




Zatiaľ žiadny úvodník sa mi nepísal 
ľahšie. Síce prichádza jar, máme tu 
prezidentské voľby, ale u nás je téma 
číslo jedna týchto dní jasná. Máme 
nový IC Katalóg. Katalóg, na ktorý 
sme už netrpezlivo čakali. Poďme 
však najskôr krátko do histórie. Keď 
spoločnosť Inter Cars v roku 2005 
prišla na slovenský trh, priniesla so 
sebou katalóg, ktorý bol vo svojom 
čase revolučný. Spôsob vyhľadávania, 
ponuky a časy opráv v spolupráci 
s workshop datami, filtrovanie cez 
F4 podľa dodávateľa alebo F8 cez 
technický popis, to všetko spôsobilo, 
že si ho obľúbilo mnoho zákazníkov.

Samozrejme, online svet bol ešte 
„v plienkach“ a každá návšteva 
obchodného zástupcu začínala 
aktualizáciou katalógu. Bez obrázkov 
produktov to bola dobrá pol hodinka, 
s obrázkami určite aj viac. Najskôr 
to boli CD-čká, neskôr DVD-čka 
a nakoniec USB kľúče. Aj každé 
ranné zapnutie začínalo aktualizáciou 
dát, či už to boli offline stavy 
skladov pobočiek, alebo aktualizácia 
rabatových podmienok. Ako sa ten 
svet zmenil. Dnes už pripojenie 
malého servisu kdesi na konci sveta 
je silnejšie ako mala NASA pred 
desiatimi rokmi, a tak už konečne 
môže byť všetko online. A len pre 
zaujímavosť, „starý“ IC katalóg sme 
vypli len na konci minulého roka.

Ako čas plynul, offline riešenie už 
nebolo dostačujúce, a tak prišiel 
webový katalóg alebo skrátené 
WebCat. Ten už až taký revolučný 
nebol a musím úprimne priznať, že 
sme sa celkom vytrápili, kým sme ho 
dostali na konkurenčný level. Dnes 
ale môžem konštatovať, že nový 
katalóg je tu, že prináša pre zákazníka 
tak potrebné priateľské, užívateľské 
prostredie a viacero zaujímavých 
funkcií, ktoré využije ako malý, tak aj 
veľký autoservis. 

Prípravy nového katalógu začali už 
pred viac ako tromi rokmi a bolo 
to asi prvýkrát v histórii Inter Cars, 
kedy sa na prípravách podieľali 
všetky krajiny, v ktorých Inter Cars 

sídli. Nový IC Katalóg tak už nie je 
iba čisto poľský projekt, ale projekt 
medzinárodný, čo len reflektuje 
skutočnosť, že v Inter Cars sa čoraz 
viac kladie dôraz na medzinárodné 
aktivity spoločnosti.  Prvá krajina, kde 
sa nový IC Katalóg nasadil do ostrej 
prevádzky, bola Bulharsko a som 
hrdý na to, že Slovensko nasledovalo 
hneď v druhej vlne spoločne s Českou 
republikou a Bosnou a Hercegovinou. 
Zvolili sme proaktívny prístup 
riskujúc, že v prvých verziách katalógu 
budeme vychytávať muchy alebo, 
ako sa v IT svete hovorí, BUGy. Na 
druhej strane, cítili sme nesmiernu 
potrebu priniesť na trh niečo nové, 
svieže, priniesť produkt, ktorý uľahčí 
každodennú prácu v autoservise.

A tak vás, milí zákazníci, poprosím, 
aby ste boli aspoň na začiatku 
k jeho výpadkom zhovievaví a my sa 
vynasnažíme pracovať na jeho ďalších 
vylepšeniach s cieľom, aby bol nový 
IC Katalóg vaším partnerom pri 
každodennej práci.

Prajem vám príjemné a ničím 
nerušené čítanie nového Journalu.

Martin Mihaliček

Nový IC Katalóg 
je na svete! INTER CARS MÁ NOVÝ 

OBJEDNÁVACÍ PORTÁL!    
IC Katalóg je inovatívny nástroj, ktorý uľahčí 
vašu každodennú prácu v autoservise. 
Vyhľadáte v ňom vozidlo podľa EČV alebo 
17-miestneho VIN čísla, rýchlo naceníte 
opravu alebo vyhľadáte konkrétny produkt. 
Aké ďalšie novinky náš nový katalóg prináša 
sa dočítate na stranách 6 – 9.
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VŠETKO O TLMIČOCH 
PRUŽENIA    
Tlmiče pruženia sú jednou z najdôležitejších 
častí systému zavesenia kolies. Ich hlavnou 
úlohou je zaručiť pohodlie a bezpečnosť. 
Vplývajú na spôsob vedenia vozidla a na 
činnosť viacerých dodatočných systémov 
vozidla. Zaručujú správnu priľnavosť kolies 
k vozovke, tlmia vibrácie... 

34

V BRAZÍLII 
S VIP PRÉMIOU   
Studené drinky a západ slnka na 
Copacabane, výhľad na Rio z vrtuľníka 
či dychberúce vodopády Iguazú. To je 
len zlomok toho, čo sme spolu s našimi 
zákazníkmi zažili na minuloročnom zájazde 
s VIP Prémiou v Brazílii. Pozrite si naše 
spomienky zachytené na fotografiách 
a poďte s nami tento rok v septembri  
na Island!
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PATENT DIZAJNU 
AUTOMOBILKY ŠKODA  
Vedeli ste, že spoločnosť Škoda má diely 
karosérie chránené vlastníctvom patentu 
dizajnu jej jednotlivých častí? Z tohto 
dôvodu máme pri niektorých modeloch 
v ponuke iba diely originálnej kvality.  
Viac sa dočítate v článku na stranách  
58 – 59.
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Bosch preberá plnú kontrolu nad 
výrobcom elektromotorov EM-motive

Spoločnosť Bosch preberá plnú kontrolu 
nad spoločným podnikom EM-Motive, 
ktorý s firmou Daimler založili v roku 2011 
s rovnocennými podielmi. Odvtedy firma 
vyrobila okolo 450 000 elektromotorov. 
Ide o jedného z najúspešnejších výrobcov 
elektromotorov v Európe.

Spoločný podnik EM-Motive bol založený 
najmä z ekonomických dôvodov. Vzhľadom 
na pôvodne malé výrobné množstvá bolo 
pre obe spoločnosti výhodné sa podeliť 
o vysoké investičné náklady na vývoj 
a výrobu elektromotorov. Výsledkom bol 
rýchly vstup spoločností Bosch a Daimler 
do oblasti výroby elektromotorov.

„Pre firmu Bosch je úplné prevzatie 
EM-motive ďalším logickým krokom 
na ceste za vedúcim postavením na trhu 
s elektromobilitou. Je to šanca na vytvorenie 
ešte širšej účasti na trhu,“ uvádza Dr. Stefan 
Hartung, člen predstavenstva Robert Bosch 
GmbH a riaditeľ obchodnej oblasti Mobility 
Solutions.

Už pri zakladaní spoločného podniku 
si spoločnosť Bosch zaistila možnosť 
nadobudnutia akcií. Úplné prevzatie teda 
bolo už zakotvené v zmluve o spoločnom 
podniku. Zmena vlastníckej štruktúry 
údajne nebude mať okamžitý vplyv 
na približne 340 zamestnancov EM-Motive, 
ktorí v súčasnosti pracujú v pobočkách 
v nemeckom Stuttgarte a v Hildesheime. 
Existujúca spoločnosť EM-motive GmbH 
bude prevedená na Robert Bosch GmbH. 
Nadobudnutie akcií podlieha schváleniu  
zo strany orgánov na ochranu  
hospodárskej súťaže.

Gates rozširuje ponuku hadíc

Spoločnosť Gates plánuje v prvom kvartáli 
roku 2019 do svojho portfólia pridať viac 
ako 1 500 nových dielov v rámci dlhodobého 
programu rozširovania sortimentu hadíc.

Tento krok poskytne dodávateľom 
široké spektrum montážnych riešení 
a distribútorom nové predajné príležitosti. 
Nové diely doplnia už existujúci dopyt 
nezávislých servisov.

Rozšírenie ponuky hadíc kvality OE sa týka 
rôznych skupín produktov. Ide napríklad 
o modulárne rozvetvené hadice, tvarované 
hadice či hadice turbodýchadla. Zatiaľ čo 
tvarované hadice majú v ponuke Gates svoje 
miesto už nejaký čas, hadice turbodýchadla 
sú v nej úplnou novinkou. Nové produkty 
budú dostupné pre populárne modely 
vozidiel ako BMW, Mercedes, Volkswagen/
Audi a Land Rover.

Nová aplikácia od Liqui Moly

V novej aplikácii od Liqui Moly môžete 
jednoducho zistiť, ktorý motorový olej je 
vhodný pre konkrétne vozidlo. Aplikácia je 
bezplatná a dostupná pre iOS a Android

V novom sprievodcovi výberu olejov 
stačí zadať značku, model a motor auta 
a sprievodca vám ukáže, ktorý olej je ten 
správny. Nesprávny olej totiž môže zapríčiniť 
vážne poškodenie motora. Aplikácia vás 
taktiež informuje o vhodnej prevádzkovej 
kvapaline či už ide o prevodový olej, olej pre 
posilovač riadenia, brzdovú kvapalinu alebo 
o nemrznúcu zmes.

Vďaka novej aplikácii budete vedieť nájsť aj 
miesta, kde majú dostupné produkty Liqui 
Moly a dozvedieť sa viac informácií o olejoch, 
aditívach a novinkách tejto spoločnosti.

Aplikácia je zdarma k dispozícii v nemčine, 
angličtine, francúzštine, španielčine, 
holandčine nórčine, fínčine, švédčine, 
portugalčine, ruštine a v taliančine 
v obchodoch Apple App Store a na Google Play.

NOVINKY V MOTOSVETE
Nové spolupráce, produkty a vylepšenie značiek neobchádzajú ani motoristický svet. 

„Elektromotory spoločnosti sú už, okrem 
iného, súčasťou vozidiel Daimler, Porsche, 
Fiat, Volvo, Peugeot a StreetScooter. 
Týmto krokom má Bosch v úmysle 
predovšetkým získať nových zákazníkov 
na rýchlo rastúcom celosvetovom trhu,“ 
uvádza Dr. Mathias Pillin, člen výkonného 
vedenia Powertrain Solutions, zodpovedný 
za segment trhu s elektrickými vozidlami.

Rozšírenie ponuky sa môže uskutočniť vďaka 
akvizícii spoločnosti Rapro z roku 2018. 
Spoločnosť Rapro sa špecializuje na výrobu 
tvarovaných a rozvetvených hadíc v OE kvalite.
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Ľahšia identifikácia dielov od Meyle

Firma Meyle ponúka ako jedna z prvých 
tzv. kontextové grafiky zadných náprav pre 
vybrané modely BMW a Mercedes-Benz.

Osram: Laserové svetlá sú svetlami 
budúcnosti

Osram prináša už druhú generáciu modrých 
multi-režimových laserových diód s trikrát 
vyššou svietivosťou ako u LED. Dosvietia až 
do vzdialenosti 600 metrov.

„Naša novovyvinutá laserová dióda 
umožňuje návrh a konštrukciu ešte 
menších svetlometov než doposiaľ – a to 
bez toho, aby tým bol ohrozený svetelný 
výkon. Kombinuje výkonné osvetlenie 
s kompaktnými rozmermi,“ vysvetľuje 
Walter Rothmund, marketingový riaditeľ 
automobilovej sekcie Emitory Lasery 
Senzory Osram Opto Semiconductors.

Pri klasickom prevádzkovom prúde 2,2 
A dosahuje laser PLPT9 450D_E A01 
optický výkon 3,5 W a vysiela modré svetlo 
s vlnovou dĺžkou 447 nm. Modré svetlo je 
prevádzané na biele, ktoré je požadované pri 
predných svetlometoch, prostredníctvom 
špeciálneho fosforového filtra. Vďaka 
vhodnej optike sa laserové svetlo sústredí 
do bodu s priemerom iba niekoľko 
mikrometrov. Dosahovaná svietivosť je 
trikrát vyššia ako pri svetelnom zdroji s LED. 
Laser vytvára 600 cd/mm², zatiaľ čo LED 
približne 200 cd/mm².

Ponuka dielov Mahle pre historické vozidlá

Firma Mahle pred rokom rozšírila svoju 
ponuku o sortiment Classic Line – náhradné 
diely pre oldtimery a youngtimery. Odvtedy 
sa ponuka rozšírila a v súčasnosti zahŕňa 
motorové diely ako sú vložky valcov, piesty, 
ventily a klzné ložiská, ale aj štartéry, 
generátory, termostaty a filtračné súčiastky. 

„Mnoho našich klientov vníma oldtimery 
nielen ako ich vášeň, ale tiež ako druh 
investície. Preto sa pri vývoji súčiastok 
Mahle Classic Line zameriavame 
predovšetkým na kvalitu, dodržiavanie 
pôvodných vlastností a trvácnosť. V obzvlášť 
náročných prípadoch ponúkame aj možnosť 
jednotkovej výroby alebo spracovanie 
minisérie,“ vyjadril sa Olaf Henning, člen 
predstavenstva spoločnosti Mahle a riaditeľ 
divízie Aftermarket.

Vo firemných archívoch Mahle je možné 
nájsť konštrukčné výkresy aj zo štyridsiatych 
rokov minulého storočia. Na základe takejto 
dokumentácie vyrába spoločnosť konkrétne 
súčiastky, samozrejme s využitím súčasných 
znalostí a výrobných štandardov. V súčasnosti 
nastáva rozmach rekonštrukcií jednoduchších, 
úžitkových historických vozidiel. Ide o kedysi 
veľmi populárne modely, ktoré sa aktuálne 
obnovujú s vášňou a precíznosťou, aj keď 
do nedávnej doby boli trendom výhradne 
historické vozidlá vyššej triedy.

Nová grafika dokáže zobraziť umiestnenie 
predmetného dielu v celku nápravy. Takto 
je možné ešte jednoduchšie a presnejšie 
identifikovať potrebné diely a ušetriť čas 
venovaný ich vyhľadávaniu. Zákazník 
takýmto spôsobom získa kompletné 
informácie o presnej pozícii dielu a jeho 
súvisiacich častiach v kontexte celku.  
Presnejšie informácie o polohe dielu sú 
nevyhnutné najmä pri komplexnejších 
podzostavách a celkoch. Po kliknutí na diel 
sa zobrazia všetky relevantné informácie 
a možnosť diel objednať.

Firma Meyle ponúka grafické vyhľadávanie 
dielov už mnoho rokov, teraz však ponúka 
kontextové grafiky pre miesto pôvodných 
200 modelov áut už aj pre zadné nápravy 
BMW modelových rád 1,2,3 a 4 a rovnako 
aj pre Mercedes-Benz C a E-Klasse. Tieto 
grafiky sa dajú využívať nielen v katalógu 
TecDoc, ale aj v Meyle online katalógu 
a v e-shopoch zákazníkov. 

Produkt TO90 má na rozdiel od predošlej 
generácie s tromi vývodmi vývody dva, čo 
umožňuje jednoduchšiu inštaláciu a odvod 
tepla. V budúcnosti bude možné vďaka 
kompaktným rozmerom laseru konštruovať 
menšie svetlomety. Jeho priemer je iba 
9 mm a výška nižšia ako 4,5 mm, čím sa 
otvárajú nové možnosti v oblasti konštrukcie 
a výkonových hodnôt pre použitie 
v svetlometoch.

Spoločnosť OSRAM potvrdila akvizíciu 
Ring Automotive Ltd.

Spoločnosť OSRAM potvrdila akvizíciu 
anglickej spoločnosti Ring Automotive Ltd., 
ktorá sa špecializuje na výrobu osvetlenia, 
elektroniky a príslušenstva pre automobily. 
Touto cestou chce posilniť svoju pozíciu 
a rozšíriť ponuku pre aftermarket.

Anglická spoločnosť Ring Automotive Ltd. 
doposiaľ pôsobila iba na aftermarkete. 
Nemecký výrobca Osram by týmto 
spôsobom rád rozšíril svoju ponuku dielov 
pre aftermarket v Európe a v Spojených 
štátoch amerických. Sortiment produktov 
Ring dopĺňa ponuku Osram napríklad 
automobilovým elektrickým príslušenstvom.

„S akvizíciou spoločnosti Ring Automotive 
rozširujeme ponuku a zároveň môžeme 
využívať výhody stabilných distribučných 
kanálov vo Veľkej Británii,“ uviedol Hans 
Joachim Schwabe, generálny riaditeľ 
spoločnosti Osram Automotive. 
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Moderný systém na kontrolu tlaku 
v pneumatikách od WABCO v ponuke 
firmy Inter Cars
Moderný systém na kontrolu tlaku 
v pneumatikách od WABCO v ponuke firmy 
Inter Cars

Systém sa nazýva Wabco OptiTire 
a slúži na kontrolu tlaku v pneumatikách 
nákladných automobilov, prívesov, návesov 
a autobusov. Jeho cieľom je znížiť náklady 
na údržbu a zároveň zvýšiť bezpečnosť.

Závady na pneumatikách zapríčiňujú až 
30 % havárií nákladných automobilov. 
Nedostatočne nahustené pneumatiky zasa 
zvyšujú spotrebu paliva. V 85 % prípadov 
začína strata tlaku v pneumatikách malým 
únikom. Aj takéto malé úniky dokáže 
detegovať systém OptiTire. 

Sytém OptiTire je kompletným riešením 
pre návesy alebo prívesy nákladných 
automobilov. Dokáže včasne varovať 
pred nesprávnymi hodnotami tlaku 
a teploty a umožňuje detekciu podhustenej 
pneumatiky. Upozornenia sa zobrazujú 
na palubnej doske vozidla prostredníctvom 
systému WABCO SmartBoard, alebo 
pomocou aplikácie OptiLink. Dispečer 
získava informácie cez Transics TX-
TRAILERGUARD. Vodič môže dofúknuť 
alebo vypustiť pneumatiku vtedy, keď je 
to potrebné, čím sa znižuje riziko nehody 
a rovnako je možné predísť nákladom 
spojeným so zvýšenou spotrebou paliva.

V katalógu Inter Cars môžete nájsť 
napríklad tieto položky:
960 731 011 0  960 731 801 0 
960 731 802 0  960 731 816 0

Koncern ZF uvažuje o prevzatí firmy 
WABCO

Koncern ZF Friedrichshafen oznámil, že 
skúma možnosti prevzatia konkurenčnej 
spoločnosti WABCO, ktorá je jednotkou 
na trhu s náhradnými dielmi do nákladných 
automobilov. Špecializuje sa na výrobu 
dielov pre kontrolu a bezpečnosť vozidiel. Jej 
príjmy v minulom roku predstavovali 3,83 
miliardy USD a po celom svete má približne 
15 000 zamestnancov.

ZF chce rozširovať svoje súčasné aktivity 
aj z dôvodu príchodu éry autonómnych 

nákladných automobilov. Firma informovala 
o súčasnom vedení rozhovorov so 
spoločnosťou WABCO agentúru Reuters. 
Informáciu potvrdila aj spoločnosť WABCO, 
ktorá je aktuálne pre ZF jedným z najväčších 
konkurentov. Strany však doposiaľ dohodu 
nedosiahli.

ZF a WABCO už v minulosti spolupracovali 
pri vývoji moderného brzdového systému 
Evasive Maneuer Assist. Skúpenie 
spoločnosti WABCO by pre koncern ZF 
znamenalo najväčšiu transakciu od akvizície 
americkej firmy TRW.

Goldman Sachs odhaduje, že trh 
s pokročilou asistenciou vodiča 
a autonómnymi vozidlami porastie 
z približne 3 miliárd dolárov v roku 2015 
na 96 miliárd dolárov v roku 2025 a až 
na 290 miliárd dolárov v roku 2035.

ZDROJ: www.motofocus.cz
4    1/2019





INTER CARS MÁ NOVÝ OBJEDNÁVACÍ PORTÁL!

Nový IC Katalóg, váš partner pri každodennej práci

IC KATALÓG JE INOVATÍVNY NÁSTROJ, KTORÝ UĽAHČÍ KAŽDODENNÚ PRÁCU V AUTOSERVISE. IDE O PROGRAM 
NA VYHĽADÁVANIE A OBJEDNÁVANIE DIELOV PRE OSOBNÉ A NÁKLADNÉ AUTOMOBILY, MOTOCYKLE A TIEŽ 
POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE. PRIATEĽSKÉ ROZHRANIE A INTUITÍVNE POUŽÍVANIE SPÔSOBÍ, ŽE NOVÝ KATALÓG 
SA RÝCHLO STANE NENAHRADITEĽNÝM NÁSTROJOM VO VAŠEJ PRÁCI.

Vďaka integrovanému vyhľadávaciemu 
mechanizmu VIN môžete nájsť súčiastky 
pre každé vozidlo naozaj jednoducho. 
V súčasnosti obsahuje VIN databáza viac 
ako 70 % vozidiel. Číslo VIN je možné zadať 
pri výbere vozidla alebo priamo pod ikonou 
VIN. Nezapísali ste si ho? Nevadí, nebudete 
ho potrebovať, nie je nevyhnutné zadávať 
toto 17-miestne číslo automobilu! Skúste 
do vyhľadávania Auto zadať EČV (alebo 
po starom ŠPZ). Že vám po vložení ponúklo 
presne to VIN číslo, ktoré ste chceli zadať? 
Aj takúto „špecialitku“ prináša náš nový IC 
Katalóg. 

Program tiež umožňuje rýchle nacenenie 
opravy a prípravu cenovej ponuky pre 
vašich zákazníkov. Jednoducho a intuitívne 
s podporou technických dát od HaynesPro. 
V novom IC Katalógu nájdete možnosť 
spravovať databázu svojich zákazníkov 
a ich vozového parku. 

Ako to funguje? Identifikujete vozidlo, 
ktoré si následne uložíte so všetkými, aj 
v budúcnosti potrebnými údajmi (meno 
klienta, jeho kontaktné údaje, EČV, stav 

◀ Karta zákazníka
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kilometrov a VIN číslo vozidla). Ďalej už 
iba jednoducho pracujete v ponuke pre 
zákazníka, vyhľadávate potrebné diely 
a vyberáte potrebné servisné úkony. 
V prípade, že sa potrebný diel nenachádza 
v ponuke Inter Cars, pre potreby ponuky 
vášho zákazníka si ho jednoducho 
doplníte a iba zadáte cenu dielu, ktorý 
potrebujete. To isté platí aj pre servisné 
služby. 

Pomocou databázy HaynesPro ľahko 
doplníte a naceníte opravu aj v prípade, 
že sa daný úkon v databáze nenachádza, 
jednoducho si ho doplníte a naceníte 
podľa vášho cenníka. Špecialitou je, že 
ak máte rôznu cenu normohodiny pre 
rôzne typy automobilov, toto si viete 
nadefinovať v nastaveniach a následne pri 
naceňovaní využívať túto svoju databázu. 
Výslednú ponuku viete zákazníkovi 
vytlačiť alebo poslať mailom vo formáte 
PDF. Po schválení opravy zákazníkom 
nestrácate drahocenný čas opätovným 
vyhľadávaním a diely z ponuky si veľmi 
jednoducho objednáte.

VYHĽADÁVANIE
Špeciálny dôraz sme v novom katalógu 
kládli na vyhľadávanie produktov. 
Vyhľadávať môžete napríklad po zadaní 
kľúčového slova vo vyhľadávači na úvodnej 
stránke. Opäť to funguje veľmi jednoducho. 
Idete napríklad hľadať tesniaci krúžok, 
nazývaný aj „simering“, a poznáte jeho 
rozmery. Po zadaní slova „simering“ vám 
katalóg ponúkne výsledky buď v kategórii 
Tesniaci krúžok, alebo v kategórii Tesniaci 
krúžok hriadeľa náboja kolesa, alebo 
„všade“.  Zvolíte v kategórii Tesniaci krúžok 
a katalóg vám ponúkne všetky produkty. 
Následne si podľa filtra parametrov 
(vonkajší alebo vnútorný priemer, šírka 
a i.) vyhľadáte presne ten produkt, ktorý 
potrebujete.

Samozrejmosťou je vyhľadávanie dielov 
podľa kategórií zoradených v stromovej 
štruktúre, podľa TecDoc zoradenia alebo 
v abecednom poradí. Špeciálne produkty 
ako autobatérie, pneumatiky, oleje či 
žiarovky majú špeciálne vyhľadávače 
a už na úvodnej stránke si potrebné 
produkty viete filtrovať podľa parametrov 
prislúchajúcich danému produktu. 
A tak pneumatiky vyhľadávate podľa 
sezónnosti, podľa rozmerov ako šírka, 
priemer pneumatiky a tiež podľa indexu 
hlučnosti. Pri olejoch je to, samozrejme, 
viskozita alebo norma ACEA, pri 
autobatériách je to napríklad kapacita, 
polarita a ďalšie množstvo potrebných 
parametrov. Je koniec zdĺhavému 
a neprehľadnému vyhľadávaniu 
žiaroviek cez mnohokrát nič nehovoriace 
označenia, stačí niekoľko klikov a máte 
presne tú žiarovku, ktorú potrebujete. 
Veľmi jednoducho a prehľadne viete 
vyhľadávať aj servisnú techniku alebo 
autopríslušenstvo.

▼ Vyhľadávací filter    

▼ Cenová ponuka pre zákazníka

▼ Ponuka

Ponuka   74463482
Dátum 11-03-2019 06:42 Automobil HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi

1685ccm / 85kW / 
116Hp

Klient Lionel Messi
0905123456 Nájazd 10000

EČV BA123FC
VIN QFWERTSDFA

Diely
Produkt Množstvo Cena za položku Celková hodnota

Olejový filter 1 12.05 EUR 12.05 EUR

Servisné zásahy
Servisný zásah Čas opravy Sadzba za hodinu Náklady na opravu

výmena čelného skla 01:00 h 25.00 EUR 25.00 EUR

Vymeniť motorový olej a 
filter 00:18 h 25.00 EUR 7.50 EUR

Ponúknuť súhrn
Produkty 1
Celkový zoznam 
produktov 12.05 EUR

Servisné zásahy celkom 32.50 EUR

Celková cena 44.55 EUR
Ceny v tejto ponuke sú platné v čase jej vytvorenia. Zmeny nie sú vylúčené kvôli možnému zvýšeniu nákupných cien, cien materiálov, zmeny kurzu alebo ďalším 
zmenám.
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Druhý, nemenej podstatný dôraz, sme 
kládli na zákaznícke menu, ktoré nájdete 
pod označením Môj účet. Napríklad 
v Moja firma nájdete tak dôležitý údaj 
ako sú rozvozové trasy, ktoré máte 
nastavené vašou pobočkou. V záložke 
Financie nájdete všetky faktúry, ktoré si 
následne viete filtrovať podľa statusu. 
Teda či sú zaplatené, čiastočne zaplatené, 
nezaplatené alebo oneskorené. Faktúru si, 
samozrejme, viete stiahnuť aj vo formáte 
PDF a vyzerá presne rovnako ako tá, ktorá 
vám príde z Inter Cars.

Cez menu Môj účet sa dostanete aj 
k obľúbeným vozidlám alebo vytvoreným 
ponukám, ktoré už boli opísané. Do sekcie 
Obľúbené si môžete zaradiť produkty 
a následne sa k nim jednoducho dostať cez 

hlavné menu. Opätovné objednávanie často 
nakupovaných produktov tak bude o niečo 
jednoduchšie.

Nový IC Katalóg je webová aplikácia 
a využijete ju v akomkoľvek počítači, ale 
vďaka responzívnemu dizajnu aj vo svojom 
tablete alebo smartfóne. Vzhľad katalógu 
sa plne prispôsobí veľkosti vašej obrazovky. 
Katalóg nie je potrebné inštalovať a čo je 
podstatné, všetky dáta v ňom sú aktuálne, 
či už vaše veľkoobchodné ceny, skladová 
dostupnosť na vašej pobočke, regionálnom 
sklade alebo na centrálnych skladoch 
v Poľsku.

AK SA NEROZVÍJATE, IDETE SPÄŤ!
Technologický vývoj výrazne sťažil 
dnešnú prácu profesionálneho 

autoservisu a bez podpory 
sofistikovaných nástrojov a vhodných 
počítačových programov je dnes už 
takmer nemožné pracovať. Zákazník 
je čoraz náročnejší a očakáva 
od profesionálneho autoservisu 
nielen opravu, ale aj odborný servis 
a poradenstvo. Kľúčovým aspektom 
kvality dielne však naďalej ostáva 
kvalita a rýchlosť poskytovaných 
služieb. A tu prichádza nový IC 
Katalóg, ktorý vám v tomto náročnom 
každodennom boji ponúka pomocnú 
ruku.

Chcete byť medzi prvými, ktorí otestujú 
nový IC Katalóg? Kontaktujte pobočku alebo 
svojho obchodného zástupcu a ten vám 
osobne príde nový katalóg predstaviť!

◀ ▲ Vyhľadávanie produktov

▲ Vyhľadávanie podľa EČV

8    1/2019



▲ Ponuka hľadaných dielov

◀ ▲ Filtre uľahčujúce vyhľadávanie produktov                   

▲ Vyhľadávanie

�  Vyhľadávanie podľa VIN

�  Ukladanie si obľúbených vozidiel 
a ich dohľadanie podľa EČV

�  Ukladanie si obľúbených produk-
tov

�  Fulltextové vyhľadávanie

�  Komplexný prehľad o rozvozových 
trasách

�  Vlastná databáza vozidiel

�  Rýchly výber univerzálnych dielov, 
olejov, pneumatík a autobatérií

�  Autopríslušenstvo

�  Náradie a servisná technika

�  Technické dáta od HaynesPRO

�  Vytváranie a archivácia ponúk pre 
vašich zákazníkov
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V BRAZÍLII S VIP PRÉMIOU

V SEPTEMBRI NÁS ČAKÁ ISLAND A PO ŇOM KAPSKÉ MESTO.
VŠETCI STE SRDEČNE POZVANÍ! SLEDUJTE STRÁNKU www.vippremia.sk 

Rio de Janeiro – Vodopády 
Iguazu – Paraty
Toto mesto si vás určite získa! Rio de 
Janeiro, alebo "Cidade Maravilhosa" 
(Nádherné mesto), ako mu hovoria 
domáci, má v sebe čosi výnimočné. Pokiaľ 
hľadáte mesto, kde zábava nikdy neusína, 
vydajte sa do Ria. Fandili sme miestnemu 
futbalovému klubu Flamengo, tancovali 
sambu v štvrti Lapa, pozorovali západ 
slnka na pláži Copacabana...

Práve Copacabana je miesto, kde takmer 
každý svoju púť Riom začína a náš hotel bol 
len na skok od nej. Je známa svojím bielym 
pieskom, obrovskými vlnami Atlantiku 
a mixom rôznorodých ľudí a kultúr.

Z Copacabany je to asi 15 minút na pláž 
Urca, ktorá slúži ako východiskový bod pre 

lanovky premávajúce na Cukrovú homoľu 
(Pao de Açúcar). Hora dostala svoj názov 
podľa toho, že pripomína horu cukru. Práve 
z tohto „pocukrovaného“ kopca je najkrajší 
pohľad na mesto. Keď stojíte na jeho 
vrchole, uvedomíte si celú krásu Ria. Je 
neuveriteľné, aké je členité a nádherné. Pod 
nohami máte oceán, úpätia kopcov lemujú 
biele pláže, letisko leží na samostatnom 
ostrovčeku a v diaľke vidíte 16 kilometrov 
dlhý most spájajúci Rio a Niterói.

Samozrejme, čo musí každý v Riu vidieť, je 
„Cristo Redentor“. Táto 38 metrov vysoká 
socha Krista stojí na vrchu hory Corcovado 
a od roku 2007 patrí medzi nových 7 divov 
sveta. Dostať sa k nej dá buď električkou 
alebo taxíkom. 

Keď nočný život, tak jednoznačne Lapa. 
Táto umelecká štvrť je plná barov, 

reštaurácií a ľudí, nezáleží na tom, či je 
utorok alebo piatok večer. Cariocas (ako si 
hovoria obyvatelia Ria) sa bavia veľmi radi 
a toto je miesto, kde dokážu prejaviť naplno 
radosť zo života a svoj temperament. V Riu 
sa tancuje predovšetkým samba, a tak 
takmer v každom bare hrá živá kapela 
a všetci naokolo sambujú. Najvychytenejší 
podnik je Rio Scenarium, 5-poschodová 
diskotéka, kde na každom poschodí hrá iný 
hudobný štýl. 

Rio, vodopády Iguazu z brazílskej aj 
argentínskej strany, koloniálne mestečko 
Paraty asi 200 kilometrov vzdialené 
od Ria, brazílske pobrežie Costa Verde...  

...a zrazu sme opäť doma a nevieme sa 
dočkať ďalšieho dobrodružstva s VIP 
Prémiou!

1) Hneď po pristátí v Riu viedla naša prvá cesta na pláž,
kde sme ochutnali Caipirinhe a kokosovú vodu (áqua
de coco), ktorú podávajú priamo vo vychladenom
kokosovom orechu.

2) Na druhý deň sme sa vydali na klasickú
„poznávačku“ pamätihodností. A, ako inak, vychutnali
sme si pohľad na sochu Krista... 

6) Nie je lepší spôsob ako sa dostať do Santa Teresa
z centra Ria než historickou jasnožltou električkou.

7) ESCADARIA SELARON, výlet do Santa Teresa nie je
kompletný bez toho, ak by ste si na týchto ikonických
schodoch neurobili fotografiu. Navrhol ich čilský
umelec Jorge Selarón...

3) ... aj z helikoptéry.

4) Corcovado, 38 metrov vysoká socha Krista na asi
najvyššej hore v Riu, zanechá v každom pekný zážitok
a my sme si nemohli nechať ujsť výlet priamo k nej. 



8) ...a sú zložené z pestrofarebných mozaikových
dlaždíc. Selarón ich zhromaždil z ulíc Ria a následne
mu ich začali nosiť návštevníci z celého sveta.

12) ...prípadne choďte fandiť spolu s davom miestnemu
klubu CR Flamengo.

15) Sú širšie než Viktóriine vodopády, vyššie než Niagarské vodopády a krajšie než
oboje dokopy. Vodopády IGUAZÚ.

18) V roku 1984 boli vodopády Iguazú zaradené medzi
prírodné pamiatky UNESCO a v roku 2012 sa stali
jedným zo siedmich prírodných divov sveta.

21) Kúpanie pri vodopádoch bolo príjemným osviežením
pri putovaní po Zlatej ceste (Caminho do Ouro), po ktorej
sa prepravovalo zlato na prelome 18.storočia.

22) Záverečný výlet loďou na brazílskom pobreží
Costa Verde bol presne tým druhom relaxu, aký
sme potrebovali po náročnej ceste po Brazílii pred
odletom domov.

23) Brazílii sme zamávali, ale veríme, že sa ešte
niekedy vrátime!

13) Rio = karneval. Pri návšteve jednej zo škôl sme si
mohli vyskúšať kostýmy z minuloročnej edície. 

16) Motorovým člnom
priamo pod najväčší
z vodopádov... 

19) Koloniálne mestečko Paraty, čo v jazyku domorodých
indiánskych kmeňov znamená „rybia rieka“. 20) Na ceste džungľou sme stretli opice.

17) ...Garganta Del Diablo, čiže Diablovo hrdlo.

14) Nočné Rio, ale iba na vlastné riziko...

10) JARDIM BOTANICO GARDEN,
botanická záhrada v centre Ria.

11) Ak ste futbalový fanúšik, návštevu futbalového
chrámu Maracana si nemôžete nechať ujsť...

9) Západ slnka na pláži Copacabana.
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Lyžovačka s Inter Cars patrí u nás 
k najočakávanejším udalostiam roka 
a nemohla chýbať ani tento rok.  
Záujem bol ako vždy veľmi veľký, zájazd sa 
na stránke VIP Prémie vypredal v priebehu 
2 hodín! Aj to svedčí o jej veľkej obľube 
a my sme sa vás snažili, ako každý rok, 
nesklamať!

Posledný januárový týždeň sme sa opäť 
stretli a spolu strávili nádherných 5 dní 
v známom stredisku Nassfeld, ktoré už 
naozaj nie je potrebné bližšie predstavovať 
a drvivá väčšina zákazníkov ho už 
každoročne v januári vníma ako druhý 
domov.

Tento rok väčšina účastníkov dala prednosť 
pohodlnej ceste autom, takže každoročný 
hromadný príchod autobusom sa prvýkrát 
nekonal. Stretli sme sa všetci pri spoločnej 
večeri a šťastný príchod sme oslávili 
v hotelom bare za tónov hudby od DJ Ivana 
a sprievodného slova neodmysliteľného 
moderátora našich lyžovačiek Sláva Jurka.

Téma tohtoročnej lyžovačky bola ZBOJNÍCI 
a zbojnícky duch sa niesol celým naším 
pobytom, takže každý „zbojník v družine“ si 
prišiel na svoje a čo-to nazbíjal. 

A začali sme veru ako sa na poriadnych 
zbojníkov patrí! Štvrtok sme zahájili 
tradičným zbieraním tombolových lístkov na 
jednotlivých check-pointoch. Najdôležitejšia 
zastávka bola v bare U Slováka, kde každý 
vyčerpaný zbojník dostal,  bez ohľadu na vek, 
pohlavie a rodovú príslušnosť, nádherný 
zbojnícky dres, takže na svahu ste hneď 
NÁŠHO ZBOJNÍKA spoznali  Aj najesť 
nám dali! A tak posilnení miskou gulášu 
a kalíškom „frndžalice“ sme boli pripravení 
na záverečné stretnutie v bare U Fatiho, kde 
nás už čakali Slávo s DJ Ivanom. Myslím, že 
opisovať výbornú zábavu U Fatiho je akoby 
Juraj Jánošík povedal „hádzať hrach na 
stenu“  (či pod nohy?). Ako praví zbojníci sme 
pľuvali hrach do vedra, hľadali ihlu v kope 
sena a výborne sa zabávali do neskorých 
poobedňajších hodín. Skrátka, kto nezažil, 
neuverí a môže akurát tak ľutovať!

Prípravu na piatkové preteky sme zvládli na 
výbornú a na štart sa postavilo 58 zbojníkov, 
zbojníčok a zbojníčiat. Slniečko od rána 
krásne svietilo, takže sme zvládli preteky na 
výbornú, zranenia sa nám vyhýbali a užili 
sme si nádherný deň. Každý sa tešil na 
večerné vyhlasovanie víťazov, Zbojnícke hry 
a, samozrejme, na tombolu, veď lístky do nej 
sme poctivo zbierali dva dni. 

Po náročných a na zážitky bohatých 
predchádzajúcich dvoch dňoch sa celá 
družina v sobotu rozpŕchla po svahoch 
naháňať lyžiarske kilometre, slniečko 
a čerstvý vzduch. Večer sme oslávili ďalší 
úspešný ročník lyžovačky v hotelovom bare 
a mnohí z vás sa už pýtali na ten ďalší.

Nedeľa sa už niesla v znamení príprav 
na cestu domov, niektorí ešte využili deň 
voľna na lyžovanie, iní sa po raňajkách, plní 
načerpaných síl a dobrej nálady, vybrali 
na cestu domov. Takže nám nezostalo nič 
iné iba zvolať : Na konééé... Nemáme! Tak 
utekajme!

ZBOJNÍCKA LYŽOVAČKA NASSFELD 2019!
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PO MINULOROČNEJ 
VYDARENEJ DOVOLENKE 

NA CHORVÁTSKOM OSTROVE 
KRK S PODTITULOM PÁRTY 
NA JADRANE SME PRE VÁS 

PRIPRAVILI ROVNAKÚ AKCIU 
AJ TENTO ROK! POĎTE 

STRÁVIŤ POSLEDNÝ JÚNOVÝ 
TÝŽDEŇ NA KRÁSNOM 

CHORVÁTSKOM POBREŽÍ 
SPOLU S NAMI. ČAKÁ 

NA VÁS SKVELÝ PROGRAM 
POD TAKTOVKOU SLÁVA 

JURKA, ŠPORTOVÉ AKTIVITY, 
SÚŤAŽE, DISKOTÉKY, 
CHLADENÉ DRINKY 

A DLHÉ LETNÉ NOCI. 
NEVÁHAJTE A REGISTRUJTE 

SA NA STRÁNKE WWW.
VIPPREMIA.SK, VEĎ LETO JE 

ZA DVERAMI.

TEŠÍME SA NA VÁS!

ĎALŠÍ ROČNÍK LETNEJ 
PÁRTY NA JADRANE JE TU!

POZNAČTE SI DO KALENDÁRA! 
PÁRTY NA JADRANE VOL.2 

SA USKUTOČNÍ 21. 6. – 28. 6. 2019
Sledujte www.vippremia.sk
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What drives you, 
drives us

www.bosch.sk

Bezpečná jazda so stieračmi Bosch: Na stierače Bosch je 
vždy spoľahnutie v akomkoľvek počasí, možno ich namontovať 
na akékoľvek vozidlo a vďaka rozsiahlemu sortimentu vyhovujú 
aj tým najnáročnejším požiadavkám zákazníkov.

JASNÝ VÝHĽAD
Nás poháňa



Akciová cena BUT MEMOD v Jarnej 
akcii vybavenia dielní s pomocným 

ramenom PLUS91AKC Inter Cars: 

6 290 EUR bez DPH.

Uvedený obrázok je MEMO v plnej 
výbave s voliteľným príslušenstvom, 

ktoré je možné doinštalovať aj 
dodatočne:

BUT G800A121 – zdvihák:

929 EUR bez DPH

Dofuk pedálom – len v plnej verzii 
vyzúvačky MEMO DS alebo QS.

ZARIADENIE NA VÝMENU 

PNEUMATÍK BUTLER
MEMO je profesionálna bezpáková TOP 
vyzúvačka pneumatík od talianskeho 
výrobcu Butler. Je  kombináciou vyzúvačky 
tradičnej konštrukcie, na ktorú sú užívatelia 
zvyknutí, s novou bezpákovou technológiou 
spoločnosti Butler. Umožňuje rýchle 
a bezpečné prezúvanie s pamäťovou 
funkciou vyzúvacích komponentov. Stroj 
vykonáva vertikálny pohyb vyzúvacieho 
ramena, vyzúvací kužeľ rotuje 180o 
a patentovaný vyzúvací palec zo 
špeciálneho materiálu je silnou ochranou 
proti poškodeniu ráfika a pneumatiky. 
Vyzúvačka umožňuje prácu „v rukavičkách” 
– celý proces je ovládaný tlačidlami. 
Po prvej funkcii využívate funkciu pamäte 
a vyzúvanie ide veľmi rýchlo.

Vďaka svojej atraktívnej cene je model 
MEMO ideálnym zariadením pre vašu 
dielňu, ktorý dokáže bez ťažkostí prezuť 
pneumatiky až do rozmeru 26 palcov. 
Centrálny rýchloupínací systém je ľahko 
a bezpečne ovládateľný, vďaka čomu nielen 
šetríte čas, ale aj predchádzate poškodeniu 
diskov, ktoré môžu tradičné systémy 
spôsobiť pri upínaní zboku.

Model MEMO pracuje pri demontáži 
pneumatík typu run-flat a nízkoprofilových 
bez fyzickej námahy operátora a bez rizika 
poškodenia ráfiku a pneumatiky. Model 
je vybavený silným jednofázovým 220 
V invertorovým elektrickým pohonom (t.j. 
variabilná rýchlosť stola – verzia MEMOD), 
ktorý umožňuje veľmi jemné zaobchádzanie 
aj s tvrdými a komplikovanými 
kombináciami pneumatiky a disku, pričom 
zároveň umožňuje rýchlu výmenu bežných 
pneumatík vďaka regulovateľnej rýchlosti 
0 – 16 otáčok za minútu pri rovnomernom 
rozložení sily a krútiaceho momentu. 
V balení je široké základné príslušenstvo.

Model MEMO je vybavený patentovanou 
bezpákovou vyzúvacou hlavou Butler, ktorá 
sa montuje aj na najvyššie rady vyzúvačiek 
značky Butler. Vďaka MEMO je vyzúvanie 
a obúvanie pneumatík jednoduché aj pri 
Runflat pneumatikách, či vysokovýkonných 
pneumatikách UHP, vďaka čomu sa 
minimalizujú sily pôsobiace na trakčné 
body, čo znamená dokonalú ochranu 
pneumatiky a disku.

Butler MEMOD
Model MEMO je vybavený tradičnou 
bočnou pätkovou vyzúvacou lyžicou 
určenou pre rýchle prezutie 
malých a jednoduchých 
pneumatík, ako aj valčekovým 
vyzuvákom určeným 
pre jemnejšie použitie 
na tvrdších pneumatikách 
a komplikovanejších 
kombináciách pneumatiky 
a disku, ktorý využijete nielen 
na odlepenie pätky pneumatiky 
od disku, ale aj na zatlačenie 
bočnice pneumatiky pri obúvaní, 
ale aj vyzúvaní.

Technické údaje MEMOD
Rýchlosť otáčok (ot./min.) 0 – 16 
Vyzúvacia sila 1 200 Nm
Odporúčaný prívod vzduchu 8 / 10 bar
Max. priemer ráfika 45”/1 143 mm
Max. šírka ráfika 381 mm (15”)
Max.  otvorenie bočnej lyžice 432 mm (17”)
Pre veľkosť kolies 10” – 26”
Výkon motora 1,5 kw inv. + 0,75 kw motor
Sila vyzúvania (valčekový vyzuvák) 1 200 kg (2 645 lbs)
Sila vyzúvania (bočná lyžica ) 3 600 kg (7 900 lbs)
Hlučnosť < 80 db
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Dielenská 
lampa

Rozmery 
DxŠxV (mm)

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

100-
240V AC 
50/60Hz, 
výstup 5V 

DC/1A

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

SLIM 252x47x38 0,22

COB LED/
Bodové: 

vysokovýkonné
LED

250/500  / 
Bodové: 100 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

MINIFORM 126x62x45 0,17

COB LED 
/ Bodové: 

vysokovýkonné 
LED

100/200  / 
Bodové: 75

6h/3h, 
bodové 3h

3.7V / 1600 
mAh / Li-ion 5h IP65

STICK 
+HEAD

255x40x35 + 
125x105x60

0,14 + 
0,17

10 x SMD 
LED, Bodové: 

vysokovýkonné 
LED + 5 x SMD LED

125/250  / 
Bodové: 65 + 

75/150

4h/2h, 
bodové 3h + 

6h/12h

3.7V / 1200 
mAh / Li-ion 

+ 3x1,5V 
Alkaline AAA

3h IP20 + 
IP54

Akciová ponuka profesionálnych 
dielenských lámp od Scangrip

Pozrite si videá a produktové pdf listy lámp v špecifikácii produktov na www.vybaveniedielni.sk.

ZONE čelovka 21€
Patentovaná čelovka so širokým 
svetelným poľom, ľahká, dobíjanie cez 
kábel USB (v balení), bez nabíjačky.
Index IC SG03.5426

MINIFORM 29€
Ideálna do vrecka, s gumovým plášťom,  
180o otočná, háčik na zavesenie, 
magnet na uchytenie, stojan v ráme. 
Index IC SG03.5060

STICK LITE M +      35€
HEAD LITE A      
Výhodná sada dvoch odľahčených lámp.
Index IC SG49.0282 

MAG 23€
Multifunkčná obľúbená lampa s 3x 
magnetom, 2x hákmi pre uchytenie, 
180° otočenie voči základni.
Index IC  SG03.5400

UNIFORM 45€
Pevná inšpekčná lampa s výkonnými COB 
LED, bodové svietenie, dobíjacia základňa, 
silný magnet, hák, indikátor dobitia.
Index IC  SG03.5407

SLIM 39€
„Švajčiarsky nožík“ medzi lampami - ultra 
úzka s COB LED, inšpekčné a pracovné 
svietenie, blikanie, magnet a hák.
Index IC  SG03.5612



V SÚČASNOSTI JE VEĽKÝM PROBLÉMOM ROZHODNÚŤ SA, ČI INVESTOVAŤ DO PLNIČKY KLIMATIZÁCIE NA STARÉ 
CHLADIVO, NOVÉ CHLADIVO ALEBO DUAL. MOŽNO VÁM NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE POMÔŽU PRI TOMTO 

ROZHODOVANÍ.

OPRAVA KLIMATIZÁCIE AUTOMOBILU V SEZÓNE
JAR/LETO 2019

Je už jasné, že R134a končí, R1234yf 
je budúcnosť a všetky pokusy s inými 
médiami sú nateraz nereálne. A keďže je 
celospoločenská požiadavka na znižovanie 
emisií skleníkových plynov, cesty späť 
už niet. Zrejmé je už aj to, že poplach 
okolo výbušnosti (horľavosti) R1234yf bol 
iba konkurenčný – politický boj. Stačí si 
uvedomiť, že v aute je množstvo ďaleko 
horľavejších materiálov (benzín, olej...). 
Použitie CO2 je pre bežné autá nereálne. 
Pre toto médium je potrebný tlak až do 200 
bar a na jeho dosiahnutie je potrebný výkon 
malého mestského autíčka. Takže ostane iba 
v niekoľkých modeloch Mercedes, vo veľkých 
strojoch, prípadne u nákladných áut.

Otázka mnohých autoservisov dnes je, či 
bude využitá plnička dual alebo plnička 
na nové chladivo. K argumentu, že už takmer 
každé predané auto má klimatizáciu, pribúda 
ďalší: hybrid a elektromobil musí mať 
klimatizáciu v bezchybnom stave. V tomto 
segmente klimatizácia zabezpečuje okrem 
komfortu posádky aj funkčnosť batérií 
a každá porucha alebo iba pokles výkonu 
hrozí, že sa neodveziete.

Výrobca BOSCH v spolupráci s ROBINAIR 
Taliansko vo svojej dielni analyzoval súčasné 
modely renomovaných výrobcov plničiek, 
pridali k tomu analýzu vývoja cien chladív 
a potreby užívateľa. Výsledkom je nový rad 
plničiek. Ich najvyšší modelový rad ACS 863 
(R1234yf, s identifikátorom chladiva, 5 490 
EUR*), ACS 763 (R1234yf, 4 490 EUR*) a ACS 
753 (R134a, 3 750 EUR*) je momentálne 
naozaj najlepší a keď stlačíte "enter", naozaj 
pracuje inak ako všetko ostatné.

Na základných procesoch v plničke 
uvádzame technické finesy, ktoré vám 
pomôžu pri rozhodovaní, aké kompromisy 
ste ochotní urobiť pre nižšiu cenu iného 
modelu alebo iného výrobcu.

1. Odsávanie chladiva
Výkonný kompresor je samozrejmosťou, 
ale aby nám plnička nezamrzla pri 
prudkom poklese tlaku a teploty, musí byť 
programovo riadený. Tento stroj pracuje 
v krátkych cykloch, ako keby dýchal. Aby 
dosiahol unikátne 99% odsatie chladiva 

(lepší štandard je 95% ), automaticky prejde 
do odsávania vákuovou pumpou a aj toto 
chladivo kompresor natlačí do internej 
nádoby. Pri bežných plničkách pri dnešných 
cenách chladiva strácate desiatky eur denne 
za takto stratené chladivo.

2. Vákuovanie
Výkonná 2-stupňová vákuová pumpa je 
zárukou dôkladného odsatia aj vlhkosti zo 
systému.

3. Plnenie nového oleja
Hermeticky uzavreté nádobky na nový olej 
odstraňujú veľký problém s hydrofilnou 
vlastnosťou olejov. Nasávaním vzdušnej 
vlhkosti sú tieto oleje vo väčšine prípadov 
degradované po 20 minútach. Ostáva už iba 
problém s viacerými viskozitami, ktoré by ste 
mali mať na sklade. Nádobky sú priezračné, 
s oddeľovacím piestom, ochrana pred 
zámenou je mechanická, nie softvérová. 
Samozrejmosťou sú váhy na každej nádobke 
zvlášť.

4. Plnenie chladiva
Význam presnosti množstva naplneného 
chladiva dramaticky rastie v oblasti hybridov 
a elektromobilov, keďže aj malý pokles 
výkonu chladenia ohrozuje životnosť 
pohonných akumulátorov. Štandardná 
presnosť deklarovaná výrobcami +-15 g 
sa javí ako problém. Realita je ešte 
horšia. Pri plnení do horúceho okruhu 
reálne hrozí odchýlka -70 g. Problémom 
je najmä množstvo chladiva do hadíc, 
ktoré dramaticky kolíše so zmenou 
teploty. Bežné modely plničiek počítajú so 
štandardným objemom. Najnovšie riešenie 
je silové plnenie, keď do okruhu auta ide 
chladivo z internej nádoby z priestoru, 
kde je v plynnom stave s vysokým tlakom 
a teplotou. V tomto stave má nízku 
špecifickú hmotnosť a spolu so snímačom 
vonkajšej teploty je výpočet definovaného 
množstva riadiacou jednotkou podstatne 
presnejší.

5. Detekcia netesnosti okruhu
Plnička, samozrejme, umožňuje pridanie 
farbiva na optickú detekciu. Môžete použiť 
elektronický detektor. Stále však musíte 
okruh naplniť chladivom aj s rizikom jeho 

úniku. Zariadenie ale môžete doplniť 
o kompletnú súpravu na dusíkový test, 
ktorý je najspoľahlivejší a najekologickejší, 
a priamo budíkmi plničky sledovať úniky. 
Miesto netesnosti už nájdete elektronickým 
testerom.

6. Preplach okruhu auta po oprave
Veríme, že žiadneho profesionálneho 
automechanika už netreba presviedčať 
o nutnosti prepláchnuť okruh klimatizácie 
auta po výmene kompresora. Opäť máte 
možnosť doplniť túto plničku sadou 
na elegantné protismerné prepláchnutie 
okruhu priamo chladivom bez potreby 
ďalšieho samostatného zariadenia a bez 
doplnkovej chémie. Riadiaca jednotka plničky 
vám tento úkon výrazne uľahčí.

7. Identifikácia čistoty chladiva
Všetko nasvedčuje tomu, že identifikátor 
bude nevyhnutnosťou. Doteraz niektorí 
riešili cenový rozdiel a ekologickú 
kontamináciu nového chladiva starým. 
Obidva systémy budú pravdepodobne 
pracovať bezchybne s obidvoma médiami, 
čo inšpektori, školitelia a zákonodarcovia 
neradi počujú. Je to však proti pravidlám 
a predpisom. Odporúčame dodržiavať 
predpisy, ako aj záručné podmienky 
automobilu a dodržať predpísaný typ 
chladiva v automobile.

Pri vývoji systémov na nové chladivo bolo 
nutné zásadne zmeniť rozmiestnenie 
okruhu klimatizácie vzhľadom na horúce 
časti motora. Onedlho bude nové chladivo 
lacnejšie než staré a keď niekto ušetrí 
a naplní okruh na staré chladivo novým, 
v prípade havárie môže prísť chladivo 
R1234yf do styku s katalyzátorom, ktorý 
má 900 oC. Chladivo začne horieť a vznikne 
fluorovodík, ktorý môže poleptať posádku 
uviaznutú v aute. Nikto nebude riešiť, že 
budú popálení aj horiacim palivom alebo 
plastmi. Na tomto mieste radšej ani 
neuvádzame, čo ešte môže byť nelegálne 
naplnené v klimatizačnom okruhu auta, 
ktoré je v servise.

Jediným problémom, ktorý zatiaľ nemá 
oficiálne riešenie je to, čo s chladivom 
v hadici, keď identifikátor vyhodnotí 

* ceny s dovozom, bez DPH, bez zaškolenia (možné dokúpiť) platné do 31.7.2019. 
Viac o produktoch nájdete v našej Jarnej akcii vybavenia dielní, www.vybaveniedielni.sk/akcie
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chladivo ako kontaminované. Plnička 
má vývod, môžete si kúpiť špeciálnu 
odsávačku, obetovať jednu prázdnu nádobu 
na chladivo, natlačiť to do nej a zaplatiť 
za jej ekologické zlikvidovanie. Avšak tieto 
odsávačky nemajú a nebudú mať certifikát. 
Tu môžeme odporučiť náš identifikátor 
čistoty chladiva SPIN 01.000.205, ktorý vám 
analyzuje kompletné percentuálne zloženie 
vzorky, a keďže je autonómny, v krátkej 
hadičke ostane zlomok množstva chladiva 
v porovnaní s 3-metrovou hadicou k plničke.

8. Doplnkové funkcie
Zaujímavá je zákaznícka kalibrácia váhy 
chladiva. Čoskoro budú k dispozícii 
aktualizácie softvéru a databázy cez 
internet, spojenie s telefónom cez aplikáciu 
–  po štarte procesu z plničky možnosť 
kontroly a prípadného zastavenia na diaľku, 
možnosť vzdialeného servisu, možnosť 
budúceho prepojenia všetkých zariadení 
vášho servisu do centrálneho počítača 
s vytlačením jednotného protokolu 
o meraniach pre zákazníka.

Vyššie uvedené plničky klimatizácie BOSCH 
majú modely z tohto radu schválené 
všetkými renomovanými výrobcami áut. 
Nekompromisná snaha po dokonalom 
technickom riešení však má svoju daň 
v podobe ceny. Toto zariadenie je určené 
pre špičkové servisy s dôrazom na kvalitu 
a vysokú produktivitu. Kto chce alebo 
musí robiť kompromisy v dôkladnosti, 
presnosti a úspornosti, tomu ponúkame 
nami vyladené a v praxi perfektne overené 
zariadenie SPIN GIULIA vo verzii pre R134a (2 
090 EUR*), aj pre R1234yf (2 190 EUR*). Pre 
tých, čo uprednostňujú univerzálne riešenia, 
ponúkame SPIN BENEDETTA DUAL (3 090 
EUR*) pre obe chladivá. Všetky tieto modely 
sú osvedčené, spoľahlivé a výkonné. Pomer 
cena / výkon je u nich bezkonkurenčný.

Najnovší prírastok je SPIN BENEDETTA 
DUAL X4 (4 390 EUR*) – 2 plničky v jednom 
zariadení s kompletne samostatnými 
obvodmi pre staré aj nové chladivo, bez 
nutnosti vykonávať preplach pri zmene 
chladiva, intuitívny grafický 7” dotykový 
displej s dobrou viditeľnosťou. Novinkou 
sú aj odľahčené plničky BOSCH ACS653-P 
a 663-P (3 690 EUR*)

Ponuku plničiek uzatvára plnička TEXA EVO 
715R EVO a EVO/HFO (2 790 EUR*) dostupné 
s mnohými extra vylepšeniami iba v sieti 
Inter Cars.

V našej Jarnej akcii nájdete okrem iného 
sortimentu vybavenia dielní aj doplnkové 
príslušenstvo a spotrebný material k plničkám 
a opravám systému klimatizácie automobilov. 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte 
špecialistov vybavenia dielní Inter Cars.

* ceny s dovozom, bez DPH, bez zaškolenia (možné dokúpiť) platné do 31.7.2019. 
Viac o produktoch nájdete v našej Jarnej akcii vybavenia dielní, www.vybaveniedielni.sk/akcie

ACS 863
so sadou na preplach

SPIN BENEDETTA 
DUAL X4

SPIN BENEDETTA 
DUAL

dusíkový test tesnosti spin benedetta dual

SPIN
GIULIA

A

B C
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Octavia III alebo Golf VII

Obr.1: Prehľad nových funkcií k systému Štart-Stop.

Obr.2: Prehľadová komfortná funkcia prehľad/nastavenie jednotlivých parametrov.

TROCHU TEÓRIE NA ÚVOD
Systém Štart-Stop bol vyvinutý z dôvodu 
zavedenia prísnejších emisných limitov, 
ktoré vedú k hľadaniu opatrení znižujúcich 
spotrebu paliva a výfukových emisií. Systém 
Štart-Stop pri zastavení vozidla automaticky 
vypne motor a pri rozjazde vozidla sa 
systém automaticky spustí a vodič nemusí 
auto znova štartovať pomocou kľúča 
v zapaľovaní.

Opätovná aktivácia systému sa uskutoční 
po rozjazde vozidla, pokiaľ sa pohybuje 
rýchlosťou aspoň 3 kilometre za hodinu 
v časovom úseku približne štyroch sekúnd 
a sú splnené ostatné nutné podmienky (ako 
napätie, teplota okolitého prostredia a pod.).

Samotná funkcia systému Štart-Stop je 
integrovaná v softvéri riadiacom jednotky 
motora. Najdôležitejším parametrom pre 
aktiváciu systému v cestnej premávke je 
stav nabitia akumulátora. V niekoľkých 
riadiacich jednotkách sa vyhodnocuje, 
či je možné motor v prevádzke vypnúť 
a opäť zapnúť. Tento proces sa nazýva 
predikácia štartovacieho napätia. Na základe 
štartovacieho napätia sa vyhodnocuje, 
či môže byť funkcia Štart-Stop aktívna, 
prípadne či nedôjde k odpojeniu niektorých 
spotrebičov. Ide najmä o vyhrievanie 
sedadiel a zadného okna vrátane výhrevu 
spätných zrkadiel. Tieto systémy sú pred 

V tomto dieli seriálu sa budeme venovať systému Štart-Stop, ktorý 
je v súčasnosti využívaný na zníženie emisných limitov v koncerne 
Volkswagen. Pre niektorých majiteľov vozidiel je však táto funkcia 
veľmi nekomfortná, a tak sa pozrieme aj na možnosti trvalej 
deaktivácie systému Štart-Stop pomocou diagnostiky SuperVAG 
(platí iba pre vozidlá Octavia III alebo Golf VII).

TRVALÁ DEAKTIVÁCIA 
ŠTART-STOP SYSTÉMU
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Obr.3: Nastavenie parametrov batérie po výmene.

ďalším spustením motora po dobu štartu 
motora deaktivované a mimo prevádzky.

FUNKCIE A OVLÁDANIE
Systém Štart-Stop ponúkajú výrobcovia 
k vozidlám s manuálnou aj automatickou 
prevodovkou. Pokiaľ si vodič vozidla 
prevádzku tejto funkcie nepraje, je možné 
ju pomocou tlačidla na palubnej doske 
vypnúť.  Dôjde však iba k dočasnému 
vypnutiu systému. Systém Štart-Stop 
sa vždy automaticky znova zapne 
po vytiahnutí a opätovnom zasunutí kľúča 
do zapaľovania. Deaktivácia systému Štart-
Stop je signalizovaná preškrtnutím symbolu 
funkcie na informačnom displeji panela. 
Opakovaným stisnutím tlačidla sa funkcia 
znova aktivuje.

NOVÉ POUŽITÉ KOMPONENTY 
A SYSTÉMY
Pri vývoji nového systému boli použité nové 
technológie a komponenty:
▪  akumulátor s technológiou AGM a použitou 

sklenenou vlákninou
▪  snímač neutrálu prevodovky na prevodovej 

skrini
▪  alternátor s dátovým vedením zbernice 

LIN-BUS
▪  spúšťač s vyššou mechanickou odolnosťou
▪  napäťový menič 

AKO NA TRVALÚ DEAKTIVÁCIU 
ŠTART-STOP SYSTÉMU?
Pokiaľ si zákazník praje systém Štart-Stop 
deaktivovať natrvalo, je možné vypnúť 
ho za pomoci novej komfortnej funkcie 
v diagnostike SuperVAG. Stačí iba stlačiť 
tlačidlo komfortná funkcia deaktivácie 
systému Štart-Stop.

Okrem komfortnej funkcie na deaktiváciu/
aktiváciu systému existuje aj prehľadová 
funkcia určená na prehľad a nastavenie 
jednotlivých parametrov systému 
Štart-Stop. Táto funkcia je dostupná iba 
na Gateway UDS (5Q0 907 530).

NOVINKA! KÓDOVANIE TYPU 
BATÉRIE
Pre spomenuté modely a danú Gateway 
je teraz možné aj komfortné nastavenie 
kódovania batérie po výmene. Bez tejto 
funkcie sa pri mnohých nových autách 
už nezaobídete. Umožňuje nastavenie 
parametrov batérie. Je napríklad možné 
zapísať výrobcov, kapacitu alebo technológiu 
vrátane sériového čísla akumulátora.

   

  

INTEGROVANÝ SYSTÉM 
DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJOV

DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE 

TOOLBOX 

KEY 

FLASH 

Profesionálny diagnostický nástroj osobných automobilov

Špeciálne nástroje

Nástroje pre prácu s kľúčmi

Nástroje pre chiptuning

základné nastavenie, akčné členy
kódovanie, prispôsobenie sa
množstvo komfortných 
predprogramovaných funkcií
kompletná ponuka diagnostických funkcií

čítanie a zápis pamäte EEPROM
práca s tachometrami
čítanie tajných čísiel
reaktivácia airbagov
klonovanie riadiacich jednotiek

príprava a učenie kľúčov
učenie diaľkových ovládačov
diagnostické funkcie
riešenie situácie stratených kľúčov

navýšenie výkonu pohonných jednotiek
aktualizácia softvéru riadiacich jednotiek
nahranie originálnych súborov
úpravy DPF a AGR

www.supervag.com  
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SPOĽAHLIVÉ BRZDY SÚ ZÁKLADOM BEZPEČNEJ JAZDY A KĽÚČOVÚ ÚLOHU TU ZOHRÁVA BRZDOVÁ KVAPALINA. 
NAJMÄ PRI STARŠÍCH VOZIDLÁCH VŠAK NIE JE ÚPLNE ZDOKUMENTOVANÝ STAV ICH ÚDRŽBY. PRI SERVISNEJ 
ÚDRŽBE BŔZD BY SA PRETO NEZÁVISLÉ SERVISY MALI ZAMERAŤ PRÁVE NA TESTOVANIE BRZDOVEJ KVAPALINY.

BEZPEČNÉ BRZDENIE VĎAKA SPOLOČNOSTI CONTINENTAL
NOVÉ ZARIADENIA NA VÝMENU BRZDOVEJ KVAPALINY

Nová generácia testerov brzdovej kvapaliny 
BFCS 300 od spoločnosti Continental teraz 
ešte viac uľahčí servisom tieto práce. 
Zároveň bol inovovaný aj produktový 
rad odvzdušňovacích zariadení FB 30. 
Elektronická regulácia tlaku ešte viac 
zvyšuje bezpečnosť pri výmene brzdovej 
kvapaliny, jedná sa o novinku na trhu 
s náhradnými dielmi a príslušenstvom. 

Tester brzdovej kvapaliny 
varuje pri prehriatí snímača

Zariadenie na testovanie brzdovej kvapaliny 
ATE BFCS 300 meria bod varu všetkých bežne 
dostupných brzdových kvapalín na báze 
glykolu pomocou princípu termo-varnej 
metódy. „Privedenie brzdovej kvapaliny 
do varu je jediným spôsobom, ako zistiť 
presný bod varu bez ohľadu na typ brzdovej 
kvapaliny,“ hovorí Frank Schmidt, riaditeľ 
technických služieb pre obchodnú divíziu 
Independent Aftermarket v spoločnosti 
Continental. „V Rakúsku, kde je test brzdovej 
kvapaliny súčasťou technickej kontroly vozidla 
TÜV, je tento spôsob predpísaný zákonom.“

Pri testovaní sa v zariadení ATE BFCS 300 
zahreje vzorka danej brzdovej kvapaliny 
až na bod varu. Po približne 30 sekundách 
zobrazí zariadenie na digitálnom displeji 
nameranú hodnotu teploty. Do najnovšej 
verzie integrovali odborníci zo spoločnosti 
Continental aj rozhranie pre tlačiareň. Vďaka 
nemu môže servis zdokumentovať nameraný 
výsledok prostredníctvom voliteľne 
dostupnej tlačiarne a poskytnúť údaje 
zákazníkovi. Vo vstavanom počítadle sa 
uloží posledných 10 meraní. Teraz je možné 
rýchlo analyzovať chybové hlásenia a cielene 
odstrániť danú chybu, a to vďaka tomu, že 
zariadenie na štvormiestnom displeji priamo 
zobrazí, či je napríklad prehriaty snímač, 
alebo je opotrebovaná meracia hlavica. 
Vďaka širokorozsahovému sieťovému 
adaptéru, ktorý je dimenzovaný pre napájacie 
napätie od 90 do 250 V, je možné zariadenie 
používať v servisoch po celom svete.

Jednoduchá výmena 
brzdovej kvapaliny

Výmena brzdovej kvapaliny na moderných 
vozidlách s elektronickými brzdovými 

systémami vyžaduje použitie moderných 
servisných zariadení. Prostredníctvom 
nového plniaceho a odvzdušňovacieho 
zariadenia ATE FB 30 a jeho inovatívnej 
elektronickej regulácie tlaku prináša 
spoločnosť Continental na trh novú 
úroveň kvality. Na plnenie, prepláchnutie 
a odvzdušnenie brzdovej sústavy sú 
dostupné tri úrovne tlaku: 0,4 bar, 1,0 a 2,2 
bar. Zariadenie elektronicky kontroluje 

nastavenie tlaku a v prípade potreby 
ho zreguluje. Vďaka tomu je zaručená 
maximálna bezpečnosť. Navyše je teraz 
dostupná aj možnosť ručného nastavenia 
tlaku v rozsahu od 0,4 do 3,5 bar. Nastavený 
tlak je pritom možné kontrolovať 
prostredníctvom tlakomera. Všetky funkcie 
sa ovládajú prostredníctvom prehľadného 
ovládacieho panela. 

Zariadenie ATE FB 30 odoberá brzdovú 
kvapalinu priamo z bežne dostupných 
5-, 20- a 30-litrových nádob, ktoré sa 
v zariadení bezpečne upevnia pomocou 
obruče. Nie je preto potrebné zdržiavať sa 
prelievaním brzdovej kvapaliny. Špeciálny 
držiak bezpečne upevní nasávaciu 
hubicu v nádobe s kvapalinou. Navyše 
je zariadenie skonštruované tak, aby 
do nádoby ani brzdovej sústavy nemohol 
nekontrolovane vnikať vzduch. Praktické sú 
naboku namontované držiaky na plniacu 
hadicu a sieťový kábel, ako aj držiaky 
na odvzdušňovacie hrdlá. Zariadenie ATE 
FB 30 sa dodáva spolu s odvzdušňovacím 
hrdlom, ktoré je vhodné pre všetky vozidlá 
bežne dostupné v Európe. 

Aby brzdy reagovali rýchlo 
a spoľahlivo

Testery a plniace a odvzdušňovacie 
zariadenia tvoria iba časť bohatého 
sortimentu produktov značky Continental 
určených na výmenu brzdovej kvapaliny. 
Svedčí o tom aj široká ponuka brzdových 
kvapalín značky ATE od triedy DOT 3 
po triedu DOT 4 vysokovýkonných brzdových 
kvapalín, ako aj kvapalín pre systémy ESP. 
V rámci daných tried kvality sú dostupné 
rôzne veľkosti obalových nádob. Kvalitné 
aditívne látky v brzdových kvapalinách 
poskytujú dobrú ochranu najmä pred 
koróziou a starnutím kvapaliny. To prispieva 
k dlhšej celkovej životnosti bŕzd, ako aj ich 
trvalej bezpečnosti. 

Na náležitú a cenovo efektívnu likvidáciu 
kvapaliny po jej výmene ponúka spoločnosť 
Continental aj systémy na likvidáciu 
obsahujúce až štyri zberné nádoby, 
ktoré umožňujú zachytávať brzdovú 
kvapalinu podľa jednotlivých typov v rámci 
uzatvoreného systému. 

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu Inter Cars!

Plniace a odvzdušňovacie zariadenie ATE FB 30

Zariadenie na testovanie brzdovej kvapaliny 
ATE BFCS 300
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www.ate.de

Všetko spolu:
perfektné riešenie.

Od brzdového kotúča až po ná-
stroj – brzdový špecialista ATE  
ponúka inovatívne kompletné  
riešenia pre vašich zákazníkov.  
V najvyššej kvalite. Perfektná  
koordinácia. Z jedného miesta.

ATE AZ Portfolio 210x297 SK.indd   1 19.03.19   13:07



CASTROL NEUSTÁLE VYVÍJA A TESTUJE STOVKY NOVÝCH 
PRODUKTOV A V SÚČASNOSTI PREDSTAVUJE NOVINKU VO 

SVOJOM PRODUKTOVOM PORTFÓLIU, MOTOROVÝ OLEJ CASTROL 
EDGE 5W-30 M. TENTO VÝROBOK JE URČENÝ PRE MODERNÉ 

MALOOBJEMOVÉ VYSOKOVÝKONNÉ MOTORY A SPĹŇA NAJNOVŠIU 
ŠPECIFIKÁCIU NORMY BMW LONGLIFE-04.

NOVINKA V PONUKE SPOLOČNOSTI CASTROL! 
CASTROL EDGE 5W-30 M, SILNEJŠÍ POD TLAKOM!

KOVOVO-GUMOVÉ SILENTBLOKY

Castrol EDGE 5W-30 M je odpoveďou 
na čoraz viac badateľný trend, ktorým je 
zmenšovanie objemu motorov. Výrobcovia 
v automobilovom priemysle neustále 
posúvajú hranice technológie a konštrukcie 
a čoraz menšie motory dosahujú čoraz 
lepší výkon. To znamená, že motory pracujú 
pod väčšou a väčšou záťažou. To so sebou, 
samozrejme, prináša aj zvýšené nároky 
na motorové oleje. 
 
Nový motorový olej Castrol EDGE 5W-30 M 
mení svoje vlastnosti počas mazania 
motora, aby tak dosiahol vyššiu odolnosť 
voči vysokej záťaži, ktorej je vystavený. 
Vďaka tomu je olej schopný brániť kontaktu 
kovových povrchov prvkov motora, čím 
znižuje trenie a umožňuje motoru podávať 
maximálny výkon. 
 
Castrol EDGE 5W-30 M je vhodný pre 
použitie v automobilových benzínových 
a dieslových motoroch, kde výrobca 
odporúča použiť motorové oleje triedy 
ACEA C3 s viskozitou 5W-30. Motorový 
olej Castrol EDGE 5W-30 M je schválený 
na používanie v motoroch vyžadujúcich si 
motorové oleje triedy MB-Approval 229.52 
s viskozitou 5W-30. Umožňuje užívateľom 
znížiť spotrebu paliva o 1 % pri bežných 
nárokoch, čím zároveň napomáha znižovať 
emisnú stopu vášho vozidla. 
 
Motorový olej Castrol 5W-30 M spĺňa 
požiadavky normy BMW Longlife-04. Jej 
najnovšie vydanie si vyžaduje skúšanie 
v preplňovanom motore BMW N20, pričom 
v predošlých verziách bolo podmienkou 
skúšanie v atmosférickom motore BMW N52. 
Použitie kompresoru zvyšuje tlaky v motore 
a zaťaženie motorového oleja. 
Výrobok rovnako spĺňa nároky normy API 
SN Plus čo znamená, že znižuje výskyt 
skorého zapaľovania v maloobjemových 
preplňovaných motoroch.  

Výhody
Olej Castrol EDGE 5W-30 M je prirodzenou 
voľbou pre vodičov, ktorí očakávajú 
maximálny výkon motora v dnešných 
moderných vozidlách, čo vyžaduje vysokú 
úroveň ochrany a výkonnejšie oleje. 

  Transformuje sa tak, aby odolával 
najvyššiemu tlaku a chránil váš motor.

  Redukuje trenie znižujúce výkon pri 
všetkých rýchlostiach a stavoch motora.

  Nezávisle testovaný pri najvyšších 
štandardoch preukázaného výkonu.

  Odporúčajú poprední svetoví výrobcovia 
áut.

  Chráni motor počas celého intervalu 
výmeny oleja, a to aj pri extrémnej 
záťaži.

 
Castrol EDGE 5W-30 – špecifikácie: SAE 5W-
30; API SN Plus; ACEA C3; BMW Longlife-04; 
MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52

SKU Rozmery (VxŠxH)                                 Balenie EAN

15B676 884x585 mm 1 X 208 l  

15BC8D 383 x 198 x 263 mm 12 X 1 l 4008177148323

15BC8E 518 x 235 x 261 mm 4 X 4 l 4008177148330

15BC8F 589 x 396 mm 1 X 60 l  

CASTROL EDGE 5W-30 M

EDGE 5W-30 M 1L EDGE 5W-30 M 4L

Dostupný v sieti Inter Cars!
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VOLKSWAGEN
VOLÍ CASTROL EDGE

Castrol EDGE, posilnený technológiou TITANIUM FLUID STRENGTH 
TECHNOLOGY™, je náš doposiaľ najsilnejší a najpokročilejší rad 
motorových olejov. Jeho technológia TITANIUM FST™ zdvojnásobuje  
silu mazacieho filmu*, zabraňuje jeho porušeniu a znižuje trenie. 

Vďaka tomu môžete dosiahnuť dokonalej dôvery a súhry s vaším 
autom a posúvať hranice výkonu. Aj preto Volkswagen odporúča  
olej Castrol EDGE. 
*Testované boli výrobky, ktoré predstavujú 61 % objemu predaných výrobkov v roku 2012. Tribologické 
testy preukázali, že Castrol EDGE posilnený technológiou TITANIUM FST™ zdvojnásobuje pevnosť 
mazacieho filmu, zabraňuje jeho porušeniu a znižuje trenie, čím pomáha maximalizovať výkon motora.

www.castrol.com



V SEPTEMBRI 2018 SPOLOČNOSŤ INTER CARS SLOVENSKÁ REPUBLIKA ZINTENZÍVNILA SPOLUPRÁCU 
S POPREDNÝM VÝROBCOM OLEJOV A MAZÍV, FIRMOU MOTUL, A STALA SA AUTORIZOVANÝM DISTRIBÚTOROM 

JEJ PRODUKTOV NA SLOVENSKOM TRHU. OLEJE A MAZIVÁ ZNAČKY MOTUL SÚ DOSTUPNÉ VO VŠETKÝCH 24 
POBOČKÁCH INTER CARS NA SLOVENSKU A NÁJDETE ICH AJ V IC KATALÓGU. 

Francúzska spoločnosť Motul je 
na svetovom trhu rešpektovanou 
značkou už 165 rokov vďaka kvalite 
svojich výrobkov, vysokej miere inovácií 
a angažovanosti vo svete motoršportu. 
Je rovnako známa ako špecialista 
na syntetické oleje. Ako prvý výrobca 
olejov na svete už v roku 1971 Motul 
predstavil 100 % syntetický motorový 
olej pre automobily (olej 300V) s využitím 
esterovej technológie a poznatkov 
z leteckého priemyslu. V priebehu 
rokov získala spoločnosť skúsenosti 
ako oficiálny dodávateľ mnohých 
pretekárskych tímov a výrobcov 
a spoločne s nimi prispela k budúcemu 
technologickému vývoju v motoršporte. 
Firma takisto podporuje množstvo tímov 
v medzinárodných súťažiach, napríklad 
24 h Le Mans (autá aj motocykle), FIA 
World Endurance Championship, Super 
GT, IRC, Pikes Peak, Blancpain Endurance 
Series, MotoGP, World Superbike, MX, 
FIM Endurance World Championship, 
IOM TT, Rely Dakar, F1 Powerboat World 
Championship a množstvo ďalších.

Kľúčovými produktmi sú motorové 
a prevodové oleje pre automobilový 
segment, rovnako ako kompletné 
prevádzkové kvapaliny doplnené 
od roku 2017 inovovaným radom aditív. 
V sortimente nechýba ani servisná 

chémia pre dielne a servisy vo väčších 
baleniach. MOTUL ako jeden z mála 
výrobcov olejov a mazív dokáže ponúknuť 
100 % pokrytie produktov pre kompletný 
vozový park. V roku 2016 zaradil MOTUL 
do svojho sortimentu aj rad HYBRID Range, 
ktorý tvoria motorové oleje a kvapaliny 
pre elektrické vozidlá, ktoré predstavujú 
budúcnosť vo svete automobilov.

Naši zákazníci už mnoho rokov oceňujú 
vysokú kvalitu a mimoriadnu výkonnosť 
produktov firmy MOTUL. Tento úspech 
je založený na ich zložení a výrobných 
procesoch. Laboratóriá a výrobný podnik 
udržiavame na vysokej úrovni a neustále 
vylepšujeme ich technologické vybavenie. 
Všetky produkty prechádzajú prísnou 
kontrolou vo všetkých etapách, od chvíle 
vytvorenia ich zloženia až po finálnu 
distribúciu koncovému užívateľovi. Aby 
sme garantovali bezpečnosť výrobkov, 
obsahuje systém ich spätného vyhľadania 
rôzne informácie o fázach výroby 
a distribúcie. Výsledky každej kontroly 
sú tak zaznamenávané a je možné 
kedykoľvek do nich nahliadnuť. Podľa 
presných označení na produktoch je 
možné ich vysledovať a okamžite zistiť 
všetky informácie týkajúce sa daného 
výrobku. MOTUL uchováva tisíce vzoriek 
referenčných produktov, aby bolo možné 
priebežne sledovať zmeny ich kvality.

INTER CARS 
OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR OLEJOV MOTUL
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Klimatizácie sú v dnešnej dobe montované 
do všetkých vozidiel, vyžadujú si však 
opatrnú prevádzku a najmä dôslednú 
údržbu. Jednou z najdôležitejších súčastí 
údržby klimatizácie je jej pravidelné 
a dôsledné čistenie. Zanedbanie čistenia 
klimatizácie môže mať za následok alergickú 
reakciu, nakoľko huby a baktérie, ktoré 
sa tvoria v rozvodoch a iných súčastiach 
klimatizácie, priam zbožňujú vlhké 
prostredie, ktoré je pre ňu typické. Dôsledné 
prečistenie je dôležité najmä po zimnom 
období, kedy bola klimatizácia dlhšiu dobu 
neaktívna. 

Jedným z jasných príznakov húb a baktérií 
v klimatizácii vášho vozidla je nepríjemný 
zápach.

Výrobok CRC Airco Cleaner Pro eliminuje 
nepríjemný zápach spôsobený znečistením 
výparníku klimatizácie. 
Vďaka svojmu unikátnemu penivému 
zloženiu optimálne prečistí klimatizáciu 
a zanecháva po sebe príjemnú vôňu.

Je dôležité pripomenúť, že výrobok CRC Airco 
Cleaner Pro nielen prekrýva nepríjemný 
zápach, ale zároveň aj efektívne bojuje 

s hubami, ktoré sa usadili v klimatizácii, čím 
nepríjemný zápach aj priamo eliminuje.

  CRC Airco Cleaner Pro čistí výparník 
a rozvody klimatizácie. 

  Výrobok si nevyžaduje časovo náročnú 
demontáž klimatizácie.

  Náš roztok je šetrný voči životnému 
prostrediu, nakoľko náš aerosól využíva 
plyny šetrné k ozónovej vrstve. 

Ako výrobok použiť:
  Vyberte prachový a peľový filter, ako aj 

akékoľvek iné filtre za účelom úplného 
otvorenia nasávacieho potrubia 
klimatizácie. 

  Skontrolujte, či sa vo výpuste 
klimatizácie nenachádzajú cudzie 
predmety. 

  Nechajte motor bežať na voľnobeh 
s VYPNUTOU klimatizáciou. 

  Vstreknite výrobok do nasávacieho 
potrubia klimatizácie (aplikujte výrobok 
postupne, čím zabránite nechcenému 
preniknutiu peny do elektronických 
zariadení, akými je napríklad rádio).  

  Vypnite motor a počkajte 15 minút. 

SPOLOČNOSŤ CRC INDUSTRIES JE SVETOVÝM VÝROBCOM 
VYSOKOKVALITNEJ CHÉMIE SLÚŽIACEJ NA ÚDRŽBU PRE VŠETKY 
ODVETVIA PRIEMYSLU, VRÁTANE AUTOMOBILOVEJ DRUHOVÝROBY. 
SÚČASŤOU ŠIROKEJ PONUKY VÝROBKOV SPOLOČNOSTI CRC SÚ 
RÔZNE ČISTIACE, MAZACIE A PROTIKORÓZNE VÝROBKY, LEPIDLÁ 
NA SKRUTKY, VÝROBKY PRE STAROSTLIVOSŤ O AUTOMOBILY, ADITÍVA 
A INÉ ŠPECIÁLNE VÝROBKY VYVINUTÉ PRE POTREBY DIELNÍ, SERVISOV 
A DOMÁCICH MAJSTROV, AKO AJ VEĽMI EFEKTÍVNY VÝROBOK 
NA ČISTENIE KLIMATIZÁCIE.

SPOLOČNOSŤ CRC 
POMÁHA UDRŽIAVAŤ 
VAŠU KLIMATIZÁCIU 
V DOKONALOM STAVE
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  Zapnite motor a nechajte ho bežať 
na voľnobeh 10 až 20 minút s kúrením 
a ventiláciou spustenými na maximálny 
výkon. 

  Počas celého procesu čistenia až 
do úplného odparenia aktívnej peny 
je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné 
prirodzené vetranie miestnosti 
otvorením okien a dverí. Nechajte kapotu 
otvorenú. 

  Obsah jedného balenia aerosólu 
postačuje na vyčistenie celej 
klimatizácie.

Vyrábame vysokokvalitné, spoľahlivé 
a zároveň ekologické výrobky bez 
kompromisov v účinnosti!

Tam, kde nám to technológia umožňuje, 
využívame pri výrobe aerosólových 
výrobkoch ako pohonný plyn oxid uhličitý 
(CO2), ktorý koncovým užívateľom prináša 
nasledujúce výhody:

  Oxid uhličitý je nehorľavý, čo zvyšuje 
bezpečnosť na pracovisku.

  Aerosólové plechovky, ktoré využívajú 
oxid uhličitý, dokážu poskytnúť 
minimálny objem aktívneho výrobku 
až 95 % (v skutočnosti je to až do 97 
%), čo v konečnom dôsledku znamená, 
že zákazník platí za výrobok a nie 
za 30 – 40 % pohonného plynu, ako je 
zvykom u zdanlivo lacnejších výrobkov 
poháňaných propán-butánom! Vo 
všeobecnosti obsahujú výrobky 
poháňané oxidom uhličitým o 35 až 38 % 
viac aktívneho výrobku než zrovnateľné 
typy poháňané PM, prípadne DME!  

  Oxid uhličitý ako pohonný plyn vo 
väčšine prípadov kombinujeme so 
špeciálnym 360º ventilom, ktorý je 
možné až do poslednej kvapky výrobku 
používať vo všetkých polohách (vrátane 
polohy dole hlavou). Vďaka tomuto 
ventilu je použitie aerosólov rýchlejšie, 
bezpečnejšie a pohodlnejšie.

Jeden z najobľúbenejších a najrozšírenejších 
výrobkov spoločnosti CRC, univerzálna 
údržbová kvapalina CRC 5-56 Pro, ponúka 
okrem samotného 95 %-ného obsahu 
aktívneho výrobku a 360º ventilu aj 
špeciálnu aplikačnú trubičku Clever-Straw. 
Táto novinka ešte viac zjednodušuje 
a zefektívňuje používanie výrobku vďaka 
systému dvoch dýz. Široká dýza slúži 
na nanášanie výrobku na veľké plochy 
a násadka na presnú aplikáciu.

V CRC sme si istí, že si určite vyberiete 
z našej ponuky výrobkov pre všetky 
úkony vo vašom servise!

Presvedčte sa sami, že 
výrobky CRC sú pre vás 
tou najlepšou voľbou!

VIAC PRODUKTOV, 
MENEJ POHONNÝCH PLYNOV

Rešpektujeme životné prostredie a ak je to technicky možné, plníme  
väčšinu našich aerosólových sprejov s CO2.

Okrem enviromentálnych aspektov to zaručuje, že máte o ± 35% viac produktu.

propán-
bután

maximálne 
5 % CO2

produkt

minimálne
95 % 
produktu
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Spoločnosť Robert Bosch BmbH používa 
vo vozidlách obchodného vedenia 
od začiatku novembra naftu vyrábanú 100 % 
z obnoviteľných zdrojov. Ide o takzvanú 
naftu C.A.R.E. distribuovanú obchodnou 
spoločnosťou Toolfuel a získava sa prevažne 
zo zvyškových a odpadových materiálov. 
Podľa údajov firmy Toolfuel sa použitím 
nafty C.A.R.E. znižujú emisie CO2 v prípade 
vozidiel obchodného vedenia Bosch 
o približne dve tretiny (65 %). „Využitím palív 
z obnoviteľných zdrojov a syntetických palív 
môžeme významne prispieť k obmedzeniu 
globálneho otepľovania. Ich použitie sa 
v oblasti ekológie prejaví výrazne rýchlejšie 
než úplná obnova vozidiel a infraštruktúry, 
pretože existujúce čerpacie stanice môžeme 
využívať naďalej,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, 
predseda predstavenstva spoločnosti Robert 
Bosch GmbH a pokračuje: „Syntetické palivá 
a palivá z obnoviteľných zdrojov by mali byť 
zahrnuté do predpisov o znižovaní emisií CO2 
pre osobné aj nákladné flotilové vozidlá.“ 
Nafta typu C.A.R.E. stále nie je zahrnutá 
v znení spolkových zákonov o kontrole 
emisií, a preto v súčasnosti nie je k dispozícii 
na bežných čerpacích staniciach. Používanie 
nafty vyrábanej na 100 % z obnoviteľných 
zdrojov v spoločnosti Bosch by malo ukázať, 
či a ako by bolo možné jej široké využitie.

Spoločnosť Bosch čiastočne využíva 
v prípade firemných čerpacích staníc 
naftu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov
Bosch dôsledne presadzuje syntetické 
palivá a palivá vyrábané z obnoviteľných 
zdrojov. V prípade firemných čerpacích 
staníc v závodoch Feuerbach, 
Schwieberdingen a Hildesheim môžu 
vývojové vozidlá a všetky služobné vozidlá 
spoločnosti Bosch, ktoré sú k dispozícii 
zamestnancom ako služobné vozidlá, 
už nejaký čas tankovať už schválené 
naftové palivo energetickej spoločnosti 
Shell s názvom R33 Blue Diesel. Táto 
nafta obsahuje až 33 % podiel vyrobený 
z obnoviteľných zdrojov. Viac ako 
1 000 vozidiel Bosch, ktoré pravidelne 
dopĺňajú palivá na troch firemných 
čerpacích staniciach vo Feuerbachu, 
Schwieberdingene a Hildesheime, tak 
dokáže znížiť emisie CO2 až o 20 %. To 
však nestačí. Spoločnosť Bosch chce 
zaviesť syntetické palivá a palivá vyrábané 
z obnoviteľných zdrojov pre firemné vozidlá 
a vozidlá interných dodávateľov na všetky 
firemné čerpacie stanice v Nemecku. 
Technologická a servisná spoločnosť 
paralelne k tomu zavádza do svojej flotily 
vozidiel elektromobily.

Menej nafty: emisie CO2 z cestnej 
dopravy v Európe rastú
Cestná doprava prispieva 18 percentami 
k celosvetovým emisiám CO2, a tým aj ku 
skleníkovému efektu. Koniec koncov sa tu už 
veľa udialo. Emisie CO2 nových nemeckých 
automobilov od roku 2007 klesli o štvrtinu. 

Podiel cestnej dopravy na emisiách 
CO2 v Európe sa však v súčasnosti opäť 
zvyšuje. Okrem iného to súvisí s klesajúcim 
počtom novoregistrovaných vozidiel so 
vznetovými motormi. Na rozdiel od vozidiel 
so zážihovými motormi majú vozidlá 
so vznetovými motormi veľkú výhodu 
v oblasti emisií CO2. Tie sú totiž v prípade 
vozidiel s porovnateľnou hmotnosťou 
a motorizáciou v rovnakej triede nižšie 
o približne 15 %. „Aby sa dosiahlo ďalšie 
zníženie emisií skleníkových plynov, musia sa 
okrem elektromobility v prípade vozidiel so 
vznetovými motormi využívať ďalšie riešenia 
ako sú palivá vyrábané z obnoviteľných 
zdrojov a syntetické palivá,“ hovorí Volkmar 
Denner, generálny riaditeľ spoločnosti Bosch. 
Do roku 2050 by konzistentné využívanie 
palív z obnoviteľných zdrojov a syntetických 
palív v európskom vozovom parku osobných 
vozidiel mohlo doplnkovo k elektrifikácii 
ušetriť až 2,8 gigaton CO2. To je trikrát 
viac oxidu uhličitého než vyprodukovalo 
Nemecko v roku 2016. Spoločnosť Bosch už 
dlhší čas pracuje na palivách vyrábaných 
z obnoviteľných zdrojov a syntetických 
palivách. Komponenty vedenia paliva pre 
vznetové motory od spoločnosti Bosch – 
napríklad palivové čerpadlá a vstrekovacie 
trysky – sú podrobené rozsiahlym skúškam 
a môžu byť uvoľnené výrobcovi vozidiel pre 
použitie s palivami z obnoviteľných zdrojov 
a so syntetickými palivami.

Spoločnosť Bosch chce čo najviac 
umožniť zaistenie mobility šetrnej 
k surovinovým zdrojom
Spoločnosť Bosch vychádza v ústrety 
budúcnosti technológiou pohonu. 
Technologická a servisná spoločnosť sleduje 
vízie prakticky bezemisnej dopravy, vyvíja 
špecifické spaľovacie motory a chce sa 
stať jednotkou na trhu elektromobility. 
Po rokoch výskumu a vývoja firma Bosch 
v apríli 2018 zaviedla novú technológiu pre 
vznetové motory. Vo všetkých jazdných 
podmienkach môžu byť od roku 2020 
emisie oxidov dusíka v prípade vozidiel 
so vznetovými motormi výrazne znížené 
pod hranicu 120 miligramov na kilometer. 
Výsledkom sú testovacie vozidlá založené 
na výrazne zmenenom nastavení motora 
a kontroly emisií, ako aj použitie technológií 
a súčastí, ktoré boli len nedávno uvedené 
na trh. Kombinácia sofistikovanej technológie 
vstrekovania, novovyvinutého systému 
satia a inteligentného riadenia teploty 
umožňujú dosahovať znížené hodnoty. 
Zákazníci spoločnosti Bosch môžu už teraz 
využívať systémové know-how a začleniť ho 
do vývojových projektov budúcich produktov.

Otázky a odpovede k nafte C.A.R.E. 
vyrábanej z obnoviteľných zdrojov
 
Čo je nafta C.A.R.E.?
Nafta typu C.A.R.E. je na 100 % vyrábaná 
z obnoviteľných zdrojov ako sú zvyškové 

a odpadové materiály, použité oleje 
a zvyšky tukov. Nafta C.A.R.E. neobsahuje 
motorovú naftu. Naftu z obnoviteľných 
zdrojov vyrába fínska ropná spoločnosť 
a výrobca biopalív Neste. V spolupráci 
s firmou Neste naftu C.A.R.E. na nemeckom 
trhu predáva spoločnosť Toolfuel. C.A.R.E. 
je ochrannou známkou tejto spoločnosti 
a znamená skratku CO2-Reduction (zníženie 
emisií CO2), Arctic Grade (arktická nafta), 
Renewable (obnoviteľnosť), Emission 
Reduction (zníženie emisií). 

Prečo sú emisie znížené len o približne 
65 %?
Výhody vyplývajúce z úspory CO2 spočívajú 
v tom, že pri použití odpadových materiálov 
sú brané do úvahy iba emisie CO2 
vyplývajúce z premeny odpadu na palivo. 
Samotný odpad je považovaný za CO2 
neutrálny, pretože už existuje. 

Aké technické požiadavky musia spĺňať 
vozidlá, aby mohli jazdiť na naftu 
C.A.R.E.?
Nafta C.A.R.E. je parafinické palivo 
a má oproti bežnému naftovému palivu 
mierne nižšiu hustotu a vyššiu zápalnosť. 
V prípade parafínových naftových palív 
bola preto vydaná dodatočná norma EN 
15490. Konvenčná motorová nafta je 
na druhej strane špecifikovaná v súlade 
s normou EN 590. Preto musia výrobcovia 
vozidiel do prevádzky špeciálne povoliť 
vozidlá pre palivá, ktorých vlastnosti 
zodpovedajú norme EN 15940. Je to 
dôležité, pretože okrem kompatibility 
s komponentmi treba aj skontrolovať 
nárast špičkového tlaku, ktorý sa môže 
vyskytnúť počas spaľovania. 

Kedy bude k dispozícii motorová nafta 
typu C.A.R.E. na bežných čerpacích 
staniciach?
Rôzne testovacie flotily vozidiel už jazdia 
na naftu C.A.R.E. Rozšírená dodávka 
tejto nafty do čerpacích staníc v Európe 
v súčasnosti nie je možná, pretože nie 
je k dispozícii požadované množstvo. 
Mnohé štáty navyše regulujú dodávku 
palív vo verejných čerpacích staniciach 
vo svojich vnútroštátnych právnych 
predpisoch. V mnohých prípadoch norma 
EN 15940 doposiaľ nebola zahrnutá 
do príslušných predpisov a takto je to aj 
v Nemecku. Doposiaľ nebolo rozhodnuté, 
či bude EN 15940 zahrnutá do 10. 
Spolkovej vyhlášky o kontrole emisií 
platnej v Nemecku. 

Koľko stojí liter nafty C.A.R.E. na čerpacej 
stanici? 
V súčasnosti nie je nafta C.A.R.E. na bežných 
čerpacích staniciach k dispozícii v dôsledku 
chýbajúceho povolenia. Vzhľadom 
na náročný výrobný proces stojí jeden 
liter nafty C.A.R.E. o niečo viac než bežná 
motorová nafta. 

PALIVÁ Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A SYNTETICKÉ PALIVÁ MÔŽU PRISPIEŤ K OBMEDZENIU GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA
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Nafta zo 100% obnoviteľných zdrojov

Riaditelia spoločnosti Bosch jazdia na naftu vyrábanú zo 100% obnoviteľných zdrojov

  Palivá z obnoviteľných zdrojov a syntetické palivá môžu prispieť k obmedzeniu 
globálneho otepľovania

  Spoločnosť Bosch podporuje predaj palív z obnoviteľných zdrojov a syntetických 
palív u všetkých nemeckých firemných čerpacích staníc

www.bosch.sk



Michał Biełas

TLMIČE PRUŽENIA SÚ JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ČASTÍ SYSTÉMU 
ZAVESENIA KOLIES. ICH HLAVNOU ÚLOHOU JE ZARUČIŤ POHODLIE 
A BEZPEČNOSŤ. VPLÝVAJÚ NA SPÔSOB VEDENIA VOZIDLA A NA ČINNOSŤ 
VIACERÝCH DODATOČNÝCH SYSTÉMOV VOZIDLA (ABS, ESP, ČI ASR). 
ZARUČUJÚ SPRÁVNU PRIĽNAVOSŤ KOLIES K VOZOVKE A ZÁROVEŇ 
TLMIA VIBRÁCIE, ČÍM ZABRAŇUJÚ ICH PRENÁŠANIU NA KAROSÉRIU.

VŠETKO O... 
TLMIČOCH PRUŽENIA

FILTRUJE NEČISTOTY 
A NEUTRALIZUJE PACHY 
Tlmič pruženia môže byť buď samostatný, 
alebo v podobe vzpery McPherson. 
V osobných automobiloch sa vzhľadom 
na ich rozdielne využitie používajú rôzne 
typy tlmičov pruženia.

DVOJRÚRKOVÉ TLMIČE PRUŽENIA
V olejových dvojrúrkových tlmičoch pruženia 
dochádza vplyvom piestnice, ktorá tlmí sily 
vznikajúce počas jazdy, k premiestňovaniu 
oleja cez dva ventily – v pieste a v základni. 
Piest je umiestnený vo vnútornej rúrke, 
pričom sa prebytočný olej vytláča 
do vonkajšej rúrky. Vo vonkajšej rúrke sa 
nad vrstvou oleja nachádza vzduch, ktorý 
pri miešaní s vlniacim sa povrchom oleja 
môže zapríčiniť jeho penenie. V plynových 
dvojrúrkových tlmičoch pruženia sa vo 
vonkajšej rúrke namiesto vrstvy vzduchu 
nachádza dusík pod určitým miernym 
pretlakom (cca 4 – 8 barov). Nakoľko tlmiče 
pruženia tohto typu reagujú na nerovnosti 
vozovky rýchlejšie, poskytujú väčší komfort 
a vozidlo má vďaka nim lepšiu priľnavosť 
k vozovke. Sú však drahšie ako olejové 
tlmiče. Nevýhodou dvojrúrkových tlmičov 
pruženia je ich rýchle opotrebovanie, horšie 
tlmiace vlastnosti spôsobené penením 
oleja a nevyhnutná práca v zvislej polohe. 
Výhodou na druhej strane je ich kompaktná 
konštrukcia a nízka cena.

JEDNORÚRKOVÉ TLMIČE PRUŽENIA
Nevýhody dvojrúrkových tlmičov pruženia 
sa snažil odstrániť Christan Bourcier de 
Carbon, ktorý si dal v roku 1953 patentovať 
jednorúrkový tlmič pruženia, známy aj 
ako vysokotlakový, olejovo-plynový alebo 
plynový. V takomto tlmiči sa nenachádza 
vonkajšia rúrka, vďaka čomu sa uľahčuje 

chladenie oleja. Olej je navyše oddelený 
od plynu dodatočným pohyblivým piestom, 
vďaka čomu nedochádza k peneniu oleja. 
Vďaka tomuto šikovnému triku bolo možné 
zvýšiť tlak plynu na 20 – 30 MPa, v dôsledku 
čoho sa tlmič vyznačuje dobrým tlmením 
vibrácií, rýchlymi reakciami, tichou prácou 
a nízkou hmotnosťou. Stručne povedané, 
vyznačuje sa ešte lepšími vlastnosťami 
než dvojrúrkový plynový tlmič pruženia. 

Tlmičmi pruženia takéhoto typu sú vybavené 
pretekárske automobily a vozidlá rally, ale 
rovnako aj niektoré "civilné" vozidlá, napr. 
Ford Fiesta.

TLMIČE PRUŽENIA S KONTINUÁLNOU 
ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU TLMENIA 
(CDC, ARS, ASC) 
Medzi systémami montovanými v dnešných 
vozidlách môžeme rozlíšiť tzv. semi-
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V PONUKE SPOLOČNOSTI INTER CARS 
PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A DODÁVKY 
(DO 3,5 T) NÁJDETE ŠIROKÝ 
SORTIMENT TLMIČOV PRUŽENIA: 

•  SACHS – 1033 položiek aktuálne 
na predaj 

•  KYB – 1890 položiek aktuálne 
na predaj 

•  MONROE – 844 položiek aktuálne 
na predaj 

•  BILSTEIN – 635 položiek aktuálne 
na predaj 

•  MAGNUM TECHNOLOGY – 1375 
položiek aktuálne na predaj

TLMIČ PRUŽENIA S BEZSTUPŇOVOU 
REGULÁCIOU TLMENIA MUSÍ SPĹŇAŤ 
MINIMÁLNE TRI ZÁKLADNÉ KRITÉRIA

DOBRÉ TLMENIE VIBRÁCIÍ KAROSÉRIE

NÍZKE KOLÍSANIE ZAŤAŽENIA KOLIES

DOBRÁ IZOLÁCIA VIBRÁCIÍ UŽ PRI 
MALOM VYBUDENÍ

Preto sa v dnešných tlmičoch CDC 
s kontinuálnym nastavením tlmenia 
väčšinou používajú degresívne 
tlmiace charakteristiky.

aktívne automatické systémy tlmenia (CDC: 
Continuous Damping Control – kontinuálne 
riadenie tlmenia) a plne aktívne systémy 
(spolu so systémami ARS: Anti Roll 
Stabilisation – aktívna stabilizácia náklonu, 
ASC: Active Suspension Control – aktívne 
riadenie odpruženia vozidla). Pohyby 
karosérie a fluktuácie zaťaženia kolies 
môžeme vo vozidle vybavenom systémom 
CDC, nepochybne, kontrolovať v reálnom čase 

(v určitom obmedzenom rozsahu), nie je 
možné ich však úplne eliminovať. Úplné 
potlačenie týchto javov umožňujú až plne 
aktívne systémy (s dodatočným napájaním), 
napr. ARS alebo ASC. Na moderné systémy 
zodpovedné za tlmenie vibrácií vo vozidle 
sa dnes kladú vysoké požiadavky. Pre dobrú 
stabilizáciu pohybu karosérie je potrebné 
dosiahnuť relatívne veľké tlmiace sily už 
pri nízkych rýchlostiach rozťahovania 
a stláčania. Pri menších fluktuáciách 
zaťaženia kolies je zase potrebné tlmenie 
s podobnou silou, ale s vyššou rýchlosťou 
rozťahovania a stláčania. 

Vďaka systémom zavesenia kolies 
moderných konštrukcií vyrobených 
z ľahkých materiálov ako hliník alebo plasty, 
došlo v posledných rokoch k značnému 
zníženiu neodpruženej hmotnosti vozidiel. 
V týchto vozidlách sa tým zároveň 
zmenšila aj potreba tlmenia vibrácií 
neodpruženej hmotnosti v porovnaní 
s vozidlami staršej generácie. Používajú 
sa menšie tlmiace sily spojené s lepšou 
izoláciou karosérie od vibrácií, obzvlášť 
v prípade vibrácií s malými amplitúdami 
a vysokými frekvenciami. Pneumatické 
tlmiče pruženia môžeme najčastejšie 
nájsť v osobných automobiloch typu SUV, 
v terénnych vozidlách a vo vozidlách typu 
kombi. Umožňujú nepretržitú kontrolu 
výšky zavesenia kolies, čo sa dá najlepšie 
pozorovať, hlavne keď je vozidlo zaťažené. 
Nastavujú v takej situácii zadnú časť 
vozidla tak, aby bola celá karoséria v tej 
istej výške. Svetlú výšku vozidla môžeme 
regulovať aj v závislosti od podmienok 
na ceste. Na nespevnenej štrkovej ceste 
môže byť väčšia, na diaľnici, kde nám záleží 
na dosiahnutí vyšších rýchlostí, zase menšia. 

Vďaka nim sú autá pri ich vedení omnoho 
viac predvídateľnejšie, a to aj pri ich 
maximálnom zaťažení. V konečnom 
dôsledku to vedie k zvýšeniu bezpečnosti 
počas jazdy. Existujú, samozrejme, aj 
rozvinutejšie systémy pneumatického 
zavesenia kolies, ktoré nepretržite 
upravujú svoju tuhosť a svetlú výšku, 
prispôsobujúc tieto parametre podľa 
aktuálnych podmienok na ceste a štýlu 
jazdy vodiča. Ide o tzv. adaptívne zavesenie 
kolies. Pneumatický tlmič pruženia je vtedy 

vybavený externým, elektronicky ovládaným 
ventilom, pričom tradičná závesná pružina je 
nahradená vzduchovým mechom pruženia.
Hydraulické tlmiče typu Nivomat – sú 
v podstave montované hlavne na zadnej 
náprave vozidla. Sú vybavené hydraulickým 
čerpadlom poháňaným pohonom 
a ovládačom, ktorý prijíma informácie zo 
snímačov zaťaženia v zadnej časti vozidla. 
Umožňujú vyrovnanie vozidla pod vplyvom 
zaťaženia. Takýto systém zavesenia je 
veľmi populárny najmä v starších modeloch 
vozidiel Mercedes, Volvo, či Opel.
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MITSUBISHI ASX – PREDOK   
Mitsubishi ASX [02.10-] je 
pomerne populárne auto 
nielen na európskych cestách. 
Dodávateľom tlmičov pruženia 
prednej a zadnej nápravy 
v rámci originálneho vybavenia 
tohto modelu je spoločnosť 
KYB. Odporúčaná doba potrebná 
na výmenu jedného tlmiča 
pruženia v Mitsubishi ASX 
[02.10-] je 1 hodina a 10 minút. 
Nižšie sú uvedené činnosti, ktoré 
treba vykonať pri demontáži 
a montáži tlmiča pruženia vo 
vozidle Mitsubishi ASX:

TLMIČ PRUŽENIA 
MONTÁŽNE POKYNY 

1.  Demontujte koleso. 

2.  Odskrutkujte maticu držiaka brzdovej 
hadičky.

6.  Zaistite polonápravu, aby nespadla.

3.  Odskrutkujte maticu upevňujúcu 
spojovaciu tyč stabilizátora.

7.  Odskrutkujte tri horné upevňovacie matice 
tlmiča pruženia (tlmič pridržte jednou 
rukou, aby nevypadol).  

8.  Tlmič zospodu vytiahnite a správnym 
spôsobom ho vložte do sťahováka pružín 
(najlepšie je použiť pneumatický sťahovák 
pružín s bezpečnostným uzáverom). 
Demontujte všetky časti a dôkladne 
skontrolujte ich technický stav. Pri výmene 
tlmiča odporúčame zároveň vymeniť 
všetky s tlmičom spolupracujúce prvky 
hornej montážnej sady, ochrannej sady  
a závesnej pružiny.

10.  Nový tlmič pruženia KYB, závesnú 
pružinu, hornú upevňovaciu sadu 
a ochrannú sadu vložte do sťahováka 
pružín s bezpečnostným uzáverom a celý 
tlmič namontujte. Používajte pritom 
správny uťahovací moment.

11.  Správne zostavený tlmič vkladajte 
smerom zospodu. Všetky zvyšné 
montážne činnosti vykonávajte 
v porovnaní s demontážou tlmiča 
v opačnom poradí. Počas celej procedúry 
nezabúdajte používať správne uťahovacie 
momenty.

11.  Po spustení vozidla na kolesá utiahnite 
horné upevňovacie skrutky tlmiča 
správnym uťahovacím momentom.

KYB po každej výmene tlmičov pruženia 
odporúča nastaviť geometriu systému 
zavesenia kolies. KYB vždy odporúča meniť 
oba tlmiče pruženia a závesné pružiny 
v rámci jednej nápravy. Ak si chcete pozrieť 
film znázorňujúci ako správne vymeniť 
tlmiče prednej nápravy v automobile 
Mitsubishi ASX [02.10-], kliknite na priložený 
odkaz a vyberte príslušné vozidlo www.
youtube.com/KYBEurope.  
www.kyb-europe.com

4.  Pomocou zdviháka podoprite náboj kolesa 
spolu s čapom a polonápravou. 

9.  Dávajte pozor na správne umiestnenie 
pružiny v dolnom opornom tanieri.

5.  Odskrutkujte dve dolné skrutky, ktorými je 
k čapu pripevnený tlmič pruženia. 

POZOR: Majte na pamäti správne poradie činností a správnu 
montážnu polohu jednotlivých dielov. Na pridržanie piestnice počas 
uťahovania nepoužívajte náradie typu žaba, nakoľko by tým mohlo 
dôjsť k poškodeniu chrómového povrchu, k úniku oleja a k poškodeniu 
tlmiča. Používajte len vhodné nástroje určené na tento účel.
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TYČKA STABILIZÁTORA 
(FEBI 07248)

TYČKA STABILIZÁTORA 
S POISTNOU MATICOU 
(FEBI 04220)

TYČKA STABILIZÁTORA 
S POISTNÝMI MATICAMI 
(FEBI 09206)

STABILIZÁTOR – PODCEŇOVANÝ PRVOK

STABILIZÁTOR JE TÝM PRVKOM 
SYSTÉMU ZAVESENIA KOLIES, 
KTORÝM SÚ POHYBLIVÉ 
ČASTI PODVOZKA SPOJENÉ 
S KAROSÉRIOU. VEĽA VOZIDIEL 
JE VYBAVENÝCH PREDNÝM 
STABILIZÁTOROM, NIEKTORÉ 
Z NICH MAJÚ TAKISTO AJ 
STABILIZÁTOR ZADNEJ 
NÁPRAVY.

Stabilizátor sa v osobných vozidlách 
montuje už dlhé roky, počas ktorých 
sa jeho konštrukcia prakticky vôbec 
nezmenila. Aj keď má tento prvok obrovský 
vplyv na bezpečnosť a pohodlie počas 
jazdy, len málo vodičov si je vedomých 
toho, že vôbec existuje a aká je jeho 
funkcia. Bez stabilizátora by bolo vozidlo 
počas zatáčok náchylné na prevracanie 
a zároveň by dochádzalo k značnému 
zhoršeniu pohodlia a bezpečnosti 
počas jazdy smerom dopredu. Signálom 
upozorňujúcim na poškodenie stabilizátora 
a jeho častí sú spravidla hlasné zvuky 
vychádzajúce z oblasti systému zavesenia 
kolies. Náklady na opravu poškodeného 
alebo opotrebovaného stabilizátora sú 
zvyčajne nízke. Vyplýva to z relatívne 
nízkych nákladov na materiál a relatívne 
jednoduchej výmeny. Ale pozor! Ak 
dôjde k poškodeniu stabilizátora, 
vozidlo nepoužívajte! Rastie vtedy 
riziko nadmerného a nekontrolovaného 
nakláňania sa vozidla počas jazdy, 
a dokonca riziko úplnej straty kontroly nad 
vozidlom, čo môže v extrémnych prípadoch 
viesť k jeho prevráteniu.

KONŠTRUKCIA A FUNKCIA
Systém stabilizácie zavesenia kolies 
pozostáva z niekoľkých prvkov vrátane 
tyčiek alebo puzdier stabilizátora. Tyč 
stabilizátora je najčastejšie pripevnená 
k pomocnému rámu prostredníctvom 
gumových puzdier. Tyčky pripevňujú 
stabilizátor k náprave alebo k ramenám 
nápravy. Špeciálne guľové kĺby stabilizátora 
zaručujú požadovanú slobodu pohybov 
a umožňujú plynulú prácu stabilizačnej tyče. 
Ak sa jedno koleso nakláňa, čiže dochádza 
k jeho zdvihnutiu, vďaka krútiacemu 
momentu tyče stabilizátora sa podvihne 
aj druhé koleso. To isté platí aj v prípade 
pritlačenia jedného kolesa k vozovke. 
Takáto činnosť stabilizátora zabraňuje 
nadmernému priečnemu nakláňaniu sa 
karosérie počas jazdy zatáčkami. Ak sa obe 
kolesá nakláňajú súčasne, tyč stabilizátora 
nepracuje.

PRÍZNAKY PORUCHY
V prípade opotrebovania alebo poškodenia 
niektorých častí stabilizátora môžeme pri 
prekonávaní nerovností vozovky počuť 
výrazné klepanie vychádzajúce zo systému 
zavesenia kolies. Zdrojom týchto zvukov 
sú najčastejšie opotrebované puzdrá alebo 
poškodené guľové čapy tyčiek stabilizátora. 
Ak sa puzdrá predrali, v mieste kontaktu 
s tyčou stabilizátora dochádza k vzniku 
nežiaducej vôle. Pri pohyboch systému 
zavesenia kolies sa tyč stabilizátora 
následne slobodne pohybuje v puzdrách, 
vydávajúc pritom charakteristické zvuky 
– klopanie. V populárnych typoch tyčiek 
stabilizátora sa často nachádzajú guľové 
čapy chránené gumovým krytom proti 
vode a vonkajším vplyvom. Kĺb je zvnútra 
vyplnený mazivom, ktoré znižuje trenie. 
Často však dochádza k poškodeniu 
gumového krytu alebo k strate tesnosti.
V dôsledku toho sa dovnútra dostáva voda, 
ktorá následne urýchľuje opotrebovanie. 

V dôsledku toho vzniká na guľovom 
čape veľká vôľa, ktorá je príčinou vyššie 
spomínaných zvukov. Pri výmene tyčky 
stabilizátora majte vždy na pamäti 
správny uťahovací moment. V opačnom 
prípade môže dôjsť k poškodeniu 
guľového čapu, môže sa predčasne 
opotrebovať, či dokonca odtrhnúť. Oplatí 
sa staviť na stabilizátory ponúkané 
spoločnosťou Febi, ktorých kvalita 
zodpovedá kvalite výrobkov OE. Celá 
ponuka dielov pre osobné automobily je 
k dispozícii na webovej stránke partsfinder.
bilsteingroup.com 

Ponuka Febi zahŕňa viac ako 37 000 
produktov pre profesionálnu opravu vozidiel. 
Vybrané prvky pre osobné a úžitkové vozidlá 
sú vyrábané v našom vlastnom výrobnom 
závode. Tu používané štandardy kvality sa 
vzťahujú na všetky naše náhradné diely 
a služby.  www.febi.com

STABILIZÁTOR

POMOCNÝ RÁM

PUZDRO 
STABILIZÁTORA

ZAVESENIE KOLESA

TYČKY STABILIZÁTORA
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VAŠE Č. 1 
PRE SYSTÉM 
RIADENIA A SYSTÉM 
ZAVESENIA KOLIES
Febi je synonymom najvyšších štandardov kvality výroby a prispôsobenia prvkov 
systému riadenia a systému zavesenia kolies. Dôverujte vášmu číslu 1.

• Kvalita výrobkov OE
• Viac ako 8 000 dielov pre riadiace systémy a systémy zavesenia kolies
• Pokrytie až 95% najpopulárnejších modelov vozidiel



Na veľtrhu Automechanika Frankfurt 2018 
bola medzi novinkami predstavená aj 
technológia Hybrid Core, indukčné kalenie, 
nové ochranné nátery a nové syntetické 
mazivo. Všetky tieto zmeny zvyšujú 
životnosť náhradných dielov značky MOOG, 
ktoré sa vyznačujú 3-ročnou zárukou a tým, 
že pokrývajú najväčšiu časť trhu.

VÝSTUŽ Z HLINÍKOVÝCH VLÁKIEN

Náhradné diely značky MOOG v technológii 
Hybrid Core sa budú vyrábať v novej továrni 
Federal-Mogul Motorparts v Španielsku. 
Inovácia MOOG sa zameriava na zlepšenie 
bezpečnosti, životnosti a kvality náhradných 

dielov použitím výstuže z uhlíkových vlákien 
a indukčného tepelného spracovania. 
Technológia Hybrid Core nájde uplatnenie 
pri výrobe náhradných dielov pre riadiace 
systémy a systémy zavesenia kolies, 
vrátane guľových čapov, ramien zavesenia 
kolies a priečnych ramien, nápravových 
tyčí a koncoviek riadiacich tyčí. Pomocou 
uhlíkových vlákien je možné zvýšiť životnosť 

náhradného dielu pri súčasnej redukcii 
jeho hmotnosti. Výsledky testovania 
náhradných dielov MOOG vyrobených 
v novej hybridnej technológii preukázali 
v priemere o 40% nižší nárast vychýlenia 
alebo uvoľnenia v porovnaní s puzdrom 
guľového kĺbu predchádzajúcej konštrukcie. 
Technológia Hybrid Core prináša vodičovi 
aj iné hmatateľné výhody – obmedzenie 
deformácií spôsobených zaťažením 
a redukcia vnútorného trenia sa spolu 
premietajú na plynulejšiu činnosť systému 
zavesenia kolies a tým aj na väčšie pohodlie 
a bezpečnosť jazdy.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ 
A ODOLNOSŤ VOČI KORÓZII

Spoločnosť Federal-Mogul Motorparts 
využíva pri výrobe náhradných dielov pre 
riadiace systémy a systémy zavesenia kolies 
pokročilý proces tepelného spracovania. 
Indukčné kalenie niekoľkonásobne zvyšuje 
hranicu únavovej pevnosti a životnosť 
čapu v porovnaní s konkurenčnými 
produktmi. Vďaka tomu môže spoločnosť 
ponúkať produkty s najvyššími úžitkovými 
parametrami. Náhradné diely MOOG budú 
tiež pokryté špeciálnou ochrannou vrstvou 
s obsahom zinkových vločiek. Zmeny majú 
byť viditeľné už po otvorení balenia – nová 
vysokokvalitná povrchová úprava zvýši 
odolnosť proti korózii a zaručí skvelý vzhľad 
produktov MOOG. Použitie zinkového 
povlaku na prírubových maticiach MOOG 
zase zvýši ich uťahovaciu silu, čo dodatočne 
zvýši bezpečnosť. Spoločnosť MOOG plánuje 
okrem toho používať nové syntetické 
mazivo, ktoré účinne zníži trenie, zaistí 
plynulú prevádzku systému riadenia a uľahčí 
montáž.

NOVÉ BALENIA MOOG

Nové technológie a rozšírenú ponuku 
MOOG budú podporovať nové obaly. 
Výrazná grafika zjednotí vzhľad 
zmeneného sortimentu produktov. Žlto-
modré obaly účinne odlíšia produkty 
MOOG od konkurencie, ktorá inovácie 
dostupné v ponuke Federal-Mogul 
Motorparts neponúka. – Zamerali 
sme sa na zavedenie komplexných 
zmien, ktoré budú pre zákazníka 
určitou revolúciou v ponuke produktov 
a služieb, ktoré nemajú prakticky žiadnu 
konkurenciu. Spoločnosť MOOG je 
známa ako dodávateľ vysokokvalitných 
produktov pre trh s náhradnými dielmi. 
Základom konkurencieschopnosti 
prepracovaných náhradných dielov je 
aj naďalej ich spoľahlivosť – zdôrazňuje 
Davor Horvat, obchodný riaditeľ, Chassis, 
EMEA z Federal-Mogul Motorparts. – 
Cieľom zavedených zmien je naplniť 
rastúce očakávania zákazníkov, najmä 
z hľadiska spoľahlivosti a komfortu –  
dodáva.

Viac informácií o náhradných dieloch pre 
riadiace systémy a systémy zavesenia 
kolies MOOG nájdete na webovej stránke 
www.moogparts.eu alebo v sieti Inter Cars.

MOOG 
REVOLUČNÉ ZMENY A NOVÁ TECHNOLÓGIA

SPOLOČNOSŤ MOOG 
ZAVÁDZA DO VÝROBY DIELOV 
PRE SYSTÉMY RIADENIA 
A ZAVESENIA KOLIES DÔLEŽITÉ 
ZMENY A OTVÁRA V ŠPANIELSKU 
NOVÝ VÝROBNÝ ZÁVOD. 

MOOG 
predstavuje technológiu 

Hybrid Core
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NOVÉ BALENIE 
ÚPLNE NOVÝCH DIELOV
V značke MOOG vždy hľadáme, čo môžeme spraviť ešte lepšie, či už ide o naše náhradné 
diely, alebo o ich údržbu. Zavedením našich najnovších inovácií sme sa z hľadiska snahy 
o zlepšenie našich výrobkov a rozšírenie našej výrobnej základne o vlastnú továreň 
značky MOOG v Barcelone skutočne posunuli o veľký krok dopredu. To nám zabezpečí 
lepšiu kontrolu výrobného procesu a tým aj lepšie služby zákazníkom.

Mysleli sme si, že by bolo dobré osláviť túto skutočnosť zavedením nových balení našich 
náhradných dielov určených pre systémy riadenia a systémy zavesenia kolies. Odteraz 
ich budete môcť hneď a ľahko rozoznať vďaka ich jasným obalom.

DOTERAJŠÍ MOOG NOVÝ MOOG

© 2018 Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA, BVBA, MOOG® je registrovaná 
ochranná známka spoločnosti Federal-Mogul LLC, prípadne jednej alebo 
viacerých jej dcérskych spoločností v jednej alebo viacerých krajinách.

Náhradné diely MOOG sú k dispozícii v distribučnej sieti firmy Inter Cars. 

www.moogparts.eu



V POSLEDNOM ČASE FIRMA DELPHI TECHNOLOGIES ZAVIEDLA DO SVOJEJ PONUKY URČENEJ NA TRH 
S NÁHRADNÝMI DIELMI NOVÉ PUZDRÁ ZAVESENIA, KTORÉ OBOHACUJÚ UŽ EXISTUJÚCU PONUKU SPOLOČNOSTI 
O ĎALŠÍCH 111 POZÍCIÍ.

KOVOVO-GUMOVÉ SILENTBLOKY

Ponuka zahŕňa kovovo-gumové silentbloky, 
puzdrá kyvných ramien, ale aj súpravy 
na opravu kyvných ramien, skrutky 
či silentbloky pre uloženie motora. 
Do ponuky bude už čoskoro zavedených 
ďalších 44 položiek, ktoré sa následne 
aj veľmi rýchlo objavia v predaji. Celý 
zoznam noviniek, zmien a aktualizácií 
v ponuke systémov riadenia môžete nájsť 
v TecDoc, kde je firma Delphi Technologies 
certifikovaným dodávateľom údajov „Triedy 
A“, ako aj v internetovom katalógu Delphi 
Technologies – delphicat.com. Zavedené 
a plánované novinky sú výsledkom 
prieskumu a analýzy potrieb trhu. Pravidelná 
cenová analýza prispela k vytvoreniu 
cenovo konkurenčnej ponuky prispôsobenej 
úrovni cien na trhu. Ponuka spoločnosti 
bola naposledy takto upravená v auguste 
minulého roku. Viac informácií o systémoch 
riadenia a zavesení kolies nájdete 
na webovej stránke delphiaftermarket.com

ČO SÚ TO SILENTBLOKY 
ZAVESENIA?
Kovovo-gumové silentbloky zavesenia sa 
nachádzajú vo všetkých vozidlách na celom 
svete. Nachádzajú sa v systémoch riadenia 
a zavesenia kolies, ako aj v spojovacích 
častiach podvozka, motora, v uchyteniach 
prevodoviek a v tlmičoch pruženia. 
Kovovo-gumové silentbloky zavesenia 
spĺňajú nasledujúce funkcie:
•  sú to miesta, v ktorých sa jednotlivé časti 

systému navzájom spájajú alebo pripájajú 
k podvozku vozidla.

•  tlmia vibrácie, znižujú namáhanie a trenie 
medzi kovovými časťami zavesenia, 
umožňujúc osadenie jednotlivých častí 
v konštrukcii vozidla. Predovšetkým však 
umožňujú riadiť vozidlo a mať nad ním 
nepretržitú kontrolu.

Všeobecným prínosom plynúcim z použitia 
vysokokvalitných silentblokov je redukcia 
vozidlom generovaného hluku, redukcia 
vibrácií a nivelovanie nerovností na vozovke. 
Vodič si môže vďaka tomu vychutnať 
lepšiu činnosť systému zavesenia kolies 
a lepšiu dynamiku jazdy, a taktiež riadiť 
vozidlo bezpečnejším a predvídateľnejším 
spôsobom. 

Naši odborníci neustále skúmajú vlastnosti 
silentblokov a starostlivo analyzujú všetky 
ich časti, tak aby sme mohli vyrábať 
silentbloky, ktoré na jednej strane poskytnú 
vynikajúcu dynamiku zavesenia a súčasne 
umožnia tichú a bezporuchovú dlhodobú 
prevádzku. Nezabúdajme, že množstvo vo 

vozidle namontovaných silenblokov pracuje 
aj vtedy, keď vozidlo stojí.

ČO TREBA PRI VÝMENE 
SILENTBLOKU ZVÁŽIŤ?
Ak je silentblok opotrebovaný a treba ho 
vymeniť, uistite sa, že ho plánujete nahradiť 
silentblokom správneho typu. Hoci sa zdá, 
že všetko zvonka vyzerá na prvý pohľad tak 
isto, jeho vnútro mohlo byť vyrobené úplne 
inak, v dôsledku čoho bude takýto produkt 
spĺňať úplne iné požiadavky. V prípade 
priečnych stabilizátorov odporúčame pri 
výmene silentblokov nahradiť obe súčasne. 
Pred namontovaním silentblokov vždy 
najprv skontrolujte jeho rozmery. Ak je to 
čo len trochu možné, opravu vykonávajte 
na štvorstĺpovom zdviháku, na podoprenie 
vozidla používajte priečne laty a pod kolesá 
umiestnite kliny zabraňujúce náhodnému 
posunutiu vozidla.
Ak je výkyvné rameno pripevnené 

pomocou vodorovných silentblokov, 
tie uťahujte len vtedy, keď sa vozidlo 
nachádza vo svojej prirodzenej svetlej 
výške, akú má počas jazdy, tzn. keď stojí 
na kolesách a jeho zavesenie je zaťažené. 
Skrutky nikdy neuťahujte, keď je vozidlo 
ešte na zdviháku. Dochádza tým totiž 
k nadmernému utiahnutiu silentblokov. 
Keď sa vozidlo následne dostane do svojej 
normálnej svetlej výšky, akú má počas jazdy, 
v dôsledku zaťaženia systému zavesenia 
kolies hmotnosťou vozidla môže dochádzať 
k predčasnému zlyhaniu silentblokov. 
Prvky spájajúce kovové časti s gumovými 
sú dôležitými prvkami vozidla. Majú totiž 
obrovský vplyv na celkový výkon a riadenie 
vozidla. Počas jazdy sú tiež zodpovedné 
za nízku hladinu hluku a pohodlie v kabíne, 
vďaka čomu si môžu vodič a spolujazdci 
pohodlne vychutnávať jazdu. Ich význam je 
však často podceňovaný.

Tabuľka s príkladmi noviniek spolu s ich použitím:

NÁZOV 
VÝROBKU

PRÍKLAD 
POUŽITIA

KATALÓGOVÉ 
Č.

KOVOVO-GUMOVÉ 
SILENTBLOKY

BMW
X3, X4, X4M 09/2010 >

TD1737W

SÚSTAVA TYČE
AUDI

A6, ALLROAD, S6 09/2001 >
TL615

SILENTBLOK 
VÝKYVNÉHO RAMENA

MAZDA
6 08/2007 > 12/2012

TD1750W

SILENTBLOK 
VÝKYVNÉHO RAMENA

RENAULT
FLUENCE, GRAND SCENIC, MEGANE,

MEGANE CC, SCENIC 11/2008 >
TD1703W

SILENTBLOK 
VÝKYVNÉHO RAMENA

CITROËN // PEUGEOT
ND PICASSO, C4 PICASSO, C4 SPACETOURER,
GRAND C4 SPACETOURER // 308 02/2013 >

TD1719W
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Roky“ “

AISIN
 používate naše diely. A to bez toho, 
aby ste o tom vedeli!



LEMFÖRDER ROZŠIRUJE 
PORTFÓLIO PRODUKTOV

Odpruženie a prvky systému riadenia 
majú významný vplyv na bezpečnosť. 
Kľúčovou počas pravidelných kontrol 
vozidla je preto ich dôkladná kontrola. 
Rôznorodosť závesných systémov prácu 
servisov vôbec neuľahčuje. Spoločnosť 
Lemförder v posledných mesiacoch 
rozšírila svoju ponuku produktov o ďalších 
60 pozícií, vrátane priečnych ramien pre 
mnohé modely osobných automobilov 
zo segmentu premium, napríklad Range 
Rover, Land Rover Discovery, Jaguar XF, 
XJ, S-Type a F-Type. Od konca roka 2018 
sa do portfólia produktov dostalo ďalších 
120 pozícií originálnych náhradných dielov 
značky Lemförder, určených pre také modely 
ako Tesla Model X, platformy BMW 35-Up, 
Citroën Jumper a Alfa Romeo Giulia. Okrem 
samotných výrobkov značky Lemförder 
sa čoraz obľúbenejšími stávajú aj rôzne 
technické školenia a informačné kanály 
spoločnosti ZF Aftermarket, v rámci ktorých 
je možné získať technické informácie 
a montážne pokyny pre systémy zavesenia 
kolies a systémy riadenia.

Nezávislé viacnásobné zavesenie zadnej 
nápravy pozostáva z mnohých jednotlivých 
prvkov spoločne určujúcich jeho účinnosť. 
Každá z častí odpruženia, napr. priečne 
ramená, podperné ramená či uloženia 
stabilizátora, vykonáva v rámci celého 
systému určitú presne definovanú funkciu. 
Z toho dôvodu sa opravy odpruženia 
a presné nastavenie geometrie kolies 
stávajú pre pracovníkov servisov čoraz 
náročnejšími. Pre správnu diagnózu 
a následnú opravu je nevyhnutné pochopiť 

princíp činnosti moderného systému 
zavesenia kolies a vzájomnej interakcie jeho 
jednotlivých prvkov.

PRAVIDELNÁ KONTROLA SYSTÉMU 
ZAVESENIA KOLIES
Potrebná je predovšetkým pravidelná 
vizuálna kontrola všetkých jeho častí. Pri 
každej výmene pružín a tlmičov pruženia 
treba vymeniť aj horné uchytenie ložísk 
tlmiča, rovnako aj zarážky alebo pomocné 
pružiny, ktoré je možné nájsť v dostupných 
montážnych súpravách. Časti systému 
zavesenia kolies patria medzi spotrebné 
materiály, ktoré sú vystavené neustálemu 
opotrebovaniu, a to bez ohľadu na zložitosť 
konštrukcie podvozka. Po vykonaní vizuálnej 
kontroly sa odporúča vykonať skúšku priamo 
na ceste, postupujúc pritom mimoriadne 
opatrne. 

ODPRUŽENIE A SYSTÉM RIADENIA
SYSTÉM ZAVESENIA KOLIES 

A SYSTÉM RIADENIA 

MAJÚ VÝZNAMNÝ VPLYV 

NA BEZPEČNOSŤ

SERVISY BY SA MALI 

SÚSTREDIŤ NA ICH PRAVIDELNÉ 

A SYSTEMATICKÉ KONTROLY

ZF AFTERMARKET PONÚKA 

KOMPONENTY S KVALITOU OE
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Prečo venujeme pozornosť 
každému detailu?

Pretože dokonalosť nás napĺňa pýchou.
V Nemecku sa vždy usilujeme dosiahnuť dokonalosť 
a musíme priznať, že v spoločnosti LEMFÖRDER sme tým 
priam posadnutí. Preto už viac ako 50 výrobcov automo-
bilov dôveruje kvalite OE značky LEMFÖRDER. Vyberte 
LEMFÖRDER. Vyberte kvalitu bez kompromisov.

NEMECKÁ PRESNOSŤ         ZNÁMA PO CELOM SVETE

aftermarket.zf.com/lemfoerder-precision



KLEPANIE PRI VYPÍNANÍ MOTORA JE TYPICKOU PORUCHOU HNACEJ 
SÚSTAVY, NAJČASTEJŠIE SPAJANOU S POŠKODENÍM ZOTRVAČNÍKA.
TAKÁ DIAGNÓZA VŠAK NEMUSÍ BYŤ VŽDY CELKOM SPRÁVNA. NIEKEDY 
SA MÔŽE DOKONCA STAŤ, ŽE PO VÝMENE ZOTRVAČNÍKA PORUCHA 
NAĎALEJ PRETRVÁVA, PRÍPADNE SA KLEPANIE LEN NEZNAČNE STÍŠI.

ZÁKLADNÉ VEDOMOSTI
V spojkových mechanizmoch s pevným 
zotrvačníkom sa takéto "problémy" 
nevyskytujú. Prečo sa teda klepanie pri 
vypínaní motora objavuje v riešeniach 
s dvojhmotným zotrvačníkom? Je to spôsobené 
rezonančnými frekvenciami, ktorými sa 
vyznačuje každý (nielen) mechanický systém. 
Pri rezonancii dvojhmotného zotrvačníka 
dochádza k úplnej deformácii oblúkových 
pružín v oboch smeroch. K rezonancii dochádza 
pri otáčkach okolo 500 min-1, čiže pri otáčkach, 
ktoré sú nižšie ako voľnobežné otáčky.

FYZIKÁLNE PRÍZNAKY
REZONANCIE
Napriek tomu, že deformácia dvojhmotného 
zotrvačníka štandardnej konštrukcie 
je až 60°, počas rezonancie dochádza 
k prekonaniu tejto hodnoty, čo následne 
vyvoláva klepanie. Dlhodobé používanie 
vozidla s takouto poruchou bude preto 
viesť, v závislosti od konštrukcie, k jednému 
z nasledujúcich následkov:
1.    prasknutie oblúkových pružín 

a zablokovanie dvojhmotného zotrvačníka,
2.   pretrhnutie nitov upevňujúcich 

sekundárny zotrvačník,
3.   poškodenie bezpečnostnej spojky proti 

preťaženiu ITL (ak je zotrvačník takouto 
spojkou vybavený).

DIAGNÓZA
Ak k rezonancii dochádza vyskytne pri 
otáčkach kľukového hriadeľa cca. 500 min-1, 
riziko jej výskytu hrozí tak počas zapínania 
ako aj počas vypínania motora. Z nižšie 
uvedených grafov vyplýva, že proces 
vypínania motora je citlivejší na negatívne 
účinky rezonancie, najmä kvôli dvojnásobne 
dlhšiemu času trvania celého procesu. 
Za proces vypínania dieselového motora 
je do značnej miery zodpovedná škrtiaca 
klapka. Jej úlohou je uzavrieť prívod paliva, 
čím sa v kolektore vytvorí podtlak, ktorý 
následne zabrzdí roztočený kľukovo-
piestový mechanizmus. Ak prívodný systém 

nie je v úseku od škrtiacej klapky po hlavu 
stopercentne utesnený, proces vypínania 
motora sa predĺži a bude možné pozorovať 
rezonanciu zotrvačníka v podobe dvojitého 
kovového klepania. Pri skúškach toho 
istého vozidla je možné zistiť, že proces 
vypínania motora s poškodeným prívodom 
trvá až o 0,5 sekundy dlhšie v porovnaní 
s vypínaním motora s dobre utesneným 
prívodom (obrázok 5 a 6). Táto hodnota je 
dostatočná na to, aby pri vypínaní motora 
dochádzalo k vzniku hluku dokonca aj 
v prípade úplne nového dvojhmotného 
zotrvačníka. Tento proces ničí oblúkové 
pružiny, čo značne skracuje životnosť 
dvojhmotného zotrvačníka.

OPRAVA
Aby mal proces vypínania motora čo 
najjemnejší priebeh, bez zbytočného 
hluku, nevyhnutne musí byť zabezpečená 
tesnosť prívodného systému. Potenciálnymi 
príčinami netesností systému sú:
1.   poškodená alebo znečistená škrtiaca 

klapka (vylomené kolesá prevodovky, 
usadeniny na stenách spaľovacej komory),

2.  poškodené podtlakové ovládanie škrtiacej 
klapky (hadice, ventily, servomotory),

3.  poškodená (kontaminovaná olejom) 
riadiaca elektronika škrtiacej klapky,

4.  poškodená hlava/netesnosť ventilu EGR,
5.  netesnosť nasávacieho potrubia,
6.  poškodenie objímok vírivých klapiek 

v nasávacom kolektore.
Výmenu dvojhmotného zotrvačníka 
treba zvážiť, až keď sa pri kontrole 
vyššie uvedených prvkov nepodarí nájsť 
poškodenie niektorého z nich. 

Viac praktických informácií nájdete 
na portáli pre automechanikov repxpert.cz, 
schaeffler.sk/schaeffler.com

PRI VYPÍNANÍ
MOTORAKLEPANIE

Obrázok 4: Správna 
doba trvania procesu 
štartovania motora - 
0,67 sekundy

Obrázok 5: Správna 
doba trvania procesu 
vypínania motora - 
1,37 sekundy

Obrázok 6: Nesprávna 
doba trvania procesu 
vypínania motora - 
1,86 s (dlhšia o 0,5 
sekundy)

Obrázok 1: Úplná deformácia oblúkových 
pružín v dvojhmotovom zotrvačníku je 60°

Obrázok 3: Strhnuté nity

Obrázok 2: Zablokovanie dvojhmotného 
zotrvačníka

Otáčky motora [1/min]
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pro bezpečný přenos točivého momentu při vysokém zatížení

Výrobce: Land Rover

Model: Defender

Motory:

Převodovka:

Aktuální přiřazení viz katalog dílů 

následek předčasné selhání hnacího ústrojí.

Při výměně spojky nebylo doposud možné těmto 

nebyly k dispozici náhradní díly s vyšším výkonem.
Společností Schae�er Automotive Aftermarket byl 
speciálně pro tato vozidla vyvinut nový LuK RepSet, 

přenos točivého momentu za všech provozních 
podmínek.

Zde se na rozdíl od standardního provedení používá více dimenzovaná 
samonastavovací spojka.

Toto řešení přináší hned několik výhod:
•  Vyšší přenositelný točivý moment (díky tomu nedochází 

•  Výrazně nižší síly na pedálu po celou dobu životnosti
•  

setrvačníkem. Na rozdíl od obvyklého obsahu tato sada obsahuje také 
speciálně pro tuto spojku koncipovaný setrvačník.
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Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!
Schae�er CZ s.r.o.

aftermarket.cz@schae�er.com
www.schae�er.cz/aftermarket

415 0056 10 VW 60 Nm + 180°
415 0057 10 VW 60 Nm + 90°
415 0058 10 AUDI 60 Nm + 180°
415 0059 10 AUDI / FORD / SEAT / VW 60 Nm + 90°
415 0060 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0061 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0062 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0063 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0064 10 BMW 120 Nm
415 0065 10 BMW 120 Nm
415 0066 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0067 10 FORD 87 Nm
415 0068 10 BMW / LAND ROVER 105 Nm
415 0069 10 AUDI 40 Nm + 180°
415 0071 10 AUDI / SKODA / VW 60 Nm + 180°
415 0072 10 PORSCHE 25 Nm + 120°
415 0073 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0074 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0075 10 AUDI / VW 60 Nm + 90°
415 0076 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0077 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0078 10 AUDI / VW 60 Nm + 180°
415 0079 10 OPEL 45 Nm + 30° + 15°
415 0080 10 VOLVO 45 Nm + 65°
415 0080 11 VOLVO 45 Nm + 65°
415 0081 10 BMW 120 Nm
415 0082 10 BMW 120 Nm
415 0083 10 BMW 105 Nm
415 0084 10 BMW 105 Nm
415 0085 10 BMW 105 Nm
415 0086 10 BMW 105 Nm
415 0087 11 VOLVO 45 Nm + 65°
415 0088 10 VW 60 Nm + 90°
415 0089 10 BMW 105 Nm
415 0090 10 RENAULT 60 Nm
415 0091 10 RENAULT 30 Nm + 90°
415 0092 10 AUDI / VW 60 Nm + 90°
415 0093 10 BMW 105 Nm
415 0094 10 MWM / VW 125 Nm
415 0095 10 MERCEDES-BENZ 45 Nm + 90°
415 0096 10 OPEL 45 Nm + 30° + 15°
415 0097 10 SSANGYONG 40 Nm + 90°
415 0098 10 MERCEDES-BENZ 40 Nm + 90°
415 0099 10 HONDA 76 Nm
415 0100 10 NISSAN 103 Nm - 112 Nm
415 0100 11 NISSAN 103 Nm - 112 Nm
415 0102 10 PORSCHE 25 Nm + 120°
415 0103 10 VW 60 Nm + 90°
415 0104 10 BMW 105 Nm
415 0105 10 BMW 120 Nm
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Šroub(y) řemenice klikového
hřídele (3)

Stupeň 01 30 Nm;
Stupeň 02 180°

Šroub(y) držáku motoru (2) (viz obrázek 4) u bloku motoru 55 Nm

Šroub(y) napínací kladky (4) (viz obrázek 4) 25 Nm

Ložisko motoru na karosérii 60 Nm;
u držáku motoru 60 Nm

Demontáž

Odpojit mínusový pól baterie.
Zvednout vozidlo.

Demontovat řemen agregátu.

Otočit motor, až bude možné nasadit
blokovací nástroj do setrva čníku. (1)
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

1 Blokovací kolík(y) setrvačníku

Vyšroubovat šroub(y) řemenice klikového
hřídele. (3)
Vymontujte řemenici pro klikový h řídel.
(viz obrázek 2)

Odstranit blokovací kolík(y) setrva čníku. (1)
(viz obrázek 1)

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

Vymontovat sníma č otá ček. (1)
Kryt ozubeného řemene (2)
(viz obrázek 2)

Zašroubovat šroub(y) řemenice klikového
hřídele. (3)
(viz obrázek 2)

Pokyn(y) :
Stopa magnetu nesmí být poškozena a

Obrázek 2

1 Snímač otáček 2 Kryt ozubeného řemene

3 Šroub(y) řemenice
klikového hřídele

4 Snímací kolo klikového
hřídele

LuK č dílu Max. volný Max. počet zubů 
ozubeného věnce 

[počet]
vůle [mm]

třecí kotouč 
[ano/ne]

počet závitových děr 
klikového hřídele [počet]

vodící ložisko 
[ano/ne]

415 0099 10 14 5 1.6 8
415 0100 10 10 3 1.6 8
415 0100 11 10 3 1.6 8
415 0102 10 6 2 1.6 8
415 0103 10 16 6 1.6 8
415 0104 10 19 6 1.6 8
415 0105 10 17 5 1.6 8
415 0106 10 10 4 1.6 8
415 0107 10 10 4 1.6 8
415 0108 10 16 6 1.6 8
415 0109 10 15 5 1.6 8
415 0110 10 14 5 1.6 9
415 0111 10 12 5 1.6 6
415 0112 10 16 6 1.6 6
415 0113 10 13 5 1.6 6
415 0114 10 16 5 1.6 6
415 0115 10 16 6 1.6 10
415 0116 10 18 6 1.6 7
415 0117 10 15 6 1.6 8
415 0118 10 17 7 1.6 8
415 0119 10 12 5 1.6 8
415 0120 10 14 5 1.6 8
415 0121 10 18 6 1.6 8
415 0122 10 19 6 1.6 8
415 0123 10 11 4 1.6 8
415 0126 10 16 6 1.6 8
415 0127 10 15 6 1.6 10
415 0130 10 11 4 1.6 8
415 0131 10 16 6 1.6 8
415 0132 10 14 6 1.6 8
415 0134 10 16 6 1.6 10
415 0134 11 16 6 2.9 10
415 0135 10 16 6 1.6 8
415 0136 10 18 7 1.6 8
415 0137 10 16 6 1.6 8
415 0138 10 19 7 1.6 8
415 0139 10 15 6 1.6 6
415 0140 10 20 8 1.6 8
415 0141 10 16 6 1.6 8
415 0142 10 15 6 1.6 7
415 0143 10 14 4 1.6 7
415 0144 10 15 6 1.6 10
415 0145 10 16 5 1.6 8
415 0146 10 16 6 1.6 7
415 0147 10 15 6 1.6 6
415 0148 10 17 7 1.6 8
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Nová úroveň služieb pre 
autoservisy a mechanikov

Náš servisný portál je určený 
všetkým profesionálom v auto-
opravárenstve. Pomáha zjed-
nodušiť a zefektívniť ich každo-
dennú prácu tým, že umožňuje 
prístup k najnovším katalógo-
vým údajom, technickým infor-
máciám, montážnym návodom 
a špecifikáciám pre všetky typy 
vozidiel. To všetko prehľadne 
a zrozumiteľne.

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

katalógu TecDoc©

›  Montážne návody, technické špecifikácie, 
plány údržby a normočasy TecRMI©

›  Najnovšie produktové a servisné 
informácie SCHAEFFLER

›  Technické brožúry a špeciálne montážne 
návody pre sortiment SCHAEFFLER (LuK, 
INA, FAG, Ruville)

›  NOVINKA: Aktuálna ponuka a online 
prihlásenie na technické školenia 
SCHAEFFLER

OD EXPERTOV PRE EXPERTOV
www.repxpert.cz

Dáta na meranie DMF

Montážne videá

Katalóg TecDoc

Aktuálne školenia

Špeciálne prípravky

Uťahovacie momenty

Montážne návody a neverbálne pokyny

Servisné informácie

REPXPERT – je obchodná značka spoločnosti Schaeffler Automotive Aftermarket.



Pri prevádzke sa však postupom času pri 
ďalších a ďalších najazdených kilometroch 
začínajú objavovať určité problémy. Jedným 
z nich je kovové klepanie alebo "hrkotanie" pri 
voľnobežných otáčkach, keď je riadiaca páka 
prevodovky prepnutá do polohy P alebo N. 
Môže to byť zároveň sprevádzané hlasným 
klepaní pri vypínaní motora.

Bohužiaľ, často vykonávaná skrátená 
diagnóza v podobe výmeny dvojhmotného 
zotrvačníka neprinesie požadované účinky. 
Porucha sa totiž vracia hneď po montáži, 
prípadne v priebehu ďalších najazdených 1000 
– 2000 km. Frustrácia zákazníka dosahuje svoj 
zenit, keď vo veľmi krátkom čase dochádza 
k neodvratnému poškodeniu zotrvačníka. 

KTORÝM PRVKOM JE TEDA 
POTREBNÉ VENOVAŤ POZORNOSŤ? 
Za vyššie spomenuté zvuky je zodpovedné  
ozubené spojenie medzi dvojhmotným 
zotrvačníkom a modulom dvojitej spojky, 
nakoľko dochádza k jeho opotrebovaniu. 
Vyššie uvedená porucha nie je spôsobená 
vôľami dvojhmotného zotrvačníka. Špecifická 
konštrukcia kolesa umožňuje pohyb 
sekundárnej zotrvačnej hmoty pozdĺž osi ako aj 
v axiálnom smere. Je to prirodzená konštrukčná 
vlastnosť daného dvojhmotného zotrvačníka.

Základný princíp mechaniky pritom ale hovorí, 
že spolupracujúce prvky, v tomto prípade 
ozubený veniec dvojhmotného zotrvačníka 
– pastorok spojky, treba vymeniť vždy spolu! 
Ak po odstránení prevodovky vidíme orezanie 
zubov ozubeného venca dvojhmotného 
zotrvačníka na 2/3 jeho dĺžky, znamená to, 
že treba skontrolovať aj pastorok spojkového 
modulu. Stopy skosenia zubov spojky túto 
hypotézu len potvrdia.

V praxi je pre správne vykonanú opravu potrebné 
vymeniť oba komponenty, ako dvojhmotný 
zotrvačník, tak aj dvojitú spojku, nakoľko v predaji 
nie sú dostupné žiadne náhradné diely pre 
spojku. Len takýto prístup pri oprave zaručí 
ďalšiu bezproblémovú prevádzku hnacej sústavy 
s prevodovkou 02E. V tomto prípade sa neoplatí 
šetriť, pretože pravdepodobnosť opakujúcej sa 
poruchy je veľmi vysoká.

MONTÁŽNE POKYNY
�  Pri montáži nového dvojhmotného 

zotrvačníka namažte ozubené prvky 
spájajúce oba komponenty. Použite pritom 
správne mazivo vyznačujúce sa vysokou 
teplotnou odolnosťou a bez akéhokoľvek 
obsahu tuhých častíc. 

�  Podľa pokynov je tiež potrebné vymeniť 
ojničné ložisko kľukového hriadeľa. Práve 
toto ložisko je zodpovedné za centrovanie 
celého systému. Nové sa nachádza v každej 
škatuli s kolesom 415 0740 09. Je veľmi malé 
a niekedy je možné si ho nevšimnúť.

�  Prevodovku pri jej montáži nedoťahujte 
skrutkami. Kryt prevodovky a blok motora 
musia pred utiahnutím skrutiek ideálne 
pasovať.

�  Vždy skontrolujte stav polohovacích puzdier 
určujúcich polohu prevodovky vzhľadom 
na blok motora. Ak sú poškodené – 
bezpodmienečne ich vymeňte!

Obr. 2 Dvojhmotný zotrvačník pre prevodov-
ku 02E vo vozidle Audi A3

Obr. 1 Prevodovka 02E vo verzii Quattro

Obr. 3 Stopy opotrebovania ozubeného 
venca dvojhmotného zotrvačníka

Obr. 5 Informácie opisujúce osvedčené postupy

Obr. 6 Návod vo vnútri balenia 

Obr. 4 Opotrebované zuby spojkového modulu 

Obr. 7 Efekty doťahovania prevodovky 02E

PREVODOVKA O2E, KTORÚ VYRÁBA KONCERN VW 
AG, JE VEĽMI POPULÁRNA A ČASTO POUŽÍVANÁ. 
DÔVODOM JE FAKT, ŽE OBSLUHUJE MOTORY 
VYTVÁRAJÚCE KRÚTIACI MOMENT VÄČŠÍ AKO 250 
NM, VRÁTANE MOTOROV 2.0 TDI A NIEKTORÝCH  
1.9 TDI, KTORÉ SI MEDZI ZÁKAZNÍKMI ZÍSKALI 
VEĽKÚ DÔVERU.

V HNACEJ SÚSTAVE PO PREPNUTÍ RIADIACEJ PÁKY 
PREVODOVKY DSG S MOKROU DVOJITOU SPOJKOU  
DO POLOHY P a NKLEPANIE

Viac praktických informácií nájdete 
na portáli pre mechanikov www.repxpert.cz 
a na webovej stránke www.schaeffler.sk
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•  Veľkoplošné, vysokokvalitné a realistické vyobrazenie jednotlivých 
komponentov a opravárenských súprav

•  Výrazný farebný pruh označujúci jednotlivé produktové značky LuK, INA a FAG
• Materská značka Schaeffler zastrešujúca všetky produkty
•  Produktové označenie v desiatich jazykoch

LuK, INA a FAG 
v novom balení 
Divízia Automotive Aftermarket firmy Schaeffler 
prichádza s novým dizajnom obalov pre kompletný 
sortiment produktov LuK, INA a FAG.

Viac informácií:
www.schaeffler.sk/aftermarket
www.repxpert.cz

Nové balenie 

LiFR_Ad_NEW_Packaging_210x297_2018_SK_new.indd   1 18.03.2019   13:19:56



Ak je spojka zopnutá, jej kotúč je stlačený 
medzi trecími povrchmi zotrvačníka 
a prítlačného taniera. Pre rozpojenie ťahanej 
alebo tlačenej spojky treba vytiahnuť alebo 
zatlačiť prsty tanierovej pružiny. Kotúč začne 
pôsobiť na zotrvačník, čím sa začne vytvárať 
trenie.

Následne dochádza k odpojeniu. Systém 
odpojenia spojky môže byť v podobe 
mechanického (so spojkovým lankom) alebo 
hydraulického systému.

HYDRAULICKÁ SPOJKA

Hydraulický systém odpojenia spojky pracuje 
podľa rovnakého princípu ako hydraulické 
brzdy. Systém sa skladá z prenosového 
prvku

(spojkové čerpadlo), vedenia a prijímacieho 
prvku. Spojkové čerpadlo je pripojené ku 
kovovej alebo plastovej nádržke vyplnenej 
hydraulickou kvapalinou. Nádržka môže 
byť umiestnená medzi spojkou a brzdovým 
čerpadlom, prípadne samostatne. 
V závislosti od modelu môže byť prijímacím 
prvkom odpojovací valec (semihydraulický 
systém) alebo hydraulické spojkové ložisko 
(plne hydraulický systém). Ramenom 
spojkového pedálu sa ovláda piest 
v spojkovom čerpadle (CMC). V dôsledku 

tejto činnosti sa hydraulická kvapalina 
dostáva prostredníctvom hydraulického 
vedenia do odpojovacieho valca (CRC), 
kde sa ďalším piestom uvádza do pohybu 
vlastný odpojovací mechanizmus. 

Ak sa vo vozidle nachádza odpojovací valec, 
rozhranie medzi hydraulickým systémom 
a spojkou sa ovláda vidlicou a spojkovým 
ložiskom. Tento systém sa používa ako 
v ťahaných, tak aj v tlačených spojkách.

V semihydraulickom systéme sa odpojovací 
valec nachádza mimo krytu. Hydraulické 
komponenty je tak možné vymeniť bez 
potreby demontáže celej prevodovky. 

HYDRAULICKÉ SPOJKOVÉ LOŽISKO

Hydraulické spojkové ložisko (CSC) 
je hadičkou pripojené k spojkovému 
čerpadlu. CSC je v podstate hydraulický 
valec s integrovaným oporným ložiskom. 
Konštrukciou ložiska došlo k odstráneniu 
vidlíc, oporného ložiska a vodiaceho puzdra. 
Spojkové ložisko CSC je v neustálom 

a priamom kontakte s pružinou prítlačného 
kotúča spojky, čo následne zlepšuje výkon 

hydraulického systému. Tento systém je 
možné využiť výhradne v prípade tlačených 
spojok. V plne hydraulickom systéme je CSC 
umiestnené vo vnútri v kryte. Výmenu CSC sa 
odporúča vykonať vždy pri každej montáži 
novej spojky.

Nevyhnutným prvkom každého spojkového 
ložiska je funkcia samocentrovania. 
Mechanizmus samocentrovania koriguje 
posun medzi osou tanierovej pružiny a osou 
ložiska, ktorý vzniká v dôsledku vôle medzi 
ložiskom a puzdrom.Vďaka tomu sa ložisko 
vzhľadom na puzdro presúva a samočinne 
centruje vzhľadom na os tanierovej pružiny 
prítlačného mechanizmu.

Kľúčovým prvkom tohto hydraulického 
komponentu je tesnenie. V manuálnych 
prevodovkách je tesnenie vnútri 
hydraulického komponentu vyrobené zo 
syntetickej gumy EPDM (etylén-propylén-
diénový terpolymér). V tomto prípade 
môže tesnenie prichádzať do kontaktu len 
s hydraulickou kvapalinou typu DOT. Ak sa 
tesnenie dostane do kontaktu s minerálnou 
alebo syntetickou kvapalinou (napr. 
motorový olej, prevodovkový olej, mazivo 
používané na mazanie), systém sa vtedy 
roztesní. V automatických prevodovkách je 
tesnenie vnútri hydraulického komponentu 
vyrobené z HNBR (hydrogénovaný 
butadién-akrylový kaučuk). V tomto prípade 
môže tesnenie prichádzať do kontaktu 
s minerálnymi aj syntetickými kvapalinami.

Firma Valeo vyrába od roku 1995 
hydraulické spojkové systémy pre výrobcov 
vozidiel po celom svete. Kompletná 
ponuka hydraulických výrobkov pre 
spojkové systémy je dostupná aj na trhu 
s náhradnými dielmi. Dôverujte kvalite prvej 
montáže a vyberte Valeo ako dodávateľa 
hydraulických komponentov spojkových 
systémov.

SPOJKA JE SPOJOVACÍM ČLÁNKOM MEDZI MOTOROM 
A PREVODOVKOU. MOTOR A PREVODOVKU JE MOŽNÉ 
ROZPOJIŤ POMOCOU UVOĽŇOVACIEHO SYSTÉMU 
SPOJENÉHO S PRÍSLUŠNÝM PEDÁLOM, ČOHO ÚČELOM 
JE UMOŽNIŤ ZMENU RÝCHLOSTNÉHO STUPŇA.

VŠETKO O SPOJKE
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Určite neviete, že...
...s pevným zotrvačníkom 

Spoľahlivá súprava K4P zaisťuje ďalšiu 
bezproblémovú prevádzku vozidla!

Perfektné riešenie pre dodávky jazdiace v ťažkých 
mestských podmienkach!

Pri výmene dvojhmotového zotrvačníka použite 
súpravu K4P s pevným zotrvačníkom!



Odborníci za týmto účelom vyvíjajú 
nové riešenia katalyzátorov, snímačov 
zvyškového kyslíka pre horný a dolný 
rozsah spolupracujúcich s týmito 
katalyzátormi, systémov na recirkuláciu 
výfukových systémov (EGR), snímačov 
teploty výfukových plynov, senzorov 
dusíkatých zlúčenín (NOx) a selektívnych 
redukčných katalyzátorov SCR. Vzájomná 
interakcia medzi týmito systémami núti 
spaľovací motor pracovať mimo oblasti 
spaľovania stechiometrickej zmesi (λ.=1) 
a generuje potrebu kontroly takejto činnosti 
mimo oblasti ideálneho spaľovania zmesi. 
Aby to bolo možné, začali sa používať 
širokopásmové lambda sondy.

PRINCÍP ČINNOSTI 
Širokopásmové snímače kyslíka (nazývané 
aj wide range, broad band alebo wide 
band) merajú zvyškový obsah kyslíka 
vo výfukových plynoch a v porovnaní so 

zirkónovými alebo titánovými sondami, 
ktoré sú schopné detegovať len hodnotu 
λ.=1, môžu merať obsah kyslíka vo 
výfukových plynoch v širšom rozsahu, 
zodpovedajúcom väčším disproporciám 
pomeru kyslíka a paliva v palivovej 
zmesi. Princíp ich vnútornej činnosti sa 
líši od princípu činnosti štandardných 
snímačov. Širokopásmový snímač sa skladá 
z dvoch článkov – jedného meracieho 
a druhého čerpacieho. V prvom sa meria 
koncentrácia kyslíka vo výfukových 
plynoch. Sonda nameranú hodnotu podáva 
ako napäťový signál, ktorý sa porovnáva 
s referenčným napätím 450 mV. Táto 
hodnota zodpovedá stechiometrickej zmesi 
s hodnotou λ.=1. Ak sa výsledok merania 
líši od hodnoty referenčného napätia, 
čerpací článok dodáva do meracieho článku 
dodatočné množstvo kyslíkových iónov, 
prípadne určité množstvo iónov z tohto 
článku odoberá. Toto trvá dovtedy, kým 
sa nepodarí dosiahnuť hodnotu 450 mV. 
Hodnota a polarizácia napätia potrebného 
na dosiahnutie hodnoty referenčného 
napätia zodpovedajú koncentrácii kyslíka 
v palivovej zmesi.

Diagnostický príklad: VW PASSAT VII 1.6 
TDI 88 kW 
V prípade tohto vozidla sa širokopásmová 
lambda sonda nachádza za motorom a je 
namontovaná za turbodúchadlom, ale pred 
katalyzátorom (v servisnej príručke je jej 
poloha opísaná ako „Precat” alebo „Front”).

KONTROLA NAPÁJACIEHO OBVODU 
Ak chcete skontrolovať, či je obvod 
vyhrievania napájaný elektrickým napätím, 
konektor snímača nevyhnutne zapojte 
do elektrickej inštalácie vozidla. Merač 
prepnite do režimu merania jednosmerného 
napätia „DC”. Po zapnutí zapaľovania, avšak 
pri vypnutom motore, musí byť medzi 
uzemnením vozidla (čierny merací vodič 
multimetra) a kontaktom 5 (červený merací 
vodič multimetra) napätie s hodnotou 
rovnou hodnote napätia na akumulátore. 
KONTROLA ODPORU VYHRIEVANIA
Túto skúšku treba uskutočniť pri vypnutom 
motore a po vytiahnutí kľúčikov zo štartéra. 
Na vykonanie merania pripojte čierny merací 
vodič multimetra ku kontaktu 3 a červený 
merací vodič multimetra ku kontaktu 5 
na strane snímača. Ak správna hodnota 
odporu nie je známa, môžete predpokladať, 
že pri väčšine širokopásmových sond 
sa odpor obvodu vyhrievania nachádza 
v rozmedzí od cca 2,5 do 4 Ω. 

INŠPEKCIA OBVODU KONTROLY 
VYHRIEVANIA 
Aby bolo možné sledovať kontrolu obvodu 
vyhrievania sondy, pri zapnutom zapaľovaní 
a motore pracujúcom na voľnobehu pripojte 
kladnú svorku osciloskopu ku kontaktu 
3, zápornú svorku k uzemneniu. Tak ako 
je znázornené na obrázku 11, obvod má 
negatívnu prevádzkovú charakteristiku 
zodpovedajúcu 2% pri frekvencii 100 Hz (graf 
znázorňuje hodnotu 98,1% ako normálne 
prevádzkové podmienky na výpočet hodnoty 
signálu).

MONITOROVANIE SIGNÁLU 
SNÍMAČA
Ako už bolo spomenuté, širokopásmové 
sondy môžu merať obsah vzduchu 
v palivovej zmesi (AFR) v rozsahu od veľmi 
nízkych až po veľmi vysoké hodnoty. 
Vďaka tomu sú priam ideálne pre použitie 
v dieselových motoroch so vstrekovacím 

ŠIROKOPÁSMOVÉ 
LAMBDA SONDY

NEUSTÁLE NARASTAJÚCI ZÁUJEM ODBORNÍKOV Z OBLASTI 
AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU O ZNIŽOVANIE EMISIÍ ŠKODLIVÝCH 
LÁTOK DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VEDIE K ZMENÁM V SYSTÉMOCH 
KONTROLY SPAĽOVANIA ZMESI VZDUCHU A PALIVA V MOTOROCH 
S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM.

Identifikácia širokopásmovej lambda sondy NTK

Umiestnenie lambda sondy 
Snímač má 5 vodičov, ale zväzok v automobile pri zástrčke až 6

Konektor na pripojenie sondy sa nachádza 
v motorovom priestore, v jeho ľavej časti 

vedľa zásobníka brzdovej kvapaliny
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Farba Funkcia
vodiča

1 / / 
2 Biela  Jednosmerný prúd čerpacieho 

článku 
3 Žltá Kontrola obvodu vyhrievania 
4 Šedá Napájanie meracieho článku 
5 Modrá Napájanie obvodu vyhrievania 
6 Čierna Záporný pól referenčného napätia 

Zapaľovanie Zapnuté 
Motor Vypnutý 
Zástrčka Zopnutá 
Nastavenie multimetra V DC 
Červený vodič multimetra Pin 5 
Čierny vodič multimetra Zem 
Nameraná hodnota 12,14 V

Zapaľovanie Vypnuté 
Motor Voľnobeh 
Zástrčka Zopnutá 
Nastavenie osciloskopu V DC 
Kladná svorka osciloskopu Pin 5 (žltý) 
Časová základňa 5 ms/Div. 
Rozsah 4 V/Div. 

1

3

5

2

4

6

systémom Common-Rail a v benzínových 
motoroch s priamym vstrekovaním, čiže 
tam, kde sa často stretávame s veľmi 
chudobnými zmesami. Tieto sondy treba 
monitorovať prostredníctvom diagnostickej 
skúšačky, napriek tomu, že činnosť 
základných systémov je možné skontrolovať 
aj prostre-dníctvom multimetra. Pri kontrole 
prúdu čerpacieho článku však diagnóza 
multimetrom vzhľadom na veľmi nízke 
intenzity prúdu nie je možná (štandardné 
multimetre nie sú schopné presne zmerať 
intenzitu prúdu na úrovni 1-2 mA). Takéto 
merania sú nevyhnutné v motoroch 
pracujúcich s hodnotami lambda na úrovni 
od 0,8 do 2,5.

KONTROLA PRÚDU ČERPACIEHO 
ČLÁNKU POMOCOU 
DIAGNOSTICKEJ SKÚŠAČKY 
Pomocou sériovo zapojeného 
diagnostického náradia môžeme kontrolovať 
čerpací prúd ako kladnú alebo zápornú 
hodnotu. Niektoré skúšačky môžu hodnotu 
intenzity čerpacieho prúdu hneď prepočítať 

na ekvivalent hodnoty λ. palivovej zmesi. 
Na základe kladnej alebo zápornej 
polarity môžeme určiť, či motor spaľuje 
chudobnú alebo bohatú palivovú zmes. 
V tomto príklade využijeme charakteristiku 
predstavujúcu „ekvivalent λ.” na grafe 
znázorňujúcom závislosť čerpacieho prúdu 
od hodnoty λ.

KLADNÁ HODNOTA ČERPACIEHO 

PRÚDU – CHUDOBNÁ ZMES

ZÁPORNÁ HODNOTA ČERPACIEHO 

PRÚDU – BOHATÁ ZMES

V praxi sa hodnota lambda a intenzita 
čerpacieho prúdu začínajú rýchlo 
premiestňovať smerom k záporným 
hodnotám (pri zrýchľovaní, stlačení pedálu 
akcelerácie). Pri brzdení motorom alebo 
pri náhlom odstránení nohy z pedálu plynu 
prechádza hodnota lambda a intenzita 
čerpacieho prúdu na kladnú stranu grafu 
(chudobná zmes).

HLAVNÉ PRÍČINY NESPRÁVNYCH 
SIGNÁLOV LAMBDA SONDY 
Nesprávny signál širokopásmovej lambda 
sondy môže mať veľa príčin, avšak nie 
vždy musia priamo súvisieť s poškodením 
samotnej sondy. Signál môže byť vnímaný 
ako nesprávny v dôsledku kompenzácie, 
ktorú sonda vykonáva v dôsledku obdržania 
nesprávnych signálov z iného miesta. Nižšie 
sú uvedené príklady: 
�  Nesprávne hodnoty namerané 

hmotnostným prietokomerom vzduchu 
spôsobujúce nesprávne načasovanie 
vstrekovania.

�  Problémy s palivovým čerpadlom alebo 
vstrekovačmi. 

�  Netesnosti nasávacieho systému 
(takzvaný „falošný” vzduch) . 

� Problémy so systémom zapaľovania. 
� Všeobecne zlý stav motora. 
�  Poškodenie ventilu EGR alebo jeho 

nesprávna činnosť. 

Viac technických informácií NGK nájdete 
na adrese www.tekniwiki.com

Graf znázorňujúci čerpací prúd ako funkciu hodnoty λ

Zdroj obrázkov 6 - 10: NGK/NTKPracovný cyklus a charakteristika obvodu vyhrievania

Pohľad na vnútro zástrčky na strane 
elektrickej inštalácie

Napájanie obvodu vyhrievania Odpor obvodu vyhrievania

Pohľad na zástrčku zo strany 
snímača

Obrázok 
znázorňuje 
5 vodičov 
lambda sondy 
v automobile 
s najazdenými 
cca 30 000 km

Pozor: Snímač má 5 
vodičov, ale zástrčka má až 
6 kontaktov. Dva kontakty 

sú vo vnútri navzájom spo-
jené rezistorom. V tomto 

prípade sú to kontakty 1 a 2. 
(Pozor: poloha jednotlivých 
drôtov a kontaktov v konek-

tore sa môže v závislosti 
od výrobcu a daného 

modelu automobilu líšiť, ale 
farby vodičov a ich funkcie 

sú vždy také isté).

1/2019    51



1

O D P O R Ú Č A N I A 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 
NAPÍNACEJ KLADKY

TYPICKÝ PRÍKLAD POŠKODENIA SYSTÉMU POHONU DODATOČNÝCH ZARIADENÍ 

POUŽÍVANÁ V AUTÁCH: AUDI: A4 SERIES 1, A4 SERIES 1 FL, A4 SERIES 
2,A6 SERIES 2, A6 SERIES 2 FL; ŠKODA: SUPERB; VOLKSWAGEN: BORA, 
GOLF IV, NEW BEETLE (I AND I FL), PASSAT (V AND V FL); MOTOR: 1.9 TDI, 
2.0 TDI; ČÍSLO OE: 038145278, 038145299A

NAPÍNACIA KLADKA GA354.12; AUDI, ŠKODA, VOLKSWAGEN 

PRAVDEPODOBNÉ PRÍČINY 

1.  Nesprávny uťahovací moment pri 
uťahovaní montážnej skrutky napínacej 
kladky

Odlomenie montážnej skrutky ako 
efekt jej príliš slabého utiahnutia. (č. 1) 
K poškodeniu skrutky dochádza v dôsledku 
neustáleho pohybu napínacej kladky, ktorá 
neprilieha tesne ku krytu motora. Skrutka 
je v dôsledku toho vystavená strihovému 
napätiu a nie napínaniu. Odporúčaný 
uťahovací moment je 25 Nm. 

2.  Poškodenie voľnobežnej remenice 
alternátora 

V prípade poškodenia pracuje spojka 
alternátora pri iných hodnotách acyklického 
zaťaženia než odporúča výrobca, v dôsledku 
čoho začína viacdrážkový klinový remeň 
vibrovať. Napínacia kladka GA354.12 nie je 
navrhnutá tak, aby mohla potláčať náhle 
vibrácie remeňa. Vibrácie viacdrážkového 
remeňa prispievajú k jeho nesprávnemu 
napnutiu a k prešmykovaniu na remeniciach. 
Vplyvom jeho neaxiálneho umiestnenia 
dochádza okrem toho do kontaktu 
s inými prvkami motora, napr. s krytom 
viacdrážkového klinového remeňa. 
Použitím spojky alternátora chránime pred 
poškodením nielen alternátor, ale aj iné 
komponenty systému pohonu motorového 

príslušenstva. Poškodenie spojky je príčinou 
hlasného a nerovnomerného chodu celého 
systému viacdrážkového klinového remeňa. 

3.  Poškodenie pružnej kladky kľukového 
hriadeľa 

Opisovaný model je vybavený pružnou 
kladkou. Je dobré sa preto presvedčiť, 
či jej technický stav nevyvoláva žiadne 
pochybnosti. V katalógu NTN-SNR je možné 
nájsť takúto kladku s katalógovým číslom 
DPF357.04. 

Problém s umiestnením viacdrážkového 
klinového remeňa. 
V dôsledku silných vibrácií sa môže 
viacdrážkový klinový remeň vysunúť 
mimo drážok jednotlivých remeníc 
a v extrémnych prípadoch môže dokonca 
úplne spadnúť.

RADY 
V nižšie uvedených situáciách skontrolujte 
stav spojky. 

1.  Skontrolujte činnosť viacdrážkového 
klinového remeňa, keď motor pracuje 
na voľnobehu. Ak napínacia kladka 
viditeľne netypickým spôsobom vibruje, 
vymeňte spojku. 

2.  Keď je motor vypnutý a remeň je 
zdemontovaný – k nekovovým 
náradím zastavte rotor alternátora, 
následne pretočte spojku (možné 
by malo byť pretočenie len jedným 
smerom). V opačnom prípade je spojka 
poškodená. Z demontovanej spojky je 
dobré zapísať si jej katalógové číslo, 
čo následne uľahčí prácu pri výbere 
správneho náhradného dielu. Firma 
SNR totiž len pre tu opisovaný model 
automobilu ponúka až 10 častí s rôznymi 
katalógovými číslami, v závislosti od typu 
alternátora a vybavenia vozidla, napr. 

klimatizácie. Katalógové čísla spojky sa 
v tomto prípade pohybujú v rozmedzí 
od GA754.01 do GA754.10. Na demontáž 
spojky používajte špeciálne náradie. 
Odporúčame použiť náradie firmy HAZET 
s číslom 4641-2/5. 

3.  Po skontrolovaní stavu pružnej kladky 
kľukového hriadeľa – pri studenom 
a vypnutom motore – urobte na kladke 
značku, siahajúcu od jej vonkajšej hrany 
až po náboj. Následne motor naštartujte 
a zapnite všetky funkcie využívajúce 
pohon klinovým remeňom (posilňovač 
riadenia – otáčajúc volantom, alternátor 
– zapnutím elektrických zariadení, 
kompresor – zapnutím klimatizácie). 
Motor vypnite a skontrolujte značku 
na kladke. Značka by sa mala vrátiť 
do svojej pôvodnej polohy. V opačnom 
prípade kladku vymeňte, keďže je 
pravdepodobné, že pružná vložka 
nespĺňa svoju funkciu. 

Pozor: Poruchy napínacej kladky 
GA354.12 sú najčastejšie spôsobené 
nesprávnou činnosťou spojky alternátora 
a/alebo pružnej kladky, ktorá nebola 
vymenená spolu s remeňom (obr. č. 2). 
Výrobca odporúča spojku vymeniť raz 
na 120 000 km.

Majte na pamäti, že porucha prvkov 
motorového príslušenstva vedie 
k imobilizácii vozidla, preto je preventívna 
kontrola technického stavu všetkých 
komponentov systému pri každej návšteve 
v servise veľmi dôležitá. 

www.ntn-snr.com
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 POWERTRAINi 
 NAŠE RIEŠENIAi

 ZÁRUKA SPOĽAHLIVOSTIi

#PERFORMANCEINSIDE
NTN-SNR využíva svoje skúsenosti výrobcu dielov pre 
prvomontáž pri navrhovaní a  výrobe inovatívnych riešení, 
ktoré zaručia dlhodobú spoľahlivosť vášho motora. Neustále 
zdokonaľujeme našu ponuku. Naše rozvodové zostavy 
a  systémy pohonu motorového príslušenstva sa vďaka 
spolupráci s  poprednými svetovými výrobcami automobilov 
vyznačujú najvyššou spoľahlivosťou a presnosťou. 



Motor 1.5 dCi s kódom K9K sa veľmi často 
používa v automobiloch skupiny Renault/
Nissan, kde si medzi užívateľmi získal 
veľkú popularitu. Považovaný za „ťažného 
koňa” umožňuje najazdiť veľké množstvá 
kilometrov, čo ale zároveň vyžaduje 
pravidelnú výmenu komponentov 
rozvodového systému. V tomto článku 
sa experti z firmy ContiTech PTG pokúsia 
previesť vás jednotlivými krokmi 
správnej demontáže a montáže všetkých 
komponentov rozvodového systému, 
tak aby výmena celého rozvodového 
systému v motore K9K 808 nebola spojená 
s následnými nákladnými reklamáciami 
a aby sa uskutočňovala len v presne 
určených termínoch.

MONTÁŽ:
POZOR: Vymeniť treba rozvodový remeň, 
napínaciu kladku a skrutku napínacej kladky.
1. Namontujte napínaciu kladku. Skrutku zľahka 

utiahnite prstami.

POZOR: Venujte pozornosť tomu, aby 
bolo zaistenie napínacej kladky správne 
namontované na bloku motora. (obr. 6)
2. Klinová drážka na kľukovom hriadeli sa 

nachádza na hodine 12-tej. (obr. 7)

3. Referenčná značka na ozubenom kolese 

vysokotlakového čerpadla musí byť v polohe 

znázornenej na obr. 8.

4. Namontujte upevňovací čap kľukového hriadeľa 

a upevňovací čap vačkového hriadeľa. Skontrolujte 

správnosť ich umiestnenia (bez odporu). 

5. Odskrutkujte skrutku ozubeného kolesa 

vačkového hriadeľa. (obr. 9.1)

POZOR: Nepovoľujte skrutku náboja ozubeného 
kolesa vačkového hriadeľa.
6. Povoľte zvyšné skrutky ozubeného kolesa 
vačkového hriadeľa (1 – 2 otáčky). (obr. 9.2)

7. Nasaďte rozvodový remeň, začínajúc 

od ozubeného kolesa vačkového hriadeľa. Značky 

na rozvodovom remeni sa musia svojou polohou 

zhodovať s polohou značiek na ozubených kolesách 

vačkového hriadeľa a vysokotlakového čerpadla (obr. 

10 a 11). Remeň musí byť medzi kolesami napnutý.

POZOR: Medzi značkou na ozubenom kolese 
vačkového hriadeľa a značkou na ozubenom 
kolese vysokotlakového čerpadla musí byť 
presne 19 drážok.
8. Otočením napínacej kladky proti smeru 

hodinových ručičiek  napnite rozvodový remeň, až 

kým sa ukazovateľ polohy nedostane  do dolnej 

polohy. (obr. 12) Použite imbusový kľúč 6 mm.

9. Utiahnite skrutku napínacej kladky. Uťahovací 

moment 27 Nm. (obr. 13)

10. Zaskrutkujte skrutku  ozubeného kolesa 

vačkového  hriadeľa. POZOR: Skrutky  ozubeného 

kolesa vačkového hriadeľa sa nemôžu opierať  

o konce pozdĺžnych otvorov.

11. Utiahnite skrutky ozubeného kolesa 

vačkového hriadeľa. Uťahovací moment 14 Nm. 

(obr. 14)

12. Vytiahnite upevňovacie čapy a demontujte 

blokádu zotrvačníka.

13. Kľukovým hriadeľom vykonajte dve 

otáčky v smere  hodinových ručičiek, tak aby sa 

otvor pre upevňovací čap vačkového hriadeľa 

na rozvodovom kolese dostal takmer do polohy 

umožňujúcej vloženie čapu.

14. Do bloku motora vložte upevňovací čap 

kľukového hriadeľa.

15. Otáčajte zľahka kľukovým hriadeľom, až kým 

sa kľukové rameno nedotkne upevňovacieho čapu.

16. Značka na ozubenom kolese vačkového hriadeľa 

sa musí nachádzať na 12-tej hodine. (obr. 3).

17. Vložte upevňovací čap vačkového hriadeľa. 

(obr. 5)

18. Ak sa čap nedá vložiť:
•  povoľte skrutky ozubeného kolesa vačkového 

hriadeľa

•  otáčajte maticou náboja vačkového hriadeľa, až 

kým sa nebude dať upevňovací čap vložiť

19. Klinová drážka ozubeného kolesa na hriadeli 

sa musí nachádzať na hodine 12-tej. (obr. 7)

POZOR: Značka napínacej kladky sa môže 
nachádzať v dvoch polohách.
20. Ak sa značka nachádza v hornej polohe:

•  napínaciu kladku pridržte imbusovým  

kľúčom 6 mm

•  povoľte upevňovaciu skrutku napínacej kladky

•  kladku otočte proti smeru hodinových ručičiek, 

tak aby sa značka nachádzala v strede zárezu

21. Ak sa značka nachádza v dolnej polohe:

•  napínaciu kladku pridržte imbusovým kľúčom 

6 mm

•  povoľte upevňovaciu skrutku napínacej kladky

•  kladku otočte v smere hodinových ručičiek, tak aby 

sa značka nachádzala v strede zárezu

22. Utiahnite skrutku napínacej kladky. Uťahovací 

moment 27 Nm.

23. Utiahnite skrutky ozubeného kolesa 

vačkového hriadeľa. Uťahovací moment 14 Nm.

24. Vytiahnite upevňovacie čapy.
25. Kľukovým hriadeľom vykonajte dve 

otáčky v smere hodinových ručičiek, tak aby sa 

otvor pre upevňovací čap vačkového hriadeľa 

na rozvodovom kolese dostal takmer do polohy 

umožňujúcej vloženie čapu.

26. Do bloku motora vložte upevňovací čap 

kľukového hriadeľa.

27. Otáčajte zľahka kľukovým hriadeľom, až kým 

sa kľukové rameno nedotkne upevňovacieho čapu.

28. Vložte upevňovací čap vačkového hriadeľa.

29. V prípade, že sa upevňovací čap vačkového 

hriadeľa nedá vložiť, procedúru osadzovania 

rozvodového remeňa zopakujte.

30. Namontujte dolný kryt rozvodového remeňa.

31. Namontujte blokádu zotrvačníka.
32. Namontujte remenicu kľukového hriadeľa 

a NOVÚ skrutku s rozpernou podložkou.

33. Utiahnite skrutku remenice kľukového 

hriadeľa. Uťahovací moment 120 Nm + 95˚ ± 15˚.

34. Vytiahnite upevňovacie čapy a demontujte 

blokádu zotrvačníka.

35. Vložte a zaskrutkujte tesniacu zátku. 

Uťahovací moment 20 – 25 Nm.

36. Namontujte všetky zvyšné prvky, postupujte 

v opačnom poradí ako pri ich demontáži.

37. Spustite motor, skontrolujte správnosť 

prevádzky.

38. Vykonajte skúšobnú jazdu.
39. Na štítku ContiTech zdokumentujte 

výmenu rozvodového remeňa a štítok vložte 

do motorového priestoru. (obr. 15)

VÝMENA ROZVODOVÉHO SYSTÉMU V MOTORE 1.5 DCI
(KÓD MOTORA K9K 808) V RENAULTE KANGOO II/BE BOL (PO ROKU 2012)

obr. 6
◀

obr. 8
◀

obr. 10
◀

obr. 12
◀

obr. 14
▶

obr. 7
◀

obr. 9
◀

obr. 11
◀

obr. 13
◀

obr. 15
▶

2. 
ČASŤ
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Conti
vyrába

len gumu!

To nie je lacná náhrada: 
Súpravy rozvodových reťazí s kvalitou 
OE spolu s programom 5-ročnej záruky.
Odolné a spoľahlivé. Práve z týchto dôvodov 
mechanici vyberajú rozvodové reťaze firmy ContiTech.
A nakoľko nie je možné, aby došlo k ich roztiahnutiu –
zaregistrovaným autodielňam poskytujeme 5 rokov záruky.
www.contitech.de/5

5 ROKOV
ZÁRUKA



NOVINKY V SORTIMENTE AUTOPRÍSLUŠENSTVA INTER CARS
NAŠA PONUKA PRODUKTOV AUTOPRÍSLUŠENSTVA SA NEUSTÁLE ROZRASTÁ. POZRITE SI NOVINKY, KTORÉ SME 
ZARADILI DO PREDAJA. VŠETKY PRODUKTY NÁJDETE V SIETI INTER CARS!

ALCOFORCE 

ALCOFORCE 
MASTER

Osobný alkoholtester MASTER, 
strieborný, ekonomický model, 

kalibrácia na 1 rok zadarmo

ALCOFORCE 
PROFESSIONAL

Profesionálny alkoholtester 
Professional, čierny, kalibrácia 

na 1 rok zadarmo

NAUSTKY 
ALCOFORCE 

10KS

Náhradný náustok 
k alkoholtesteru MASTER 

a PROFESSIONAL, 10 ks

MAMMOOTH

MMT A158 TYP-
CWW5

Držiak na telefón na okno pre 
smartfón, so zabudovaným 

bezdrôtovým nabíjaním, 
možnosť otáčania 360°, 

vzdialenosť medzi ramenami: 
115mm 

MMT A164 401 Bezdotyková sieťová nabíjačka 
230 V

MMT A164 403 Bezdotyková sieťová nabíjačka 
230 V

VINOVE VINOVE 
BAHRAIN ORG

Osviežovač vzduchu 
do ventilačnej mriežky auta 

v elegantnom dizajne, rodinná 
vôňa Bahrain, výdrž 3 mesiace
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VINOVE

VINOVE 
INDIANAPOLIS 

ORG

Osviežovač vzduchu 
do ventilačnej mriežky auta 

v elegantnom dizajne, pánska 
vôňa Indianapolis, výdrž 

3 mesiace

VINOVE MONZA 
ORG

Osviežovač vzduchu 
do ventilačnej mriežky auta 

v elegantnom dizajne, dámská 
vôňa Monza, výdrž 3 mesiace

WOODSON

WOODSON 
SWEDEN FIRE 

SET

Švédsky oheň je vhodný 
na použitie ako vonkajší 
sporák, horí zvnútra asi 

1 hodinu, váha 6,95 kg

WOODSON EKO 
SURVIVAL SET

Praktický a skladný pomocník 
na založenie ohňa, váha 

0,20 kg 

WOODSON EKO 
SET

Ekologické ohnisko, 
jednoduché zapálenie, 6 ks, 
obsahuje balenie zápaliek

XBLITZ

XBLITZ PURE 
SPORT

Bezdrôtové slúchadlá,  2 400 
MHz, dosah 10 m, nabíjanie cez 

microUSB, čas hovoru 8 hod, 
pohotovostný režim 180 hod, 

mikrofón a reproduktor

XBLITZ WATCH 
ME PINK

Interaktívne detské 
inteligentné hodinky 

s kamerou a GPS lokátorom, 
Watch Me - ružová farba 

(dostupné aj v modrej farbe)

XBLITZ CLASSIC

Záznamová kamera 
(1920x1080pix, 120°, microSD, 
AVI, farba: čierna, nahrávanie 
videa v slučke, 90x50x35mm)
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PATENT DIZAJNU AUTOMOBILKY ŠKODA 
Podľa webovej stránky Úradu 
priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky je patent ochranný dokument, 
ktorým dáva štát výlučné právo jeho 
majiteľovi na využívanie vynálezu počas 
určitého časového obdobia. Patenty 
sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, 
zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú 
priemyselne využiteľné. Patentovať 
sa okrem nových výrobkov, zariadení 
a technológií dajú aj chemicky vyrobené 
látky, liečivá, priemyselne produkčné 
mikroorganizmy či počítačové programy. 
Po získaní patentu má majiteľ výlučné 
právo vo vzťahu k vynálezu, ktorý je ním 
chránený a bez jeho súhlasu nesmie 
tento vynález nikto využívať. Môže však 
poskytnúť súhlas na jeho používanie iným 
osobám. 

Česká automobilka Škoda má diely 
karosérie chránené vlastníctvom patentu 
dizajnu jej jednotlivých častí. Z tohto 
titulu má spoločnosť Inter Cars v ponuke 
diely karosérie na vozidlá, ktoré sú 
chránené platným dizajnovým patentom, 
len originálne diely. Spoločnosť Inter 
Cars vykonáva svoju obchodnú činnosť 
v súlade s platnými zákonmi Slovenskej 
republiky a Európskej únie. Preto veľmi 
pozorne monitorujeme inštitúcie, ktoré 
majú na Slovensku oprávnenie starať sa 
o patenty všetkého druhu v spojitosti so 
Slovenskom či celým svetom. 

Na Slovensku je takouto Inštitúciou Úrad 
priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky. Úrad priemyselného vlastníctva 
SR (ďalej ÚPV SR) bol zriadený 1. januára 
1993 zákonom NR SR č. 2/1993 Z. z. zo 
16. decembra 1992, ktorým sa menil 
a dopĺňal Zákon Slovenskej národnej rady 
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev 
a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov. Podľa tohto zákona 
bol ÚPV SR ústredným orgánom štátnej 
správy Slovenskej republiky a zároveň 
mu tento zákon stanovil základné 
kompetencie ako je rozhodovanie 
o poskytnutí ochrany na vynálezy, dizajny, 
úžitkové vzory, topografie polovodičových 
výrobkov, ochranné známky a označenia 
pôvodu výrobkov. Úrad takto priamo 
nadviazal na prácu zaniknutého 
Federálneho úradu pre vynálezy (FÚV) so 
sídlom v Prahe. 

Podľa webovej stránky ÚPV SR: 
„V súčasnosti je Úrad priemyselného 
vlastníctva SR ústredným orgánom 
štátnej správy pre oblasť priemyselného 
vlastníctva a uvedenú úlohu plní 
na základe zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy. Vykonáva 
štátnu správu v oblasti ochrany 
vynálezov, úžitkových vzorov, topografií 
polovodičových výrobkov, dizajnov, 

ochranných známok, označení pôvod 
výrobkov a zemepisných označení 
výrobku. Vedie ústredný fond patentovej 
a známkovej dokumentácie, sprístupňuje 
ho verejnosti a pôsobí ako špecializované 
stredisko patentových informácií 
v Slovenskej republike".

Toto všetko nás zaujíma hlavne z hľadiska 
spomínanej automobilky Škoda. Keď 
ide do predaja nový model automobilu, 
ide s ním, samozrejme, ruka v ruke aj 
zalistovanie patentu a ochrany dizajnu 
na jednotlivé diely karosérie, ktoré sú 
takýmto spôsobom chránené pred výrobou 
nekvalitných neoriginálnych dielov 
karosérie. Dizajn sa s dokumentáciou 
zalistuje v databáze patentov a dizajnov 
na spomínanom Úrade priemyselného 
vlastníctva. Ochranná lehota každého 
dizajnu je minimálne 5 rokov s tým, že sa 
dá doba platnosti predĺžiť až na 25 rokov. 
Ako možno vidieť v databáze dizajnov 
Úradu priemyselného vlastníctva, ŠKODA 
AUTO vlastní platné aj neplatné dizajny.  
(Obr. 1). 

Po otvorení prvej skupiny dielov máme 
k dispozícii veľký počet informácií. Vo 
vrchnej časti nájdete informácie ako 
dátumy, popisné čísla, dátumy podania 
prihlášky či sprístupnenia zapísaného 
dizajnu.  
(Obr. 2).

Obr. 1
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Obr. 2

V spodnej časti sú informácie 
o vlastníkovi patentu alebo dizajnu a pre 
nás základná informácia o minimálnej 
dobe platnosti, respektíve maximálnej 
dobe platnosti dizajnu. 

Modely, pri ktorých je dizajn ešte 
stále v platnosti, má spoločnosť Inter 
Cars v ponuke diely karosérie iba v OE 

kvalite. Škoda prišla v priebehu rokov 
s viacerými modelmi áut, ktoré máme 
dodnes v živej pamäti, a ktoré kedysi 
kraľovali našim cestám. Stretnúť ich však 
v dnešnej premávke je skôr raritou ako 
pravidlom, a preto patent ich dizajnu nie je 
predmetom riešenia. Spomeňme modely 
Škoda 1000 MB, Škoda 100, Škoda 120 
a Škoda Favorit.

Škoda Fabia I (Hatchback, Combi, 
Praktik) a Škoda Octavia (Hatchback 
a Combi) sú na cestách stále aktívne, 
avšak platnosť ochrany dizajnu 
v ich prípade už vypršala. V prípade 
týchto modelov máme preto nielen 
diely karosérie originálnej kvality, ale 
ponúkame aj alternatívu v podobe dielov 
neoriginálnych od spoločnosti BLICK. 

ZDROJ: www.indprop.gov.skŠkoda Fabia I

Škoda 120

Škoda 100

Škoda Octavia I

Škoda Favorit

Škoda 1000
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www.denso-am.eu

Užívatelia očakávajú, že im vozidlo poskytne komfortné podmienky kedykoľvek v priebehu jazdy a za akéhokoľvek počasia. Preto sa
výrobcovia áut spoliehajú na DENSO, svetového výrobcu číslo jeden v oblasti klimatizácií, ventilácie a vykurovania. DENSO je rovnako
svetovým lídrom vo výrobe kompresorov klimatizácií s podielom viac ako 40 % v prvovýrobe. Kompresory DENSO nájdete, okrem iného,
aj v automobiloch Audi, BMW, Fiat, Mercedes, Porsche, Toyota a VW Group.

BEZKONKURENČNÁ KVALITA

•  Celosvetovo viac ako 40 % podiel 

DENSO kompresorov v OE

•  Všetky kompresory DENSO sú nové 

(žiadne repasované diely)

•  Žiadny recyklačný poplatok

•  Extrémna spoľahlivosť

•  Špecifikácii vozidla zodpovedá 

na 100 %





MANN-FILTER – pre prvú inštaláciu aj pre náhradné diely

MANN-FILTER, prémiová značka filtrov na trhu automobilových náhradných dielov, ponúka inovatívne riešenia nových náročných 
požiadaviek na filtráciu. Ako originálne vybavenie alebo v žltozelenom dizajne, pre osobné automobily, úžitkové vozidlá či pre 
použitie mimo pozemnej komunikácie: originálne výrobky MANN-FILTER v OE kvalite sa tešia dôvere po celom svete.
Vždy zvoľte originálny MANN-FILTER v 100% OE kvalite!

OriginálnyMANN-FILTER
v 100%

OE kvalite!

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Od prvého do posledného kilometra.


