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NOVINKA – ŠIROKÁ 
NABÍDKA SORTIMENTU 
HADIC ZNAČKY VAICO
Novinkou	v portfoliu	Auto	Kelly	jsou	různé	typy	hadic	a	trubek	značky	VAICO	německého	
dodavatele	 s dlouholetou	mezinárodní	 tradicí	na	 trhu	náhradních	dílů,	 který	nabízí	díly	
v kvalitě	OE	s označením	MADE	IN	GERMANY.

V nabídce Auto Kelly jsou  
tyto hadice VAICO:

•  Hadice chladiče 

•  Hadice plnicího vzduchu 

•  Brzdové hadice 

•  Hadice větrání klikové skříně 

•  Hadičky zásobovaní vzduchem 

•  vakuové hadice – brzdový systém 

•  Hydraulické hadice řízení 

•  Sací hadice ke vzduchovým filtrům 

•  Hadičky odvzdušnění víka hlavy válce 

•  Palivové hadičky 

•  Odvzdušňovací hadice k vyrovnávacím nádržím 

Mezi hlavní přednosti toho sortimentu, kromě vysoké kvality, patří široké pokrytí vozového parku, vysoká 

kvalita použitého materiálu ve shodě s Oe požadavky, rychlá a snadná instalace.

Kompletní nabídku dílu značky vAICO naleznete nawww.autokelly.cz 

AK	kód Název Možnost	použití	ve	vozidle Běžná	cena	
(bez	DPH)

vI v10-9766 Hadička, odvzdušnění víka hlavy válce vAICO AUDI / A4 967	Kč

vI v25-0792 Sací hadice, vzduchový filtr vAICO FORD / FOCUS II 2	571	Kč

vI v10-2529 Hadička, zásobování vzduchem vAICO VOLKSWAGEN / SHARAN 2	152	Kč

vI v10-0776 Hadice, větrání klikové skříně vAICO ŠKODA / OCTAvIA (1U2) 1	008	Kč

vI v25-0794 Sací hadice, vzduchový filtr vAICO FORD / FOCUS II 1	883	Kč

vI v10-9769 Hadička, odvzdušnění víka hlavy válce vAICO VOLKSWAGEN / GOLF III, PASAT, POLO 548	Kč

vAICO v naší nabídce doplňuje sortiment mechanických dílů, jako jsou hydraulické filtry, sortiment hadic, filtry, 
ventily, motorové díly, díly řízení a mnoho dalších náhradních dílů. Kompletní nabídka této značky v sortimentu 
hadic obsahuje více jak 900 dílů. Mezi nejzajímavější část sortimentu vAICO patří právě sortiment hadic.

Výběr	z nabídky	sortimentu	hadic	značky	VAICO:
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Jak to funguje?

•	 	Vykupujeme	všechny	značky
•	 	Vykupujeme	plničky	vyrobené	do	roku	2015
•	 	Nabídneme	až	1/3	původní	ceny
•	 	Přijedeme	k Vám	a	uděláme	cenový	odhad
•	 	Stanovíme	fér	cenu	podle	aktuálního	opotřebení
•	 	Vyhrazujeme	si	právo	plničku	neodkoupit

KUPTE SI NOVOU DUÁLNÍ 
PLNIČKU	NA	PROTIÚČET!
Pokud	si	u	nás	koupíte	duální	plničku	STARLINE	DUAL	nebo	TEXA	R780	BI-GAS,	můžeme	
od	Vás	odkoupit	Vaši	současnou	plničku	protiúčtem.

Získáte tak:
1) výslednou lepší pořizovací cenu
2) nové zařízení s nejmodernější technologií
3) možnost plnění starého i nového chladiva
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ČERPEJTE DOTACE	EU  
NA	ŠKOLENÍ	PRO	VAŠE	 
ZAMĚSTNANCE

Zpět na obsah

Společnost	Auto	Kelly	má	jako	poskytovatel	vzdělávacích	aktivit	oprávnění	vydat	Vám	po-
tvrzení	o	absolvování	školení,	na	základě	kterého	můžete	uplatnit	žádost	o	dotace	Evropské	
unie	na	školení	svých	kolegů.	Je	to	snadné!	Nepromeškejte	tuto	příležitost.

Co musíte udělat?
•  Podat žádost elektronicky na webových strán-

kách: http://povez.uradprace.cz/

•  vyplnit na tomto webu formuláře pro Úřad práce

•  vyhlásit jako autoservis/firma výběrové řízení na 
školení a udělat si průzkum trhu

•  Oslovit Auto Kelly v  rámci tohoto výběrového  
řízení s žádostí o nabídku školení

Jak dále postupovat, pokud Vás naše  
nabídka zaujme?
•  vyberete si a absolvujete 6 školení Auto Kelly do 

konce roku 2017! (min. 40 školicích hodin)

•  Za absolvované kurzy AK zaplatíte maloobchod-
ní cenu

•  Auto Kelly vám potvrdí zaplacení a účast vaši či 
vašeho zaměstnance na školení

•  Do konce roku musíte vybraná školení absolvovat

Výhody nabídky Auto Kelly:
•  nejširší nabídka kurzů a více lokací

•  Moderní školicí prostory a garance odbornosti

•  Kvalitní lektoři a profesionální zázemí

Co získáte od státu: 
•  Až 85 % finančních prostředků zpět

•  vždy vám budou 100% uhrazeny mzdové 
náklady za přítomnost vašich zaměstnanců 
na školení (až 198 Kč/hod.!)

Pro koho nejsou dotace bohužel určeny?
•  Pro školy či organizační složky státu

•  Pro zaměstnavatele, kteří mají sídlo na území 
hl. města Prahy (zapojit se však mohou po-
bočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo 
území hl. m. Prahy)

Kompletní nabídku našich 80 kurzů školení najdete zde nebo v tištěné brožuře „Přehled odborných školení 2017/18“, kterou vám 
na vyžádání dodá váš obchodní zástupce. 
Se svými dotazy se můžete obrátit přímo na manažera školení Jiřího Šedu (tel.: 725 305 880, skoleni@autokelly.cz)

více informací o pravidlech čerpání dotací naleznete zde.

http://povez.uradprace.cz/
https://www.autokelly.cz/page/nabidka-skoleni
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•  Představili jsme novinky Gv

•  nabídli jsme garážovku a nářadí Starline za akční ceny

•  Prezentovali jsme nabídku školení 2017/2018

•  rozdali jsme 10 výher v celkové hodnotě 328 000 Kč za vaše nákupy 

•  Odměnili jsme MP4 přehrávačem Sony 10 výherců soutěže s plničkou 

Zpět na obsah

DĚKUJEME, ŽE JSTE PŘIŠLI!
V BRNĚ	A	V PRAZE	POPRVÉ	 
I	S	ROCKOVÝMI	KONCERTY

Těšíme	se	Na	Vás	 
6.	6.	V TřiNci	 
8.	6.	V OsTraVě

e-Info Auto Kelly  I 6/2017

		rOadshOw
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Seriál technických informací, 12. díl

JAK SE SUPERVAGEM  
NA	ČÁSTICOVÉ	FILTRY  
KONCERNU VW
Problematika	částicových	filtrů	je	dnes	téměř	každodenní	záležitostí	a	řešení	není	vždy	tak	
jednoduché,	jak	se	může	zdát.	Pojďme	se	na	toto	téma	podívat	trochu	detailněji.

Co	je	to	filtr	pevných	částic	(DPF)?
Filtr pevných částic pro vznětové motory je (např. na 
vozidle Škoda Superb s motorem 2,0 l/ 103 kW TDI) 
namontován ve výfukovém potrubí za oxidačním ka-
talyzátorem. Jeho	 účelem	 je	 zachycovat	 částice	 sazí	 
z	výfukových	plynů	motoru. Filtr pevných částic sestá-
vá z voštinového keramického tělesa z karbidu křemíku 
uzavřeného v kovovém pouzdře. Keramické těleso je 
rozděleno na množství rovnoběžně uspořádaných mi-
kroskopických kanálků s porézními stěnami, které jsou 
střídavě vždy z jedné strany uzavřeny. Karbid křemíku je 
použit pro svou mechanickou pevnost a odolnost vůči 
změnám teploty a teplotnímu zatížení. výfukové plyny 
musejí projít tělesem filtru, které tvoří velké množství 
jednostranně zaslepených kanálků. Zaslepení kanálků 
je střídavé, takže plyn, který vstoupil do kanálku volným 
směrem, musí následně projít jeho porézními stěnami 
do sousedního kanálku, který je otevřený směrem od 
motoru. Při proudění výfukových plynů skrz filtr jsou tak 
částice sazí ve vstupních kanálcích zadrženy, zatímco 
plynné složky výfukových plynů mohou proniknout skrz 
porézní stěny kanálku.

Cílem	je	omezit	tvorbu	částic	sazí
Cílem každého výrobce vozidel a vznětových motorů 
je snižování škodlivosti výfukových emisí. Pro sníže-
ní množství výfukových emisí se nabízí několik tech-
nických řešení. Snížení je možné řešit jak uvnitř, tak 
vně motoru. na snížení emisí má vliv tvarování sacích  
a výfukových kanálů, vyšší vstřikovací tlak pomocí 
vstřikování čerpadlo-tryska (common rail) nebo i tva-
rování spalovacího prostoru. vně motoru je pak hlav-
ním opatřením pro redukci částic sazí právě zmiňova-
ný filtr pevných částic. v současné době jsou vyvinuty 
dva základní systémy filtru pevných částic. Systém  
s aditivem a bez aditiva.
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Systém	s	aditivem
Tento systém je používán u automobilů s filtrem pevných 
částic, který je umístěný z konstrukčních důvodů dále od 
motoru. vzhledem k dlouhé cestě výfukových plynů od 
motoru k filtru pevných částic může být dosažena teplo-
ta potřebná ke spalování částic sazí jen přidáním aditiva.

Systém	bez	aditiva
Je používán u vozidel, která mají filtr pevných částic blí-
že motoru. Díky krátké vzdálenosti filtru pevných částic 
od motoru je teplota výfukových plynů potřebná ke spá-
lení částic dostatečně vysoká, v případně potřeby může 
být ještě zvýšena řídicí jednotkou motoru.

Regenerace	DPF	na	Octavia	III	(regenerace	u	stojícího	vozidla)
Regenerace	částicových	filtrů	je	častý	servisní	úkon,	který	se	v	autoservisech	provádí.	Nyní	si	ukážeme,	jak	
takovou	regeneraci	provést	na	stojícím	vozidle	Škoda	Octavia	III.	generace	s	využitím	diagnostiky	SuperVAG.

Základem	jsou	vstupní	podmínky	regenerace	částicového	filtru
Pro správné spuštění a dokončení regenerace je nutné naplnit vstupní podmínky, které by mohly omezit nebo do-
konce i zrušit regeneraci v průběhu její samotné fáze.

níže uvádíme část podmínek, které je nutné splnit:

•  Zapnuté zapalování

•  Zkontrolovat paměť závad
  následující závady nelze vymazat funkcí „vymaž 

paměť závad“. Závady se vymažou automaticky po 
úspěšné regeneraci filtru pevných částic.

 •  P2002 - Filtr částic, řada válců 1, chybná funkce
 •  P242F - Filtr částic nadměrně zanesen
 •  P2463 - Filtr pevných částic, příliš vysoké zanesení 

sazemi 
 •  P2458 - Filtr pevných částic, doba trvání regenerace

•  více jak polovina paliva v palivové nádrži

•  Řadicí páka v neutrální poloze u mechanické převo-
dovky a u automatické převodovky v parkovací poloze

•  Parkovací brzda sepnutá

•  Kapota motorového prostoru je zavřena

•  Motor běží na volnoběh

•  Zapnuté všechny možné spotřebiče:
 •  klimatizace na maximální chladicí výkon
 •  dálková světla
 •  mlhová světla
 •  výhřevy skel a sedaček

•  Teplota:
 •  výfukových plynů před turbodmychadlem  

musí být větší než 150 °C
 •  výfukových plynů před částicovým filtrem  

musí být větší než 130 °C

•  Dodržujte kombinaci pedálů podle instrukcí,  
diagnostika vás vyzve k manipulaci s pedály 
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Provedení	regenerace,	jak	na	to
Jakmile jsou naplněny podmínky regenerace, je možné regeneraci spustit.

1. nastartujte motor a vyčkejte, až bude zahřátý
2. v SupervAGu zvolte odpovídající model vozu
3. navažte komunikaci s řídicí jednotkou elektronika motoru
4. v záložce Komfortní funkce vyberte ikonku regenerace filtru pevných částic u stojícího vozidla

5. Dodržujte manipulaci s pedály

6. nyní sledujte otáčky motoru, které musí být na hodnotě 1 500 min-1

regeneraci nepřerušujte předčasně, pokud k tomu není pádný důvod. Pouze při úspěšné regeneraci se vy-
maže paměť závad. regenerace na stojícím vozidle trvá až 40 minut. Obdobný postup je i u jiných modelů. 
Základem je naplnit podmínky potřebné pro regeneraci a následně postupovat dle instrukcí v SupervAGu.

video s celým postupem pak naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bJxG5OnS3v0

https://www.youtube.com/watch?v=bJxG5OnS3v0

