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BRZDOVÉ KOTOUČE 
STARLINE	HIGH	
CARBON

Pod	značkou	Starline	uvádíme	na	
trh	High	Carbon	brzdové	kotouče	
v prémiově	kvalitě.	Mají	zvýšený	
obsah	 uhlíku	 a	 jsou	 standardně	
opatřeny	antikorozním	nátěrem.

Výběr	z	aktuální	nabídky:

AK	kód Název Aplikace Běžná	cena	
(bez	DPH)

PB 2479HC Brzdový kotouč chlazený - STARLINE, HIGH CARBON ŠKODA FABIA, OCTAVIA, VW GOLF 791	Kč

PB 2957HC Brzdový kotouč chlazený - STARLINE, HIGH CARBON ŠKODA OCTAVIA II, YETI, VV GOLF VI 985	Kč

PB 2960HC Brzdový kotouč chlazený - STARLINE, HIGH CARBON FORD C-MAX, KUGA, FOCUS III, VOLVO V50 1 320	Kč

PB 1432HC Brzdový kotouč - STARLINE, HIGH CARBON FORD MONDEO III-ZADNÍ 979	Kč

PB 1488HC Brzdový kotouč - STARLINE, HIGH CARBON ŠKODA OCTAVIA II, SUPERB II-ZADNI 915	Kč

Hlavní výhody:

• Vyšší odolnost proti vysokým teplotám a pozdější vadnutí brzdného účinku

• Rychlejší montáž díky lakování (není třeba odmašťovat disk)

• Lepší vzhled disku díky lakování, který navíc chrání proti korozi

Zákazníkům tak nyní nabízíme v sortimentu brzdových kotoučů Starline celkem 
4 druhy výrobků:

• Standardní – nejlepší poměr cena/výkon

• Lakované – rychlejší montáž a ochrana proti korozi

• HIGH	CARBON – prémiová kvalita (vysoký obsah uhlíku a lakování)

• Starline	Sport – vrtané a drážkované kotouče (tuning) pro lepší vlastnosti a vzhled

Další položky naleznete na www.autokelly.cz
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DPF	FILTR	STARLINE 
PRO ŠKODA	OCTAVIA	 
II	RS	–	PRVNÍ NA TRHU

Tento DPF filtr je vhodný i pro tyto vozy:
• ŠKODA OCTAVIA 2.0TDi (BMN kód motoru), rv: 4/06-4/10   
• AUDI A3 2.0TDi (BMN kód motoru), rv: 5/06-4/11   
• SEAT ALTEA 2.0 TDi (BMN kód motoru), rv: 11/05-4/10  
• SEAT LEON 2.0TDi (BMN kód motoru), rv: 6/06-4/10  
• SEAT TOLEDO 2.0TDi (BMN kód motoru), rv: 1/06-5/09  
• VOLKSWAGEN GOLF 2.0TDi Mk.5 (BMN kód motoru), rv: 6/06-11/08  
• VOLKSWAGEN JETTA 2.0TDi (BMN kód motoru), rv: 12/07-12/10  
• VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDi (BMR kód motoru), rv: 8/05-4/11  
• VOLKSWAGEN TOURAN 2.0TDi (BMN kód motoru), rv: 6/06-4/11  

• OE kódy: 
1K0254701SX / 1K0254702EX / 1K0254702LX / 1K0254703FX / 3C0254701NX

Společnost	Auto	Kelly	jako	první	na	aftermarketovém	trhu	nabízí	svým	
zákazníkům	filtr	pevných	částic	(DPF/FAP)	pro	Škodu	Octavii	II	RS.

Pro	 nadcházející	 letní	 sezonu,	 kdy	 je	 opět	 aktuální	 problematika	 údržby	 klima-
tizací	a	s ní	spojená	potřeba	detekce	úniku	chladiva,	 jsme	naši	nabídku	rozšířili	 
o	objemnější	10	litrovou	alternativu	detekčního	(formovacího)	plynu.	

Tato položka pochází od prověřeného dodavatele, který produkty 
dodává jak do prvovýroby, tak i do prémiových značek.

Technická specifikace:
Emisní norma: Euro IV
Váha: 8,7 kg
Délka: 1 135 mm

AK	kód Název Motorizace Běžná	cena	
(bez	DPH)

99.50.238 Filtr pevných částic Starline Škoda Octavia II RS (2.0TDi) 12	374	Kč

Lahev obsahuje směs dusíku a vodíku 
(max. 5,4 %). Protože molekuly vodíku jsou 
velmi malé, je metoda detekce úniku vodí-
kem ideálním řešením pro nalezení drob-
ných netěsností. Plyn je vhodný pro při-
pojení do sady pro detekci úniku chladiva 
v klimatizačním systému metodou vodíku 
(DK P0165).

NOVINKA: DETEKČNÍ PLYN	 
V 10	LITROVÉ TLAKOVÉ LAHVI

Dostupné	v	těchto	objemech:	

AK	kód Název Běžná	cena	
(bez	DPH)

DK P0242
Detekční (formovací)  
plyn v tlakové lahvi - 10 l

2 990	Kč

DK P0164
Detekční (formovací)  
plyn v tlakové lahvi - 1 l

649	Kč
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AKČNÍ NABÍDKA	PLNIČEK	 
KLIMATIZACÍ A POTŘEBNÉHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zpět na obsah

• Nová řada plniček Starline a mnoho dalších 

plniček a příslušenství

• Vybavení pro údržbu

• Proplachovací sady a detergenty

• Chladivo a oleje

• Dezinfekce a UV detekce úniku látek

• Těsnění, sady ventilků a O-kroužků

• Příslušenství pro plnění a ventily klimatizace

• Nářadí a náhradní díly kompresorů

• Kompresory Starline

• Akční ceník služeb pro plničky

• NOVINKA:	 

u	plniček	označených	piktogramem									

možnost	nákupu	na	protiúčet	–	zaplatíte	

tak	jen	část	kupní	ceny

Kompletní akční nabídku naleznete ZDE

• K plničce vždy ZDARMA BALÍČEK v hodnotě 11 468 Kč

• Více než 100 akčních cen

• S akční plničkou tak můžete ušetřit více než 25 000 Kč! 

• Řešení problematiky starého i nového chladiva
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• Každý třetí nákup vyhrává odměnu
• Odnesete si nový katalog garážovky
•  Nakoupíte garážovku za akční cenu a navíc získáte  

30% slevu na ruční nářadí Starline
• Poradíme Vám a předvedeme nejnovější garážové vybavení
• Představíme nabídku školení 2017/2018
• Vysvětlíme výhody ON-LINE školení zákonné legislativy
• Ochutnáte tradiční mexickou kuchyni (ve vybraných lokalitách)

NEPROPÁSNĚTE  
JARNÍ	ROADSHOW	 
GARÁŽOVÉHO	VYBAVENÍ	 
S ROCKOVÝMI	KONCERTY!
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Seriál technických informací, 11. díl

JAK A PROČ DIAGNOSTIKOVAT	
DATOVOU	SBĚRNICI	CAN-BUS
V tomto	díle	se	budeme	detailně	věnovat	hlavní	komunikační	páteři	aut	se	systémem	CAN	
BUS.	Bez	základní	znalosti	principu	této	komunikace	totiž	může	být	hledání	závady	neko-
nečné	nebo	výměna	dílů	zbytečná.

Trocha	historie	CAN	-	BUS
CAN (Controller Area Network) je sériová (datová) 
sběrnice vyvinutá firmou Bosch. Vývoj sběrnice začal 
v roce 1983 a oficiálně byla představena v roce 1986. 
Následně v roce 1992 byl na trh uveden první automo-
bil se sběrnicí CAN od firmy Mercedes-Benz. K využití 
CAN sběrnice pro vlastní diagnostiku jednotek však 
došlo později. Cílem CAN sběrnice bylo vytvořit proto-
kol, který by především vedl k úspoře kabeláže a tím i 
hmotnosti. Dalším cílem bylo zajistit bezpečný přenos 
informací mezi snímacími, řídicími a výkonovým prvky 
automobilových systémů.

CAN	v	koncernu	VW
V rámci koncernu VW jsou používány různé varianty da-
tové sběrnice CAN. První variantou byla datová sběrnice 
CAN komfortního systému s přenosovou rychlostí 62,5 
kBit/s. Následovala datová sběrnice CAN hnacího agre-
gátu s přenosovou rychlostí 500 kBit/s. Datová sběr-
nice CAN hnacího agregátu je dnes použita ve všech 

modelech. Od modelového roku 2000 jsou používány 
i „nové“ datové sběrnice CAN komfortního systému  
a informatiky, každá s přenosovou rychlostí 100 kBit/s.

Vlastnosti	CAN	sběrnice
Datová sběrnice CAN je dvoudrátový systém s přeno-
sovou rychlostí 100 kBit/s (komfortní systém/informatika) 
nebo 500 kBit/s (hnací ústrojí). Datová sběrnice CAN 
komfortního systému/informatiky je označována také 
jako Low-Speed-CAN a datová sběrnice CAN hnacího 
ústrojí jako High-Speed-CAN. Datová sběrnice CAN je 
zapojena paralelně ke všem řídicím jednotkám příslušné-
ho sytému CAN. Obě vedení datové sběrnice CAN jsou 
nazývána CAN-High a CAN-Low vedení. Fyzická vrstva 
je tvořena dvěma společně kroucenými vodiči, které jsou 
nazývány Twisted Pair.

Přes vodiče probíhá výměna dat mezi řídicími jednotkami. K těmto datům patří např. otáčky motoru, hladina palivo-
vé nádrže a rychlost. Vedení CAN jsou ve svazku kabelů identifikovatelná podle oranžové základní barvy. Vedení 
CAN-High datové sběrnice CAN hnacího agregátu je kromě toho označeno černou identifikační barvou. U datové 
sběrnice CAN komfortního systému je identifikační barva vedení CAN-High zelená a u datové sběrnice CAN infor-
matiky fialová. Vedení CAN-Low mají vždy zelenou identifikační barvu.

Jak	vlastně	diagnostikovat	takové	vedení	CAN?
V praxi je možné zkontrolovat stav komunikace na sběrnici CAN mezi řídicími jednotkami. Provést takovou kont-
rolu je možné přímo v Diagnostickém rozhraní datové sběrnice CAN. V diagnostickém prostředí SuperVAG se po 
navázání komunikace vybere funkce „Čtení bloků naměřených hodnot“ jako je uvedeno na následujícím obrázku.
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Následuje výběr bloků hodnot, které se týkají datové sběrnice CAN. Na obrázku je prezentován blok hodnot 
s číslem 125.

Po výběru bloku 125 se zobrazí stav komunikace mezi Diagnostickým rozhra-
ním datové sběrnice CAN a ostatními jednotkami. Následující obrázek ukazu-
je správnou komunikaci mezi jednotkou sdružených přístrojů a motoru.

Po spuštění bloku hodnot stavu pak hodnota1 znamená, že jednotka je zapo-
jena v datové síti CAN a správně se hlásí pro ostatní řídicí jednotky. Při vypnutí 
a zapnutí zapalování si Diagnostické rozhraní datové sběrnice CAN zkontro-
luje všechny jednotky na síti a vyhodnocuje jejich zpětnou odezvu. Pokud do-
jde k nějakému problému na datové sběrnici a neohlásí se některá z řídicích 
jednotek, tak se objeví stav 0, což je vidět na vedlejším obrázku.
Tento stav může nastat v případě, že je například poškozená datová sběrnice 
a jednotka se tak neohlásí pro ostatní řídicí jednotky.

Při výběru kanálu 130 je možné zkontrolovat provozní stav komfortní sběrnice 
CAN. Pokud se objeví stavu „dvoudrát”, tak to znamená, že datová sběrnice 
je plně funkční a nedochází k žádným problémům na sběrnici. Následující ob-
rázek prezentuje stav „dvoudrát” na sběrnici komfortního systému.

V případě poruchy na sběrnici komfortu dojde k přepnutí režimu „dvoudrát” 
na „jednodrát”, tedy nouzový režim (viz obrázek). V tomto případě komuni-
kace přes diagnostickou zásuvku OBD je funkční, ale není možné žádným 
způsobem provádět operace, jako je například kódování jednotky.
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Využití	v	praxi
Závady, které se vyskytují na datových sběrnicích, je mnoho. S jednou takovou jsme se setkali nedávno v na-
šem spřáteleném servisu v Drahanech u Prostějova. Závada, která vznikla na vozidle zákazníka (Škoda Yeti, 
2013), se projevovala následujícím způsobem: při zapnutí zapalování se aktivovaly kontrolky na kombinova-
ném přístroji a vše na první pohled vypadalo správně. Ovšem k aktivaci spouštěče nedošlo. Po odtahu vozidla 
byla provedena v autoservisu základní diagnostika všech řídicích jednotek ve vozidle. Pomocí diagnostického 
prostředí SuperVAG byl proveden autotest, který odhalil nepřítomnost jedné řídicí jednotky, která je součástí 
moderního systému imobilizéru. V tomto případě nebyla navázána komunikace s řídicí jednotkou motoru.
Po analýze bloků hodnot v řídicí jednotce Datové sběrnice CAN (viz. obrázek) bylo zřejmé, že se Elektronika 
motoru nenachází na datové sběrnici CAN.

Nabízí se tedy otázka, jak správně určit příčinu nekomunikující jednotky 
motoru. První příčina může být v tom, že jednotka motoru není fyzicky 
připojena na systém datové sběrnice CAN. Tedy jde o vadné datové ve-
dení sběrnice CAN pohonu. Další příčina může být ve vadném přívodu 
elektrického napětí a ukostření samotné řídicí jednotky motoru.
Nejprve tedy byla provedena kontrola přívodů elektrického napětí do 
řídicí jednotky motoru podle schématu. Tady byla odhalena závada, pro-
tože na pojistce s označením SB13 nebylo naměřeno žádné napětí. Jed-
ná se o pojistku, která po sepnutí relé vede elektrické napětí do řídicí 
jednotky (viz. obrázek).

Pátrání po závadě se tedy posunulo dále a bylo nutné zkontrolovat elektro-
instalaci, která ovládá relé řídicí jednotky motoru. Po rozmotání elektroinsta-
lace bylo zjištěno, že je přerušen vodič, který vstupuje do relé řídicí jednotky 
motoru. Jedná se o zeleno - červený vodič. (viz. obrázek).

Po opravě elektroinstalace byly znovu načteny bloky hodnot v řídicí jednotce Diagnostické rozhraní datové 
sběrnice CAN. Řídicí jednotka motoru již byla přihlášena k datové sběrnici CAN. Vozidlo již startovalo a nevy-
kazovalo žádné závady.


