpovedá častiam OE.
Celý tento proces trvá niekoľko mesiacov
a nevykonávame ho unáhlene.“
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Každý diel mechanizmu riadenia inžinieri
spoločnosti Delphi analyzujú z hľadiska jeho
rozmerov tak, aby bolo možné zabezpečiť
jeho geometrickú kompatibilitu s časťami
OE a náhradnými dielmi. Okrem toho sú
predmetom podrobnej analýzy aj chemické
zloženie a mechanické vlastnosti použitých
materiálov. Každý diel skúšame samostatne
s cieľom reprodukovať identické zaťaženia,
ktoré budú na daný diel pôsobiť v reálnych
podmienkach na ceste.
„Vezmime si napríklad spojky stabilizátora,“
pokračuje Ashmore. „Vykonávame skúšky
únavy materiálu ťahom s cieľom odzrkadliť
sily pôsobiace na daný diel počas jazdy.
Testovacie zariadenia, ktoré pracujú
s vysokou frekvenciou, simulujú podmienky
panujúce na ceste. Vykonávajú tak skúšku
tisícov dielov v po sebe sa opakujúcich
cykloch, až kým nedôjde k poruche.
Rovnako je to aj v prípade kyvných ramien.
Kontrolujeme sily pôsobiace vo všetkých
smeroch naraz, tak aby sme mohli
napodobniť bočné sklony, sily vznikajúce
pri zrýchľovaní a brzdení, a aby sme mohli
napodobniť pohyb v smere hore-dole. Kyvné
ramená Delphi musia pracovať tak dobre,
ako časti OE.“
Rozšírená ponuka zahŕňa kľúčové časti
mechanizmu riadenia, napríklad kyvné
ramená, vnútorné a vonkajšie riadiace tyče,
spojky stabilizátora, kovovo-gumové puzdrá,
otočné čapy kyvných ramien a iné, určené
viac ako 1 000 rôznym aplikáciám (výrobca/

model/motor/veľkosť motora). Medzi
uvedené patria populárne modely, napríklad
Citroën C4 Picasso II (2013>), Ford Transit
(2012>), Hyundai i40 (2011>), Mini Cooper
One (2010>), Peugeot 308 II (2014>), Range
Rover Sport (2013>), Renault Clio (2012>),
Vauxhall Mokka (2012>).
Zoznam noviniek v ponuke dielov pre
mechanizmy riadenia nájdete v databáze
TecDoc, kde je spoločnosť Delphi
certifikovaným poskytovateľom údajov
"Triedy A", ako aj v online adresári Delphi
na webovej stránke delphicat.com.
Ak chcete získať viac informácií o programe
zameranom na mechanizmy riadenia,
navštívte stránku delphiautoparts.com.

Spoločnosť Delphi Automotive
PLC sa zaoberá pokročilými
technológiami, lepšími prepojeniami
a ekologicky šetrnými riešeniami
v sektore automobilov a dopravy.
Hlavné sídlo spoločnosti je
v meste Gillingham vo Veľkej
Británii. Spoločnosť má k dispozícii
technologické centrá, výrobné
zariadenia a zákaznícke servisy
v 46 krajinách. Navštívte webovú
stránku delphiautoparts.com
a dozviete sa viac.

Všetko dohromady:
dokonalé riešenie.

Od brzdového kotúča až po náradie – ATE brzdový špecialista ponúka
inovatívne a kompletné riešenie pre
Vašich zákazníkov. V najvyššej kvalite.
Dokonalá súhra. Z jedného zdroja.

www.ate-brakes.com

Brakethrough Technology

JESENNÁ KONTROLA

TLMIČOV A SYSTÉMU ZAVESENIA KOLIES
Jesenné obdobie je vynikajúcou
príležitosťou na skontrolovanie technického
stavu vozidla. Pri návšteve servisu sa oplatí
dať si dodatočne skontrolovať aj technický
stav tlmičov. Sú totiž mimoriadne dôležité
a majú priamy vplyv na kvalitu jazdy
a správanie sa vozidla na ceste.
Nezabúdajme však ani na zvyšné časti
tlmiča pruženia - závesné pružiny, horné
a dolné montážne zostavy a ochranné
kryty. Ich dôkladná kontrola umožní zistiť
akékoľvek nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť
pohodlie a bezpečnosť jazdy, ako aj
bezporuchové fungovanie tlmiča pruženia.
Počas kontroly je tiež dobré skontrolovať
všetky prvky spolupracujúce so systémom
zavesenia kolies. Komplexná diagnostika
do veľkej miery eliminuje riziko ich
poškodenia počas jazdy.
Pri návšteve servisu odporúčame vykonať
všetky príslušné kontrolné činnosti.
VIZUÁLNA KONTROLA
Je dôležitou časťou
posudzovania
technického stavu
podvozku vozidla a mala
by sa vždy vykonať
ako prvá pred ďalšou
diagnostikou, eventuálne
pred prípadnými
opravami. Na jej
základe môžeme zistiť
a diagnostikovať veľké
množstvo porúch, o čom
bude reč neskôr.
TLMIČ PRUŽENIA
Vizuálna kontrola
umožňuje všimnúť
si viditeľné známky
poškodenia tlmiča.
Akékoľvek poruchy,
napríklad úniky
oleja či poškodenie
chrómovaného povrchu
piestnice (odreté
miesta, odlupovanie,
drobné úlomky), môžu
naznačovať jeho
nesprávnu činnosť
a potrebu výmeny.
ZÁVESNÉ PRUŽINY
Kontrola technického
stavu závesných pružín
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vozidla je jednoduchá.
Počas vizuálnej kontroly
môžeme diagnostikovať
také poškodenia ako
prasknutia, odlupovanie
sa úlomkov, koróziu
či poškodenie
povrchu, ktoré môžu
naznačovať poškodenie
závesných pružín,
prípadne zhoršenie
ich prevádzkových
parametrov. V dôsledku
toho sa môžu kvalifikovať
ako vhodné na výmenu.
MONTÁŽNE ZOSTAVY
Vďaka vizuálnej kontrole môžeme
diagnostikovať aj určité poškodenia hornej
montážnej zostavy tlmiča. Akékoľvek
badateľné natrhnutia alebo praskliny
gumovo-kovového spoja
a všeobecné zlý vzhľad
jednotlivých častí môžu
naznačovať jeho poruchu
a nesprávnu činnosť
a mali by byť podnetom
na výmenu.

gumových puzdier. Akékoľvek poškodenie,
napríklad pretrhnutie alebo devulkanizácia
puzdra, je možné rýchlo zistiť a poslať
daný diel na výmenu. Poškodenie kovovogumového puzdra použitého na upevnenie
tlmiča pruženia je väčšinou spojené
s výmenou celého tlmiča.
KOMPLETNÁ DIAGNOSTIKA SYSTÉMU
ZAVESENIA KOLIES
Ďalším krokom po počiatočnom vizuálnom
posúdení technického stavu by mala byť
kompletná diagnostika systému zavesenia
kolies vozidla s kontrolou všetkých
spolupracujúcich prvkov. Ovplyvňujú
jazdné vlastnosti vozidla a životnosť
tlmičov, závesných pružín alebo horných
montážnych zostáv. Kompletná diagnostika
systému zavesenia kolies je nevyhnutná
a jej vykonanie sa odporúča za účelom
identifikácie a overenia poškodenia, ku
ktorému mohlo dôjsť počas prevádzky
vozidla.

OCHRANNÉ KRYTY
Poškodenie ochranných
krytov je viditeľné a ich
diagnostika je veľmi
jednoduchá. Poškodenie
nárazníka a krytu
je jasným signálom
na výmenu týchto prvkov,
nakoľko môže viesť
k ďalšiemu poškodeniu
tlmiča pruženia.
GUMOVÉ KRYTY GUĽOVÝCH KĹBOV
Pretrhnutie gumových krytov guľových
kĺbov, koncoviek spojovacích tyčí,
čapov závesných ramien alebo spojok
stabilizátorov môže naznačovať poškodenie
týchto prvkov. Poruchy
takéhoto typu sú
viditeľným znakom
poškodenia daného prvku
a obvykle ho kvalifikujú
na výmenu.
KOVOVO-GUMOVÉ
PUZDRÁ
Počas kontroly je
možné všimnúť si veľké
množstvo rôznych
poškodení kovovo-

Je potrebné skontrolovať všetky spoje
guľových čapov a kovovo-gumové časti. Pre
obnovenie správnej funkčnosti a činnosti
systému zavesenia kolies, jeho konštrukčných
parametrov ako aj bezpečnosti a komfortu
jazdy, sa odporúča vymeniť všetky
opotrebované a poškodené prvky.
KYB RADÍ! AKÉKOĽVEK ZISTENÉ CHYBY
A DIAGNOSTIKOVANÉ POŠKODENIA JE
POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ.

Takéto kontroly treba systematicky
opakovať každých 20 000 km.
www.kyb-europe.com

KYB PREDSTAVUJE TLMIČ PÉROVANIA

S HYDRAULICKÝMI DORAZMI V OBOCH KONCOVÝCH POLOHÁCH
ÚPLNE NOV Ý CITROËN C5 AIRCROSS V YBAVENÝ TLMIČMI PÉROVANIA OD KYB PREDSTAVILI
V ROKU 2017. RECENZIE V AUTOMAGAZÍNOCH OPISUJÚ TOTO SUV S NEZAMENITEĽNOU
CHARIZMOU AKO ULTRA KOMFORTNÉ. VĎAK A ZAVESENIU KOLIES A POUŽITEJ ŠPECIÁLNEJ
KONŠTRUKCII TLMIČOV JE KOMFORT JAZDY OHROMUJÚCI.

Aktívne zavesenie kolies sa dodáva aj
do bežných osobných áut rôznych kategórií.
Vďaka spolupráci KYB so skupinou PSA
bolo vyvinuté nové zavesenie kolies
založené na pasívnych tlmičoch, ktoré majú
vynikajúce parametre. Táto technológia
bola prvý raz použitá práve v modeli Citroën
C5 Aircross, spoločnosť Citroën ho nazýva
„progresívnym hydraulickým tlmením“.
Tajomstvo tohto revolučného systému
odpruženia spočíva v dvojitom
hydraulickom doraze tlmičov. Celkový zdvih
tlmičov pérovania môže byť rozdelený
do troch rozdielnych úsekov a v každom
úseku tlmiče poskytujú úplne iné tlmiace
charakteristiky. Prvý úsek je okolo
centrálnej polohy zdvihu a ide o klasickú
konvenčnú pracovnú časť tlmiča, ktorá
využíva ventilkový systém generujúci
tlmiace sily. Druhý a tretí úsek sú koncové
polohy tlmiča na konci jeho zdvihu (pri
stlačení a pri odskoku). Práve tu prichádza
na rad špeciálny hydraulický doraz, ktorý
v týchto polohách pridá dodatočnú tlmiacu
silu pre lepšiu absorpciu nárazu.
Toto rozdelenie dovoľuje tlmiču, aby bol
jeho hlavný ventilkový systém zameraný
na komfort a jeho hydraulické dorazové
časti prebrali prácu v náročnejších
pracovných podmienkach. Aby sa dosiahol
vhodný tlmiaci účinok v oboch koncových

polohách, musia mať dorazy vhodné
tlmiace účinky s veľmi rýchlou odozvou.
Tieto dorazy poskytujú nebývalý jazdný
komfort, ktorý Citroën opisuje ako „efekt
lietajúceho koberca“. Vozidlo pláva po ceste
a vznáša sa nad nerovnosťami vozovky.
Generálny manažér KYB Europe pre trh
s náhradnými dielmi, Jean François Huan,
vysvetľuje: „Je to ďalší skvelý príklad
priekopnického technického riešenia typický
pre našich vývojových pracovníkov. Teším
sa, keď sa tieto technológie rozšíria aj
do ďalších modelov na trhu.“
PODROBNEJŠIE TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Výzvy, ktorým KYB čelila v priebehu vývoja
tohto tlmiča s hydraulickými dorazmi,
boli naozaj veľké. Dôležité bolo, že sa
podarilo zachovať bez zmeny hlavnú
tlmiacu charakteristiku tlmiča a k nej
pridať špeciálne dorazy. Tento cieľ sme
dosiahli aj vďaka nespočetným množstvám
zložitých výpočtov a modeláciám,
ktoré sme následne overili v jazdných
testoch. Ďalšou kľúčovou požiadavkou
bolo navrhnutie rôznych komponentov
s rozdielnou robustnosťou tak, aby vyhoveli
aj najnáročnejším podmienkam používania.
Vďaka tomu, že sa podarilo vybrať vhodný
materiál a následne zladiť presnosť výroby,
sme sa úspešne dostali do cieľa.

Citroën C5 Aircross

Princíp fungovania tohto
dorazu pri odskoku spočíva
v tom, že sa špeciálny
plastový segment
umiestnený vo vnútornej
trubke tlmiča deformuje,
a tým určí pracovnú časť pre
pôsobenie tlaku oleja. Keď sa
dorazový krúžok dotkne tohto
segmentu, vytvorí sa nová
olejová komora, z ktorej môže
olej unikať iba cez vopred daný
odtokový otvor. Tento riadený
prietok generuje hydraulickú
silu, ktorú možno naladiť
nastavením otvoru v segmente.
Okrem toho je možné pracovnú
oblasť hydraulického dorazu
meniť zmenou deformačnej dĺžky
vnútornej trubky.
Pri stlačení je princíp podobný. Nová
olejová komora je tvorená interakciou
polymérnej súčasti umiestnenej
v pieste tlmiča a presnej kovovej trubky,
v ktorej je ventilkový systém stlačený.
Polymérový komponent je tvorený so
štrbinami po priechod oleja, čo umožní
vyladenie celého systému. Aby sa dosiahol
požadovaný maximálny tlmiaci účinok,
je v podzostave základného ventilu
umiestnený prídavný ventil. Inštalácia
hydraulických dorazov umožňuje výrobcovi
automobilov zjednodušiť iné komponenty
odpruženia, napríklad externý doraz.
Tiež môže úplne zjednodušiť prevedenie
podvozku dielov elimináciou vibrácií
a otrasov idúcich do karosérie.
Spoločnosť KYB dokázala vyvinúť systém,
ktorý kombinuje robustnosť so širokým
rozsahom naladenia poskytujúci vozidlu
mäkké tlmenie, keď je požadované
pohodlie a tiež dostatočnú tuhosť, keď
je potrebná ovládateľnosť vozidla. Je
dôležité zdôrazniť, že tieto funkcie sú
splnené pasívnym systémom, ktorý
zaručuje bezkonkurenčnú dobu odozvy
a konkurenčnú cenu. KYB aplikuje tento
systém hydraulických dorazov aj v ďalších
vozidlách na európskom trhu, napríklad
v Citroëne C4 Cactus.
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OD LOŽISKA PO INTEGROVANÝ
NÁBOJ KOLESA
FIRMA SKF SI UŽ VIAC AKO STO ROKOV DRŽÍ
POZÍCIU SVETOVÉHO LÍDRA V OBLASTI VÝROBY
GUĽKOVÝCH LOŽÍSK, KTORÉ SÚ DODNES
ZÁKLADNÝM PRVKOM NÁBOJOV KOLIES.

Konštrukcia nábojov kolies je však
predmetom neustálych modifikácií, cieľom
ktorých je zjednodušenie servisu vozidla.
Konštrukcia motorových vozidiel bola
v priebehu rokov predmetom revolúcie aj
evolúcie. To isté platí aj pre guľkové ložiská
integrované v nábojoch kolesa. Vďaka tomu
došlo k zintegrovaniu mechanizmu činnosti,
zvýšeniu technickej účinnosti a predĺženiu
životnosti. Mechanikovi sa navyše pri oprave
alebo výmene náboja kolesa pracuje oveľa
pohodlnejšie. SKF v súčasnosti ponúka
tri riešenia - základnú konštrukciu prvej
generácie HBU 1, ložisko integrované v náboji
kolesa HBU 2 (spolu s jeho modifikáciou
HBU 2.1) a náboj so snímačom ABS - HBU 3
umožňujúci rýchlu montáž.

LOŽISKÁ HBU 1
HBU 1 je systém dvoch ložísk integrovaných
v náboji kolesa. V tradičných konštrukciách
bolo potrebné nanášať pri výmene nábojov
veľké množstvo vazelíny, čo v praxi viedlo
k nízkej účinnosti pri vysokej pracovnej
záťaži. Inžinieri firmy SKF preto navrhli
dvojradové guľkové ložisko HBU 1, ktoré
je hneď od výroby namazané a utesnené
na celú dobu svojej životnosti. V ideálnych
podmienkach by si malo ložisko HBU 1
zachovať svoju funkčnosť aj po niekoľkých
tisíckach kilometrov, avšak realita
na cestách sa od tohto ideálu značne líši.
Výtlky na cestách, príliš prudké nájazdy
na obrubníky a chyby pri montáži značne
skracujú životnosť aj tých technologicky
najpokročilejších ložísk.
Ložisko HBU 1 je preto potrebné meniť
podľa odporúčaní výrobcu, ktoré sa môžu
v závislosti od konkrétneho modelu
automobilu líšiť. Existujú však určité
univerzálne pravidlá. Predovšetkým, pri
vlisovaní ložiska do otočného čapu pôsobíme
silou na jeho vonkajší krúžok. Pri montáži
náboja kolesa treba na podopretie vnútorného
krúžka ložiska použiť správne puzdro. Ďalším
pravidlom je pôsobiť pri lisovaní ložiska
silou v axiálnom smere, čo je možné len
pri použití správneho náradia. V opačnom
prípade môže dôjsť k poškodeniu tesnenia
ložiska, čo následne vedie k únikom maziva
a v konečnom dôsledku k zadretiu ložiska.
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Odporúča
sa použiť
pasta proti
trecej korózii,
ktorá na jednej
strane uľahčuje
montáž a zároveň
pri demontáži
ložiska eliminuje
jav tzv. "zapečenia
ložiska". Jednoduché
a samozrejmé? Podľa
opisov poškodení
uvedených v reklamáciách
ani nie.
Ložiská HBU 1 sú prispôsobené
na spoluprácu s aktívnymi snímačmi
otáčok kolesa využívanými napríklad
v systémoch ABS a ESP. Pod tesnením
takto prispôsobeného ložiska sa nachádza
magnetický krúžok, a preto je veľmi dôležité,
aby nedošlo k opačnému namontovaniu
ložiska. Rozdiel je vidieť voľným okom,
na strane krúžku ABS je "gumové" tesnenie,
na druhej strane je kovové tesnenie. Aby
ste sa vyhli chybám, oplatí sa používať
špeciálne vyvinutú skúšačku SKF, vďaka
ktorej je možné skontrolovať, či je
magnetický krúžok umiestnený správne.

LOŽISKÁ HBU 2 A HBU 2.1
HBU 2 a HBU 2.1 sú v podstate ložiská HBU 1
s natrvalo namontovaným nábojom kolesa.
Pri montáži a demontáži preto netreba
ložiská do náboja samostatne vtláčať.
Keďže príruba náboja prekáža v prístupe
k vonkajšiemu krúžku ložiska, pre správnu
montáž integrovaného náboja HBU 2.1 je
potrebné použiť špeciálny nástroj SKF (VKN
600, VKN 601 a VKN 6021). Pôsobenie sily
na náboj kolesa, a tým pádom aj na vnútorný
obežný krúžok ložiska, vedie k poškodeniu
ložiska.
Technologicky najpokročilejším riešením
firmy SKF, používaným v najnovších
automobiloch, je ložisko HBU 3. Vonkajší
obežný krúžok ložiska je integrovaný
s prírubou náboja kolesa, ktorú stačí
len naskrutkovať k otočnému čapu.
Vďaka tomu je proces montáže značne

jednoduchší a nielenže nie je nutné použiť
lis na vlisovanie ložiska, ale často nie je
potrebná ani demontáž otočného čapu.
Montáž teda spočíva len v naskrutkovaní
upevňovacích skrutiek do otočného čapu
a v pripojení konektora snímačov ABS.
Firma SKF je dodávateľom integrovaných
nábojov kolies určených pre prvomontáž.
Postupom času sa takéto konštrukcie
pomaly dostávajú aj na trh s repasovanými
dielmi. Katalóg produktov SKF je zároveň
systematicky rozširovaný o ďalšie modely
automobilov. Zmeny sa navyše týkajú aj
konštrukcií nábojov kolies používaných
v automobiloch starších generácií. Firma
SKF sa pritom snaží zabezpečiť kompletnú
sadu všetkých prvkov a dielov nevyhnutných
na výmenu, podrobné pokyny a komplexnú
technickú podporu.

Rozvodové sady s reťazou
(VKML)
Objavte najlepšiu ponuku na trhu.
Stále viac a viac automobilov je vybavených technologicky vyspelými, reťazovými, rozvodovými súpravami. Reťaz by mala vo väčšine prípadov vydržať
počas celého životného cyklu vozidla, avšak znečistenie oleja alebo nesprávne
vykonané technické kontroly a prehliadky môžu viesť k jej predčasnému opotrebovaniu. Vo firme SKF chceme automechanikom pomôcť využiť výhody tejto
neustále sa zväčšujúcej potenciálnej oblasti trhu.
Naše súpravy pre reťazové rozvody:
• s
 ú vhodné pre najpopulárnejšie modely vozidiel európskych a ázijských
výrobcov
• obsahujú všetky potrebné prvky, ako ozubené kolesá, napínacie kladky
a tesnenia

Montovanie istoty
www.vsm.skf.com

LEGENDÁRNE AUTÁ ZNAČKY FERRARI
V PRVEJ ČASTI SERIÁLU O JEDNEJ Z NAJZNÁMEJŠÍCH ZNAČIEK AUTOMOBILOV NA
SVETE SME PREDSTAVILI ŽIVOT JEJ ZAKLADATEĽA ENZA FERRARIHO. AKO IŠIEL ČAS
S AUTAMI TEJTO SLÁVNEJ ZNAČKY?

L
SERIÁ
Ť
2. ČAS

Vývoj automobilov Ferrari môžeme rozdeliť do niekoľkých dekád.
1947 - 1956

1957 - 1966

Roky 1947 - 1956
Ferrari 125 S, 1947

Prvé auto, ktoré nosilo znak značky Ferrari.
Motor V12 navrhol Gioacchino Colombo
spolu s Giuseppem Bussom a Luigim
Bazzim. Športové a súťažné verzie modelu
125 S boli postavené s rôznymi karosériami,
hoci podvozok vozidla ostával v podstate
identický. Debut 125 S na okruhu Piacenza
bol podľa slov samotného Ferrariho
„sľubným zlyhaním“. Franco Cortese sa
musel pre problémy s palivovým čerpadlom
s pretekmi predčasne rozlúčiť. V priebehu
nasledujúcich štyroch mesiacov sa však
model 125 S vrátil na trať 13-krát, z ktorých
vyhral šesť pretekov.
Auto bolo vybavené motorom s objemom
1496,77 cm3 a dosahovalo výkon 87 kW
pri 6 800 otáčkach za minútu. Ventilový
mechanizmus bol tvorený dvoma ventilmi
na valec. Srdcom palivového systému boli
tri karburátory Weber 30 DCF. V každom
valci sa nachádzala jedna samostatná
zapaľovacia sviečka .

Ferrari 410 Superamerica, 1956
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1967 - 1976

1977 - 1996

Motor, ktorý mal vybaviť model 410
Superamerica, predstavili na autosalóne
v Paríži v októbri 1955. Samotné auto uviedli
na verejnosti o rok neskôr na autosalóne
v Bruseli. Elegantná karoséria s pôsobivými
rozmermi bola prácou talianskej
dizajnérskej firmy Pininfarina.
Motor mal objem 4962,96 cm3 a výkon 250
kW (340PS) pri 6 000 otáčkach za minútu.
Ventilový mechanizmus bol, rovnako
ako pri 125 S, tvorený dvoma ventilmi na
valec. Srdcom palivového systému boli
tri dvojkomorové karburátory Weber 46
DCF. V každom valci sa nachádzala jedna
samostatná zapaľovacia sviečka spolu
s dvomi cievkami zapaľovania.

Roky 1957 - 1966
Ferrari 250 CALIFORNIA, 1957

1997 - 2006

2007 - 2017

typ motora 128C a 128D s objemom
2 953 cm3 a zdvihom 73 mm x 58,8 mm
so zapaľovacími sviečkami na rovnakú
základnú špecifikáciu ako súbežné motory
Berlinetty. Prvé modely boli vybavené
jedným systémom zapaľovania cievok
a rozdeľovača, neskôr nahradeným dvojitým
cievkovým a rozdeľovacím zariadením.
Neskoré sériové modely "LWB" a skoré
vozidlá série "SWB" boli vybavené
vonkajšími zapaľovacími 3-litrovými
motormi typu V12 128 DF a 128 F s dvojitými
cievkami, rozdeľovacími zapaľovacími
systémami a väčšími karburátormi.
Neskoršie modely "SWB" boli vybavené
ďalším vývojom motora V12 s objemom
3 litre, ktoré dostali továrenské referenčné
čísla 168 a potom 168/61. Išlo o varianty
zapaľovacích sviečok s rozložením
zapaľovacích systémov s dvojitou cievkou.
V rámci týchto všeobecných parametrov
boli niektoré motory ošetrené špeciálne,
s rozdielnymi vačkovými hriadeľmi,
veľkosťami ventilov a nastaveniami
karburátora, aby sa zvýšil výkon pre
konkurenčné použitie. Prenos bol taký, aký
bol namontovaný na súbežných sériách
"LWB" a "SWB" Berlinetta.

Roky 1967 - 1976
Ferrari 365 GTC4, 1971
Príležitosť vytvoriť tento legendárny
automobil dostala spoločnosť Scaglietti.
Postavili dovedna 106 týchto vozidiel,
pričom 9 z nich malo hliníkovú karosériu.
Bol to kabriolet, respektíve kabriolet s plnou
sklopnou kapucňou. Ferrari 250 California
bolo „otvorenou“ verziou modelu 250 GT
Berlinetta, ktoré vyrábali súbežne. Práve
otvorené autá bez strechy boli koncom
50. rokov v móde. Model 250 California bol
postavený v dvoch odlišných sériách: "LWB"
(dlhý rázvor) od roku 1958 do roku 1960,
hoci prototyp bol postavený koncom roka
1957, a "SWB" (krátky rázvor) od roku 1960
do roku 1962. Pre obe série bola dostupná
vymeniteľná pevná strecha.
Motor – väčšina vozidiel "LWB" mala jediný
trojlitrový V12 motor s výkonom 176 kW
pri 7 000 otáčkach za minútu. Továrensky

Model 365 GTC4 odhalili na Ženevskej
výstave v roku 1971 a bol skutočne náhradou
dvoch modelov v rade, 365 GTC, ktoré
v roku 1970 prestali vyrábať, a 365 GT 2 + 2,
ktoré bolo vyradené z výroby po oznámení
nového modelu.
Ferrari 365 GTC4 prekonalo obrovský
úspech svojho bratranca, ktorý sa
vyznačoval konzervatívnejším a menej

agresívnym štýlom. Od začiatku boli
k dispozícii európske aj americké trhové
verzie, ktoré boli vybavené zariadením na
reguláciu emisií a boli rozpoznateľné podľa
obdĺžnikových bočných obrysových svetiel
na predných a zadných krídlach.
Bol to prvý nový 12-valcový model Ferrari
oznámený po prevzatí riadenia výroby
vozidiel Fiat v roku 1969 a pre úplne
nový typ karosérie mal pomerne krátku
produkciu na jeseň roku 1972, kedy bolo
postavených 500 modelov.
Motor bol podobne štruktúrovaný ako
jednotka 365 GTB4 s dvojitými vačkovými
hriadeľmi na každej strane v jednotke V12
s objemom 4 390 cm3 so zdvihom 81 mm x
71 mm. Dosahoval výkon 250 kW pri 6 200
otáčkach za minútu. Na rozdiel od tohto
motora nevykazoval mazanie suchou
vaňou, namiesto toho tu bol namontovaný
štandardný systém mokrej vane. Hlavy
valcov boli tiež rozdielne, pretože motor
bol vybavený karburátorom na bočný
ťah a nie karburátorom na zníženie
tlaku, aby sa znížila výška kapoty. Nové
hlavy valcov mali vstupné otvory medzi
vačkovými hriadeľmi a nie na vnútornej
strane, čo umožňovalo, aby olejové filtre
a zariadenia na reguláciu emisií sedeli
vo vode. Rovnako ako pri podvozku bol
motor prvý v novej postupnosti číslovania,
s továrenským typovým označením F 101
AC 000. Bol vybavený dvojitými bočnicami
s tromi karburátormi Weber 38DC0E59/60
s dvojitým tlmením. Jednotlivé cievky
a systém zapaľovania namontované na
zadnej časti motora boli namontované
na európskych vozidlách s dvojitým
rozdeľovačom a elektronickým systémom,
ktorý bol vybavený verziami trhu v USA.
Vyrábal nárok 320 koní pre oba typy.
Automobily v USA boli tiež vybavené
množstvom zariadení na reguláciu emisií
výfukových plynov vrátane rýchleho
voľnobehu a systému vstrekovania
vzduchu z výfukového potrubia. Motor
bol poháňaný spojkou namontovanou na
zotrvačníku prostredníctvom spojenej
päťrýchlostnej synchrónnej prevodovky
rovnakým spôsobom a prakticky rovnakým
rozložením ako model 365 GT 2 + 2 vrátane
samoniveoregulačného systému zadného
zavesenia.

Názov Testarossa znamená v taliančine
červená hlava a odkazuje na farbu, ktorú
majú kryty vačkových hriadeľov. Model
debutoval v žiarivom prostredí nočného
klubu Lido na Champs-Élysées v Paríži,
v predvečer Parížskeho salónu v roku
1984, kde pozvaní novinári a hostia mohli
slávnostne uvidieť Testarossu pred
verejným uvedením na trh nasledujúci deň.
Motor bol pozdĺžne namontovaný v jednotke
s piatimi rýchlostnými prevodmi veľmi
podobným spôsobom ako v predchádzajúcej
rade Boxer. Zariadenie bolo vybavené
elektronickým zapaľovaním Marelli
Microplex MED 120 B a vstrekovaním paliva
KE-Jetronic od spoločnosti Bosch s cieľom
vyrobiť nárok na 390 konských síl pri 6 300
otáčkach za minútu pre európske modely.
Model ostal vo výrobe s veľmi malými
vizuálnymi úpravami až do konca roka 1991,
kedy bol nahradený modelom 512 TR.

Do tejto rodiny extrémne výkonných vozidiel
pribudol v roku 2002 model Enzo, ktorý bol
výrazom najnovšej technológie a knowhow. Vyrobených bolo iba 399 kusov. V čase
jeho uvedenia do prevádzky Enzo obsahoval
najpokročilejšie technológie odvodené od
F1. Skutočne jedinečné bolo, že profitoval
z technologického crossoveru v čase, keď
bol Ferrari na impozantnom víťazstve vo
Formule 1. Cieľom spoločnosti bolo nastaviť
model Enzo na integrovaný systém, ktorý
by skutočne zlepšil výkonnostné schopnosti
vodiča prostredníctvom rozhrania človekstroj v štýle Formuly 1.

Roky 2007 - 2017
Ferrari LaFerrari, 2013

Ferrari F40, 1987

Dizajnérske vyhotovenie modelu F40
z dielne Pininfarina, ktoré predstavili
v polovici roka 1987, vzalo každému dych.
Reprezentovalo štyridsiate výročie výroby
automobilov Ferrari. Bola to zároveň
posledná prezentácia nového modelu,
ktorej sa zúčastnil aj Enzo Ferrari. Verejnosť
toto auto milovala, zástupy klientov so
šekom v ruke boli šťastné, že sa dostali na
čakaciu listinu hoci nebolo jasné, koľko áut
sa plánuje vyrobiť. Ich výroba pokračovala
až do roku 1992.

Hybridný automobil predstavila spoločnosť
v roku 2013. Za krátky čas si získal
miesto v sieni slávy Ferrari vďaka svojmu
mimoriadne inovatívnemu dizajnu. LaFerrari
predstavuje najambicióznejší projekt
spoločnosti Ferrari, ktorý ešte nevytvoril
hranice technológie na cestnom vozidle, čo
dokazuje najlepšie vyjadrenie technických
vlastností modelu v technike GT a Formuly
1. LaFerrari je prvé výrobné vozidlo Ferrari,
ktoré je vybavené hybridným riešením
odvodeným od F1 - systém HY-KERS - ktorý
kombinuje elektromotor s výkonom viac
ako 163 koní a najvýkonnejšiu inkarnáciu
klasickej V12 značky Ferrari s 800 koňmi na
9000 otáčok za minútu.

Roky 1997 - 2006

Zdroj:

Ferrari Enzo, 2002

MARTIN KOVAČIČ
MARIÁN MAJER
http://encyklopedia.sme.sk/c/893809/
ferrari-enzo.html

Roky 1977 - 1996
Ferrari Testarossa, 1984

TOMÁŠ ANDREJČÁK
https://auto.pravda.sk/magazin/
clanok/289712-enzo-ferrari-zomrel-pred25-rokmi/
https://auto.ferrari.com
V priebehu rokov spoločnosť Ferrari uviedla
sériu „supercars“, ktoré predstavujú
úplný vrchol technologických úspechov
spoločnosti prenesených na cestné vozidlá.
Patria medzi ne aj modely Testarossa a F40.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Enzo_Ferrari
https://www.teraz.sk/magazin/veda-atechnika-zakladatel-automobilky/309118clanok.html
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PRODUKTY

GATES

DOSTUPNÉ
V INTER CARS
ŠIROKÝ SORTIMENT SPOLOČNOSTI INTER CARS SME OBOHATILI O NOVÉHO DODÁVATEĽ A, FIRMU GATES,
POPREDNÉHO V ÝROBCU MODERNÝCH HNACÍCH REMEŇOV A PRUŽNÝCH HADÍC.

V roku 1917 John Gates vynašiel prvý gumový
klinový remeň, ktorý zrevolucionizoval
spôsob prenášania krútiaceho momentu
v motoroch. Ďalším medzníkom vo vývoji
remeňových pohonov v roku 1945 bolo
vyvinutie ozubeného rozvodového remeňa.
Tieto vynálezy sa stali hnacím prvkom
ďalšieho dynamického rozvoja firmy Johna
Gatesa. Koncom 50. rokov sa firma "Gates
Rubber Company" so sídlom v Denveri
(Colorado, USA) rozhodla otvoriť svoj
prvý výrobný závod v Európe. Ako miesto
svojho pôsobenia zvolili belgickú provinciu
Erembodegem.
V automobilovom priemysle je meno
Gates synonymom vysokokvalitných
produktov a služieb. Firma Gates poskytuje
remeňové pohonné systémy pre väčšinu
výrobcov automobilov na svete.
Vďaka tejto spolupráci je schopná
uspokojiť potreby trhu s dielmi
určenými pre aftermarket,
poskytujúc náhradné diely
s kvalitou výrobkov OE.
Okrem klinových remeňov
a rozvodových systémov
sa v portfóliu spoločnosti
nachádzajú napríklad aj
zostavy napínaku remeňov,
remenice s tlmičom torzných
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kmitov, voľnobežné remenice alternátora,
hadice, termostaty, uzávery chladičov
a náradie pre automechanikov. V ponuke
spoločnosti Inter Cars sa nachádza okolo
800 klinových remeňov, rozvodových
remeňov a rozvodových zostáv s vodným
čerpadlom. Túto ponuku budeme postupne
rozširovať o ďalšie skupiny výrobkov.
Ďalej sú uvedené príklady vybraných
indexov z jednotlivých skupín výrobkov:
GAT5494XS – ROZVODOVÝ REMEŇ VOLVO
850, S70, S80 I, V70 I, V70 II; VW LT 28-35 II,
LT 28-46 II, TRANSPORTER

GAT6PK1205XS - VIACDRÁŽKOVÝ KLINOVÝ
REMEŇ (6PK1205)
GAT6461EXL - KLINOVÝ REMEŇ (13X775)
GATKP15607XS-1 - ROZVODOVÁ SADA
(REMEŇ + REMENICA + VODNÉ ČERPADLO)
AUDI A3, A4, A6; CHRYSLER SEBRING;
DODGE AVENGER, CALIBER, JOURNEY; JEEP
COMPASS, PATRIOT; SEAT ALTEA, ALTEA XL,
LEON, TOLEDO III 2.0D 02.03-

GATES PREDSTAVUJE
4 NOVÉ RADY
DRÁŽKOVÝCH REMEŇOV MICRO-V

Spoločnosť Gates prichádza s novou generáciou drážkových remeňov. Pri výrobe využíva
rovnaké zmesi a technológie ako pri rade OE. Pevnosť a trvácnosť remeňov zabezpečujú
pokročilé materiály ťažných kordov.

ŠTYRI DRUHY REMEŇOV PRE ŠTYRI DRUHY POUŽITIA:
ALL-ROUNDER (ideálny pre 90 % európskych áut)
STRECH FIT (pre vozidlá vybavené elastickými remeňmi bez napínačov)
STOP&START (pre systémy Štart-Stop poháňané remeňom)
UNIQUE FIT (určený pre „citlivejšie“ systémy)
Remene Micro-V pokryjú viac než 98 % trhu!
www.gates.com

Kompletnú ponuku remeňov značky Gates nájdete v katalógu Inter Cars.

REMENICA KĽUKOVÉHO HRIADEĽA S TLMIČOM VIBRÁCIÍ

ROVNOMERNÁ ČINNOSŤ MOTORA
MODERNÉ MOTORY SÚ PRESNÝMI KONŠTRUKCIAMI, KTORÉ
POSKYTUJÚ VYSOKÝ VÝKON. VZHĽADOM NA KOMFORT
JAZDY A OBMEDZENIE HLADINY HLUKU JE POTREBNÉ
PODĽA MOŽNOSTI ČO NAJVIAC OBMEDZIŤ VIBRÁCIE.
To platí predovšetkým pre samotný motor,
v menšej miere pre systém zavesenia kolies.
Základný princíp činnosti štvortaktného
motora spôsobuje, že kľukový hriadeľ
generuje vibrácie, ktoré sa prenášajú
na remeňový pohon dodatočného vybavenia
motora. To má negatívny vplyv na hladinu
emitovaného hluku a najmä na odolnosť
častí pomocného pohonu.
Kontrola remenice s tlmičom vibrácií
Guma sa môže v dôsledku procesu
starnutia, vplyvom environmentálnych
faktorov vrátane vysokej alebo nízkej
teploty, respektíve v dôsledku kontaktu
s olejom alebo inými chemickými činidlami,
opotrebovať. Bohužiaľ, poškodenie
a opotrebenie nie sú vždy hneď viditeľné
a najčastejšie sa objavujú na zadnej strane.
Jasnou indikáciou je však hluk pochádzajúci
z pomocného pásového pohonu. Životnosť
remenice zároveň závisí aj od spôsobu
jazdy a prevádzky (napríklad jazda prevažne
v meste). Najsilnejšie vibrácie motora
vznikajú pri nízkych otáčkach. Ak nie je
remenica pravidelne kontrolovaná alebo
menená, hrozí nebezpečenstvo poškodenia
v dôsledku vibrácií, prípadne zvýšená
hladina hluku. Firma Febi preto odporúča
remenice každých 60 000 kilometrov
podrobne vizuálne kontrolovať. Značka Febi
je súčasťou skupiny Bilstein, ktorá zastrešuje
aj iné známe značky (SWAG a Blue Print).
Viac informácií nájdete na webovej stránke
www.bilsteingroup.com.
Účinným spôsobom na odstránenie
nežiaducich vibrácií je použitie tlmičov
torzných vibrácií (tiež známe ako
remenice s tlmičmi vibrácií). Využívajú sa
predovšetkým v dieselových motoroch,
ale rovnako aj vo vysokovýkonných
benzínových motoroch. Remenica je
namontovaná priamo na kľukovom hriadeli
a vďaka svojej konštrukcii chráni hnací
remeň pred vibráciami kľukového hriadeľa.
V dôsledku toho je dodatočné vybavenie
motora do značnej miery chránené pred
dynamickým zaťažením.
Konštrukcia remenice s tlmičom vibrácií
Vnútorná konštrukcia remenice musí byť
navrhnutá tak, aby umožňovala optimálnu
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absorpciu motorom vytváraných vibrácií. Len
tak je možné ich kompenzovať a nedovoliť,
aby sa prenášali ďalej na remeňový
pohon. Viacvrstvová konštrukcia remenice
s vibračným tlmičom (obr. 1) s dvomi
elastomérnymi remeňmi a použitie klzného
ložiska poskytuje, na rozdiel od celokovového
remeňa, rovnomerné a plynulé ovládanie
pomocného pásového pohonu. Elastomér
a elastická spojka pritom zohrávajú kľúčovú
úlohu. Dôležitá je predovšetkým optimálna
kombinácia gumy a kovu a správne zvolená
gumová zmes. Rozdiely medzi remenicou
s tlmičom vibrácií (obr. 2) a celokovovou
remenicou (obr. 3) sú dobre viditeľné
na znázornených prierezoch. Čoraz častejšie
sú v ponuke dostupné nízkonákladové verzie
vyrobené výlučne z kovu. Aj keď ponúkajú
zdanlivé výhody najmä z hľadiska ceny
a trvanlivosti, negatívne účinky na ostatné
komponenty remeňového pohonu je možné
len ťažko predvídať. Gumovo-kovový spoj
remenice s tlmičom vibrácií, umiestnený
medzi remeňovým pohonom a kľukovým
hriadeľom, výrazne prispieva k zníženiu
vibrácií. Celokovová remenica však môže,
na druhej strane, prenášať typické vibrácie
motora na iné komponenty. Keďže sú
následne vystavené týmto "nefiltrovaným"
vibráciám, opotrebujú sa oveľa rýchlejšie.
Dôsledkom toho môže byť závažné
poškodenie spolupracujúcich komponentov
a v najhoršom prípade aj celkové
poškodenie motora.

Firma Febi ponúka remenice vyznačujúce
sa správnou vnútornou konštrukciou,
ktoré okrem toho spĺňajú požiadavky
prvomontáže. Iba takýmto spôsobom je
možné v každom vozidle zaručiť požadované
tlmenie vibrácií.
Remenica
Plávajúci tanier
Pružná spojka
Klzná plocha

Pružná spojka

Náboj

Obrázok 1: Viacvrstvová konštrukcia remenice
s vibračným tlmičom.
Porovnanie remenice s tlmičom vibrácií
s celokovovou remenicou.

Obrázok 2: Remenica
s tlmičom vibrácií.

Obrázok 3:
Celokovová remenica.

Pri kontrole remenice s tlmičom vibrácií venujte zvýšenú pozornosť nasledujúcim poškodeniam:

Mikrotrhliny elastoméru alebo pružnej spojky.
Príčina: Guma v dôsledku starnutia stráca svoju
elasticitu a vytvrdzuje sa, čo vedie k vzniku trhlín.

Veľké trhliny v zadnej časti. Príčina: Ťažké
pracovné podmienky, napríklad otrasy, vysoká
teplota alebo znečistenie.

Úplné oddelenie elastoméru alebo pružnej
spojky. Príčina: Nedostatočná kontrola a servis.
Najčastejšou príčinou poškodenia je vytekajúci
olej. Spôsobuje puchnutie gumy a vedie k jej
úplnému poškodeniu.
Stopy trenia v pracovnom priestore. Príčina:
Teleso elastoméru
(guma) je silne opotrebované, v dôsledku čoho remenica
nepracuje rovnomerne
a trasie sa.

partsfinder

Bremsscheibe
Einbauseite Vorderachse
256 mm

VŽDY ÚČINNÉ VYHĽADÁVANIE
Nový online vyhľadávač náhradných dielov skupiny Bilstein
s kompletným sortimentom značiek Febi, SWAG a Blue Print
pre osobné automobily.
partsfinder.bilsteingroup.com

KOMPONENTY PRE NAFTOVÉ MOTORY DENSO
FIRMA DENSO JE TRETÍM NAJVÄČŠÍM V ÝROBCOM SYSTÉMOV COMMON RAIL NA SVETE. FIRMA UŽ NIEKOĽKO
DESAŤROČÍ INVESTUJE DO V ÝSKUMU A V Ý VOJA, ČASTO V SPOLUPRÁCI S NAJVÄČŠÍMI V ÝROBCAMI
AUTOMOBILOV NA SVETE, S CIEĽOM V Y VÍJAŤ STÁLE V ÝKONNEJŠIE, ÚČINNEJŠIE A SPOĽ AHLIVEJŠIE NAFTOVÉ
MOTORY S MINIMÁLNYMI EMISIAMI.
Spoločnosť DENSO zaviedla ako prvá firma
na svete vstrekovací systém typu Common
rail s piezoelektrickými vstrekovačmi
a vstrekovacím tlakom rádovo 1 800 barov.
Ďalším úspechom firmy je zavedenie
vstrekovacieho systému Common rail
s najvyšším vstrekovacím tlakom na svete
(2 500 barov), vďaka ktorému je možné znížiť
spotrebu paliva až o 3 %.
Spoločnosť DENSO v rámci svojho
programu zameraného na vývoj častí
dieselových motorov pre trh s náhradnými
dielmi ponúka vstrekovače, vstrekovacie
čerpadlá a ventily SCV, ktoré zabezpečujú
najvyššiu kvalitu OE a spĺňajú alebo
prekračujú požiadavky výrobcov vozidiel.
Mnohé z dostupných dielov DENSO sú
na trhu s náhradnými dielmi jedinečné.
Neustále rozširovanie rozsahov sérií týchto
dielov zaručujú ich použitie v rôznych
vozidlách, vrátane značiek Citroën, Fiat,
Ford, Land Rover, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Subaru či
Toyota.
Č. VSTREKOVAČA DENSO

Technologicky pokročilá konštrukcia
vstrekovačov DENSO umožňuje presné
vstrekovanie paliva pod vysokým tlakom
a jeho miešanie so stlačeným vzduchom
v spaľovacej komore tak, aby bolo možné
zaručiť optimálne spaľovanie.
VSTREKOVACIE ČERPADLÁ
Všetky vstrekovacie čerpadlá Common rail

firmy DENSO (napájacie čerpadlá) dostupné
na trhu s náhradnými dielmi sú unikátne.
Zabezpečujú konzistentne vysoký tlak nafty,
ktorá sa prostredníctvom spoločného rozvodu
privádza do vstrekovačov umiestnených
v každom valci naftového motora. Na trhu
sú dostupné čerpadlá DENSO typu HP2, HP3
a HP4. Komponenty dieselových systémov
DENSO nie sú navzájom zameniteľné s dielmi
iných konkurenčných značiek.
VENTILY SCV
Ventily SCV sú potrebné na udržanie
správnej úrovne emisií a výkonu motora.
Udržiavajú v naftových motoroch so
systémom Common rail konštantný,
optimálny tlak paliva, čo následne prispieva
k udržaniu plného výkonu, účinnosti
a ľahkému štartovaniu motora. Na trhu sú
dostupné ventily SCV typu HP2, HP3 a HP4.
Pre viac informácií o náhradných dieloch
DENSO určených pre dieselové motory
kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo priamo pobočku Inter Cars.

PRÍKLADY POUŽITIA

DCRI105800

CITROËN JUMPER (06-), FIAT DUCATO (250, 290) (06-), FORD TRANSIT Tourneo (06-

DCRI107060

FORD TRANSIT (06-14), LAND ROVER DEFENDER (90-16)

14), PEUGEOT BOXER (06-)

DCRI200110

LEXUS IS II (05-13), TOYOTA: AURIS (E15) (06-12), AVENSIS (03-09), COROLLA (E14, E15) (06-), RAV 4 III (05-), VERSO (09-)

DCRI107640

TOYOTA: COROLLA Verso (01-09), RAV 4 III (05-)

DCRI107780

TOYOTA: HILUX III (05-), LAND CRUISER / PRADO (J120) (02-10)

Č. VSTREKOVACIEHO ČERPADLA DENSO
DCRP300400

PRÍKLADY POUŽITIA

CITROËN JUMPER (06-), FIAT DUCATO (250, 290) (06-), FORD TRANSIT (06-14), PEUGEOT BOXER (06-)

DCRP300950

FORD RANGER (11-), LAND ROVER DEFENDER (90-16)

DCRP300370

NISSAN: NAVARA (D22) (97-), PATHFINDER III (05-), PICK UP (D22) (97-05)

DCRP301220

NISSAN: MURANO II (07-14), NAVARA (D22) (97-), PATHFINDER III (05-), PICK UP (D22) (97-05), CV CABSTAR (06-)

DCRP301010

OPEL: ASTRA J (09-), MERIVA B (10-), ZAFIRA B (05-14), VAUXHALL: ASTRA V (H) (04-10), MERIVA II (B) (10-), ZAFIRA II (B) (05-14)

Č. VENTILU SCV DENSO
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VSTREKOVAČE
Technologicky pokročilé vstrekovače paliva
pre systémy Common rail firmy DENSO sú
spoľahlivým a účinným riešením. Dodávajú
do naftových motorov presné množstvo
paliva v správnom čase a v ideálnom stave
tak, aby zabezpečili jeho účinné spaľovanie.
Vstrekovací systém zahŕňa:
 vstrekovacie čerpadlo - tlačí palivo pod
vysokým tlakom,
 vysokotlakové potrubia - rozvádzajú
palivo do vstrekovačov,
v
 strekovače - vstrekujú palivo do valca,
n
 apájacie čerpadlo (vnútri vstrekovacieho
čerpadla) - nasáva palivo z nádrže

PRÍKLADY POUŽITIA

DCRS300260

CITROËN JUMPER (06-), FIAT DUCATO (250, 290) (06-), FORD RANGER (11-), LAND ROVER DEFENDER (90-16), NISSAN NAVARA (D40)
(05-), PEUGEOT BOXER (06-), SUBARU FORESTER (08-)

DCRS301110

MAZDA 6 (07-13), OPEL ASTRA H (04-14), OPEL CORSA D (06-), VAUXHALL ASTRA V (H) (04-10)

DCRS300120

MAZDA 6 (02-07), MAZDA MPV II (99-06), MITSUBISHI PAJERO IV (06-), NISSAN ALMERA II (00-), OPEL CORSA C (00-09)

DCRS210120

NISSAN PRIMERA (P12) (02-), OPEL SIGNUM (03-), OPEL VECTRA C (02-08), RENAULT ESPACE IV (02-), TOYOTA AVENSIS (97-03),
TOYOTA RAV 4 II

DCRS301380

TOYOTA AVENSIS (03-09), TOYOTA RAV 4 III (05-), TOYOTA RAV 4 IV (12-)

2/2018

OVERTE SI NÁS
• Rýchlejší predohrev
a spoľahlivý štart motora
• Predĺžený čas ohrevu,
nižšie emisie CO2
• Rýchle dohriatie
• Keramické sviečky

Firma DENSO neustále zlepšuje každú jednu časť, ktorú produkuje. Niet divu, že v deviatich z desiatich áut na svete sú originálne diely
DENSO. Napríklad naše žhaviace sviečky, ktoré skracujú čas predohrevu a umožňujú spoľahlivé naštartovanie aj studeného motora. Svoju
dôveru nám preukázali najväčší svetoví výrobcovia automobilov, tak prečo by ste to neskúsili aj Vy?

www.denso-am.eu

POŠKODENIE LAMBDA SONDY
SPÔSOBENÉ OLEJOM
KAPILÁRNY JAV
Interné oddelenie spoločnosti NGK,
ktoré sa zaoberá skúmaním záručných
chýb, zistilo, že poškodenie, ku ktorému
dochádzalo pri reklamovaných senzoroch,
mohlo byť spôsobené kontamináciou
olejom. Takéto poškodenie je spôsobené
vonkajším faktorom, a teda nie je zavinené
spoločnosťou NGK/NTK. Tieto reklamácie
boli preto zamietnuté. Z dôvodu toho by sme
Vám chceli vysvetliť technické súvislosti
tohto javu a navrhnúť, ako sa takémuto
poškodeniu vyhnúť.

AKÝM SPÔSOBOM SA DOVNÚTRA
LAMBDA SONDY DOSTÁVA OLEJ?
Netesné komponenty motora, ktoré sú
pripojené k rovnakému káblovému zväzku
ako lambda sonda (napríklad snímač tlaku
oleja) "vtláčajú" olej dovnútra vodiča.
Pojmom takzvaného kapilárneho javu sa
opisuje charakteristická črta vodičov, ktoré
"nasávajú" olej dovnútra. Ide o jav, ktorý
je dobre známy aj v prípade knota olejovej
lampy alebo sviečky. Olej pohybujúci sa
pozdĺž vodiča sa dostáva až do konektorov
riadiacej jednotky, kde dochádza k jeho
disperzii a preniká do vodičov, okrem iného
aj do vodiča lambda sondy. Prostredníctvom
tohto vodiča sa dostáva ďalej do konektora
sondy a nakoniec až do jej vnútra.

PREČO MÔŽE OLEJ LAMBDA SONDU
ZNIČIŤ?
Lambda sonda porovnáva množstvo
kyslíka vo výfukových plynoch
s množstvom kyslíka obsiahnutého
v okolitom prostredí, ktoré sa považuje
za referenčný bod (tzv. referenčný vzduch).
Referenčný vzduch preniká do sondy cez
signálny kábel (špeciálna sieť vodičov
umožňujúca prenikanie referenčného
vzduchu dovnútra sondy). Olej, ktorý
preniká do sondy cez signálny kábel,
napĺňa referenčnú komoru sondy. Keď
motor začne pracovať a sonda sa zahreje
na prevádzkovú teplotu, olej sa odparí
a odparujúci sa plyn obsahuje menšie
množstvo kyslíka ako referenčný vzduch.
Čím viac oleja preniká do referenčnej
vzduchovej komory sondy, tým viac sa
zníži signálne napätie sondy. Keď signálne
napätie klesne na nulu, sonda sa zničí.

AKÝM SPÔSOBOM SA DÁ
SKONTROLOVAŤ, ČI DOŠLO K ZNIČENIU
LAMBDA SONDY OLEJOM?
Poškodenie sondy môžete overiť dôkladnou
vizuálnou kontrolou vnútorného priestoru
konektora (zástrčky) sondy. Aj keď konektor
na prvý pohľad nevykazuje žiadne stopy

NIEKOĽKO MOŽNÝCH
ZDROJOV OLEJA
PRENIKAJÚCEHO
DO VODIČOV
SNÍMAČ
TLAKU OLEJA
SNÍMAČ POLOHY
VAČKOVÉHO
HRIADEĽA
SNÍMAČ POLOHY
KĽUKOVÉHO
HRIADEĽA

oleja, kolíky zástrčky dôkladne skontrolujte
pomocou lupy, či sa na nich nenachádzajú
zvyšky oleja.
Ďalšou možnosťou je použiť papierový
uterák: utretím vnútra zástrčky môžete
zviditeľniť aj tie najmenšie stopy oleja.

ČO ROBIŤ, AK V ZÁSTRČKE LAMBDA
SONDY NÁJDETE OLEJ?
V takom prípade nestačí len vymeniť
sondu. Treba identifikovať a odstrániť zdroj
unikajúceho oleja. V opačnom prípade
dôjde vo veľmi krátkom čase k opätovnému
"nasatiu" oleja dovnútra vodiča novej
sondy, čo následne opäť spôsobí jej
poškodenie.
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LAMBDA SONDY // NOx // SNÍMAČE EGT // MAF // MAP OD JEDNÉHO VÝROBCU

JEDNODUCHÉ JE

DOBRÉ

JEDNODUCHÉ VĎAKA NTK
// TERAZ VIAC SOND A SNÍMAČOV Z JEDNÉHO ZDROJA!
Nové snímače MAF/MAP značky NTK:
» Jeden sortiment.
» 93-percentné pokrytie dopytu.
» Overená kvalita známeho dodávateľa.
» Praktické balenia uľahčujúce skladovanie.
» Transparentný referenčný číslovací systém.
Viac o snímačoch MAF/MAP na YouTube:

Súprava tesnení pre profesionálne opravy
automatickej prevodovky

Spoločnosť Elring, s cieľom uľahčiť profesionálne opravy automatických
prevodoviek, zaviedla do svojej ponuky novinku - tesniace súpravy
uľahčujúce prácu. Vďaka týmto sadám bude profesionálna oprava
najpopulárnejších typov automatických prevodoviek omnoho
jednoduchšia. Použitím našich súprav ušetríte čas. Každá súprava
obsahuje všetko, čo je potrebné na profesionálne utesnenie automatickej
prevodovky pri technických kontrolách a opravách. Balenie obsahuje:

Moderné automatické prevodovky sú vystavené ťažkým
prevádzkovým podmienkam. Veľa najazdených kilometrov, vysoké
rýchlosti a časté zmeny rýchlostného stupňa vedú k nevyhnutnému
opotrebovaniu materiálov. V dôsledku toho môže dochádzať
k neplánovaným poruchám. Nižšie uvedené tipy vám umožnia včas
identifikovať možné nedostatky a vyhnúť sa tak drahým opravám
prevodovky:

• Tesnenie olejovej misky
• Tesniace krúžky
• O-krúžky
•B
 ezpečnostné krúžky
• Špeciálne tesnenia
• Tesnenia hnacieho ústrojenstva

•P
 revodovka pri zmene prevodu prešmykuje.
•P
 revodovka neprenáša hnaciu silu.
•P
 ri uvádzaní do pohybu je prenos hnacej sily oneskorený.
•O
 lej v automatickej prevodovke má zmenenú farbu.
•Z
 prevodovky vychádzajú znepokojujúce zvuky, napríklad škrípanie,
praskanie alebo iné zvuky.

Výhody vyplývajúce z použitia opravárskych súprav Elring:
• Jednoduchý a intuitívny výber správnej sady.
•P
 ri výbere súčiastok jednoznačné prispôsobenie tesniacej sady Elring príslušnému typu auta
a automatickej prevodovke.
• V tesniacej súprave nájdete všetko, čo je nevyhnutné pri kontrole/oprave prevodovky.
•U
 šetrený čas vďaka profesionálne pripravenej sade.
• Všetky tesnenia a náhradné diely, ktoré sú súčasťou súpravy, sú najvyššej kvality od výrobcu a sú určené
na prvomontáž.
Získajte viac použitím našich opravárskych súprav na kontrolu/opravu automatických prevodoviek, ako aj
využitím technickej podpory prostredníctvom našej bezplatnej servisnej infolinky.

ElringKlinger AG | Oddelenie náhradných dielov
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-601 | Fax +49 7123 724-609
elring@elring.de | www.elring.de

DODÁVATEĽ
SPOJOK TRIEDY
PREMIUM
VALEO JE SVETOVÝM VÝROBCOM AUTOMOBILOVÝCH
DIELOV, SVOJE VÝROBKY DODÁVA DO ÁZIE, EURÓPY A USA.
Komponenty Valeo využívajú všetci najväčší
výrobcovia automobilov, a to už v štádiu ich
výroby. Jedným z najdôležitejších produktov
dodávaných spoločnosťou Valeo sú
komponenty hnacieho ústrojenstva vrátane
spojok, dvojhmotných zotrvačníkov, prípadne
hydrauliky spojky, ktorej je Valeo (po získaní
spoločnosti FTE) najväčším dodávateľom
na trhu s OE a tiež s dielmi pre aftermarket.
V priebehu niekoľkoročnej spolupráce
došlo k vytvoreniu veľmi silnej väzby
medzi najväčšími európskymi výrobcami
automobilov a spoločnosťou Valeo, pričom
hlavným dôvodom jej vzniku je inovácia,
spoľahlivosť a najvyššia kvalita ponúkaných
výrobkov. V súčasnosti sú práve spoľahlivosť
a vysoká kvalita výrobkov faktory, ktoré
v najväčšej miere rozhodujú o výbere
dodávateľov automobilových dielov pre
hlavné automobilové spoločnosti pôsobiace
na medzinárodnej úrovni.
Obloženie spojkového kotúča je hlavnou
súčasťou spojky, zodpovednou za zopnutie
a rozpojenie spojky, ako aj za prenos

krútiaceho momentu. Kvalita trecieho
obloženia zohráva kľúčovú úlohu
z hľadiska správania sa (jemného zopnutia)
a spoľahlivosti spojky (viac najazdených
kilometrov bez nutnosti výmeny spojky).
Valeo je lídrom v oblasti výroby spojkového
obloženia určeného pre originálne
vybavenie, ako aj spojok pre konkurenciu.
Stojí za zmienku, že výroba dielov určených
pre originálne vybavenie vozidiel nie je
jedinou oblasťou použitia najlepšieho
obloženia. Firma Valeo používa rovnaké
vysokokvalitné obloženia aj pri výrobe
podzostáv určených na trh s dielmi pre
aftermarket. Valeo nedodáva na trh spojky
z repasovaných dielov určené pre osobné
automobily, takže si môžete byť istí, že naše
výrobky sú vždy tej najvyššej kvality.
Ďalšou dôležitou súčasťou spojky je
tanierová pružina. Táto prítlačná časť spojky
je neustále
v priamom kontakte s ložiskom a vďaka
prítlačnej sile je možné spojku zopnúť alebo
rozopnúť. Zakúpením takejto spojky Valeo

získavate záruku, že uvedená spojka bude
namontovaná spolu s novou, predtým
nepoužívanou tanierovou pružinou. Je
to jeden z najdôležitejších aspektov
rozhodujúcich o dlhodobo bezporuchovej
prevádzke spojky.
Oprava spojky je časovo veľmi náročná
a vyžaduje veľké množstvo práce. Aby bolo
možné zabezpečiť, že sa všetko podarí
opraviť hneď na prvýkrát, oplatí sa použiť
spoľahlivé diely. Valeo neuznáva žiadne
kompromisy. Nezáleží na tom, či vyrába
spojky pre trh s dielmi pre aftermarket alebo
pre originálne diely vozidiel, vždy ponúka
komponenty najvyššej kvality, nedodáva
žiadne spojky z repasovaných dielov pre
osobné automobily. Využite ponuku Valeo
a dôverujte tým, ktorí si nás už vybrali,
napríklad VW, Ford, Opel, Fiat, Renault,
Peugeot, Citroën, ale aj iným - Lamborghini,
Ferrari či Aston Martin. V našej ponuke
nájdete široký sortiment spojok a dielov pre
prevodovky, vďaka ktorým určite nájdete tie
správne komponenty určené pre montáž
do každého vozidla!

VALEO NEUZNÁVA ŽIADNE KOMPROMISY. NEZÁLEŽÍ
NA TOM, ČI VYRÁBA SPOJKY PRE TRH S DIELMI PRE
AFTERMARKET ALEBO PRE TRH S ORIGINÁLNÝMI DIELMI,
VŽDY PONÚKA KOMPONENTY NAJVYŠŠEJ KVALITY.
2/2018
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VÝMENA ROZVODOVÉHO REMEŇA VO VOZIDLÁCH RENAULT
TWINGO (C06_) 1,2 L 16 V (D4F 702)
MOTOR 1,2 L 16V 75 HP JE VEĽMI POPUL ÁRNY MOTOR MONTOVANÝ DO VOZIDIEL SKUPINY RENAULT, KTORÝ
SPÁJA DOBRÝ V ÝKON S NÍZKOU SPOTREBOU PALIVA.

Pri výmene rozvodového remeňa môže
dôjsť k závažným chybám vyplývajúcim
z nesprávnej montáže. Aby celá výmena
prebehla bezproblémovo, ContiTech Power
Transmission Group ponúka návod na jeho
montáž. Odborníci spoločnosti ContiTech
vysvetľujú krok za krokom správny spôsob
výmeny motora.

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 12

Obr. 13

MONTÁŽ ROZVODOVÉHO REMEŇA
1. Namontujte nové komponenty súpravy
rozvodového remeňa. Skontrolujte, či
zvyšné prvky, vrátane kolesa vačkového
hriadeľa a kolesa
kľukového hriadeľa,
nie sú poškodené.
V prípade napínacej
kladky rozvodového
remeňa skontrolujte,
či je montážny
držiak zozadu kladky
správne umiestnený
v štrbine hlavice
Obr. 1
(obr. 1 - 3).
Obr. 2

Obr. 3

2. Rozvodový remeň najprv nasaďte
na ozubené koleso kľukového hriadeľa
a následne
na ozubené
koleso vačkového
hriadeľa, čerpadlo
chladiaceho
systému a napínaciu
kladku (obr. 4).
Všimnite si pritom
smerovú šípku
a označenie
ozubeného kolesa
Obr. 4
kľukového hriadeľa
a ozubeného kolesa vačkového hriadeľa.
Pri montáži sa presvedčte, že rozvodový
remeň nie je ohnutý! Rozvodový remeň
musí byť medzi ozubenými kolesami
napnutý! Označenie na rozvodovom remeni
sa musí zhodovať so znakmi uvedenými
na ozubenom kolese kľukového hriadeľa
a ozubenom kolese vačkového hriadeľa
(obr. 5 a 6).
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3. Zo zotrvačníka odstráňte blokovacie
zariadenie.
4. Z napínacej kladky vytiahnite zaisťovací
kolík (obr. 7)
a výstredník
napínacej kladky
otočte pomocou
imbusového kľúča
6 mm proti smeru
hodinových ručičiek
(obr. 8 a 9) až
kým sa pohyblivý
znak nezarovná
s horným okrajom
Obr. 7
nastavovacej
štrbiny (obr. 10
a 11).

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Maticu napínacej
kladky utiahnite
pomocou
uťahovacieho
momentu 24 Nm.
Uistite sa, či je
medzi napínacou
kladkou a hornou
hranou hlavice
vo všetkých
prevádzkových
stavoch
dostatočná vôľa
(obr. 12 a 13).
Dodržiavajte smer
napínania (šípka
na napínacej
kladke).

5. Namontujte remenicu kľukového
hriadeľa a kľukovým hriadeľom otočte
šesťkrát v smere hodinových ručičiek. Motor
nastavte na značku GMP, tak ako je uvedené
v bodoch 1 - 4 návodu na demontáž.
6. Odskrutkujte maticu napínacej kladky
otočením maximálne o jednu otáčku
a otočením výstredníka napínacej kladky
pomocou imbusového kľúča 6 mm nastavte
správne napnutie remeňa. Pohyblivé
označenie napínacej kladky umiestnite
v strede nastavovacej štrbiny (obr. 11).
Maticu napínacej kladky utiahnite pomocou
uťahovacieho momentu 24 Nm.
7. Namontujte dolný a stredný kryt
rozvodového remeňa.
8. Namontujte remenicu kľukového
hriadeľa a v prvom kroku ju utiahnite
momentom 40 Nm, v druhom 70 ° +/- 5 %.
9. Namontujte zvyšné prvky, postupujte
pritom v opačnom poradí ako pri ich
demontáži. Upevňovacie skrutky motora
utiahnite momentom 62 Nm v poradí 1, 2,
3, 4.
10. Výmenu originálneho rozvodového
remeňa ContiTech zapíšte na dodanú
nálepku a umiestnite ju v priestore motora
(obr. 14).
Obr. 14

Obr. 11

Následne motor spustite alebo vykonajte
skúšobnú jazdu.

Čierna je našou farbou už 146 rokov.
Teraz k nej však pridávame farbu striebornú:
Rozvodové remene s kvalitou ContiTech.
Jasné perspektívy: ContiTech sa stal dodávateľom všetkých prvkov
pohonného systému motora. Inými slovami, neponúka už iba
remene z technologicky pokročilej gumy, ale aj celé rozvodové
sady. Všetko v najvyššej kvalite a s 5-ročnou zárukou v registrovaných servisných dielňach. www.contitech.de

5 LET
ZÁRUKA

PRÍČINA POŠKODENIA SPOJKY
V PRÍPADE NÍZKEHO STAVU NAJAZDENÝCH KILOMETROV - OPEL 1.3 CDTI
VO VOZIDL ÁCH ZNAČKY OPEL: COMBO, CORSA C-D, MERIVA A TIGRA S MOTOROM 1.3 CDT V NIEKTORÝCH
PRÍPADOCH DOŠLO K POŠKODENIU SYSTÉMU SPOJKY KRÁTKO PO JEJ V ÝMENE.

3 000 – 5 000 najazdených kilometrov
je príliš krátky úsek na to, aby došlo
k znemožneniu prenosu krútiaceho
momentu novej spojky. Po demontáži
prevodovky a zatlačení na spojku vidíme,
že drážkovanie kotúča spojky bolo celkovo
poškodené (Obr. 1). Čo spôsobilo naozaj
rýchle opotrebenie? Tento príklad ukazuje,
ako na povrchu primárneho zotrvačníka
(súčasť dvojhmotného zotrvačníka)
vznikajú škrabance na polomeri
zodpovedajúcom montážnym otvorom
(Obr. 2), čo nie je bežný jav. Príčinou
takejto poruchy sú skrutky, ktoré boli
nesprávne nasadené alebo boli utiahnuté
nesprávnym uťahovacím momentom.
Zle nasadené skrutky spôsobujú, že
primárny zotrvačník DZ je spolu s kotúčom
pod uhlom a nie zvislo ako by mal byť.
Dochádza k tomu preto, lebo vzdialenosť
zotrvačníka je veľmi malá. Kotúč spojky
má v tomto prípade pevný náboj (Obr. 1).
Hriadeľ spojky tlačí na kotúč pod uhlom,
čo spôsobuje degradáciu drážkovania
hriadeľa a jeho ozubenie sa postupne
ohýba. Pri opakovanej činnosti následne
dochádza k jeho úplnému zničeniu.
V prípade takejto tlakovej dosky je

bezodkladne potrebné namontovať
nové skrutky, ako je zobrazené v návode
vnútri sady RepSet (Obr. 3). V prípade
demontáže a opätovnej montáže systému
spojky, napríklad pri výmene motora,
sú mechanici povinní postupovať podľa
informácií uvedených v bulletine Service
Info dostupnom na portáli www.repxpert.
cz (Obr. 4; ilustračné foto je v poľskom
jazyku, webová stránka je však dostupná
aj v češtine). Uťahovanie pneumatickým
kľúčom, ktoré je, bohužiaľ, bežnou
praxou v prípade nedostatku systému
samoregulácie, je neprípustné. Uťahovací
moment, ktorým je nutné utiahnuť
skrutkové svorky, je v rozmedzí 12 - 15 Nm
pre M6 (podľa kódu motora). Aby sme
lepšie pochopili dôležitosť problému,
tento moment je totožný s momentom,
ktorým uťahujeme hydraulický valec
z plastu do puzdra prevodovky tohto
vozidla. Ďalej je dôležitá kontrola
vačkového hriadeľa. Stav zobrazený na
Obr. 5 je neprípustný. Nastavenie novej
spojky spôsobí okamžité poškodenie. Viac
praktických informácií nájdete na portáli
pre mechanikov www.repxpert.cz a na
www.schaeffler.sk.

Obr. 1: Poškodenie drážkovania kotúča
spojkovej doštičky

SERVICE INFO
Instrukcja montażu DKZ 415 0232 10
Producent:
Model:

Opel:

Suzuki:
Vauxhall:
Silnik:

Opel:
Suzuki:
Vauxhall:

LuK DMF:

Agila, Combo, Corsa C,
Corsa D, Meriva, Tigra
Ignis II, Swift III, Wagon R
Combo, Corsa, Meriva, Tigra
1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16 V
1.3 DDIS
1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16 V
415 0232 10

LuK RepSet ® : 622 3072 00, 622 3095 09,
622 3095 33, 622 3100 09,
622 3100 33, 622 3146 09
622 3146 33

1

2

Do montażu docisku sprzęgła zastosowano
dwumasowe koło zamachowe (DKZ)
z otworami gwintowanymi na przelot. Jako
że luka pomiędzy masą pierwotną
i wtórną jest bardzo niewielka, można
stosować jedynie śruby o długości 13mm.
Przy użyciu dłuższych śrub, gwint śruby
wystaje z tylniej strony masy wtórnej
i zderza się z masą pierwotną.

Foto 1:

Otarcia powierzchni wskutek zastosowania zbyt długiej śruby

W celu uniknięcia opisanych powyżej
problemów, Schaeffler Automotiv Aftermarket będzie od tej chwili dodawał odpowiednie śruby do zestawów RepSet® ze skutkiem
natychmiastowym. W okresie przejściowym
mogą być dostępne obie wersje zestawów.

© 2011 www.Schaeffler-Aftermarket.com

W tym przypadku DKZ może nie funkcjonować poprawnie. Wszystkie drgania
obrotowe silnika będą przenoszone na
skrzynię biegów / układ napędowy bez
odpowiedniego tłumienia, powodując hałas
i przedwczesne zużycie.
W niektórych przypadkach, profil wielowpustu w tarczy sprzęgła może z tego powodu
zostać tak uszkodzony, że dalsze przeniesienie napędu nie będzie możliwe (patrz foto2).

Uwaga:
Jeśli nowe śruby montażowe są
załączone, muszą zostać użyte przy
wymianie sprzęgła lub DKZ.
Jeśli śruby nie są dołączone do kompletu, należy używać jedynie śrub M6x13 o
klasie wytrzymałości 10.9.

Właściwe części zamienne można dobrać
w naszym katalogu online, pod adresem
www.Schaeffler-Aftermarket.pl
lub w RepXpert pod adresem
www.RepXpert.com.
Foto 2:

Uszkodzony wielowpust piasty

Stan 02.2011
LuK 0023

999 6005 360

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket
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Obr. 3: Návod sady RepSet

78

Obr. 2: Škrabance na sekundárnom
zotrvačníku

Opel, Suzuki, Vauxhall
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Informacje dodatkowe:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax:
+48 22 878 31 64
E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

Obr. 4: Servisný bulletin Schaeffler

Obr. 5: Stav vačkového hriadeľa

SPRÁVNA
VOĽBA

Dvojhmotové zotrvačníky LuK zabraňujú poškodeniam,
ktoré môžu spôsobiť pevné zorvačníky!
Dvojhmotový zotrvačník LuK (DHZ) je navrhnutý a prispôsobený na konkrétny model a verziu motora
daného vozidla. Pevný zotrvačník nespĺňa tieto požiadavky a jeho využitie zvyšuje možnosť nebezpečného
opotrebovania prevodovky, poškodenia upevnenia motora, ale aj kľukového hriadeľa! Odporúčame držať sa
osvedčených postupov použitých pri prvej montáži. Používajte originálne DHZ značky LuK!
Doplňujúce informácie:
www.schaeffler.sk
www.repxpert.cz

DVOJHMOTNÝ ZOTRVAČNÍK
S PREKLZOVACOU SPOJKOU ITL
„IMPACT TORQUE LIMITER“
NA PRÍKLADE AUTA FORD
TRANSIT od roku 2006
KONŠTRUKCIA
Vnútri niektorých zotrvačníkov LuK sa
nachádza preklzovacia spojka (obr. 1).
Skladá sa z unášacieho prítlačného taniera
(1) a prítlačných lamiel (2, 3) s trecími
obloženiami. Bola navrhnutá tak, aby
chránila prevodovky pred nepriaznivým
vplyvom maximálneho krútiaceho momentu.
Ide o veľmi nebezpečný jav spôsobený
rezonanciou v prevodovom mechanizme.

ÚČINKY AKTIVÁCIE
Spojka začína pracovať, keď sa
na zotrvačníku objaví aspoň 1,5-krát
väčší krútiaci moment ako maximálny
krútiaci moment generovaný motorom.
Pritlačný tanier sa pohybuje vzhľadom
na sekundárny zotrvačník. Krútiaci moment
s hodnotou napr. 1 500 Nm vedie k celkovej
zmene polohy sekundárneho zotrvačníka
vzhľadom na zotrvačník primárny (obr.
2). Ako je vidieť, otvory sekundárneho
zotrvačníka sa nezhodujú s otvormi
primárneho zotrvačníka a zotrvačník tak nie
je vhodný na ďalšiu prevádzku vzhľadom
na značné vibrácie, ktoré sa do prevodového
mechanizmu dostávajú.

Obr. 1: Konštrukcia ITL.

1
2
3

1 Unášací tanier
sa zatlačí k vencu generátora impulzov,
v dôsledku čoho bude jeho koncová časť
prirodzeným spôsobom zrezaná. To svedčí
o správnom vyhotovení montáže.
Polohu snímača pri výmene dvojhmotného
zotrvačníka za žiadnych okolností
neupravujte! Akákoľvek zmena jeho
nastavenia vedie k jeho nevyhnutnej výmene
za nový. Obr. 4 zobrazuje typy a stavy
použitého snímača: (1) - nový, (2),(3) - rôzne
verzie, prevádzkované, zrezané – správna
situácia.

2 Prítlačný tanier

3 Trecie obloženia

DÔSLEDKY
Môže sa zdať, že kontakt snímača s vencom
je neprijateľný. Na druhej strane však
po odsunutí snímača od generátora impulzov
dochádza k zániku signálu informujúceho
o otáčkach hriadeľa a k problémom so
štartovaním motora. V dôsledku toho
bude dvojhmotný zotrvačník zotrvávať pri
rezonančnej rýchlosti a dôjde k aktivácii
spojky ITL. V dôsledku toho nebude nanovo
namontované koleso vhodné na ďalšiu
prevádzku, a to najmä pre zmenu vzájomnej
polohy hmôt dvojhmotného zotrvačníka.

ČOMU TREBA VENOVAŤ POZORNOSŤ?
V roku 2014 došlo v zotrvačníkoch pre
vozidlá Ford Transit (06-) k zmene venca
snímača rýchlosti hriadeľa (obr. 3). Bolo
vydané servisné upozornenie, ktoré popisuje
rozdiely v hrúbke zubov s nezmeneným
priemerom. Z funkčného hľadiska sú
identické a môžu sa používať zameniteľne.
Pri montáži vo vozidlách Ford treba
bezpodmienečne zohľadniť skutočnosť,
že snímač otáčok sa namontuje tak, že

Obr. 3: Technická informácia o zmene venca.

1
Obr. 2: Poškodený zotrvačník v dôsledku
aktivácie poistky.
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Obr. 4: Rôzne verzie snímača otáčok hriadeľa.

2

3

V CENTRE
POZORNOSTI

Kompletná opravárska súprava
na opravu dvojitej suchej spojky LuK RepSet 2CT.
Na výmenu suchej spojky sú potrebné odborné znalosti, skúsenosti, správne náhradné diely a náradie. Súprava LuK RepSet
2CT je kompletná opravárska súprava, ktorá obsahuje všetky komponenty potrebné na správne vyhotovenie opravy.
Ďalšie informácie o výmene nájdete na našich webových stránkach a DVD disku, ktorý je súčasťou súpravy.
Ďalšie informácie:
www.schaeffler-aftermarket.sk
a www.repxpert.cz

DIAGNOSTIKA PORÚCH – PREKĹZAVANIE SPOJKY
V NASLEDUJÚCOM ČLÁNKU EXPERTI ZF AFTERMARKET VYPRACOVALI ZOZNAM, KTORÝ VÁM POMÔŽE
DIAGNOSTIKOVAŤ PORUCHY SÚVISIACE S TZV. PREKĹZAVANÍM SPOJKY. PREKĹZAVANIE SPOJKY, KTORÉ SA
OKREM INÉHO PREJAVUJE NETYPICKÝM KLOPANÍM V OBLASTI KOMORY MOTORA, ZABRAŇUJE PRENOSU
CELÉHO VÝKONU MOTORA NA KOLESÁ. PRÍČINY PREKĹZAVANIA MÔŽU BYŤ RÔZNE. OKREM PORÚCH
PRÍTLAČNÉHO KOTÚČA SPOJKY SA ČASTO VYSKYTUJÚ PORUCHY SPOJENIA SPOJKY, NESPRÁVNE NASTAVENÝ
ZOTRVAČNÍK ALEBO NESPRÁVNE NAMONTOVANÁ SPOJKA VO VOZIDLE.
Prvá skupina porúch, ktorých výsledkom je
prekĺzavanie spojky, je spojená s jej trecou
lamelou. Výsledkom jej úplného opotrebenia
až k hlavičkám nitov je nedostatočný tlak
na prítlačný kotúč spojky. Táto porucha môže
vzniknúť aj v dôsledku normálnej prevádzky
vozidla, ale aj z dôvodu častého rozjazdu
do kopca alebo nesprávne nastaveného
riadiaceho systému ovládania. V takomto
prípade odporúčame spojku vymeniť.
Ak sa na trecej lamele nachádza príliš
veľké množstvo oleja alebo maziva (čoho
výsledkom je obmedzenie jeho koeficientu
trenia), môže to znamenať, že je poškodené
tesnenie prevodovky alebo kľukový hriadeľ,
alebo je hydraulický systém netesný. Príliš
veľké množstvo maziva na hriadeli spojky
alebo na pilotnom ložisku môže byť hodené
na lamelu odstredivou silou, v dôsledku čoho
klesne koeficient trenia lamely. V takejto
situácii, po odstránení všetkých porúch, by
ste mali vymeniť aj kotúč.
Príliš časté vypínanie spojky (jazda
v zápche), olej alebo mazivo na lamele,
poruchy systému vypínania spojky, veľké
opotrebenie povrchu zotrvačníka, ale aj
časté rozbiehanie vozidla na príliš vysokom
prevodovom stupni, to všetko môže viesť
k veľkému opotrebeniu trecej lamely. Štyri
prvé situácie môžu viesť aj k prehriatiu
prítlačného kotúča spojky. V takýchto
prípadoch sa odporúča výmena prítlačného
kotúča a kontrola zotrvačníka vzhľadom
na termické poškodenia, prípadne aj jeho
výmena. Ak lamela neprilieha na celom
povrchu a jej trecie obloženie má hlboké
škrabance, najčastejšie to znamená, že
zotrvačník nebol počas montáže správne
nastavený, čo tiež vedie k obmedzeniu
koeficientu trenia lamely. Zároveň je
potrebné mať na pamäti, že v novom kotúči
obloženie na začiatku prilieha iba zvonka
(väčší polomer trenia spôsobený mierne
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konkávnym povrchom trecieho prítlačného
kotúča). Preto majú nové diely ešte pred
dosiahnutím úplnej efektívnosti plnú
účinnosť prenosu krútiaceho momentu. Je to
ich normálna vlastnosť a v žiadnom prípade
to nesmiete považovať za výrobnú chybu.
Príčinou prekĺzavania spojky môže
byť aj výrazné opotrebenie koncoviek
membránovej pružiny, ktoré je výsledkom

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
Technologický koncern ZF je
svetovým lídrom v oblasti
pohonných a závesných systémov
a technológií aktívnej a pasívnej
bezpečnosti. Spoločnosť
zamestnáva 146 000 zamestnancov
v približne 230 pobočkách v takmer
40 krajinách sveta. V roku 2017 ZF
dosiahla tržby 36,4 miliardy EUR. ZF
je jedným z najväčších dodávateľov
v automobilovom priemysle
na celom svete.
ZF umožňuje vozidlám vidieť,
myslieť a konať. Spoločnosť
investuje každoročne viac ako šesť
percent svojej predajnej hodnoty
do výskumu a vývoja.

opotrebenia riadiaceho systému spojky,
opotrebená vodiaca objímka alebo príliš
vysoké vstupné napätie pracovného valca
spojky. Ak je prítlačná sila príliš veľká alebo
ak bol príliš prekročený skok valca môže
pružina prasknúť, a tým jej prítlačná sila
nebude dostatočne veľká.
Ďalšou príčinou problémov s nesprávnym
fungovaním spojky môže byť zlyhanie
spojenia spojky – poškodená alebo
nesprávne namontovaná vidlica. To smeruje
nielen k predčasnému opotrebeniu šikmých
povrchov kotúča, ale vedie aj k príliš rýchlemu
opotrebeniu trecích obložení a vo výsledku
toho práve k prekĺzavaniu spojky. Okrem toho
to môže viesť k problémom pri preraďovaní.
V starších vozidlách je potrebné obrátiť
pozornosť aj na stav lanka spojky. V prípade
laniek s automatickým nastavovaním vôle
(pred ich demontážou) musíte mechanizmus
správne zabezpečiť alebo, ak je to potrebné,
použiť nové lanko. V autách s hydraulickou
spojkou upriamte pozornosť zvlášť
na čerpadlo a zvlášť na turbínu spojky.
Znečistením hydraulického systému môže
dôjsť k problémom s prevádzkou systému,
napríklad príliš pomalému návratu tlaku
alebo blokovaniu tyče turbíny.
Nové druhy ložísk majú vnútornú vodiacu
objímku vyrobenú z umelej hmoty a táto
má „samomaznú“ konštrukciu. V žiadnom
prípade ju nesmiete mazať akýmikoľvek
prostriedkami. Vo výsledku použitia maziva
dochádza k jeho zmiešaniu s trecím prachom
z kotúča spojky a následne k zvýšeniu
teploty a „tvrdnutia“ maziva a vytrhávania
sklených vlákien z umelej hmoty. To
vedie k ťažkostiam pri presúvaní objímky
a nakoniec k zablokovaniu pracovného valca
spojky, nesprávnemu fungovaniu ložísk,
prekĺzavaniu spojky a tiež dodatočným
vibráciám v systéme prenosu spojky.
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PRÍKLADOV AKO TECHNOLÓGIE
OD ZF PRISPIEVAJÚ K ZNIŽOVANIU EMISIÍ

1

Koncept variabilnej nápravy mSTARS
Bez ohľadu na druh pohonu je koncept
nápravy mSTARS so svojím integrovaným
elektrickým pohonom možné použiť
v hybridných, vodíkových aj elektrických
osobných autách. Koncept mSTARS je
rovnako vhodný aj pre použitie v bežných
pohonoch.

2

Inovatívne Plug-in hybridné vozidlá
Spoločnosť ZF je otvorená novým
technológiám a sústreďuje sa najmä
na elektromotory, hybridné moduly,
prevodovky Plug-in hybridných vozidiel
a pohony pre všetky elektromobily.
Obzvlášť veľký potenciál majú tzv. Plug-in
hybridné vozidlá. Vďaka relatívne malej
batérii a rovnako nízkym nákladom dokážu
poskytnúť dostupný elektrický pohon.
Rovnako sú veľmi šetrné s ohľadom
na emisie CO2, respektíve z pohľadu
eur získaných znížením o gram emisií.
Prevodovka pre Plug-in hybridné vozidlá
od spoločnosti ZF, ktorá je vybudovaná
na základe overenej a spoľahlivej
dvojspojkovej prevodovky 8HP je už dnes
dostupná na trhu. Jedná sa o spojenie
prevodovky s elektromotorom a bude
montovaná napríklad do nového Porsche
Panamera.

3

Efektívnejšie úžitkové vozidlá
Úžitkové vozidlá prispievajú k znižovaniu
CO2 emisií v obzvlášť vysokej miere.
Spoločnosť ZF ponúka pre mestské autobusy
portálovú nápravu AVE 130 a centrálny
pohon CeTrax ako elektrické alternatívy
k vznetovým motorom. Vďaka výkonu až 300
kW (409 koní) sú rovnocenným protivníkom.
Spotrebu paliva a s tým súvisiace zníženie

© ZF Systém mSTARS spája elektromotor,
prevodovku, diferenciál a hnaciu elektroniku
do jednej zostavy.

emisií CO2 je u úžitkových vozidiel so
spaľovacími motormi efektívne znížiť. Mnoho
nákladných áut a autobusov renomovaných
výrobcov už dnes vo svojich sériovo
vyrábaných vozidlách používa vysoko
efektívnu prevodovku TRaXon, prípadne
využíva hybridný pohon so 100 kW (136
koní) elektromotorom, ktorý rovnako dokáže
dosiahnuť úctyhodné výsledky. V nákladných
autách znižuje spotrebu benzénu o približne
5 % počas bežnej prepravy tovaru.

4

Veľký dopad ľahkých prvkov
Ľahké prvky od spoločnosti ZF rovnako
prispievajú k znižovaniu emisií CO2 , a to
najmä v úžitkových vozidlách. V prvom kroku
sme integrovaním funkcií do konštrukcie
klasickej zadnej nápravy dosiahli zníženie
hmotnosti daných prvkov z približne 120
na 60 – 70 kilogramov. Pri použití ľahkých
konštrukcií a ľahkých materiálov dokážeme
túto hmotnosť znížiť dokonca až na 35
kilogramov. Keď zoberieme do úvahy dlhú
životnosť takýchto vozidiel, vráti sa nám
uvedená investícia veľmi rýchlo. Hmotnosť,
ktorú ušetríme na vozidle sa nám rovnako
premietne do zvýšenej úžitkovej hmotnosti.
To znamená, že každé nákladné auto
prepraví viac tovaru, čím sa znižuje celkový
počet vozidiel na cestách a tým aj objem
emisií CO2 .

JEDNA VEC JE ISTÁ.
POKIAĽ SA ROZPRÁVAME
O ÚLOHÁCH, KTORÉ PLNIA
ĽUDIA, DOKÁŽEME ZLEPŠIŤ
EKOLOGICKÚ UDRŽATEĽNOSŤ
VÝLUČNE VTEDY, AK
KAŽDÝ MONITORUJE SVOJE
SPRÁVANIE A SÁM PRISPIEVA
K ZNIŽOVANIU EMISIÍ
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV.
SPOLOČNOSŤ ZF PRACUJE
NA TOM, ABY DOKÁZALA
DODAŤ TECHNOLÓGIU,
KTORÁ JE PRE TENTO ÚČEL
POTREBNÁ.

5

Modulárnymi konceptmi k zvýšeniu
hospodárnosti
„Snažíme sa používať čo najviac druhov
základných technológií,“ hovorí Bert Hellwig,
vedúci oddelenia elektromobility spoločnosti
ZF. Príkladom je autonómne prepravné
zariadenie e.GO vyrobené v spolupráci so
start-upom e.GO Mobile AG v Aachene.
Spoločnosť pôvodne vyvinula softvér
na riadenie elektrických pohonov úžitkových
vozidiel. Tento príklad ukazuje, ako dokáže
modulárny koncept identických prvkov
znížiť rozsah dielov v rozsiahlom portfóliu
výrobkov. Vďaka tomu znižujeme náklady
na elektrické pohony, čo je dôležitým
predpokladom pri spojení hospodárnosti
a ekologickosti potrebnom pre širšie
nasadenie elektromobilov na trh.

6

Prepojená mobilita vďaka systému
Openmatics
Najlepším spôsobom ako znížiť emisie
CO2 je čo najviac skrátiť a zefektívniť trasy.
Otvorená telematika Openmatics k tomu
prispieva. Tento systém umožňuje inštaláciu
mnohých aplikácií. Aplikácie užívateľovi
umožňujú riadiť vozový park, plánovať
trasy centrálne a vytvárať analýzy spotreby
a nákladu. Vďaka týmto údajom dokážu
výrobcovia optimalizovať riadenie pohonnej
jednoty prostredníctvom hmotnosti vozidla.
V budúcnosti bude tento systém schopný
riadiť batériové systémy elektromobilov
prostredníctvom ich kapacity. Thomas
Rösch, generálny riaditeľ Openmatics,
rovnako dbá aj na ľudský faktor: „Jeden
náš zákazník šetrí 4 % spotreby a emisií
CO2 len vďaka tomu, že jeho vodiči vedia,
že sú údaje z vozidla prenášané. Jazdia tak
disciplinovanejšie a predvídavejšie.“

Vysoko integrovaná spojka Plug-in hybridných
vozidiel od spoločnosti ZF umožňuje aj jazdu
na elektrický prúd.
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Rekordná hodnota:
13 miligramov oxidov dusíka na
kilometer v reálnej premávke
„Diesel má budúcnosť. Dnes už môžeme definitívne
ukončiť debatu o konci dieslov.“ Týmito slovami oznámil
Volkmar Denner, šéf spoločnosti Bosch, pri príležitosti
výročnej tlačovej konferencie spoločnosti rozhodujúci
prielom v dieslovej technológii. Novinka firmy Bosch
môže pomôcť znížiť výrobcom vozidiel hodnoty emisií
dusíka na úroveň, ktorá bude už dnes spĺňať budúce
limity. Taktiež pri testovaní v bežnej premávke (Real
Driving Emissions) sú emisie z vozidiel vybavených
novou dieslovou technológiou Bosch nielen výrazne
pod hodnotami aktuálnych limitov, ale aj pod limitmi,
ktoré budú platiť až od roku 2020. Vývojári spoločnosti
Bosch dosiahli tieto výsledky zdokonalením súčasnej
techniky. Ďalšie komponenty, ktoré by zvyšovali
náklady, nie sú nevyhnutné. „Bosch posúva hranice
technických možností. S najnovšou technológiou
Bosch budú dieslové vozidlá klasifikované ako vozidlá
s nízkymi emisiami, ale aj naďalej zostanú finančne
dostupné,“ povedal Volkmar Denner. V tejto súvislosti
šéf spoločnosti Bosch požaduje väčšiu transparentnosť
aj vzhľadom k emisiám CO2 z cestnej premávky a vyzýva
k budúcemu meraniu spotreby, a teda aj k produkcii
oxidu uhličitého za skutočných jazdných podmienok na
cestách.
Od roku 2017 požaduje európska legislatíva, aby nové
modely osobných automobilov (testované v súlade
s RDE tvorených mixom jázd po meste, mimo mesta
a jázd po diaľnici) emitovali maximálne 168 miligramov
dusíka na kilometer, od roku 2020 potom maximálne
120 miligramov. Avšak už dnes môžu vozidlá vybavené
dieslovou technológiou Bosch dosahovať rekordné
hodnoty 13 miligramov na kilometer pri RDE jazdách
normovaných podľa zákona, čo je približne 10-krát
menej než limit platný od roku 2020. A dokonca aj
pri obzvlášť náročných jazdách po meste, ktorých
testovacie parametre výrazne prekračujú zákonné
požiadavky, sú priemerné hodnoty testovacích vozidiel
Bosch iba 40 miligramov na kilometer. Rozhodujúci
technologický prielom sa vývojárom spoločnosti
Bosch podaril v uplynulých mesiacoch. Vyššie uvedené
hodnoty sú možné vďaka kombinácii pokročilej
technológii vstrekovania, novovyvinutého systému
satia a inteligentného teplotného managementu.
Emisie oxidov dusíka môžu teraz pri všetkých jazdných
situáciách zostať pod zákonným limitom – bez ohľadu
na to, či je štýl jazdy dynamický alebo pomalý, či
vonku mrzne alebo panujú letné horúčavy, či sa meria
na diaľnici alebo vo vlečúcej sa mestskej premávke.
„Diesel si udrží svoje miesto v mestskej premávke, či už
u remeselníkov alebo ľudí dochádzajúcich za prácou,“
zdôraznil Volkmar Denner.
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Nová dieslová technológia Bosch ponúka
riešenie problému s oxidmi dusíka
www.bosch.sk
Riaditeľ spoločnosti Bosch Volkmar Denner požaduje transparentnosť
aj vzhľadom na spotrebu paliva a CO2 emisií.
▸

Rekordná hodnota: 10-krát menej NOx ako limit stanovený od roku 2020.

▸	Nová technológia Bosch zachováva výhodu nízkej spotreby i menší dopad na životné
prostredie.
▸

Volkmar Denner: „Diesel má budúcnosť. Emisie už čoskoro nebudú problémom.“

VÝROBKY PRE AUTOMOBILY
S ALTERNATÍVNYM POHONOM

HYBRIDNÉ A ELEKTRICKÉ AUTOMOBILY
Segment hybridných
a elektrických vozidiel
sa dynamicky rozvíja
a neustále zväčšuje svoj
podiel na celosvetovom
automobilovom trhu.

Nové registrácie top 30 hybridov typu plug-in a plne
elektrických automobilov v roku 2016 v Európe.
Značka - model

Typ pohonu

Renault Zoe
Mitsubishi Outlander PHEV

Electric
Plug-in hybrid

Firma Nissens v rámci svojho strategického
plánu "najširšej ponuky chladičov"
postupne do veľkoobchodnej ponuky
zavádza chladiče určené pre tento segment
automobilov. Jednou z posledných noviniek
firmy Nissens je chladič kvapalín pre
elektrické automobily, t. j. pre vozidlá TESLA
model S, ref. Nissens 606454, už dostupný
v skladoch v Dánsku a Poľsku.

240

referencií v ponuke

1 500

OE aplikácií

30

značiek automobilov
Firma Nissens má navyše vo svojej ponuke
výrobky pre chladiace systémy takých
automobilov, ako BMW i8, BMW i3, VW
Golf GTE, Toyota Prius a mnoho ďalších.
Aktuálna ponuka firmy zahŕňa viac ako 30
značiek vozidiel s alternatívnymi pohonmi,
čo sa odzrkadľuje v 240 referenciách
pokrývajúcich približne 1 500 čísel OE.
Zákazníci sa môžu oboznámiť s pestrou
ponukou našich výrobkov prostredníctvom
webového katalógu Inter Cars.

Nové registrácie
Európa, 2016, ks
21 735
21 318

Nissan Leaf

Electric

18 827

BMW i3

Electric

15 060

VW Passat GTE

Plug-in hybrid

13 110

Tesla Model S
VW Golf GTE

Electric
Plug-in hybrid

12 549
11 329

Mercedes C350e

Plug-in hybrid

10 125

Volvo XC90 T8
BMW 330e
Audi A3 e-Tron
VW e-Golf
BMW 225xe
BMW X5 xDrive40e

Plug-in hybrid
Plug-in hybrid
Plug-in hybrid
Electric
Plug-in hybrid
Plug-in hybrid

9 469
8 691
6 908
6 657
5 915
5 309

Kia Soul EV

Electric

4 417

Volvo V60 PHEV
Renault Kangoo ZE
Audi Q7 e-Tron
Tesla Model X
Nissan e-NV200
Mercedes B250e
Porsche Cayenne S E-Hybrid
VW e-Up!
Renault Twizy
Peugeot iOn
Mercedes GLC350e
Citröen C-Zero
BMW i8
StreetScooter Work

Plug-in hybrid
Electric
Plug-in hybrid
Electric
Electric
Electric
Plug-in hybrid
Electric
Electric
Electric
Plug-in hybrid
Electric
Plug-in hybrid
Electric

4 159
3 900
3 883
3 680
3 614
3 508
2 955
2 557
2 230
1 894
1 865
1 836
1 574
1 502

Mercedes GLE500e

Plug-in hybrid

1 355

Zdroj: spracované na základe portálu EVObsession, https://evobsession.com, Europe Electric Car
Leaders Top 30, 2016 [prístup 26. 7. 2017]

PONUKA PRE
HYBRIDNÉ AJ
ELEKTRICKÉ AUTÁ

Chladič kvapalín pre TESLA S, Nissens 606454
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ŠPECIALISTA NA CHLADENIE

ČASTI SYSTÉMOV CHLADENIA MOTORA A AUTOMOBILOVÝCH KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV

CHLADIČ OLEJA
Zlepšená konštrukcia turbulátorov a proces
presného spájkovania zaručujú vysokú odolnosť
KONDENZÁTOR
Dodatočná antikorózna
ochrana, vynikajúci výkon
a vysoká odolnosť

CHLADIACI VENTILÁTOR
Vyvážené vrtule, nízka
hladina hluku, plasty
zosilnené skleným
vláknom, presné riadiace
jednotky

KOMPRESOR A/C
Špeciálne navrhnuté
kľúčové prvky
zaručujú odolnosť
a presnú obsluhu

CHLADIČ VZDUCHU
Rúrky s turbulátormi, výkonné,
husté chladiace mriežky,
vysoká odolnosť chladiča

CHLADIČ KVAPALINY MOTORA
Pevná konštrukcia, dvakrát ohnutá mriežka,
vysoká odolnosť voči tepelnému namáhaniu,
najnovšie technológie: full-aluminum a 5 mm

VÝPARNÍK A OHRIEVAČ
Vysoký výkon
a presnosť zaručujú
rýchlu montáž
a bezproblémovú
prevádzku

VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
Plynulá a tichá činnosť,
ochrana proti predpätiu,
spoľahlivá prevádzka,
vysoká odolnosť

VYSOKOKVALITNÝ
VYSUŠOVAČ
Ochrana klimatizačného
systému pred vlhkosťou
a znečistením

Jeden dodávateľ, komplexná ponuka.

Všetky diely nevyhnutné pre chladenie motora a automobilové klimatizácie
Môžete nám dôverovať – firma Nissens je popredným výrobcom automobilových náhradných dielov
a chladiacich a klimatizačných systémov. Investície do výskumu a vývoja nových produktov nám umožňujú
neustále rozširovať ponuku vysokokvalitnými, spoľahlivými a odolnými náhradnými dielmi, všetko 100 %
kompatibilné s OE.
Pre viac informácií o produktoch spoločnosti Nissens sa obráťte na vašu pobočku Inter Cars alebo priamo
na obchodného zástupcu.
Najširšia ponuka na trhu: www.nissens.sk

REVOLÚCIA

V OLEJOCH

VYROBENÝ NA BÁZE ZEMNÉHO
PLYNU TECHNOLÓGIOU

Shell PurePlus

Snaha o dokonalosť
Spoločnosť Aisin už viac ako 50 rokov ženie vpred neustále hľadanie
dokonalosti. Podľa japonskej tradície sa každá časť nášho sortimentu
tvorí a vyrába dôsledne a s tou najväčšou presnosťou.
Firma Aisin, svetový líder v oblasti originálneho vybavenia (OE),
využíva svoje skúsenosti na vybudovanie silnej pozície na trhu
s náhradnými dielmi. Základom rozširovania ponuky našich
produktov a ich kompatibility sú rovnaké kvalitatívne hodnoty, ktoré ponúkame na trhu OE pre najväčších výrobcov
automobilov.
Aisin vyrába spojky, vodné čerpadlá, prevodové
mechanizmy, ako aj hydraulické a motorové diely
pre automobily značiek Toyota, Mitsubishi,
Mazda, Nissan, Honda, Daihatsu, Hine, Isuzu
a vozidlá iných kórejských a európskych
výrobcov.

www.be.aisin-europe.com

VÝROBCOVIA AUTOPRÍSLUŠENSTVA V PONUKE INTER CARS
AUTOLAND

Spoločnosť AUTOLAND je popredným
výrobcom autokozmetiky. Pri výrobe kladie
veľký dôraz na nadštandardnú kvalitu
svojich produktov, o čom svedčí veľké
množstvo získaných ocenení a certifikátov.
Firma AUTOLAND bola založená v Poľsku
v roku 1990.
Produkty: autochémia, autokozmetika

BORG-HICO
BORG-HICO je dynamicky sa rozvíjajúca
firma. Produkcia zahŕňa výrobky pre
osobné a nákladné automobily, ale aj
poľnohospodárske stroje. Spoločnosť bola
založená pred 20 rokmi v Poľsku.

Dometic

V roku 2001 spoločnosť EQT odkúpila
od spoločnosti Elektrolux divíziu produktov
pre rekreačné účely s názvom Dometic.
Cieľom spoločnosti bolo vytvoriť jednu
silnú, konzistentnú a výraznú firemnú
značku. Ponúka inteligentné a cenovo
výhodné produkty a poskytuje riešenia, ktoré
uspokoja základné potreby ľudí túžiacich
po mobilnom bývaní či profesionálnych
vodičov nákladných automobilov.
Produkty: chladničky, rýchlovarné kanvice,
kávovary

eXtremestyle®

KAJA
KAJA je od roku 1990 významným
výrobcom kvalitného autopríslušenstva
a autokozmetiky, ktorú predáva na celom
svete. Svoju ponuku neustále rozširuje
a snaží sa o čo najvyššiu kvalitu svojich
výrobkov, ktorú dosahuje využitím
najmodernejších materiálov. Spoločnosť
KAJA – JAKUBASZEK sp.j. sa pravidelne
zúčastňuje významných veľtrhov
a za svoje výrobky už získala zlatú medailu
na medzinárodnom veľtrhu v Poznani.
Produkty: škrabky, hubky na umývanie,
utierky z mikrovlákna, lopaty na sneh

Kegel-Błażusiak

Produkty: kanistre, lieviky
eXtremestyle® je široko známy výrobca GSM
príslušenstva pre mobilné telefóny, tablety,
GPS navigačné systémy a smartfóny.
Spoločnosť eXtremestyle® bola založená
v roku 2003 a vlastní ju jeden z najväčších
veľkoobchodníkov s GSM v Poľsku.

Bosch

Produkty: GSM príslušenstvo
Spoločnosť Bosch Group bola založená
už v roku 1886 a v súčasnosti má svoje
zastúpenie vo viac ako 140 krajinách.
Spoločnosť Bosch je považovaná za jednu
z najinovatívnejších spoločností, za rok 2006
v nej došlo k vyše 3 000 inováciám. Firma má
na svojom konte viac než 3 800 patentov.
Produkty: parkovacie senzory, nabíjačky
batérii, otočné majáky

JAWOPLAST

Kegel-Błażusiak je popredným výrobcom
autopoťahov, pracovných odevov,
autosedačiek a ďalších textilných
autodoplnkov na poľskom trhu. Korene
spoločnosti siahajú do roku 1979 a v dnešnej
dobe zamestnáva viac ako 500 pracovníkov
v troch továrňach. Firma sa prezentuje
transparentnou trhovou stratégiou,
spoľahlivosťou a rýchlosťou dodávky tovaru.
Produkty: poťahy sedadiel

LIQUI MOLY
JAWOPLAST je poľská rodinná firma,
ktorá vznikla v roku 1983. Zároveň sú
autodoplnky JAWOPLAST známe a obľúbené
na európskych trhoch.
Produkty: snehové reťaze, strešné nosníky

SNOVIT
SNOVIT je nová obchodná značka
spoločnosti JOPE. Španielska firma, ktorá
je popredným výrobcom snehových reťazí
od roku 1965. Svoje výrobky exportuje
do viac ako dvadsiatich krajín a snaží sa svoj
marketing stavať najmä na kvalite výrobkov.
Produkty: snehové reťaze, strešné nosníky
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Celosvetovo uznávaný nemecký výrobca
kvalitných mazív zo živice, motorových
olejov, prísad, prípravkov na údržbu
vozidiel, lepidiel a tmelov. LIQUI MOLY
je najobľúbenejšia nemecká značka
motorových olejov.
Produkty: autochémia, autokozmetika

MAMMOOTH

Pod značkou MAMMOOTH nájdeme širokú
škálu všestranných výrobkov, ktoré nájdu
využitie v dome, garáži, dielni alebo v aute.
Tieto výrobky sa vyznačujú vysokou
kvalitou za prijateľnú cenu. Analyzovaním
potrieb trhu značka MAMMOOTH neustále
rozširuje sortiment produktov a zaisťuje
stálu dostupnosť tovaru. V ponuke majú tiež
produkty a značky popredných domácich
aj svetových výrobcov. Všetok sortiment je
chránený autorskými právami spoločnosti
MAMMOOTH. Všetky výrobky prechádzajú
požadovanými skúškami a splňujú príslušné
poľské a európske certifikáty, ktoré zaisťujú
ich bezpečnosť a spoľahlivosť.
Produkty: snehové reťaze, plašiče
hlodavcov, podlahové koberce, rohože
do kufra, poistky, slnečné clony, poťahy
sedadiel, cestovné vankúše, prvky
povinnej výbavy, plachty na autá, držiaky
na telefóny, zimné doplnky, nosiče
na bicykle a batožiny

MODECOM

Spoločnosť MODECOM bola založená v roku
1999 v Poľsku a je popredným výrobcom
počítačových komponentov a príslušenstva.
Hlavné charakteristické znaky značky
MODECOM sú originálny dizajn a vynikajúca
kvalita výrobkov. Návrhársky tím, ktorý sa
skladá z tímu profesionálnych dizajnérov,
umožňuje spoločnosti uvádzať na trh takmer
50 nových a originálnych modelov každý rok.
Unikátny dizajn, použitie len tých najlepších
materiálov a dobrý manažment umožňujú
každoročný nárast obchodného obratu
o viac než 100 %.
Produkty: nabíjačky, navigácie, tašky, PC
príslušenstvo

OSRAM

OSRAM je jedným z popredných svetových
výrobcov osvetlenia a má viac než storočnú
históriu. Značka OSRAM bola v roku
1906 registrovaná ako ochranná známka
spoločnosti Auer-Gesellschaf. V roku 1919
začína spoločnosť OSRAM pôsobiť ako
oficiálna právnická osoba. Dnes je táto
značka jednou z veľkých stálic na trhu
so svojimi inovatívnymi výrobkami s LED
a OLED osvetlením.

Valeo

Produkty: žiarovky

Valeo je nezávislá priemyselná skupina,
ktorá sa plne sústredí na vývoj, výrobu
a predaj dielov, integrovaných systémov
a modulov pre automobilový priemysel.
Spoločnosť Valeo začala písať svoj príbeh
v roku 1923 vo Francúzsku v dielni SaintOuen a teraz, o 90 rokov neskôr, je jedným
z popredných svetových dodávateľov
v automobilovom priemysle, ktorý pôsobí
v 30 krajinách a spolupracuje s výrobcami
vozidiel po celom svete.

Rezaw-Plast

Produkty:
parkovacie
senzory

Spoločnosť Rezaw-Plast zahájila svoju
činnosť v roku 1982. Špecializuje sa
na výrobu plastových dielov pre osobné
a nákladné automobily. Zamestnáva okolo
100 zamestnancov v troch moderných
továrňach v Poľsku. V súčasnosti sú
produkty Rezaw-Plast k dispozícii v celej
Európe.
Produkty: podlahové koberce, rohože
do kufra

THULE

VORDON

Spoločnosť VORDON bola založená v roku
2010 vo Varšave a zaoberá sa výrobou
a dodávkou audio a video zariadení,
domácich spotrebičov a inej techniky.
Od roku 2016 sú produkty VORDON
k dispozícii na trhoch strednej a východnej
Európy.
Produkty: navigácie, organizéry, hobby
náradie

Spoločnosť Thule bola založená v roku 1942
vo Švédsku. Thule vyvíja, vyrába a predáva
systémy strešných nosičov. Ich strešné
nosiče ponúkajú „dokonalú montáž" pre
viac než 1 500 modelov áut. Vyrábajú širokú
škálu nosičov bicyklov, lyží, boxov, nosičov
pre vodné športy a ďalšieho príslušenstva.
Výrobky Thule ľahko namontujete, naložíte
a zaisťujú bezpečnú a ľahkú prepravu.
Produkty: strešné boxy, nosné priečniky,
nosiče bicyklov, lyží, batohy, tašky

Xblitz

Značka Xblitz patrí do skupiny KGK Trade,
fungujúcej od apríla 2013. Produkty
Xblitz zahŕňajú širokú škálu modernej
spotrebnej elektroniky, ktorá sa vyznačuje
vysokou kvalitou, spoľahlivou prevádzkou
a nadčasovým dizajnom.
Produkty: kamery, alkohol testery, detské
smarthodinky
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OPTICKÉ
REFLEXNÝ PRINCÍP
Hlavné súčasti reflektora sú svetelný zdroj a hliníkový reflektor so zrkadlovou povrchovou úpravou. Samotný
reflektor je chránený priehľadným sklom svetla, ktoré zároveň slúži ako vonkajšia šošovka. Zdroj svetla
vylučuje sústredený lúč svetla. Po dopade na reflektor, ktorý odráža fotóny, sa lúč sústredí požadovaným
smerom na vozovku. Tento optický mechanizmus definuje vlastnosti a správanie reflexného systému.
Zdroj svetla

Svetelná clona

Reflektor

PROJEKČNÝ PRINCÍP
Hlavnými súčasťami projekčnej jednotky
sú zdroj svetla, reflektor, uzávierka
(tienidlo) a sférická šošovka. V prednej
časti je táto jednotka chránená
priehľadnou vonkajšou šošovkou
svetlometu. Aj v tomto prípade si
vonkajšia šošovka vyžaduje, aby bola
vyrobená z plastu či skla odolného voči
poškriabaniu. Rovnako musí byť čistá,
aby zabezpečila požadované osvetlenie.
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Tvar a poloha plôch reflektora zohrávajú
dôležitú úlohu pri rozložení svetla
na vozovke. Moderné svetlomety osvetľujú
vozovku výlučne špeciálnou konštrukciou
reflektora. Nakoľko je jej povrch hladký, má
vonkajšia šošovka zanedbateľný dopad
na vzor lúča svetlometu. Bez ohľadu na to
musí byť táto vonkajšia šošovka vyrobená
z priehľadného a odolného materiálu.
Reflektory si vyžadujú pomerne veľa miesta.
Veľké reflektory však veľmi dobre osvetľujú
okolie. Adaptívne svietenie je možné
mechanickým pohybom, dodatočnými
modulmi či kontrolou energie, takéto riešenia
sú však zriedkavé.

V zlúčených jednotkách sa spustením
uzávierky prepnú svetlá na diaľkové.
V hornej polohe uzávierka zapne
stretávacie svetlá pozdĺž hranice tienenia.
Projekčné moduly umožňujú zavedenie
nových funkcií. Tieto funkcie môžu zahŕňať
napríklad adaptívne svietenie pri jazde
v mestskom, prírodnom či diaľničnom
prostredí. Clonu pre jednotlivé nastavenia
distribúcie svetla je možné ovládať

Zdroj svetla

Reflektor

Clona

Šošovka
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Zdroj svetla

Reflektor

Uzávierka

Osvetlenie
vozovky

12
Osvetlenie
krajníc

Šošovka

variabilnou clonou, prípadne opticky
stmavujúcim valcom. Clony poháňa
elektromotor, ktorý prepína svetlomet
do požadovanej polohy. Takýto systém
umožňuje hladký prechod, napríklad
neoslňujúce diaľkové svetlá. Optická
účinnosť takýchto systémov je lepšia.
Zároveň sa úsporou vonkajšieho povrchu
svetlometu otvárajú nové možnosti pre
ich vzhľad a zlepšuje sa pripravenosť
na adaptívne svietenie.

Zářič

Reflektor

Rozsah

Šošovka

Clona

SYSTÉMY
OPTIKA PRE POLOVODIČOVÉ ZDROJE
SVETLA
Polovodičové zdroje svetla
v svetlometoch je možné dosiahnuť
oboma vyššie popísanými princípmi,
a to ako reflexiou, tak aj projekciou.
Okrem toho umožňujú tieto kompaktné
zdroje svetla použitie nových optických
princípov, ako sú napríklad technológia
svetelného vedenia či malé optické
kolimátory v spojení s technológiou LED.
PRINCÍP SVETELNÉHO VEDENIA
Základnými prvkami jednotky svetelného
vedenia je svetelný zdroj (žiarovka alebo
LED dióda) a pomerne priesvitný pozdĺžny
prvok, tzv. vodič svetla. Zdroj svetla
vyžaruje lúč svetla z jedného alebo oboch
koncov vodiča svetla. Hranoly na zadnej
strane vodiča umožňujú väzbenie svetla.
Svetelný zdroj môže mať rôzne tvary, tzn.
že môže byť tenký, hrubý, trojrozmerný
či inak tvarovaný, jednotvárny, ale aj
zalomený.

Technológia

ÚPLNÁ VNÚTORNÁ REFLEXIA
LED dióda musí byť umiestnená
na chladiacej doske (pozri obrázok
vľavo), aby sa zabránilo jej prehrievaniu.
Charakteristickou vlastnosťou vedenia
svetla cez optický systém je Úplná
vnútorná reflexia (TIR). Svetelné lúče sú
na 100 % odrazené od povrchu medzi
optickým prvkom s vysokým indexom
lomu a vzduchom s nízkym indexom
lomu. Na zväzbenie svetla smerom von
z vodiča svetla je nevyhnutné zmeniť
smer svetelného lúča tak, aby opustil
prostredie s úplnou vnútornou reflexiou.
Akékoľvek vodiče svetla si vyžadujú
niekoľko hranolov alebo iných väzbiacich
prvkov v zdanej časti, ktoré navedú
svetlo späť do požadovaného, technicky
možného smeru. Hoci je možné použiť
akýkoľvek zdroj svetla, moderné zdroje
svetla sú prevažne zásobované LED
diódami. V svetlometoch sú vodiče svetla
využívané ako parkovacie svetlá, denné
svietenie a osvetlenie okolia.

Reflexia

Projekcia

FORD

MINI

PRINCÍP POMOCNÝCH ŠOŠOVIEK
Polovodiče predstavujú kompaktné zdroje
svetla, vyžarujúce lúč z čipu do priestoru
pod uhlom 180 stupňov. Špeciálne
svetelné kolimátory zozbierajú približne
80 % svetelného toku čipu, presmerujú
svetelný lúč po pozdĺžnej osi kolimátora
a následne ho vyžarujú ako lúč z prednej
časti šošovky. Tento princíp vytvára tzv.
bodové svietenie.

Vedenie svetla

Pomocná šošovka

Princíp
fungovania

Príklad

Priama
účinnosť

AUDI

ALFA ROMEO
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JASNEJŠIE ZNAMENÁ

BEZPEČNEJŠIE
V noci je čas reakcie vodiča s vysokou psychomotorickou
spôsobilosťou trikrát dlhší než počas dňa, po dvoch hodinách
jazdy bez prestávky reaguje vodič tak, ako keby mal v krvi
0,5 promile alkoholu. Preto je čo najlepšie osvetlenie cesty
počas jazdy za súmraku veľmi dôležité. Firma OSRAM neustále
zdokonaľuje svoje výrobky a výsledkom jej najnovších prác je
nová generácia troch radov výrobkov Night Breaker s ešte
lepšími parametrami.

Ak niekto očakáva, že halogénové
reflektory skončia na skládke pre
rozšírenie xenónovej, LED a laserovej
technológie, musí sa ešte vyzbrojiť
trpezlivosťou. Aktuálna ponuka
halogénových zdrojov svetla je taká
bohatá, že si v nej každý nájde niečo pre
seba a výrobcovia osvetlenia stále pracujú
na novátorských produktoch.

Night Breaker Laser
Nová generácia žiaroviek OSRAM Night
Breaker Laser dostupná od jesene je
najinovatívnejším radom z portfólia
výrobcu určená pre vodičov, ktorí hľadajú
maximálne osvetlenie cesty. Firma
OSRAM zaviedla v konštrukcii žiaroviek
veľa zdokonalení a technických zmien.
Okrem iného sa zmenil tvar laserovo
vypaľovaného okienka vo filtri na banke.
Zlepšená bola aj presnosť upevnenia
žeraviaceho vlákna a bolo zmenené
zloženie vzácneho plynu, ktorým sú
žiarovky naplnené. Night Breaker Laser
novej generácie bude vytvárať v porovnaní

s požiadavkami normy až o 150 % jasnejšie
svetlo a svetelný zväzok dosiahne až
150 m pred vozidlo. Žiarovky budú lepšie
osvetľovať cestu v konkrétnych bodoch
označených kódmi 50R, 75R a 50V (teda 50
a 75 m z pravej strany na krajnici a 50 m
pred vozidlom). Práve tieto body vyznačujú
oblasť pred vozidlom, ktorá je kľúčová
z pohľadu bezpečnosti. Takéto parametre
v spojení s belšou farbou svetla (až o 20 %)
umožnia vodičom rýchlejšiu reakciu
na nebezpečenstvo počas jazdy. Night
Breaker Laser sú zhodné s predpismi, ktoré
úzko definujú okrem iného teplotu farby.
Bude možné kúpiť ich v typoch H1, H3, H4,
H7, H8, H11, HB3 a HB4.

Night Breaker Silver
Je dobré vedieť, že 12V halogénové
žiarovky vytvárajúce jasnejšie svetlo sú
rozhodne značne citlivejšie a ich životnosť
je kratšia než pri ich ekvivalentoch,
napríklad vo verzii ORIGINAL. Preto
bude portfólio Night Breaker doplnené
aj o zdokonalené žiarovky, predtým

predávané pod názvom Silverstar. Nové
žiarovky Night Breaker Silver zaisťujú až
o 100 % jasnejšie svetlo a osvetlia cestu až
130 m pred vozidlom. Dostupné v typoch
H1, H4, H7 a H11 budú dokonalým riešením
pre vodičov, ktorí hľadajú kompromisné
riešenie, teda žiarovky vytvárajúce
viac svetla, ale nie až také citlivé na
prevádzkové podmienky.

Xenarc Night Breaker Laser
Firma OSRAM pripravila novinky aj
pre majiteľov xenónových reflektorov.
V ponuke sa objavili lampy Xenarc Night
Breaker Laser. Pri nových výrobkoch
bolo prispôsobené umiestnenie elektród
tak, aby bola zaistená optimálna poloha
oblúka počas výboja. Tiež bolo zmenené
zloženie plynu, ktorým je naplnená banka
lampy, s cieľom dosiahnuť lepší kontrast
a jas svetla. Xenarc Night Breaker Laser
vytvárajú až o 200 % jasnejšie svetlo
s dosahom až 250 m, vďaka čomu si vodič
rýchlejšie všimne prekážky na ceste
alebo chodcov na krajnici a bude mať viac
času na reakciu. Dodatočnou výhodou
nových lámp bude farba svetla (až o 20 %
belšia), vďaka ktorej bude svetlo menej
únavné pre oči a pruhy na ceste, chodci na
krajnici, značky a iné predmety budú lepšie
viditeľné. Nová generácia xenónových
výbojok Xenarc Night Breaker Laser bude
dostupná v štyroch typoch – D1S, D2S, D3S
a D4S.
Výrobky radu Night Breaker sa vyrábajú
v Nemecku a Spojených štátoch
amerických s najväčším dôrazom na
kvalitu a parametre.

Produkty spoločnosti OSRAM
kúpite v Inter Cars!
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www.osram.sk

OSRAM NIGHT BREAKER®

NOVÁ
GENERÁCIA
NOWA

Jasnejšie svetlo, lepšia viditeľnosť,
väčšia bezpečnosť.
S novou generáciou automobilového osvetlenia OSRAM uvidíte viac.

až o 200 % jasnejšie svetlo*

až o 150 % jasnejšie svetlo**

až o 100 % jasnejšie svetlo**

OSRAM – tvoríme svetlo

* v porovnaní s homologizačnými požiadavkami normy ECE R98/R99, ** v porovnaní s homologizačnými požiadavkami normy ECE R112/R37

MIKI ČAMBAL: ZHRNUTIE SEZÓNY 2018
DRUHÝKRÁT
MAJSTROM
VO SVOJEJ TRIEDE!
Sezónu roka 2018 odštartovali prvé
preteky slovenských Majstrovstiev
pretekov automobilov do vrchu s názvom
47. Internationales Rechbergrennen
"Hill Climb Grand Prix of Austria" 2018
v rakúskom Rechbergu. Miki Čambal
aj napriek zlomenému stabilizátoru
a problémom s tlakom paliva dosiahol
víťazstvo vo svojej triede E1-1600. Samotné
víťazstvo mu však nestačilo, jeho predstava
o dosiahnutých časoch bola odlišná:
„Je pravda, že môj výkon mi priniesol
víťazstvo v triede, ale s časmi spokojný
nie som.“ Miki sa preto do ďalších pretekov
v poľskej Zaluži pustil s cieľom dosiahnuť
ešte lepšie výsledky.

Dobšinsky kopec, 2018
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V Zaluži Miki opäť bojoval s technickými
problémami, ale ani prasknuté tesnenie
mu nezabránilo znova zvíťaziť. Tentokrát
dokonca s lepším časom ako minulý rok
a s titulom najrýchlejšej tisícšestovky.
Nasledovalo podujatie 10. Moris Cup
Jahodná 2018, kde sa Mikimu Čambalovi
opäť podarilo vylepšiť svoj rekord:
„Musím povedať, že chalani, ktorí tvoria
moju konkurenciu, mi vôbec nedopriali
sobotné víťazstvo zadarmo, išli naozaj
dobre. Mne sa podarilo už v sobotu
zajazdiť čas 2:16, čím som už minuloročný
najrýchlejší čas vylepšil. V nedeľu to bolo
ešte lepšie, keď sa mi podarilo zajazdiť
najskôr 2:14,2 a následne 2:14,7, čo je nielen
nový rekord medzi tisícšesťstovkami, ale bol
som rýchlejší ako všetky dvojlitre.”
Enipro Oždianske serpentíny priniesli
Mikimu samé úspechy. Siedme a ôsme
miesto absolútneho poradia, štvrté a piate
miesto v skupine E1 a víťazstvo vo svojej

Dobšinsky kopec, 2018

triede sa mu podarilo dosiahnuť aj vďaka
tomu, že Saxo fungovalo naozaj výborne
a tentokrát nebolo potrebné riešiť žiadne
technické problémy.
„S takýmto umiestnením s jednašestkou
v absolútnom poradí som pred pretekmi
naozaj vôbec nepočítal. Auto ale fungovalo
naozaj výborne a jediné čo ma v Ožďanoch
trápilo bolo neskutočné teplo počas celého
víkendu. Rekord trate pre autá s objemom
do 1,6 litra bol už iba bonusom.”
Miki bodoval aj na Pezinskej Babe.
Z podujatia Slovakia Baba 2018 si odviezol
nielen dve víťazstvá v triede, ale aj nový
rekord trate v jednašestkách. Podujatie
Slovakia Baba 2018 bolo zaradené v rámci
tohtoročných Majstrovstiev Slovenska
pretekov automobilov do vrchu ako ôsme
a deviate kolo a Mikimu sa podarilo zvíťaziť
v obidvoch kolách v triede E1-1600.
Desiate kolo Majstrovstiev Slovenska
pretekov automobilov do vrchu 2018

Miki Čambal (v strede) na stupni víťazov, Jahodná, 2018

Majstrovstiev. Tie sa konali v rámci podujatia
Valtec Ostrá Lúka 2018, kde Miki pridal ďalšiu
dvojicu víťazstiev.

odštartovalo v Dobšinej. Miki Čambal
sa aj v rámci XXXV. Dobšinského kopca
2018 predstavil v najlepšom svetle, keď
mu spomedzi stoštyridsiatich štartujúcich
nakoniec v cieli patrila štyridsiata tretia
priečka absolútneho poradia, ale aj
víťazstvo v triede E1 do 1,6 litra. V týchto
pretekoch Miki len potvrdil svoju úspešnosť
v tohtoročnej sezóne: „Vyhral som už
deviate preteky z desiatich možných.
Tie desiate som neštartoval z dôvodu
technickej poruchy. Plním môj tohtoročný
plán takmer na sto percent, čo je
podstatné.“
Z podujatia Autopola Jankov vŕšok 2018
odchádzali Racing-shop.sk Team a Miki
Čambal viac než spokojní. Po tomto
podujatí im totiž v predstihu patril titul
majstrov Slovenska v triede E1-1600.
Jedno druhé miesto, ale aj jedno víťazstvo
pridal Miki aj na Jankovom vŕšku. Tieto
posledné body stačili na to, aby získal
v poradí už druhý majstrovský titul vo
svojej triede.

Aj napriek tomu, že Mikiho vedenie bolo
po desiatich víťazstvách pre súperov
už nedostihnuteľné, predbežný víťaz
nechýbal ani na posledných dvoch kolách

„Bolo to naozaj zaujímavé. V sobotu som
dal dve jazdy v časoch 1:29,1 a 1:29,0
minúty a v nedeľu sa mi ich podarilo
napodobniť časom 1:29,2 v prvej jazde
a 1:29,3 v druhej. Myslím, že k tomu nie
je čo dodať a všetkým, ktorí sa vyznajú
v motoristickom športe je toto jasné. Čo sa
týka celej sezóny, tá bola naozaj výborná.
Zo šestnástich pretekov sa mi podarilo
vyhrať celkovo dvanásť, jedenkrát som
bodoval na druhom mieste, aj to iba o dve
desatiny sekundy a troch pretekov som sa
nezúčastnil. Lepšiu sezónu som si naozaj
nemohol priať. Samozrejme, toto by nešlo
bez partnerov Racing-Shop.sk tímu, Inter
Cars a Liqui Moly a rodiny, ktorým patrí
moja veľká vďaka,“ povedal po posledných
pretekoch sezóny Miki Čambal.
Foto: Grzegorz Kozera

Dobšinsky kopec, 2018

Dobšinsky kopec, 2018

Jahodná, 2018
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WZMOCNIONY TECHNOLOGIĄ

VOLKSWAGEN
VOLÍ
CASTROL EDGE
SILA TITÁNU PRE
MAXIMÁLNY VÝKON
Vďaka technológii TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGYTM
je Castrol EDGE radom našich najodolnejších a vyspelých olejov.
TITANIUM FSTTM zdvojnásobuje odolnosť olejového filmu*, predchádza jeho
strhnutiu a znižuje trenie.
Vďaka tomu si môžete byť istý, že ako vodič vytvoríte ideálne spojenie
s vozidlom, ktoré môže posunúť hranice možností.
Preto Volkswagen odporúča Castrol EDGE.
*Tribologické testy preukázali, že Castrol EDGE s technológiou TITANIUM FSTTM má dvojnásobne odolnejší
olejový film, čo predchádza jeho strhnutiu, znižuje trenie a maximalizuje výkon motora.
Testované výrobky predstavujú 61 % podiel z celkovo predaných produktov za rok 2012.

www.castrol.com

JE TO VIAC NEŽ OLEJ.
JE TO KVAPALNÁ TECHNOLÓGIA.

VYUŽÍVAJTE
VIDEONÁVODY
NA MONTÁŽ FILTROV
Môžete si ich pozrieť napríklad vo svojom smartfóne!

Videonávody
sú dostupné
na webovej stránke

filtron.eu
alebo na našom

YouTube
kanáli

Niekoľko desiatok inštruktážnych filmov, v ktorých
predstavujeme návody a náročné montáže filtrov,
ako aj mnoho iných zaujímavých materiálov
určených automechanikom nájdete na našej webovej
stránke www.filtron.eu a na YouTube kanáli
THE MECHANICS by FILTRON.
FILTRON - TOTAL PRECISION

Od prvého do posledného kilometra.
MANN-FILTER – pre prvú inštaláciu aj pre náhradné diely

Obálka IV
Origináln
y
MANN-FI
LTER
v 100 %
OE kvalite
!

MANN-FILTER, prémiová značka filtrov na trhu automobilových náhradných dielov, ponúka inovatívne riešenie nových
náročných požiadaviek na filtráciu. Ako originálne vybavenie alebo v žltozelenom obale, pre osobné automobily,
užitkové vozidlá či pre použitie mimo pozemných komunikácii: originálne výrobky MANN-FILTER v OE kvalite sa tešia
dôvere po celom svete.
Vždy zvoľte originálny MANN-FILTER v 100% OE kvalite!
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

