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Vážení obchodní partneři,

je mi potěšením Vás pozvat ke čtení prvního 
letošního Elit magazínu. Protože jsme na 
začátku sezóny, dovolte mi popřát Vám mnoho 
zdaru v letošním roce. A nyní již k nejžhavějším 
novinkách úvodu sezóny.

Určitě už jste si všimli, že se trochu změnil náš 
elektronický katalog eCat. Některé zásadní 
změny nevidíte na první pohled, protože se 
odehrály na pozadí katalogu. Další změny na 
první pohled vidět jsou a my pevně věříme, že 
jsou všechny k lepšímu. Každopádně chceme, 
aby všechny novinky v Ecatu zajistily jediné: 
chceme Vám zásadně zjednodušit práci. 

Nemohu si dovolit Vás nepozvat na historicky 
první ROADSHOW garážového vybavení Elitu. 
Tato akce se odehraje na čtrnácti vybraných 
místech a být Vámi, určitě si ji nenechám ujít :-). 
Celá roadshow vyvrcholí velkou akcí pro zákaz-
níky Elitu, kde se nejen pobavíte, ale odnesete 
si i zajímavé dárky. Podrobnosti najdete uvnitř 
magazínu. 

Vážení přátelé,
Děkuji Vám za pozornost a těším se na brzké 
setkání.

Jaroslav Boďa
marketingový ředitel
ELIT CZ, spol. s r.o.

Pište na adresu magazin@elit.cz
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ROK 2017 OPěT PřINESL ZMěNy 
V PRáVU!
Rok 2017 přináší podnikatelům jak do pracovního, tak do soukromého života opět 
poměrně značné množství změn právních předpisů. Dnešní právní poradna zodpoví 
dotazy našich čtenářů a poté upozorní na důležité změny v zákonech.

Zeptejte se 
v Elitu

pište na
magazin@elit.cz

Na otázky odpovídá:
JUDr. Olga Sovová, Ph.D., 
advokátka, 
pobočka Mokropeská 2026, 
252 28 Černošice
e-mail: akjudrsovova@seznam.cz, 
tel.: 608 666 555

Dotaz: Jeden z mých dodavatelů dostal přípis 
od finančního úřadu, že jeho obchodní part-
ner nezaplatil daň z přidané hodnoty. Jaké 
jsou následky takového sdělení pro mne? 
Správce daně – finanční úřad (fÚ) – využil 
možnosti postupu podle § 109 zákona 
o dani z přidané hodnoty (DPH) č. 235/2004 
Sb. a  zaslal tzv. vědomostní dopis osobě, 
která přijala plnění podléhající DPH. Prak-
ticky řečeno – dodavatel dodá zboží 
a  vystaví fakturu s DPH. Odběratel zaplatí, 
avšak dodavatel daň na účet fÚ neodvede 
nebo ji zkrátí či se úmyslně dostane do situ-
ace, kdy daň nemůže zaplatit. V takovém 
případě ručí za zaplacení DPH odběratel 
a správce daně jej může k tomu vyzvat. 
fÚ nicméně musí prokázat, že odběratel 
o možnosti, že daň nebyla zaplacena, věděl, 
mohl vědět či nedbal zákonných ustano-
vení o ručení za DPH, která najde právě 
v  uvedeném § 109 zákona o DPH. Jedinou 
prevencí je vybírat si spolehlivé obchodní 
partnery. Při zahájení spolupráce s novým 
dodavatelem je velmi vhodné prověřit si na 
webových stránkách finanční správy, zda 
tu nejsou zveřejněni jako nespolehliví 
plátci daně. Pokud nastane situace, že 
obdržíte vědomostní dopis nebo jiným 
způsobem, např. v rámci daňové kontroly 
do protokolu, správce daně informuje, že 
obchodní partner nezaplatil DPH, je 

jedinou možností ihned ukončit obchodní 
spolupráci a z dosud nezaplacených faktur 
odvést DPH přímo finančnímu úřadu. Pokud 
budete muset zaplatit DPH za obchodního 
partnera, můžete ji vymáhat cestou občan-
ského práva, neboť jste splnili za jiného.

Dotaz: Naše provozovna leží na konci obce 
a  vede k ní silnice, která končí 300 metrů za 
naší provozovnou. Žádné domy či obchody 
zde již nejsou. Silnici v zimě sami uklízíme, 
protože obec její sjízdnost neudržovala pravi-
delně. V  posledních dvou měsících ale tuto 
komunikaci využívají návštěvníci obce k par-
kování a  naši zákazníci se k nám obtížně 
dostávají. Můžeme na silnici umístit závoru?
Závoru na silnici, i když má zjevně charakter 
účelové komunikace, rozhodně umístit 
nemůžete. K tomu, abyste zamezili přístup 
na obecní cestu, i když ji na své náklady 
udržujete, potřebujete především souhlas 
vlastníka, tedy obce. Rozhodně tento způ-
sob nakládání s obecní cestou musí projed-
nat rada obce nebo zastupitelstvo a uzavřít 
s vámi písemnou smlouvu. Nejvyšší správní 
soud se zabýval podobným případem ve 
svém rozhodnutí čj. 10 As 58/2015 
(dostupné na www.nssoud.cz) a dospěl 
k závěru, že neoprávněné umístění závory 
na veřejnou komunikaci nejen že platně 
neomezí přístup dalších osob, ale může 

být i přestupkem podle zákona o pozem-
ních komunikacích. Toto může nastat 
zejména za situace, kdy komunikace byla 
před umístěním závory veřejností využí-
vána. Dokonce ani vlastník nemůže zamezit 
přístup na svou cestu, pokud byla předtím 
veřejně využívaná. Jednejte proto s vlastní-
kem, aby zajistil instalaci zákazu stání 
a  upozornění, že nejde o parkoviště, a pří-
padně zajistil kontroly obecní policií nebo 
Policií ČR.

Dotaz: V lednu a únoru každého roku účtárny 
našich partnerů požadují písemné potvrzení 
toho, že jsme ještě nehradili některé faktury. 
Nemáme s tím problém, až na jednoho doda-
vatele, kde dodávka byla opožděná a ještě 
došlo menší množství zboží, než jsme objed-
nali. Musíme potvrdit, že jim dlužíme za 
fakturu?
Pro účely účetní závěrky za uplynulý rok si 
většina obchodních firem vypracovává sou-
pis dosud neuhrazených faktur – pohle-
dávky za zákazníky nebo vlastní závazky, 
které mají uhradit dodavatelům. Tyto 
inventury pohledávek si často i obchodní 
partneři navzájem odsouhlasují. Podpis 
prohlášení, že podnikatel uznává, že dluží 
za dodávku či službu a má nezaplacenou 
fakturu, je však z pohledu práva uznáním 
závazku. Pokud tedy obchodní partner 
nedodržel sjednané podmínky objednávky 
či smlouvy, rozhodně žádné pohledávky 
nezaplacených faktur nepotvrzujte. Potvr-
zení závazku provádějte vždy obezřetně 
a  pouze u faktur, kde není pochybnost 
o tom, že veškerá plnění proběhla dle sjed-
naných podmínek. Problematické může být 
i  to, že někdy je takové potvrzení směřo-
váno na účtárnu nebo oddělení firmy, které 
smlouvu či objednávku zajišťovalo. Jednání 
zaměstnance firmu zavazuje, a proto by 
vždy uznání závazku a potvrzení, že exis-
tuje dluh za nezaplacenou fakturu, měl pro-
vádět statutární orgán společnosti nebo 
podnikatel – fyzická osoba – osobně. 

Změny soukromého práva
Teprve před třemi lety (1. ledna 2014) 
nabyly účinnosti klíčové zákony soukro-
mého práva, a to občanský zákoník (zákon 
č. 89/2012 Sb., OZ) a zákon o obchodních 
korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., ZOK). 
V  praxi však vznikly nejasnosti s výkladem 
a  použitím zákonů ve zdánlivě běžných 
situacích. Proto koncem roku 2016 byly oba 
zákony novelizovány. 

Novela OZ pod číslem 460/2016 Sb. přinesla 
úpravu ustanovení, které v praxi přinášelo 
největší problém, a to řešení otázky, zda 
plná moc k zastoupení společníka na valné 
hromadě společnosti musí mít formu notář-
ského zápisu v těch případech, kdy průběh 
valné hromady musí být osvědčen notářem. 
V praxi šlo například o situace, kdy jeden ze 
společníků žil v zahraničí a nemohl nebo se 
nechtěl valné hromady zúčastnit. Sepsání 
plné moci ve formě notářského zápisu 
mohlo být velmi složité. Novelizace OZ 
umožňuje, aby plná moc byla sepsána 
v  obvyklé formě s ověřeným podpisem 
zmocnitele – společníka. 

Pro ty, kteří mají na pozemku tzv. liniovou 
stavbu, kterou je např. vodovod, kanalizace 
či elektrické vedení, bude jistě zajímavé, že 
tyto stavby nemohou být součástí pozemku. 
Zároveň je zrušeno předkupní právo vlast-
níka liniové stavby k pozemkům, přes něž 
stavba vede.

Od 1. ledna 2018 se do občanského práva 
opět vrací předkupní právo spoluvlast-
níků nemovitosti. Pokud tedy někdo bude 
chtít prodat nebo darovat svou část nemo-
vitosti jiné osobě, než je manžel, souroze-
nec, dítě či jiná osoba blízká, musí ji vždy 
přednostně nabídnout ostatním spoluvlast-
níkům. Pokud tak neučiní, je to velké riziko 

pro nového majitele. Spoluvlastník se totiž 
může domáhat i soudní cestou, aby mu 
nový majitel podíl na nemovitosti odprodal 
za cenu, za kterou jej koupil. 

Pro soukromý život je vhodné připomenout, 
že OZ nově umožňuje, aby vyživovaná 
osoba požadovala při nezaplacení výživ-
ného též úrok z prodlení. 

Novelizace ZOK s účinností od 14. 1. 2017 
(zákonem č. 458/2016 Sb.) se vrací k někte-
rým, již osvědčeným modelům fungování 
dozorčích rad velkých společností. ZOK nyní 
stanoví nejnižší počet členů dozorčí rady, 
což jsou tři osoby. Má-li společnost více než 
500 zaměstnanců, pak jednu třetinu členů 
dozorčí rady volí zaměstnanci, kteří také 
mohou jimi zvolenou osobu odvolat. Pokud 
velké společnosti nemají v současné době 
člena dozorčí rady za zaměstnance, musí 
upravit stanovy a provést změny v dozorčí 
radě do dvou let, tedy do ledna 2019. Toto 
ustanovení se týká především akciových 
společností, avšak v případě, že si společ-
nost s ručením omezeným zřídila dozorčí 
radu, vztahují se daná pravidla i na ni.  

V této souvislosti nám přišel také dotaz od 
čtenáře:
Jsme společnost s ručením omezeným a máme 
tři společníky se stejnými podíly. Na jednoho 

z nich, který ve firmě pracuje i jako zaměstna-
nec, byla uvalena exekuce. Může se tato sku-
tečnost dotknout i naší společnosti? 
Exekuce se společnosti určitě dotkne, pro-
tože i bez ohledu na to, zda společník je 
zároveň zaměstnancem nebo jednatelem 
společnosti, je vždy vedena exekuce na 
jeho obchodní podíl. Zbylým společníkům 
lze doporučit, aby zvážili, zda tento 
obchodní podíl nekoupí, a tím zabrání jeho 
prodeji třetí osobě. V každém případě je 
vhodné kontaktovat exekutora a projednat 
s ním možnosti dalšího postupu. Exekuce na 
obchodní podíl sice nebrání činnosti spo-
lečnosti, avšak vzhledem k tomu, že se zapi-
suje do veřejného rejstříku, obchodní part-
neři mohou být zneklidnění a například 
trvat na okamžitých platbách za dodávky. 
Proto je vhodné takovou situaci co nejrych-
leji řešit.

Právní poradna přeje čtenářům úspěšný 
start do roku 2017 a těší se na další setkání.
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FOR EVERY BIKE.
FOR EVERY DAY.

Více než 50 let zkušeností a široký sortiment brzdových kotoučů a destiček pro všechny typy 
motocyklů, od cestovních po enduro a skútry. Brembo je perfektní řešení pro každý den.

Oficiální dovozce: ELIT - www.elit.cz - www.elit.sk

moto.brembo.com 
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VODNí ČERPADLA SALERI –
ITALSKá PRéMIOVá OE KVALITA
Saleri Italo SpA dnes patří mezi světové technologické lídry specializující se na vývoj, 
výzkum, design a výrobu vodních čerpadel, jež dodává do největších světových automo-
bilek. Italské Saleri je výrobce, který více než 75 let představuje naprostou špičku na poli 
technologického vývoje, technických inovací a nových řešení v oblasti vodních čerpadel. 
Veškeré vyrobené díly přitom pocházejí ze stejné výrobní linky pro OE, ale i aftermarket.

NOVINKy V SORTIMENTU ELIT MOTO

MOtO

BREMBO 
Pro nadcházející sezónu je od italského 
výrobce připravená nová sintrovaná směs 
LA pro použití převážně na silnici. Směs 
vychází z již nabízených směsí SA a SC a čás-
tečně kombinuje vlastnosti obou. Má vyni-
kající brzdný výkon, stabilitu a zároveň 
výborný kilometrový nájezd.
Směs s označením LA (např. BRM 07BB03LA) 
obsáhne přibližně 6 000 aplikací a je určená 
pro cestovní endura, sportovní a cestovní 
motocykly. Snadno ji lze rozeznat od ostat-
ních směsí Brembo díky bílému zbarvení. 

BREMBO Racing
Nově naleznete v naší nabídce speciální pro-
dukty Brembo Racing určené především pro 
závodní účely. K dispozici budou spojkové 
pumpy, přední a zadní brzdové pumpy, 
závodní brzdové kotouče a destičky, axiální 
i  radiální brzdové čelisti a samozřejmě 
i  náhradní díly jako samostatné páčky, 
odvzdušňovací šrouby, nádobky, čepy apod.
Všechny tyto produkty naleznete v eCatu 
v univerzálních dílech pro motocykly, kde je 
přímo strom Brembo Racing.

DOMINO
Stávající širokou nabídku motocyklových 
gripů obohatí známý italský výrobce 
DOMINO. K dostání boudou gripy pro sil-
niční a offroadové motocykly, skútry a čtyř-
kolky. Vše naleznete v eCatu u jednotlivých 
typů motocyklů v doplňcích nebo i v univer-
zálních dílech u ovládání.

WRP
U italského dodavatele WRP došlo k výraz-
nému rozšíření sortimentu především pro 
silniční motocykly. Jako náhradu japon-
ského dodavatele Tourmax jsme zvolili kva-
litní díly od WRP. Jedná se o opravné sady 
předních a zadních brzdových pump, 
opravné sady brzdičů. Pro přední vidlice 
jsou k dispozici samotné prachovky nebo 
sady simerinků a prachovek a pro kompletní 
opravu je určena sada pro obě vidlice, která 
obsahuje stírátka, pružinky a těsnění.
Produkty naleznete v eCatu u jednotlivých 
typů motocyklů.

MOTIP
O produkty českého výrobce jsme rozšířili 
nabídku motocyklové kosmetiky a chemie. 
Za příznivé ceny naleznete v eCatu čisticí 
a  mazací spreje na řetěz, impregnační sprej 
na motooblečení a různé čisticí a lešticí pří-
pravky pro motocykly. 

Úspora paliva díky použití OE 
technologie
Hlavní cíle standardů Euro 6 (2014) (optimali-
zace výkonu, snižování spotřeby a emisí CO2) 
mohou být dosaženy i při využití „tradičních“ 
mechanických vodních čerpadel, ale jen když 
jde o kvalitní produkty. Hlavním bodem pro 
zajištění nejvyšších výkonových schopností 
motoru, společně se snižováním spotřeby 
a  emisí, je záruka co nejefektivnějšího 
spalování. 
A jak toho lze dosáhnout? Přímým zásahem do 
řízení teploty ve spalovací komoře, zajištěním 
průtokové rychlosti, která vždy souhlasí 
s  původním návrhem. Proto musí být mimo-
řádná pozornost věnována rotoru vodního čer-
padla, který musí přesně reprodukovat stejný 
materiál, stejnou geometrii a stejné tolerance 
jako díly pro OE. Inženýři pracující ve firmě 
Saleri využívají rozsáhlý software pro demon-
straci toho, jak může geometrie břitu a spirály 
podstatně ovlivnit průtočnou rychlost čerpa-
dla snížením oblasti recirkulace a důsledným 
zlepšováním chladicích schopností vlastního 
čerpadla. Rovněž bylo ověřeno, že neúčinné 
řízení teploty spalovací komory v důsledku 
špatně pracujícího vodního čerpadla dokáže 
zvýšit spotřebu paliva až o 3–4 %. V důsledku 
toho je pouze krátkozrakým názorem, že čer-
padla z prvovýbavy mohou být nahrazena bez 

Mezi nejvýznamnější zákazníky Saleri patří: Alfa Romeo – Aston Martin – Audi – BMW – 
Daimler-Mercedes – FERRARI – Fiat – Ford – General Motors – Lombardini – MASERATI

•   Vodní čerpadla Saleri pokrývají 85 % výrobních potřeb BMW.
•    V roce 2016 Saleri pokrylo více než 8 % výrobních potřeb pro AUDI.
•   Saleri vyrábí 500 000 ks vodních čerpadel ročně pro General Motors.
•   V roce 2017 Saleri zahájí sériovou výrobu vodních čerpadel pro Mercedes-Benz

jakýchkoliv následků čerpadly neodpovídají-
cími kvalitě pro OE. Neoptimalizovaný proces 
spalování by totiž vedl ke značně zvýšené spo-
třebě a ke zvýšení množství emisí, protože 
motor by pracoval za neefektivních podmínek. 
Proto se peníze ušetřené při volbě standard-
ního čerpadla místo čerpadla vyhovujícího 
požadavkům kvality pro OE ztrácejí již od prv-
ního tankování vozidla.

Všichni ti, co si stále myslí, že vodní čerpadla 
jsou pouze druhořadým produktem v kon-
strukci motorových vozidel, se mýlí. Vodní čer-
padla se stala v posledních několika letech kri-
tickou částí na straně motoru, která dokáže 
ovlivnit výkonové schopnosti motoru a sou-
časně snižuje spotřebu a emise CO2.

Spolupráce s BMW nebo Fordem patří ke 
strategickým partnerstvím
Na konci osmdesátých let se stala automo-
bilka ford prvním OE zákazníkem Saleri. 
Další významná spolupráce, tentokráte 
s automobilkou BMW, začala v devadesátých 
letech a postupně se vyvinula do velmi 
solidního strategického partnerství, které 
vede náročného německého výrobce auto-
mobilů k nákupu prémiových vodních čer-
padel především od výrobce Saleri. Poslední 
nová kooperace je z července 2012, kdy bylo 
Saleri homologováno Mercedesem jako 
budoucí dodavatel vodních čerpadel, a to 
díky provedenému intenzivnímu auditu kva-
lity výroby.

V průběhu posledních 10 let Saleri navázalo 
spolupráci s několika dalšími evropskými 
výrobci automobilů, se kterými vyvinulo 
řadu inovativních variabilních vodních čer-
padel nové generace, která nejen zajišťují 
správné chlazení na motoru, ale také kont-
rolu nad chladicím účinkem, který pomáhá 
snížit emise. Na vysokou kvalitu spoléhá 
také řada automobilek – proto značka SALERI 
nabízí skutečný originál, jehož kvalita nemá 
v aftermarketu opravdovou konkurenci! 

ZKUŠENOSTI Z OE 
PRO AFTERMARKET
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KLUZNá LOŽISKA KOLBENSCHMIDT (KS) – 
PROVěřENá NěMECKá KVALITA 
Kluzná ložiska se používají skoro u všech pohyblivých navzájem spojených částí motoru, 
jako je například ventilový a klikový pohon. Kluzná ložiska jsou potřebná jako náhradní 
díly převážně v rámci oprav motorů. Kluzná ložiska se používají převážně u ložisek ve 
spalovacím motoru, která jsou mazaná tlakovým olejem. Kluzná ložiska se vyznačují 
dlouhou životností a ve většině případů snadnou výměnou. Kluzná ložiska KS jsou vyví-
jena a vyráběna podle přísných požadavků na kvalitu výrobců motorů. 

firma Kolbenschmidt je dodavatelem původ-
ního vybavení kluzných ložisek všech reno-

movaných výrobců vozidel na světě. Motor 
Service nabízí širokou paletu výrobků asijského 
a evropského trhu zahrnující více než 4 100 růz-
ných kluzných ložisek KS pro více než 50 000 
typů motoru. Velká část nabízených kluzných 
ložisek KS je nabízena nejen ve standardních, 
ale také v mnoha nadměrných velikostech.

Výrobní program kluzných ložisek 
Kolbenschmidt
• pánve kluzných a lícovaných ložisek v růz-

ných materiálových provedeních
• axiální podložky pro axiální uchycení kliko-

vého hřídele
• pánve naprašovaných ložisek pro nejvyšší 

zatížení
• ložisková pouzdra pro vačkové a vedlejší 

hřídele
• ojnicová pouzdra (semifinished) 

1. Pánve kluzného ložiska jsou používány jako ojniční a také jako hlavní ložiska. Jsou vyrobeny jako tenkostěnná ložiska s dvoukolovou pánví  2. Sdružená ložiska 
mají ocelový hřbet, na který je naplátován ložiskový kov, většinou hliník s příměsí cínu a mědi  3. U ložisek z trojího materiálu je ložiskový kov (bronz) na ocelový 
hřbet naléván nebo nanášen spékáním  4. Kluzná ložiska s rozprášenou kluznou vrstvou se používají u všech moderních dieselových motorů, u kterých je kvůli 
vysokému výkonu motoru dosaženo meze zatížení obvyklých ložisek z dvojího nebo trojího materiálu  5. Pánve kluzného ložiska bez fixačních výčnělků usnadňují 
strojovou montáž motorů u výrobce. Pro správnou funkci ložiska nejsou fixační výčnělky potřebné  6. Ložisková pouzdra pro ojnice jsou tzv. semifinished, to zna-
mená, že po vlisování do ojnic musí být ještě opracována na jmenovitý rozměr

NOVé ZOBRAZOVáNí SKLADOVé 
DOSTUPNOSTI AUTOSKEL AGC V ECATU 
A POSLEDNí INOVACE TOHOTO 
DODAVATELE
Společnost AGC Automotive Replacement Glass je dlouholetým dodavatelem autoskel do 
distribuční sítě společnosti ELIT CZ s cílem zvyšovat kvalitu služeb pro zákazníky. Jednou 
ze změn, které v poslední době proběhly, je online zobrazování skladové dostupnosti 
autoskel AGC v elektronickém katalogu eCat.  

Nové zobrazování aktuálního stavu skladových 
zásob autoskel AGC nahradilo původní zasta-

ralé. Nyní je tedy možné zjistit, kdy bude konkrétní 
autosklo AGC dodáno.
Pokud aktuálně kliknete u položky na „ověřit 
dostupnost“, zobrazí se vám jedna z následujících 
informací:
• „objednávka do 16:00 = dodávka do 24 h“ 

– dodání následující den ve standardním čase 
vašeho závozu,

• „objednávka do 16:00 = dodávka do 48 h“ 
– dodání do 48 h ve standardním čase vašeho 
závozu,

• „tato položka není skladem. Prosím kontak-
tujte svého prodejního poradce pro bližší 
informace.“.

Věříme, že nově zobrazované přesné informace 
o dostupnosti autoskel AGC vám pomůžou při vaší 
práci.

Inovace: ADAS
AGC Automotive Replacement Glass čelilo 
v roce 2016 jedné z největších výzev v odvětví 
náhradních skel pro automobily, kterým byl 
rychlý rozvoj ADAS (Advanced Driver Assis-
tance System = pokročilý systém pro podporu 
řízení) v nových automobilech. Jakožto jed-
nička na trhu OEM společnost AGC vyvinula 
obrovské úsilí a vynaložila nemalé finanční 
prostředky, aby mohla na tyto změny ade-
kvátně reagovat a připravit se na budoucí roz-
voj ADAS.
S ohledem na to, že pro ADAS nejsou k dispo-
zici žádné průmyslové normy, se společnost 
AGC rozhodla vypracovat pro náhradní čelní 

skla automobilů vlastní program shody 
s ADAS, který zahrnuje celý výrobní proces. 
 Čelní skla „ADAS“ vyráběná AGC procházejí 
prvním testováním kvality již ve fázi vývoje. 
Následuje náročné testování čelních skel 
v průběhu výroby, kdy se sleduje, zda skla spl-
ňují kritické parametry. Tyto specifikace zajiš-
ťují, že čelní skla AGC stoprocentně splňují 
požadavky ADAS aplikací – jedná se zejména 
o aplikace, jako jsou kamery a LiDAR (detekce 
světla a měření vzdálenosti), u kterých jsou 
systémy vidění umístěny hned za čelním 
sklem.
Kvalitativní specifikace pro zónu kamery odpo-
vídají i nejpřísnějším požadavkům OEM. Pro 

svoji správnou funkčnost musí být každé sklo 
s kamerou kalibrováno. Při instalaci skla AGC si 
můžete být jisti, že nabízíte vysoce kvalitní pro-
dukt a zvyšujete bezpečnost zákazníků. 

1
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ECAT – HLEDEJTE UNIVERZáLNí 
ELEKTRODíLy RyCHLEJI
Sekce „Elektroinstalace“ ve stromu univerzálních dílů v eCatu prochází neustálým vývo-
jem a zdokonalováním a zahrnuje již množství zajímavých položek. Možná jste dosud ani 
netušili, že některé z nich ELIT vůbec nabízí. Proto se snažíme věnovat péči tomu, abychom 
vaše vyhledávání v eCatu co nejvíce zpříjemnili a zjednodušili.

Žárovky – hledejte podle značky, typu, 
patice...
Jedním z nejčastěji poptávaných univerzál-
ních elektrodílů jsou přirozeně žárovky. 
Bohatá nabídka různých variant vede u někte-
rých nejběžnějších typů k tomu, že je v koneč-
ném důsledku velmi těžké se zorientovat 
a vybrat přesně to, co potřebujete. Na rozdíl 
od velké části konkurentů vás eCat nenechá 
tápat před seznamem padesáti žárovek jed-
noho typu v různých variantách. Nabízí mož-
nost dále omezit výběr a rychleji se dopraco-
vat přesně k tomu, co hledáte (žárovky s vyšší 
svítivostí, delší životností, rally/offroad…) – 
viz obr. 1. 

Především u drobnějších žárovek do interiéru 
je velice oblíbený i druhý způsob vyhledávání 
– podle patice. Příjemným doplněním je 
i možnost hned na začátku omezit výběr jen 
na žárovky jednoho dodavatele a vybírat tak 
v rámci sortimentu vaší oblíbené značky.

Autobaterie, ale i malé baterie do 
ovladačů...
Do větve „Baterie“, která je zaměřena pri-
márně na autobaterie, bylo doplněno oddě-
lení „Baterie do spotřebičů“. Zde jsou pře-
hledně rozděleny baterie do různých přístrojů 
a zařízení podle typu (knoflíkové, tužkové, 
monočlánky atd.) – obr. 2. Pro zajímavost – 
knoflíkové baterie lze dohledat také přímo 
vložením jejich označení (CR2016, CR2032) do 
vyhledávacího pole v eCatu. 

Ložiska do startérů a alternátorů – hle-
dejte dle typu nebo rozměrů...
Ložiska jsou tříděna podle obecně známých 
označení (6003, 6202…) a rozměrů (vnitřní 
průměr, vnější průměr…) – viz obr. 3. Kromě 
vyhledávání přes strom univerzálních dílů je 
možné se k požadovanému ložisku dostat 
rovněž přímo, a to zadáním rozměrů nebo 
označení ve správném formátu do vyhledáva-
cího pole v eCatu. Pro úspěšné dohledání 
podle rozměrů je nutné zadat je ve formátu: 
vnitřní průměr x vnější průměr x tloušťka 
(9 x 26 x 8) – obr. 4. Vyhledávání podle typu 
probíhá s využitím výrazů „LOZISKO 6002“, 
„LOZISKO 607“ a podobně.

V sekci „Elektroinstalace“ dále najdete:
• houkačky,
• relé – rozdělena podle typu (spínací, rozpí-

nací, zpožďovací, časové, žhavicí...) a dopl-
něna o schémata zapojení,

• spínače – roztříděné podle typů (otočné, 
kolébkové, tahové…),

• spínací skříňky – v sekci „Doporučujeme“ 
mají navázány náhradní klíče,

• pojistky, 

• kontrolky,
• zásuvky a zástrčky – do interiéru (zapa-

lovač), k tažnému zařízení. U druhé sku-
piny navíc doplněny o redukce (7 na 13, 
resp. 13 na 7 pólů) a  testery zásuvek. 

Sekce „Doporučujeme“ je zde opět vyu-
žita k zobrazení protikusu, příp. doplňko-
vého příslušenství (těsnění) – viz obr. 5.

Instalační elektromateriál, který běžně 
potřebujete...
Velkou skupinu rozličného elektroinstalač-
ního materiálu obsahuje větev „Instalace“. 
Jsou zde zahrnuty:
• kabelová oka – dohledatelná podle prů-

řezu vodiče, popř. typu (prstencová, 
vidlicová),

• kabely – třídění podle počtu vodičů nebo 
typu (k reproduktorům, ADR kabely…),

• kontakty – podobně jako kabelová oka 
rozděleny podle průřezu, resp. typu 
(objímky, spojky, zástrčky),

• konektory – seřazené podle počtu pólů 
(1–23pólové). Zde stojí za povšimnutí 
sekce „Doporučujeme“ v pravé části obra-
zovky. Ta u každého konektoru zobrazuje 
jeho „protikus“ (samec vs. samice), příp. 
i další související příslušenství jako piny, 
těsnění apod. (obr. 6),

• smršťovací bužírky – dohledatelné 
podle původního průměru, průměru po 
smrštění a  smršťovacího poměru (2 : 1, 
3 : 1),

• gumové průchodky,
• gumové záslepky,
• stahovací pásky,
• kabelové svorky. 

1

2

3

4

5 6

Ústí nad Orlicí, Klatovy, Písek
45, 46, 47 – ano, v roce 25. výročí Elitu na českém trhu se blížíme ke kulaté padesátce pobo-
ček. Stihne ELIT 50. pobočku ještě letos? Nechte se překvapit. Zákazníkům v Ústí nad Orlicí, 
Klatovech a písku v každém případě přejeme, ať se jim v nových pobočkách líbí.

ÚSTí NAD ORLICí  |  KLATOVy  |  PíSEK

Otevírací dOba:
Pondělí–pátek  8–18 hodin
Sobota  8–12 hodin

Otevírací dOba:
Pondělí–pátek  8–18 hodin
Sobota  8–12 hodin

adresa pObOčky:
Vrcovická 2230
397 01 Písek

adresa pObOčky:
Tyršova 46
339 01 Klatovy

PÍSEK

KlAtOVY

Ústí nad Orlicí

Klatovy

Písek

Otevírací dOba:
Pondělí–pátek  8–18 hodin
Sobota  8–12 hodin

adresa pObOčky:
Na Bělisku 1227
562 01 Ústí nad Orlicí

ÚStÍ nAd OrlicÍ
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DENSO IRIDIUM TT – VýKON 
A ŽIVOTNOST V JEDNé SVíČCE!
Společnost DENSO, jeden z předních světových výrobců automobilových dílů a lídr ve 
výzkumu a inovacích zapalovacích svíček, představuje novou zapalovací svíčku Iridium TT 
vybavenou středovou elektrodou s nejmenším průměrem na světě o hodnotě 0,4 mm 
a zemnicí elektrodou o průměru 0,7 mm. Díky tomu má svíčka Iridium TT silnější jiskru, 
která umožňuje dokonalejší spalování směsi, což má zásadní vliv na celkový chod motoru 
a spotřebu paliva. Navíc v kombinaci s technologií Twin Tip (TT) přináší výrazně prodlou-
ženou životnost až na 120 000 km.

Výhoda pro prodejce!
Konsolidovaná řada = menší skladové zásoby
Iridium TT – 19 položek = 85 % vozového 
parku
Nickel TT – 16 položek = 71 % vozového parku
Dohromady 35 položek pokrývá 89 % 
vozového parku!

Konsolidovaná řada 19 produktových čísel 
Iridium TT pokrývá až 87 % vozového parku 

a společně s již dříve představenou řadou Nic-
kel TT vytváří ideální kombinaci nabídky stan-
dardních i prémiových zapalovacích svíček.

Výjimečná iridiová elektroda
Svíčka Iridium TT je unikátní svou nejmenší cent-
rální iridiovou elektrodou o průměru 0,4 mm, 
která je patentovaným řešením DENSO, a tudíž je 
DENSO v současné době jediným výrobcem, 
který takto malou iridiovou elektrodu nabízí. 
Dalším patentem DENSO je i samotný materiál, 
ze kterého je elektroda vyrobena. Jedná se 
o kvalitní slitinu iridia a rhodia s dosud nejvyšším 
možným podílem iridia. Navíc uchycení elek-
trody je řešeno 360laserovým svárem, který lépe 
odolává opotřebení a oxidaci a napomáhá rov-
noměrnému rozptýlení jiskry. Tento zůsob sva-
řování je také chráněným řešením DENSO.
Díky těmto technologickým postupům a inova-
cím je malá iridiová elektroda schopna 

generovat velmi koncentrovanou jiskru, která 
podporuje snadné zapalování a následně doko-
nalé spalování palivové směsi, navíc při potřebě 
nižšího vstupního napětí, čímž klade i menší 
nároky na alternátor. 

Technologie Twin Tip
Technologie Twin Tip (TT) vychází z již dříve 
představené a patentované technologie SIP 
(Super Ignition Plug), která se zakládá na dvou 
elektrodách jehlového typu. Tento princip 
umožňuje rovnoměrný rozptyl zapalování a tím 
dokonalé a efektivní spalování směsi paliva. 
Tato zvýšená schopnost spalování dovoluje jis-
kře po vznícení expandovat výrazně rychleji 
a tím optimalizovat výkon a spotřebu paliva.
Díky tomu, že jsou obě dvě elektrody jehlového 
typu, dochází k menším tepelným ztrátám při 
zapalování a také jsou elektrody méně náchylné 
na zanesení a korozi. Tím se výrazně prodlužuje 
životnost samotné svíčky.

Iridium TT
Svíčka Iridium TT dokonale kombinuje výhody 

nejmenší iridiové elektrody a technologie Twin 
Tip. Díky tomu vám nyní může Denso nabídnout 
perfektní zapalovací svíčku, která má výborné 
zapalovací schopnosti a nesrovnatelně delší 
životnost. 
Svíčka Iridium TT je díky silně koncentrované 
jiskře a následně její výborné distribuci 
umožňující snadné zapálení i chudších směsí 
doporučována také pro vozy s LPG a CNG!
Díky těmto nesporným vlastnostem je Iridium 
TT vhodnou alternativou k prémiovým OE svíč-
kám a  skvěle se doplňuje s již dříve představe-
nou řadou Nickel TT, zaměřenou spíše na starší 
vozy a cenově orientovaného zákazníka.
Společně tak Ni TT a IR TT vytvářejí ideální kom-
binaci nabídky standardních a prémiových zapa-
lovacích svíček.

Nickel TT
Svíčky Nickel TT byly představeny v roce 2010 
a byly vůbec prvními svíčkami s tenkými elektro-
dami vyrobenými bez použití drahých kovů. 
Jsou vybaveny niklovými středovými a zemni-
cími elektrodami o průměru 1,5 mm, který je 
menší než u svíček standardního typu. Díky této 
vlastnosti mají svíčky DENSO Nickel TT vyšší 
výkon a  zajišťují účinnější zapalování směsi 
vzduchu a  paliva v porovnání se standardní 
svíčkou.
Co se týká zapalovacích vlastností, jsou svíčky 
Nickel TT shodné s platinovými svíčkami a umož-
ňují snížení spotřeby paliva. Úspory je dosaženo 
díky úplnému spálení směsi ve válci při součas-
ném zvýšení výkonu motoru.

Jak najít vhodnou svíčku TT v ELIT eCat ?
Nejlepší je hledat svíčku přímo dle konkrétního 
modelu vozidla a následně v sekci „Zapalování / 
žhavicí zařízení“ a dále v sekci „Zapalovací 
svíčka“, kde je u konkrétního modelu možné 
vidět doplňující infor-
mace přímo k  dané 
svíčce pro tuto aplikaci.

UFI FILTERS: NOVá GENERACE 
FILTRACE NAFTy
Moderní vznětové motory se musí potýkat mimo jiné s novými 
druhy paliv, které potenciálně přináší řadu problémů.

UFI Filters S.p.A. bylo založeno již v roce 1972 a v současné době patří mezi přední světové výrobce filtračních technologií. Nabízí řešení pro řadu 
odvětví – od automobilového průmyslu, letecké a námořní dopravy až po specializované průmyslové a unikátní hydraulické aplikace. 
UFI Filters je známé pro svá inovativní řešení a jeho výrobky a know-how lze nalézt ve všem od závodních vozidel ferrari nebo jiných týmů 
formule 1 až po evropskou vesmírnou družici ExoMars. UFI Filters dodává široký sortiment olejových, vzduchových, palivových, kabinových 
a hydraulických filtrů pro automobilový průmysl, přičemž spolupracuje téměř se všemi výrobci osobních vozidel, motocyklů, ale i užitkových, 
nákladních a zemědělských vozidel. V prvovýrobě je UfI celosvětově jedním z největších dodavatelů olejových filtrů a světovým lídrem v oblasti 
dieselových filtrů. Svou nabídkou pro aftermarket pokrývá UfI přibližně 96 % evropského vozového parku. Jako jedna z prvních italských 
společností identifikovalo UfI růstové příležitosti na Dálném východě. Dnes má UfI filters 15 výrobních závodů a zaměstnává kolem 4 000 lidí 
ve 12 zemích. V jeho výzkumných laboratořích (Innovation Center) v Itálii a Číně pracuje 180 inženýrů a UfI drží 114 světových patentů. Jakožto 
společnost zaměřená na výzkum a inovace investuje UfI každoročně přes 5 % svých příjmů do výzkumu a vývoje.

Hlavní problémy mohou vyvstat z důvodů:
• přítomnosti vody v palivu,
• přítomnosti biosložek v palivu,
•  nižšího obsahu síry v palivu, který má za násle-

dek větší tvorbu bakterií.
-> Výsledkem je tvorba kalů, které ucpávají filtr.

řešení – naftový filtr 26.052.00 od UFI Filters
filtr nafty je klíčovým prvkem pro dobrou 
údržbu a provoz moderních aut se vznětovými 
motory, protože se ví, že přítomnost vody 
v  palivu je obzvláště škodlivá pro vstřikovače 
pracující s  extrémně vysokými tlaky. Z toho 
důvodu doporučuje UfI filters jakožto celosvě-
tový lídr ve výrobě filtrů pro Original Equip-
ment (OEM), Original Equipment Supplier Parts 
(OES) a aftermarket vždy používat originální, 
patentované výrobky s garancí. 

Klíčové unikátní parametry:
• Separační kapacita více než 95% odloučení 

vody z nafty podle ISO 16332.

• Vysoká účinnost filtrace: pro částice až do 4 μm.
• 100% ekologicky šetrný: vyrobený z recyklova-

telných materiálů.
• Udržuje neměnnou filtrační kapacitu po dlou-

hou dobu životnosti.
• Hloubková filtrace se stupňovitou pórozitou.
• Odloučení vody z paliva díky principu koalescence.

Koalescence – výzkumné laboratoře UfI filters 
vyvinuly filtrační materiál z umělých vláken slo-
žený z polymerů, který díky stupňovité pórozitě 
materiálu vytváří hloubkový filtrační efekt. Díky 
tomuto principu „koalescence“ (pozn.: spojování 
kapek emulgované látky do spojité fáze vlivem 
molekulární přitažlivosti) se z částic vody rozptý-
lených v emulzi nafty stávají větší kapky, které 
jsou následně z nafty odloučeny a padají do dna 
filtru.

Balení – díky specifickému balení tohoto filtru 
garantuje UfI, že vnější povrch vložky palivového 

filtru zůstane netknutý a bez kontaminace až do 
konečné montáže.

Použití – uvedeným filtrem je dnes v Evropě 
vybaveno více než 300 000 vozidel. I pro český 
a  slovenský trh tak tento filtr poskytuje nemalý 
potenciál prodejů.
Příklady použití:
ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.6 a 2.0 JTDm-2 01/12-
FIAT 500 L (330) 1.3 a 1.6 Multijet 07/12-
      Doblò (152) 1.3, 1.6 a 2.0 Multijet 11/11-
     Doblò Cargo (263) 1.3, 1.6 a 2.0 Multijet 11/11-
     Ducato (model.2006) 2.3 JTD 12/11-
     Panda (319) 1.3 Multijet Start / Stop 01/12-
     Tipo (356) 1.3 a 1.6 Multijet 10/15-
JEEP Renegade (BU) 1.6 a 2.0 Multijet II 07/14-
LANCIA New ypsilon (846) 1.3 JTDm 11/11-
MASERATI Ghibli 3.0 V6 Diesel 06/13-
OPEL Combo D (X12) 1.3, 1.6 a 2.0 CDTI 02/12-

Originální čísla: fIAT 77366607, GENERAL MOTORS 
95516002, MASERATI 673001463, OPEL 818025 
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TěSNěNí HLAVy VáLCů V MODERNíM 
HLINíKOVéM MOTORU
V oblasti motorové technologie se toho v posledních letech hodně událo. Moderní 
motory jsou výkonnější, menší a lehčí. K dosažení těchto vlastností byly provedeny roz-
sáhlé strukturální úpravy nejen kolem hlav válců, ale i klikové skříně. „Kromě toho byly 
použity nové materiály. Odedávna osvědčené komponenty z šedé litiny jsou nahrazo-
vány moderními díly z hliníku nebo z hliníkových slitin,“ upozorňuje pan Mario Rauch, 
vedoucí technického marketingu ve společnosti Elring.

Těsnění mezi hlavou válců a klikovou skříní 
se i nadále řeší pomocí těsnění hlavy válců. 

I zde se vyskytují technické inovace vzhledem 
k provedení a materiálu. Vždyť se na první 
pohled zdá být jednoduchou záležitostí bez-
pečně utěsnit kapalná média – chladivo 
a  motorový olej –, stejně jako čerstvé plyny 
a spaliny. „Za daných předpokladů ve spalova-
cím motoru toto však fakticky není tak jedno-
duché, jak se zdá. Přibývají ještě vlivy jako tep-
lota, tlak, dynamika,“ připomíná pan Rauch 
a dodává: „Zatímco jsou veličiny teplota a tlak 
známy každému montérovi, musí se podle 
okolností ujasnit vliv dynamických vibrací těs-
nicích spár.“ Upínací síly šroubů hlavy válců 
připevňují hlavu válců na klikové skříni. Budí to 
na první pohled dojem statického spojení, 
poněvadž se jedná o těžké, masivní a tuhé díly. 
Ale není tomu tak, protože vlivem spalovacího 
koncového tlaku, který vzniká bezprostředně 
po zapálení vysoce komprimované směsi 
paliva a vzduchu, se nejenom zatlačuje píst do 
pracovního taktu, nýbrž se též nadzdvihuje 
hlava válců. Tento pohyb dílu je pouze mini-
mální (2–10 µm), je ale dostačující k vyvolání 
značných vlivů na těsnicí funkci. Toto platí 
zásadně pro všechny spalovací motory – ať už 
staré, nebo nové.

Pro další pochopení je důležité vědět, že 
dnešní motory nejsou jenom lehké, nýbrž jsou 
konstruovány také termicky velmi vyváženým 
způsobem. Dá se to vysvětlit tím, že se inženýři 
snaží maximálně zkrátit fázi zahřívání. Během 
této fáze zahřívání krátce po spuštění motoru 
se píst a válec v ideálním případě rozpínají co 
nejrovnoměrněji. Pokud se to podaří, lze 
akceptovat velmi malé tolerované rozměry 
mezi těmito komponentami. Toto vše má roz-
hodující vliv na emisní vlastnosti a na 

hospodárnost agregátu. Toto úsilí má – jak již 
bylo shora uvedeno – za následek, že se nové 
motory v dnešní době vyrábějí většinou z hli-
níkových slitin. Díky speciálním technologiím 
lití se dosahuje snížení podílu použitého mate-
riálu a komponenty se tím stávají lehčími. Na 
některých komponentech, například na 
moderních hlavách válců, to není okamžitě 
vidět. „Pro pohled na filigránní struktury 
uvnitř by to potřebovalo rozříznout hlavu 
válců,“ uvedl pan Mario Rauch.

Pracovní plocha válců a provedení open 
deck (otevřená konstrukce)
Na jiných komponentech, například na moder-
ních klikových skříních, lze tyto technologie 
poznat na první pohled. Tam, kde se dříve 
chladivo vedlo v kanálech kolem vrtání válců, 
je dnes jasně vidět „pracovní plocha válce“ 
stojící ve vodním plášti. Neměly by se ale 
splést s mokrými, vyjímatelnými vložkami 
válce. Pracovní plochy válců jsou litím prove-
deny jednodílně s klikovou skříní. Takto prove-
dené motory se označují jako konstrukce 
„open deck“. Momentálně představují aktuální 
technologii při výrobě moderních spalovacích 

motorů. Rozumí se samo sebou, že vždy exis-
tuje hojně citovaná výjimka z pravidla. 
Moderní motory provedené v lehké konstrukci 
a sestavené z hliníkových komponent jsou 
v těsnicím spoji vysoce dynamické. „Znamená 
to, že vibrace těsnicí spáry je výrazně vyšší, než 
tomu bývalo u motorů staré generace,“ uvádí 
pan Rauch, který na to ve svých technických 
školeních pravidelně upozorňuje.
K tomu kromě toho přidává, že síla, která je 
šrouby hlavy válců do systému těsnění zavá-
děna jako svěrací síla, má podle fyzikálních 
zákonů tendenci rovnoměrně se rozpínat, což 
je ale v důsledku otevřeného povrchu těchto 
motorů znemožněno. Z toho vyplývá občas 
nerovnoměrné působení síly na válec, který se 
tím deformuje v rozsahu několika málo tisícin 
milimetru. Dalším požadavkem na těsnění 
hlavy válců nové generace by tedy mělo být, 
aby bezpečně fungovalo se zaváděním malých 
sil. „Mohlo by to přispět k redukci deformací 
válců,“ komentuje pan Rauch.

Z uvedených důvodů bylo na začátku 90. let 
třeba těsnicí techniku kompletně a důkladně 
promyslet. Stará těsnění z materiálu fW® 

(měkké kovové těsnění) představovala sta-
tická řešení k utěsnění této vysoce dynamické 
těsnicí spáry. Z toho vyplývalo stálé zdvihové 
a posuvové zatížení při každém pracovním 
taktu! Tím zase došlo k takzvaným „ztrátám 
vlivem sednutí“. V důsledku toho došlo u těs-
nění k redukci lisované tloušťky. Během auto-
mobilového života se tak mohlo stát, že vlivem 
ztráty sednutím byla počátečně vyvozená 
velmi vysoká přítlačná síla mezi dílem a těsně-
ním hlavy válců natolik redukována, až 
následně došlo k netěsnostem, kterým se musí 
zabránit! Pro vysoce dynamické motory, ať už 

pro malé, velmi výkonné benzinové motory, 
nebo pro přeplňované vznětové motory s pří-
mým vstřikováním, tedy bylo třeba vyvinout 
novou generaci těsnění hlavy válců. Upustilo 
se od dosud používaných statických těsnění 
fW® a přešlo se k rovněž vysoce dynamickým 
vícevrstvým těsněním hlavy válců (MLS) 
z vysoce legovaných pružinových ocelí. 

Prolisy, stoppery, nosná vrstva
„Takové těsnění již nelze nalisovat na kom-
pletní ploše,“ uvádí vedoucí technického mar-
ketingu ve společnosti Elring. Těsnicí funkce se 

vytváří pomocí liniového tlaku, během kte-
rého se přesně definovanou, nízkou silou 
předpíná takzvaný „prolis“ v příslušné funkční 
vrstvě. Díky tomuto předpětí zůstává zacho-
vána flexibilita prolisu, který je schopen při-
způsobovat se pohybům součásti motoru, vět-
šinou hlavy válců. Obrazně řečeno má prolis 
pružinovou charakteristiku se schopností 
nejen propružení, ale i vypružení. 
Aby se zabránilo poškození těchto prolisů 
během dnes požadovaných 250 000 kilometrů 
během životního cyklu motoru, používají se 
různé technologie stopperů. Lze je znázornit 
jako přivařené nebo ražené varianty na nosné 
vrstvě. Dnes je již dokonce možné do funkční 
vrstvy integrovat olemovaný segmentový sto-
pper. Stopper zabraňuje „proražení“ choulos-
tivých pružných prolisů a zajišťuje tak jejich 
tvarovou pevnost.

Díky těmto flexibilním prolisům, které jsou 
v  oblasti spalovacího plynu provedeny jako 
plný prolis, v oblasti vody a oleje, se kromě 
funkce utěsnění liniovým stlačením dosa-
huje a zajišťuje také přizpůsobení deforma-
cím dílů. Ve srovnání se starou generací těs-
nění zde nedošlo ke změně zadání. Dovoleno 
je stále 5/100 mm v podélném směru a 3/100 
mm v příčném směru (měřeno mezi šrouby).
V oblasti funkce utěsnění vůči povrchové 
drsnosti ale došlo k závažným změnám. 
Zatímco těsnění hlavy válců typu fW® díky 
svému přizpůsobivému materiálu a ploš-
nému slisování stačila ještě bezpečně utěs-
nit maximální výšku nerovností 25 µm, je 
u  dnešních vícevrstvých 
kovových těsnění hlav válců 
(MLS) z důvodu tenoučkého 
elastomerového povrstvení 
dovoleno již jenom 11–15 
µm Rmax.                                
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O SPOLEČNOSTI HANKOOK
Společnost Hankook se na základě objemu výroby řadí mezi pět předních výrobců pneu-
matik na světě. Její výrobní portfolio zahrnuje inovativní a oceňované radiální pneumatiky 
v prémiovém segmentu, určené pro osobní vozidla a vozidla typu SUV, terénní vozidla, 
lehká užitková vozidla, nákladní vozy a autobusy a závodní vozidla (rallye a okruhy).

Společnost Hankook neustále investuje do 
výzkumu a vývoje s cílem poskytovat zákazní-

kům produkty nejlepší možné kvality, které díky 
nejmodernějším technologiím zajistí mimořádné 
uspokojení z jízdy. Proto po celém světě 

provozuje pět vývojových center a produkci zajiš-
ťuje v sedmi velkých výrobních závodech. Speci-
fické požadavky kladené na pneumatiky uživateli 
i výrobci automobilů v Evropě při vývoji zohled-
ňuje technické centrum v Hannoveru, v Německu. 

Výroba pneumatik pak probíhá ve vysoce moder-
ním výrobním závodu v Rácalmási, v Maďarsku, 
který byl uveden do provozu v roce 2007 a jehož 
výrobní kapacity se nadále rozšiřují. Ve výrobním 
závodu aktuálně působí 3 000 zaměstnanců, kteří 
vyrobí až 19 miliónů pneumatik ročně, určených 
pro osobní vozidla, vozidla typu SUV a lehká užit-
ková vozidla.

Evropské hlavní sídlo výrobce se nachází 
v  Německu, v Neu-Isenburgu poblíž frankfurtu 
nad Mohanem. Pobočky společnosti Hankook se 
nachází v dalších evropských zemích, a sice ve 
Velké Británii, francii, Itálii, Španělsku, Holandsku, 
Maďarsku, České republice, Rusku, Turecku, Švéd-
sku a Polsku. Do ostatních zemí Evropy prodej 
pneumatik Hankook probíhá přímo přes regio-
nální distributory. Společnost má po celém světě 
22 000 zaměstnanců a své produkty dodává do 
více než 180 zemí. Špičkoví výrobci automobilů 
vyjadřují používáním pneumatik Hankook na 
svých nových vozidlech tomuto výrobci plnou 
důvěru. Přibližně 30 procent globálního obratu 
společnost vykazuje ve státech Evropy. 
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LOŽISKA FAG SMARTSET
Sady kolových ložisek fAG SmartSET od společnosti Schaeffler představují zcela nové 
opravárenské řešení, skládající se ze dvou z výroby smontovaných a namazaných kuželí-
kových ložisek, připravených k nalisování do náboje kola. 

Kompletní sada pro výměnu ložisek kol u nákladních automobilů, 
autobusů a přívěsů: FAG SmartSET od společnosti Schaeffler se skládá ze dvou 

předmontovaných jednotek kuželíkových ložisek a potřebného lisovacího přípravku.
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Skutečná vášeň.  
Výjimečné  

emoce.

Č. 1 v životnosti (4)

NOVINKA

(1)  Na základě externích testů, které uskutečnila nezávislá organizace TÜV SÜD na pneumatikách s rozměrem 255/35ZR19 96Y namontovaných na vozu AUDI S5 Coupe 3.0 TFSI 333 km 
(2016) a které testovaly jejich brzdné vlastnosti z rychlosti 100 km/h do úplného zastavení. Průměrné výsledky: MICHELIN Pilot Sport 4 S (33,66 m); Bridgestone Potenza S-04 Pole 
Position (35,14 m); Continental ExtremeContact DW (35,78 m), Pirelli P ZERO (35,51 m); Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (35,14 m). Na základě externích testů, které uskutečnila 
nezávislá organizace TÜV SÜD na pneumatikách s rozměrem 255/35ZR19 96Y namontovaných na vozu AUDI S5 Coupe 3.0 TFSI 333 km (2016) a které testovaly jejich rychlost na 
okruhu dlouhém 2,6 km. Průměrné výsledky: MICHELIN Pilot Sport 4 S (80,33 s); Bridgestone Potenza S-04 Pole Position (82,05 s); Continental ExtremeContact DW (81,72 s), Pirelli P 
ZERO (81,55 s); Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (81,22 s).

(2)  Na základě externích testů, které uskutečnila nezávislá organizace TÜV SÜD na pneumatikách s rozměrem 255/35ZR19 96Y namontovaných na vozu AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 177 
km (2016) a které testovaly jejich brzdné vlastnosti z rychlosti 80 km/h do úplného zastavení. Průměrné výsledky: MICHELIN Pilot Sport 4 S (27,73 m); Bridgestone Potenza S-04 Pole 
Position (29,93 m); Continental ExtremeContact DW (29,99 m), Pirelli P ZERO (29,57 m); Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (27,83 m).

(3) Ferrari GTC4 Lusso 2016 / Mercedes-AMG E-třída E63 2017 & E43 2017.
(4)  Na základě výsledku testu, který v červenci a srpnu 2016 uskutečnilo na žádost společnosti Michelin testovací centrum DEKRA na pneumatikách s rozměrem 255/35-19 96Y XL. 

Testované pneumatiky: BRIDGESTONE Potenza S001, CONITINENTAL SportContact 6, DUNLOP Sport Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 a PIRELLI P Zero Nero GT, které 
TÜV SÜD zakoupil na evropském trhu s náhradními pneumatikami v roce 2016.

(5) Palivová účinnost (A až G).
(6) Přilnavost na mokru (A až G).
(7) Třída vnější hlučnosti (1 až 3).
(8) Hodnota vnější hlučnosti (v decibelech).

e C-E 

(5)  d A-B

(6)  b 71 -73 dB

(7)(8)

Č. 1 z hlediska klíčových výkonnostních 
charakteristik (brzdění na suchém povrchu,  
čas na kolo na suché trati)(1)

To nejlepší z pneumatiky MICHELIN 
Pilot Super Sport umocněné  
zkušenostmi získanými u pneumatiky 
MICHELIN Pilot Sport Cup2. 

Prvomontáž na vozech  
FERRARI a MERCEDES AMG(3)

1. místo z hlediska brzdění  
na mokrém povrchu(2)

01-2017 FICHE PRODUIT_PILOT SPORT 4S_210x285 CZ.indd   1 26/01/17   10:09

NOviNka 
v sOrtiMeNtu

eLit!

s upevňovacími prvky a speciálně povrchově upra-
veného vnitřního a vnějšího kroužku. Povrchová 
úprava spolehlivě chrání ložisko před korozí, 
poškozením prokluzem a před vznikem trhlin. 
Nosný kroužek přesně vymezuje jednotlivé kuže-
líky, čímž se eliminuje potřeba těžkopádného otá-
čení kolem během montáže při nastavování 
ložiska. Stejně tak odpadá i pracné mazání ložiska 
na dílnách. Sady fAG SmartSET jsou již z  výroby 
namazány a díky přesnému množství a specifikaci 
tuku je zaručena maximální životnost ložiska. Proti-
prachová krytka kromě toho zabraňuje vniknutí 
nečistot a kontaminaci maziva. Montáž ložiska kola 

je celkově jednodušší a spolehlivější než kdykoliv 
předtím. 
Další přidanou hodnotu nabízí toto nové opravá-
renské řešení v souvislosti s opravami brzd, protože 
při demontáži náboje kola se standardní kuželí-
ková ložiska rozpadnou, ale fAG SmartSET zůstane 
jako celek v náboji. Odpadají také časově náročné 
běžné činnosti, jako je odmašťování a mazání 
náboje nebo výměna těsnicích kroužků. V závis-
losti na typu vozidla mohou mechanici tímto způ-
sobem dosahovat úspory až dvě hodiny na jednu 
nápravu v porovnání s montáží standardních kuže-
líkových ložisek. 

Po úspěšné prezentaci opravárenských sad fAG 
SmartSET na veletrhu Automechanika 2016 

uvádí společnost Schaeffler toto inovativní řešení 
na trh s náhradními díly pro nákladní automobily, 
autobusy a přípojná vozidla. Nové kompletní sady 
navazují na předchozí mimořádný úspěch ložisko-
vých jednotek fAG RIU (Repair Insert Unit) a přiná-
šejí významné snížení prostojů vozidla při montáži 
kolových ložisek a zvýšení provozní spolehlivosti 
a bezpečnosti. 
Sady fAG SmartSET Schaeffler byly vyvinuty speci-
álně pro trh s náhradními díly a jsou vhodné pro 
všechna nákladní vozidla, autobusy a přívěsy se 
standardními kuželíkovými ložisky. Základním prv-
kem nových opravárenských řešení jsou dvě před-
montované jednotky ložisek kol – každá se skládá 
z  kuželíků, zcela nově řešené ložiskové klece 

Nové kompletní řešení FAG SmartSET nabízí z výroby namazané, smontované a pro lisování připravené ložiskové sestavy a tím významně přispívá ke snížení prostojů 
vozidla a ke zvýšení provozní spolehlivosti.
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Speciální nářadí pro odborné práce
Obnova složitých produktů do svého původ-
ního stavu prostřednictvím údržby, oprav 
nebo výměny vyžaduje speciální nářadí. Bez 
použití takových nástrojů se nejen mohou 
poškodit důležitá těsnění nebo izolace, ale 
také se výrazně prodlužuje doba potřebná 
pro danou práci. Na mezinárodním veletrhu 
Automechanika v německém frankfurtu se 
pod značkou TruckServices představila nová 
řada nářadí pro kompresory se spojkou 
a návěsovou EBS, která byla vyvinuta ve spo-
lupráci se specialistou na nástroje, společ-
ností GEDORE Automotive. Na návštěvníky 
veletrhu také udělala dojem praktická měrka 
vyvinutá pod značkou TruckServices pro 
snadnou kontrolu tloušťky brzdových 
kotoučů.

Partnerský program TruckServices 
Expert Network
V rámci uvedení značky TruckServices spo-
lečnost Knorr-Bremse také představila nový 
partnerský program TruckServices Expert 
Network, který pod jednou střechou zahr-
nuje partnerské distributory a servisní cen-
tra. Účastníci programu těží z odbornosti 
a sítě poskytované jedním z předních doda-
vatelů v segmentu nákladních vozidel.

Telematika TruckServices ProFleet 
Connect
V blízké budoucnosti rapidně vzroste počet 
vozidel, která budou součástí jednotného 
logistického systému. Konektivita na více 
úrovních povede k rapidnímu zvýšení efekti-
vity jednotlivých vozidel. TruckServices Pro-
fleet Connect nabízí mnohem víc než jen 
spojení mezi vozidlem a systémem pro 
správu vozového parku: Nabízí chytré služby, 
které používají data shromážděná za účelem 
vytváření přidané hodnoty pro provozova-
tele vozových parků i řidiče. Toto telema-
tické řešení pro nákladní vozidla, autobusy 
a  přívěsy je modulové a kompatibilní se 
všemi značkami vozidel. Společně se svým 
partnerem, společností Microlise, 
TruckServices uvádí v roce 2017 v Německu, 
Rakousku a Švýcarsku atraktivní řadu pro-
duktů a služeb pro řízení dopravy Profleet 
Connect, kterou plánuje v následujících 
letech uvést v celé Evropě.

Strategická spolupráce mezi společnostmi 
Alltrucks a TruckServices

Alltrucks, síť zahrnující více značek, kterou zalo-
žili přední dodavatelé automobilového průmy-
slu – společnosti Bosch, Knorr-Bremse a Zf –, 
vytváří nový standard v oblasti profesionální 
diagnostiky, servisu, údržby a oprav nákladních 
vozidel. Společnost Alltrucks představila na 
automobilovém veletrhu doplňky ke svému 
portfoliu, ke kterým patří dohoda o spolupráci 
se specialistou na nízké nakládací návěsy, spo-
lečností Goldhofer, a  spolupráce s dceřiným 
podnikem společnosti ADAC-TruckService, spo-
lečností EuropeNet. Od roku 2014 se k síti spo-
lečnosti Alltrucks připojilo v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku a Itálii více než 210 

servisních partnerů. Společnosti Alltrucks 
a  TruckServices proto hrají důležitou roli při 
zajišťování toho, že provozovatelé vozových 
parků se mohou spolehnout na rychlou 
a  odbornou asistenci místních partnerských 
distributorů a servisních center.

Knorr-Bremse opět nejlepší značkou 
v kategorii brzdových systémů
Na automobilovém veletrhu se podruhé udělo-
vala cena „Best Brand“ (nejlepší značka) 

v oblasti brzdových systémů. Čtenáři časopisu 
PROfI-Werkstatt vybírali ze čtrnácti značek 
a opět zvolili společnost Knorr-Bremse. Společ-
nost Knorr-Bremse měla ale ještě jeden důvod 
k  oslavám: Společnost Alltrucks navíc vyhrála 
cenu „Best Workshop Concepts Brand“ (nejlepší 
značka servisních konceptů). 

KNORR-BREMSE TRUCKSERVICES: 
EFEKTIVNí řEŠENí PRO UŽITKOVá 
VOZIDLA VŠECH TyPů A ROKů VýROBy
 V loňském roce společnost Knorr-Bremse představila portfolio produktů a služeb, které 
bylo rozšířeno o množství inovací a je určeno pro distributory, servisní centra a provozo-
vatele vozových parků. Souhrn těch nejvýznamnějších vám nyní přinášíme, ty produktové 
naleznete v nabídce ELIT Truck.

Pod novou značkou TruckServices společ-
nost Knorr-Bremse představuje atraktivní 

produkt zahrnující náhradní díly a služby, které 
mají zajistit, aby užitková vozidla všech typů 
a  stáří fungovala spolehlivě a ekonomicky po 
celou dobu své životnosti.

EconX® – značka zahrnující originálně reno-
vované produkty Knorr-Bremse
Společnost Knorr-Bremse představila novou 
značku EconX zahrnující renovované produkty. 
Renovované produkty jsou efektivní a ekolo-
gickou možností pro opravy starších vozidel, 
a proto tvoří důležitou část portfolia TruckServi-
ces. V rámci uvedení této značky představila ve 
frankfurtu společnost Knorr-Bremse kotoučo-
vou brzdu SN7 a elektronický posilovač spojky 
ve verzi EconX.

Servisní sady pro kompresory
Nová servisní sada pro kompresory určená dis-
tributorům a servisům obsahuje všechny díly 
potřebné k provedení oprav a k maximalizaci 
efektivnosti. Společnost Knorr-Bremse se také 
soustředí výhradně na verze, které požaduje 
nezávislý trh s náhradními díly, čímž zjednodu-
šuje a urychluje proces objednávání a dodání.

Posilovač spojky Longlife
Nový posilovač spojky Longlife představuje 
nový standard efektivity, funkčnosti a výkonu. 
Oproti srovnatelným produktům se dvěma 
miliony cyklů vydrží tento posilovač díky své 
robustní konstrukci a vylepšenému těsnění až 
čtyři miliony cyklů. Spolehlivý provoz  usnad-
ňuje řazení, zvyšuje jízdní komfort a snižuje 
namáhání hnacího ústrojí.

Rozšířený program v oblasti filtrů a válců 
stlačeného vzduchu
Společnost Knorr-Bremse je vedoucím před-
stavitelem technologie úpravy (vysoušení) 
vzduchu a filtrace již více než 20 let. Na 
základě svých zkušeností v tomto odvětví 
(oblasti úpravy vzduchu a pohonných sys-
témů) společnost nyní rozšiřuje své portfo-
lio o filtry, aby pokrývalo kompletní řadu 
produktů. Počínaje rokem 2017 bude společ-
nost schopna dodávat vzduchové, olejové, 
palivové a kabinové filtry pro prakticky 
všechny aplikace u nákladních vozidel 
a  autobusů. Existující portfolio se také 
významně rozšiřuje díky distribučnímu part-
nerství se společností Technomatik v seg-
mentu válců stlačeného vzduchu.



NIPPARTS – OVěřENé řEŠENí PRO 
ASIJSKé VOZy 

Asijské a zejména japonské vozy vynikají svou technickou kvalitou a dlouhou mecha-
nickou životností. A to především zásluhou velmi kvalitních dílů v prvovýrobě. 
Důkazem budiž i fakt, že v případě prodejů nových vozů všech značek si ve více než 
polovině případů kupují právě asijské automobily soukromí majitelé. U jiných značek 
je to zhruba čtvrtina, zbytek vždy firmy. I proto je vhodné dodržet technologickou 
kvalitu i při výměně opotřebovaných dílů. Komplexním řešením je značka Nipparts, 
která spolupracuje právě s asijskými výrobci, z jejichž portfolia vybírá prvovýrobou 
ověřené dodavatele.
O společnosti Nipparts
V druhé polovině sedmdesátých let se japonští 
výrobci automobilů již stabilně etablovali na 
celosvětovém trhu a získali velkou část podílu 
i na trhu evropském. Problém pro nezávislé, ale 
i  autorizované servisy byla dlouhá čekací lhůta 
na náhradní díly. Toto se bohužel traduje mezi 
spotřebiteli dodnes. Právě zde vznikl prostor pro 
značku Nipparts (název pochází z japonského 
pojmenování Japonska – Nippon), která se velmi 
rychle stala hlavním partnerem při opravě 
japonského vozu. Postupem času s růstem korej-
ských výrobců byly přidány do sortimentu i díly 
na tyto dnes již velmi oblíbené vozy. 
V současné době je Nipparts jasnou jedničkou 
evropského trhu dílů na asijské vozy, což dokládá 
kompletně robotizovaný sklad o podlahové 
ploše 15 000 m2 v nizozemském Amsterodamu, 
díky kterému je ELIT schopný i neskladové díly 
na exotičtější vozy dodat do několika dní. 
ELIT aktuálně nabízí téměř 20 000(!) položek 
Nipparts, z nichž velkou část držíme skladem.

Sortiment:
Motor
Moderní motory nabízí stále vyšší výkony, záro-
veň ale musí splňovat přísnější emisní limity, 
nízkou spotřebu paliva a v neposlední řadě 
musí mít pokud možno nízké náklady na 
údržbu. Ke splnění všech těchto požadavků 
používají výrobci vozidel specifické a kvalitní 
komponenty. filtry by měly být malé, ale při-
tom s vysokou filtrační kapacitou, řemeny 
a napínáky by měly vydržet stále delší intervaly 
výměny, motorová těsnění musí odolávat vyš-
ším tlakům atd. Aby byla zajištěna spolehlivost, 
dlouhá životnost a bezproblémový provoz 
moderních motorů, je zcela zásadní, aby 
i náhradní díly splňovaly charakteristiky a kva-
litu požadovanou výrobcem vozidla. Nipparts 
se může pochlubit již více než třemi desetile-
tími zkušeností s výrobou vysoce kvalitních 
motorových dílů pro trh náhradní spotřeby pro 
japonská a korejská vozidla. Aktuálně vám ELIT 
nabízí například tyto produktové řady: 

• olejové, vzduchové, palivové a kabinové 
filtry,

• komponenty řemenového pohonu – samo-
statné řemeny, kladky, napínáky a kompletní 
rozvodové sady,

• sady rozvodového řetězu,
• spojkové sady a spojková hydraulika,
• motorová těsnění,
• vodní čerpadla, termostaty.

Díly zavěšení a řízení
Typickou vlastností japonského vozu je 
extrémně dlouhá životnost gumo-kovových 
komponentů zavěšení. Ta je dána použitím 
těch nejlepších možných materiálů, ale i ty 
mají své limity, proto je třeba je vždy nahradit 
stejně kvalitním komponentem, jako jsou 
právě silentbloky a čepy Nipparts. Častým 
konstrukčním řešením asijských vozů jsou 
ramena, která nemají výměnné čepy a lze je 
měnit pouze v celku. Nipparts dodržuje 100% 
OE kvalitativní standardy a jejich ramena jsou 

naprosto shodná jak kvalitativně, tak 
materiálově. 

Pohon kol
V nabídce Elitu naleznete nově od Nipparts 
také homokinetické klouby a poloosy, u kte-
rých není třeba vracet starý díl a kvalita je 
naprosto srovnatelná s ostatními prémiovými 
výrobci. K pohonu vozu neodmyslitelně patří 
funkční ložiska. Ta Nipparts nabízí na velmi 
pestrou škálu vozů, velmi často jsou tato 
ložiska od stejného výrobce, který je dodával 
do prvovýroby. 

Brzdy
Schopnost efektivně zpomalit a zastavit je pro 
provoz vozidla nepochybně nesmírně důležitá. 
Brzdový systém je tedy jedním z klíčových 
prvků aktivní bezpečnosti v autě a jeho části 
musí být absolutně spolehlivé a bezpečné. 
Kvalita nezahrnuje pouze schopnost tvrdě brz-
dit, ale také dávkovatelnost, odvod tepla, 

životnost, komfort a zpětnou vazbu za každých 
podmínek, zatáčku za zatáčkou a den za dnem. 
Nipparts nabízí širokou řadu dílů brzdového 
systému vyznačující se výkonem a spolehli-
vostí odpovídajícími OE kvalitě a v plné shodě 
s  evropským předpisem ECE-R90. Kromě 
kotoučů a destiček sortiment obsahuje i brz-
dové bubny, čelisti, hydrauliku, hadice, lanka 
a třmeny. 
  
Tlumiče a pružiny pérování
Správně funkční tlumiče a pružiny pérování 
jsou přímo zodpovědné za chování vozu na sil-
nici a jsou jedním z prvků jeho aktivní bezpeč-
nosti. Zvláště pak u precizně vyladěných pod-
vozků japonských vozů jsou nároky na jejich 
správnou funkčnost a životnost neoddiskuto-
vatelné. Proto si můžete být jisti, že v podobě 
NIPPARTS dostanete to nejlepší od asijských 
výrobců, kteří jsou specialisté dodržující právě 
tyto vysoké kvalitativní požadavky. Nezapomí-
nejte, že bez kvalitního odpružení jsou dobré 

brzdy a delikátně pracující zavěšení vždy jen 
poloviční. Je prokázáno mnoha světovými 
výrobci, že s opotřebovanými komponenty 
odpružení se úměrně prodlužuje brzdná dráha 
a chování vozu při krizových úhybných manév-
rech může být neočekávaně záludné. Náchyl-
nost k takovémuto záludnému chování je 
u  japonských vozů vyšší právě díky jejich pro-
pracovanému systému zavěšení kol, kdy 
nezřídka využívají sofistikovaného nezávislého 
zavěšení zadních kol namísto pevné zadní 
nápravy u běžné evropské konkurence. Proto je 
velice důležité věnovat při kontrole vozu zvýše-
nou pozornost dílům odpružení, aby se řidič 
mohl plně spolehnout na svůj vůz a vychutnat 
si jízdu díky správně pracujícímu podvozku. 
Velkou konkurenční výhodou NIPPARTS je 
jejich široká nabídka tlumičů a pružin pérování 
i na ne zcela běžné asijské aplikace – vybere si 
opravdu každý 
v  kvalitě shodné 
s originálem.              
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TEC-2000: OBNOVENí VýKONU PO 
ČIŠTěNí O 20 % POVAŽUJEME POUZE ZA 
VEDLEJŠí EFEKT 
Produkty TEC-2000 jsou mezinárodně vyvíjené, testované a zdokonalované. Na českém 
a slovenském trhu se úspěšně prosazují již několik let. Vyrábějí se od roku 1994 ve Velké 
Británii a jsou určeny pro profesionální použití v automobilovém průmyslu. Hlavní misí 
TEC-2000 je vyrábět produkty, které plní to, co slibují. Výsledná formulace produktů 
obsahuje světově rozpoznané nejlepší látky ve vysokých koncentracích a garantuje bez-
pečné použití s nejvyšší účinností.   

Management TEC-2000 Ltd. má 
obchodně významnou a dlouholetou 

tradici v oblasti výzkumu a vývoje špičko-
vých profesionálních produktů v petroche-
mickém průmyslu. První úspěchy započaly 
již v roce 1973 v Jihoafrické republice. V roce 
1994 byly na trh uvedeny nové produkty 
pod vývojovou značkou TEC-2000, které jsou 
koncipovány unikátní světovou technologií. 
Tento nový podnik a výroba byly záměrně 
umístěny do evropské Anglie. Produkty jsou 
vyráběné v kvalifikovaných továrnách spl-
ňujících předepsanou normu ISO a po celou 
dobu garantují profesionální použití. Svě-
tové přijetí značky TEC-2000 a její rostoucí 
respekt na trhu se vžil díky neustálému 
demonstrování kvality přímo 
v autoservisech. 

Od samého začátku historie se firma úzce 
specializuje na různé druhy znečištění v seg-
mentech motor, palivový systém, chladicí 
systém, klimatizace, sání vzduchu, jeho vliv 
na vozidlo a následné rychlé, vysoce efek-
tivní ošetření.  

Koncept – „NOVý OLEJ DO ČISTéHO 
MOTORU“
Dnešní vysoce výkonné benzínové a naftové 
motory jsou nabité technologiemi, které 
mají zajistit co nejnižší emisní limity a co nej-
nižší spotřebu pohonných hmot. Toto, 
v kombinaci se zvýšenou spotřebou biodie-
slu a ethanolu v palivech, vede k obrov-
skému zvýšení kontaminace motorového 
oleje. Dochází k jeho překyselování, 

degradaci a tvorbě úsad. V konečném 
důsledku to znamená obrovské zvýšené 
nároky na celý systém a velké finanční 
náklady pro majitele vozů. Příkladem je nej-
častější důvod poruchy turbodmychadla – 
přerušení nebo nedostatečné dodávky 
motorového oleje. 

TEC-2000 Engine Flush  – čistič olejového 
systému 

Výrobní závod TEC-2000 v Dudley, UNITED KINGDOM

PřI KLASICKé VýMěNě OLEJE TyTO USAZENINy ZůSTáVAJí V MOTORUPřináší rychlé a efektivní řešení před každou 
výměnou motorového oleje!
Je složen z unikátní směsi pečlivě vybraných 
čisticích, rozpouštěcích, vysokotlakých 
a  protioděrových látek nejvyšší kvality bez 
obsahu chloru. Jeho bezpečné použití je 
zaručeno pro všechny typy benzínových 
a dieselových motorů. 

Obzvláště pak u motorů pracujících ve ztíže-
ném provozu, popřípadě tam, kde vyšší 
položení výpustního šroubu nedovoluje 
úplné vypuštění starého oleje. Bez aplikace 
čištění pak zůstává mnoho usazenin na 
spodní straně olejové vany, protože olej na 
konci své životnosti není schopen udržet 
veškeré nečistoty ve vznosu. Při použití pro-
duktu TEC-2000 Engine Flush pak dochází 

k pozvolnému navázání, rozpuštění a zprů-
chodnění všech olejových cest v motoru. Pří-
pravek zároveň neutralizuje škodlivé kyse-
liny v oleji, aby při aplikaci nového oleje 
nedocházelo k jeho degradaci – kontami-
naci s kyselými zbytky.

To, že po aplikaci čističe můžeme naměřit 
obnovení kompresních tlaků i o 20 %, pova-
žujeme pouze za vedlejší efekt čištění. Ten 
hlavní je zprůchodnit celý systém a zajistit 
nejlepší podmínky pro nový kvalitní olej!

TEC-2000 – specialista na palivový 
systém
Dnešní moderní vozidla s vysokotlakým 

přímým vstřikováním vyžadují jako základ 
své funkčnosti čistý systém. V poslední době 
se stále častěji objevuje nová forma konta-
minace, která ovlivňuje průtokové množství 
paliva, jeho tlak a dostává systém mimo rov-
nováhu. Jako důsledek musí řídicí jednotka 
pro hladký běh motoru provádět značné 
korekce, což vede ke zvýšené spotřebě 
paliva a vzniku další kontaminace z nekva-
litně shořené směsi, časté regeneraci a zaná-
šení filtru pevných částic. 

TEC-2000 DIESEL INJECTOR CLEANER 
je multifunkční čistič dieselového palivového 
systému, který přináší řadu výhod pro všechny 
typy dieselových motorů. Čistí vstřikovací sys-
tém a vstřikovací trysky, tím zlepšuje a obno-
vuje kvalitní rozprašování paliva. Produkt tak 
zdokonaluje a zefektivňuje spalování pohon-
ných hmot a dramaticky snižuje charakteris-
tický černý dieselový výfukový kouř. Obsahuje 
speciální mazací komponenty, které jsou 
obzvláště dnes velice důležité. Pokud se pou-
žívá pravidelně, byla zaznamenána úspora 
pohonných hmot mezi 4 % a 8 %. Výsledky růz-
ných testů (z oboru a při laboratorních podmín-
kách) dokazují, že TEC-2000 DIESEL INJECTOR 
CLEANER prodlužuje životnost vstřikovacích 
jednotek až 6x. 

TEC-2000 FUEL INJECTOR CLEANER
je multifunkční čistič benzinového palivového 
systému. Při správném použití pomáhá odstra-
ňovat nečistoty a usazeniny z celého palivo-
vého systému, spalovacího prostoru, z  ventilů 
a lambda sondy. V palivovém systému na sebe 
váže vodu a zajišťuje její 100% odstranění 
z  paliva. Obsahuje speciální mazací kompo-
nenty, které jsou obzvláště dnes velice důležité. 
Čistí vstřikovací systém a vstřikovací trysky, tím 

Ukázka hodnot kompresních tlaků před čištěním...

Zanesený a čistý vstřik

... po 25 min. čištění TEC-2000

zlepšuje a obnovuje kvalitní rozprašování 
paliva. Produkt tak zdokonaluje a zefektivňuje 
spalování pohonné hmoty.

Chcete se seznámit s produkty TEC-2000 detail-
něji? Kontaktujte svého prodejního poradce 
nebo nejbližší pobočku Elitu nebo infolinku na 
tel. +420 608 66 77 96 a my vám zdarma před-
stavíme koncept a ukázkové čištění.                                    

2524

produktové informace |  magazín magazín | produktové informace
pr

od
uk

to
vé

 in
fo

rm
ac

e

pr
od

uk
to

vé
 in

fo
rm

ac
e



ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

1 1 1 1 1

2 2 Profesionální přístup a orientace na zákazníka 
v servisu 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 Sériová diagnostika na 100 % 5 5

6 6 6 ATE – brzdové tipy a novinky 6 6

7 7 Systémy řemenového / řetězového pohonu 7 7 7

8 8 Funkc e a diagnostika vozidel CNG 8 8 8

9 9 Systém monitoro vání tlaku v pneumatik ách (TPMS/DDS)
Systémy řemenového / řetězového pohonu 9 9 9

10 10 10 10 Filtry pevných částic 10

11 11 11 11 11

12 12 12 Brzdové systémy – trailer (teorie + praxe) 12 12

13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 Common Rail 2 SIEMENS – DENSO

15 15 Popis systému a diagnostika NOx / EUR6 15 15 15

16 16 Profesionální přístup a orientace na zákazníka 
v servisu 16 16 16 Školení pro uživatele multiznačkového diagnos-

tického systému texa txt truck (teorie + praxe)

17 17 17 17 Common Rail 1 BOSCH 17

18 18 18 18 18

19 19 19 Filtry pevných částic 19 19

20 20 Brzdové systémy truck + elektronicky řízené systémy 
přípravy vzduchu (elektronické vysoušeče) teorie + praxe 20 20 20

21 Klimatizace EU 21 21 21 21

22 22 22 22 22

23 Klimatizace EU 23 Systém monitorování tlaku v pneumatik ách (TPMS/DDS) 23 23 23

24 24 24 24 Školení pro uživatele multiznačkového diagnos-
tického systému texa txt truck (teorie + praxe) 24

25 25 25 Moduly ložisek kol a hnacích hřídelí
Brzdové systémy – trailer (teorie + praxe) 25 25

26 26 26 26 26

27 27 27
Moduly ložisek kol a hnacích hřídelí

Profesionální přístup a orientace na 
zákazníka v servisu

27 27

28 28 Brzdové systémy truck + elektronicky řízené systémy 
přípravy vzduchu (elektronické vysoušeče) teorie + praxe 28 28 28

29 Sériová diagnostika na 100 % 29 29 29

30 30 30 30

31 31
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PřEVODOVKy VEGE

TURBODMyCHADLA VEGE

Od prvního čtvrtletí 2017 jsme pro vás připravili naprostou novinku – kompletní repasované převo-
dovky od renomovaného evropského výrobce VEGE. ELIT je prvním a jediným z velkých distributorů 
náhradních dílů v Česku a na Slovensku, který tyto díly nabízí. Převodovky VEGE budou nabízeny 
formou Exchange systému s výkupem starého dílu převodovky. Jednoznačnou výhodou je příz-
nivá cena a okamžitá dostupnost z centrálního skladu ELIT, popř. skladu VEGE v Nizozemí. 

Od výrobce VEGE jsme pro vás připravili také výrazné rozšíření sortimentu stále více poptáva-
ných repasovaných turbodmychadel. I tato turbodmychadla budou nabízena formou Exchange 
systému (systému zálohového starého dílu), díky němuž vám nabídneme mnohem lepší 
dostupnost repasovaných turbodmychadel v síti ELIT. Velmi výraznou výhodou turbodmycha-
del VEGE bude skutečnost, že zákazník bude mít jednoznačnou informaci o výrobci, který 
turbodmychadlo repasuje! Cenová úspora bude samozřejmostí i díky tomu, že turbodmycha-
dla budou dodávána přímo s těsněním. 

NOviNka 
v sOrtiMeNtu

eLit!

Aktuální nabídka kompletních repasovaných převodovek VEGE:
Objednací 

číslo Popis zboží Kód převodovky OE číslo Příklady použití * MOC v Kč 
bez DPH

* MOC v € 
bez DPH

VG 59905516 Kompletní převodovka, repas FNE/GQQ/JCR 0A4300044CX ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 2004- | 77kW | 5sp FWD Manual 39 500 Kč 1 599 €
VG 28505506 Kompletní převodovka, repas VXT75 1509472 FORD TRANSIT karoserie 2.2 TDCi 2006-2014 | 63kW | 6sp FWD Manual 35 700 Kč 1 459 €

VG 73905500 Kompletní převodovka, repas 20 GP 18 / 20 GP 19 71794077
FIAT DUCATO karoserie (250) 120 Multijet 2,3 D 2006-2014 | 88kW | 6sp 
FWD Manual

38 900 Kč 1 599 €

VG 71745539 Kompletní převodovka, repas 71773212 FIAT DOBLO Cargo (263) 1.3 D Multijet 2010- | 66kW | 5sp FWD Manual 35 250 Kč 1 459 €

VG 05745500 Kompletní převodovka, repas 711605 1 183840, G20-5 A0012603600
MERCEDES-BENZ SPRINTER 208 KA 4X2 3 2000-2006 | kW | 5sp RWD 
Manual

31 350 Kč 1 299 €

VG 06325519 Kompletní převodovka, repas PK6-021 7711134796 RENAULT TRAFIC 1.9 DCI 2001-2006 | 74kW | 6sp FWD Manual 30 200 Kč 1 259 €
VG 09545501 Kompletní převodovka, repas PF6-004 7711368817 RENAULT MASTER 2.5 DCI 2006-2010 | 74kW | 6sp FWD Manual 34 830 Kč 1 459 €
VG 10185506 Kompletní převodovka, repas MT82 1756539 FORD TRANSIT karoserie 2.4 TDCi 2006-2014 | 103kW | 6sp RWD Manual 39 900 Kč 1 599 €

Pokud jde o identifikaci převodovky, hlavním identifikačním údajem je originální číslo výrobce 
doplněné případně o požadovaný typ převodovky a vozidla. Tzv. OE číslo je však zásadní. Pokud 
si přesto nebudete jisti, jestli některá z nabízených převodovek pasuje na vámi požadované 
vozidlo, kontaktujte vaši pobočku Elitu, sdělte jim VIN vozidla a její pracovníci ověří vhodnost 
dané převodovky se zástupcem výrobce.

Představení VEGE – evropský specialista na 
motory – již více než 80 let
Málokterý výrobce zabývající se motory a moto-
rovými díly se může pochlubit takovými výrob-
ními zkušenostmi, resp. bohatou historií, jako 
právě VEGE. Pěkně od začátku. Společnost VEGE 
byla založena panem Wimem Versteegem ve 
Spijkenisse, nedaleko nizozemského Rotterdamu, 
již v roce 1936. VEGE začalo repasovat motory 
v době, kdy jedinou alternativou byly opravy opo-
třebených starých jednotek. Už tehdy začalo 
VEGE s jejich koncepcí: „Repasované náhradní 
jednotky, ze skladu, do druhého dne.“ A tento 
koncept je úspěšný dodnes.
V roce 1946 začalo VEGE vyrábět první motory, 
pro nákladní vozy Dodge a GMC. V 60. letech 
stoupá výroba motorů ford, Opel a VW. V roce 
1977 získalo VEGE první zakázky OE a začalo 
dodávat repasované motory na poptání jednotli-
vým značkovým servisům a dealerům vozidel.  
V 90. letech postupně VEGE otevřelo svá obchodní 
zastoupení na významných evropských trzích – 
UK, Švédsko, Španělsko, Německo, Itálie… V roce 
1995 vyrobilo VEGE 1 000 000. motor a začalo 
s  výrobou kompletních repasovaných převodo-
vek. Výroba repasovaných turbodmychadel od 
předních OE dodavatelů – Garret, Borg Warner, 
IHI, Mitsubishi… – byla zahájena v roce 2005. Sou-
časná výrobní zařízení mají rozlohu více než 
10  000 m2 a VEGE je držitelem řady certifikátů 
kvality, mj. ISO TS 16949 (certifikát nezbytný pro 
dodávky do prvovýroby/OE). Aktuálně VEGE 
ročně vyrábí více než 12 000 motorů, 20 000 tur-
bodmychadel, 3 000 převodovek, 14 000 vstřiko-
vacích čerpadel a další tisíce hlav válců, vstřiko-
vačů a dalších komponent motoru. VEGE je tak 
jedním z předních výrobců motorů a motoro-
vých dílů v Evropě.

Kompletní repasované převodovky VEGE
S výrobou, resp. repasí, převodovek má VEGE více 
než 20leté zkušenosti. Jeho rozsáhlý výměnný pro-
gram (Exchange) zahrnuje téměř všechny 5- 
a 6stupňové převodovky pro osobní a lehké užit-
kové vozy, od Audi po Volvo, pro vozy jak 
s  předním, tak zadním pohonem a od nedávna 
také pro vozy s pohonem všech kol.
Samotný proces repase převodovky začíná kom-
pletním rozebráním staré převodovky (starý díl) na 
jednotlivé díly a jejich vyčištěním. Ty jsou pak roz-
tříděny a zkontrolovány, než začne odborný proces 
zpětné kompletace. Tento proces ve VEGE prová-
dějí jen ti nejzkušenější technici. Všechny díly, které 
neprojdou přísnou kontrolou, jsou vyřazeny 
a nahrazeny díly novými. Každá repasovaná převo-
dovka VEGE dostane 100% nová ložiska, gufera 
a těsnění. Repasí procházejí ozubená kola, hřídele 
a  obal převodovky. Dle potřeby jsou pak vymě-
něny i synchronizační kroužky. Zkontrolovány jsou 
také vypínací vidlice, tak aby bylo zajištěno hladké 
řazení. Všechny díly použité při repasi jsou nové 
kvalitní díly od prověřených evropských výrobců. 
Průběžná inženýrská činnost VEGE a vylepšení 
zajišťují, že všechny známé slabosti originálních 
převodovek mohou být překonány vlastními 
modifikacemi a vylepšenými díly.

V první fázi ELIT nabízí 8 vybraných typů převodo-
vek, zejména pro lehká užitková vozidla, v jejichž 
případě je prvořadá rychlost opravy, resp. výměny 
vadné převodovky. Nákupem kompletní 

repasované převodovky VEGE tak zákazník ušetří 
jak peníze (nákupní cena oproti originálu), tak čas 
(oproti zdlouhavému procesu opravy). A čas jsou 
(také) peníze. Sortiment budeme dále rozšiřovat 
podle ohlasů a zpětné vazby vás, zákazníků Elitu. 
Pokud se tedy ve své praxi často setkáváte s něja-
kým typem převodovky, který trpí častými poru-
chami a jehož repasovanou verzi byste uvítali 
v nabídce Elitu, neváhejte kontaktovat svého pro-
dejního poradce Elitu, který tuto poptávku předá 
dál oddělení produktového managementu.
Záruka na repasované převodovky VEGE je 12 
měsíců.

Repasované převodovky VEGE jsou dodávány ve 
speciálních přepravních kovových rámech, zaba-
lené v igelitu a s kartonem navrchu. Starou převo-
dovku (starý díl) je nezbytné dodat Elitu zpět při-
pevněnou právě v tomto rámu. Kritéria pro 
úspěšný výkup starého dílu jsou v zásadě 
následující: 
1. Starý díl – převodovka musí mít stejný typ, resp. 

číslo převodovky, od stejného výrobce.
2. Převodovka musí být kompletní, nikoliv roz-

montovaná (žádné chybějící díly).
3. žádné díry v obalu převodovky.
4. žádné viditelné praskliny v obalu převodovky.

TIP na závěr: ELIT doporučuje při výměně převo-
dovky vždy namontovat i novou spojkovou sadu, 
což v delším časovém horizontu koncovému 
zákazníkovi jednoznačně ušetří peníze.

Některé z příkladů repasovaných turbodmychadel VEGE:
Objednací číslo VEGE Popis Příklad použití * MOC v Kč bez DPH * MOC v € bez DPH

VG 59331973 Turbodmychadlo VEGE – repas ŠKODA Octavia 1.9TDI (66,81KW), VW 9 999 Kč 399,99 €

VG 45871910 Turbodmychadlo VEGE – repas PEUGEOT 407 1.6 HDI (80KW) 10 040 Kč 399,99 €

VG 08881967 Turbodmychadlo VEGE – repas ŠKODA Octavia II 2.0TDI 16V (103KW) 10 400 Kč 409,99 €

VG 08761961 Turbodmychadlo VEGE – repas RENAULT Laguna 1.9dCi 9 540 Kč 379,99 €

VG 08161952 Turbodmychadlo VEGE – repas FORD Tranzit 2.4 TDCI (85, 96 kW) 13 500 Kč 559,99 €

Všechna turbodmychadla naleznete v elektronickém katalogu ELIT eCat v sekci:
MOTOR – DODáVKA VZDUCHU -> PŘEPLŇOVáNí -> TURBODMyCHADLA anebo VÝfUKOVÝ 
SySTéM -> TURBODMyCHADLO.

*  Uvedené ceny jsou platné při odevzdání starého dílu vyhovujícího podmínkám pro přijetí. Součástí ceny turbodmychadla je těsnění.

Repasovaná  turbodmychadla VEGE
Kompletní nabídka turbodmychadel pod znač-
kou VEGE nyní zahrnuje přes 150 referencí repaso-
vaných turbodmychadel a nabídka se bude dále 
rozšiřovat. V nabídce naleznete repasovaná tur-
bodmychadla od všech známých výrobců dodá-
vajících do prvovýroby – Garrett, Borg Warner 
(3K), Mitsubishi, IHI atd. 

Kvalita je prvořadým faktorem
Každé turbodmychadlo je rozebráno na jednotlivé 
díly. Obal turbodmychadla, turbínová a dmy-
chadlová skříň jsou pečlivě překontrolovány 
a v případě, že nevykazují žádné závady, jsou vyčiš-
těny speciálním chemickým procesem podobným 
ultrazvuku a znovu použity. Všechny ostatní díly 
podléhající opotřebení jsou vyměněny za díly 
nové, u turbodmychadel, u kterých jsou dostupné 
originální náhradní díly, přímo od výrobců turbod-
mychadel (Garrett, Borg Warner, MHI, IHI atd.).
U turbodmychadel VNT, u kterých nejsou k dispo-
zici originální díly pro aftermarket, jsou pak pou-
žity díly od renomovaných evropských výrobců, 
kteří se svou kvalitou jsou plnohodnotně srovna-
telní s  originálními výrobci. Všechna turbodmy-
chadla jsou dynamicky vyvážena a testována 

a  před expedicí prochází několikanásobnou 
výstupní kontrolou. Všechny výrobky splňují 
normy ISO 9001:2008.

Výhody repasovaných turbodmychadel VEGE
• Nabídka pokrývá nejvíce poptávaná turbod-

mychadla na našem trhu.
• Jednoznačná identifikace výrobce repasova-

ného turbodmychadla, který patří mezi evrop-
ské specialisty v oblasti repasí turbodmychadel.

• Vynikající poměr kvality a ceny.
• Těsnění je součástí balení i konečné ceny 

turbodmychadla.

• Velmi dobrá dostupnost.
• Poskytovaná záruka 24 měsíců.

VEGE turbodmychadla – Exchange systém
U všech zálohovaných dílů turbodmychadel 
VEGE je stanovena jednotná záloha ve výši 2 700 
Kč bez DPH. Tato záloha bude zákazníkům vrá-
cena v případě, že vrácený starý díl vyhoví pod-
mínkám pro vracení starých dílů turbodmycha-
del. Manuál pro vracení starých dílů je součástí 
každého balení turbodmychadla společně 
s montážním manuálem a tyto dokumenty jsou 
k dispozici také v elek-
tronickém katalogu 
eCat u každého tur-
bodmychadla v  sekci 
Příloha.                               
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NOVá řADA VRTANýCH KOTOUČů 
BREMBO XTRA
Řadu Xtra vyvinulo oddělení výzkumu a vývoje společnosti Brembo na základě zkušeností 
s nejprestižnějšími výrobci automobilů. Charakterizuje ji speciální vrtání brzdných ploch, 
které přináší výrazné zlepšení výkonu brzdového systému. Zatímco vzhled kotoučů Xtra je 
atraktivní a sportovní, produkt samotný zaručuje nejvyšší možný výkon za každých pro-
vozních podmínek a splňuje nejpřísnější standardy odolnosti a bezpečnosti Brembo. 

Příklady cen
Aplikace Montážní strana Brembo CZ cena Kč bez dph SK cena EUR bez dph Brembo XTRA CZ cena Kč bez dph SK cena EUR bez dph

Skoda Octavia II
přední 09.9145.11 1570 69,79 09.9145.1X 2196 97,89

zadní 08.B413.11 1287 51,79 08.B413.1X 1771 71,39

Skoda Octavia III
přední 09.9772.11 1803 73,39 09.9772.1X 2467 99,49

zadní 08.9502.11 1092 42,09 08.9502.1X 1548 62,39

Skoda Fabia II
přední 09.7011.11 1184 43,49 09.7011.1X 1809 72,89

zadní 08.7165.11 794 26,49 08.7165.1X 1375 55,49

Mercedes-Benz C-Class přední 09.8411.11 1362 61,39 09.8411.1X 2263 91,19

BMW 3 (E46) přední 09.8952.11 2412 82,49 09.8952.1X 2899 109,79

Subaru Impreza přední 09.9077.11 2327 64,49 09.9077.1X 2687 100,19

atraktivní vzhled a zaručují efektivní brzdění za 
každých podmínek. Číslování kotoučů XTRA 
zachovává známou strukturu a odlišuje se 
pouze písmenem „X“ na poslední pozici (např. 
lakovaný kotouč = 09.9167.11, kotouč XTRA = 
09.9167.1X).

Xtra bezpečnost
Při vývoji řady Xtra byla speciální pozornost 
věnována maximální bezpečnosti a dodržení 
přísných kritérií pro odolnost a životnost 
kotoučů. Proto byly počet, rozměry a rozmís-
tění každé z děr v brzdných plochách specificky 

Nová řada kotoučů XTRA kombinuje nejlepší 
technologie Brembo do jednoho produktu 

určeného pro řidiče, kteří se nespokojí se stan-
dardem. Vrtání individuálně navržené pro kaž-
dou položku a exkluzivní UV antikorozní 
ochrana (více v samostatném rámečku) vytváří 

Antikorozní ochrana Brembo UV
Brembo, jako první a jediný výrobce na světě, nabízí brzdové kotouče 
ošetřené speciální antikorozní vrstvou využívající unikátní UV lakování. 
Technologie, která vznikla na základě požadavků automobilek BMW 
a Mercedes-Benz je nyní dostupná i na aftermarketu výhradně u Brem-
ba, které ji aplikuje u všech kotoučů s antikorozní ochranou. 
UV antikorozní ochrana je na první pohled jasně odlišitelná od ostat-
ních metod lakování a její vzhled je opravdu perfektní. UV antikorozní 
ochrana je k dispozici ve dvou barevných variantách shodných s prove-
dením pro OE  - metalická černá, případně lesklá šedá. 

Výhody UV lakování:
•  Unikátní vzhled  - povrch, který zůstává čistý a lesklý po celou dobu 

životnosti kotouče.  
•  Okamžitě připraveno k použití – z krabice rovnou na vozidlo bez dal-

ších příprav. Není třeba odmašťovat.
•  Odolnost proti korozi – nejlepší ochrana proti korozi ze všech používa-

ných technologií. Ověřeno testy odolnosti proti vlhkosti, soli, vysokým 
teplotám. 

•  Ohleduplné k životnímu prostředí – vodou ředitelné barvy bez roz-
pouštědel, energeticky úsporné lakování

•  Ochranná vrstva i na pracovních plochách – veškeré plochy kotouče 
jsou chráněny. Tenká vrstva, která je odstraněna po prvním zabrzdění, 
je i na pracovní ploše kotouče. Lakována je i styčná plocha s nábojem.

ANTIKOROZNí OCHRANA BREMBO UV

navrženy a spočítány pro každou jednotlivou 
položku v sortimentu kotoučů XTRA tak, aby 
byly zohledněny jeho rozměry, pozice ventilač-
ních žeber uvnitř kotouče a další parametry. 
Vrtané kotouče dnes nabízí i spousta konku-
rentů a vytvořit pár děr do brzdných ploch se 
nezdá jako žádná velká věda. Pouze Brembo to 
dělá tak, aby vrtání zlepšovalo jejich vlastnosti 
a zároveň nepředstavovalo riziko pro bezpeč-
nost a životnost. 

Výhody kotoučů Xtra
1. Vyšší brzdný výkon
  Otvory v brzdných plochách zaručují rych-

lejší a efektivnější odezvu brzdového sys-
tému, což se projevuje především v prvotní 
fázi brzdění.

2. Čistí a zarovnává třecí plochu destiček
  Otvory vytvářejí čisticí efekt, který odstra-

ňuje z povrchu brzdových destiček nečistoty 
a zbytky kovového materiálu ulpívajícího 
na destičkách vlivem opotřebení kotoučů. 
Udržují tak povrch destiček vždy v ideálním 
stavu.

3. Vysoký výkon za mokra
  Vrtání rozrušuje a odvádí vodní film, který se 

tvoří na povrchu kotoučů při jízdě za mokra. 
Odezva brzdového systému zůstává efek-
tivní a konstantní již od prvního zabrzdění 
dokonce i při jízdě v dešti.

4. Maximální koeficient tření i za vysokých 
teplot

  Spalování určitých složek třecího materi-
álu při vysokých teplotách vznikajících vel-
kým zatížením vytváří plyny, které mohou 

způsobit tzv. vadnutí brzd snižující koeficient 
tření mezi destičkou a kotoučem. Vrtání efek-
tivně odvádí tyto plyny a zachovává trvalý 
brzdný výkon.

5. Chlazení
  Vrtání zlepšuje schopnost kotouče odvá-

dět teplo díky zlepšené cirkulaci vzduchu, 
což zlepšuje výkonnost celého brzdového 
systému.

Něco extra pro Vás
Od ledna 2017 budou součástí balení kotoučů 
Xtra dvě příjemná překvapení: nálepka a klí-
čenka Brembo, dárek všem motoristům, kteří se 
spoléhají na Brembo Xtra. S cílem upevnit 
vztah se svými zákazníky se společnost Brembo 
rozhodla demonstrovat konkrétní projev 
uznání všem těm, kteří projevují svou lásku 
k autu, vášeň pro jízdu, a tedy i pro společnost 

Brembo, která již není pouhým výrobcem 
brzdových systémů, ale i skutečnou 

kultovní značkou v automobilo-
vém průmyslu. Protože ti, kteří 

si vybrali Brembo, se nespo-
kojí s čímkoliv.                                 
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PRUŽINy PéROVáNí LESJöFORS – PRáCE 
VE STRESU
Má-li vozidlo špatné jízdní vlastnosti, většinou se každý zabývá tlumiči pérování. To je ale jen 
z poloviny správně. Pružiny jsou stejně důležité, protože jedno bez druhého nemůže fungovat 
dobře. I pokud jsou opticky v pořádku, nepočítejte, že po 150 000 km mají stejnou tuhost jako 
u nového vozidla. Tím jsou i jízdní vlastnosti horší. V tomto článku vám díky švédským specia-
listům z Lesjöfors přinášíme celou řadu technických informací, které vám třeba pomohou při 
přesvědčování zákazníka o výměně nových pružin dohromady s tlumiči.
A když už v tom budete, věřte, že volba správné značky je naprosto zásadní z hlediska život-
nosti i správného naladění. Opravdu nejde jen o „stočený drát“. V Evropě jsou pouze 3 skuteční 
výrobci s vlastní továrnou. Se všemi v Elitu spolupracujeme – LESJÖfORS, KyB, EIBACH.

Pružiny – podceňovaný díl
funkčních vlastností pružin je hodně, ale ta hlavní 
a základní je držet celou váhu vozidla a společně 
s  tlumiči pérování zajistit dokonalý kontakt kola 
s  vozovkou. Důvody houpavé jízdy s velkými 
náklony v zatáčkách tedy hledejte rovněž zde. Při-
tom je paradoxem (jak bylo naznačeno v úvodu), 
že většina motoristů i servisů se dnes při pode-
zření na zhoršení jízdních vlastností zabývá pouze 
výměnou tlumičů a pružiny řeší pouze, jsou-li 
prasklé nebo v dezolátním stavu. Takovéto pru-
žiny již ale neměly ve vozidle co dělat mnohem 
dříve. Uvědomme si, že během svého života si 
pružiny „povyskočí“ a zase „sednou“ více než sto-
milionkrát! Aby pružiny mohly dobře a dlouho 
fungovat, musí perfektně zapadnout do pod-
vozku vozidla. Z tohoto důvodu máme několik 
typů pružin, na které se podíváme dále v článku. 
Jejich tvar a délka musí být přesně takové, jaké 
navrhli v automobilce pro daný typ vozidla (rov-
něž třeba z hlediska zástavbových rozměrů). 
Maximální délka pružiny je navržena přesně tak, 
aby při maximálním propružení byla pružina stále 
pevně uchycena ve svých fixovacích bodech, tedy 
v pružinových miskách (za případ takovéhoto 
maximálního propružení se bere vyvěšení 
nápravy vozidla na zvedáku). V případě kratší 

pružiny se může v takovýchto extrémních situa-
cích uvolnit a při zpětném zatížení poničit celý 
systém odpružení. Na druhou stranu nesmí být 
pružina příliš dlouhá, aby naopak při maximálním 
zatížení neomezovala celou pracovní délku tlu-
miče a zavěšení kola. V opačném případě opět 
hrozí mechanické a trvalé poškození celého sys-
tému. Design pružiny musí být navržen tak, aby 
vozidlo správně fungovalo jak při částečném zatí-
žení, tak i při plném, maximálním, kdy jsou rozdíly 
mezi jednotlivými pružinami od různých výrobců 
nejmarkantnější. Všechny tyto aspekty ovlivňují 
komfort a bezpečnost. Proto pouze kvalitní 
a správně vybrané pružiny toto vše mohou zaru-
čit. I z toho důvodu vždy měňte nebo prodávejte 
pružiny pouze v páru, a nikdy samostatně!

Materiál pružin
Na výrobu pružin se používá výhradně speciální 
ocel nazývaná jak jinak než pružinová ocel. Exis-
tuje mnoho oceláren po celém světě, ale jen málo 
z nich vyrábí tuto ocel potřebnou k výrobě 
moderních pružin. Je to dáno složitým procesem, 
při kterém se klade velký důraz na pevnost a tvr-
dost materiálu. Pevnost oceli je nejdůležitější 
vlastností materiálu a je to i základní kritérium pro 
návrh pružiny. Drát z měkké oceli má nižší 

pevnost v tahu oproti drátu stejného průměru 
z  tvrdé oceli. Proto tvrdá pružinová ocel může 
nést větší zátěž v porovnání s měkkou ocelí. Ocel 
pro pružiny se kvůli dosažení požadované pev-
nosti v tahu ještě dále zušlechťuje různými prvky 
jako manganem, vanadiem a jinými. Zvýšením 
teploty kalení se snižuje pevnost v tahu a zvýše-
ním temperovací teploty se dosahuje zvýšení 
houževnatosti a snižuje se křehkost oceli, která je 
logicky rovněž velmi důležitým parametrem. 
Křehčí ocel je také náchylnější ke korozi, čímž se 
zhoršuje i únavová pevnost. Pevnost v tahu a hou-
ževnatost jsou dány teplotou a časem popouš-
tění. Z toho je jasně vidět, že výroba správné oceli 
je složitý úkol. Při finálním výběru materiálu se 
dále kontroluje kvalita materiálu uvnitř. Posuzuje 
se stupeň oduhličení a počet a velikost nekovo-
vých vměstků, které by měly následně vliv na 
životnost
pružin. Z výše uvedeného musí být každému 
jasné, že výběr materiálu a jeho technologická 
úprava jsou naprosto zásadní pro výrobu kvalit-
ních pružin s dlouhou životností. Vzhledem k vel-
kým nákladům se však již velká část výrobců 
uchýlila k šetření ve všech fázích procesu (od 
výběru dodavatele až po samotné technologické 
postupy zpracování), vše s cílem nabídnout co 

1 2
nejnižší koncovou cenu – na úkor kvality. Tento 
přístup však společnost Lesjöfors zásadně 
odmítá. To ji paradoxně stálo i několik prohraných 
výběrových řízení do OE.

Vývoj a výroba pružin
Návrh jednotlivých pružin u Lesjöfors probíhá 
vždy minimálně dle pravidel a postupů jako v pří-
padě OE, v porovnání se spoustou automobilek 
však jdou v Lesjöfors ještě dále. Za spuštěním 
výroby dané pružiny jsou hodiny práce v technic-
kém oddělení a následné dlouhodobé testování 
prototypů pružin. Toto testování zahrnuje přede-
vším dlouhodobé stlačování a uvolňování pružin 
na speciálních strojích (desítky až stovky milionů 
cyklů). Po dosažení definovaných cyklů jsou pru-
žiny přezkoumány a je vyhodnoceno jejich opo-
třebení. I kvalita povrchu pružiny má zásadní vliv 
na životnost a správnou funkčnost pružiny, 
a proto se kontroluje pod mikroskopem tak, aby 
povrch nebyl oslaben mikroprasklinami. Pružina 
může být navinuta buď při pokojové teplotě (stu-
dené vinutí), anebo při austenitické teplotě (teplé 
vinutí). Pro oba tyto způsoby vinutí je vyžadován 
materiál stejné specifikace. Při studeném vinutí se 
obvykle používá ocel již zušlechtěná na konkrétní 
mechanické vlastnosti před vinutím. Naopak při 
teplém vinutí se materiál zušlechťuje na 

požadované mechanické vlastnosti až po vinutí. 
Při teplém vinutí je zapotřebí pro každý typ pru-
žiny speciálního trnu, naopak vinutí za studena se 
provádí na CNC strojích bez použití trnů, což zaru-
čuje určitou flexibilitu a velkou variabilitu při 
výrobě různých průměrů, roztečí a počtu závitů. 
Trendem ve výrobě je právě vinutí za studena 
díky výborné flexibilitě. Při vinutí za studena se do 
materiálu dostává negativní vnitřní pnutí, které je 
potřeba tepelně ošetřit – pružina se znovu zahřívá 
a následně ochlazuje. Právě při následném ochla-
zování je velice důležitá kontrola hladiny pozitiv-
ního zbytkového napětí v materiálu. Toto pozi-
tivní napětí snižuje střihový stres v pružině během 
komprese a tím zvyšuje její výkon na danou úro-
veň. Po navinutí pružin se dále upravuje jejich 
povrch s ohledem na zvýšení jejich mechanic-
kých vlastností a v neposlední řadě se zvyšuje 
i  jejich životnost. Lesjöfors k povrchové úpravě 
používá tzv. brokování, kdy jsou na povrch pru-
žiny pod vysokým tlakem vystřelovány tisíce mik-
roskopických kuliček. Tímto brokováním je do 
materiálu zavedeno další pozitivní zbytkové pnutí 
a povrch je dokonale připraven pro procesy povr-
chové úpravy – zinko-fosfátování a lakování. Pro-
ces brokování ostatní výrobci nepoužívají, 
a pokud ano, je jeho délka omezena kvůli nákla-
dům na velmi krátkou dobu. Celá výroba pružin je 

pod stálou kontrolou kvality, aby byla zaručena 
špičková kvalita finálního výrobku, na kterou jsou 
v Lesjöfors právem hrdí a která je proslavila. Pru-
žiny jsou dnes vyráběny z nízkolegovaných ocelí, 
které jsou náchylnější k rezivění. A protože pru-
žina pracuje ve velice náročném prostředí, ve kte-
rém je namáhána mnoha vnějšími vlivy, jako je 
posypová sůl, voda a jiné mechanické nečistoty, 
bez jakéhokoliv ochranného nástřiku by okamžitě 
zrezivěla. Proto výsledná kvalitní povrchová 
úprava neplní pouze funkci estetickou. Většina 
aftermarketových výrobců používá jen jednu 
vrstvu mokrého nátěru nebo jednu vrstvu práš-
kové barvy. Toto řešení vypadá ještě dobře v kra-
bici, ale po určité době používání již neposkytuje 
žádnou nebo zcela minimální ochranu před 
korozí. Toto je naprosto zásadní věc pro dlouhou 
životnost pružin, protože logicky i u sebelepšího 
materiálu dojde korozí k jeho postupné degra-
daci. Lesjöfors proto používá galvanickou 
metodu, kterou je na pružinu nanesena vrstva 
zinku před samotnou vrstvou barvy. Na finální 
lakování se používá epoxidová prášková barva, na 
niž se „vytiskne“ katalogové číslo a výrobní číslo 
šarže. Po přečtení výše popsaného pak není divu, 
že společnost Lesjöfors jako jedna z mála na trhu 
poskytuje záruku 3 roky, pokud jsou pružiny 
měněny v páru!

Konstantní průměr drátu vs. nekonstantní
Pokud jde o vinuté pružiny, stále rostoucí počet 
výrobců originálních dílů volí na jejich výrobu drát 
s nekonstantním kuželovým průměrem. Lesjöfors 
jde však jinou cestou a na výrobu všech pružin 
používá drát s konstantním průměrem. Hlavním 
důvodem tohoto kroku bylo zvýšené riziko před-
časného prasknutí pružiny z drátu s  nekonstant-
ním průměrem a s tím spojené předsevzetí Lesjö-
fors vyrábět vysoce kvalitní pružiny – lepší nebo 
minimálně stejné, jako jsou v OE. U obou typů pru-
žin (z drátu s konstantním nebo nekonstantním 
průměrem) je nejvíce namáhána část s největším 
průměrem oka (cca střed pružiny). Největší nebez-
pečí u pružin s nekonstantním průměrem drátu 
nastává ve chvílích, kdy se síly působící na nejaktiv-
nější část pružiny (střed s  největším průměrem 
drátu) přesunou na část pružiny nejdále od středu, 
kde je průměr drátu nejslabší, a tím pádem náchyl-
nější k prasknutí. Vyšší napětí v oceli vždy zvyšuje 
riziko poškození, zejména při narušení korozí 
a poškození povrchu oceli. Koncová oka jsou nej-
více náchylná ke korozi (zejména spodní konec) 
a  právě v případě zúženého drátu koroze ubere 
z  průměru drátu velmi důležitou část tloušťky 
materiálu a riziko prasknutí přirozeně stoupá. 

Progresivita pružin
Za velkou dezinformaci na trhu lze považovat to, že 
postupné tuhosti (progresivity) pružiny lze dosáh-
nout pouze s nekonstantním průměrem drátu a že 
všechny pružiny vyrobené z tohoto drátu jsou pro-
gresivní. Realita je však úplně jiná. Pružiny vyro-
bené z obou druhů drátu mohou mít progresivní 
nebo lineární charakteristiku, navíc většina pružin 
z  drátu s nekonstantním průměrem má lineární 
charakteristiku. To je způsobeno tím, že zúžení 
drátu na koncích pružiny je vykompenzováno 
menším vnějším průměrem závitu pružiny, což 
znamená, že tuhost zůstává konstantní.

1. Kontrola pružin pod mikroskopem  2. Tepelné ošetřování negativního vnitřního pnutí po vinutí za studena  
3. Uvolněná pružina je delší než maximální možné uvolnění nápravy  4. Pružina umožňuje bezproblémové 
maximální propružení  5. Příklady válcových pružin: a) pružina s konstantní charakteristikou, b) pružina s pro-
gresivní charakteristikou, c) banánová válcová pružina.

a) b) c)

3 4
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Druhy pružin
Vzhledem k odlišnostem vozů existuje i několik 
základních typů pružin. Někdy se může stát, že 
typ pružin úzce souvisí s výbavou vozidla, 
a  proto se mohou vyskytnout na určitém 
modelu dva typy pružin.

Válcové pružiny
Tyto pružiny jsou navrženy tak, že mají stejný 
průměr středu pružiny i obou konců. Mohou 
mít konstantní charakteristiku pružení nebo 
mohou být díky způsobu navinutí i progresivní. 
V rámci progresivity mohou být některé pru-
žiny hustěji navinuty u konců a střed mají „řidší“ 
nebo mohou být navinuty do určitých hustých 
polí, mezi kterými jsou větší mezery. Konkrétní 
navinutí závisí samozřejmě na projektované 
tuhostní charakteristice, která je vypočtena 
v rámci návrhu celého podvozku daného vozi-
dla. Pružiny se mohou lišit i  v  zakončení. Jsou 
pružiny se zavřeným, otevřeným a zbroušeným 
koncem. Válcové pružiny lze ohýbat i axiálně, 
takovým se říká banánové (svým prohnutím 

připomínají banán). Tato varianta je využívána 
tam, kde bylo zapotřebí určitého vyrovnání 
bočních sil ovlivňujících tlumiče. U banánových 
pružin je pak ale naprosto zásadní správná 
montáž, jinak dochází k extrémnímu bočnímu 
zatěžování tlumičů a jejich následnému zne-
hodnocení. Jednou
z výhod válcových pružin je to, že mohou být 
automaticky zpracovávány při výrobě, což při-
náší určitou úsporu výrobních nákladů a nižší 
finální cenu pružiny. Dnes již stále méně použí-
vaným řešením jsou konce zabroušené do 
roviny. Toto řešení zaručuje perfektní dosed-
nutí pružiny do misky, a tím nulové „parazitní“ 
boční síly, avšak kvůli vysokým nákladům na 
broušení od tohoto řešení většina výrobců 
ustoupila. Ne však Lesjöfors. Podobně lze toto 
řešení najít u některých sportovních pružin 
Eibach.

Kuželové pružiny
Jak je již z názvu patrné, tyto pružiny mají jeden 
konec užší než druhý – jako kužel. Kuželové 

pružiny jsou většinou používány tam, kde je 
omezený prostor v systému odpružení. Větši-
nou mají otevřené konce a opět mohou být 
lineární nebo progresivní. Opět lze ladit progre-
sivitu pružiny zhušťováním vinutí drátu, tak 
jako v případě válcového typu.

Pružiny typu minibloc
Tyto pružiny jsou navrženy tak, aby se jejich 
jednotlivá oka do sebe schovala při maximál-
ním stlačení. Ve skutečnosti vypadají tak, že 
středové oko má největší průměr a od středu 
k  obou koncům se pružina zužuje. Výhodou 
tohoto typu je velmi malá délka bloku pružiny, 
a tudíž malé nároky na prostor. Ve většině pří-
padů tuto pružinu nalezneme na zadní nápravě, 
právě kvůli potřebě zvětšení úložného pro-
storu. Ovšem toto řešení s sebou přináší i velká 
negativa. Přitom jde o jedny z nejprodávaněj-
ších pružin vůbec. životnost tohoto typu pru-
žiny je více než u ostatních velice závislá na kva-
litě materiálu a zpracování. U pružin typu 
minibloc je riziko předčasného selhání několi-
kanásobné oproti ostatním zmíněným. Nejčas-
tější závadou bývá zlomení drátu pružiny u jed-
noho z koncových ok. Společnost Lesjöfors 
však má i na toto lék a její pružiny toto praskání 
díky jinému konstrukčnímu řešení nepotkává, 
jak již bylo zmíněno v článku výše.

Výroba pružin v Evropě
V tomto článku jsme se vám snažili osvětlit slo-
žitost výroby pružin, tak abychom vám doká-
zali, že pružina pérování prostě není pouze kus 
stočeného drátu. A právě ve spojitosti s tímto 
složitým procesem, který klade velký důraz na 
přesné dodržení výrobních postupů a správ-
nou volbu materiálu, jsou v Evropě pouze 
3 opravdoví výrobci pružin, kteří vše výše zmí-
něné dodržují – jedná se o Lesjöfors, KyB 
a Eibach (který nově, mimo sportovní pružiny, 
začal s výrobou standardních) –, a pouze ELIT 
vám může nabídnout produkty od všech těchto 
výrobců. Ostatní jsou buď pouze baliči, nebo se 
více či méně úspěšně snaží jednoduchými 
postupy navinout drát do podoby originální 
předlohy. 

6. Příklady pružin minibloc: a) uvolněná pružina minibloc, b) plně stlačená pružina minibloc   7. Kuželová kon-
stantní pružina s jedním koncem otevřeným a druhým zavřeným  8. Příklad poškození pružiny minibloc – 
prasknutí zúženého drátu u koncových ok (Lesjöfors drát na koncích nezužuje) 

6 7

8

CHLADIČ TURBA JE POD TLAKEM – 
A BUDE Hůř 
Podle studií Nissens je 43 % současného vozového parku vybaveno turbodmychadlem 
– a očekává se, že do konce roku 2019 toto číslo vzroste o dalších 30 %. Se vzrůstajícím 
důrazem na životní prostředí, jakožto i snahou o zmenšování objemu motorů a spotřeby 
paliva dosahuje mezichladič svých limitů jako nikdy dříve. 

Dnešní motory jsou stále účinnější a každá část 
motoru je optimalizována pro maximální 

výkon. Zatímco motory vybavené turbodmycha-
dlem obecně nabízí celou řadu výhod, např. zvý-
šení výkonu a efektivity motoru, nižší spotřebu 
paliva, nižší emisní hodnoty motoru a menší 
tepelné namáhání motoru, do popředí se nyní čím 
dál tím častěji dostávají méně známé problémy 
s  motorem, které souvisí s vyšším přetížením 
celého systému.
Od svého uvedení na trh před více než 30 lety se 
turbodmychadlo zmenšilo na polovinu své 
původní velikosti, ale zvýšily se otáčky za minutu 
a  tlak a tím pádem i teplota se s narůstajícími 
nároky neustále zvyšují. Všechny uvedené aspekty 
zvyšují tlak na mezichladič v důsledku rozdílných 
hodnot okolního vzduchu na vstupu a výstupu. 
Toto v konečném důsledku zvyšuje poruchovost 
chladiče. Produktový manažer Nissens, který má 
na starost výzkum chlazení motoru, Steffen B. Jen-
sen, vysvětluje:
V důsledku vysokého počtu turbodmychadel 
v moderních automobilech pozorujeme také zvýšený 

zájem o mezichladiče. Dříve jsme se soustředili na 
otázky netěsnosti a zanášení mezichladiče, nyní se se 
stoupajícím počtem instalovaných turbodmychadel 
na celém světě zaměřujeme na chyby při montáži. 
Jedná se o složitý produkt, a pokud není jeho montáž 
provedena odborně, dochází k problémům. To je 
jeden z hlavních důvodů, proč se v průběhu posled-
ních několika let zvyšuje počet odborných dotazů.

O které problémy se jedná? 
I když hlavní příčinou problémů, které způsobují 
vnější poškození a úniky kapaliny mezichladiče, 
jsou poškození od kamenů a jiných částí vozovky, 
tak dalšími problémy, které se projevují se zvyšují-
cím se výskytem turbodmychadel, jsou:
• zanesené mezichladiče,
• únik kapaliny mezichladiče v důsledku nadměr-

ného tlaku systému.
Steffen B. Jensen k tomu uvádí:
Problém zvaný zanesené mezichladiče není na trhu 
ničím novým, ale výměna turbodmychadla předsta-
vuje nový typ rizika. Není-li výměna turbodmychadla 
provedena podle instrukcí, usazeniny mohou snadno 
ucpat mezichladič, a to zejména olej a jiné částečky, 
popř. ulomené části turbodmychadla. Kromě toho se 
setkáváme se zvýšeným počtem prosakujících mezi-
chladičů v důsledku nadměrného tlaku v systému. 
Toto by nakonec mohlo vést k deformaci plastové 
nádrže a netěsnosti mezichladiče. Pokud jsou po 
montáži v systému přítomny usazeniny, hrozí riziko 
zablokování systému a zvýšení tlaku. Znamená to, že 
mezichladič musí odolat mnohem vyššímu tlaku, než 

Zobrazení vzájemné vazby mezichladiče a turbod-
mychadla
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pro jaký byl vyvinut/vyroben, což v konečném 
důsledku způsobí jeho poruchu. Jedná se o stejný pro-
blém, se kterým se setkáváme při manuálním zvyšo-
vání výkonu turbodmychadla. Vzrůstající tlak zvyšuje 
nároky na mezichladič a riziko poškození. 

Jak poznáme problémy s mezichladičem?
Je velmi důležité, aby byli mechanici seznámeni 
s  možnými problémy mezichladiče a vždy 

dodržovali návod k montáži. U vadných nebo pro-
sakujících mezichladičů se často projevuje řada 
problémů, z nichž tři jsou nejčastější. Produktový 
manažer Nissens radí:
Jak mechanici a řidiči nejčastěji rozpoznají vadný 
nebo prosakující mezichladič: znatelný pokles výkonu 
motoru, zvýšená spotřeba paliva nebo nadměrný 
kouř z výfuku. Tlak v systému turbodmychadla je 
nevyrovnaný, směs paliva a vzduchu obsahuje 

nedostatečné množství kyslíku, což způsobuje snížení 
výkonu motoru. Tato ztráta kyslíku v systému má vliv 
na proces spalování a způsobuje zvýšení spotřeby 
vozidla. V důsledku toho se ve výfukovém systému 
tvoří neobvyklé množství kouře, jelikož motor nedo-
káže spálit zvýšené množství paliva a správně jej 
vypustit přes výfukový systém. Aby došlo ke kompen-
zaci tohoto efektu, na turbodmychadlo je vyvíjen 
ještě vyšší tlak v důsledku chybějícího vzduchu, což 
může v krajním případě způsobit jeho selhání. 

Jak tomu můžeme zabránit? 
Nainstaluje-li mechanik nové turbodmychadlo bez 
kontroly mezichladiče, pak systém poběží pod 
vysokým tlakem a olej a částečky nahromaděné 
v  mezichladiči se mohou dostat do spalovací 
komory. Pokud se částečky dostanou do spalovací 
komory, hrozí velké riziko poškození motoru.
Z tohoto důvodu Nissens důrazně doporučuje 
výměnu mezichladiče po selhání turbodmychadla, 
aby bylo zajištěno, že mezichladič neobsahuje 
např. zbytky oleje či kovových nebo jiných částe-
ček. Po montáži nového turbodmychadla musí být 
řádně zkontrolovány všechny systémové kompo-
nenty, aby bylo zajištěno, že nejsou zaneseny ole-
jem nebo kovovými částečkami.
Studie Nissens ukazují, že 75 % všech nových 
evropských modelů automobilů uvedených na trh 
v posledních pěti letech je vybaveno turbodmy-
chadlem. Znalost vzájemné vazby mezichladiče 
a turbodmychadla je tak důležitější než kdy před-
tím. 

1. Nadměrný tlak v systému může způsobit poškození plastové komory  2. V důsledku nadměrného tlaku dojde 
k poškození lamel. Tato chyba je často mylně připisována vadným trubičkám. Nicméně nadměrné množství 
oleje na mezichladiči indikuje nadměrný tlak v systému  3. Zbytky oleje zanášející mezichladič 
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více informací na www.elit.czROADSHOW VE VyBRANýCH MěSTECH ČR JIŽ OD DUBNA 2017

Zveme Vás na prezentaci vybavení autoservisů. Navštivte jednu ze 14 akcí letošní Road-
Show ELIT, která proběhne ve vybraných městech po celé ČR od 11. dubna do 6. červ-
na. Těšíme se na vás vždy mezi 13 a 19 hodinou.

11. dubna až 6. června, vždy mezi 13 a 19 hod.

14 míst v ČR

 11. 4. Olomouc
 18. 4. Brno
 20. 4. Ostrava
 25. 4. Frýdek Místek
 27. 4. Praha 4 - Kunratice

 4. 5. Třebíč
 11. 5. Cheb
 16. 5. Plzeň
 18. 5. Tábor
 23. 5. Ústí nad Labem
 25. 5. Liberec
 30. 5. Praha 9 - Vysočany

 1. 6. Praha 5 - Centrála
 6. 6. Pardubice

vybavení autoservisů 2017 cO VáS nA rOAdShOw (mimO jiné) čEKá? 

• Moderní 3D měření geometrie

• Nové speciální přípravky

• Indukční ohřev

• Plničky olejů převodovek

• Vysokotlaké čištění

• Diagnostický stánek

• Ukázky pneumatického nářadí

• Praktická ukázka renovace světlometů

• Praktická ukázka proplachu palivového systému

• Aku šroubováky s bezdotykovým nabíjením

• Nové automatické pneuservisní stroje

• Profesionální přípravek na stlačení pružin

• Nové plničky klimatizace

• Zábavný doprovodný program

• Občerstvení zdarma
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NOVý eCat JE TADy! VýBěR ZE 
ZAJíMAVýCH NOVINEK
Jistě jste si už všimli, že pro nákup dílů můžete používat nový eCat. Ten brzy zcela nahradí 
starší verzi, doporučujeme přejít na eCat 4. Prohlédněte si několik novinek inspirovaných 
přáními našich zákazníků.

NOVý, PřEHLEDNěJŠí VZHLED

NOVý, PřEHLEDNěJŠí VZHLED

NOVý VyHLEDAVAČ – FULLTEXT – přesně vyhledá zboží zadaných parametrů – 
příklad. „Olejovy filtr knecht fabia I“ – vyhledá všechny filtry knecht na fabii I 

VZHLED KATALOGU SE AUTOMATICKy PřIZPů-
SOBí VAŠEMU MOBILU NEBO TABLETU (RESPON-
ZIVNí DESIGN)– nemusíte již používat ecat mini

FILTROVáNí DLE ATRIBUTů
Baterky lze filtrovat dle:
• Kapacita   • Napětí   • Délka   • Šířka 
• Výška   • Póly   atd..

Pro správné nastavení je třeba definovat:
• Strom – větev v které se bude filtr/filtry nabízet
• Filtr/filtry které budou k dispozici pro filtrování

NOVá SEKCE UNIVERZáLNíCH DíLů

VyHLEDáVáNí VE STROMU – ve stromu 
konkrétního vozidla vyhledá přesně dle za-
daných parametrů – příklad „olej“ vyhledá 
všechny díly, které mají spojitost s olejem 

NOVá SEKCE GARáŽOVéHO VyBAVENí Nový

je tady!
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SPECIáLy WRC NA PRAHU NOVé éRy
Letos vstoupila v platnost nová technická pravidla Mezinárodní automobilové federace 
(fIA), která do značné míry uvolňují použití aerodynamických prvků na karoserii a navy-
šují výkon motorů u vozů startujících ve třídě WRC v mistrovství světa v rallye. Kdo čekal 
návrat monster z osmdesátých let, může být zklamaný, ale jen do té doby, než se nové 
„wrco“ kolem něj prožene. Vývoj, jímž mezitím závodní technika prošla, totiž dává vozům 
mimořádnou rychlost i při nynějších pravidlech. Jejich úplné uvolnění tak není nutné, 
navíc by bylo velice nebezpečné, stejně jako v osmdesátých letech.

fanoušci rallye poslední roky vzpomínali na 
dvě etapy rallyesportu, kdy se po tratích 

rychlostních zkoušek proháněly mimořádné 
vozy. Vzpomínky na brutální speciály skupiny 
B s výkony motorů okolo 500 koní a na zlatou 
dobu WRC s dvoulitrovými turbomotory vyvo-
lávala žalostná situace plynoucí z omezujících 
pravidel vycházejících z takzvaných globál-
ních motorů. Nějaká chytrá hlava totiž před 
několika lety vymyslela, že množící se nehody 
(někdy i se smrtelnými následky) zastaví sní-
žení výkonu motoru, které lze dosáhnout 
omezením jeho objemu.

Evropský trh navíc v té době zaplavovaly 
pohonné jednotky o objemu 1,6 litru, čímž 
automobilky řešily honbu za snížením emisí 
výfukových plynů, aby tak plnily stále přísnější 
normy Evropské unie. V dané době stále více 
se rozšiřující šestnáctistovka byla vyhlášena 
vzorem pro motoristický sport napříč disciplí-
nami. Vznikl globální motor určený pro spor-
tovní klání, který měl díky svému objemu 

i další cíl: více přiblížit závodní speciály sériově 
vyráběným vozům a usnadnit tak marketingo-
vou komunikaci automobilkám při snaze pro-
dávat své osobní vozy.

To však nesl fanoušek dost nelibě. Kam se glo-
bální motor dostal, tam zkazil zábavu. Úbytek 
zájmu tak začala pociťovat třeba formule 
1  nebo právě světový šampionát rallye. Auta 
bez dravého zvuku nelákala, o tom, že ome-
zený výkon byl znát i na trati, ani nemluvě. 
Tichý protest příznivců rychlých kol v podobě 
značného poklesu zájmu o motoristický sport 
fIA dlouho ignorovala, až se začal citelně pro-
mítat i do finanční stránky sportovních pod-
niků. Peníze. To je snad jediné, na co dnes lidé 
sedící u kormidla slyší, ať už jde o politiku, 
nebo o sport. Taková je smutná pravda. V roce 
2015 se tak konečně pohnuly ledy, když byla 
vydána nová technická pravidla pro speciály 
WRC, platná od sezony roku 2017 minimálně 
do roku 2018 včetně. Nyní začala nová éra 
a  diváci se opět vracejí na tratě rychlostních 

zkoušek  – tohle je totiž zase ten motorsport, 
jaký máme rádi!

Třetí kapitola rychlosti
Světová rallye zažila celkem tři vrcholy: sku-
pinu B v osmdesátých letech, dvoulitrová WRC 
okolo roku 2000 a nynější WRC se silnějšími 
výkony než jakékoli dříve přípustné vozy WRC 
a aerodynamikou blížící se „béčkům“. Jistě, 
automobily skupiny B měly citelně výkonnější 
motory, avšak technika od osmdesátých let 
urazila pořádný kus cesty, který je přirozeně 
znát. Nejvíce jej poznáte na řazení a především 
pak podvozcích, a to i přes jistá omezení aktiv-
ních nápravových diferenciálů. Nespoutaná 
volnost skupiny B se tedy ani u novodobých 
WRC nekoná, svou rychlost však dokážou najít 
jinde.

Především jde o špičkové tlumiče pracující 
tak rychle a precizně jako nikdy dříve v histo-
rii. Pak tu jsou sekvenční převodovky umějící 
bleskově řadit a díky ovládání u volantu řidič 

nemusí ani zvedat ruce. Navíc je lze pomocí 
softwarových map elektronicky přizpůsobo-
vat různým podmínkám a tratím, stejně jako 
mapy řídicích jednotek motorů. Celkově je 
tak možné auto naladit na aktuální povrch, 
trať a podmínky, nemluvě o počítačích schop-
ných při vývoji vozů simulovat prakticky vše, 
na co si konstruktéři vzpomenou. Díky tomu 
mohou být současná WRC i přes jisté handi-
capy oproti vozidlům skupiny B v určitých 
pasážích rychlostních zkoušek citelně rych-
lejší. Porovnání s původními WRC pak vyhrá-
vají na celé čáře, když nabídnou asi o 50 koní 
více výkonu a celkově vyspělejší techniku. 
Oproti nim i vozidlům skupiny B mají novo-
dobá „wé-er-céčka“ ještě jednu dost podstat-
nou výhodu: nižší hmotnost. Jsme zkrátka na 
začátku první sezony období, které má na to, 
zapsat se do historie motoristického sportu 
zlatým písmem. Jezdci se nové stroje teprve 
učí krotit a sžívají se s nimi, již brzy ale z nich 
budou umět dostat maximum, a pokud se to 
opět nezvrtne v řadu vážných karambolů, 
čeká nás doufejme na dlouhou dobu pekelně 
dobrá podívaná. Prostě pořádnej závodnickej 
mazec!

Aerodynamika věda je
Jen hlupák měří výkon vozu na základě 
výkonu pohonné jednotky. Co automobil na 
trati dokáže, záleží na mnoha okolnostech, 
zejména pak na schopnostech a naladění 
podvozku, stejně jako na aerodynamice, 
která má zásadní vliv na chování a ovladatel-
nost vozu ve vysokých rychlostech. Určité 
uvolnění pravidel v tomto směru přináší spe-
cialistům z vývoje značné možnosti. Pravda, 
každé takové uvolnění předpisů s sebou nese 

nejen více možností, ale i potřebu větších 
investic – nic není zadarmo.

Výsledky ale mohou být monumentální. Letos 
se vrátila do světového šampionátu rallye 
Toyota, která je toho jasným důkazem. Při 

vývoji závodního speciálu WRC využila svých 
možností, mezi něž patří i nejmodernější aero-
dynamický tunel ve vývojovém centru v Kolíně 
nad Rýnem, kde dříve sídlil tým formule 1, 
s nímž japonská Toyota několik let startovala. 
Dlouhou dobu nevyužívané zázemí tak znovu 
ožilo. Výsledkem je opravdu řada aerodyna-
mických prvků na karoserii nové Toyoty yaris 
WRC, které dávají vzpomenout na zašlou slávu 
vozů skupiny B. Právě ty měly také mnoho 
aerodynamických křidélek a dalších prvků, aby 
se pro jezdce v extrémních rychlostech nestá-
valy neovladatelnými.

že se Toyota vydala správným směrem, bylo 
jasné hned v úvodu sezony, když bojovala 
o přední příčky na věhlasné Rallye Monte Carlo 
a ve druhém podniku roku 2017, zimní Švédské 
rallye, dokonce dokázala zvítězit. A to už při 
svém druhém startu po několikaleté pauze! 
Vždyť naposledy se tovární tým Toyoty ukázal 
ve světovém šampionátu v rallye koncem 
devadesátých let, kdy provozoval vůz Corolla 
WRC (v letech 1998 až 1999). Toyota byla jed-
ním z prvních týmů, který nasadil speciál WRC 
(vůbec první byl v téže sezoně ford Escort 
WRC). „Wé-er-céčka“ tehdy nahradila výko-
nově slabší „áčka“.

Soutěžní speciály opět uchvacují diváky
Letos tedy konečně přišla změna, jež znamená 
skutečně radikální nárůst atraktivity závodů 
mistrovství světa v rallye. Kdo by si však mys-
lel, že prvotní impulz přišel z pařížského sídla 
Mezinárodní automobilové federace (fIA), 
mýlil by se. Podnět ke změně dal paradoxně 
Volkswagen. Ano, ten Volkswagen, který loň-
skou sezonou alespoň prozatím uzavřel své 

Monstrům zaniklé skupiny B se nejvíce podobá nová Toyota Yaris WRC. 
Kromě velkého křídla má po stranách zádě za koly mnoho malých křídélek 

zlepšujících přítlak a totéž dělají i aerodynamické prvky v podobě držáků 
zpětných zrcátek.
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působení ve světovém rallyesportu. Pravě 
Volkswagen si vynutil změny, jejichž zavedení 
si nakonec vůbec neužil. Přestože to značka 
nepřiznává, stažení ze světa rallye je pravdě-
podobně následek úspor v souvislosti s aférou 
dieselgate, která automobilku na americkém 
trhu stojí obrovské peníze (podvodný soft-
ware řídicích jednotek ke zmanipulování 
měření emisí). Oficiální vyjádření mluví 
o ztrátě motivace jakožto následku zisku něko-
lika světových titulů v řadě.

V každém případě nová pravidla jsou tu. Co 
vlastně přinášejí tak zásadního? Především jde 
o nárůst výkonu. Nově mají speciály WRC 
výkon minimálně 380 koní, což je oproti ještě 
loni používaným vozům s 315 koňmi znatelně 
více. Změny bylo dosaženo hlavně díky vět-
šímu restriktoru u turba (omezuje přísun 

vzduchu). Dříve měl průchod o průměru 33 
mm, nyní má 36 mm. Současně se i snížila 
minimální přípustná hmotnost závodních 
vozidel o 25 kilogramů na nynějších 1 175 kg. 
Významnou novinkou je také povolení aktiv-
ního mezinápravového diferenciálu (šest let 
byl zakázaný). Nápravové diferenciály jsou 
i nadále pasivní.

Diváci si však nejvíce všimnou vzhledových 
změn. Sem patří již zmiňované aerodynamické 
prvky, třeba řada drobných křidélek či zadní 
široká přítlačná křídla. Zlepšila se i pasivní bez-
pečnost posádek, díky povinným pěnovým 
výztuhám v předních bočních dveřích 
a  výztuhám v prazích karoserie. S výztuhami 
z  tvrzené pěny strukturou podobné polysty-
renu přitom už v době prvních WRC experi-
mentovalo Subaru. Tehdy dodalo tento 

bezpečnostní materiál ARPRO, které má jeden 
z výrobních závodů také na severu Čech. 
O tom, že jde o krok správným směrem, svědčí 
i fakt, že ochranné prvky ARPRO jsou už řadu 
let důrazně doporučeny v americké okruhové 
sérii IndyCar.

V praxi zavedené změny znamenají brutální 
nárůst rychlosti závodních strojů. Nová WRC 
se tak řítí po tratích rychlostních zkoušek 
daleko rychleji než v předchozích letech, rallye 
tak opět lahodí oku diváka a je daleko atraktiv-
nější. „Wé-ér-céčka“ jsou však rychlejší nejen 
na rovných úsecích, ale i v zatáčkách, kde těží 
z nových možností lepší aerodynamiky i opě-
tovného zavedení aktivních mezinápravových 
diferenciálů. Speciály kategorie WRC se tak po 
několika letech opět zařadily mezi nejúchvat-
nější závodní vozy s pohonem všech kol. 

O něco konzervativnější cestou se vydal Hyundai se speciálem i20 Coupé WRC. Velké křídlo je samozřejmostí, stejně jako menší spoilery po stranách předního 
nárazníku. Aerodynamickými prvky jsou také vytažené zadní blatníky, usměrňující obtékání vzduchu.

Zatím nejméně úspěšným vozem je nový Citroën C3 WRC, který má méně aerodynamických vychytávek. S ostatními speciály WRC jej tak spojuje snad jen 
mohutné zadní křídlo a kaplička na střeše, přivádějící čerství vzduch do prostoru pro posádku.
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ZáVODěNí PRO KAŽDéHO: JAK SE STáT 
ZáVODNíKEM
Snad každý kluk někdy snil o tom, jaké by to bylo, svírat v rukou volant závodního vozu 
a bojovat o vavříny. Téměř každý má nyní možnost si tento sen splnit nebo k němu vést 
své děti. Automobilové závody, to nejsou jen národní a mezinárodní šampionáty, ale 
i  menší závodní série nebo amatérská klání, vyznačující se daleko větší finanční 
dostupností.

Ať už máte doma nějaký ten závodnický 
potěr, nebo se sami potýkáte s benzi-

nem kolujícím v žilách, jistě uvažujete, jak 
s  tím naložit. Rozhodnutí začít závodit není 
složité, avšak zrealizovat ho může vyžadovat 
nemalé úsilí. Otázkou je, jak vysoké cíle si 
dáváte, ale i kde chcete začít.

Pokud je vám čtyřicet, smiřte se s tím, že už 
asi díru do světa ze závodní sedačky neudě-
láte. Přesto si ale můžete při automobilo-
vých závodech užít spoustu adrenalinu 
a  skvělých chvil. Pokud chcete nasměrovat 
své ratolesti na kariéru závodního jezdce, 
nemáte situaci nijak snadnou, avšak máte 
dost času na hledání ideální cesty.

V každém případě začít v nějaké amatérské 
sérii není vůbec žádná ostuda. Naopak to 
může být značnou výhodou. Jednak si moto-
ristický sport vyzkoušíte a ujistíte se, že 
právě toto je ta cesta, jíž chcete jít, a kromě 
toho se dostanete do nesrovnatelně přátel-
štějšího prostředí, než poskytují profesio-
nální poháry a šampionáty – tady vám 

většinou pomocnou ruku nikdo nepodá. Při-
tom právě atmosféra kamarádství a ochota 
jezdců a jejich týmů pomoci druhému – byť 
je to na trati soupeř – je velkou výhodou pro 
nováčka. Získávání prvních zkušeností pak 
výrazně méně bolí. že by to šlo ale zcela bez 
potíží, s tím by nikdo neměl počítat. Je to 
totiž jednoduchá matematika: zpočátku chy-
bějí zkušenosti, nezřídka i finance a technika 
si také umí postavit hlavu. Jak tedy začít?

Kudy vede cesta?
Důležité je ujasnit si, zda chci dát přednost 
okruhovým závodům na asfaltu, nebo se 
vydat cestou rallye. Zajímavou alternativou 
mohou být disciplíny jako autokros nebo 
rallyecross, tedy závody na malých okruzích 
se šotolinovým nebo kombinovaným povr-
chem. Kdo na to bude nahlížet z pohledu 
bezpečnosti, rallye pro něj bude jedno-
značně nejméně vhodnou volbou. Rych-
lostní zkoušky vedené po okreskách linou-
cích se mezi stromy, to prostě není pro 
každého. Někam mezi rallye a velké okruhy 
můžeme zařadit závody do vrchu, které těží 

zejména z příznivých finančních nákladů. 
Přítomnosti nekompromisních stromů se ale 
ani v tomto případě nezbavíte. Naopak velké 
moderní okruhy s širokými kačírky (štěrkové 
zóny oddělující trať od bariér), za nimiž jsou 
ještě před svodidly bariéry z pneumatik, to 
je už bezpečnější cesta, vzhledem k maxi-
málním možným rychlostem ale tak bez-
pečná jako v případě malých kruhů. Na těch 
asfaltových se setkáte s motokáristy, okruhy 
s nezpevněným povrchem zase patří auto-
krosařům a rallyecrossu. Blízkost zatáček je 
zde zárukou malých rychlostí, a tedy i menší 
intenzity případného nárazu.

Dospělí tedy mají hned několik možností, 
protože každá z těchto disciplín nabízí 
kromě profesionálních sérií a šampionátů 
i  amatérská klání – často přitom s možností 
bojovat o hodnotné ceny, někdy i finanční 
odměny. Ti nejmenší mají volbu jednodušší. 
Jednou cestou jsou malé bugynky, druhou 
představují motokáry. Přitom by bylo chy-
bou myslet si, že motokáry automaticky zna-
menají pozdější přechod na okruhové 
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závodění nebo na kopce a bugy zase auto-
kros, rallyecross nebo rallye. Pravda, moto-
káry v jezdci pěstují smysl pro čistou stopu, 
zatímco bugyny jej učí spíše ovládání vozu 
ve smyku. Jenže těch ti nejmenší ve slabouč-
kých bugynkách zrovna moc nezažijí. Navíc 
historie motorsportu zná řadu skvělých 
rallyových jezdců, kteří přestoupili do rallye 
z okruhů, a naopak jsou závodníci schopní 
podávat skvělé výkony na okruzích, i když 
mají za sebou zkušenosti z disciplíny, jako je 
třeba rallyecross. Zkrátka kdo to má v krvi, 
bude umět točit volantem, ať už se posadí 
do čehokoli. Kdo nemá vyloženě talent, ten 
může své schopnosti vypilovat. Pak ale prav-
děpodobně bude narážet na určitá omezení 
vždy, když bude chtít změnit disciplínu.

Zázemí rozhoduje
Nejobtížnější situaci mají ti, co žijí v bytech 
a nemají třeba chatu se stodolou, kde by šlo 
zřídit „týmovou základnu“. Samozřejmě lze 
pořídit „závodění na klíč“, tedy dohodnu si 
sedačku v závodním voze, ve vybrané 
závodní sérii či na konkrétním podniku, 
zaplatím, přijdu, odjezdím si své a jedu 
domů. O vše ostatní se pak postará někdo 
jiný. To je ale nejdražší možná cesta. Je to 
rozumné řešení snad jen pro ty, co si chtějí 
k  závodům jen přičichnout a jít zase dál. 

Samozřejmě pokud nemají za sebou nemalé 
finance, které by neváhali do závodění na 
klíč investovat.

Většina zájemců o motoristický sport se ale 
vydá cestou vlastního vozu místo drahého 
pronájmu. Zde však pozor, kdo si myslí, že 
stavbou vlastního auta ušetří, zle se plete. 
Vždy je levnější koupit už postavené než sta-
vět, vyvíjet a testovat. Věřte, že ani u nejjed-
noduššího auta se tomuto při stavbě nevy-
hnete. V součtu pak zaplatíte mnohem více, 
než by přišlo pořízení už odzkoušeného auta, 
které by navíc podávalo spolehlivější výkony.

Kromě auta ale budete potřebovat řadu dal-
ších věcí. Ve vozidle bezpodmínečně musejí 
být sportovní jednodílné sedačky bez mož-
nosti posunu (pevná montáž), sportovní 
pásy (ideálně šestibodové), bezpečnostní 
rám neboli klec a vhodný je také odpojovač 
(snadno s ním odpojíte autobaterii a vypnete 
motor v případě havárie). Od věci nejsou ani 
jeden či dva dvoukilové hasicí přístroje, 
pokud vůz nemá hasicí systém. Bezpečnostní 
výbavu však upravují technická pravidla kaž-
dého podniku nebo seriálu.

Důležité je také oblečení pro jezdce. Někde 
si vystačíte s uzavřenou motocyklovou 

přilbou, jinde vyžadují přilbu pro automobi-
lové závody – v případě amatérských pod-
niků většinou stačí s prošlou homologací, 
jinak je nutná platná homologace fIA. Někde 
stačí mít na sobě montérkovou kombinézu, 
jinde bude vyžadována závodní kombinéza 
s  nebo bez platné fIA homologace a totéž 
platí o botách. V profisériích je kromě zmí-
něné výbavy s platnou homologací fIA vyža-
dováno i nehořlavé spodní prádlo s homolo-
gací fIA. To vše samozřejmě zvyšuje náklady. 
Oblečení pro jezdce tak podle požadavků 
zvolené série pořídíte v řádu set korun, tisíců 
nebo dokonce desetitisíců korun.
Automobil s bezpečnostním rámem není 
určen pro provoz na pozemních komunika-
cích, takže je potřeba pořídit vlek a dodávku, 
za níž vůz na závody odtáhnete (zde pozor 
na správné řidičské oprávnění, pro ŘP sku-
piny B nesmí mít souprava maximální pří-
pustnou – nikoli okamžitou – hmotnost přes 
3,5 tuny, lze řešit rozšířením na B+E).

Dodávka poslouží pro přepravu potřebného 
vybavení a v místě konání závodu se v ní dá 
přespat, čímž alespoň něco ušetříte za uby-
tování. Vybavení čítá náhradní díly, pneuma-
tiky na discích, zvedák, vhodný je menší 
kompresor (24 l) a příslušenství, chybět 
samozřejmě nesmí nářadí a alespoň jeden 

Automobily se dělí do tříd podle výkonu i počtu poháněných náprav. Vybrat si tak můžete podle finančních možností. Podmínkou je vždy předepsané bezpeč-
nostní vybavení, stejně jako nutné zázemí pro zřízení dílny. Pokud kupujete postavený vůz, dbejte na správné ukotvení bezpečnostního rámu, stejně jako na 
fotografii, kde je ukotven k „hrncům“ tlumičů zadních kol. Ukotvení do podlahy mezi zadní kola je častou chybou amatérských staveb. Rám má být navíc 
vařený z bezešvých trubek předepsaných průměrů a ohýbaných za studena.

mechanik! Samozřejmě si můžete vůz udržo-
vat sami, ale pokud máte i závodit, zcela jistě 
nastanou situace, kdy dát auto v omezeném 
čase dohromady nebude ve vašich silách.

Nejnižší náklady nemusejí znamenat nej-
lepší cestu
Volba závodů či závodní série by měla být 
taková, aby zaručovala možnost dlouhodo-
bějšího sbírání zkušeností. Důležité je také 
to, aby pořadatel dbal na bezpečnost. Pokud 
ještě dnes najdete závodní sérii, kde nevyža-
dují ve vozidle bezpečnostní prostorový 
rám, rozhodně v tom nesmíte vidět ušetřené 
náklady. Šetřit za každou cenu je v motor-
sportu velký hazard. Nastudování pravidel 
dané závodní série vám pomůže s výběrem. 
Každopádně velký bezpečnostní rám by měl 
být základní podmínkou (malý rám spočívá 
v  bezpečnostním oblouku za sedadly na 
úrovni B-sloupku karoserie a jeho vzpěrách 
dozadu – z hlediska bezpečnosti je při čel-
ním nárazu naprosto nevyhovující).

Na co dát pozor
Nejprve si vždy dobře prostudujte technické 
předpisy a pravidla závodní série, jíž se 
chcete účastnit. Pak podle požadavků naku-
pujte vybavení a vůz. Ten by měl ideálně 
plnit i požadavky nějaké jiné série, aby 

v případě zrušení jedné nezůstal bez využití. 
Zároveň s ním pak bude možné přestoupit 
jinam.

Při výběru auta pozor na některé rádoby 
profesionály. Zpravidla si myslí, že mají 
doma auto hodné minimálně mistra repub-
liky, ale v praxi to je mnohdy pěkná prašivka. 
Pozor na některé stavby mající třeba špatně 
zakončený bezpečnostní rám – to je častou 
chybou u amatérů, kdy jsou trubky jen tak 
přivařeny k podlaze, bez výztuh bránících 
jejich projetí podlahou při nárazu, nemluvě 
o faktu, že vzadu by měly být opěrné trubky 
zakončeny na podbězích v místě hrnců zad-
ních tlumičů. Ostatně jak má správně vypa-
dat bezpečnostní rám, se dočtete v příloze 
J řádu fIA, která je ke stažení třeba na strán-
kách Autoklubu České republiky. Pro ama-
térské série ale většinou nemusí být až tak 
složitý, základní konstrukce a její upevnění 
by se však měly respektovat. Ostatně to platí 
i pro kotevní body bezpečnostních pásů, což 
je další kámen úrazu některých prodávaných 
vozů pocházejících z amatérských staveb. 
Použití původních kotevních míst nebo 
výztuh pod podlahou je zcela nezbytné!

V pravidlech pro zvolenou sérii si kromě 
technických předpisů prostudujte také 

kalendář závodů a zvažte cestovní a další 
náklady (ubytování, startovné, finanční 
ztrátu při absenci v zaměstnání, pokud je 
závod ve všední den). Počítejte s tím, že 
sehnat sponzora je bez osobních kontaktů 
dnes téměř nemožné a že si závody budete 
muset hradit ze svého. 

Podtrženo, sečteno
Začít závodit není složité, ovšem vytvoření 
funkčního zázemí a pořízení vozu jsou 
základními komplikacemi, s nimiž se musí 
každý poprat. Začít je tak třeba s tužkou 
v  ruce, všechno si dát na papír a spočítat. 
Vyčíslit prvotní náklady a pak vyčíslit náklady 
na sezonu. Připočítat rezervu na nečekané 
výdaje (porucha auta, následky nehody atd.) 
a pak vše znovu zvážit. Pokud je částka nad 
vaše možnosti, můžete si zaplatit místo 
v  autě pro jeden závod. Chcete-li se však 
motorsportu věnovat déle, dávejte peníze 
do svého už od začátku. Pokud chcete, aby si 
závody vyzkoušelo vaše dítě, zkuste nejprve 
třeba zjistit, zda některý tatínek nemá starší 
nebo rezervní motokáru, kterou by mohl za 
rozumný peníz zapůjčit. Do vlastního inves-
tujte, teprve až uvidíte, že ratolest motoris-
tický sport baví a může pro ni být vhodnou 
cestou. 

Postavit si auto (vlevo), koupit postavené (vlevo dole) nebo koupit postavené fabrické (nahoře)? Pohá-
rový vůz z dílen automobilky je vždy drahou volbou. Přináší však klady v podobě čisté stavby podle 
předpisů, což znamená méně starostí. Jenže vydat všechny peníze ještě před sezonou je velká chyba. 
Vždy je potřeba mít v záloze i nějakou rezervu na případnou „kosmetiku“ (dole).
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Profesionální automechanici nepotřebují plané sliby – ale kvalitu, na kterou se mohou 
spolehnout. Proto poskytujeme registrovaným partnerům 5letou záruku na všechny 
výrobky ContiTech pro automobilový aftermarket. Bez kompromisů.  
www.contitech.de/5

Už žádné plané sliby!  
5letá záruka.

PTG_AD_5years_210x297mm_CZ.indd   1 02.02.17   12:30

Profesionální řešení 
karosářských dílů pro 
Vaše vozidlo.
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eCat 4 elektronický katalog náhradních dílů

•	 	Nový	vzhled
•	 Responzivní	design	(mobily,	tablety)
•	 Nový	fulltextový	vyhledávač
•	 Vyhledávání	ve	stromu	konkrétního	vozidla
•	 Nová	rozšířená	sekce	vybavení	servisů
•	 Nová	sekce	univerzálních	dílů
•	 Zjednodušený	přehled	produktů
•	 Nové	bezpečnostní	prvky

Podrobnosti	a	novinky	sledujte	na	www.elit.cz	–	záložka	eCat	4

Nový

je tady!
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