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5letá záruka

Už žádné plané sliby!
Záruka na výrobky od
ContiTech.
Je to jednoduché: Skupina ContiTech
Power Transmission Group poskytuje
registrovaným servisním dílnám 5letou
záruku na všechny výrobky pro automobilový trh poprodejních služeb.
> Samozřejmě: Bezplatná oprava
nebo výměna

Už žádné plané sliby!
Záruka na výrobky od
ContiTech.

> Vztahuje se na: Všechny produkty pro
automobilový trh poprodejních služeb.
> Přímo: Servisní dílny se zde zaregistrují
jednoduše a úplně zdarma:
www.contitech.de/5

Power Transmission Group
Automotive Aftermarket

Nová služba APM Automotive

TESTOVÁNÍ A OPRAVY
DIESELOVÝCH DÍLŮ
•
•
•
•
•
•

testování dílů vysokotlakých vznětových systémů
odborné poradenství (na základě výsledků testů)
profesionální opravy vstřikovačů, čerpadel, potrubí…
kontrola kvality nafty
opravy benzínových trysek
široká síť sběrných míst = pobočky APM Automotive

Více na www.apm.cz
APM Automotive s.r.o., www.apm.cz, webcat.apm.cz

5letá záruka
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■ Slovo úvodem

■ V tomto vydání:

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to
mohlo být naposledy.“
Jan Werich

Milí čtenáři,
vítejte u dalšího vydání
našeho APM magazínu.
Někteří už máte za sebou
dovolenou, jiní se na ni teprve těšíte a my už připravujeme novinky pro podzimní i zimní akce. Jednou
z nich je i nová vize našeho
servisního konceptu AutoPROFITEAM, který jistě

dobře znáte.
Připravili jsme novou verzi loga, která je modernější a přímější, ale přesto jasně vychází ze svého
předchůdce. Nové logo AutoPROFITEAMu bude
používáno také ve své druhé verzi TOP Partner,
která bude označovat buď značkové autoservisy, nebo servisy s větší kapacitou.
Jednou z dalších novinek souvisejících s novou
vizí jsou také přepracované webové stránky našeho konceptu. Nově tam najdete např. lokátor,
který umí zobrazit nejbližší servisy začleněné v
naší síti, včetně možnosti třídění dle zaměření
nebo vybavení a další praktické informace jako
jsou videa, návody, upgrady softwaru diagnostik
a další.
Naprostou novinkou jsou pak připravovaná
online školení pro autoservisy konceptu, která budou živě streamovaná na YouTube kanále
APM Automotive. Mechanici si tak budou moci
naprosto kdekoli shlédnout zajímavá školení
o novinkách nebo pracovních postupech bez
toho, aby v běžné pracovní době cestovali mnoho kilometrů někam do učebny. Tím, že školení
budou streamovaná (tedy vysílána živě) v odpoledních hodinách - nepřijdou ani o možnost zeptat se okamžitě přednášejícího na podrobnosti,
vysvětlení, atd.
Podrobnější informace nalezete v článku uvnitř
tohoto čísla. Přeji vám příjemné čtení a hezký
zbytek letošního horkého léta.

Moderní nízkoviskozní oleje
Proč se stále více prosazují moderní motorové oleje
s nízkou viskozitou? Podle produktového manažera
značky DIVINOL pomáhají redukovat emise a navíc
splňují zvýšené požadavky normy EURO 6.… str.
8-9

Nová povinnost pro servisy

Od letošního června musí servis zákazníka
písemně informovat o každém zásahu,
kterým vozidlo ztrácí technickou způsobilost. Na
podrobnosti upozorňuje předseda
SAČR ing. Josef Lhoták. … str. 12
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Další modrobílé prodejny autodílů
Od konce května na nové adrese Drážďanská 830/72 a od
poloviny června už i s kompletním venkovním označením
v tradičním modrobílém designu funguje prodejna autodílů APM Ústí nad Labem. Pobočka, kterou společnost
APM Automotive v létě 2015 převzala od sesterské firmy
Stahlgruber CZ se z poněkud zastrčeného areálu na Špitálském náměstí přesunula na dobře viditelné i dobře
přístupné místo u
frekventované ulice,
kde v minulosti sídlil
zavedený autoservis.
Díky drobným stavebním
úpravám
tak sehraný kolektiv
pracovníků
ústecké pobočky v čele s
dlouholetým vedoucím Pavlem Kotalíkem získal moderně
vybavenou prodejnu
a prostorný, dobře přístupný sklad se sortimentem autodílů poskládaným na míru přímo potřebám místních autoservisů.
Dokončeným venkovním značením a opravenou fasádou
se po několika měsících zkušebního provozu už může pochlubit také prodejna autodílů APM Hodonín, nejnovější
značka na mapě prodejen APM Automotive. Svými prostory asi nejmenší pobočka APM Automotive se tak hrdě přihlásila do rodiny bezmála tří desítek modrobílých prodejen
rozesetých po celé České republice.

■ APM Klatovy od září v novém
Po téměř sedmi letech od otevření se prodejna autodílů APM Klatovy už brzy dočká nových větších prostor. Od začátku září 2017 se přestěhuje na
novou adresu u výpadovky na Plzeň v sousedství oblíbené klatovské restaurace Mazda.
Přestože Klatovy jsou od centrálního skladu společnosti APM Automotive vzdálené jen
20 km, tamní prodejna autodílů s charakteristickým firemním modrobílým designem
byla otevřena až po více než 16 letech existence firmy. Do té doby byly pro zásobování
zdejších autoservisů využívány přímé závozy ze Kdyně. Díky prodejně se ale mohla zvýšit četnost závodů zboží a mechanici si
navíc mohou pro potřebné díly zajet i
sami.
APM Klatovy (od září 2017)
Plzeňská 823
339 01 KLATOVY
klatovy@apm.cz
tel.: 376 399 144
otevírací doba:
PO-PÁ 8.00 – 18.00, SO 8.00 – 11.00

magazín APM Automotive

Od září přitom budou moci využívat
novou, prostornější a modernější prodejnu na dobře přístupném místě, kde
bude k dispozici nejen nově vybavený interiér i s možností posezení, ale především výrazně větší
sklad. O zákazníky se pak postará osvědčený personál v čele se Zdeňkem Kalinou, který na pozici
vedoucího pobočky zúročuje jak své technické znalosti, tak zkušenosti z práce skladového operátora přímo v kdyňském centrálním skladu.
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■ BILSTEIN rozšiřuje katalogovou nabídku
Katalog tlumičů a opravných sad BILSTEIN byl rozšířen o položky, které pasují
do více než čtyř stovek různých modelů aut. Nové reference jsou určeny pro
osobní a lehká užitková vozidla. Mezi novinky Bilstein patří tlumiče, pružiny,
montážní sady a kompletní sady vinutých pružin se stavitelnými tlumiči B16.
Nejvíce nových položek se týká kategorií BILSTEIN B1 a B4. Mezi novinkami opravných sad B1 nalezneme aplikace pro různé modely vozů Audi,
BMW, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Lada, Lancia, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Renault nebo Volvo. Rozšířením kategorie BILSTEIN B4 jsou moduly pneumatického pérování. Nyní jsou v nabídce také díly pro Porsche
Cayenne a Volkswagen Touareg. Nabídku doplňují pružiny B3 určené pro
Hyundai i30, Kia Cee’d, Opel Corsa, Škoda Octavia a Volkswagen Touran.
Také kategorie BILSTEIN B6-Sport byla doplněna o nové položky. Mezi
jinými se objevily také díly pro vybrané modely Audi Q2, Ford Focus III,
Hyundai i30 coupe, Kia pro_cee’d a Sportage, Mercedes Klase E, Porsche
Panamera a SEAT Ateca či Suzuki Swift IV. Pro vybrané modely VW Group
(Audi A3, Škoda Octavia a Volkswagen Golf ) jsou nově dostupné výškově i
tuhostně nastavitelné kompletní sady B16 Performance.

■ Scuderia Ferrari závodí
s ložisky SKF již 70 let

■ KYB jako sponsor FIA
World Rallycross týmu

Také letošní sezona sezóna Formule 1 posiluje
už 70leté spojení firmy SKF se Scuderia Ferrari.
Tradiční švédská značka SKF je znovu přímo v
srdci legendárních závodů a navazuje na své
dlouhodobé spojení s Ferrari.
SKF dodává řadu specializovaných výrobků a
poskytuje tomuto italskému motoristickému
gigantovi odbornost v konstrukci a prověřování. „Se Scuderia Ferrari trvale spolupracujeme již 70 let,“ říká Jean-Sylvain Migliore,
manažer jednotky pro závodění SKF. „Naše
díly nabízejí skutečné technické přednosti – od
nízkého tření a kompaktnosti po vyšší tuhost a
prodlouženou životnost.“
V rámci smlouvy SKF dodává všechny výrobky na míru. Jsou určeny zejména do podvozku (např. ložiska kol a kluzná ložiska) ale také
pro motor a převodovku (včetně válcových a
jehlových ložisek, kuličkových ložisek a kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem a hybridních výrobků). Ložiska SKF poskytují maximální výkon. Speciální materiály jako ocel
pro vysoké rychlosti a vysoké teploty stejně
jako speciální povlaky a jiné komplexní vlastnosti přispívají ke splněních náročných standardů pro komponenty
Formule 1. Některé z materiálů
včetně keramiky, speciálních ocelí,
maziv a povlaků, stále procházejí
vývojem v centru výzkumu a vývoje
SKF. Navíc SKF poskytuje Scuderia
Ferrari testovací zázemí pro
zlepšení faktorů jako bezdemontážní diagnostika.
„Společnost SKF je spojená s Ferrari již od založení
výrobního závodu v Maranellu. V průběhu let se
společnost Ferrari těšila z
plodů této spolupráce a
těší se na společnou zářnou
budoucnost,“ říká Maurizio
Arrivabene, šéf týmu Scuderia Ferrari.

KYB Corporation od června 2017 sponzoruje FIA World Rallycross Championship tým
EKS. KYB logo bude tým vozit nejen na svém
servisním voze, ale především na obou závodních speciálech AUDI S1 EKS RX Quattro,
které využívají v motorsportu vyhledávaný
KYB elektronický posilovač řízení (EPS).

■ HÜCO: nové typy relé
Sortiment dílů elektrické soustavy od německého výrobce HÜCO v nabídce APM Automotive rozšířily nové typy různých relátek, na
které výrobce – stejně jako na všechny další
díly - nabízí nadstandardní pětiletou záruku.
Již během srpna tak bude skladem nově 55
nových relátek určených pro žhavicí systém.

Zajímavé aplikace
(relé HÜCO)

Obj. č.

MERCEDEC BENZ Sprinter HU132038

Za volantem prvního z vozů pravidelně usedá švédský majitel týmu Mattias Ekstrom,
vítěz loňského mistrovství a zároveň dvojnásobný šampión v DTM. Druhým pilotem
je Fin Toomas “Topi” Heikkinen, který začal
svoji závodní kariéru v pouhých osmi letech
a postupně přešel v roce 2010 na rallycross
a již ve své první sezóně vyhrál finský šampionát.
Seriál FIA World Rallycross zahrnuje 12
dvoudenních závodů po celém světě. Na
tratích, které jsou kombinací rally se závodním okruhem, jezdí upravené speciály
s výkonem více než 600 koní a zrychlením
z 0-100km/h za pouhé 2 sekundy. Tým EKS
se účastní světového šampionátu již od roku
2014 a v loňském roce vyhrál týmovou soutěž. Na podporu firmy KYB spoléhá již třetím rokem, nyní se ale vzájemná spolupráce
prohloubila i v rámci sponzoringu.

VW Transporter IV

HU132062

DACIA Duster

HU132123

Renomovaná značka HÜCO, kterou APM Automotive nabízí již od roku 2009, patří pod
křídla japonského giganta HITACHI. Hlavní
produktové řady
značky
tvoří
díly zapalovací
soustavy (cívky, moduly a
kabely),
relé
palivových čerpadel a žhavicí relé pro dieselové motory, díly
generátoru (diodové bloky, regulátory, držáky uhlíků…) a samotná palivová čerpadla.
Sídlo firmy s bezmála 40letou tradicí je v německém Espelkamu. Zhruba polovina tamní
produkce přitom směřuje do prvovýroby
světoznámých automobilek, firma při vývoji
i výrobě úzce spolupracuje i s dalšími známými výrobci elektrických dílů pro aftermarket.
Díky používání nejmodernějších výrobních
technologií se značka HÜCO se prezentuje originální kvalitou
a dlouhou životností
svých výrobků, což
mimo jiné deklaruje právě poskytováním nezvykle
dlouhé 5leté záruky
na všechny výrobky.

magazín APM Automotive
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■ MY: nový časopis pro zaměstnance holdingu

Společnost STAHLGRUBER DE vydala začátkem prázdnin inovovaný interní časopis pro všechny své
zaměstnance – poprvé i ve verzi v češtině, tedy také pro pracovníky dceřiných společností APM
Automotive a Stahlgruber CZ…
Tradice vydávání interního časopisu pro zaměstnance společnosti Stahlgruber je dlouhá už čtvrt století. První číslo čtvrtletníku ´Wir von TipTop Stahlgruber´ vyšlo na jaře roku 1992 a letošní dubnové
vydání celou historii časopisu připomnělo. Za uplynulých 25 let tak bylo vydána rovná stovka čísel
magazínu, který se celkem třikrát dočkal výrazné grafické změny. A při jedné z nich začátkem roku
2001 také přejmenování na ´WIR ÜBER UNS´ (My o nás).
Pro druhé vydání roku 2017 redakce naplánovala další výraznou inovaci a spolu s přejmenování na prosté ´WIR´ připravila i rozšíření o českou
mutaci (MY). A v té, kromě jiného, představuje všechny dceřiné firmy včetně APM Automotive…

■ NoviNKa: brzdové štíty NK

Obj. č.

popis - aplikace

Společnost APM Automotive už má k dispozici letošní atraktivní novinku
značky NK = krycí plechy kotoučů (´brzdové štíty´)…
Všechny brzdové štíty NK jsou vyrobeny z
kvalitního plechu a jsou pozinkované. Navíc se na ně - a stejně jako na ostatní sortiment značky NK vztahuje nadstandardně
prodloužená záruka 5 let. Celý sortiment
štítů NK tvoří celkem 81 položek pro vozidla: ŠKODA, VW, BMW, FIAT, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, TOYOTA, VOLVO. Polovinu z těchto
položek drží APM Automotive skladem, takže je zákazníkům okamžitě
k dispozici…
Štíty i další brzdové, podvozkové i spojkové díly značky NK jsou dohledatelné ve webshopu APMCat (http://webcat.apm.cz/).

NK233608

NK krycí plech kotouče P Astra G (98-07)

NK233609

NK krycí plech kotouče Z Astra G (98-07)

NK234710

NK krycí plech kotouče LP Octavia (96-)

NK234711

NK krycí plech kotouče PP Octavia (96-)

NK234712

NK krycí plech kotouče LZ Octavia (96-)

NK234713

NK krycí plech kotouče PZ Octavia (96-)

NK234716

NK krycí plech kotouče LP Octavia (04-)

NK234717

NK krycí plech kotouče PP Octavia (04-)

NK234718

NK krycí plech kotouče LZ Octavia (04-)

NK234719

NK krycí plech kotouče PP Octavia (04-)

■ Komplexní katalog kabinových filtrů
494 důkladně popsaných referencí kabinových filtrů obsahuje nejnovější katalog
Valeo, který je již dostupný i na českém trhu.
Katalog umožňuje velmi snadné přizpůsobení všech druhů filtrů pro konkrétní vůz
– i pro ty nejnovější. V poslední době Valeo uvedlo do prodeje 30
nových referencí filtrů pro nově uvedené modely aut jako Renault
Espace 5. generace, Renault Megane 4. generace nebo Renault
Kadjar.
Každá položka v katalogu je doprovázena fotografií a uvedením
přesných rozměrů filtru i montážního návodu do osobního nebo
lehkého nákladního vozidla. Vyplývá to ze strategie Valeo „We Care
For You“, která propojuje širokou dostupnost dílů pro různé modely
se snadným přístupem k informacím o nich. Představuje to praktickou úsporu času pro automechaniky, což jim přinese
výhodu před konkurencí.
Kabinový filtr odpovídá za
kvalitu ovzduší, které vdechuje řidič i spolucestující v
automobilu. Valeo má ve své
nabídce tři řady kabinových
filtrů přizpůsobených potřebám zákazníků. Vedle tradičních jednovrstvových filtrů
řady ClimFilter™ Comfort jsou
to i filtry ClimFilter™ Protect
s vrstvou aktivního uhlíku a
také nejmodernější prémiová
řada ClimFilter™ Supreme s
protialergickými filtry zajišťujícími 96% účinnost zachycení
alergenů. Tyto výsledky potvrdil praktický test proveden
laboratoří ANALYZAIR pod
dohledem organizace RNSA.
magazín APM Automotive

■ OPTIMAL: Sady pro opravy zadních náprav PSA
V případě starších modelů skupiny PSA mohou vadné zadní nápravy znamenat konec vozu, protože výrobcem doporučovaná výměna celé zadní
nápravy je obvykle příliš nákladná. To už ale neplatí. Opravné sady firmy
OPTIMAL právě pro zadní nápravy vozů Peugeot a Citroën nyní umožňují
efektivní a ekonomickou opravu.
Peugeoty (205, 306, 309, 206, 405, 106, Partner…) a Citroëny (Xsara, ZX,
AX, Saxo, Berlingo…) byly dlouho vybaveny zadními nápravami s torzními
tyčemi. Toto řešení sice umožňovalo prostorově nenáročné uspořádání,
jeho slabinou ale bylo uložení ložiska vlečeného ramene. Díky vysokému
mechanickému zatížení totiž dochází k výraznému opotřebení uložení i
hřídele, zatímco těsnící materiál se stává tvrdým a křehkým, což výrazně
snižuje učinnost ochrany před vodou a nečistotami. Výsledkem pak často
bývá opotřebované ložisko a zkorodovaná hřídel. V konečném důsledku
to působí nejen zvýšený hluk, ale především špatné vedení zadních kol,
což má negativní vliv na bezpečnost vozu na silnici.
Výrobce v takových případech doporučuje úplnou výměnu zadní nápravy, OPTIMAL ale nyní přináší efektivní a přitom výrazně levnější řešení. Ve
spolupráci s firmou Paschke Profitec inženýři mnichovského dodavatele
ložisek a dalších dílů vyvinuli odolný přípravek (obj. č. OPWKZ1111S), který
spolu s novými opravnými sadami OPTIMAL pro zadní nápravy vozů koncernu PSA umožňuje relativně rychlou a ekonomickou opravu bez nutnosti demontáže nápravy.
Každá sada přitom
obsahuje všechny díly
potřebné pro opravu a
navíc v OE kvalitě. Mon-

táž lze přitom provádět i
jinými vhodnými přípravky.
Videonávody s montážním
postupem jsou dostupné
na YouTube kanálu firmy
OPTIMAL (odkazy najdete v
návodu v APMCatu)
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■ Měkké pletence výfuků BOSAL SOFTFLEX
Výrobci automobilů se stále více spoléhají na novou měkkou variantu pružných trubkových spojek výfukového potrubí v branži běžně označovaných jako pletence. BOSAL jako přední výrobce výfukových dílů tento trend zaznamenal a nyní přináší na trh inovovanou verzi pletenců: vysoce
pružné členy SoftFlex, které dílky unikátnímu designu nabízejí lepší absorpci vibrací a redukují hluk u všech značek a modelů. Jsou samozřejmě vyrobeny výhradně z nerezavějící oceli a mají osvědčenou kvalitu vnitřní vodící
trubky pro maximální trvanlivost a spolehlivost.
BOSAL SOFTFLEX: nová varianta flexi dílů
• vysoce flexibilní
• prémiová kvalita v provedení z nerezového materiálu
• extrémní odolnost
• chrání výfukový systém před poškozením
• snižuje hladinu cestovního hluku
• rychlá a jednoduchá montáž

obj. č.

Díky nabídce značky BOSAL získáte vždy správný
pružný člen výfukového potrubí.

vnitřní Ø
(mm)

vnější Ø
(mm)

délka
(mm)

MOC
(Kč bez DPH)

BO265537

51,4

75

200

550,-

BO265539

45,5

69

200

490,-

BO265541

55,5

81

200

590,-

BO265543

45,5

69

250

590,-

BO265545

60,7

88

180

510,-

■ APM Automotive zajistí opravy dieselových dílů
Speciální opravy různých dílů především dieselových motorů nově rozšířily nabídku služeb, kdy APM Automotive zákazníkům zprostředkovává opravy a repase u výrobců či jiných odborných firem. Nyní zákazníci APM Automotive mohou těžit z několikaleté zkušenosti sesterské společnosti Stahlgruber CZ a jejího oddělení Autodiesel Specialista. Nově tak mohou mechanici na našich pobočkách požádat o zajištění otestování a opravy dílů
vysokotlakých vznětových systémů (vstřikovačů, čerpadel, potrubí…) nebo o kontrolu kvality nafty či opravy benzínových trysek…
Opravy těchto dieselových dílů mechanikům mohou zprostředkovat všechny pobočky APM Automotive. Stačí si na pobočce vyzvednout speciální
přepravní box, do kterého demontovaný díl určený pro opravu uloží spolu s jednoduchým zakázkovým listem, a box předat na pobočce, případně
řidiči rozvozového vozu. Po prvotním otestování dílu se pak technik se zákazníkem spojí, navrhne mu možná řešení a společně se pak dohodnou
na dalším postupu. Pokud zákazník nebude s opravou souhlasit, bude mu účtováno pouze testování dílu. Opravený díl pak bude spolu s popisem
veškerých provedených prací a daňovým dokladem k vyzvednutí opět na pobočce.
Doba opravy základních typů by měla být zhruba tři dny, náročnější opravy PD jednotek, řadových i rotačních čerpadel, dvoustupňových vstřikovačů či vstřikovačů s otvorovými nebo čepovými tryskami se mohou o dva dny protáhnout.

■ Dva nové katalogy INA

■ Martin Koči a APM byli v Pačejově vidět

Na roky 2017/2018 vydala firma Schaeffler pro svoji značku INA dva
nové tištěné katalogy náhradních dílů: INA Chain Drive Components
(díly pro řetězové rozvody) a INA Water Pumps (vodní pumpy).
Katalog Chain Drive Components zahrnuje přibližně 540 různých
položek dílů pro osobní a užitkové vozy od více než 60 automobilek
vyrobených v letech 1997 až 2017. Na cca 350 stránkách přitom přináší nejen jednotlivé náhradní díly (napínáky řetězů, vodicí lišty, řetězy a
řetězová kola), ale celý sortiment řetězů INA Chain Drive, které Schaeffler dodává na automobilový trh pro opravy rozvodových soustav
motorů. Kromě toho katalog poskytuje informace o vhodných speciálních nástrojích pro tyto opravy.
V katalogu INA Water Pumps je možné dohledat informace o více než
630 různých aplikacích pro osobní a užitkové vozy více než 80 výrobců. Přehled obsahuje nejen mechanické, vakuově řízené a elektrické
vodní pumpy, ale také moderní inteligentní moduly pro správu tepla,
který na nezávislý trh s náhradními díly dodává výhradně firma Schaeffler pod značkou INA. Nechybí ani popisy vodních čerpadel INA, které
pro životně důležité součásti (zejména mechanické těsnící kroužky)
využívají robustní konstrukci a materiály odolné proti opotřebení i při
vysokých teplotách.
Díky přehledným tabulkám a inteligentní struktuře katalogů mohou
distributoři i mechanici rychle identifikovat správný náhradní díl a
opravné řešení, které potřebují. Všechny informace v katalogu jsou k
dispozici v pěti jazycích, v češtině ale bohužel chybí. Nové edice katalogů ale mají také impozantní
neverbální systém, který
pro upřesnění typu, modelu a skupiny dílů článků a dalších informací o
vozidle používá názorné
symboly, a díky tomu je
vyhledání potřebného
dílu ještě jednodušší.

Mimo jiné i barvy APM Automotive hájil na nedávné Rally Pačejov loňský juniorský vicemistr světa Martin Koči. 24letý slovenský reprezentant, který má se sebou už více než stovku soutěží včetně závodu MS
na Korsice, se poslední červencový víkend posadil do speciálu ŠKODA
Fabia R5 zapůjčeného od Vojty Štajfa a spolu se zkušeným navigátorem Filipem Schovánkem vybojoval v celkovém klasifikaci skvělou
bronzovou příčku.
Kočiho start na předposledním podniku českého rallysprintového
šampionátu byl premiérovou zkouškou spolupráce týmu Racing 21 s
tímto mladým, leč již velmi zkušeným slovenským jezdcem. Ten v rally
začínal v 16 letech a vyzkoušel už celou řadu závodních vozů - od ´jedničkové´ Fabie přes Citroen C2 R2, Lancer Evo IX, Fabii S2000 Fiestu R5
či Peugeot 208 T16 až po Citroën DS3 R3T Max, se kterým v loni spolu
s českým navigátorem Lukášem Kostkou skončil druhý ve světové sérii
JWRC. „Naše několikaměsíční rozhovory s Martinem a vedením jeho
týmu Styllex motorsport vyústily
začátkem července nejprve v celodenní testování a
posléze i v dohodu na zkušebním
startu v Pačejově.
Věřím, že Martinova přihláška potěšila i fanoušky,
protože jsme tím
přispěli k obohacení nabitého startovního pole,“ vysvětluje Vojtěch Štajf, coby jeden z manažérů týmu
Racing 21. Podle něj cílem týmu bylo především nasbírat co nejvíce
dat pro další vývoj nastavení vozů, ale samozřejmě pomýšlel i na umístění na bedně. A jeho tajné přání nakonec Martin s Filipem splnili…
magazín APM Automotive
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Moderní motorové oleje redukují emise škodlivin
Motorové oleje od firmy Zeller+Gmelin jsou už po desetiletí pověstné svojí špičkovou kvalitou. Obzvláště novější druhy jsou koncipované pro úsporu pohonných hmot, snížení emisí a dlouhou trvanlivost.
Firma Zeller+Gmelin má ve svém výrobním
programu olejů DIVINOL hned čtyři druhy
moderních motorových olejů, které splňují zvýšené požadavky emisní normy EURO
6. S oleji Low-SAPS vycházejí specialisté z
Eislingenu vstříc poptávce po produktech
se sníženými emisemi škodlivin především
v oblastech zatížených jemným prachem.
Produkt Syntholight Eco 5W20 je koncipován speciálně pro motory Ford Eco Boost,
nízkoviskózní Syntholight FE 5W20 je pro
osobní auta s benzínovým motorem, Syntholight LV 0W-20 je určen pro vznětové a
dieselové motory, a nový plněsyntetický
vysoce výkonný motorový olej Syntholight
WV 0W20 je určený pro aktuální řady vozů
Audi a VW.

torů. Jako příklad mohou
sloužit v oblasti užitkových
vozidel dieselové oxidační
katalyzátory (DOC), které
se od svého zavedení v
polovině devadesátých
let stále zlepšovaly.

Úspora paliva motorovým olejem

„Tady se ukazuje, že automobilový a dodavatelský průmysl neustále pracuje na zlepšení
emisních hodnot, ale také vysoce výkonné motorové oleje mohou významně přispět ke snížení
spotřeby pohonných hmot,“ říká Andreas Krapf,
produktový manažer pro automotive a speciální produkty firmy Zeller+Gmelin. Zároveň přidává námět na zamyšlení: „K čemu je ale nejlepší
motor se sníženými emisemi, když do něj majitel
vozidla doplňuje olej nízké kvality.“
Proto jsou už od roku 1995 vyvíjeny oleje pomáhající šetřit palivo.
Do centra zájmu ACEA (European
Automobile Manufacturers‘ Association) a prvovýrobců (OEM) se dostalo téma Fuel Economy/Efficiency
(FE). Ale pro dosažení výrazných
výsledků v oblasti FE jsou hlavními požadavky nastavení motoru,
downsizing, přeplňování a zvýšení
energetické hustoty. Usilovně se
vyvíjejí nová vylepšená maziva,
protože oleje se musí přizpůsobit
změněným požadavkům, které
moderní vysokovýkonné motorové
oleje musí splňovat:

Ve fokusu evropské legislativy jsou zejména
částice unikající do životního prostředí jako
například oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky,
a oxid uhelnatý. Výrazné překročení zákonných limitů v obydlených oblastech je třeba
snížit, aby se zabránilo pokutám z Bruselu. A
právě ve velkých městech jako je například
Stuttgart, které trvale trpí zatížením jemným
prachem, se intenzivně jedná o možných zákazech vjezdu. Různé systémy ke zpracování
výfukových plynů jako je třícestný katalyzátor,
částicový filtr u benzínových motorů nebo
zpětné vedení výfukových plynů, dieselový
částicový filtr, zpracování pomocí močoviny v
prostředcích Ad-Blue, vedou k tomu, že hodnoty jsou stále lepší. Přitom se hlavní pozornost věnuje kombinaci energeticky úsporné
motorové technologie (downsizing) a efektivních systémů na zpracování výfukových plynů. V technologii motorů se toho hodně změnilo s příchodem moderních vysokotlakých
vstřikovacích systémů Common Rail a turbodmychadel s proměnlivou geometrií. Ale také
systémy ke zpracování výfukových plynů se
neustále zlepšují, zvláště u dieselových mo-

magazín APM Automotive

•
•
•
•
•
•

Právě vysokovýkonné motorové oleje se
svými vynikajícími viskozitními vlastnostmi
přispívají ke snižování spotřeby a tím i ke snižování emisí. Ty se vyznačují v první řadě nízkou HTHS-viskozitou (High Temperatur High
Shear). Limit se podle pravidel ACEA sníží na
2,9 mPas (milipascalsekund). Tím se sníží tření
oleje v motorovém oběhu a sníží se spotřeba pohonných hmot. „Právě přizpůsobením
viskozity lze nejsnáze docílit FE-vlastností oleje,“
poznamenává produktový manažer značky
DIVINOL s tím, že dalšího úsporného efektu
lze dosáhnout přidáním přísad modifikujících tření. Přitom musí výzkumníci maziv najít
správnou rovnováhu mezi aditivy zlepšujícím
tření, aby neohrozili techniku motoru. „V průměru jsou nová osobní vozidla od roku 1995 asi
o 60g/km čistější a k tomu přispívají inovativní
motorové oleje významnou měrou,“ vysvětluje Krapf a připomíná, že zatímco v roce 1995
byly emise 190 g/km, o deset let později už
jen 130 g/km.
Jak důležitý je stálý vývoj nových druhů mo-

zlepšená ochrana proti opotřebení
lepší stabilita proti oxidaci
lepší ochrana před tvorbou kalů
vylepšená ochrana před zanášením sazemi
zlepšení ochrany před usazeninami
a všeobecně ochrana systémů zpracování
výfukových plynů

Laboratoř firmy Zeller+Gmelin v Eislingenu v
německém Švábsku se neustále zabývá vývojem inovativních maziv. Z 900 zaměstnanců
po celém světě jich asi 20% pracuje ve výzkumu a vývoji. Podle údajů firmy Zeller+Gmelin
se množství tzv. Fuel Efficiency olejů na trhu
od roku 1995 neobyčejně zvýšilo. Aby bylo
možné motorové oleje přizpůsobit stoupajícím požadavkům, používají vývojáři jednak
lepší základní oleje a jednak se neustále pracují na vylepšování aditiv. Přitom se vývojáři
soustředí na tři základní aspekty - snížená
spotřeba pohonných hmot, s tím související
snížené emise CO2, a snížené provozní náklady.

Andreas Krapf
torových olejů se jasně ukazuje při zlepšování olejů (Fuel Improvement). Optimalizace
oleje o pouhé jedno procento představuje
v průměru snížení emisí CO2 o 1,5 g/km. „Při
průměrně vytíženém nákladním vozidle lze
zlepšením oleje o 1% ušetřit ročně naftu za
zhruba 14 - 16 tisíc korun. Pro bilanci životního prostředí to znamená úsporu asi 1,4 MT
CO2 ročně,“ bilancuje zkušený produktový
manažer eislingenské firmy.
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Na co je ale třeba dbát, aby byla Fuel Economy
zachována po celou dobu životnosti vozidla?
V první řadě musí majitel vozidla, resp. management flotily jednak používat vždy správný
olej a za druhé dodržovat předepsané intervaly výměny oleje. „Kdo postupuje nedbale, musí
počítat se zahuštěním oleje a degradací aditiv,

což přirozeně poškozuje FE-efekt,“ varuje manažer produktů Divinol s tím, že důležité je
věnovat pozornost také trvanlivosti oleje za
konkrétních provozních podmínek. Malý přehled v tabulce 1:

Tabulka 1: Přizpůsobení motorového oleje motoru

Typ motoru

Nároky na motorový olej

Nepřímé vs. přímé vstřikování

Lepší odsazení
Lepší kontrola pohybu sazí

Atmosférické motory vs. turbomotory

Lepší termická stabilita a odolnost proti stárnutí
Lepší ochrana aditiv před degradací

Standardní úprava výfukových plynů, vs. vysoce hodnotná úprava

Kompatibilní aditiva, která nezhoršují zpracování výfukových plynů

Standardní vs. alternativní paliva

Lepší termická stabilita a ochrana proti tvorbě usazenin

Andreas Krapf zároveň upozorňuje především na možné problémy s používáním alternativních paliv. „Třeba bionafta má vzhledem ke svému vysokému bodu varu sklony pronikat do motorového oleje a předčasně stárnout. Také se zvyšuje usazování na pístech. Další nebezpečí představuje tzv.
želírování oleje při nízkých teplotách a tvorba usazenin v motoru. To dokazuje i námi provedené porovnání, které jasně ukázalo, že po ujetí 26.000 km na
bionaftu bylo naměřeno zředění motorového oleje o 20%. Naproti tomu motor provozovaný normální naftou vykazoval pouze sedmiprocentní zředění.“
Management flotily musí jednak používat vždy správný olej a za druhé dodržovat předepsané intervaly výměny oleje. „Kdo postupuje nedbale,
musí počítat se zahuštěním oleje a degradací aditiv, což přirozeně poškozuje FE-efekt,“ varuje manažer produktů Divinol s tím, že důležité je věnovat
pozornost také trvanlivosti

Tabulka 2: čtyři příklady inovativních Low-SAPs-olejů firmy Zeller+Gmelin

Druh oleje / obj. č.

Divinol Syntholight Eco 5W20

Typ vozidel

Ford Eco-Boost

obj.č. DI-49370/balení

Divinol Syntholight FE 5W20

Benzínové motory osobních vozidel

obj.č. DI-49380/balení

Divinol Syntholight LV 0W-20

Vznětové i dieselové motory

obj.č. DI-49710/balení

Divinol Syntholight WV 0W20

Aktuální nové motory koncernu VW

obj.č. DI-49460/balení

Zvláštní vlastnosti
- syntézní technologie
- bezpečné mazání
- odolnost proti oxidaci
- úspora paliva
- vysoký index mazání
- speciálně pro Ford a Landrover
- syntézní technologie
- bezpečné mazání
- odolnost proti oxidaci
- úspora paliva
- vysoký index mazání
- speciálně pro GM Dexos 1 aj.
- syntetický motorový olej
- bezpečné mazání
- odolnost proti oxidaci
- nízká spotřeba oleje
- snáší paliva až po E85
- speciálně pro GM Dexos 1 aj.
- syntetický motorový olej
- optimální ochrana motoru a příslušenství
- bezpečné mazání
- odolnost proti oxidaci
- úspora paliva
- vysoký index mazání
- nízká spotřeba oleje
- speciálně pro VW 508.00/509.00
(nové 1.5 & 2.0 TSI/TFSI; 3.0 TDI motory)

Dostupná balení: 1L/ 5L/ 20L/ 60L/ 200L/ 1000L
magazín APM Automotive
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SERVISNÍ KONCEPT

AutoPROFITEAM - vize 2017: nové logo a další novinky
S novým logem, rozšířeným obchodně poradenským týmem, modernizovanými službami a hlavně s novou vizí do budoucnosti vstupuje do letošní podzimní sezony oblíbený servisní koncept společnost APM Automotive.
Když v roce 2004 AutoPROFITEAM začínal,
kroutili mnozí majitelé autoservisů nechápavě
hlavami. Zdál se jim být zbytečný. Odpovědní
pracovníci společnosti APM Automotive,
která si nový a tehdy nebývale široký koncept
nadělila k desátým narozeninám, ale věřili v
sílu celého projektu. A čas jim dal za pravdu.
AutoPROFITEAM postupně doplněný o specializované koncepty - APM Climatic centrum,
Podvozkové centrum APM Bilstein, APM Brzdové centrum za čtrnáct let své existence
prokázal, že má co nabídnout. A nyní chce být
ještě lepší…

■ TopPartner

„Hlavní filozofií našeho konceptu od začátku
byla a nadále zůstává nabídka komplexního
řešení pro autoservis z jedné ruky,“ vysvětluje
Josef Polák, který má ve společnosti APM Automotive právě servisní koncepty na starosti.
„To znamená, že dodáváme nejen všechny
potřebné náhradní díly a dílenské vybavení, ale i
technické informace a další podporu potřebnou
k činnosti servisu. Letošní výraznou novinkou
je vytvoření druhé úrovně partnerství. Koncept AutoPROFITEAM TopPartner je připravený
přímo pro značkové
servisy a servisy s
velkou kapacitou,
jejichž
potřeby
jsou
samozřejmě
v mnoha směrech
poněkud specifické.“
Cílem vytvoření nové úrovně členství v
konceptu je ještě větší podpora, motivace
i rozvoj velkých zákazníků. Vedle posílení
osobních kontaktů se zákazníkem může TopPartner využívat i některé nadstandardní
služby přesně podle svých potřeb. Ať už se
jedná o přednostní řešení problémů, větší
součinnost při případných reklamacích, pomoc při řešení pojistných událostí, označení
servisu do barev konceptu či poskytování
potřebného software a technických dat…

■ Další atraktivní novinky

Nové atraktivní služby ale budou dostupné
pro všechny partnery již dobře známé
servisní sítě, která se chce co nejpružněji
přizpůsobovat aktuální poptávce autobranže.
Tak jak se vyvíjí celý automobilový trh, mění
se také práce automechaniků. Auta jsou stále
složitější a plná nejrůznějších moderních
systémů. Navíc i motoristé v poslední době
více investují do novějších vozů. Proto i servisy potřebují nejen stále modernější vybavení,
ale také stále více informací a znalostí.

magazín APM Automotive

„Celý náš tým obchodně
technických
specialistů
se při svých návštěvách u
servisů snaží naslouchat
připomínkám a na jejich
základě
přizpůsobovat
i nabídku našich služeb. Proto vedle stále
žádanějších na míru připravených privátních
školení přímo u zákazníků dle jejich individuálních potřeb nově připravujeme také sérii on-line
streamovaných školení na našem YOUTUBE
kanálu, která si mechanici budou moci pustit
přímo u sebe. Odpadne jim tak potřeba někam
cestovat a ztrácet čas potřebný na opravy,“
přibližuje Josef Polák další z letošních novinek. Zároveň dodává, že tato školení budou
probíhat obvykle v odpoledních hodinách a
hlavně ´naživo´, takže umožní i případné online dotazy na přednášejícího.
„V oblasti školení máme opravdu hodně
zkušeností a myslím, že dobře známe jak
potřeby mechaniků, tak možnosti školitelů i
našich dodavatelů. Proto můžeme školení sestavovat opravdu na míru. A chceme jít ještě dál.
Ve spolupráci s dodavateli a našimi produktovými manažery chystáme natočit i řadu
instruktážních
a
produktových videí,
ve kterých budeme
představovat
některé
vybrané
produkty a novinky
v oblasti servisního
vybavení,“
popisuje šéf servisního konceptu,
který se s ohledem
na
chystanou
modernizaci své
nabídky rozhodl
modernizovat také
svoje logo. Nové
logo zcela jasně
odkazuje na to
původní, nicméně
je – stejně jako
celý koncept - mnohem modernější a přímější. Navíc rovnou
vznikla i varianta pro TopPartnery, kteří se tak
budou moci i vizuálně odlišit.
Těsně před spuštěním jsou také nové webové stránky AutoPROFITEAMu, kde vedle
již tradičních informací (např. o aktuálně
nabízených školeních či zajímavých novinkách v sortimentu) budou i nejrůznější
technické informace, montážní postupy a
servisní doporučení či ´downloady´ s aktu-

alizacemi některých programů. Samozřejmě
nebudou chybět ani již zmíněná instruktážní
a produktová videa.

■ Něco za něco

Členství v již osvědčené servisní síti i ve specializovaných konceptech ale nepřináší jen
samé výhody. Samozřejmě má také své podmínky, které jsou zárukou zachování kvalitních služeb pro motoristy. „K nejdůležitějším
podmínkám členství od začátku patří zachování kvality služeb a také neustálé vzdělávání
mechaniků. Po letech našeho působení na
nezávislém autoopravárenském trhu si už
servisy důležitost těchto našich podmínek
uvědomují a většina z nich se tomuto trendu
přizpůsobuje, protože jinak v konkurenci neobstojí,“ vysvětluje šéf AutoPROFITEAMU a
připomíná, že další podmínky se týkají materiálového i přístrojového vybavení servisů,

Petr Rozsypal
poctivého přístupu (dobré platební morálky)
či označení a designu dílen a šíření dobrého
jména společnosti APM Automotive.
Ta rozhodně nechce zasahovat do image a
jména svých partnerů, ale samozřejmě má
zájem na své dobré prezentaci. Na druhou stranu si i malý servis takto může pomoci jménem
velké společnosti, musí ale dodržovat dohodnuté standardy. „Aby celý koncept fungoval,
musí být postaven především na spokojenosti
koncového zákazníka. A pro něj je důležité mít
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jistotu odborně provedené práce
s použitím kvalitních dílů. A to ať
přijede do jakéhokoliv servisu sítě
APT. Proto jsme si nechali udělat
orientační průzkum, při kterém
nezávislí pozorovatelé anonymně
otestovali několik autoservisů a
tak si dokážeme dobře představit,
kde máme my i naši partneři ještě
rezervy“, přiznává Josef Polák.

■ Nový manažer

Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po další podpoře a velkému
množství dotazů na služby konceptu se nově
se také rozšířil tým obchodních manažerů
AutoPROFITEMU. Adriana Vojtka nově doplnil
i Petr Rozsypal, který má na starosti celou
východní polovinu republiky. „Díky tomu se
může výrazně zvýšit četnost našich návštěv u
partnerů. Adrian je sice velice zkušeným APT
manažerem, ale samozřejmě jeho časové
možnosti byly vzhledem k jeho působnosti
po celé republice značně omezené. Nyní ale
zhruba polovinu partnerů
převzal Petr Rozsypal, který
v minulosti řadu let působil
jako
vedoucí
opavské
pobočky APM Automotive,“
vysvětluje Josef Polák s
tím, že oba manažeři mohou partnerským servisům
- a to již zaběhnutým
nebo i nově budovaným
- zprostředkovat širokou
škálu běžných i nadstandardních služeb spojených s chodem dílny – od
technického vybavení přes
zajištění jeho financování
až po návrhy designu a marketingové podpory. Stále
důležitější devizou jsou informace…
Právě komplexní a tedy co
nejširší služby chce AutoPROFITEAM členským servisům nabízet už od
svého vzniku v roce 2004. Dnes je ale aktuální
nabídka už tak
široká
a

jednotlivé činnosti jsou již natolik specifické,
že vyžadují obchodně-technické specialisty,
kteří umožní zákazníkovi vybrat si to, co mu
vyhovuje. Každý má totiž jiné požadavky.

■ Ten umí to, ten zas…

Prodej i technickou a vzdělávací podporu
pro různé diagnostické přístroje a jejich softwarové vybavení zajišťuje APM Diagnostika
Team ve složení Miroslav Lucák, František
Vaněk a Vladimír Míča. „Po domluvě přijedeme

k zákazníkovi, projdeme s ním strukturu servisu a zjistíme, jaké služby nabízí či jaká auta
opravuje. Hlavně se ale ptáme, co od diagnostiky očekává a až podle toho mu pak
nabídneme konkrétní přístrojem,“ vysvětluje
Miroslav Lucák s tím, že samozřejmostí jsou
i praktické ukázky a vyškolení, nebo i účinná
pomoc při problémových diagnostických
případech. Právě s těmi se pak on a jeho
dva kolegové prezentují i na stránkách
časopisu AutoExpert.

Dušan Matuškovič se svou mobilní ´dílnou´ putující po celé republice obstarává
prodej a hlavně prezentaci nářadí. Prostorný předváděcí automobil s výběrem profi
nářadí a servisního vybavení mechanikům
umožní přímo si osahat a vyzkoušet nářadí
a přípravky, které jim mohou usnadnit práci.
„Náš předváděcí vůz je koncipován hlavně
na speciální nástroje a přípravky, které nejsou běžně v prodeji a s ohledem na svou větší
cenu se podle katalogu nakupují špatně. A
my mechanikům nabízíme
možnost si je nejprve
vyzkoušet,“ popisuje Dušan
Matuškovič, který má své
zázemí i s moderně vybaveným školícím centrem
v prostorách pobočky APM
Olomouc.
Široký záběr mají specialisté
na garážovou techniku
Lukáš Juřica a Martin
Kasík. Vedle nejrůznějších
zvedáků,
kompresorů
odsávaček
oleje
či
pneuservisního vybavení
do jejich sortimentu patří
i klimatizace a vše co s
nimi souvisí (od plniček
přes chladivo až po
detekci úniků a čištění).
Adrian Vojtko
„Nově jsme začali nabízet
a proškolovat také plničky
automatických převodovek.
Před nedávnem jsme navázali spolupráci
přímo s jejich výrobcem, italskou firmou 2F
a společně jsme vytvořili nabídku přímo pro
český trh. I u nás totiž postupně přibývá vozů s
automatickými převodovkami a tak jsou tyto
plničky stále žádanějším artiklem,“ říká Martin
Kasík, který – stejně jako všichni ostatní
specialisté konceptu - každoročně absolvuje
hned několik školení přímo u výrobců. Díky
tomu může AutoPROFITEAM zákazníkům
poskytovat nejen vždy aktuální přehled o
dostupných výrobcích a novinkách na trhu,
ale především opravdu fundované rady…

www.autoprofiteam.cz
magazín APM Automotive
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Aktuální téma: Nová povinnost pro servisy
Od letošního června musí autoservis při každém zásahu, kterým vozidlo ztrácí technickou způsobilost, zákazníka informovat písemnou formou, že jeho
vozidlo tímto ztratí technickou způsobilost pro jízdu na pozemních komunikacích. Právě to je jedním z důsledků nového zákona č. 63/2017 Sb., který nabyl
účinnosti již 1. června 2017.

Na nový zákon, resp. z něj vycházející novou povinnost pro české
automechaniky upozornil Svaz
prodejců a opravářů motorových
vozidel (SAČR).
„V zásadě se v praxi jedná např.
o odstranění filtru pevných
částic, ale třeba i o nedovolenou
změnu zabarvení skel, změnu
světel, chiptuning, o výměnu
brzdového systému za sportovní
provedení, montáž sportovních
ochranných rámů, aerodynamických
křídel a obecně další úpravy vozidel
za použití dílů určených výhradně
pro sportovní účely,“ vyjmenovává
prezident SAČR Ing. Josef Lhoták a
připomíná, že jakákoliv úprava vozidla, která zasáhne do schválených
technických parametrů vozidla, je
samozřejmě nelegální.
„Obecně je zásah, po kterém vozidlo
ztrácí technickou způsobilost, každý, při
němž byly provedeny takové změny, kdy stav
vozidla je v rozporu s provedením, které bylo
schváleno. Znamená to, že pokud bude autoservis provádět kromě standardní údržby a oprav
i některé další úpravy vozidla, musí vědět, zda
tím dané vozidlo ztrácí technickou způsobilost
nebo ne,“ vysvětluje Ing. Josef Lhoták. Provozovatelé vozidel totiž mnohdy argumentují
okolností, že nevěděli o tom, že jimi objednaná úprava vozidla je zásah do technické
způsobilosti.

důvodů, může mu být podle
nového zákona udělena sankce
až půl milionu korun!

■ Také jedna kladná novinka

„Pro úplnost je vhodné ještě zmínit,
že zmíněný zákon č. 63/2017
Sb., kromě výše uvedeného
a dalších věcí, usnadní
vlastníkům a provozovatelům
vozidel kontakt s úřady. Při
změně vlastníka vozidla je
možné zápis, stejně jako většinu
dalších úkonů v registru vozidel,
provést na jakémkoliv úřadě
obce s rozšířenou působností,“
dodává prezident SAČR Ing.
Josef Lhoták s tím, že od června
tedy lze na jakémkoliv úřadě
obce s rozšířenou působností
nově vyřídit nejen změnu
vlastníka nebo provozovatele
registrovaného vozidla, ale i
registraci nového či dovezeného
vozidla, vyřazení vozidla z provozu (tzv.
depozit), nahlášení zániku vozidla, žádost
o registrační značku na přání či na nosič kol
nebo zápis tažného zařízení či přípojného
vozidla.

Už dnes nicméně podle zákona o podmínkách provozu vozidel hrozí
provozovateli
takto
technicky
nezpůsobilého vozidla sankce až
50 tisíc korun. Dále je v některých
případech možné uplatnit i
zákon o silničním provozu,
podle
kterého
provozovateli, který přikáže nebo
dovolí jízdu s technicky
nezpůsobilým vozidlem,
hrozí sankce až 100
tisíc korun. Obě tyto
sankce zůstávají dál
v platnosti. Nově ale
přichází další hrozba:
Pokud autoservis zákazníka nebude písemně informovat o ztrátě
technické
způsobilosti
vozidla z výše
u ve d e nýc h
prezident SAČR Ing. Josef Lhoták
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Zákon č. 63 / 2017 Sb. ze dne 19.
ledna 2017, kterým se mění zákon č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony.

Které části zákona č. 63/2017 Sb.
obsahují výše uvedená ustanovení?
Jedná se o 2 odstavce §
83a - Správní delikty
právnických osob a
podnikajících fyzických osob:
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím…
m) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní
provozovatele vozidla na skutečnost, že změna
provedená na vozidle bude mít za následek jeho
technickou nezpůsobilost k provozu
(7) Za správní delikt se uloží pokuta…
c) do 500.000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. a), j), k), m), o), q) nebo r), odstavce 2 písm. c), d), f) nebo h), odstavce 3 písm.
a), b) nebo d), odstavce 5 písm. a), b), d) nebo e)
anebo odstavce 6.
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ATE jednodílné brzdové kotouče
Jako reakci na technologickou novinku automobilky Mercedes Benz, která do svých vybraných modelů před
časem začala používat brzdové kotouče se speciální odlehčenou konstrukcí, přináší koncern Continental
unikátní jednodílné brzdové kotouče ATE…

Nové brzdové kotouče
Mercedes Benz, které
automobilka
postupně
zavádí
do
dalších
modelových řad, mají
přírubu vyrobenou z
hluboce tažené oceli s
rýhováním. Příruba je spojena s třecí plochou

Důvodem této revoluční inovace je podle výrobce snaha o
maximální úsporu hmotnosti
brzdového kotouče a snížení
hmotnosti neodpružené hmoty
pro zvýšení jízdního komfortu,
přičemž samotná konstrukce je
chráněna několika patenty pro
znemožnění výroby obdobných brzdových kotoučů. To
samozřejmě svádí ke spekulacím, že jedním z cílů této inovace je i
výrobní monopol s dlouhodobou obchodní perspektivou.

ATE řešení / ATE alternativa

brzdového kotouče z šedé litiny (obrázek 1).
Použitý materiál příruby je tak zcela odlišný
od konvenčních brzdových kotoučů, a to
zejména v oblasti styčné plochy s nábojem
kola a spojení s kolovými šrouby, kde tloušťka
materiálu dosahuje pouze několika milimetrů
(obrázek 2).

Společnost ATE ale díky svým mnohaletým zkušenostem z vývoje a výroby prémiových brzdových dílů může
mechanikům nabídnout alternativní
řešení v podobě jednodílných brzdových
kotoučů se srovnatelným technickým
řešením, stejných rozměrů a vlastností
(obrázek 3). Odlišností tohoto dílu je právě
minimální tloušťka materiálu v oblasti spojení
kotouče s nábojem kola (obrázek 4).
Ještě před schválením ECE byly nové brzdové kotouče ATE podrobeny rozsáhlým
simulačním testům, náročným testům na
zkušební stolici, ale i povinným jízdním
zkouškám.
Obzvláště
stojí za zmínku poznatek,
že tyto brzdové kotouče
dosáhly stejného brzdného výkonu a účinku.
Proto společnost ATE
přichází na trh s touto
novinkou za atraktivní
cenu, přičemž uvedení
na trh těchto jednodílných brzdových kotoučů
pro různé modely vozů
MB probíhá postupně.

Výrobce nových kotoučů zároveň upozorňuje,
že i přes na první pohled odlišný design je ATE
jednodílný brzdový kotouč MB svými technickými vlastnostmi minimálně srovnatelný s
OE brzdovým kotoučem. Navíc možné použití
ATE jednodílného brzdového kotouče jako
náhradu za OE brzdový kotouč záměnu potvrzují i ECE certifikáty.

Aplikace pro nové kotouče Mercedes Benz
C-Klasse: W205 Limousine (14-), C205 Coupe
(15-), S205 Kombi (14-), A205 Cabrio (16-), S-Klasse: W222 Limousine (13-), A217 Cabrio
(14-), C217 Coupe (14-), E-Klasse: W213 Limousine (16-), S213 Kombi (16-), GLC-Klasse:
X253 (15-)

Montážní doporučení

Výrazným designovým a konstrukčním
prvkem ATE jednodílného brzdového kotouče
MB je, že na vnitřní straně brzdového kotouče
je zesílení konstrukce stěny ´prstence´ v oblasti montážní plochy příruby (obrázek 5), který
zajišťuje dostatečnou stabilitu k extrémně
tenké celkové “stěně“ brzdového kotouče.
Tento ´prstenec´ během montáže přesně dosedne do drážky/plochy/výlisku na náboji kola
(obrázek 6 a 7).
Před samotnou montáží
ATE jednodílného brzdového kotouče MB je proto
bezpodmínečně
nutné
precizně očistit dosedací
plochu náboje kola (včetně
drážky),
pomocí
vhodného přípravku, např. ATE
speciálního přípravku na
čištění dosedacích ploch
nábojů kol (více o ATE
nářadí a přípravcích najdete
na webových stránkách
společnosti).

magazín APM Automotive
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NÁŠ DODAVATEL

HERTH+BUSS: díly pro asijce z labyrintu
Už bezmála 10 let je v sortimentu autodílů od APM Automotive zastoupena značka HERTH+BUSS. Původně bylo naskladněno zhruba 550 položek z
programu JAKOPARTS, tedy vybraných náhradních dílů na asijská vozidla, které si rychle získaly oblibu zákazníků a sortiment značky prezentované
typickým sumo zápasníkem se v kdyňském skladu postupně rozšiřoval. V současnosti už nabízíme kompletní sortiment H+B, tedy včetně bohatého
a oblíbeného programu elektrických dílů a příslušenství ELPARTS. Krabičky v typickém bílo-červeném designu jsou přitom zárukou kvalitního zboží
za férovou cenu…

■ Začátek

Když v roce 1925 pánové Philipp Herth
a Jakob Buss zakládali svoji obchodní

společnost, určitě nemysleli, že firma bude
úspěšně prosperovat ještě v roce 2017. Asi
málokdo si tehdy dokázal představit, co
všechno se za těch více než 90 let stane. Řada
věcí, které dnes považujeme za samozřejmé,
ještě nebyla vynalezena a automobilový
průmysl byl na začátku svého prudkého
rozvoje. Malá společnost
z malého hesenského
města Langen tehdy
ještě
obsazeného
francouzskou armádou
dodávala
především
izolační díly a sběrné
kroužky pro systémy
zapalování.

Dnes je HERTH+BUSS úspěšnou
rodinnou společnosti působící po celé Evropě
a s ročním obratem okolo bezmála 90 milionů
EUR. Její sortiment zahrnuje více než 26.000
nejrůznějších dílů s uznávanou značkou
Herth+Buss, kterou už řadu let doplňuje i
výstižné heslo ´Passt Immer!´ (Vždy sedí!).

■ Klikatá cesta

Cesta k úspěchu ale byla občas dost
trnitá. První těžkou ranou pro rozvíjející se firmu bylo už v roce 1928
úmrtí jednoho ze zakladatelů Phillipa
Hertha, po kterém firma už s novým
hlavním akcionářem Wilhelmem
Meffertem přesídlila do Offenbachu,
tedy blíže tehdy se prudce rozvíjejícímu Frankfurtu nad Mohanem.
V roce 1944 byl pak celý postupně
vybudovaný komplex firmy zničen
bombardováním a jeho znovuzrození začalo až po skončení druhé
světové války ve velmi těžkých podmínkách.
Díky dobře zvolené obchodní strategii
si ale firma našla své místo na trhu a
začala opětovně prosperovat.
Další přestěhování firmy proběhlo v
roce 1967, kdy se celá firma přesunula
do tehdy osmitisícového Heusenstammu. Dnes má toto
město s bohatou historií bezmála 20 tisíc
obyvatel a sídlí zde
celá řada známých
firem (mimo jiné i
dodavatel nářadí
KS Tools), které
využívají
strategickou
polohu
u dálnice z frankfurtského mezinárodního letiště. A stejně
tak se rozrostla také
firma HERTH+BUSS.
Jedním z dalších klíčových faktorů
pro její rozvoj se ukázala být
původně velmi revoluční myšlenka
na dovoz japonských automobilových dílů do
Evropy. Tak v roce 1981 vznikla značka NIPPARTS zahrnující kompletní paletu autodílů
pro japonské
automobily, což v té
době bylo zcela
novým a nakonec
úspěšným byznysem. A ten
pokračuje
i
dnes.

■ Jedna značka – dva silné sortimenty

Kvalita dodávaných produktů Herth+Buss je
prezentována jako nadstandardní. Už v roce
1996 firma zavedla systém kvality QMS, byla
certifikována podle normy ISO9002 a poprvé
se její data objevila v informačním systému
TecDoc. O osm let později získala prestižní
ocenění ´Uznání vynikající evropské kvality´ od Evropské nadace pro řízení kvality. V
tomtéž roce 2004 poprvé v historii překročil
roční obrat firmy částku 40 milionů eur.
V té době měla firma Herth+Buss dvě divize
- Autoelektrik (elektrosoučástky) a Nipparts
(díly pro japonská vozidla). Dalším rozšířením
působnosti bylo v roce 2005 založení divize
Heavyparts na náhradní díly pro nákladní automobily a s tím přišlo i přejmenování divize
Autoelektrik na Elparts. Logickým krokem
bylo o rok později i přejmenování divize Nipparts na Jakoparts s razantním rozšířením do
té doby převážně ´japonského´ sortimentu
také na korejské automobily.
V roce 2011 se pak firma rozhodla pro oživení
značky a zjednodušení sortimentu s heslem
´Jedna značka: Dvě silné produktové řady!´,
které platí dodnes.
ELPARTS jako specialista na elektroinstalace
vozidla nabízí ucelený sortiment více než
7.700 speciálních elektrických dílů na všechny
osobní a nákladní automobily. Samozřejmě
nechybí ani potřebný instalační materiál a praktické speciální nářadí či
různá doplňková světla a svítilny.
Úspěšnou
specialitou
značky
HERTH+BUSS je sestavování vlastních opravných sad.
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v Dieselstrasse
vysokou výrobní i materiálovou
kvalitu a maximální shodu s originálním dílem. Atraktivní novinkou
jsou vybrané díly na americké vozy.

■ Heusentamm

Centrála
firmy
Herth+Buss
Fahrzeugteile GmbH + Co.KG
sídlí už 50 let v jedné z
průmyslovým okrajových
čtvrtí Heseuntammu. Na
adrese Dieselstraße 2 ji
doplňuje hned několik
postupně budovaných
a
rozšiřovaných
skladových hal. Díky tomu
mohou tamní sklady připomínat
složitý
labyrint,
ale
díky
sehranému kolektivu pracovníků
vybavených i nejrůznějšími
elektrickými
vozíky
systém
skladování a distribuce funguje
jako dobře namazaný stroj.

Program JAKOPARTS se specializuje na
nejrůznější náhradní díly pro japonské a korejské vozy. Sortiment v současnosti zahrnuje
bezmála 19.000 dílů pro cca 7.500 modelů asijských automobilů. H+B Jakoparts má ve svém
sortimentu prakticky vše, nicméně nosnými
produkty jsou zejména ložiska, filtry, vodní
a palivové pumpy, termostaty, spojky a spojkové kity, klouby, manžety, brzdové díly, díly
řízení a odpružení, startéry, alternátory, zapalovací svíčky a žhaviče, komponenty světel
atd… Díky tomu značka H+B nabízí jistotu
dodávky správného dílů pro každý vůz. Firma
přitom důrazně dbá i na neustálé doplňování
sortimentu o díly pro nejnovější modely i na

Zatím posledními stavebními úpravami ve firemním areálu byla v roce
2010 výstavba nové kancelářské budovy spojená s vybudováním nové
expediční haly s pěticí nákladových
ramp. Už letos na podzim se
chystá stavba dalších
skladových hal, které
ale připraví řadu pracovníky o možnost
parkování přímo u firmy.
Možnosti tamní průmyslové
zóny jsou totiž již značně
omezené a firma tak musí
pro rozšíření skladu využít
přilehlé parkoviště.
Kromě toho má firma další
kanceláře v Belgii, Francii a Velké Británii
a prodejní zastoupení v Miláně a Moskvě.
Obchoduje ale prakticky se všemi evropskými státy, o což se stará sehraný tým
šesti zahraničně obchodních manažerů,
kteří těží mimo jiné i ze skutečnosti, že
pocházejí
z
různých koutů
Evropy. Naopak
o obchodní aktivity v rámci
Německa
se
ve firmě stará
téměř
dvacítka
obchodních zástupců,
p r o t o ž e
německý
trh
je v mnoha
ohledech značně
specifický.

Firemní blog

Herth+Buss je tradiční rodinná firma,
kterou už od roku 1992 společně vedou
Holger a Ralf Drewingovi, jejichž otec
Dr. Rainer Drewing stál v čele společnosti od roku 1961. Protože ´rodina žije
společně´ a mnozí ze zaměstnanců pro
firmu pracují již od mládí, někteří z nich
se nyní dělí o své zážitky a zkušenosti na
firemním internetovém blogu DRIVE!,
který veřejnosti nabízí zajímavý pohled
do zákulisí společnosti.
(https://blog.herthundbuss.com/de/)
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DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK
Dvouhmotový setrvačník je jedním z hlavních komponentů, které napomohly vývoji moderních pohonných systémů. Jeho rychlý vývoj začal v polovině 80. let, označovaných jako nová éra a zahrnoval nejprve manuální převodovky. Dnes se ale běžně používá i pro jiné typy pohonů - včetně
převodovek s dvojitou spojkou a automatických převodovek.
Jedním z předních výrobců spojek, který
hraje důležitou roli ve vývoji a rozvoji těchto
komponentů, je společnost Valeo. Díky jejích
vývojářům a novým technologiím mohou automobilky používat kompaktní přeplňované

■ Stále výkonnější tlumení

Výkonnější motory s vyšším krouticím
momentem až 500 Nm kombinované s
převodovkami se třemi až čtyřmi hřídeli
ale vyžadují vyšší úroveň tlumení vibrací. V
těchto případech se pro podporu tlumení
vibrací u nízkootáčkových motorů k dvouhmotovému setrvačníku přidává ještě
další zařízení – vinuté pružiny
na přírubě setrvačníku, které
přenášejí krouticí moment na
sekundární setrvačník.
Ale ani to stále některým
moderním
vozům
nestačí. Vývoj hybridních motorů, zvláště
u vozů s pohonem
zadních kol, si vynutil
další

Foto 2 – Technologie tlumiče Valeo s
dlouhou dráhou (LTD)

motory s vyšším
výkonem i krouticím momentem. V závislosti
na typu převodovky a výkonnosti motoru
jsou vozidla vybavena různými, někdy velmi
komplikovanými, konstrukcemi dvouhmotových setrvačníků. Valeo vyvíjí všechny
typy konstrukcí. Počínaje základními modely vybavenými jednoduchými obloukovými
pružinami až po velmi složité tlumiče pro hybridní vozidla Mercedes.
V motorech generujících krouticí moment až 400 Nm, který je kombinován s
běžně pětistupňovými a šestistupňovými
převodovkami (2 až 3 hřídele), jsou torzní
kmity klikové hřídele tlumeny nejjednodušší
konstrukcí tlumičů, což jsou obloukové
pružiny. Někdy je pro podporu tlumení v
nízkých otáčkách motoru tato konstrukce
vybavena také elastickým třecím prstencem.
Tato základní konstrukce dvouhmotového
setrvačníku může být pro zatlumení torzních
kmitů v hnacím ústrojí nahrazena opravárenskou sadou s pevným setrvačníkem a speciální konstrukcí spojkové lamely.
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pružin zajišťujících optimální výkon hnacího
ústrojí a je nejúčinnějším zařízením pro tlumení torzních kmitů především u motorů
generujících krouticí moment vyšší než 500
Nm.

■ Nezbytný komponent

V moderních technologiích motorů se dvouhmotový setrvačník stal nezbytným komponentem hnacího ústrojí nejen pro vozidla s
manuální převodovkou. Vzhledem k tomu,
že počet vozidel vybavených dvouhmotovými setrvačníky neustále stoupá, stává se
mimořádně aktuální poptávka po produktech pro aftermarket v kvalitě pro prvovýbavu. Díky svým zkušenostem je společnost
Valeo jedním z hlavních dodavatelů technologie dvouhmotových setrvačníků jak do
prvovýbavy, tak pro trh s náhradními díly. A
na její odborné znalosti v této oblasti se tak
při každodenní práci v autoservisu mohou
spolehnout i zákazníci APM Automotive.

vývoj složité konstrukce, kterou mají
dvouhmotové
setrvačníky
již
řadu
let.
U
nejvýkonnějších
hybridních
modelů, jako je
Mercedes Benz E-Class
300 Blue Tech (750
Nm), dodává Valeo do
prvovýbavy novou
technologii tlumičů
– LTD. Jejich mechanismus je postaven na bázi klasických dvojitých
obloukových
pružin a má
speciální konstrukci příruby
s
dlouhou
dráhou, která
umožňuje
doplnění
o
přídavné vinuté
pružiny. Příruba
tohoto tlumiče
s názvem Long
Travel Damper
(LTD) je vybavena
9 sadami dvojitých
vysoce výkonných

Foto 1 – Konstrukce dvouhmotového setrvačníku
s vnitřním tlumičem na přírubě
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VALEO Clim Spray a Clim Pur v novém balení
Oblíbené přípravky VALEO k dezinfekci klimatizačního systému (Clim Pur) a interiéru kabiny vozidla (Clim Spray) jsou nyní dostupné v novém balení.

VALEO Clim Pur (obj. č.
VA698984) je prostředek k čištění
a
dezinfekci
klimatizace
automobilů. Má silné biocidní
vlastnosti, což umožňuje ničit
bakterie, houby a mikroorganismy, a zároveň odstraňuje
nepříjemný zápach a chrání
klimatizační systém (zejména výparník) proti korozi.
Clim Spray (obj. č. VA698899)
zase působí proti bakteriím a houbám, dezinfikuje interiér automobilové
kabiny a zároveň ji osvěžuje
odstraněním nepříjemného
zápachu. Tyto
přípravky
jsou intuitivní a snadno se
používají, proto je mohou

řidiči úspěšně aplikovat bez cizí pomoci.
Klimatizace znamená mnohem více než jenom pohodlí. Když správně funguje, zároveň
chladí i očišťuje ovzduší, čímž zvyšuje komfort
jízdy a pečuje o zdraví cestujících. Automobilový klimatizační systém je ale zároveň ideálním místem k
m n ože n í

nežádoucích mikroorganizmů
představujících skutečnou
hrozbu
nejenom
pro zdraví, ale i
bezpečnost cestujících. Nelze
totiž kýchnout
bez
chvilkového
zavření očí,
ale i těch pouhých
pár desetin vteřiny
znamená překonání
několika metrů bez
sledování silnice. Proto je pravidelné
čištění a dezinfekce celého systému
důležité. Vyplatí se také myslet na
výměnu kabinového filtru – například
za Valeo ClimFilter Supreme, který díky
vrstvě polyfenolu a aktivního uhlíku
chrání interiér kabiny nejenom před
škodlivými částicemi a plyny, ale i alergeny.

Fresh

Tišší než šepot: kabinové ventilátory VALEO
Výměny kabinových filtrů a čištění ventilačního systému jsou doporučovány nejméně jednou ročně tak, aby se se udržela účinná filtrace vzduchu a
zabránilo nežádoucímu množení bakterií a zápachu. Není to však jediná součást systému, která vyžaduje pozornost. Vyplatí se provádět také rychlý
výkonnostní test kabinového ventilátoru.
Kabinové ventilátory, montované jako součást
továrenského vybavení, se vyrábějí v souladu
s přísnými požadavky výrobců automobilů. Ti
očekávají, že budou při vysoké účinnosti fungovat prakticky neslyšně. Proto originální ventilátory Valeo dokonce i při 4000 otáčkách/
min vytvářejí hladinu hluku maximálně 40dB,
což odpovídá rozhovoru šeptem. Zároveň
jsou ale schopné profiltrovat stonásobek
objemu vzduchu v kabině automobilu za
hodinu. Každý rok dodává Valeo
více než 9 milionů kabinových
ventilátorů pro prvovýrobu.
Avšak podobně jako v
případě tlumičů dochází
také k opotřebování
kabinového ventilátoru
pro řidiče prakticky
nepostřehnutelně.
Jeho
funkčnost
se postupně stává
nepravidelnou a ztrácí
účinnost, přičemž stoupá
hlučnost. Tyto změny se
ale dějí tak pomalu, že si na
ně řidiči jednoduše zvyknou.

Mechanik provádějící údržbu auta by měl
příznaky opotřebování ventilátoru zachytit
jednoduchým testem: nastavit teplotu na
minimum a spustit ventilátor na nejvyšší
obrátky. Veškeré podezřelé zvuky nebo
nedostatečná výkonnost větrání znamenají,
že ventilátor vyžaduje výměnu.
Kabinový ventilátor je součást ventilačního
systému, která funguje za extrémních podmínek –při proměnlivé teplotě a vlhkosti. A
přitom musí být účinný, velmi
tichý a fungovat dlouhá léta
bez obtíží. Proto, když
už je nutná výměna
za nový, vyplatí se
vybrat si originální
produkt, který může
zaručit bezproblémovou montáž a
funkční parametry (= hlučnost,
proudění vzduchu) zamýšlené
výrobcem
automobilu. Efektivní kabinový
ventilátor
nepředstavuje

pouze pohodlí při jízdě, ale také bezpečnost,
protože při omezeném proudění vzduchu
není možné odstraňovat vlhkost hromadící
se na sklech, což omezuje viditelnost za volantem. Pro životnost ventilátoru je klíčová
pravidelná výměna kabinového filtru. Je-li
filtr starý a plný nečistot, vytváří větší odpor
vůči proudícímu vzduchu, což nutí ventilátor pracovat na vyšších
obrátkách a tedy
k
rychlejšímu
opotřebení.
Nejrychlejším
způsobem výběru
správného ventilátoru pro daný
model vozu je
využití
katalogové aplikace
M y Va l e o Pa r t s
dostupné
pro
mobilní zařízení
(pro Android a
iOS).
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Bavorák, který nám zamotal hlavu
Svítící kontrolka motoru na palubní desce a přitom zdánlivě bez závad pracující systém a běh motoru při startu i na volnoběh v absolutním pořádku - na to už v praxi jistě narazil každý mechanik. Tento ´záhadný´ diagnostický rozpor ale mívá často velmi jednoduché řešení. Stačí změnit/
přizpůsobit podmínky při měření reálnému provozu a moderní diagnostika spolu se zkušenostmi
technika skutečnou příčinu závady určitě rychle odhalí.
Přesně tak to bylo i u ´malého bavoráka´, který
i po dobře provedené opravě nedostatečné
komprese na jednom z válců občas majitele
vystrašil varovným rozsvícením kontrolky motoru. I když v tomto případě se
nakonec drobný projev
závady přeci jen objevil...

■ Měření

Na konkrétních příkladech ze své praxe diagnostičtí specialisté servisního konceptu
AutoPROFITEAM Miroslav Lucák, František
Vaněk a Vladimír Míča přibližují využití moderních diagnostických přístrojů v autoopravárenství… Tentokrát František Vaněk upozorňuje, že při diagnostikování závad je více
než vhodné provádět měření vždy ve stejných
(nebo alespoň co nejvíce podobných) podmínkách, při kterých dochází k závadě…

„Když jsem se seznámil s předchozím
postupem servisu, zvolil jsem pro hledání
závady
následující
postup:
změření

Diagnostikované vozidlo:

BMW 316 ti Compact (E46) 85 kW, kód motoru N42 B18 A, systém řízení
motoru Bosch Motronic ME 9.2(4)

1
gram s viditelně odlišnými výsledky měření
na prvních třech a na čtvrtém válci (diagram
2).

■ Historie závady a postup autoservisu

Auto přijelo poprvé do servisu s jasně identifikovatelnou závadou = nedostatečná komprese na čtvrtém válci. Po opravě motoru
byl jeho chod v pořádku a zdánlivě bez chyb.
Přesto se občas stávalo, že motor chvílemi
běžel pouze na 3 (3,5) válce a po určité době
se rozsvítila kontrolka. Nejčastěji se závada
vyskytovala v plné zátěži (po prudkém přidání
plynového pedálu). Při diagnostikování
přístrojem Bosch KTS 540 se pak v paměti
závad objevilo hlášení v následujícím znění:
Bylo tedy jasné, že se na 4. válci opět něco
děje. V servise proto vyměnili zapalovací
svíčky, nechali zkontrolovat vstřikovací ventily
na testovací stolici a kompresiometrem znovu
změřili kompresi. Vše se zdálo být v pořádku a
proto se servis obrátil s prosbou o pomoc na
Františka Vaňka…
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zapalování, vstřikování, komprese. Začal jsem
ale testem relativní komprese při startovacích
otáčkách,“ popisuje zkušený diagnostik
AutoPROFITEAMu s tím, že průběhy byly
relativně v pořádku,
až na jeden válec,
kde je vidět nepatrný
rozdíl v kompresi
(diagram 1).
„Pak přišlo na řadu
měření zapalování.
Na době i průběhu
hoření
jiskry
nebylo vidět nic
podezřelého. Až při
měření primárního
proudu mne zarazil
průběh 4. válce, kde
byla tentokrát už
vidět jistá anomálie!,“
pokračuje František
Vaněk a ukazuje dia-

Podle diagramu tedy mezi proudovými aktivacemi cívky nedocházelo na 4. válci k
úplnému odbourání proudu, jako u ostatních
válců tak, jak je vidět na oscilogramu. „Protože
zapalovací cívky už byly vyměněné a koncové
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Uvedený motor je osazen systémem ´ValveTronic´, tedy proměnlivým zdvihem sacích ventilů a
zároveň má i systém proměnlivého časování
ventilů ´Vanos´. Proto se tedy jako další postup
při hledání příčiny problémů nabízelo přímé
měření tlaku ve válci pomocí tlakové sondy.
„Ještě předtím jsme ale systém zkontrolovali
přes servisní funkci originální BMW diagnostikou. To pro jistotu, aby systém při chodu motoru
nehledal polohu ValveTronic a tím nedocházelo
k možným výpadkům zapalování,“ vysvětluje
zkušený diagnostik, kterého k očekávanému
cíli a odhalení skutečných příčin problémů
nakonec dovedlo až měření kompresních
tlaků ve chvíli projevu závady, tedy porovnání
výsledných grafů kompresních tlaků na 4.
válci a také na 1. válci při plné akceleraci (diagram 4).
„Při projevu závady, tedy po sešlápnutí plynu,
byl na prvních třech válcích maximální kompresní tlak cca 26 bar, na čtvrtém ale zhruba o
10 bar méně! Zjevná je i rozdílná práce ventilů
projevující se jinými pulzacemi tlaku (viz diagram 5),“ popisuje František Vaněk
výsledky posledního potřebného
měření, které jasně dokázalo problém
na ´vršku motoru´.

nejvíce se projevoval
při razantním přidání
plynu - rozběh motoru
´jakoby na tři válce´. A
tak hledání skutečné
závady pokračovalo.
„V dalším postupu jsem
nemohl
opomenout
změření
vstřikovacích
ventilů. I zde bylo vše
v pořádku, tak jsem se
více zaměřil na samotnou mechaniku motoru.
A na pomoc jsem si vzal
osciloskop TEXVIK, který
mimo jiné nabízí i funkci
´CKP Skript´. Jedná se
o programový modul,
který
vyhodnocuje
otáčky
jednotlivých
válců v průběhu chodu
motoru.
Zapojením

■ Rozuzlení

4

Na vozidle bylo postupně identifikováno hned několik závad, které
v součtu způsobovaly výše popsané
problémy. Hlavní příčinou ale bylo
poškození systému ValveTronic. Na
vozidle tedy byly opraveny pouze
závady na řídící jednotce. Do nákladné opravy systému proměnlivého
zdvihu sacích ventilů však zákazník
s ohledem na cenu vozu již nechtěl
investovat. „Po opravě řídící jednotky,
která vyřešila problém se zapalováním,
jsme na přání zákazníka systém ValveTronic deaktivovali, aby nadále
nedocházelo k vynechávání válců
díky nedostatečnému plnění motoru
na 4. válci a tím nízké kompresi. Motor takto pracuje jako běžný motor
bez ValveTronicu. Zákazník tedy může
vůz využívat, avšak za cenu nižšího
výkonu a točivého momentu, než by
měl s aktivním systémem Valve Tronic,“
uzavírá zkušený člen APM Diagnotika Teamu. Zároveň ale připomíná,
že byla potřeba co nejdříve provést
měření emisí, zda vozidlo je technicky
způsobilé. Díky zaznamenané závadě
by se mělo také ověřit, zda systém
EOBD registruje tuto závadu, tj. že je
emisně relevantní.

■ Závěr:

5
stupně jsou v řídící jednotce, doporučil jsem
kontrolu samotné řídící jednotky. A ta odhalila
problém na ´Ignition Controller IC´,“ vysvětluje
dále František Vaněk s tím, že po opravě řídící
jednotky už byly průběhy primárního proudu
v pořádku (= na všech válcích stejné). Problém s chodem motoru však nadále trval, když

snímače klikového hřídele a zapalovací cívky
1. válce SW se zobrazí jednotlivé válce. A tímto
měřením jsem si potvrdil, že se řídící jednotka
nemýlí a že 4. válec v závadách je určen správně.“
(diagram 3)

Tento případ je tedy jasným důkazem,
jak je důležité měřit v podmínkách,
kdy dochází k závadě. Zde se problém
s kompresí na 4. válci objevoval až při akceleraci, zatímco startovací otáčky a volnoběh
byly jinak v pořádku.
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HAZET - Das Werkzeug (z města nářadí)
Už bezmála 150 let je značka HAZET (čti ´hacet´) symbolem pro špičkové ruční nářadí, na jehož vysokou kvalitu a užitkovost spoléhají miliony mechaniků po celém světě. Značka je dlouhodobě známá i
na území České republiky. Nářadí HAZET se používalo v českých výrobních podnicích a opravnách již
v raných dobách rozvoje průmyslu. K rozsáhlému rozšíření tohoto nářadí došlo u nás v průběhu druhé
světové války, kdy byly české podniky zapojeny do německého zbrojního programu. Díky své kvalitě
a výborné pověsti se nářadí používalo nadále i v bývalém Československu a to převážně v leteckém a
zbrojním průmyslu. U starších řemeslníků je možné ještě dnes najít mezi běžně používaným nářadím i
několik kusů se značkou HAZET, které byly vyrobeny před více než šedesáti lety. Jedná se o vysoce kvalitní výrobky schopné běžného užívání po desítky let. A to mohou potvrdit i stovky spokojených zákazníků společnosti APM Automotive, která nářadí HAZET nabízí už více než deset let.
Nářadí se známým modrožlutým logem
se pravidelně objevuje v mini katalogu
MAXXXI slev od APM Automotive a mezi
mechaniky jsou oblíbené také výrobcem každoročně vydávané akční katalogy ´Special WorldWide´ s nabídkou
novinek a vybraného nářadí pro automobilové opravy za zvýhodněné netto
ceny. Přehled o kompletním sortimentu
značky pak nabízí pravidelně aktualizovaný katalog ´Das Werkzeug´.

■ Německá preciznost

Prémiová kvalita nářadí HAZET pramení nejen z dlouholetých zkušeností
a vlastního vývoje, ale především z
odbornosti a osobní zodpovědnosti
pracovníků čtyř výrobních závodů v
německém Remscheidu a nedalekém
Heinsbergu (cca 50 km od od Kolína
nad Rýnem). A zatímco většina provozů
využívá nejmodernější počítačem řízené
výrobní linky, někde výroba spoléhá na
šikovnost a zkušenosti pracovníků. To
platí například pro konečnou montáž
a kalibraci momentových klíčů a také
pro kovárnu dosud využívající pece a lisy z
padesátých let minulého století. Podle tamních konstruktérů prý totiž žádné roboty za-

tím nedokáží nahradit šikovné ruce zkušených
dělníků, jejichž synchronizované pohyby
doplněné vlastním citem a silou kovadlin
dokáží z nahřátých kusů ocele vyrobit základ

pro precizní klíče vyhlášené svou vysokou
přesností a odolností.
Nářadí

Jméno HAZET vycházející z foneticky psaných iniciál zakladatele = „H“ (HA) + „Z“ (ZET) začala firma využívat v roce 1913, kdy bylo zapsáno do obchodního rejstříku jako symbol kvality.

HAZET
překračuje
pozitivně
požadavky normy DIN téměř ve všech
směrech. Úzké výrobní tolerance
zvětšují rozsah použitelnosti výrobků.
Tím, že je stranový klíč vyroben z
kvalitního materiálu, je jeho tělo při
zachování pevnostních parametrů
rozměrově menší a použitelnost klíče
je díky jeho menším rozměrům větší.
Užší rozměrové tolerance šetří matice a šrouby, síla je rozložena na větší
stykovou plochu a práce s nářadím je
přesnější a bezpečnější.
Provozy HAZET jsou vybaveny
technikou odpovídající náročným
požadavkům doby na kvalitní nářadí.
Výrobní procesy jsou po provedení
jednotlivých operací podle techno-

Už několik let před tím si firma Zerver nechala zaregistrovat slovní značku Blitzzange (= ´bleskové kleště´) pro různé verze univerzálního nastavitelného klíče a řezáků na trubky. A právě stylizované čelisti tzv.
´francouzského klíče´ (hasáku) se později staly součástí dnes již dobře známého žluto modrého loga. To
bylo vytvořeno už v roce 1920, ale poprvé použito bylo až o 13 let později na titulní straně katalogu…
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Jedním z největších prodejních hitů v historii značky HAZET se stal skládací pojízdný
dílenský vozík s posuvnými ´košíky´ na nářadí, který Alfred Zerver, vnuk zakladatele
firmy, navrhl a sestrojil v roce 1953. Ve své
době unikátní vozík HAZET Assistent s řadou praktických doplňků (včetně lampičky
či židličky) byl mezi mechaniky velmi oblíbený, takže už v říjnu 1956 byl prodán kus s
pořadovým číslem 10.000. A o další tři roky
později již bylo vyrobeno už 25.000. Vozíky
s označením Assistent 160, 162 a 166 v několika variantách včetně originálního prvního modelu jsou ve výrobním programu
dodnes, kdy je ale větší zájem o praktičtější
vozíky se zásuvkami.

logických postupů kontrolovány, a tak je
zajišťována kvalita výrobků již během procesu
výroby. Kalibrace měřidel, nářadí a přípravků
je samozřejmostí. Z výroby tak odcházejí
produkty bezvadné kvality. A právě stabilní
kvalita je silnou zbraní společnosti HAZET,
která je v Německu výrobcem č. 1 v autoopravárenství, přičemž 80% sortimentu značky
je vyráběno přímo v Remscheidu.
Logistické centrum firmy a zároveň výrobní
závod 2, kde vznikají např. přepínací ráčny a
hlavice nástrčných klíčů, sídlí v Heinsbergu,
tedy v hraničním trojmezí mezi Německem,
Holandskem a Belgií, kde firma při své
největším rozmachu v polovině 60. let minulého století zakoupila pozemek o rozloze
38.000 m2.

■ Dlouhá tradice

Historie značky sahá do roku 1868, kdy 27letý
kovář Hermann Zerver založil přímo ve svém
malém domku v Remscheid - Vieringhausenu
kovárnu s malou výhní a začal vyrábět
nože, pily, panty či zámky. Po šesti letech se
přestěhoval do nového domu s již skutečnou
kovářskou dílnou a mohl tak nabídku svých
výrobků výrazně rozšířit. Po dvaceti letech
tvrdé práce pak Herman Zerver pořídil první
parní stroj o síle 4 HP, což opět umožnilo
navýšit výrobu i sortiment. To už měla firma
17 zaměstnanců a několik učňů. Jedním z nich
se v roce 1889 stal i nejstarší syn zakladatele a
budoucí obchodní ředitel, tehdy 14letý Ernst
Zerver. A protože se firmě dařilo, už v roce
1890 byl první parní stroj nahrazen novým
silnějším – dvanáctikoňovým, který doplnil i
děrovací buchar.
V roce 1905, tedy po bezmála čtyřiceti letech
úspěšného podnikání, odešel zakladatel firmy
do zaslouženého důchodu a vedení již zavedené firmy se ujali jeho synové Ernst a David.
A v rodinných rukou – již v páté generaci – je
firma dodnes. A neustále se rozvíjí.

Mezi kancelářskou budovou a původní
město v létě 1943 stalo terčem ´úspěšných´
továrnou, která se v roce 1912 kvůli opět
náletů britského letectva a bylo z 80%
většímu parostroji (50 HP) dočkala vyššího
zničeno. Obnova výroby po skončení
komínu, byla v roce 1921 postavena nová
války se tedy neobešla bez problémů
výrobní hala. A tím byl prostor původní
kompromisů v podobě náhradního protovárny zcela využitý a pro další rozšíření
vozu v 350 km vzdáleném Schmalkaldenu
výrobních kapacit v roce 1936 tak firma muči práce pod širým nebem. Ale pověst o
sela využít pozemky zakoupené v jiné části
vysoké kvalitě a rozmanitosti sortimentu
města.
Tím začala historie
dnešního závodu
1 (Remscheid-Güldenwerth), kde vedle kovárny a řady
moderních provozů
s CNC stroji sídlí také
centrála, vývojově
konstrukční
kancelář a školící
centrum
HAZETWELT
disponující
vlastní dílnou a
prakticky
celým
sortimentem
5.500
kvalitních
nástrojů pro profesionální použití.
A původní továrna
Důležitým prvkem pro prezentaci nářadí HAZET jsou špičkově vybavená
v Remscheid-Vierpředváděcí vozidla. Tyto malé dílny na kolech slouží k předvedení nářadí
inghausenu je dnes
přímo u zákazníků, tedy v autoservisech, jejichž mechanici si tak mohou
závodem 3, kde
nářadí a přípravky nejprve ohmatat a vyzkoušet. Jedno z těchto vozidel
na několika autobrázdí i české silnice a zkušený obchodní zástupce Zbyněk Sedlář s ním
matických linkách
již navštívil i mnoho zákazníků APM Automotive…
pro
zpracování
plechu a práškové
lakování
vznikají
oblíbené dílenské vozíky.

■ Specialista na autoopravy

Oba uvedené provozy přitom musely po válce
doslova vstávat z popela, protože Remscheid se jako významné
průmyslové
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HAZET válka nepoškodila a tak záhy přišly i
zakázky z Francie, Holandska či Švýcarska a i
díky tomu a dokončení stavby výrobní se se
během několika let podařilo výrobu obnovit.
Do rané historie firmy HAZET v roce 1897 výrazně zasáhla i výstavba mostu Kaiser-Wilhelm-Brücke (dnes
Müngster Brücke), tedy dosud nejvyššího železničního
mostu v Německu, který spojuje Remscheid s nedalekým Solingenem. Most je vysoký 107 metrů a délkou
465 metrů překlenuje údolí řeky Wupper. Původní 42
km dlouhou trať mezi oběma průmyslovými městy tento most zkrátil na pouhých 8 km. Tím výrazně zlepšil
dopravní dostupnost Zerverovi kovárny např. pro zásilky ze solingenských hutí, zároveň ale firma kvůli nové
trati přišla o téměř polovinu svých pozemků. Také proto
má dnes HAZET své výrobní závody na několika různých
místech ve městě…

Kromě účasti
na několika evropských veletrzích a rostoucím exportu značce k růstu

městě, kde mají
svá sídla výrobní haly či sklady
i někteří další
známí výrobci
nářadí (GEDORE, KLANN, SW
Stahl, HAUPA,

pomohla i úspěšná spolupráce s některými
automobilkami. Jejím příkladem je třeba
speciální sada kovaného nářadí ´HAZET
Tourist´ pro lidový vůz VW Brouk, která byla
uzpůsobena umístění do rezervy. A právě v
té době se značka HAZET stala specialistou na
nářadí a přípravky pro automobilové opravy.

■ Město nářadí

Tři ze čtyř výrobních závodů HAZET dnes sídlí
přímo v Remscheidu, tedy v průmyslovém
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ELORA…). V západní čtvrti Hasten se navíc nachází i Německé
muzeum nástrojů. Remshcheid
je tedy právem označován
jako Werkzeugstadt (= město
nářadí).
Založen byl už ve 12. století,
ale z malé vesnice v město
se proměnil až zhruba o 700
let později v důsledku eko-

nomického a průmyslového růstu celého
Porýní-Porúří v 19. století. V roce 1929 přesáhl
počet obyvatel hranici 100 tisíc, čímž se město
zařadilo mezi velkoměsta.
Po celém městě jsou dnes rozesety bezmála
dvě stovky plastik lvů v mírně nadživotní velikosti. Lev je totiž jedním ze symbolů města a
tak výroční oslavy před třemi lety doplňovala i
tzv. Löwenparade, tedy pestrobarevný průvod
lvů v barvách různým firem či městských
spolků. A jedna z barevných kopií kamenné
sochy stojící na hlavním remscheidském
náměstí, samozřejmě v modrožlutém provedení, stojí i před závodem 4 ve čtvrti
Vieringhausen, kde se provádí především
kompletace a kalibrace momentové techniky HAZET.
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GKN Face Spline: Snižování objemu se

weig
23
shaft
versi
joints

nezastavuje ani před hnacím hřídelem
Pojem ´Downsizing´ se často spojuje s motorovou technikou. Ale aby se spotřeba a následně i emise
výrazně zmenšily, je nutno optimalizovat všechny konstrukční díly na vozidle - např. s ohledem na
hmotnost či funkci a pokud možno i vyšší výkon. Specialista na pohony GKN dosáhl na základě kompletně nového konceptu pro spojení s nábojem přesně těchto cílů.

Takzvaný Face Spline Design spojuje náboj
kola s pevným kloubem poloosy tvarově
přes ozubení na čelní straně kloubu. Protože se točivý moment na čelní straně převádí přes klooub do náboje kola, hovoří se o
designu ´Face Spline´ (drážkovaná tvář). Na
rozdíl od dosavadního spojení části hřídele
mezi čepy je stupeň komplexnosti výrazně
menší, což snižuje hmotnost (viz obrázek).
Kombinací technologie GKN ST (Sideshaft
Twin Ball s kuličkovou dráhou ve tvaru S) se
dále zvýší efektivnost a zároveň se v kloubu
sníží vnitřní třecí odpor a dosáhne se tak
dvojího efektu.
Tím je čelní spojení s nábojem vhodné především pro turbo- a elektrické pohony s
vysokým točivým momentem. Vedle snížení hmotnosti toto řešení přináší i výraznou
úsporu místa přímo na kole a zároveň snižuje i podíl neodpružené hmoty o cca 20%,
což znatelně zlepšuje jízdní komfort. Díky
čelnímu upevnění a vystředění kuželem je
navíc výrazně zjednodušen i montážní proces, který znemožňuje výskyt jakékoliv
vůle ve spojení s hřídelem/
nábojem kola.
Tyto
před-

nosti přesvědčili také výrobce automobilů
jako např. BMW o použití technologie Face
Spline Technologie od GKN u nových
typů vozidel. „GKN Land Systems
poskytuje trhu s náhradními
díly program Face Spline
pro všechny typy vozidel
BMW, které jsou z výroby vybaveny touto
technologií. A jak je u
zanší značky obvyklé,
samozřejmě v originální kvalitě i designu.
Díky tomu mohou i
nezávislé servisy nadále opravovat nejmodernější vozidla a využívat
tak výhody jednoduché
a spolehlivé montáže,“ říká
Frank Hürter, obchodní ředitel firmy GKN pro automobilový aftermarket.
Pro porovnání běžný čepový design. Komplexnost,
a tím i hmotnost konstrukčního dílu jsou vyšší.

www.gknservice.com

Takzvaný Face Spline Design spojuje náboj kola s
pevným kloubem bočního hřídele tvarově přes ozubení na čelní straně kloubu. Ten se centruje přes kužel v náboji a upevňuje silově přes pružný spojovací
šroub na náboji.

Patentovanou technologii Face Spline, která
čelním spojením náboje s kloubem nabízí
vysoký výkon při výrazně nižší hmotnosti,
nabízí firma GKN také pro aftermarket.

O společnosti GKN
GKN je světově vedoucí dodavatel komponent a systémů techniky pohonu. Tato pozice na trhu vychází
z dlouhé technologické tradice. GKN Service International dodává originální díly GKN jako náhradní díly
do celého světa. Pod značkovým názvem Spidan a Löbro nabízí GKN přes velkoprodejce i místní prodejce náhradních dílů nejrozsáhlejší program v oblasti bočních hřídelí pro osobní vozidla, podélné hřídele,
kloubové sady, manžetové sady stejně jako další díly vozidel.

www.gknservice.com
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Pružné klouby pro hnací hřídele
Pružné klouby pro hnací hřídele
Pružné klouby pro hnací hřídele
Při konstrukci vozidel hraje kromě jiného důležitou roli také potlačování hluku, vibrací a rázů. Odstraněním skřípání,
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nebo směr, které je nutné dodržet.
Doporučujeme
v NALEZNETE
souladu s pokyObr. 5
CELÝ
SORTIMENT
NA ADRESE: WWW.FEBI-PARTS.COM
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel.

+49 2333 911-0

Z encyklopedie: Hardyho spojka je jednoduché pružné spojení dvou souosých hřídelů, které přenáší otáčivý pohyb a přitom dovoluje malou úhlovou
+49 2333 911-444
odchylku obou hřídelů v libovolném směru. Spojku, kterou si J. L. Hardy nechal patentovat v roce 1938, tvoří pružné mezikruží z textilem vyztužené gumy
Ferdinand
Bilstein GmbH + Co. KG
E-Mail
info@febi.com
se čtyřmi
nebo šesti otvory. Oba hřídele jsou k němu přišroubovány dvou- nebo tříramennými přírubami tak, že každá z nich je upevněna do jiných otvorů.
Fax

47 | 58256
febiWilhelmstr.
is a bilstein
groupEnnepetal
brand | Germany
Tel.

+49 2333 911-0

Fax

+49 2333 911-444

E-Mail

info@febi.com
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Lehká užitková vozidla

Máme to pokryté.
Co mají Citroën Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter,
Renault Master a Volkswagen Transporter společného?
> Jsou to nejoblíbenější užitkové vozy v Evropě.
> SKF nabízí širokou řadu náhradních dílů v OE kvalitě pro kompletní a profesionální opravu těchto
vozů (sady pro kolové jednotky, rozvody, plochý systém, vodní pumpy, pohon kol,...)
Na evropských silnicích je dnes zhruba 24 miliónů těchto vozů a díky SKF můžete tuto
fantastickou obchodní příležitost plně využít.

Install condence
www.vsm.skf.com
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TECHNICKÉ TÉMA

Nízké tření má sílu
Globalizace, rostoucí konkurence, technologický vývoj, přísná emisní nařízení - tradiční automobilový průmysl se rychle mění. Porto značka SKF úzce spolupracuje s výrobci vozidel, aby společně splnili
dnešní výkonové požadavky. Výsledkem je celá řada technických inovací a nových produktů…
Klíčovým požadavkem u každého ložiska je neustálé snižování tření. To zlepšuje výkonové parametry ložiska, snižuje spotřebu paliva a emise. Snížení tření má řadu výhod jak
pro výkon vozidla, tak pro životní prostředí:

•
•
•
•
•

CELKOVÉ ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VOZU
SNÍŽENÍ EMISÍ
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA
VYŠŠÍ TUHOST PRO VYŠŠÍ VÝKON
DELŠÍ ŽIVOTNOST LOŽISKA

A právě s ohledem na uvedené faktory k této problematice přistupuje společnost SKF,
která neustále hledá řešení, jak snižovat emise CO2 a zlepšovat výkon vozidla.

■ Ložiska s nízkým třením

Pro některé aplikace SKF vedle standardních ložisek nabízí i prémiová ložiska s nízkým
třením.
Jedním z kroků pro snížení tření je přitom úprava geometrie uložení kuliček a jejich
oběžných drah. Těmito úpravami lze snížit celkové tření o 20% a více v porovnání
s obyčejným ložiskem SKF.
Podle SKF simulátoru výkonnosti (VEPS – vehicle environmental performance simulator) snižuje vozidlo vybavené ložisky SKF s nízkým třením emise CO2 o 0,3 g na
km, což při ročním nájezdu 14.500 km představuje 100 kg CO2.

■ Vysokovýkonná ložisková těsnění

Hlavním prvkem určujícím výkon ložiska vždy bylo a nadále zůstává těsnění. Řešení ložisek SKF s nízkým třením využívá speciální
kazetové těsnění vyvinuté v laboratořích této tradiční švédské
značky, které obsahuje i enkodér pro ABS. Optimalizované labyrintové těsnění ještě více snižuje nežádoucí kontaminaci ložiska. Ke
snížení třetí zároveň přispívá i optimálně nastavený styk a přítlak
nového radiálního břitu těsnění. V porovnání s běžným řešením
tato unikátní konstrukce těsnění snižuje tření o celých 22%.
Takové těsnění najdete například ve vozech BMW řady 3, 4, 5, 6 a 7
včetně vozů s pohonem všech kol (labyrintové těsnění a mazivo pro nízké tření) nebo u vozů Mercedes třídy M a G (povrch
s nízkým třením u těsnícího kroužku a mazivo pro nízké tření).

■ Mazivo pro nízké tření

Toto speciální mazivo pro kolová ložiska snižuje tření až o 9%
oproti standardnímu mazivu, což vychází na zhruba 3 kg CO2
za rok. Splňuje požadavky trhu na snižování tření v ložiscích, čímž
snižuje emise CO2, spotřebu paliva, prodlužuje životnost ložiska,
jeho tuhost a odolnost. To vše bez kompromisů ve výkonu ložiska.
Toto mazivo se momentálně využívá u vozů Volvo V40, XC40 a Mercedesy třídy M a G. Mazivo je vyrobené tak, aby splňovalo nároky
aplikací, kde maximalizuje výhody sníženého tření a zvýšené účinnosti.

■ Přesnější předpětí ložiska

Zpřesnění předpětí ložiska třetí generace snížilo tření o 10%.
Těchto výsledků bylo dosaženo snížením konstrukčních tolerancí
a úpravami výrobního procesu bez kompromisů ve výkonu ložiska.
magazín APM Automotive
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ANTON STANČEK na mistrovství Evropy veteránů
Mimo jiné i s podporou APM Automotive se kdyňský stolní tenista ANTON STANČEK před nedávnem znovu po dvou letech vydal na sever Evropy, aby se
zúčastnil svého již sedmého kontinentálního šampionátu veteránů. A přestože ve švédském Helsingborgu nakonec nedokázal zopakovat své medailové
umístění z minulého mistrovství, mohl být se svým vystoupením spokojený. Navíc se vrátil bohatší o spoustu zážitků i několik nových přátel…
83letý Anton Stanček hraje ping-pong vlastně
celý svůj život. A ani v pokročilém věku pálku
neodložil. Naopak nadále sbírá cenné
trofeje. Třeba v roce 2014 se stal
mistrem České republiky v

kategorii 80 – 85
let a o rok později
na Mistrovství Evropy
veteránů ve Finsku vybojoval společně s Františkem
Preisem bronz ve čtyřhře. Jenže příprava na
letošní mistrovství byla poněkud komplikovaná, když největší problémy tentokrát nebyly s
finančním zajištěním cesty, ale se zdravím…

■ Tentokrát bez medaile, ale se ctí
„Únor, březen a duben jsem proležel a
pak jsem ještě další měsíc nemohl
hrát. Takže jsem čtyři měsíce nedržel pálku v ruce a vlastně jsem
ani nevěděl, jestli vůbec pojedu,“
začíná vyprávět Anton Stanček s tím, že po
jarních

zdravotních problémech se nakonec dal dohromady natolik, že se mohl připojit k 90členné české výpravě a
nakonec se ctí absolvovat svůj
už sedmý evropský šampionát. „Ten tréninkový výpadek byl ale nakonec dost
poznat. Nohy jsem měl po
měsících nečinnosti úplně dřevěné a chyběla mi
i fyzička, což se při turnaji
samozřejmě také projevilo.
Navíc v den odjezdu jsem se
dozvěděl, že mi zemřela sestra, což mě samozřejmě psychicky dost poznamenalo a nedokázal
jsem se na zápasy vždy plně soustředit.“

Přesto ale Anton Stanček dokázal bez porážky
vyhrát svoji základní skupinu ve věkové kategorii do 85 let (jednu z pětadvaceti) a postoupil do vyřazovacích bojů, čímž splnil svůj
hlavní cíl. K tomu pak přidal
ještě jedno vítězství nad
Helsingborg
Němcem Goldschmidtem a přemožitele
našel až v domácím Lönnbergovi,
což v konečném
pořadí znamenalo dělenou 17. 32. příčku.
„Hůře dopadla čtyřhra.
Protože jsem dlouho nevěděl, jestli opravdu
pojedu, tak jsem
ani nehledal nějakého parťáka. A nakonec
jsem se až na
místě, krátce před uzávěrkou startovní listiny, domluvil s jedním Slovákem.
Už jsem o něm věděl dříve,
ale neznal jsem ho a proto
se mi s ním moc o páru
nechtělo. Ale dopadlo
to jinak. A přestože jsme
do turnaje nastupovali
vlastně bez společného
tréninku, dokázali jsme
ze základní skupiny postoupit. Sice ze druhého
místa, ale zahráli jsme si
alespoň první kolo vyřazovacího pavouka,“ popisuje Anton
Stanček svoji neočekávanou spolupráci
s Augustínem Maťovčíkem. Zajímavostí je, že
stopku kdyňskému hráči vystavil opět domácí
Lönnberg.
Ve Švédsku hájil Anton Stanček barvy nejen
České republiky, ale také APM Automotive, se
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kterým v tomto směru spolupracuje
už několik let. „Vzhledem k tomu,
že náš Českomoravský klub veteránů, kterého jsem členem, není
nikým dotován, musíme si veškeré
náklady hradit sami. Sehnat peníze na tyto akce je pro mě jako
důchodce velmi komplikované
a musím se spolehnout na
sponzory z řad příznivců
sportu,“ říká hráč, který
turnaje
veteránských
mistrovství Evropy jezdí
pravidelně už od roku 2005,
kdy se šampionát konal v Bratislavě. Dva roky
nato byl v nizozemském Rotterdamu a potom
v i chorvatské Poreči, kde v kategorii 75 – 80
let vybojoval vítězství v tzv. malém finále. V
roce 2011 nechyběl na veteránském mistrovství u nás v Liberci a zahrál si v Brémách
v Německu. Na turnaji ve finském Tampere se
pak poprvé představil v kategorii nad 80 let a

získal už zmíněný bronz ve čtyřhře. Také proto
se letos do Švédska moc těšil.

■ Cesty do Helsingborgu

Zajímavá a nakonec i poněkud dramatická
prý byla už cesta. „Autobusem jsme jeli přes
Německo do Rostocku a pak obřím trajektem do
Dánska, kde jsme opět pár hodin pokračovali po
silnici až do Helsingøru a pak zase trajektem, ale
už jen kousek, do švédského Helsingborgu. Tam
jsme měli bydlet nedaleko od sportovní haly, ale
v hotelu nakonec místo nás ubytovali francouzskou výpravu a my jsme museli hledat náhradní
řešení. Na první noc jsme sehnali hotel přímo ve
městě, na zbytek turnaje jsme ale bydleli až 38
km od haly – v hotelu postaveném prakticky v
lese.“
A právě to kdyňskému hráči připravilo několik horkých chvilek. To když měl jako jediný z
celé české výpravy termín zápasu ve 12 hodin
a pravidelný dopolední autobus z hotelu právě v ten den nejel. Nakonec jediným řešením
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byl vlak, takže se nechal českým autobusem
odvézt na nedaleké malé nádraží. „Když jsme
tam přijížděli, na světelné tabuli jsem viděl, že
vlak do Helsingborgu jede za dvě minuty. Na
nic jsem tedy nečekal a vyběhl na peron, kam
zrovna nějaký vlak přijížděl. Já ale nevěděl, kam
opravdu ten vlak míří a nebyl čas se nějak rozhlížet. Naštěstí tam stáli postarší manželé,
kteří uměli německy a rychle jsme se domluvili, že vlak jede tam, kam potřebuju.
Tak jsem nastoupil, ale bez jízdenky. A
když přišla průvodčí, byl tu další problém. Naše účastnické legitimace
sice sloužily jako jízdenky na
městskou dopravu, ale tohle byl
vlak. Nakonec se ale na mě usmála, mávla rukou a nechala mě být.
A štěstí jsem měl i pak, když jsem na
nádraží ;zvolil správný směr a na první pokus našel městský autobus,
který mě odvezl až přímo před
halu,“ vypráví Stanček s
úsměvem, co předcházelo prvnímu setkání s
jeho deblovým parťákem a
dnes novým dobrým přítelem Gustou. Ten se
prý až při závěrečném loučení ´pochlubil´, že
je známým slovenským literárním historikem
a pracovníkem Slovenskej národnej knižnice v
Martine s několika akademickými tituly.

Helsingborg - sportovní hala

■ Začátky v Anglii

Ke stolnímu tenisu se Anton Stanček, rodák z
Povážské Bystrice, dostal jako 14-letý kluk –
poněkud překvapivě v Anglii. „Doma nás bylo
osm dětí a za války náš dům poškodila bomba.
Naštěstí sice nevybuchla, ale i tak byl dům hodně zničený. I díky tomu, a protože jsem měl ve
škole celkem dobrý prospěch, jsem měl v roce
1948 to štěstí, že mě mezinárodní Červený kříž
vybral jako jednoho ze studentů postižených
válkou pro výměnný pobyt v Anglii, kde jsem
navštěvoval také školu a učil jsem se anglický
jazyk,“ vzpomíná Stanček, jak se mu před více
než šedesáti lety změnil život.
V Anglii bydlel v rodině jednoho britského
letce, který měl dospívajícího syna a sedmiletou dceru. „Měl jsem tam i několik kamarádů ze
školy, kteří po vyučování chodili na faru za panem farářem. Byl to velký sportovec a nejraději
hrál ping-pong nebo boxoval. Byl jsem poněkud
menšího vzrůstu, takže box nebyl úplně pro mě,
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i když jsem ho taky
zkusil. Ale ping-pong mě zaujal.
Už před tím doma
jsem to na jednom
starém dřevěném
stole zkoušel, ale
tehdy mě to nebavilo. Až v té Anglii mě
to opravdu chytlo,“
popisuje zkušený
hráč rozhodující
setkání s pálkou.
Po návratu domů
totiž v trénování
12. Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise
pokračoval a pílí a
26. 6. - 1. 7. 2017 / Helsingborg (Švédsko)
možná i trochu ta2066 účastníků ze 36 zemí
lentem se natolik
ČR: 90 hráčů s konečnou bilancí 2,5 zlaté + 2 stříbrné
vypracoval, že se
ještě před vojnou
dostal do prvoligového týmu Povážské Bystrice. Díky tomu se
seznámil i s několika zkušenými reprezentanty, od kterých se naučil spoustu věcí a navíc
dostal i nabídku, že po vojně by mohl hrát i
za pražskou Spartu. Všechno ale nakonec dopadlo úplně jinak.

■ Osudová Kdyně

„V roce 1954 jsem narukoval
do Hostouně u Poběžovic, kde
mi velitel umožnil nejen trénovat, ale později i soutěžně
hrát za Rudou hvězdu Plzeň.
Během vojny tak moje
sportovní kariéra úspěšně pokračovala. Hlavně jsem se ale dostal
do Kdyně, kde jsem
mohl hrát za civilní mančaft a
především jsem
se seznámil se
svojí budoucí
manželkou,“
vypráví
83-letý
muž, který před ping-pongovou kariérou v
Praze tehdy dal přednost
rodinnému životu a od
roku 1957 žije ve Kdyni. Jeho manželka totiž také hrála ping-pong a ke hře
společně přivedli i obě své děti a čtyři
vnoučata.
Anton Stanček přitom dodnes hraje závodně – v rámci okresního přeboru se
přitom potkává i s hráči o několik generací mladšími, z nichž některé dříve
vedl i jako trenér. Kromě toho působil i jako rozhodčí a funkcionář, řadu
let byl dokonce i předsedou TJ Sokol
Kdyně. A stolní tenis chce hrát i nadále. Už nyní tedy myslí i na příští Mistrovství Evropy, které bude za dva
roky v Budapešti a to je – jak sám
říká – ´za humny´…
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BUDOUCNOST

Přeměna automobilů na oázu klidu
Bosch chce znát názory řidičů na automatizované řízení
„Netlač se na něj!“, „Nejezdi tak rychle!“ nebo
„Ten semafor jsi mohl klidně projet.“ - to jsou poznámky, které řidiči velmi často slyší od svých
spolucestujících. Brzy by to ale mohlo být
minulostí. Automatizované řízení mění řidiče
na cestující – a vozy na řidiče. V budoucnu se
budou vozy řídit samy a to pouhým stisknutím tlačítka, kdykoliv bude řidič chtít. Přitom
budou dodržovat pravidla silničního provozu
a rychlostní omezení, což učiní řízení bezpečnějším…
Mnoho respondentů touží po samořídícím
voze, kterému by přenechali stres a povinnosti
spojené s řízením. Podle nedávného průzkumu Bosch v šesti zemích (Brazílie, Čína, Německo, Francie, Japonsko a USA) by měli řidiči
zájem přenechávat řízení vozu samotnému
zejména při parkování nebo v dopravních zácpách. Většina dotazovaných řidičů by využila
čas, kdy otěže řízení přebírá vůz, k dívání se z
okna, vychutnávání si scenérie (63 %) a k povídání si se spolucestujícími (61 %).

dlouhých cestách (67 %) a volnočasových vyjížďkách (61 %). Většina
dotazovaných
očekává
významné zlepšení pohodlí (68 %) a bezpečnosti (60 %) v
mnoha každodenních situacích, jako
například
při hledání volného
parkovacího
místa ve městech.
Průzkum také odhalil
zajímavý žebříček nejvíce žádaných funkcí
automatizovaného řízení: parkování bylo
zmiňováno vcelku často (65 %), stejně tak
jako automatizované vyhledávání volného
parkovacího místa v centrech měst (60 %) a
jízda dopravními zácpami bez stresu (59 %).

■ Více komfortu a méně

■ Využití času k odpočinku

Za několik málo let budou samořídící vozy
běžnou součástí dopravy. Respondenti doufají hlavně v to, že automatizované řízení bude
znamenat více komfortu a podstatně méně
stresu za volantem. Vozidlo budoucnosti –
které zcela zbaví řidiče potřeby otáčet volantem, sešlapávat plynový pedál a brzdu – je
primárně chápáno jako něco užitečného na

Odpočinout si, pohodlně se usadit, dívat se
z okna a užívat si scenérii: takto si většina
řidičů představuje alternativu stálé koncentrace za volantem. Z celkového počtu
dotazovaných uvedlo 63% respondentů,
že by rádi v průběhu samořízené jízdy relaxovali. Stejně důležitým faktorem bylo pro
respondenty také více času na konverzaci se

stresu za volantem

jako cestující

Koncepce a metodika průzkumu
V průzkumu zaměřeném na automatizované řízení se Bosch zeptal asi 6.000
oprávněných řidičů v šesti zemích: Brazílie, Čína, Německo, Francie, Japonsko a USA. Za každou zemi odpovídalo
1.000 respondentů ve věku 16 let a výše.
Účastníci byli zvoleni na základě kritérií
definovaných společnostmi Bosch a Lightspeed Research.

spolucestujícími. Díky nabízeným možnostem
automatizovaného řízení se auta stávají pro zákazníky zajímavějšími. Více než polovina účastníků průzkumu (54 %) s tímto prohlášením souhlasí. Zejména pro mužské respondenty jsou
nové technologie důležitým prodejním bodem,
kdy 52 % dotazovaných mužů uvádí, že technologie automatizovaného řízení by zvýšila jejich
zájem o pořízení si nového vozu. Obecně platí,
že čím mladší je řidič, tím větší je jeho zájem o
vůz s funkcemi automatizovaného řízení.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 390. 000 lidí a tržby firmy
za rok 2016 dosáhly hodnoty 73,1 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika,
Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu
života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa.
Mobility Solutions je největší obchodní oblastí Bosch Group. V roce 2016 dosáhly její prodeje částky 43,9 miliard eur, což odpovídá podílu 60
% na celkových tržbách skupiny. Díky tomu je Bosch Group jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Mobility Solutions nabízí
mimořádné kompetence ve třech hlavních oblastech mobility – automatizace, elektrifikace a síťové propojení – a svým zákazníkům nabízí řešení
mobility založené na celostním přístupu. Mezi hlavní obchodní oblasti patří: vstřikovací technika a vedlejší agregáty pro spalovací motory, rozmanitá řešení pro elektrifikaci pohonu, bezpečnostní systémy pro automobily, asistenční systémy a funkce pro automatizované řízení, technika pro
uživatelsky přívětivé informační a zábavní systémy a komunikaci přesahující rámec vozidla, servisní koncepty, jakož i technika a služby pro obchod
s motorovými vozidly. Bosch přinesl důležité inovace v automobilové technice, například elektronické řízení motoru, stabilizační systém ESP nebo
systém přímého vstřikování nafty common rail.
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TECHNICKÉ TÉMA

Brzdové destičky Bosch
www.bosch.cz
www.bosch.sk

Brzdové destičky Bosch
Akustické testy pro větší brzdný komfort
Pouze správné jemné vyladění zajišťuje výkonné brzdové destičky s nízkým hlukem
brzdových tlacích – protože většina hlu-

V tomto testu je měřeno a dokumento-

ků vzniká za těchto podmínek.

váno brzdné chování a generování zvuků.
Tyto hodnoty jsou pak použity pro další

Hlučnost při testovací jízdě

Hlučnost

vývoj. Nicméně sofistikované testování

Při brzdění způsobuje tření zvuky v ši-

a optimalizační opatření nerozhodují jen

rokopásmovém rozsahu. Výsledkem

o komfortních vlastnostech; pomáhají ta-

pak bude „pískání“, pokud to vedlo

ké ke zvýšení stability a odolnosti brzdo-

k rezonanci způsobené brzdovými

vých destiček. Výsledek: prémiové brzdo-

destičkami, kotouči, třmeny, držáky

vé destičky zajišťují vysokou bezpečnost

brzd nebo nápravami. K tomu dochází

i optimální komfort.

většinou se stejnými nebo podobnými
Hlučnost (pískání) brzd se projevuje ze-

rezonančními faktory u několika kom-

Z testu do sériové výroby

jména při jemném brzdění. Cílem vývoje

ponentů. Tomu může být zabráněno

V zájmu zajištění připravenosti k rychlé-

je udržet tyto zvuky na úrovni nižší než 70

stabilním, a přesto ne příliš vysokým

mu zahájení sériové výroby vývojové cen-

decibelů. Jen velmi přesné vyladění za-

součinitelem tření brzdové destičky.

trum umístěné v Karlsruhe (Německo)

jišťuje jak vysoký komfort, tak vysoký vý-

Při zpracování nové směsi pro brzdové

nejen vyvíjí brzdové destičky, ale také od-

kon brzdových destiček. Prostřednictvím

obložení je tedy zvláštní důraz kladen

povídající postupy pro sériovou výrobu.

akustických testů se určují nejkomfort-

na materiály snižující hlučnost. Hrany

Ve společnosti Bosch zajišťují procesní

nější směsi brzdového obložení pro každý

brzdového obložení u brzdových des-

testy a nejnovější výrobní metody mimo-

brzdový systém.

tiček jsou zkosené, aby mohly brzdo-

řádně vysokou kvalitu při výrobě.

vé destičky klouzat hladce, bezpečně
Profesionální akustické zkoušky

a tiše na brzdovém kotouči. Drážky pro

brzdových destiček Bosch

odvod vody rovněž zlepšují komfortní

Snižování hluku je velmi složitý proces.

vlastnosti. Práškový lak zamezuje vzni-

Sledování a analýza hlučnosti a souvisejí-

ku koroze a hluku, který by tato koroze

cí vibrace jsou důležitými kroky jemného

mohla způsobit. Za účelem snížení hla-

doladění komfortu brzdění. U společnos-

diny hluku a pro oddělení brzdového

ti Bosch jsou akustické testy prováděny

pístu ve třmenu a brzdové destičky se

na brzdových zkušebnách nazývaných

upravují podložky na zadní nosné des-

dynos. Aby bylo možné simulovat reálné

ce destiček.

podmínky provozu ve všech klimatických
zónách po celém světě, lze teplotu brzdo-

"Testy v reálu" na vozidlech

vé zkušební stolice nastavit v rozmezí od

Po dosažení dobrých výsledků na brz-

-40 do +60 °C. Měřitelné frekvence jsou me-

dové zkušební stolici jsou brzdové

zi 300 Hz a 20 kHz.Tato měření se provádí

destičky testovány v "testu reálné-

převážně při nízkých rychlostech a malých

ho provozu" na testovacím okruhu.

Akustické testy pro větší brzdný komfort
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FOTOREPORTÁŽ

APM Automotive míří do televize
Před nedávnem rozšířená a modernizovaná pobočka APM Brno a oblíbený autoservis firmy Alleco Speed v Zábřehu na Moravě se v polovině června staly
hlavními kulisami pro natáčení nové televizní reklamy firmy APM Automotive.
„S televizní reklamou nemá naše firma příliš
mnoho zkušeností. Vždyť ani televizní diváci
nejsou naší hlavní cílovou skupinou. Přesto jsme
rádi využili výhodnou nabídku na reklamní
kampaň v jedné regionální televizi. Tím spíše,
že součástí té nabídky byla i možnost natočení
spotu, který budeme moci využívat například
i na našem webu,“ vysvětluje šéf marketingu
APM Automotive Tomáš Treybal. Pro natáčení
reklamy byla vybrána brněnská prodejna
s velkým distribučním skladem, která před
časem jako první dostala nový firemní design
i nový rozšířený sklad. Tamní personál v čele s
Jakubem Ondrou této myšlence vyšel vstříc a
aktivně se na natáčení podílel.

S nevelkým štábem západočeské TV ZAK
velmi ochotně spolupracovali také pracovníci
zábřežského autoservisu Alleco Speed, který
je zapojen do servisní sítě AutoPROFITEAM.
Jednatel společnosti Pavel Bartoš ml. nechal
televizní kamery nahlédnout jak do své
přijímací kanceláře, tak do samotné dílny.
Výsledkem celodenního natáčení na dvou
různých místech, je spot představující
společnost APM Automotive jako moderního
dodavatele autodílů. Impozantní jsou
především ´letecké´ záběry pořízené pomocí
moderního dronu.

Pavel Bartoš ml.
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DODAVATELÉ / KONTAKTY

sortiment
R

R

W W W . F R A P . I T

Nástavec pro řízení pokročilých regulátorů napětí
MasterAlt
návod k obsluze
007935063030

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

R

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Pantone
Orange 021c

Pantone green
355c

Naše

pobočky

Kdyně - centrála
Nádražní 104
tel. +420 379 302 922
info@apm.cz

Benešov
Žižkova 1077
tel. +420 317 711 042
benesov@apm.cz

Brno
Škrobárenská 484/8
tel. +420 531 012 622
brno@apm.cz

České Budějovice
Luční 79
tel. +420 739 530 794
budejovice@apm.cz

Domažlice
Masarykova 181
tel. +420 379 768 899
domazlice@apm.cz

Hodonín
Velkomoravská 4017/77
tel. +420 517 332 449
hodonin@apm.cz

Chomutov
Kukaňova 5375
tel. +420 474 334 267
chomutov@apm.cz

Jihlava
Demlova 31
tel. +420 255 729 652
jihlava@apm.cz

Mladá Boleslav - Kosmonosy
Karla Veselého 728
tel. +420 326 702 846
mlada.boleslav@apm.cz

Most
Obchodní 23
tel. +420 417 639 238
most@apm.cz

Plzeň
Skladová 20
tel. +420 377 244 064
plzen@apm.cz

Praha - Hostivař
Pražská 16
tel. +420 225 001 822
praha@apm.cz

Teplice
Masarykova tř. 1950
tel. +420 417 532 311
teplice@apm.cz

Uherské Hradiště
Hradišťská 83
tel. +420 572 503 703
uherske.hradiste@apm.cz

Olomouc
Týnecká 714/6
tel. +420 585 314 568
olomouc@apm.cz
Praha - Trója
Čimická 442/33
tel. +420 255 729 652
praha.troja@apm.cz
Ústí nad Labem
Drážďanská 830/72
tel. +420 475 209 765
usti@apm.cz

Opava
Vojanova 2988/36
tel. +420 553 673 046
opava@apm.cz
Praha - Zličín
Sárská 5/133
tel. +420 225 091 822
praha.zlicin@apm.cz
Valašské Meziříčí
Legií 1549
tel. +420 571 610 465
valmez@apm.cz

Karlovy Vary
Jáchymovská 160/47
tel. +420 353 564 348
karlovy.vary@apm.cz
Ostrava - Vítkovice
1. máje 3236/103
tel. +420 596 613 630
ostrava@apm.cz
Roztoky
Lidická 1348
tel. +420 255 729 650
roztoky@apm.cz
Zlín
Prštné 526
tel. +420 576 201 955
zlin@apm.cz

Klatovy
Plzeňská 823 (od září 2017)
tel. +420 376 399 144
klatovy@apm.cz
Pardubice - Staré Hradiště
Ohrazenická 123
tel. +420 466 531 757
pardubice@apm.cz
Tachov
Vítkov 103
tel. +420 378 772 094
tachov@apm.cz
Znojmo
Družstevní 3392/5a
tel. +420 515 225 255
znojmo@apm.cz
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BAVTE SE S NÁMI

■

Bavte

se s námi

...

1 Poznávačka: Poznáš auto podle detailu?

couvat ?

2

Jede chlap po poušti a najednou se mu porouchá auto. Vystoupí a začne se hrabat v motoru. Okolo běží bílý kůň a povídá:
„Je to v karburátoru.“ Řidič nevěří svým očím, myslí si, že je to přelud a dál hledá závadu v motoru. Za chvíli okolo běží další
bílý kůň a opět říká: „Je to v karburátoru.“ To už je řidiči hodně divné a myslí si, že se asi brzo zblázní. Po chvíli okolo běží třetí
bílý kůň a opět povídá: „Je to v karburátoru.“ To už řidič nevydrží, zkontroluje karburátor a opravdu najde chybu. Dojede do
blízké oázy do autoopravny a vypráví svůj zážitek mechanikovi: „Člověče, porouchalo se mi auto a kolem mě běželi tři bílí
koně a říkali, že je to v karburátoru.“ „No to máš štěstí, protože ...(tajenka)

AORTA
ARCHA
BRLOH
CIHLIČKA
DEKÁDA
DETAIL
EMPATIE
EPOCHA
GALANTERIE
GRAFIKON
GYMNASTKA
INDIÁNKA
JALOVICE
JEPTIŠKA
KAMENOLOM
KNOFLÍK
KOŠILKA
KRÁLOVNA
METLA
MOUČKA
OBCHOD
OVERAL
PADÁK
PROSBA
PŘEDMĚT

Fotoperličky:

PŘÍSTAV
REZERVA
SALÁM
SAZENICE
SEKERA
SERIÁL
SLUŽBA
SMYČKA
ÚKRYT

■ Automobilky prý za
každý prodaný vůz zasadí strom. To je sice hezké, ale jak budou ti lidé

■ Jeden chlápek u soudu žaloval
druhého pro ublížení na zdraví při
autonehodě. Obhájce se postiženého
ptá: “Je pravda, že na místě nehody
jste policistovi řekl, že jste se nikdy v
životě necítil lépe ?”
“Ano, to je pravda.”
“Tak proč teď viníte mého klinta,
že vám způsobil vážné zdravotní
poškození ?”
“Když k nehodě dorazil policista,
přišel k mému koni, který měl zlomenou nohu, a zastřelil ho. Pak popošel
k Azorovi, mému psovi, který byl celý
potlučený a zkrvavený, a také ho
zastřelil. Pak přišel ke mně a zeptal
se mě, jak mi je. Myslel jsem, že za
těchto okolností bylo rozumné říci,
že mi nikdy nebylo lépe !”
■ Sedí v baru dva automechanici a
jeden se ptá druhého: “Franto, víš,
kdy se může prostitutka kvalifikovat
do kategorie F1?”
“To jsi mě zaskočil, která?”
“Ta, která dokáže vyměnit čtyři gumy
za sedm vteřin !”
■ Vnuk veze babičku do města na
návštěvu na skútru. Každou chvíli
natahuje ruku a signalizuje, že zatáčí.
Babička mu rozčileně říká: „Prosím tě,
drž řidítka oběma rukama ! Až začne
pršet, já ti řeknu !”
■ Chlápek si koupí nového Hummera. Přijede k pumpě a začne tankovat. Tankuje hodinu, dvě hodiny, tři
hodiny. Pořád tankuje. Pumpařovi to
už začne být hloupé, tak vyjde ven a
zakřičí.
“Šéfe a co to aspoň na chvilku
chcípnout ?”
■ Na úplně rovném úseku sjel autobus do příkopu.
“Jak se to mohlo stát?” ptá se policista
šoféra.
“Nemám tušení, zrovna jsem vzadu
vybíral jízdné !”
■ V zákazu zastavení zastaví řidič
Trabanta. Na chvilku si odskočí. Když
se vrátí k autu, čeká na něj policista a
táže se ho:
“Je to prosím váš vůz ?”
“Ano” odpoví řidič.
“Tisíc korun !” řekne policista.
Řidič se zasměje a řekne: “Ale jo, proč
ne - přidejte pět set a je váš.”
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SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET

ALTERNÁTOROVÁ VOLNOBĚŽKA (OAP)
U moderních vozidel s mnoha elektrickými systémy a neustále menšími motory, nejsou pevné řemenice
alternátorů schopny vyrovnávat rostoucí nerovnoměrnosti otáčení v řemenovém pohonu přídavných agregátů.
Výsledné vibrace mohou způsobit poškození komponentů pohonu
PŘEHLED VÝHOD OAP
agregátů a dokonce mohou vést až k celkovému zničení motoru.
• Snižuje úroveň sil působících v řemenovém pohonu
• Přispívá ke snížení spotřeby paliva
Chcete-li oddělit alternátor od nerovnoměrností otáčení klikového
• Prodlužuje životnost všech komponentů
hřídele, použijte alternátorovou volnoběžku INA (OAP – Overrunning
• Snižuje hluku
• Zvyšuje otáčky alternátoru v rozsahu volnoběhu
Alternator Pulley), která na rozdíl od tradiční pevné řemenice
nice umožňuje
• Komfort první třídy
tlumit vibrace v rotačním pohybu. Tím se prodlužuje životnost všech
• Zvyšuje plynulost chodu
komponentů pohonu. Všechny významné automobilky
ilky a výrobci
alternátorů se spoléhají na naše alternátorové volnoběžky,
olnoběžky,
které jsme vyvinuli v roce 1995 a od té doby jsme jich
ich vyrobili
více než 200 milionů.

Ochranné víčko chrání alternátorovou volnoběžku před nečistotami a stříkající vodou.
Alternátorová volnoběžka má antikorozní povlak.

SNÍŽENÍ VIBRACÍ

PRINCIP

V závislosti na koncepci a zatížení pohonu agregátů a na zatížení motoru
může mít nesoulad mezi otáčkami alternátoru a periodicky se zrychlujícím
a zpomalujícím otáčením klikového hřídele za následek nežádoucí reakce
v řemenovém pohonu. Jedná se především o nepřijatelný hluk, vysoké
zatížení napínací jednotky a řemene, zvýšení vibrací a snížení životnosti
komponentů pohonu.

Alternátorová volnoběžka vyvinutá společností Schaeffler pracuje na
podobném principu jako volnoběžka jízdního kola. Při záběru je volnoběžka
uzavřena a síla se od pedálů přenáší na zadní kolo. Při jízdě z kopce je
volnoběžka otevřená a zadní kolo se může otáček i bez šlapání.

Alternátor s pevnou řemenicí

INA – OE kvalita pro automobilový
průmysl a aftermarket

Alternátor s OAP

INA OAP – zdvojnásobuje životnost všech
komponentů řemenového pohonu
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