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Vážení zákazníci,

rád bych Vás přivítal na stránkách posledního čísla 
ELIT magazínu v roce 2017. Blíží se konec roku, čas 
svátků a odpočinku. Někdo hodí pracovní povin-
nosti za hlavu a někdo se pustí do hodnocení 
svých výsledků, přemýšlí, co se povedlo, co se 
nepovedlo, anebo už spřádá plány na příští rok. 

Dovolte mi velice stručně tento rok shrnout. Pro 
Elit to byl rok bezesporu výjimečný. Oslavili jsme 
výročí 25let s Vámi. Snažili jsme se ho oslavit tím, 
že jsme Vám opět přinesli mnoho novinek 
a inovací.

Co se nám letos povedlo. Několik dalších nových 
poboček včetně výstavby nového regionálního 
skladu v Brně, který výrazně zlepší dostupnost na 
Moravě a ve Slezsku. Nový elektronický katalog 
eCat4, který v sobě nese mnoho vylepšení. Za 
všechny novinky v Ecatu například E-office s mož-
ností využít zdarma EET. Také jarní a podzimní 
Roadshow, která Vám přiblížila náš sortiment 
servisního vybavení a nám umožnila poznat vaše 
přání, co se tohoto sortimentu týče. Snad jsem na 
nic důležitého nezapomněl, a pokud ano, věřte, 
že s dalšími vylepšeními určitě brzy přijdeme.

Věřím také, že tyto změny chápete pozitivně, ale 
hlavně doufám, že Vám napomáhají k lepším 
výsledkům. To je totiž hlavní důvod, proč se sna-
žíme neustále věci posouvat. 

V tomto vánočním vydání Vás opět čeká spousta 
novinek a zajímavostí, pravidelné rubriky, ale 
i představení první Češky na Dakaru 2018. Určitě si 
nenechte ujít.

Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych 
Vám ještě jednou poděkoval za spolupráci 
v  letošním roce a popřál Vám vše nejlepší do 
nového roku 2018.

Autu zdar a servisu zvlášť.

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

Pište na adresu magazin@elit.cz
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PRáVNí PROBLEMATIKA 
INTERNETU V PODNIKATELSKé PRAxI 
komunikace e-mailem, odesílání zpráv, obchodních sdělení, nabídek a dalších nespočet-
ných dokumentů, zpracování právních a obchodních listin na počítačích a jejich archivace 
v datových úložištích. To vše je dnes již nedílnou součástí občanského i pracovního 
života. Odpovídáme proto na dotazy, které souvisejí s právními povinnostmi při vyu-
žití možností výpočetní techniky a internetu v podnikatelské praxi.

Dostáváme na firemní e-mailovou adresu různé 
obchodní nabídky. Některé jsou zajímavé, avšak 
mám obavy, abych prostřednictvím internetu 
neuzavřel nechtěnou nevýhodnou smlouvu. Je 
to nějakým způsobem právně upraveno? 
Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (OZ) 
uvádí, že právní jednání, tedy i uzavření 
smlouvy, pokud zákon nestanoví jeho formu 
nebo si ji strany nedohodnou, je možné jakou-
koli formou. To znamená, že smlouvu lze 
uzavřít i prostřednictvím e-mailové či tele-
fonické komunikace. OZ v § 1725 stanoví, že 
smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujed-
naly její obsah. OZ také říká, že z nabídky musí 
být patrná vůle smlouvu uzavřít. Vzhledem 
k neformálnosti právních jednání, tedy pokud 
není zákonem stanoveno, že smlouva musí 
být v listinné podobě, jako je tomu například 
u koupě nemovitosti, se za písemné jednání 
považuje právě i e-mailová korespon-
dence. Smlouvu je možné uzavřít takzva-
ným dálkovým přístupem, tedy prostřed-
nictvím internetu nebo telefonicky.
Pokud se rozhodnete na nabídku odpovědět, 
výslovně proto uveďte, že se zajímáte jen 
o  podmínky nabídky a že e-mail není v žád-
ném případě přijetím návrhu smlouvy nebo 
jejím uzavřením. Rozhodně nedoporučuji 
uzavírat smlouvy na základě telefonické 
nabídky. Podnikatel, na rozdíl od spotřebitele 
– občana, nemůže bez udání důvodu od 
smlouvy odstoupit, i kdyby ji uzavřel dálko-
vým přístupem.

Četl jsem o tom, že od příštího roku bude platit 
nové nařízení Evropské unie, které ukládá 
všem povinnost mnohem vyšší ochrany osob-
ních údajů. Jaké povinnosti budeme mít jako 
podnikatelé? 
Právní problém, o kterém píšete, se týká 
ochrany osobních údajů v členských státech 
Evropské unie (EU). Jedná se o nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, č. 2016/679. Z anglic-
kého názvu General Data Protection Regula-
tion se ujala zkratka GDPR, která se běžně 
používá i v České republice. Účelem tohoto 
právního dokumentu, který platí přímo na 
území všech členských států a je ho možné 
připodobnit k našemu zákonu, je sjednotit 
pravidla ochrany osobních údajů fyzic-
kých osob. 

Největší dopad budou mít nové právní 
povinnosti především na obce, kraje, mini-
sterstva, zdravotnická zařízení, školy nebo 
velké podniky. Pokud totiž podnikatel má 
méně než 250 zaměstnanců, povinnost 
zavádět některá opatření podle GDPR ke 
zvýšené ochraně jím zpracovávaných 
údajů se ho netýká. Bez souhlasu fyzické 
osoby, subjektu chráněných údajů, může 
nadále každý zpracovávat pouze takové 
údaje, které mu umožňuje zákon. Podni-
katelé proto budou moci nadále shro-
mažďovat osobní údaje o zaměstnan-
cích, které potřebují pro pracovněprávní 
vztahy, odvody daní nebo sociálního 
a  zdravotního pojištění . Pokud zaměst-
navatel požaduje od zaměstnance další 
údaje nad rámec svých zákonných opráv-
nění, vždy tak může činit pouze se souhla-
sem zaměstnance. Takovými údaji jsou 
například soukromé e-mailové adresy 
nebo čísla jiných telefonů než přidělených 
zaměstnavatelem. I když tyto údaje 
zaměstnavatel požaduje pro účely snad-
nějšího zastižení zaměstnance, může je 

obdržet pouze s výslovným a prokazatel-
ným, tedy nejlépe písemným, souhlasem 
dotyčného zaměstnance. Zaměstnavatel 
také musí na žádost zaměstnance vždy 
sdělit, jaké údaje o něm zpracovává a za 
jakým účelem. Zaměstnanec rovněž 
musí vědět, po jakou dobu budou údaje 
uchovávány. Zaměstnanec má také 
právo domáhat se opravy nebo i vyma-
zání svých osobních údajů v případech, 
kdy je zaměstnavatel získal na základě 
jeho souhlasu, ale zaměstnanec pak 
tento souhlas odvolá . Rodné číslo nebo 
jiné citlivé údaje, jako jsou údaje o zdra-
votním stavu, lze po zaměstnancích poža-
dovat pouze tehdy, pokud to umožňuje 
zvláštní zákon. Pokud tedy podnikatel 
zaměstnává osoby se zdravotním postiže-
ním, musí citlivé údaje uchovávat zabez-
pečeně a konzultovat jejich zpracování 
s  orgánem dohledu, kterým je Úřad pro 
ochranu osobních údajů.
V případech, kdy podnikatel zpracovává 
osobní údaje svých zákazníků – fyzických 
osob, pak jen s jejich souhlasem 

a v rozsahu nezbytném pro uskutečnění 
zakázky či smluvního vztahu . 
Úřadu je také třeba hlásit takové narušení 
bezpečnosti uchování a zpracování osob-
ních údajů, které může zasáhnout do práv 
všech subjektů, jejichž údaje jsou shromaž-
ďovány a zpracovávány.
Lze proto doporučit provést kontrolu 
zabezpečení uchovávání a přístupu 
osobních údajů zaměstnanců, zákazníků 
a obchodních partnerů. GDPR se vztahuje 
výlučně na ochranu fyzických osob. Zpra-
cování údajů o právnických osobách GDPR 
nepodléhá. Stejně tak se GDPR netýká zpra-
cování osobních údajů fyzických osob pro 
osobní či rodinnou potřebu. Můžete si tedy 
nadále vést v kalendáři data narození členů 
rodiny, abyste nezapomněl na blahopřání. 
Pokud však stejným způsobem vedete ve 
firmě významná výročí obchodních part-
nerů, pak údaje o jejich datech narození 
musíte chránit před nepovolaným přístu-
pem a můžete si je zaznamenat pouze 
s  výslovným souhlasem osoby, které se 
týkají. Ochrana se ale nevztahuje na údaje, 
které jsou veřejně dostupné. Takovými 
údaji mohou být i bydliště nebo datum 
narození jednatele obchodní firmy, protože 
jsou uvedeny ve veřejném rejstříku. 
Podrobné informace k GDPR najdete na 
webu Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
www.uoou.cz.

Jako podnikatel musím vystavovat účtenky 
z EET. Je na nich uvedeno moje DIČ, což je rodné 
číslo. Mám obavy z jeho zneužití někým, kdo se 
k účtence třeba i náhodně dostane. Jakým způ-
sobem jsou tato čísla chráněna před zneužitím 
a musí se opravdu zadávat do účtenkovky?  
Bohužel je třeba konstatovat, že rodná čísla, 
která u fyzických osob, plátců DPH, tvoří 
DIČ, nejsou chráněna prakticky vůbec. 
V  administrativním registru ekonomických 
subjektů na webu Ministerstva financí 
najdete u těchto plátců DPH jejich DIČ, tedy 
rodné číslo, zcela veřejně přístupné. Rovněž 
loterie – účtenkovka – vyžaduje zadání DIČ 
obchodníka, takže zákazník zná a zadává 
rodné číslo fyzické osoby, pokud je tato plát-
cem DPH. Zákon o ochraně osobních 
údajů, č. 101/2000 Sb., považuje rodné 
číslo za chráněný údaj, se kterým nemůže 
osoba, která ho zjistila, například právě 
z  dokladu z EET, nakládat neomezeně. 
V  praxi ale nelze tuto povinnost nijak 
zajistit a vynucovat, pokud není zneužito 
konkrétní rodné číslo a nezjistí se pacha-
tel. Výše uvedený Úřad pro ochranu osob-
ních údajů již přijal velké množství podnětů 
od podnikatelů – fyzických osob – ohledně 
ochrany jejich rodných čísel. Ve svém stano-
visku, uveřejněném na webu, Úřad kritizuje 
použití DIČ na účtenkách EET. Nicméně, 
pokud se jedná o zveřejňování DIČ plátců 
DPH, zákonná úprava stojí na straně 

Ministerstva financí. Jediným řešením do 
budoucna bude, aby všechny podnikatelské 
subjekty měly DIČ vytvořené ze svého iden-
tifikačního čísla podnikatele. Pokud jde 
o  účtenkovku, pak DIČ by nemuselo být 
nezbytnou součástí zadávaných údajů, avšak 
program pro registraci je takto nastaven. 
Z pohledu zpracovatele údajů, tedy minister-
stva, se do systému nedostávají žádné údaje 
o podnikateli, které by v něm již zadané 
nebyly. Pokud jde o zákazníka, který do 
účtenkovky zadává své kontaktní údaje pro 
slosování, vzhledem k dobrovolnosti účasti 
jde o údaje shromažďované s jeho souhla-
sem. Domnívám se však, že s ohledem na 
výše rozebírané nařízení GDPR bude nutné 
buď nahradit rodné číslo jako DIČ jiným čísel-
ným kódem, nebo jej odstranit z dokladů pro 
veřejnost jako údaj potřebný pro zadávání 
do účtenkovky.
Pro úplnost doplňuji, že DIČ fyzické osoby, 
která není plátce DPH, je rovněž její rodné 
číslo. 
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Na otázky odpovídá:
JUDr. Olga Sovová, Ph.D., 
advokátka, 
pobočka Mokropeská 2026, 
252 28 Černošice
e-mail: akjudrsovova@seznam.cz, 
tel.: 608 666 555

Akční cena 
1398 Kč

Objednací kód: 
MAR 832 OVERAl Z

Pracovní overal 
zAteplený

Akční cena
1098 Kč

Objednací kód: MAR 831 lAClO Z

Montérky s laclem 
zAteplené

Čepice DAKAR

Akční cena 
289 Kč

Objednací kód: 
Modrá barva – MAR 837 D KuliCH M

Černá barva – MAR 838 D KuliCH C

připravte 

se na zimu!



AUDI SPORT TT CUP ZVyŠUJE SVůJ 
VýKON DíKy PřEVODOVé KAPALINě 
RAVENOL DCT/DSG
Audi Sport TT Cup se koná v rámci závodů DTM a ADAC Zurich 24h Nürburgring. Na 
startu každého závodu je celkem 24 závodních vozů. Pohár Audi Sport TT je cent-
rálně připravován společností Quattro GmbH. Na tomto závodě startuje 16 stálých 
jezdců z celého světa a o zbylých osm míst na startu bojuje více než 150 mladých 
talentů z více než 30 zemí. Těchto osm talentů se mění na každém závodě, čímž je 
Audi Sport TT Cup ještě zajímavější. 

koncept závodů Audi Sport TT Cup je 
založen na vozidlech Audi TT, jejichž 

součásti a komponenty jsou upravenými 
verzemi běžných sériových strojů. To platí 
také pro použitá maziva. Dvojitá spojka DSG 
DQ-250 je instalována ve specifikaci MQB. 
Tato šestistupňová převodovka s dvojitou 
spojkou má tovární kód VW 0D9 a předsta-
vuje další vývoj osvědčeného DSG 02E. Pou-
žívá se zde výhradně převodová kapalina 

RAVENOL DCT/DSG. Převodová kapalina 
RAVENOL DCT/DSG je polosyntetická převo-
dová kapalina pro převodovky s dvojitou 
spojkou, což zaručuje dobré mazání i při 
extrémní zátěži, a to i při vysokých letních 
a  nízkých zimních teplotách. Umožňuje 
prakticky bezkluzový provoz a tím mini-
mální ztráty točivého momentu. Dále zajiš-
ťuje nízké opotřebení a dlouhou životnost 
převodovky i v těchto těžkých podmínkách. 

RADIáLNí HříDELOVý TěSNICí KROUŽEK – 
PřESTAVBA Z FPM NA PTFE
Servisní tým Elring je v současné době velmi často konfrontován s tímto dotazem: Je možné 
obvyklé radiální hřídelové těsnicí kroužky (RWDR) s elastomerovou těsnicí chlopní, jako je 
klasický fPM-RWDR, bez problémů nahradit moderním kroužkem PTfE-RWDR? Vycházíme 
z toho, že rozměry (vnitřní/vnější průměr / montážní výška) a konstrukce se shodují.

Výzkum Elringu ukázal, že je to v jednotlivých 
případech určitě možné, musí se však 

zohlednit několik faktorů, které mohou správně 
ohodnotit pouze odborníci,“ varuje pan Mario 
Rauch, vedoucí technického marketingu. V pří-
padě chybné interpretace hrozí závažné riziko 
výpadku, za které je odpovědný technik.

Je nutné objasnit, které parametry jsou zde 
relevantní.
Zásadně a nezávisle na materiálu těsnicí chlopně 
platí, že RWDR zanechávají na povrchu hřídele 
různé stopy vtoku, to je zpravidla způsobeno 
abrazivními částečkami, které se nachází 
v  gumě. kromě toho se u těsnicí hrany mohou 
vytvořit násypy materiálu způsobené usazeni-
nami olejového uhlí. „Tyto lze při opravě často 
jen těžko odstranit,“ dodává pan Rauch. Na závěr 
tedy můžeme říct, že použitá hřídel je jen zřídka 
v perfektním stavu. Zde je nutná náprava! Napří-
klad musí být opracovány leštěné stopy vtoku, 
pokud se nachází mimo přípustný toleranční 
rozsah. Otřepky a usazeniny musí být odstra-
něny, protože právě tato kluzná plocha tvoří pro-
tistranu těsnicí chlopně RWDR. 
V ojedinělých případech je možné vyzkoušet 
použití RWDR s jinou polohou těsnicí chlopně, 
zde je potřeba mít určité zkušenosti.
Dále doporučujeme provést u demontovaného 
RWDR vizuální kontrolu. „Dbejte na opotřebení 
těsnicí hrany, zabarvení, resp. zatvrdnutí 
a možná znečištění,“ podotýká Rauch.
Protože hřídelové kroužky PTfE a standardní 
kroužky mají různé tvary těsnicích chlopní, je 
pravděpodobné, že těsnicí chlopně a protiplo-
cha hřídele se nebudou přesně shodovat. 
Následkem pak může dojít k chybné těsnicí 
funkci – v závislosti na výšce navážky a hloubce 
běžicí dráhy. Dále nelze opomenout, že hrozí 
poškození varianty PTfE, pokud by byl sunut sta-
rou běžicí dráhou, resp. skrz usazeniny nebo 
navážky. „V souvislosti s touto skutečností upo-
zorňujeme, že PTfE-RWDR musí být bezpodmí-
nečně montovány pomocí vhodného speciál-
ního nástroje,“ říká Rauch. Často jsou dostačující 

mírně kuželovitě tvarovaná plastová pouzdra, 
která jsou většinou součástí dodávky. Společ-
nost Elring například v budoucnu nabízí oba 
výrobky, RWDR 155.560 a 129.780, včetně mon-
tážního pouzdra.

Přednosti radiálních hřídelových těsnicích 
kroužků PTFE
•	 Mají výrazně širší těsnicí podklad bez kovo-

vých pružin.
•	 Jsou odolné proti vysokým teplotám a moder-

ním motorovým olejům.
•	 Mají nízké ztráty tření.
•	 Poskytují velmi dobré utěsnění.
kromě toho PTfE umožňují také použití v pří-
padě nedostatečného mazání a chodu nasucho 
a také použití u netvrzených hřídelí. PTfE těsnicí 
chlopeň a PTfE ochranná chlopeň jsou přímo 
pálené a mohou být podle druhu montáže 
nasměrovány dovnitř anebo směrem ven. Díky 
vlastnosti PTfE chodu nasucho není potřebná 
tmelová náplň mezi těsnicí a ochrannou chlopní.

Pokud jsou zohledněny všechny tyto body, je 
použití kroužku PTFE RWDR místo 

obvyklého kroužku FPM možné. Relevantní 
jsou získané přednosti.
•	 Staré, zatvrdlé RWDR byly příliš teplé a napa-

deny mazivem. k tomuto efektu u kroužků 
PTfE nedochází.

•	 Zpětný čerpaný objem PTfE-RWDR je vyšší 
než u starých variant, tím stoupá těsnicí výkon 
za provozu.

Montáž těsnicích kroužků obecně a obzvláště 
variant PTFE není v praxi snadná. Zásadní je 
dodržení velmi vysoké čistoty během mon-
táže. Dbejte na níže uvedené faktory
•	 U kroužků PTFE nepoužívejte žádná 

maziva! Pozor na zamaštěné prsty! U všech 
variant dbejte na to, aby se na nich nena-
cházela cizí tělesa jako vlákna nebo nitky, 
brusný prach nebo třísky!

•	 Také prachová ochranná chlopeň musí 
dobře přiléhat. V důsledku vysokého zpět-
ného čerpaného objemu těs-
nicí chlopně PTFE dochází 
snadněji k nasání nečis-
tot do těsnicí oblasti než u 
elastomerových RWDR.          

ILUSTRAČNí POSTUP INSTALACE RADIáLNíCH HříDELOVýCH TěSNICíCH KROUŽKů PTFE:

Převodová kapalina RAVENOL DCT/DSG byla 
speciálně vyvinuta pro převodovky s dvoji-
tou spojkou různých výrobců automobilů, 
jako jsou VW/Audi, ford, Volvo, Chrysler, 
Dodge, Mitsubishi a další. 
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PříBěH JEDNé POLOOSy VýKON PřESNě PODLE POTřEBy
každý mechanik ten příběh zná. klient přiveze vůz a stěžuje si na zvuky přední nápravy. Chrou-
pání, cvakání, vibrace. kontrola vůlí a prasklých manžet, utržené pásky, stopy maziva na těhlici, 
teplotou přebarvený kloub na žlutou až modrou barvu – a viník je na světě. Nezbývá než vymě-
nit poloosu. Je to ale opravdu tak prosté?

Inteligentní moduly vodních čerpadel INA od Schaeffler Automotive Aftermarket. 
Schaeffler Automotive Aftermarket nyní nabízí pod svou značkou INA moduly tepelného man-
agementu, vodní čerpadla řízená podtlakem nebo elektricky a všechny další potřebné díly. 
Díky inovativnímu systému řešení pro nejrůznější modely vozidel značek Audi, BMW, Toyota 
a VW tak specialista pro oblast aftermarketu přispívá k dalšímu snižování emisí CO2 a spotřeby 
paliva, ke zvyšování životnosti motoru a ke zlepšení klimatického komfortu. Společnost Schaef-
fler Automotive Aftermarket kromě toho také zajišťuje technická školení pro své obchodní 
partnery a autoservisy. To zajišťuje splnění stále stoupajících požadavků na profesionální opravy.

Diagnostika závady není totéž co analýza
Jsem klient, který přijede do servisu, a jsem 
rád, když po prohlídce vozu mechanik nalezne 
závadu. když vůz převezmu zpět, předpoklá-
dám, že je opraven do té míry, že zmizí nepří-
jemné vjemy, které mne do servisu nasměro-
valy. Ale tím to nekončí. Jsem také přesvědčen, 
že jízda bude komfortní a bezpečná. Postupuji 
analyticky a ptám se, zda je závada odstra-
něna. „Ano.“ Závadu jsem zapříčinil špatným 
užíváním vozidla? „Myslím, že ne. Vůz má dost 
najeto a odpovídá to stáří.“ Takže se může stát, 
že jsou opotřebovány další díly nápravy? 
„Pokud jste je neměnil, tak ano.“ Takže se může 
stát, že se zase brzy uvidíme? „kdyby něco, tak 
se ozvěte.“ 
Můj vůz je možná starší, ale to neznamená, že 
chci být stálým hostem servisu. Po 5 000 km se 
auto nad 100 km/h rozvibruje. Jsem na cestách 
a zastavuji v jiném servisu. k mému překvapení 
mě technik posadí do křesla. „Je to poloosa, 
pane.“ Tu jsem před měsícem měnil! „Ta má 
znovu vůli, ale ta druhá je poškozená defini-
tivně také.“ Už analyzovat nemusím. Technik 
tak činí za mne. „Máte větší vůle v ložiscích kol, 
spodní čepy a levý čep řízení jsou na hranici. 
Mimo to máte natržené zadní silentbloky 
ramen, silentblok motoru a vyteklý levý tlumič. 
To nejsou závady po ujetí cca 5 000 km, pokud 
jezdíte normálně.“ Bože, vyplatí se vůbec 
oprava? „U pět let starého vozu s nájezdem 
175 000 km – určitě. Motor je v dobré kondici, 
snad jen zkontrolujeme řemen, řemenice 
a náplně, aby bylo do servisní prohlídky vše Ok. 
Geometrie je u nás samozřejmostí a již vyměně-
nou poloosu vám vrátíme k reklamaci.“

Proč?
Hlavou mi letí myšlenky jak titulky ve filmu. 
Proč jsem tyto informace nedostal před měsí-
cem? Proč mi v servisu neřekli, co vše se může 
stát? Proč mi neřekli, co vše je potřeba na autě 
opravit? Rád bych to zaplatil! To se jako stálý kli-
ent nemůžu spolehnout na jejich služby? To 
opravdu nepotřebují mé peníze? Proč jim nezá-
leží na mé věrnosti? Proč je nezajímá po těch 
letech, kde zůstanu viset nebo jestli se nevy-
bourám? Proč?

Epilog
Po reklamaci v mém původním servisu se mi 
omluvili a do reklamačního protokolu napsali: 
„klient si stěžuje na vibrace po 5 000 km. Po 
výměně za jinou poloosu vše Ok.“ Takže viník 
jsem nakonec já! Stačilo pouze analyzovat 
a odstranit závady nebo mne alespoň upozor-
nit, k čemu dojde, pokud je nenechám opravit. 
A tak jezdím do vzdáleného servisu, kde si mne 
váží, já jim za to rád zaplatím a vypijeme si 
spolu kávu. Věřím totiž tomu, že správné díly ve 
správných rukách dokážou proměnit moji jízdu 
v klidnou a bezstarostnou.

Glosa
Žádná fikce, ale skutečný příběh. Poznali jste se 
snad na jedné z uvedených stran? Chtěl mne 
původní servis odbýt, nebo druhý „vysát“ z peněz? 
Začalo to a skončilo poloosou, kterou reklamovali 
na můj účet. Pomluvili distributora i výrobce. 
Dokonce snad i dostali zpět peníze od distributora, 
které mi pak vrátili. Jejich lhostejnost je nestála 
skoro nic. Snad jen pouze to, že přišli o klienta, který 
jim tam léta nechával finance. Profesionalita spadla 
na bod mrazu a renomé dobrého servisu je pro 
mne nenávratně pryč. Nakonec jsem měl možnost 
výběru, takže jediní, kteří musí tuto neprofesiona-
litu snášet, jsou distributoři, výrobci a zákazníci, 
kterým zatím nedošlo, že jezdit k profesionálům 
v pravém smyslu slova je možná o něco dražší, ale 
nakonec výhodné. A na úplný závěr…
Nabídkou distributora s výběrem kvalitních pro-
duktů to začne a profesionálním přístupem v ser-
visu a spokojeným zákazníkem to skončí. To je pro 
každého zákazníka nejlepší rovnice. Tak zůstaňte 
na správné straně – straně 
profesionálů, kteří vám 
nabízejí kvalitní produkt bez 
vratných kaucí. Skf.                 

Výkonnost běžných vodních čerpadel často 
závisí pouze na otáčkách motoru. Vysoké 

otáčky vedou k vysoké rychlosti proudění chla-
dicí kapaliny, při nízkých otáčkách průtok klesá. 
Moduly inteligentních vodních čerpadel INA na 
rozdíl od toho umožňují přesnou regulaci tep-
loty chladicí kapaliny v rámci celého okruhu 
nebo v případě potřeby dokonce úplné 
vypnutí. V závislosti na konkrétních požadav-
cích motorů může být realizováno několik cyklů 
variabilního ovládání, což má významný vliv na 
nižší ztráty způsobené třením, na snížení spo-
třeby paliva a emisí výfukových plynů.

Společností Schaeffler vyvinutý modul tepel-
ného managementu využívá pro přesné řízení 
teplotní rovnováhy v hnacím ústrojí senzorem 
řízené ventily s rotačním šoupátkem. Tímto 
způsobem lze rychle dosáhnout požadované 
optimální teploty, a to až ve třech vedlejších 
řízených okruzích, jako jsou např. okruhy pro 
převodovku, motorový olej a turbodmychadlo. 
Modul přitom reguluje teplotu motoru od 
počátku až do 100 procent, což má pozitivní vliv 
na energetickou účinnost a životnost všech 
komponentů v hnacím ústrojí. Toto inovativní 

systémové řešení je k dispozici, včetně vodního 
čerpadla a všech přídavných dílů potřebných 
pro výměnu, jako kompletní řešení pro opravy 
1,5 milionu vozidel skupiny VW na celém světě. 
Další novinkou se značkou INA jsou elektrická 
vodní čerpadla vhodná mimo jiné pro vybrané 
modely vozidel BMW. Tato plně variabilní vodní 
čerpadla nejsou poháněna řemenem, ale pro-
střednictvím palubní sítě vozidla s napětím 
12 V. Pracují nezávisle na otáčkách motoru, jsou 
energeticky úsporná a poskytují kdykoliv poža-
dovanou variabilitu. Další elektricky poháněná 
vodní čerpadla jsou k dispozici také pro modely 
Toyota.

Podtlakově řízená vodní čerpadla pro modely 
Audi a VW doplňují program inteligentních 
modulů vodních čerpadel INA společnosti 
Schaeffler Automotive Aftermarket. Tato čerpa-
dla jsou poháněna řemenem a řízena podtla-
kem. Všechny komponenty použité v systému 
zajišťují v každém okamžiku dostatečnou 

přepravní tepelnou kapacitu přesně navrženou 
pro příslušný motor. Všechny komponenty jsou 
vyrobeny z extrémně odolných materiálů 
nepodléhajících opotřebení, a zajišťují tak 
zamezení úniku chladicí kapaliny a utěsnění 
čerpadel i při nejvyšších tlacích a teplotách. 

1. Modul tepelného managementu s vodním čerpa-
dlem vhodný pro řadu modelů VW  2. Plně elektrické 
vodní čerpadlo INA není poháněno řemenem, ale 
z  palubní sítě s napětím 12 V  3. Podtlakem řízená 
vodní čerpadla INA jsou poháněna řemenem a řízena 
podtlakem

1
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HyBRIDNí LEPIDLA LOCTITE 
Společnost Henkel uvedla na trh novou řadu hybridních lepidel LOCTITE, která v sobě 
kombinují vysokou pevnost a rychlé vytvrzení pro nepřekonatelné možnosti lepení. 
Tato ucelená řada lepidel nabízí univerzální konstrukční lepidla, která je možné využít 
jak ve výrobě, kde přinášejí zcela nové možnosti designu při spojování kovů a plastů, 
tak v údržbě, kde nabízejí možnost rychlých a spolehlivých oprav nejen kovových, ale 
i plastových dílů.      

Stručný přehled základních vlastností ve formě jednoduché tabulky
Produkt Hy 4060 Hy 4070 Hy 4080 a 4080 Gy Hy 4090 a 4090 Gy Hy 4092

Mísicí poměr objemově 1:1 10:1 1:1 1:1 1:1
Manipulační pevnost (min.) 4 až 6 0,5 až 1 10 4 až 6 10 až 15
Pevnost ve smyku na oceli (MPa) 17 25 25,6 17 11
Rozsah pracovních teplot (°C) –40 až +150 –40 až +100 –40 až +120 –40 až +150 –40 až +80
Viskozita Vysoká Nestékavé Vysoká, tixotropní Vysoká Nízká
Prodloužení (%) 3,6 4,9 80 3,6 72
Tvrdost Shore 65 až 69 65 72 65 až 69 65
Typické aplikace Rychlé lepení a opravy Rychlé lepení a opravy konstrukční lepení konstrukční lepení Lepení a zalévání

Hybridní lepidla jsou kombinací vteřinového 
lepidla buď s epoxidem, nebo akrylátem. 

Díky této kombinaci vznikají nové vlastnosti 
a s tím i nové možnosti lepení. Vteřinová lepidla 
jsou známá především svojí schopností rychle 
a  pevně lepit plasty a pryže, epoxidy zase 
výborně lepí kovy a mají dobrou teplotní odol-
nost, akrylátová lepidla jsou pevná, houževnatá 
a  lepí široké spektrum materiálů. Díky vzájem-
ným kombinacím tak přináší hybridní lepidla 
možnost lepit rychle a pevně nejen kovy, většinu 
plastů a pryží a některé další materiály, ale i jejich 
různé kombinace.

Ucelená řada je tvořena těmito hybridními 
lepidly: 
LOCTITE Hy 4060, LOCTITE Hy 4070, LOCTITE Hy 
4080 a 4080 Gy, LOCTITE Hy 4090 a 4090 Gy 
a LOCTITE Hy 4092. 

Univerzální konstrukční lepidla LOCTITE Hy 4080 
a LOCTITE Hy 4090 i jejich šedé verze LOCTITE 
4080 Gy a 4090 Gy byla navržena tak, aby 

a vynikající schopnost vyplnění spár spolu s dob-
rou teplotní a chemickou odolností i odolností 
vůči vlhkosti. Lepidlo bylo navrženo pro celou 
škálu podkladů, včetně kovů, většiny plastů 
a pryží. LOCTITE Hy 4070 nesmí chybět ve vyba-
vení žádného údržbáře. Tento produkt je 
dostupný v 11g balení pro okamžité použití.

Lepidlo LOCTITE Hy 4060 pro opravy je pětimi-
nutové univerzální lepidlo pro všeobecné pou-
žití, které je obrobitelné a lze jej použít na celou 

poskytovala vynikající vlastnosti při lepení 
mnoha různých podkladů, a to i za vysokých tep-
lot nebo silných vibrací. Výrazně tak převyšují 
schopnosti tradičních lepidel a nabízejí 
všestranná řešení pro náročné aplikace. Šedá 
varianta obou produktů s barevnou indikací slo-
žek umožňuje snadnou kontrolu konzistentního 
a řádného promíchání.

LOCTITE Hy 4090 a 4090 Gy nabízí krátký čas 
fixace, použití na různorodých podkladech, vyni-
kající odolnost a zvýšenou bezpečnost. Díky 
svým velmi vyváženým vlastnostem se skvěle 
hodí pro široké spektrum aplikací, včetně, ovšem 
nikoli pouze, lepení štítků, těsnění a lepení LED 
svítidel nebo lepení reproduktorů. 

LOCTITE Hy 4090 a 4090 Gy nabízí teplotní odol-
nost až do 150 °C, dobrou chemickou odolnost 
i  odolnost vůči vlhkosti, je odolné vůči rázům 
a vibracím a lze jej použít pro aplikace za studena. 
Tento produkt je dostupný v balení dvojkartuše 
50 g a 400 g pro použití s odpovídající pistolí.

řadu podkladů, včetně plastů. Poskytuje dlouho-
trvající vysokou pevnost a odolnost spoje, rych-
lou fixaci, vynikající vytvrzení i při nízké teplotě 
a  zvýšenou bezpečnost. Tento produkt je 
dostupný ve dvojkartuši 25 g pro okamžité 
použití. 

A zbývá nám ještě představit produkt LOCTITE 
Hy 4092. Jedná se o rychle vytvrzující lepidlo na 
bázi vteřinového lepidla a epoxidu. Má nízkou 
viskozitu a je tudíž velmi vhodné též pro zalévání 

LOCTITE Hy 4080 a 4080 Gy je nové, velmi pevné 
a odolné lepidlo s vynikající odolností vůči vibra-
cím a rázům i zvýšenou ochranou zdraví při práci. 
Je navrženo pro použití v široké škále průmyslo-
vých aplikací a poskytuje dlouhotrvající odolné 
lepení všech běžných materiálů od kovů po 
plasty. Má velmi nízký zápach, je nehořlavé 
a poskytuje vylepšené vlastnosti pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci ve srovnání s tradičními 
dvousložkovými metylmetakrylátovými lepidly 
(MMA) a akrylátovými konstrukčními lepidly.

Univerzální konstrukční lepidla LOCTITE Hy 4060 
a LOCTITE Hy 4070 tím, že nabízejí vynikající 
vlastnosti a všestranné použití v rámci údržby 
a  oprav, také výrazně přesahují schopnosti tra-
dičních lepidel. Tato inovativní hybridní lepidla 
poskytují řešení pro rychlé a odolné všeobecné 
opravy s použitím na celé řadě podkladů a ve 
všech provozních podmínkách.

Lepidlo LOCTITE Hy 4070 pro opravy nabízí velmi 
krátkou dobu fixace, vysokou pevnost 

různých drobných dílů. Po vytvrzení zůstává čás-
tečně pružné a ohebné, výborně odolává rázům 
a vibracím. Tento produkt je dostupný v balení 
dvojkartuše 50 g pro použití s odpovídající ruční 
nebo vzduchovou pistolí. .

NoviNka 
v sortimeNtu

eLit!
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Ložiska Glyco® nabízejí nejširší sortiment 
pokrytí v rozsahu přibližně 2 500 položek

Nemůže existovat lepší příklad podpůrných řešení než vývoj 
v metalurgii. Ruku v ruce se snahami konstruktérů motorů sni-
žovat emise CO2 získáním vyššího výkonu z menšího množství 
paliva narůstají teploty i  zatížení; běžné materiály jsou proto 
extrémně namáhány. Značka Glyco® společnosti Federal-Mogul 
představuje předního dodavatele originálních motorových ložisek 
již déle než 100 let a zůstává v čele technického vývoje, který při-
náší řešení těchto problémů.

Jednou z  několika řad nových materiálů zastupovaných znač-
kou Glyco® jsou nové bezolovnaté bronzy. Všechny jsou optima-
lizovány pro konkrétní použití, sdílejí však závazek společnosti 
Federal-Mogul vůči lehkým, ekologicky odpovědným technolo-
giím. Bezolovnatý bronz eliminuje možná zdravotní rizika spojená 
s  olovem v  životním prostředí a  usnadňuje recyklaci. Eliminuje 
se zde také pórovitost spojená s olovem, což přispívá ke zvýšení 
maximálního zatížení až o 20 procent.

Odlehčené motorové díly mají za následek větší deformace ojnice 
a bloku motoru, což následně vede k dalšímu zatížení ložisek.
Ložiska Glyco® Sputter, používaná mnoha prestižními 

Ložiska

Nezatížená plocha (poblíž dělicí roviny) Zatížená plocha (poblíž dna)

PŘED PO

TYTO MIKROSKOPICKÉ ŘEZY ZOBRAZUJÍ ZMĚNY POVRCHU

GLYCO ®

BEZ OLOVA

Změna vrstev systému G-488 – difuzí atomů se zvětšuje tloušťka cín-niklové vrstvy

světovými výrobci automobilů, těmto extrémním zatíže-
ním odolávají, díky čemuž ve srovnání s běžnými ložisky 
poskytují dvojnásobnou životnost. Jedna z verzí byla vyvi-
nuta speciálně pro odborníky na generální opravy a pře-
stavby motorů. Výsledkem je „inteligentní“ bezolovnatý 
materiál G-488, který představuje kombinaci slitiny cínu 
a mědi a nikl/cín-niklové vrstvy. Vrstva cínu s mědí je v počá-
teční fázi záběhu motoru ještě relativně měkká, po potřeb-
ném zajetí nastane řádné přizpůsobení se stávajícímu čepu 
klikového hřídele a  výsledkem je dokonale lícující povrch. 
V  průběhu času se teplo motoru šíří dále do cínu a  vytvoří 
se pevná a odolná cín-niklová vrstva, která zajišťuje motoru 
delší životnost. Toto vysoce efektivní řešení, důmyslně šité na 
míru pro opravy stávajících motorů, je také cenově dostup-
nější, neboť tato technologie využívá spíše galvanické poko-
vování než nákladné katodové rozprašování.

Dalšího velkého pokroku v  oblasti snižování spotřeby 
paliva a  emisí lze dosáhnout zavedením tzv. start-stop 
systému, který je stále populárnější výbavou současných 
vozidel a brzy se může stát univerzálním.

Technologie ložisek Federal-Mogul umožňuje 
konstruktérům motorů pokračovat v inovacích 
tak, aby bylo možné dále snižovat emise CO2 
i spotřebu paliva.

Jako dokonalý příklad podpůrné technologie se zde odstra-
ňují překážky pokroku. Dále se zde ukazuje, proč je tak 
důležité nahrazovat systémy podobnými, má-li být zacho-
vána výkonnost v oblasti emisí a životnosti. Federal-Mogul 
je jednou z prvních společností, která vyvinula novou řadu 
materiálů speciálně pro tuto velmi náročnou aplikaci. Vyu-
žití techniky slinování, kdy se součásti vyrábějí spéká-
ním směsí kovových prášků, umožňuje dosáhnout poža-
dovaného složení a  pórovitosti kovů přesně na míru tak, 
aby odpovídaly požadovaným charakteristikám součástí. 
Výsledkem je výrazně vyšší odolnost, která umožňuje další 
krok ve snižování emisí CO2.

U většiny v současnosti provozovaných die-
selových motorů je teplota výfukových plynů 
kolem 500–600 °C, s cílem zvyšování účin-
nosti se však tlak přeplňování i teploty spa-
lování dále zvyšují. Při těchto velmi vyso-
kých teplotách olej oxiduje, což je problém 
zejména u  pouzder turbodmychadla, pro-
tože ta musí odolávat nejen intenzivnímu 
teplu, ale musí také zvládat zatížení půso-
bící při velmi vysokých otáčkách turbíny.

Aby se zabránilo dopadu na jízdní vlastnosti, motor se star-
tuje velmi rychle, jakmile řidič uvolní spojku, což poten-
ciálně umožní kontakt ložisek kov na kov předtím, než se 
obnoví hydrodynamický ochranný olejový fi lm. Toto nebyl pro-
blém, když se motory většinou startovaly párkrát za den, ale se 
„start-stop systémem“ mohou tyto podmínky nastat mnohem 
častěji než stokrát denně. Tento problém je ještě umocněn 
použitím moderních méně viskózních olejů s tenčím olejovým 
fi lmem, který je nutný pro zvýšení účinnosti motoru a  další 
snížení emisí. V zájmu vyřešení tohoto problému společnost 
Federal-Mogul vyvinula inovativní ložiskovou pánev s polyme-
rovou vrstvou, která dokáže odolávat dočasnému provozu bez 
mazání, což je také ideální pro velmi vysoká zatížení vznika-
jící u vysoce přeplňovaných motorů. Kromě zvýšené absorpce 
rázů a  odolnosti proti opotřebení technologie Glyco® IROX® 
zajišťuje dobrou tepelnou vodivost usnadňující chlazení loži-
sek a  dobrou schopnost povrchové vrstvy zachytit jakékoliv 
tvrdé částice tak, aby nepoškodily ložiskové čepy.

Povrchová vrstva ložiska Glyco® IROX® může pomoci pro-
dloužit životnost klikových hřídelů a  ložiskových pánví 
i  více než pětkrát, a  to i  v  těch nejnáročnějších aplika-
cích a jízdních režimech, jako je např. start-stop systém. 
Glyco® IROX® je tak efektivní, že místo dražší mědi lze 
použít hliníkové pánve, díky čemuž je tato podpůrná tech-
nologie cenově velmi dostupná.

BEZ POVLAKU IROX® S POVLAKEM IROX®

Ložiskové pánve s povlakem A-650 z lehkých hliníkových slitin 
po zkoušce odolnosti na testovací soupravě při tlaku 80 MPa 

po dobu 250 hodin

MÉNĚ TŘENÍ, MÉNĚ EMISÍ – 
NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ LOŽISKA NA SVĚTĚ

 

Na obrázcích vlevo je zobrazeno „inteligentní“ chování mate riálu 
G-488. Počínaje od měkkého povlaku (obrázek vlevo) proces 
difuze střední části ložiskové pánve s vyšším zatížením vytváří 
mimořádně trvanlivou cín-niklovou vrstvu, vysoce odolnou proti 
opotřebení, která ložisku přináší prodlouženou životnost.



TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

TRUCK

1514

TRUCK |  magazín magazín  | TRUCK
TR

U
CK

TR
U

CK

POSUNUTé HRANICE OPOTřEBENí
Luk RepSet SmarTAC významně prodlužuje dobu provozu nákladních automobilů 
a autobusů.
Manažeři vozových parků často řeší následující výpočty. Jaké náklady vznikají při použí-
vání vlastních vozidel na kilometr nebo na tunu přepravovaného nákladu? A jak lze tyto 
náklady udržet na co nejnižší hladině, aby byla naše firma nejen konkurenceschopná, ale 
aby byla vždy o krok napřed před konkurencí?

Dopad na tyto náklady mají mimo jiné 
také náklady na servis a opravy vozidel, 

které vznikají v průběhu používání vozidla. 
Mezi ně patří například opravy klasických 
opotřebení, jako je výměna systému spojky 
v  hnacím ústrojí. Okamžik, kdy je systém 
spojky technicky na hranici opotřebení, je 
závislý na mnoha faktorech. Mezi odborníky 
platí následující pravidlo: Pro nákladní vozi-
dla používaná v dálkové dopravě vydrží 
spojka až jeden milion kilometrů. Nákladní 
vozidla a autobusy v regionální a místní 
dopravě potřebují novou spojku nejpozději 
po ujetí 600 000 km. Tyto údaje ale platí jen 
za optimálních provozních podmínek. Život-
nost spojkového systému se může drasticky 
zkrátit při zvlášť náročných podmínkách 
použití. Například u vozidel ve stavebnictví 
a u nákladních vozidel v městském dodava-
telském provozu.
kromě nákladů na opravu jsou pro dopravce 
a manažery vozových parků rozhodující 

zvláště prostoje vznikající v důsledku oprav. 
Čím lepší podmínky montáže nabízí opravá-
renské řešení, tím rychleji je vozidlo zpět 
v provozu.

Až o 50 procent vyšší životnost
Pro trh s náhradními díly nabízí společnost 
Schaeffler se svým opravárenským řešením 
pro opravy spojek systém Luk RepSet Smar-
TAC pro těžká užitková vozidla, který je 

technickým řešením nejen pro snadnou 
opravu, ale také technologickým řešením 
z  hlediska zvýšení životnosti, což umožňuje 
dopravcům a správcům vozových parků zajis-
tit další možnosti plánování pro použití vozi-
del. Předpokladem ale je, že vozidla jsou 
vybavena spojkami TAC.
Zajištění krátké doby prostojů a vysokého 
kilometrového výkonu pro zákazníky je sna-
hou společnosti Schaeffler pro celý sortiment 
produktů. Tyto požadavky byly při vývoji 
nových Luk RepSet SmarTAC středem pozor-
nosti vedle zajištění nejvyšší kvality produktů 
a komfortu. Jedním z vývojových partnerů 
byla společnost Mercedes-Benz, která pou-
žívá systém TAC pro modely kamionů ANTOS 
a ATEGO od roku 2014 v sériové výrobě. Od 
roku 2015 je Luk RepSet SmarTAC k dispozici 
také pro trh s náhradními díly.
Opravárenské řešení Luk RepSet SmartTAC 
zahrnuje spojkovou lamelu, přítlačný kotouč 
spojky a vypínací ložisko spojky. TAC je zkrat-
kou pro Travel Adjusted Clutch, tedy v pře-
kladu spojka nastavovaná s počtem ujetých 
kilometrů, tedy samonastavovací spojka. 
Postupné opotřebení třecího obložení spoj-
kové lamely vyrovnává nastavovací mechani-
smus. Na rozdíl od samonastavovacích kon-
kurenčních produktů je realizováno dostavení 
u systému TAC na základě žádosti v pevně 
definovaných, mechanicky omezených kro-
cích dostavení. Tak lze plně využít komfortní 
vlastnosti spojky po celou dobu její život-
nosti až do konečného dosažení hranice 
opotřebení.

Tak přesně, jak švýcarské hodinky
Za vše je odpovědný speciální mechanismus 
dostavení, který se montuje přímo na pří-
tlačný kotouč spojky. Při každém zapnutí 
a  vypnutí spojky systém snímá opotřebení 
spojkového obložení měřením vzdálenosti 
mezi přítlačným kotoučem a setrvačníkem. 
Tuto změnu axiální vzdálenosti převádí 
mechanismus dostavení pomocí pastorku na 

radiální otočení. Listová pružina spojená 
s  talířovou pružinou působí přímo na pasto-
rek, který je zase spojen s vřetenem 
a  s  mechanismem dostavení. každá změna 
dráhy (opotřebení) způsobí, že listové pru-
žiny pootočí pastorek, a tím i vřeteno, o krok 
dál. Tento otočný pohyb vřetene vede 
k  posuvu prstence rampy a způsobí axiální 
vyrovnání výšky (kompenzace opotřebení). 
Talířová pružina se tak ve vztahu k ovládací 
výšce a k hodnotám sil přesune zpět do 
výchozí pozice, ve které byla v novém stavu 
spojky.
Proces dostavení pracuje přesně jako švýcar-
ské hodinky. Pomocí pastorku, západky 
pohonu a vřetene se provádí dostavení TAC 
v krocích 2/1000 mm. Dráhou řízený mecha-
nismus dostavení pracuje skoro plynule. Opo-
třebení obložení spojky 0,2 mm koriguje TAC 

samočinně vždy po 100 ovládáních spojky. Ve 
spojení s nejnovější generací spojkového tře-
cího obložení Luk HD 30 PLUS se kromě toho 
prodlužují servisní intervaly až o 50 %.

Zdvojnásobená rezerva opotřebení
Heslo opotřebení: Luk RepSet SmartTAC 
nabízí s třecím obložením spojkové lamely 
Luk HD 30 PLUS minimální rozsah pro opotře-
bení přibližně 6 mm. Tomu odpovídá při-
bližně dvojnásobná rezerva opotřebení 
oproti konvenčním systémům spojek. Třecí 
obložení je totiž klíčovým komponentem 
v rámci každého systému spojky. Jeho kvalita 
je mimořádně důležitá pro životnost, přenos 
sil a pro komfort při ovládání spojky.
V praxi vychází společnost Schaeffler z mini-
málně o 30 % vyšší životnosti třecího oblo-
žení Luk HD 30 PLUS oproti konvenčnímu 
obložení. To znamená nejen snížení doby 
prostojů a výpadků, a tedy značné zlepšení 
ekonomického využití pro provozovatele. 
Produkt se vyznačuje extrémní životností, 
odolností vůči roztržení a vysokou tepelnou 
odolností. Tyto vlastnosti zaručují po celou 
dobu životnosti obložení měkké procesy roz-
jezdu a řazení, jakož i vysokou přesnost a dáv-
kovatelnost při popojíždění. Obložení Luk HD 
30 PLUS se dodává ve všech běžných 
průměrech.
Vývojáři využívají speciální výrobní postupy, 
aby dokázali pro vytvoření dokonalého tře-
cího obložení spojit rozporuplné vlastnosti 
jako je extrémní robustnost a životnost na 
jedné straně a vysoký komfort na straně 
druhé. Na rozdíl od konvenčního třecího 
obložení sestává Luk HD 30 PLUS ze dvou růz-
ných vrstev. Zadní část obložení je extrémně 
odolná vůči teplotě. Třecí strana nabízí při 
nižším opotřebení vyšší komfortní vlastnosti 
a optimální přenos točivého momentu. Při 
srovnávacích testech dosáhlo obložení Luk 
HD 30 PLUS často dvojnásobnou hodnotu 

Třecí obložení LuK HD 30 PLUS společnosti Schaeffler sestává ze dvou různých vrstev materiálu.

Konstrukční díly samonastavovací spojky s řízením dráhou (TAC)
1. Přítlačný kotouč  2. Jednotka přestavení  3. Listová pružina  4. Prstenec s rampou  5. Talířová pružina  
6. Drátěný kroužek  7. Víko  8. Paket pohonu  9. Nýt

LuK
HD 30 PLUS

konvenční obložení
spojkové lamely

Vrchní vrstva
•	Vysoce	efektivní	přenos	točivého	momentu
•	Vynikající	koeficient	tření
•	Komfort	při	řazení
•	Minimální	opotřebení

Spodní vsrtva
•		Vynikající	konstrukční 

pevnost
•		Vynikající	tepelná 

stabilita
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odolnosti proti roztržení oproti porovnatel-
ným konkurenčním produktům. I přes svoji 
extrémní životnost a mimořádné komfortní 
vlastnosti splňuje toto třecí obložení Schaef-
fler nejvyšší požadavky na ochranu život-
ního prostředí. Celá výroba se provádí bez 
rozpouštědel. Všechny použité materiály 
neobsahují azbest, olovo, kadmium, rtuť 
nebo chrom VI.

Méně vibrací a hluku
V hnacím ústrojí Přídavný komfort spojky 
a nehlučný chod bez vibrací v hnacím ústrojí, 
jakož i jemné chování spojky při rozjíždění 
zajišťuje 6 pružin nových tlumičů torzních 
kmitů umístěných ve spojkové lamele. 
Pomocí tlumičů torzních kmitů je podporo-
vána jízda s nízkými otáčkami, což je důleži-
tým tématem pro zmenšování motorů (down-
sizing). Moderní motory umožňují jízdu 
s extrémně nízkými otáčkami a trend spěje ke 
stále vyšším točivým momentům motoru 
a k převodovkám optimalizovaným z hlediska 
hmotnosti a spotřeby. Cílem je dále snižovat 
spotřebu paliva a emisí CO2. Systém tlumení 
torzních kmitů se 6 pružinami prokázal při 
statických srovnávacích testech svoji vynika-
jící životnost - často vydrží více než 10 mili-
onů změn zatížení. Porovnatelné produkty 
od konkurence někdy zklamou již při méně 
než 2 milionech změn zatížení.

LuK Repset SmartTAC – komfortní, s vyso-
kou životností a hospodárný
Společnost Schaeffler přináší s Luk Repset 
SmartTAC do autoservisů v sériové výrobě 
vyzkoušený, hodnotný náhradní díl v kvalitě 
pro prvovýbavu. Inteligentní opravárenské 
řešení dává dopravcům a vedoucím vozo-
vého parku možnost optimalizovat vlastní 
vozový park z hlediska nákladů tím, že značně 
prodlouží servisní intervaly a sníží četnost 
prostojů. V porovnání s konvenčními systémy 
spojek lze dosáhnout značně vyššího kilome-
trového proběhu. Díky prvotřídní kvalitě pro-
duktů Schaeffler s vysokou životností je tak 

zajištěna mobilita a flexibilita v každém vozo-
vém parku.
Autoservisy mohou profitovat z jednoduché 
manipulace u tohoto inovativního opravá-
renského řešení, z odborných znalostí vývo-
jářů systémů společnosti Schaeffler a z tech-
nické podpory onlinové platformy REPXPERT 
(www.repxpert.cz). Luk RepSet SmartTAC se 
dodává jak pro tažné, tak pro tlačné prove-
dení spojek a je v současnosti nabízen pro 
aplikace u autobusů a nákladních vozidel – 
mimo jiné pro značky Mercedes Benz 
s  modely ANTOS a ATEGO, stejně jako pro 
vozidla DAf, MAN, NEOPLAN a Scania. 

ŠPIČKOVé NAFTOVé FILTRy UFI PRO 
HyUNDAI/KIA
filtrační procesy v rafineriích, kterými prochází paliva pro motorová vozidla, umí zpravidla 
zachycovat částice s průměrem 50 až 80 mikronů (μm). To znamená, že menší nečistoty 
zůstanou v palivu. A během dopravy z rafinerie ke konečnému spotřebiteli přijde palivo 
nevyhnutelně do kontaktu s dalšími nečistotami v sudech a nádržích. Voda, kaly a jiné 
nečistoty obsažené v palivech jsou pak zvláště škodlivé pro moderní vstřikovací systémy 
vozidel. Kvalitní palivový filtr je proto naprosto klíčovou součástí zajišťující správ-
nou údržbu a výkon vozidla. Skupina UFI FILTERS jakožto celosvětový lídr 
v  dodávkách naftových filtrů pro prvovýrobu vyvinula pokročilá technická řešení 
k zajištění všech náročných filtračních požadavků, mezi které patří účinnost filtrace, kapa-
cita zachycení nečistot, odloučení vody z paliva a odolnost proti poklesu tlaku.

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

Jedním z příkladů inovativních filtrů UfI fILTERS 
pro prvovýrobu je naftový filtrační modul pro 

vznětové motory vybraných vozidel skupiny Hyun-
dai/kia. Modul zahrnuje hliníkovou hlavici, která 
slouží jako držák pro palivové konektory, snímač 
tlaku paliva, předehřev paliva a samotný filtr, na 
kterém je snímač obsahu vody. To vše je dodáváno 
uvnitř ocelového obalu chránícího systém při pří-
padném nárazu. filtrační vložka využívá dvoustup-
ňovou filtraci: první bariéra – celulózové filtrační 
médium – zachytává nečistoty a vodu z paliva, 
zatímco druhá bariéra – tvořená hydrofobní sítí – 
eliminuje zbývající částice vody. Garantovaná účin-
nost filtrace je vyšší než 99 % pro částice až do 
4 mikronů (μm). Schopnost odloučení vody z paliva 
pak překračuje 90 %. Snímač přítomnosti vody 
varuje uživatele v momentě, kdy je příliš vody 
zachyceno na dně filtru.

Hlavní použití:
HyUNDAI Tucson II 1.7, 2.0 CRDI 06/15->
KIA Sportage IV 1.7, 2.0 CRDI 01/16->

Objednací číslo náhradního dílu:
24.123.00

Výhody:
+  vysoká kapacita odloučení vody z nafty: více 

než 90 % podle normy ISO 16332,
+  vysoká účinnost filtrace: >99 % pro částice až 

do 4 μm podle normy ISO 
19438,

+ dvoustupňová filtrační vložka,
+  rychlá a snadná výměna 

náhradního filtru.                              

snímač tlaku

předehřev

LuK RepSet SmarTAC:
Samonastavovací, spolehlivý, otestovaný a schválený v prvovýbavě
Špičkový systém spojky pro užitková vozidla: extrémně spolehlivý, otestovaný a schválený v prvovýbavě.
Luk RepSet SmarTAC je přesně řízený a trvale samonastavitelný systém spojky. Je vybaven inovativním obložením spojkové lamely typu HD30PLUS. 
Nová generace spojek Luk nabízí mimořádné výhody v porovnání s konvenčními technologiemi. Při testování prováděném ve výrobních závodech 
byla prokázána až dvojnásobná životnost!

Dlouhá životnost
díky inovacím

LuK Repset SmartTAC pro těžká užitková vozidla sestává ze spojkové lamely, přítlačného kotouče spojky 
a konvenčního vypínacího ložiska.
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PRéMIOVé TERMOSTATy CALORSTAT By 
VERNET V NOVéM DESIGNU
Calorstat by VERNET, francouzský specialista a mezinárodní špička ve výrobě termostatů, se 
prezentuje ve zbrusu novém image, s novým balením jak termostatů, tak dalších produkto-
vých řad, jako jsou příruby chladicí kapaliny, víčka chladičů a další výrobky Vernet. Tento nový 
design ukazuje obnovený a jednotný obraz pro všechny produktové řady tohoto výrobce. 
Nové balení je považováno za velmi důležitý aspekt širší marketingové strategie Vernetu inves-
tovat do své image, která je v současné době uznávána za světovou špičku ve svém oboru.

Společnost Vernet patří mezi největší svě-
tové výrobce termostatů a termospínačů 

pro automobilový průmysl. Značka Calorstat 
od společnosti Vernet je dnes jedním z nej-
lepších odkazů na náhradní díly. Společnost 
byla založena v roce 1927. Její sídlo se 
nachází nedaleko Paříže v Cinq Mars la Pille.
Výrobní zařízení jsou umístěna ve francii, 
Španělsku, USA, Argentině, Indii a Číně. 
Výroba je rozdělena v poměru 60 % pro 
prvovýrobu (OEM) a originální náhradní díly 
(OES) a 40 % pro aftermarket. Společnost 
garantuje svou kvalitu  certifikáty ISO 9001, 
ISO 14001 a ISO/TS 16949, které ji mimo jiné 
opravňují dodávat své výrobky do prvový-
roby prakticky všem světovým 
automobilkám.

Jako originální díly do prvovýroby Vernet 
dodává termostaty pro 100 % modelů fran-
couzských automobilek Renault, Peugeot 
a  Citroën, dále pro koncernové vozy VAG 
a  také např. značky Mercedes, Opel, fIAT, 
kIA, Volvo, Toyota, Mazda, Nissan. Jen ve 
francii vyrobí Vernet více než 25 000 000 
termostatů ročně.

Výrazná přítomnost originálního vyba-
vení ve VAG Group je samozřejmostí
kromě toho, že je Vernet 100% dodavatelem 
termostatů do francouzských automobilek, 
tak je i zároveň v současné chvíli jedním 
z nejvýznamnějších dodavatelů do originál-
ního vybavení u koncernu VAG a dnes již 
patří mezi nejdůležitější OE výrobce a doda-
vatele termostatů pro vozy do značek 
ŠkODA, VOLkSWAGEN, AUDI nebo SEAT. 
Díky velmi úzké spolupráci zástupců Ver-
netu v posledních letech s koncernem VAG 
se stal Vernet pro minimálně několik příštích 
let dodavatelským lídrem termostatů do 
vozů z dílny koncernu VAG. 

Silná pozice na aftermarketu
V sortimentu Elitu naleznete více než 1 300 
termostatů Vernet – od standardních ter-
mostatů přes termostaty integrované do 

plastového, popřípadě aluminiového těla až 
po inteligentní elektronicky řízené ter-
mostaty. Výrobce Vernet dodává své pro-
dukty rovněž do několika renomovaných zna-
ček na aftermarketu.
Společnost ELIT má zalistovaný kompletní 
sortiment Vernet a pokrývá až 98 % vozového 
parku v České Republice a na Slovensku. 

S termostaty Vernet máte za ceny nižší než 
v OE garanci stejné kvality termostatů jako 
v originále a hlavně vyrobených ve stejných 
výrobních závodech jako pro prvovýrobu. 
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 Naleznete v e-cat   u odpovídajícího modelu vozu 
v  Komfortní výbava / Parkovací senzor



RůZNé METODy TLUMENí TORZNíCH 
KMITů V SySTéMU SPOJKy
Růst trhu vozidel se vznětovými motory se stal přirozenou příčinou rychlého nárůstu 
použití dvouhmotových setrvačníků nebo sad kit 4P, které představují alternativní řešení 
s pevným setrvačníkem.

Valeo fullPack DMf Valeo kit 4P

• Zvolte si vhodné řešení
• Cenově vhodná řešení
•  Dvě různá řešení pro jeden model vozidla

Torzní kmity způsobené nerovnoměrným otá-
čením klikové hřídele u těchto motorů musí 

být tlumeny speciálním typem tlumičů, protože 
dříve používaná pryžová uložení klikové hřídele 
nedokážou dostatečně plnit tuto funkci. 
V důsledku toho se začaly používat speciální pří-
davné typy tlumičů torzních kmitů, které jsou 
umístěny v dvouhmotovém setrvačníku, 
a  následně došlo k vývoji alternativního řešení, 
kterým bylo přemístění tlumičů z dvouhmoto-
vého setrvačníku do spojkové lamely.
Podle svých preferencí si majitel vozidla vybave-
ného v prvovýbavě dvouhmotovým setrvačníkem 
může vybrat jedno z těchto dvou řešení. Výběr 
dvouhmotového setrvačníku zajistí optimální tlu-
mení torzních kmitů a maximální komfort jízdy. 
V případě výběru alternativního řešení kit 4P hraje 
velkou roli to, že se vyloučí riziko spojené s potře-
bou výměny drahého dvouhmotového setrvač-
níku, jehož životnost může být zkrácena např. 
nevhodným a častým používáním vozidla nebo 
v důsledku nesprávné funkce jiných komponentů 
vozidla, jako např. systém vstřikování nebo startér.
Společnost Valeo je jedním z hlavním dodavatelů 
spojkových systémů pro všechny výrobce auto-
mobilů a jako jediná nabízí svým zákazníkům 
výběr mezi těmito dvěma řešeními. Pro méně 
často používaná vozidla s nižším počtem ujetých 
kilometrů je dvouhmotový setrvačník dokonalým 
řešením, které zajistí maximální jízdní komfort. Je 

důležité připomenout, že oba typy setrvačníků 
mají stupeň tlumení kmitů odpovídající typu 
daného motoru vozidla. kromě toho se s počtem 
ujetých kilometrů mění také charakteristika 
funkce motoru. Při náročnějším používání vozidla 
nebo při větším počtu ujetých kilometrů doporu-
čuje Valeo montáž sady kit 4P, která má zabudo-
vané tlumiče torzních kmitů ve spojkové lamele 

a  umožňuje náhradu dvouhmotového setrvač-
níku klasickým setrvačníkem.
I když se dvouhmotové setrvačníky mezi všemi 
výrobci automobilů stávají stále populárnějšími, 
protože se toto řešení začalo používat i u zážeho-
vých motorů, tak vysoký potenciál oprav zůstává 
u vznětových motorů, např. 1.9/2.0 TDI koncernu 
Volkswagen, díky oblíbenosti těchto vozidel ve 
střední Evropě. Společnost Valeo nabízí podle typu 
motoru nebo stáří vozidla odpovídající výrobky 
z nabídky dvouhmotových setrvačníků nebo alter-
nativní řešení ze sad kit 4P. Pro starší modely 
motorů 1.9 TDI navrhuje Valeo sadu kit 4P 
(V826317) jako ideální řešení pro vozidla s vysokým 
počtem ujetých kilometrů. Pro další nástupce 
tohoto motoru (novější 1.9 a 2.0 TDI) nabízí Valeo 
majitelům výběr mezi montáží dvouhmotového 
setrvačníku, nebo sady kit 4P (jako v případě jed-
noho z velmi oblíbených modelů motoru 2.0 TDI, 
kdy je podle preferencí majitele na výběr dvou-
hmotový setrvačník se spojkovou lamelou a vypí-
nacím válcem spojky – V837397 – nebo sada kit 4P 
s vypínacím válcem spojky – V845153). Na dia-
gramu je zobrazena nabídka společnosti Valeo pro 
vozidla VAG 2.0 TDI s motorem umístěným napříč.
Společnost Valeo jako jediný výrobce bere v úvahu 
různé preference uživatelů vozidel a potřeby trhu, 
stejně jako specifika různých modelů motorů, 
jejich kilometrový proběh a využití. Proto má spo-
lečnost Valeo v nabídce spojkové lamely pro vozi-
dla s dvouhmotovým setrvačníkem, a dává tak 
svým klientům možnost výběru mezi montáží 
dvouhmotového setr-
vačníku, nebo alterna-
tivním řešením se 
sadou kit 4P.                     

Elastické drážkové řemeny CONTITECH: 
spolehlivý pohon pro moderní motory
Moderní elastické drážkové řemeny umožňují přenos hnacích sil v řemenových poho-
nech i bez použití napínací kladky. Je to proto, že vnitřní pružná napínací struktura 
(vlákna) umožňuje zachovávat napnutí po celou dobu životnosti řemenu. Řemeny 
v moderních motorech pohání např. alternátor, ventilátor, vodní čerpadlo, kompresor 
klimatizace a servočerpadlo. Díky své vysoké odbornosti jakožto specialista na řemeny 
a  komponenty řemenového pohonu nabízí ContiTech elastické drážkové řemeny, 
které splňují ty nejnáročnější požadavky moderních motorů.

Drážkové řemeny ContiTech jsou vyro-
beny ze 3 hlavních komponent: svrchní 

krycí vrstva, napínací struktura (vlákna), krycí 
vrstva drážek. Svrchní krycí vrstva s  hrubou 
texturou je vyrobená z umělé pryže, která je 
obzvláště odolná proti opotřebení. klíčovou 
součástí elastických řemenů ContiTech jsou 
napínací vlákna. Na rozdíl od normálních 
drážkových řemenů jsou vyrobená z elastic-
kých polyamidových vláken a zajišťují, že 
řemen běží neutrálně. Navíc má řemen speci-
ální krycí vrstvu drážek, která zajišťuje dobré 
akustické vlastnosti a ideální grip, i když je 
pohon mírně vyosený.

Vícedrážkové řemeny přímo podléhají neu-
stálým pohybům a různým okolním vlivům, 

jako je například prach, špína a vysoké tep-
lotní rozdíly v motorovém prostoru. To má za 
následek stárnutí a opotřebení řemenů. 
ContiTech proto doporučuje vyměnit dráž-
kový řemen vždy nejpozději po ujetí 
120 000 km.  

Je také důležité zdůraznit, že elastické a kla-
sické drážkové řemeny nejsou mezi sebou 
zaměnitelné, i když jsou třeba počet zubů 
a délka totožné. Je tedy zcela zásadní při ser-
visu vozidla, který je v prvovýrobě vybaven 
elastickým drážkovým řemenem, zajistit, že 
bude nahrazen novým elastickým řemenem. 
Normální drážkový řemen v těchto vozi-
dlech zkrátka nefunguje kvůli jejich odlišné 
konstrukci.

Avšak mezi elastickými a klasickými drážko-
vými řemeny není na první pohled žádný 
rozdíl. Jediným vnějším rozlišovacím prv-
kem je nápis „ELAST“ na zadní straně 
řemenu. Tento popis je pak uveden i v kata-
logu ELIT eCat u každého elastického dráž-
kového řemene. Neméně důležité je zmínit, 
že elastické drážkové řemeny je nutné mon-
tovat s použitím speciálních přípravků na 
tyto řemeny určených. Jinak by při napínání 
řemenu na kladky mohlo dojít k jeho poško-
zení (např. naříznutí) a jeho následnému 
předčasnému selhání. ContiTech proto buď 
dodává sadu elastického drážkového 

řemene s přípravkem „na jedno použití“, kte-
rou nazývá ELAST TOOLkIT, mnohem častěji 
jsou ale v nabídce jednotlivé elastické 
řemeny a k nim je doporučeno objednat uni-
verzální přípravek (obj. č. CON 6956), který 
pak může zákazník používat k montáži 
jakýchkoliv dalších elastických řemenů. Jen 
u několika referencí na vozy ford a Volvo 
existuje atypický přípravek, který má objed-
nací číslo CON 7240. Jednotlivé přípravky na 
montáž jsou v eCatu uvedeny u každého 
elastického řemene ContiTech jako „doporu-
čený produkt“. 

Univerzální přípravek pro montáž elastických dráž-
kových řemenů (obj. č. CON 6956)

Drážkové řemeny ContiTech jsou vyrobeny ze 3 hlavních komponent: svrchní krycí vrstva, napínací struktura 
(vlákna), krycí vrstva drážek.
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ELSTOCK je velmi respektovaná a zavedená značka na 
evropských trzích s velmi širokým výrobním portfoliem 
a řadící se mezi specialisty a evropskou špičku v oblasti 

repasí. V ELITním sortimentu naleznete čerpadla 
posilovače řízení, kompresory klimatizace, EGR ventily 

startéry, alternátory a nebo brzdové třmeny. Kvalita je 
prvořadým faktorem. Systémem testování produktů dle 

O.E. standardů je samozřejmostí stejně jako záruka 2 roky!

SPOLEHLIVÁ ŘEŠENÍ
PRO VAŠI OPRAVU
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NOVá POVINNá HOMOLOGACE PRO 
VŠECHNy BRZDOVé KOTOUČE NA VOZI-
DLA OD ROKU 2016
ECE-R90 je již dlouholetým standardem pro brzdové destičky a dnes se dá brát jako 
samozřejmost. Plnit ji musí všechny v Evropě prodávané brzdové destičky a čelisti. Pro 
brzdové kotouče a bubny žádná taková norma neexistovala. Až do ledna 2016, kdy vešla 
v platnost norma ECE-R90-02 i pro kotouče a bubny. A ve srovnání s normou pro brz-
dové obložení je mnohem přísnější.

Paradox – současná ECE-R90 pro brzdové 
obložení je technickým minimem
Norma ECE-R90, platná pro brzdové obložení, 
platí od roku 1999. Jejím hlavním cílem je testo-
vání směsi na výkon, který se nesmí lišit od ori-
ginální destičky o více než 15 % (jde vlastně 
o  měření koeficientu tření). Většina výrobců 
volí cestu nižšího koeficientu tření (lehce nižší 
brzdný účinek oproti OE) a odměnou jim je 
méně problémů s pískáním.
Bohužel stávající norma nezohledňuje brzdný 
účinek nad 300 °C nebo třeba ve vyšších rych-
lostech, kdy je situace s koeficientem tření (a 
brzdným účinkem) zcela odlišná. Dále nijak 
neřeší komfort, výdrž, prašnost a desítky 

dalších parametrů, které jinak musí originální 
dodavatel destiček do prvovýroby plnit – 
typicky tedy TEXTAR, BREMBO, ATE, JURID. Na 
srovnatelné úrovni je například ROADHOUSE, 
který se počtem testů a parametrů v podstatě 
OE výrobcům blíží.
Shrnuto ale platí, že povinná homologace 
ECE-R 90 pro brzdové destičky je absolutním 
technickým minimem a reálně nemá v součas-
nosti žádnou vypovídající hodnotu o kvalitě. To 
se ale brzy změní. U kotoučů na to šla EU hned 
napoprvé zostra. Viz dále.

Nově povinná homologace pro všechny 
kotouče – kvalita na úrovni OE od 11/2016

kotouče byly doposud Evropskou komisí z hle-
diska certifikace nepochopitelně opomíjeny. 
Od listopadu 2016 byla ale konečně stanovena 
norma také pro brzdové kotouče a bubny. 
Cílem homologace kotoučů je jejich materiá-
lová a charakterová shoda s OE kotouči použi-
tými na dané vozidlo. Přispěvatelem poža-
davků do nové směrnice je kromě Evropského 
hospodářského výboru a výrobců automobilů 
také třeba Brembo.
POZOR, norma neplatí zpětně, ale byla stano-
vena pro všechny brzdové kotouče a bubny pro 
vozidla vyrobená až po začátku roku 2016! Tedy 
pokud nový model na trhu potřebuje kotouče, 
které nepoužívali jeho předchůdci a jsou tedy 

nově vyvinuty, musí být nově homologovány.
Pokud mají kotouče tuto novou ECE-R-02, je 
tato informace vytištěna nebo vygravírována 
na samotném kotouči nebo bubnu. 

Zajímavostí je, že například BREMBO si dob-
rovolně nechalo zcertifikovat i zpětně téměř 
všechny svoje brzdové kotouče v nabídce, 
a  to včetně vrtaných kotoučů Brembo X-tra 

a  Brembo Max, přestože se nejedná o přes-
nou tvarovou kopii originálního dílu. Norma 
požaduje hlavně vlastnosti a výkon, nikoli 
tvar. 

2 1 1,5 0,5
4 2 3 1
6 3 4,5 1,5
8 4 6 2

10 5 7,5 2,5
12 6 9 3
14 7 10,5 3,5
16 8 12 4
18 9 13,5 4,5
20 10 15 5
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Toleranční pásmo,
pohybují výrobci 

sportovních destiček

Síla působící na pedál

Originál ECE R-90
Originál + 15%
Originál -15 %

Toleranční pásmo, kde se 
pohybují výrobci 

sportovních destiček

Toleranční pásmo, kde se pohybuje 
většina druho-výrobců a 2.linií 

„pseudo-originálních“ dílů. Originální 
výrobci - jako např.Textar - dosahují 
vždy plus mínus hodnoty originálu
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FOR EVERY BIKE.
FOR EVERY DAY.

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

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

moto.brembo.com 
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Žádné polovičatosti u pohonu 
přídavných agregátů 

Nepostradatelný systém v motoru

Snížit spotřebu paliva, zmenšit emise CO2 a současně zvýšit komfort při jíz-
dě – v závodě o úspornost automobilů sázejí konstruktéři motorů na stále 
menší zdvihový objem při přesto stejném výkonu: downsizing nastupuje. 
Menší počet válců vyvine při nižších otáčkách stejně velký točivý moment 
jako běžné větší motory. Tyto již nečerpají sílu pouze ze spalovacího prosto-
ru, nýbrž také z elektronického řízení motoru, turbodmychadla nebo kompre-
soru. V dnešní době si tak již dokonce i čtyřválec může vystačit se zdvihovým 
objemem pouhých 1,2 litru. Dříve bylo něco takového nemyslitelné. Ale: Čím 
nižší je počet válců motoru, tím více kmitání a vibrací vzniká. Tato vyšší za-
tížení vyžadují vysoké výkony od komplexního pohonu přídavných agregátů 
a od všech s ním spojených komponentů. Kde působí na součásti jako např. 
napínače řemenů, napínací kladky nebo vodicí kladky o mnoho větší síly než 
dříve, musejí tyto součásti zároveň vyrovnávat stále více kmitání. Protože cy-
klus spalování klikový hřídel neustále zrychluje a opět zpomaluje, vzniká ne-
rovnoměrnost otáčení, která se přenáší na celý pohon přídavných agregátů. 
Opravy pohonu přídavných agregátů představují dnes zásah do komplexní-
ho systému. Když se před více než 40 lety roztrhnul klínový řemen, bylo jej 
možné na cestě k nejbližší dílně ještě velmi lehce nahradit dámskou punčo-
chou. Kde byly klínovým řemenem dříve spojené pouze klikový hřídel, vodní 
čerpadlo a dynamo, tam se dnes skrývají komplexní systémy s mnoha různý-
mi agregáty. Kdo provádí takovou opravu dnes, výměnou jednotlivých dílů se 
většinou daleko nedostane. Poháněný musí být stále větší počet spotřebičů 
jako např. klimatizace, vyhřívání sedadel nebo systém start-stop. Při kon-
strukci pohonu přídavných agregátů dochází přitom v důsledku náročných 
vedení jednoho nebo dokonce několika řemenů kolem různých komponent 
ke vzniku opravdových uměleckých děl.

Všechny komponenty musí být vzájemně optimálně sladěné
Rozsáhlý systém už v dnešní době nepřipustí, aby byl vyměněn pouze jedno-
tlivý díl. Každý jednotlivý komponent působí na velký celek. „Pohon přídav-

ných agregátů si dnes musíme představit úplně jinak než je-
ště před několika lety“, vysvětluje Dr. Robert Felger, z vedení 
pro produkty a marketing u Schaeffler Automotive Aftermar-
ket. „A má to svůj důvod. Protože velký počet nejrůznější-
ch agregátů vyžaduje zcela jinou geometrii řemenu“, uvádí 
Felger dále. Na rozdíl od dřívějších jednoduchých klínových 
řemenů má dnešní klínový řemen několik speciálně tva-
rovaných žeber, někdy dokonce na obou stranách. Tímto 
způsobem je řemen flexibilnější a zajistí přenos vyšší síly na 
stále výkonnější agregáty. „U v dnešní době zvýšených poža-
davků na řemen je potřebné, aby řemen mohl přesto podat 
svůj plný výkon po celou dobu své životnosti“, říká Felger. To 
však může dosáhnout pouze v součinnosti se svými pomo-
cníky, kterými jsou napínací a vodicí kladky nebo přídavné 
komponenty. 

Kompresor klimatizace, 
čerpadlo posilovače řízení, 
systém start-stop – zatížení 
pohonu přídavných agregátů 
dále narůstá.

Obrázek 1: Downsizing vede ke vzniku výraznějších nerov-
noměrností otáčení klikového hřídele a způsobuje tím větší 
zatížení v celém pohonu přídavných agregátů.

Obrázek 2: Z pohonu přídavných agregátů se vyvinul komplexní systém, u kterého je dnes nutné pohánět nejrůznější agregáty, jako např. 
čerpadlo posilovače řízení, kompresor klimatizace nebo systém start-stop.

Vývoj pohonu přídavných agregátů

Klikový hřídel pohání přes 
klínový řemen generátor.

Kromě generátoru je nutné 
navíc pohánět čerpadlo 
posilovače řízení a 
čerpadlo chladicí kapaliny.

Přídavný kompresor klimatizace 
dále zvyšuje požadavky na 
pohon přídavných agregátů.
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Zatímco mechanické nebo hydraulické napínací prvky zaji-
šťují hlavně konstantní napnutí řemene, volnoběh generáto-
ru (OAP) odpojuje generátor od nerovnoměrností otáčení 
motoru. Prostřednictvím své vlastnosti volnoběhu přenáší 
sílu při zrychlení a nechává řemen běžet při zpomalení vol-
ně a zajišťuje tak rovnoměrnější chod pohonu přídavných 
agregátů. 

všechny komponenty vzájemně optimálně sladěné. Během použití jsou 
střídavě vzájemně na sobě závislé a jen tak mohou poskytnout plný výkon. 
I když má každá součást sama o sobě velmi dlouhou životnost, různě opotře-
bené a v důsledku toho již ne optimálně sladěné díly mohou proto způsobit, 
že dojde k výpadku dalších komponentů. Když se například zlomí upínací 
rameno, příčinou může být opotřebený tlumič torzních kmitů nebo volno-
běh generátoru, který již není nepoškozený. Pokud se neodstraní skutečná 
příčina poškození, může se stejné poškození opět vyskytnout již za krátkou 
dobu znovu. „Kdo dnes něco změní na pohonu přídavných agregátů, měl by 
vyměnit i všechny relevantní komponenty v  tomto systému“, uvádí Felger. 
Proto již někteří výrobci vozidel na to reagovali a mezičasem předepisují pev-
né intervaly pro kontrolu a výměnu systému. 

Žádná polovičatost: Sada INA FEAD KIT poskytuje jistotu
Aby se zabránilo těmto následným poškozením, experti firmy Schaeffler do-
poručují zásadně provedení kompletní opravy. „Ne vždy lze bez pochybností 
zjistit, co je skutečnou příčinou problémů u pohonu přídavných agregátů“, 
konstatuje Felger. „Nejlepším řešením je nedělat zde žádné polovičaté věci. 
Nejspolehlivější metodou je výměna celého systému. To zabrání vzniku neo-
čekávaných poškození a vlastník vozidla se může spolehnout na to, že nebu-
dou nutné žádné drahé následné opravy.“

Firma Schaeffler kombinuje pro Aftermarket Schaeffler všechny potřebné 
součásti do optimálních řešení oprav a v kvalitě originálního vybavení od 
výrobce. Kdo použije sadu INA FEAD KIT, dostane do ruky přesně ty díly, 
které doporučuje výrobce a firma Schaeffler pro optimální opravu pohonu 
přídavných agregátů, pro FEAD (Front end auxiliary drive = sada s drážko-
vaným řemenem pro pohon přídavných agregátů). Ne více, ale především 
ne méně. To šetří servisu cenný čas při identifikaci potřebných náhradní-
ch dílů pro příslušné vozidlo a dává mechanikovi jistotu při zamontování. 
Program pro sady INA FEAD KIT poskytuje s více než 200 různými sadami 
KIT vhodné řešení opravy pro téměř všechna běžná vozidla. Každá sada KIT 
obsahuje žebrovaný klínový řemen, napínací a vodicí kladky, jakož i veš-
keré díly příslušenství, které jsou potřebné pro montáž. Podle typu vozid-
la a namáhání může být v sadě navíc volnoběh generátoru, tlumič torzních 
kmitů, odpojovač řemenice nebo vodní čerpadlo. Pro starší vozidla, která 
jsou vybavena menším počtem komplexních pohonů přídavných agregátů, 
je kompletní sada KIT méně efektivní. K tomu účelu nabízí firma Schaeffler 
přirozeně i nadále kolem 1.600 jednotlivých položek zboží, jejichž prostřed-
nictvím pokrývá více než 97 procent aktuálního vozového parku v Evropě. 

Tlumič torzních 
kmitů (TSD)

Obrázek 3: Při konstrukci pohonu přídavných agregátů vzni-
kají v důsledku náročného vedení řemenu kolem různých 
komponentů skutečná umělecká díla.

Obrázek 5: Sada INA FEAD KIT obsahuje veškeré potřebné součásti, jakož 
i vhodné příslušenství pro kompletní opravu pohonu přídavných agregátů.

Vodní čerpadlo

Volnoběh generátoru

Vodicí kladka

Vodicí kladka

Kompresor 
klimatizace

Napínák řemene

Řemenice 
klikového hřídele

Někteří výrobci vozidel již mezitím používají odpojovač ře-
menice (RSE), což představuje nejnovější výsledek vývoje 
v  oblasti tlumení kmitání. Tato řemenice s integrovanou 
rozpojovací jednotkou má navíc tlumič torzních kmitů a na-
hrazuje použití dalších rozpojovacích systémů nebo OAP. 
RSE nejen že zmenšuje kmitání a nerovnoměrnosti v poho-
nu přídavných agregátů, nýbrž zajišťuje na základě menších 
ztrát vzniklých třením navíc výrazné snížení spotřeby paliva 
a emisí CO2. Firma Schaeffler nabízí od roku 2017 tuto inova-
tivní novinku vývoje jako jediný dodavatel na trhu automobi-
lových náhradních dílů jako součást svých řešení pro opravy 
pod značkou INA.

Kdo vymění jeden díl, změní celý systém
Kdo u moderního pohonu přídavných agregátů v případě 
poškození vymění pouze jeden jednotlivý díl, zasáhne do 
perfektně běžícího systému. Na začátku své životnosti jsou 

Oblouková pružina

Napojení na klikový 
hřídel

Obrázek 4: Odpojovač řemenice s obloukovými pružinami 
nejen že zmenšuje kmitání, nýbrž zajišťuje i výrazné nižší 
spotřebu paliva a menší emise CO2.
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Komplexní správa
vašeho autoservisu

ZadávejteInformujte

PlánujteOpravujte

KalkulujteObjednejte

ZADáVEjTE
Mějte přehled – zakázky 100% pod 
kontrolou.
Evidujte své zákazníky a jejich vozový park.

Nová verze nástroje eOffice přináší výkonný nástroj pro správu zakázek a zákazníků v autoser-
visu. Systém nabízí v několika krocích kompletní zpracování zakázky od evidence zákazníků 
a jejich vozidel přes kalkulace ceny provedených prací, vyhledání potřebných náhradních dílů 
a jejich objednání až po automatické informování zákazníků na blížící se servisní události. 

PlánujTE
Mějte efektivní tým – doby oprav 
100% pod kontrolou.
Plánujte svůj čas a čas svých zaměstnanců efektivně.

KAlKulujTE
ušetřete čas – definujte práci, objednejte díly.
Kalkulace kompletní ceny opravy nebyla nikdy tak snad-
ná, doba opravy + cena dílu = cena mé práce.

Přehledná nabídka pro zákazníka jen ve třech krocích:

• Vyberte práci

• Vyberte díl

• Vyberte cenu

ObjEDnEjTE
Objednávka dílů EliT přímo z konkrétní nabídky v E-office.

OPRAVujTE

infORMujTE
informujte automaticky své zákazníky online o údržbě a opravě jejich vozů.
• Motivujte zákazníka k další návštěvě Vašeho servisu
• Poskytněte zákazníkům moderní službu

POZOR! AKTUáLNí INFORMACE

Prosíme o pozornost všechny zákazníky, kteří se chystají k nákupu ře-

šení EET (povinné od 1. března 2018). Od prosince bude součástí balí-

ku eOffice také modul Elektronické Evidence Tržeb. A toto EET budete 

mít v rámci eOffice ZDARMA. Takže neplaťte za EET zbytečně ;-)
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NOVá POBOČKA JIČíN

JIČíN

otevírací doba:
Pondělí–pátek  8–18 hodin
Sobota  8–12 hodin

adresa pobočky:
konecchlumského 1146
506 01 Jičín

jiČÍn

Jičín

REGIONáLNí DISTRIBUCE A SHOWROOM 
PRO MORAVU
ELIT Brno město již řadu let slouží jako regionální distribuční centrum (v logistickém slangu 
„hub“) pro Moravu a Slezsko. Díky větší kapacitě nového objektu (o 30 %) se dále zlepší 
skladová dostupnost v moravskoslezském regionu. V novém objektu ELIT Brno v Hviezdo-
slavově ulici na vás čeká zbrusu nové předváděcí místo (showroom) garážové techniky. 
Můžete si zde přímo fyzicky osahat vybrané stroje a vybavení z elitního sortimentu 
vybavení servisů. Zvláštní pozornost při stavbě nového regionálního centra byla věnována 
kapacitě pro skladování baterií, olejů a kapalin, pro které musí mít sklad ze zákona speci-
ální vybavení. Dodavatelé v tomto sortimentu budou pro urychlení dodávek pro Moravu 
od nynějška zavážet přímo regionální sklad Brno. Postupně se bude zvyšovat i objem 
zboží, kterým regionální sklad Brno zásobuje část slovenských poboček.

Naše 51. pobočka, kterou jsme se rozhodli otevřít v Jičíně, si klade za cíl zlepšit komfort 
nakupování našich zákazníků v této oblasti. Díky tomu, že vám budeme blíže, budeme 
moci i lépe reflektovat vaše potřeby. 

6

54

32

1

1. Nová prodejna a showroom v Brně  2. Jediný showroom na Moravě  3. Prodejna již v plném provozu

4. Největší skladový prostor na Moravě  5. Ukázky servisního vybavení  6. Velký prostor pro výdej zboží
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ZáVODěNí PRO KAŽDéHO: JAK NA 
RALLyE A RALLyCROSS
Dvě příbuzné motoristické disciplíny jsou v našich zeměpisných šířkách a délkách záro-
veň nejlákavějším svezením pro amatérské jezdce, ale i pro profesionály. Důvodem je na 
jedné straně obrovská popularita rallye v České republice a na straně druhé větší cenová 
dostupnost a adrenalinové souboje plech na plech v rallycrossu.

kdo se rozhodne usednout za volant závod-
ního vozu a táhne ho to k rallyovým automo-

bilům, měl by si dobře rozmyslet, kam přesně se 
vrhne. Pro začátky jsou samozřejmě ideální ama-
térské závodní série, ty však nabízí jak rallye, tak 
rallycross. O druhé možnosti přitom řada jezdců 
neuvažuje, což je škoda hned z několika důvodů. 
Tím prvním jsou jistě peníze. Rallycross totiž při-
jde výrazně méně než automobilové soutěže 
rallye, kde najezdíte daleko více kilometrů 
a  i  v  amatérských rozměrech jsou zde kladeny 
daleko větší nároky na výkony vozů i jejich pří-
pravu. V praxi to znamená platit, platit a platit. Při-
tom amatérský seriál Rallycross Cup je znám tím, 
že na boje o přední příčky stačí jen lehce upra-
vený automobil, což zejména v začátcích výrazně 
snižuje náklady na závodění. Přitom zde jezdec 
získá zkušenosti jak z jízdy na asfaltu, tak na šoto-
lině, k níž se při soutěžích rallye konaných v České 
republice dostane jen zřídka.
Důvod druhý je fyzická náročnost. I pro úspěch 
v rallycrossu je třeba fyzická příprava, jinak třeba 
už ve třetím či čtvrtém kole ucítíte, že limitem 
vašich výkonů není vůz, ale vaše vyčerpání. Přesto 
pro rallye musíte zvládat více a rallycross je k tomu 
dobrou průpravou. Nakonec rychlostní zkoušky 
rallye čítající několik kilometrů žádají své, nemluvě 
o faktu, že ve vozidle prakticky trávíte celý den 
a  rychlostních zkoušek během té doby musíte 

absolvovat hned několik. Několik kol v rallycrossu 
a následný odpočinek před dalším startem je 
proto značnou výhodou, pokud není jezdec ide-
álně fyzicky připraven i pro delší závod.
Třetím důvodem je logistika. Malé okruhy na 
rallycross nevyžadují po jezdci mnohačlenný tým, 
schopný vyjet třeba i několik desítek kilometrů 
k  nepojízdnému vozu. Vystačíte si i s jedním 
mechanikem, ideálně dvojicí mechaniků, kteří 
plní i další úkoly. Ale například český reprezentant 
Viktor Mužík absolvoval i evropský šampionát 
v situaci, kdy byl na některých závodech jezdcem 
i jediným mechanikem, a šlo to i na této úrovni! 
Přitom kolikrát předváděl skutečně dobré výkony.
Druhou stranou mince je věhlas, jaký rallyový 
sport v České republice má. Tomu se rallycross 
zkrátka rovnat nemůže.

Rallye, královna motoristického sportu
Zapomeňte na formuli 1, skuteční páni piloti jsou 
řidiči rallyových speciálů, řítících se ve vysokých 
rychlostech po nejrůznějších površích, kolikrát za 
extrémních podmínek, jako je prudký déšť či sníh. 
Přitom musejí zvládat svůj stroj se strojovou 
přesností.
kdo propadne kouzlu rallye, jen těžko nalezne 
takové uspokojení v jiné disciplíně. Extrémní 
náročnost a situace, kdy si sáhnete až na samé 
dno fyzických sil, jsou zároveň neléčitelnou 

závislostí. Případný úspěch pak chutná o to víc. 
Začít s rallysportem přitom můžete s přijatelnými 
náklady třeba v oblíbené sérii ČMPR. Českomo-
ravský pohár rallye (dříve také tzv. Volný pohár), 
má mnohaletou tradici, a i když je trnem v oku 
Autoklubu, který z jeho pořádání nemá ani 
korunu, stále žije díky snaze pořadatelů a jejich 
oddané práci. Existují i jiné amatérské podniky, 
ale takové úrovně nedosahují. Vlastně je otázkou, 
zda se ještě dá ČMPR považovat za amatérský 
seriál, protože zde kolikrát provětrají techniku 
i  jezdci působící v mistrovství republiky a řada 
zahraničních posádek.
Právě to dodává ČMPR lesk a jezdcům se tak nabí-
zejí příležitosti porovnat se jak se zkušenějšími, 
tak se zahraničními posádkami. klíčem k úspěchu 
přitom není jen technika, ale i výběr spolujezdce. 
kdo chce dosahovat dobrých výsledků, bude 
potřebovat také zkušenosti, bez kterých to v rallye 
zkrátka nejde. k těm se ale musí každý dopraco-
vat. Jak si řidič sedne se spolujezdcem, je sku-
tečně klíčové. Spolujezdec se zpravidla vybírá 
také podle hmotnosti, každé ušetřené kilo vůz 
zrychluje (proto jsou tak oblíbené ženy na seda-
dle spolujezdce, i když jich není v rallye tolik). 
Důležité je, jak si posádka umí udělat rozpis – tedy 
napsat pokyny pro průjezd rychlostní zkouškou. 
Zde záleží na tom, jak spolujezdec dodržuje 
pokyny jezdce ohledně zápisu i jak jej pak dovede 

číst, zda se neztrácí v rozpisu (stále musí vědět, 
v jakém místě trati posádka je), zda umí správně 
dávat důraz na důležité momenty typu „neřezat“, 
kdy jezdce upozorňuje na nemožnost zkrátit si 
zatáčku třeba z důvodu překážky ukryté v trávě. 
Pokud to jezdec při rychlém měřeném průjezdu 
nezaznamená, může zatáčku říznout (tzv. kato-
vat) a urazit kolo, následky ale mohou být třeba 
i havárie. Najít či vychovat dobrého spolujezdce je 
tak naprosto klíčové. Rallye je týmový sport 
a zásadní úlohu zde nemá jen řidič, ale i navigátor, 
mechanici a vůbec každý člen týmu. Prací spolu-
jezdce je přitom nejen dobře si napsat rozpis 
a pak navigovat, ale i sledování časů a dohlížení 
na správný dojezd do časových kontrol, mnohdy 
také logistika týmu a veškerá administrativa spo-
jená se závodem. Nejde tedy o nic lehkého typu 
sednu, svezu se a přitom něco přečtu. Takový pří-
stup vede k zametání za ostatními, v horším pří-
padě k havárii.
každý závod rallye vyžaduje zvládnout administ-
rativu soutěže, zaplatit startovné a připravit auto-
mobil. Pokud startuje poprvé, je nutné absolvo-
vat kontrolu vozu, zda odpovídá technickým 
a bezpečnostním požadavkům. Před každou sou-
těží je také technická přejímka, kde se vozidla 
ještě kontrolují. Je třeba vyřešit dopravu vozu 
a  zázemí týmu v servisní zóně i ubytování 
posádky a mechaniků. Někdo zůstává spát v autě 

v servisu, někdo dává přednost hotelu či penzi-
onu. To platí zejména pro posádky – odpočinek je 
základem dobrého výkonu na trati. Do nákladů 
na start je třeba započítat i výdaje na stravu. 
Některé týmy si vaří v servisu, jiné přes den spolé-
hají na zásoby studených jídel (bagety atd.) 
a večer si někde dají večeři. Pro výkon posádky je 
ale dobrá vhodná teplá strava, což jsou třeba těs-
toviny v poledne a večeře dle uvážení – rozhodně 
ale ne vepřové s knedlíkem zalité pivem. Tělo 
musí fungovat na 100 %, ne být v útlumu.
Zpravidla platí, že jednu soutěž na území repub-
liky lze absolvovat přibližně s rozpočtem od 
30  000 kč, vždy záleží na tom, co si odřeknete. 
Nezřídka se ale náklady pohybují okolo padesáti 
tisíc. To jsou přibližné náklady v případě, že máte 
přichystaný vlastní automobil. Při pronájmu vozu 
i s mechaniky je rozpočet jiný. Sice vám nějaké 
výdaje zůstanou (ubytování, doprava, strava atd.), 
ale jiné odpadnou (doprava vozu, mechanici, 
výbava týmového zázemí pro servis atd.). Zapla-
títe navíc ale pronájem, který není nic levného.

Rallycross, adrenalinová jízda plech na plech
Zásadní rozdíl oproti rallye je v tom, že rallycross 
se jezdí na menších uzavřených okruzích a vždy 
startuje několik vozidel najednou. V rallye jedete 
po otevřené trati na čas, v rallycrossu bojujete se 
soupeři, v rozjížďkách, ale i s časem. Pouze na 

pořadí záleží až ve finálové jízdě. Zda se do ní 
dostanete, rozhodnou dosažené časy v rozjížď-
kách. Dobrý čas ale může snadno zhatit atak sou-
peře. Tato adrenalinová zábava sice kolikrát zna-
mená určitou spotřebu materiálu – ztráta 
nárazníku, promáčkliny blatníků či dveří nejsou 
ničím výjimečným –, na druhou stranu se při 
závodění každý doslova vyřádí při zachování 
rozumných nákladů.
Na rallycrossu se běžně bydlí v obytných vozech 
nebo dodávkách přímo v depu, tedy servisní 
zóně. každý se stravuje tím, co si přivezl, a není 
potřeba tolik týmového personálu jako pro rallye. 
Závody mohou být na jeden či dva dny. V případě 
dvou dnů se zpravidla tréninky a první rozjížďka 
jedou první den, druhý pak zbytek rozjížděk 
a  finále. To je na šest kol, zatímco rozjížďky by 
měly být na čtyři. Mezi jednotlivými jízdami je čas 
na regeneraci, servis vozu nebo třeba stravu. 
Servis zde není časově nijak omezen, jako je tomu 
v rallye. Vymezují je pouze starty do jednotlivých 
jízd.
Stejně jako v rallye jsou i zde automobily rozděleny 
do jednotlivých skupin. Vozidla vycházejí z rallyo-
vých aut, možnosti úprav jsou zde ale zpravidla 
větší. Zajímavou možností je start v mistrovství 
republiky v rámci třídy N1600, tedy s automobilem 
vybaveným motorem o objemu 1,6 litru. Jde 
o cenově velice dostupnou třídu, takže zde nejsou 
tak vysoké požadavky na výbavu jezdce, ale exis-
tují i výrazná omezení týkající se vozu, která dělají 
tuto skupinu cenově dostupnou. Bohužel ale 
i  značně omezují pocit ze závodění, a  tak je tato 
třída vhodná spíše pro juniorské jezdce, jimž umož-
ňuje sbírání zkušeností v  rallycrossu předtím, než 
přestoupí do „dospělejší třídy“.
V amatérském Rallycross Cupu si nejlépe zazávo-
díte se šestnáctistovkou nebo dvoulitrem pod 
kapotou. Právě takové vozy zde startují s napros-
tým minimem úprav a přitom zajišťují skvělou 
zábavu pro jezdce i přihlížející. Přitom pořídit za 
dobrou cenu starší vůz s atmosférickým dvoulit-
rem není takový problém. Udělat do něj bezpeč-
nostní rám pak přijde stejně jako do jiného auto-
mobilu. I na rallycross lze vůz pronajmout, a to za 
nižší částku než na rallye. Takže i v tomto případě 
mají závodníci více možností, jak začít sbírat své 
první zkušenosti ze světa rychlých kol.

Bezpečnost na prvním místě
I když se vrháte do amatérského závodění, bez-
pečnost je vždy na prvním místě. Správnou 
výbavu musí mít nejen posádka, ale i automobil. 
Požadavky zde ale nejsou tak velké jako třeba 
v  mistrovství republiky. Vozidlo tak musí být 
vybaveno bezpečnostním rámem (tzv. klecí), 
pro rallye je požadována přítomnost jednoho či 
dvou hasicích přístrojů. Jezdec či posádka musí 
být vybaveni kombinézou a helmou, jezdec má 
mít i rukavice. Helma přitom stačí bez fIA homo-
logace, což oproti republikovému šampionátu 
značně šetří peníze, a totéž platí i pro kombi-
nézu, která nemusí být ani nehořlavá. Doporučit 
lze ale spíše pořízení starší výbavy s prošlou fIA 
homologací, která je cenově dostupná, protože 
v republikovém šampionátu už nelze použít 
a  přitom poskytne výrazně lepší ochranu než 
obyčejná přilba a třeba montérková nebo moto-
kárová kombinéza. 
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Měla jsem k motorkám vždycky blízko. Střá-
dala jsem z různých brigád a pak jsem si 

v  jedenadvaceti udělala řidičák a koupila si svoji 
první ojetou motorku, Monstera 696. Myslela 
jsem si, že to je motorka, kterou budu mít už 
napořád. Ale hrála jsem si s myšlenkou, že bych 
někdy chtěla zkusit terén. Můj tehdejší přítel našel 
někde kTM LC4 před smrtí asi za 12 tisíc. Tak jsme 
se dohodli, že ji koupíme napůl a zkusíme to – 
když se vysype, je to přijatelný pronájem. Za 
měsíc jsem měla prodaného Monstera a koupené 
první větší enduro. kdo zkrátka jednou zkusí 
terén, na silnici se už nevrátí…
Začali jsme jezdit do různých enduru nakloněněj-
ších destinací, jako je Rumunsko, Maroko 
a podobně. Pak jsem si jednou vyzkoušela tady za 
rybníkem amatérskou rally. Měla jsem strašný 
gumy, bylo tam hrozně bláta, bylo to propadaný 
a protrpěný, skončila jsem snad předposlední, nic-
méně mi to naprosto učarovalo. Zjistila jsem, že 
mám cit pro navigaci z roadbooku a že mě to 
nesmírně baví. Už tehdy jsem věděla, že jednou 
pojedu Dakar. Původně jsem si ale myslela, že si 
tenhle sen splním někdy v padesáti, až na to budu 
mít peníze a čas.
Pak jsem se dostala do dost obtížné situace, kdy 
se mi naráz sesypaly všechny takové ty základní 
pilíře, o které se člověk v životě opírá. Bylo to těžké 
období, ale umožnilo mi srovnat si priority a zjistit, 
co nejvíc chci. Tenkrát jsem dospěla k tomu, že si 
chci jít naplno za tímhle snem, že moje kariéra tlu-
močnice není tak zajímavá. Je to fajn, ale furt je to 
jen práce. Co je důležitější než si plnit sen? Nic. Co 
se nakonec počítá, jsou zážitky. Nikdy nikdo neu-
míral a neříkal: „To je škoda, že jsem neseděl víc 
hodin v kanceláři.“ Uvědomila jsem si, že mám 
velké štěstí, že znám svůj sen a že by byl hřích si za 
ním nejít.
Navíc neumím dělat věci napůl. když se do 
něčeho dám, tak do toho jdu tělem i duší a věnuju 
tomu veškerou energii, peníze i všechno ostatní. 
když jsem se rozhodla, neměla jsem vůbec nic. 
Jenže to rozhodnutí je to nejdůležitější – kde je cíl, 
je i cesta. Tak jsem si našla na internetu trenéra 
karla Schedera, napsala jsem mu mail, že bych 
chtěla jezdit větší rally, jestli bere nové svěřence 
a jestli bychom se mohli potkat. Dali jsme si kafe, 
já mu to všechno odvyprávěla a on kývl. Neměla 
jsem na to motorku, auto, kterým bych ji převá-
žela, prostě nic a dodneška vlastně nechápu, proč 
do toho šel. Ale šel. koupili jsme motorku, měla 
jsem hodně omezený rozpočet, takže než jsem 
došetřila, tak to první měsíce bylo tak, že jsem 
někam přijela vlakem s obrovskou taškou, on 
nebo Ondra klymčiw mě naložili na nádraží, 
vzadu měli moji motorku, odjezdili jsme trénink, 

pak mě jako kouli bláta odvezli zpátky na vlak a já 
jela zpátky domů na Žižkov. 
Pak na začátku srpna, týden před mou první vel-
kou rally, jsem v tréninku spadla a roztříštila si 
holenní kost. Nebylo to vůbec pěkné zranění, byla 
starost, aby mi nohu zachránili a aby fungovala, 
jak má. Ale ani na vteřinu jsem nepřemýšlela 
o tom, že bych toho nechala, celou dobu jsem se 

hrozně těšila, až budu moct zase jezdit. Během 
těch osmi měsíců, co jsem se léčila, jsem měla 
hodně času přemýšlet a rozhodnutí jít si za Daka-
rem se ve mně jenom prohloubilo. Po probuzení 
z narkózy byla moje první otázka, jestli teda budu 
jednou moct jet ten Dakar. Zachránit tu nohu 
stálo dost úsilí lékaře i mě, byla jsem skoro dva 
měsíce v nemocnici. Měla jsem obrovský štěstí, že 
jsem kolem sebe měla lidi, kteří mi uměli pomoct, 

brala jsem na to všechny možný prášky, bylinky, 
obklady. krom toho to chtělo taky posilovat men-
tálně, takže nakonec jsem na tom vlastně jenom 
získala. když jsem pak sedla na motorku, jela jsem 
vyrovnaněji, plynuleji a zrychlila jsem.
V březnu 2016 jsem začala znovu trénovat 
a v srpnu 2016 jsem odjela svou první velkou rally 
– Serres Rally 2016. Po jejím úspěšném dokončení 

jsem začala mnohem víc spolupracovat s Ondrou 
klymčiwem. V prosinci 2016 jsme spolu i absolvo-
vali jeho předdakarské soustředění v Řecku. Roz-
hodně mu nestačím, ale přece jen je to rallyový 
trénink. Já si ho vážím, protože jemu samozřejmě 
pomáhá, když vezme na Dakar někoho s sebou, je 
to pro něj uhrazená část nákladů, může na tom 
teoreticky něco vydělat, ale on to takhle nikdy 
neměl. Hodně moc mi pomáhá s trénováním 

GABRIELA NOVOTNá – PRVNí 
ČEŠKA NA DAKARU
Jmenuji se Gabriela Novotná, je mi 28 let, civilním povoláním jsem tlumočnice a lektorka anglič-
tiny a francouzštiny a úspěšným výsledkem na Afriquia Merzouga Rally jsem se kvalifikovala na 
Rally Dakar 2018. Pojedu tedy tento závod jako první Češka vůbec, a to v asi nejobtížnější kate-
gorii, tedy na motorce. Podporu na tomto závodě mám zajištěnou od klymčiw racing teamu.

když si něco opravdu přeješ, celý vesmír se spojí, abys 
svého přání dosáhl.

a hlavně se mi líbí jeho přístup: „Já tě tam vezmu 
s čistým svědomím v momentě, kdy si budu jistej, 
že to můžeš dojet a budeš dojíždět rozumně, aby 
tě pět minut po startu nepředjížděly auta a kami-
ony, protože to si neužiješ a je to nebezpečný.“ Ale 
občas jsou to teda nervy, myslím, že pro oba. 
Letošní rok byl ve znamení systematické přípravy 
a kvalifikačních závodů na Dakar. Nejdůležitějším 
závodem byla z tohoto pohledu Merzouga Rally 
v Maroku. Je to jeden ze závodů Dakar Series, tedy 
závod organizovaný přímo ASO (stejnou organi-
zací, která pořádá Dakar) za užití stejných navigač-
ních přístrojů a tak podobně. Merzouga Rally byla 
moje první zkušenost s takhle velkým závodem, 
s tímhle typem navigace (doposud jsem si vysta-
čila jen s roadbookem a tripmasterem) a také 
první pořádná zkušenost s jízdou v dunách. 
Musím říct, že přes počáteční obavy jsem si písek 
a poušť vůbec úplně zamilovala! Měla jsem tam 
dokonce i jeden z nejsilnějších zážitků v životě, 
kdy jsem jela jako poslední jezdec poslední část 
maratónské etapy (ostatní za mnou už poslali 

z druhé tancovačky do bivouacu po silnici a zby-
tek etapy byl kvůli počasí zrušen). Jela jsem úplně 
sama pouští, velkou část na azimut, částečně 
v  písečné bouři, všechny stopy byly smazané 
a věděla jsem, že je to na mně, že za mnou nikdo 
nejede. To jsou situace, kdy se člověk dostane sám 
k sobě, a vlastně to pro mě poušť symbolizuje.
Následovaly závody Hellas Rally Raid a Serres 
Rally. Oba přinesly množství nových zkušeností – 
některé tedy získané celkem bolavě… Ale to vše 
se na Dakaru zúročí.
Pro podzim jsme spojili přípravu s Ondrou 
klymčiwem tak, abych byla opravdu co nejlépe 
připravená. Přestoupila jsem k Ivanovi Svědíkovi, 
jeho kondičnímu trenérovi, a společně absolvu-
jeme také téměř 2 měsíce na tréninkových kem-
pech v Řecku. Co do psychické a koncentrační 
části tréninku jsem začala spolupracovat s Maria-
nem Jelínkem. 
Na Nový rok, tedy 1. 1., odlétáme do Limy, následuje 
převzetí techniky, technické přejímky atd. a 6. 1. star-
tujeme Dakar 2018. Cílem je dojet a dojet se ctí!

Motocykl: 
Můj závodní speciál je postavený z endurové 
Husqvarny fE450. Rally Replica je totiž na mě moc 
těžká, a jak má delší rozvor, tak i těžko ovladatelná 
v těžším terénu. To by bylo trápení. Je sice stavěná 
na to, aby vydržela ten nápor, který na rally 
dostává, a na rychlých pistách se to nedá srovnat, 
ale svoji endurovku třeba desetkrát po sobě 
zvednu, když je potřeba. I tak je jí kus. Má velkou 
nádrž (24 l), aby splnila předepsaný dojezd, kokpit 
s navigačními přístroji, šusplech pod motor, kam 
se vejdou 3 litry vody, na ocase iritrack a vůbec po 
sobě navěšené všechny předepsané věci. Dále 
jiný podvozek, větší kotouče, jinou zadní brzdu 
a různé další drobnosti.

Koníčky: 
Mám ráda hudbu – jak aktivně, tak pasivně na 
koncertech a tak. Taky hrozně ráda cestuju, ale 
na to teď, bohužel, vůbec není prostor. A ráda 
čtu. A jím, to nesmím zapomenout. Jsem docela 
požitkář. 

eLit 
podporuje
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DVA RůZNé SVěTy NěKOLIKATUNOVýCH 
MONSTER
Svět rychlých kol, to nejsou jen osobní automobily a motocykly. Patří do něj totiž i těžká 
a rychlá monstra, závodní trucky. Tahače přitom nesoupeří jen na evropských tratích, 
doslova závodní orgie mají v Brazílii.

Zatímco nákladním automobilům jsou 
vyhrazené dálkové rallye, tahače pomě-

řují své síly na okruzích. Tato několikatunová 
monstra přitom neumějí zastavit tak rychle 
jako osobní vozy, rychlostí ale dosahují vyso-
kých. Hmotnost přináší jisté problémy i pořa-
datelům. Ne každý závodní okruh je vhodný 
pro klání trucků, protože požadavky na úni-
kové zóny a kačírky jsou zde vysoké. Okolo 
trati tak musí být dostatek prostoru.
Asfaltový povrch navíc dostává pořádně 
zabrat, když se po něm prohání celé startovní 
pole tahačů, jejich řidiči brzdí v podobných 
místech a stejně tak akcelerují. Zejména na 
začátku závodu se tak navíc může dít ve sku-
pinkách, což způsobuje výrazné místní namá-
hání trati (například závodní truck velice 
úspěšné české stáje Buggyra má hmotnost 
5 350 kg). Na okruzích, kde se závody trucků 
konají, se tak často mění asfaltový povrch, 
a  to samozřejmě výrazně zatěžuje rozpočet 
provozovatele okruhu. Výjimkou není ani 
závodní okruh v Mostě. Evropský šampionát 

tahačů má přitom na severu Čech skutečně 
dlouhou tradici a každoročně přiláká tisíce 
fanoušků z nejrůznějších koutů Evropy. To je 
přirozeně ekonomický přínos pro celý region 
a díky prestiži tohoto podniku i skvělá 
reklama pro Českou republiku.

Výrazná česká stopa
kolotoč seriálu Mistrovství Evropy trucků přilá-
kal nejen českou stáj Buggyra, ale i několik čes-
kých pilotů. V minulosti za volant okruhového 
trucku usedl třeba zpěvák Daniel Landa nebo 
Martin koloc, Jiří Moskal, Bohumil křesťan, Sta-
nislav Matějovský a další. Jedním z  nich je 
i  legendární františek Vojtíšek, přezdívaný 
„frankie“. Ten dosáhl svých největších úspě-
chů v letech 1989 a 1990 s vozem LIAZ (2. místo 
celkově v evropském šampionátu), později ale 
byla jeho kariéra spjata s Renaultem.
Stanislav Matějovský zvítězil v roce 2001 ve 
skupině Race Truck B s Tatrou, Martin koloc 
v letech 1995 a 1996 se SISU ve skupině Race 
Truck a kromě toho nasbíral i druhá a třetí 

místa celkově. David Vršecký sbírá úspěchy ve 
službách české Buggyry dodnes. Jeho největ-
ším úspěchem byl zisk titulu mistra Evropy 
v letech 2008 a 2009. Titul evropského šampi-
ona letos jen těsně unikl dalšímu pilotovi ve 
službách stáje Buggyra, jímž je Adam Lacko.
Úspěchy českých jezdců jsou tedy v evrop-
ském šampionátu trucků naprosto nepře-
hlédnutelné. Dříve tolik úspěšnou českou 
značku LIAZ v seriálu po jejím prakticky 
zániku (značku vlastní Martin Macík, jeho 
aktivity ale nejsou spojeny s výrobou kami-
onů či okruhovým sportem, směřují výhradně 
k dálkovým rallye a legendární Rallye Dakar) 
nahradila soukromá česká stáj Buggyra, která 
čile sbírá věnce. Česká republika tedy pokra-
čuje v tradici.

Evropa klade důraz na bezpečnost
Závody kamionů mají v Evropě přísná pravi-
dla, která určuje Mezinárodní automobilová 
federace (fIA). Tato pravidla kromě jiného při-
kazují používat elektronický omezovač 

rychlosti nastavený na 160 km/h. V praxi se 
tedy žádný z trucků nesmí po okruhu pohy-
bovat rychleji! Je tedy mimořádně důležitá 
akcelerace, brzdění a především schopnost 
jezdce volit v dané situaci tu nejlepší jízdní 
stopu. To samozřejmě při ataku soupeřů není 
nic snadného. Na druhou stranu, závody 
mohou být i pěkně nudné, pokud se tahače 
seřadí bez většího vzrušení v první zatáčce 
a  pak celý závod odkrouží v jedné dlouhé 
řadě, přitom výkonu mají na rozdávání.
Například truck české stáje Buggyra pohání 

turbodmychadlem přeplňovaný šestiválec 
Gyrtech o objemu 12,5 litru a výkonu 1 050 
koní. Jeho největší točivý moment činí 
5 500 Nm! Silný motor spolupracuje s manu-
ální šestnáctistupňovou převodovkou Zf. 
Pohonné ústrojí ale může tahač rozparádit 
jen do již zmiňovaných 160 kilometrů za 
hodinu. To v Jižní Americe je situace jiná.

Formula Truck aneb několik tun 
adrenalinu
Skutečná nálož vzrušení je brazilská série 

formula Truck. Pokud si myslíte, že národním 
sportem nejlidnatějšího státu Jižní Ameriky 
je fotbal, pak jděte na tamní závody trucků, 
které mají mezi domácím publikem obrov-
skou popularitu. Na každý závod zde chodí 
40 000 až 50 000 diváků! Budete překvapeni! 
Budete ohromeni! Doslova si sednete na 
zadek, a to nejen z davů na tribunách a atmo-
sféry, ale i z toho, co se děje na trati. V Brazí-
lii totiž omezovač rychlosti neřeší a navíc 
jezdí s lehčími trucky, které mají uzavřený 
diferenciál, a tak se obě zadní kola točí 
stejně! Brazilské závodní trucky si to rozdá-
vají i v rychlostech přes 220 km/h, a to už 
s bezpečností mnoho společného nemá.
Nejhorší nehodou je několik let staré selhání 
brzd jednoho z trucků a následná kolize se 
soupeřem, po níž byla kabina jednoho z vozů 
zcela oddělena od podvozku. Přitom brzdy 
jsou chlazeny vodou a té se v průměru za 
závod spotřebuje neuvěřitelných 200 litrů. 
Brazilské trucky jsou oproti evropským nejen 
lehčí, ale i výkonnější a pohybují se vyšší 
rychlostí, proto taková spotřeba vody na 
chlazení brzd.
Jako příklad si můžeme vzít tahač MAN TGX 
z  roku 2014, jehož šestiválcový motor 
o  objemu 12,4 litru produkuje výkon 1 220 
koní a disponuje maximálním točivým 
momentem 3 378 Nm. To vše při hmotnosti 
4  300 kg. Vzpomínáte, jaké parametry má 
truck stáje Buggyra pro evropský šampio-
nát? Je to 5 500 Nm, avšak při výkonu „jen“ 
1 050 koní a hmotnosti 5 500 kg! Převodovka 
je i v případě MANu šestnáctistupňová Zf. 
Pneumatiky se v Brazílii používají sériové, 
avšak zbavené vzorku! Jsou tedy hladké.
Odlišná přitom není jen technika, ale i způ-
sob jízdy, který se odvíjí od použití uzavře-
ného diferenciálu. Zatáčky jezdci jezdí běžně 
v řízeném smyku, což samozřejmě oceňují 
tribuny plné fanoušků. Piloti to ale nedělají 
pro jejich pobavení, eliminují tak totiž nedo-
táčivost. Na pohled u brazilských závodních 
tahačů zaujme i velký spoiler umístěný na 
kabině a zvyšující přítlak ve vyšších 
rychlostech.
Brazilci se zkrátka umějí bavit, a to nejen na 
fotbale. formula Truck je zde považována za 
národní motoristický sport a těžko se této 
sérii může v očích domácího publika něco 
rovnat. I proto do startů investují týmy 
nemalé prostředky. Přestože mají pneuma-
tiky, naftu (spotřebují asi 90 litrů za závod) 
a  startovné zdarma, rozpočet týmu na 
sezonu se pohybuje v rozmezí 450 000 až 
500 000 dolarů. Na brazilských tratích se pro-
hánějí tahače značek Mercedes-Benz, Scania, 
Volvo, ford, MAN a také Volkswagen. Pod 
logem VW ale startují MANy. MAN totiž patří 
do koncernu Volkswagen a ten si tímto způ-
sobem zajišťuje propagaci pro své užitkové 
vozy.
Pokud se tedy vydáte do Brazílie třeba na 
dovolenou, vzpomeňte si na adrenalinovou 
podívanou jménem formula Truck. Můžete 
si tak okořenit dovolenou zajímavým zážit-
kem, jaký vám evropský šampionát tahačů 
nenabídne. 

1. Formula Truck to je mimořádná dávka adrenalinu, kterou brazilské publikum doslova miluje. Souboje 
v rychlostech okolo 220 km/h jsou fascinující!  2. Brazilské trucky nemají omezovač rychlosti a naopak 
disponují uzavřeným diferenciálem a velkým křídlem na střeše kabiny.  3. Evropské trucky brzdí omezo-
vač rychlosti nastavený na 160 km/h a jejich motory mají nižší výkon než u brazilských závodních 
tahačů.
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Cílem Covindu je 
spokojený zákazník!

Covind je na trhu vždy o krok napřed, v roce 2017 
jsme rozšířili nabídku o 320 položek, a tím máme kompletní sortiment 

pro vozidla splňující emisní normu EURO 6.  

Prioritou naší společnosti je vysoká úroveň kvality. Náš tým kontroluje každý krok vývojového a
výrobního procesu od studie proveditelnosti přes samotný vývoj, až po finální produkci. 

S potěšením vám představujeme letošní novinky. Rozšiřujeme již tak širokou nabídku o další
skupinu moderních a kvalitních karosářských dílů. Díly firmy Covind splňují podmínky výrobců

vozidel, a jsou tudíž plně zaměnitelné s originálními díly.

Vyzkoušejte si vysokou kvalitu našich nových produktů pro vozidla EURO 6!

D I S T R I B U T E D B Y E L I T
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Přehled pístů na TSI/TFSI motory 
Škoda, VW, Audi, Seat

1,4 TSI/TFSI motory CAXA CAXC CMSA CMSB CNVA

ET PM004800
Ø 76,51mm, čep 19x52mm, kroužky 1,2–1,2–2,0mm
Dostupné výbrusy: PM004825 (+0,25mm)

1,8TSi motory BYT BZB CEAA CABA CGYA

ET PM006000
Ø 82,51mm, čep 21x53mm, kroužky 1,2 -1,5–2,0mm
Dostupné výbrusy: ET PM006025 (+0,25mm),
ET PM006050 (+0,50mm)

2,0TFSI  motory CBFA CFPA CCZA CJKA CJKB
ET PM006400
Ø 82,51mm, čep 23x53mm, kroužky 1,2 -1,2–2,0mm
Dostupné výbrusy: ET PM006450 (+0,50mm)

1,4 TSI 16V motory CAVA CAVE CTHA CTHE CTKA

ET PM004900
Ø 76,51mm, čep 19x54mm, kroužky 1,2 -1,5–2,0mm
Dostupné výbrusy: ET PM004950 (+0,50mm)

2,0TFSi motory CCZA CCZB CCZC CADA 

ET PM006300
Ø 82,51mm, čep 21x56mm, kroužky 1,2 -1,5–2,0mm
Dostupné výbrusy: ET PM006325 (+0,25mm),
ET PM006350 (+0,50mm)

1,8TSi motory CDAA CDAB CDHA CDHB

ET PM006100
Ø 82,51mm, čep 23x51mm, kroužky 1,2 -1,2–2,0mm
Dostupné výbrusy: ET PM006150 (+0,50mm)

1,2TSI motory CBZA CBZB CBZC

ET PM006600
Ø 71,00mm, čep 19x42mm, kroužky 1,2 -1,2–2,0mm
Dostupné výbrusy: ET PM006625 (+0,25mm), ET PM006650 
(+0,50mm)

Praktická informace pro záměnnost pístů PM0060 / PM0061 pro motory CDAA: dříve byly do nových vozů in-
stalovány písty s čepem 21mm. Později byla provedena výrobní úprava a motory se osazovaly písty se silnějšími 
čepy 23mm. Pokud si nyní objednáte píst v OE, dodají píst s čepem 23mm s poznámkou, že pokud bude originálně 
osazený píst obsahovat čep 21mm, je potřeba vyměnit také ojnici. Tento krok opravu radikálně prodražuje, proto 
mechanici často preferují použití verze pístu s čepem 21mm (pokud je původní píst také s 21mm čepem)
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Praktická informace pro záměnnost pístů PM0063 / PM0064 pro motory CCZA: dříve byly do nových vozů in-
stalovány písty s čepem 21mm. Později byla provedena výrobní úprava a motory se osazovaly písty se silnějšími 
čepy 23mm. Pokud si nyní objednáte píst v OE, dodají píst s čepem 23mm s poznámkou, že pokud bude originálně 
osazený píst obsahovat čep 21mm, je potřeba vyměnit také ojnici. Tento krok opravu radikálně prodražuje, proto 
mechanici často preferují použití verze pístu s čepem 21mm (pokud je původní píst také s 21mm čepem)
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