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Vážení čtenáři, zákazníci 
a obchodní partneři,

jsem rád, že se opět setkáváme, a to u našeho 
prvního letošního čísla ELIT magazínu. Věřím, 
že články, které jsme pro Vás připravili, budete 
považovat za zajímavé a užitečné. Případné 
dotazy s Vámi rádi proberou naši prodejní 
poradci.

V lednu jste měli možnost s námi sledovat počí-
nání první Češky na Dakaru, Gabriely Novotné. 
Nyní Vám přinášíme unikátní rozhovor s Gabrie-
lou včetně poměrně zajímavých informací 
z  rally. Podrobnosti už Vám ale vyzrazovat 
nebudu. Najdete je přímo v článku. S Dakarem 
tím ale nekončíme. Připravili jsme i článek roze-
bírající kvalitu a náročnost letošního Dakaru. 

V právní poradně jsme se zaměřili na téma, 
které teď hýbe celou Evropou, a to je zpraco-
vání osobních údajů. Tyto informace se Vám 
určitě budou hodit při úpravách Vašeho řešení 
na zpracování osobních údajů. 

A rád bych Vás také pozval na druhý ročník naší  
elitní ROADSHOW. V minulém roce jste si mohli 
přímo na místě vyzkoušet celou řadu produktů 
z vybavení servisů. I letos si je budete moci na 
vlastní kůži vyzkoušet. Opět se uvidíme na čtr-
nácti místech po celé České republice, a pro-
tože se chceme dostat co nejblíže k Vám, tak 
jsme nevolili pouze větší města. 

Děkuji Vám za zájem o náš magazín a těším se 
na brzké setkání třeba na blížící se 
ROADSHOW. 

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

Pište na adresu magazin@elit.cz
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JAK NA ZPRACOVáNí OSOBNíCH 
ÚDAJů PODLE NOVé PRáVNí ÚPRAVy
V posledním loňském čísle ELIT magazínu, č. 3/2017, jsme se na základě dotazu stručně 
zmínili o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016, o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. Z anglického názvu General Data Protection Regulation 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 fyzických osob. Toto nařízení nabývá účin-
nosti 25. května 2018, což znamená, že všichni, jichž se různé povinnosti podle GDPR 
týkají, již na ně musí být připraveni. 

Zeptejte se 
v ELITU

pište na
magazin@elit.cz

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

Je třeba připomenout, že osobní údaje má 
každá fyzická osoba, člověk. Z pohledu pod-

nikání se tak GDPR týká vztahů mezi podnika-
telem a spotřebitelem, tedy zákazníkem, 
který není podnikatel nebo si neobjednává 
službu pro účely podnikání. GDPR rovněž 
chrání osobní údaje podnikatelů – fyzických 

osob, členů statutárních orgánů podnikatelských 
subjektů a rovněž působí ve vztazích mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli.

Osobním údajem se rozumí taková informace, 
která umožňuje jednoznačně identifikovat kon-
krétního člověka – nositele údajů. Pro tuto osobu 

používá GDPR označení subjekt. Osobním úda-
jem je tedy jméno, příjmení, rodné číslo, ale i iden-
tifikační číslo podnikatele – fyzické osoby – nebo 
daňové identifikační číslo. Některé osobní údaje 
jsou označovány za citlivé. V podnikatelské praxi 
jsou to zejména údaje o zdravotním stavu, které 
zaměstnavatel zjistí o zaměstnanci na základě 

povinné lékařské prohlídky, nebo výpis z rejstříku 
trestů. Podnikatel, který osobní údaje shromaž-
ďuje a případně sám zpracovává, se nazývá 
správce údajů. Pokud údaje předává k další čin-
nosti, například externí účetní firmě, tato firma je 
zpracovatel. GDPR významně rozlišuje mezi růz-
nými správci a zpracovateli, avšak nikoli podle 
toho, zda jde o podnikatele – fyzickou osobu –, 
nebo firmu – právnickou osobu. Všichni zpracova-
telé mají povinnosti podle toho, jaké údaje zpra-
covávají, za jakým účelem, a také podle toho, kolik 
mají zaměstnanců. Základem správného zave-
dení požadavků GDPR, a tím zajištění právní 
ochrany jak zpracovatele, tak nositele údajů, je 
právní důvod pro shromáždění a zpracování 
osobních údajů. První tři důvody jsou pro podni-
katele základní: 

První důvod zpracování se vztahuje zejména na 
různé marketingové a propagační akce, oslovování 
klientů cílenými dopisy či e-maily nebo při uzaví-
rání smluv či objednávání prostřednictvím 
e-shopů. V případě, že podnikatel zvolí možnost 
objednávky přes e-shop, je nutné dát si pozor na 
přednastavené formuláře, kde už je předem zaškrt-
nutý souhlas s poskytnutím a následným zpraco-
váním osobních údajů. Tento postup nebude 
podle GDPR možný, protože souhlas se zpracová-
ním osobních údajů musí být svobodný a kvalifiko-
vaný. Zákazník tedy musí vědět, za jakým účelem 
své údaje poskytuje. Není také možné, aby nepo-
skytnutí údajů, v případě čistě obchodních vztahů, 
způsobilo spotřebiteli újmu. Samozřejmě to je 
třeba vždy vyložit s ohledem na konkrétní situaci. 
Zákazník, který v e-shopu objednává zboží na 
dobírku s dodáním do místa bydliště a neposkytne 
svou adresu, nemůže očekávat, že prodejce bude 
schopen objednávku zajistit. Případem nadbyteč-
ného osobního údaje by bylo datum narození 
zákazníka. Objednávky náhradních dílů či oprav 
v  rámci servisní činnosti pak musí obsahovat 
takové údaje, které jsou nezbytné nejen pro spl-
nění zakázky, tedy druhý důvod shromažďování 
osobních údajů, ale také proto, aby bylo možné 
splnit další právní povinnosti. Takovou právní 
povinností a třetím důvodem zpracovávání osob-
ních údajů je například kontrolní hlášení plátce 
DPH. Je proto nezbytné zaznamenat u objedna-
tele, který je podnikající fyzickou osobou, nejen 
jméno, příjmení, místo podnikání, ale také IČ a DIČ. 

Významnou součástí ochrany osobních údajů 
fyzických osob je také právo subjektu na infor-
maci, jaké osobní údaje o nich správce vede a rov-
něž možnost žádat opravu údajů či jejich vymazání 
v případech, kdy již není třeba údaj pro další zpra-
cování. Tato otázka však v praxi bude velmi složitá, 
protože i po ukončení smluvního vztahu a splnění 

všech závazků je nutné uchovávat příslušné údaje 
pro účely účetní, daňové evidence, nebo z důvodu 
povinnosti archivovat dokumenty obchodních 
korporací. 

Ještě složitější je otázka ochrany osobních údajů 
ve vztazích zaměstnanec–zaměstnavatel. 
Nástup do zaměstnání je samozřejmě spojen 
s  povinnostmi obou stran nejen v pracovním 
právu, ale především při odvodech do veřejných 
rozpočtů, jako jsou daně nebo sociální a zdravotní 
pojištění. Zaměstnavatel proto zpracovává velké 
množství osobních údajů a u některých zaměst-
nanců i údaje citlivé. Pokud je práce náročná na 
pozornost a fyzickou kondici, musí se zaměstnanec 
pravidelně podrobit lékařské prohlídce. Většinou 
zaměstnavatelé rovněž vyžadují, minimálně 
u zaměstnanců, kteří pracují s penězi nebo jinými 
majetkovými hodnotami, také výpis z rejstříku 
trestů. Zaměstnanec musí udělit souhlas se zpraco-
váním těch osobních údajů, které výslovně nevy-
žadují zákony. Podle GDPR již nebude dostačující 
obecný souhlas v pracovní smlouvě, ale je třeba 
výše uvedený informovaný svobodný souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely. 
Správce i zpracovatel údajů odpovídají také za to, 
že přijmou taková technická opatření, aby se 
k osobním údajům nedostala nepovolaná osoba. 
Rovněž je nutné vést přesné záznamy o tom, kdo 
s  osobními údaji pracoval a  za jakým účelem. Ti 
zaměstnavatelé, kteří umožňují práci z domova 
nebo na vlastních zařízeních zaměstnance, napří-
klad notebooku, musí zabezpečit, aby se osobní 
údaje nešířily nekontrolovaně nebo se k nim nedo-
stala nepovolaná osoba, například člen rodiny 
zaměstnance.

Při úvaze o opatřeních, jak zavést GDPR v kon-
krétní firmě, je v první fázi vhodné, aby podni-
katelé konzultovali s dodavateli informačních 
technologií využívaných pro práci, jakým způso-
bem zabezpečit osobní a citlivá data.

Doporučuji též provést právně-bezpeč-
nostní prověrku rizikových míst. Na tom se 
mohou velmi dobře podílet sami zaměst-
nanci a určit procesy ve firmě, které vidí jako 
riziko pro ochranu osobních údajů jak ve 
vztahu k zákazníkům, tak ve vztahu 
zaměstnanec–zaměstnavatel. 

Nezbytným opatřením je také pravidelné pro-
školování v bezpečnosti práce s osobními a cit-
livými údaji. Pokud má firma více než 250 
zaměstnanců nebo zpracovává velké množství 
osobních údajů či pravidelně monitoruje sub-
jekty-zákazníky a jejich činnost, např. četnost 
návštěv firemního webu nebo e-shopu, a pou-
žívá k tomu osobní údaje, musí jmenovat pově-
řence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec 
by měl mít znalosti jak z oboru práva, tak infor-
mačních technologií. Ten pak odpovídá ve firmě 
za bezpečnost a zákonnost nakládání s osob-
ními údaji. 

Rizikem pro podnikatele, kteří nejsou schopni 
zkontrolovat a zabezpečit osobní údaje zpraco-
vávané při své činnosti, je, že mohou narazit na 
neseriózní poskytovatele tzv. auditů v oblasti 
GDPR. Proto je vhodné využít v první fázi výše 
zmíněných vlastních zdrojů a také informací 
dostupných například na webu Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

Doporučení při zavádění ochrany dat dle GDPR 
–  Určit ve spolupráci se správcem sítě a zaměstnanci riziková místa v ochraně osob-

ních údajů.– pověřit osobu odpovědnou za vedení, správu a monitorování dodr-
žování GDpR.– Aktualizovat vnitřní směrnice a opatření s ohledem na ochranu 
osobních údajů. 

–  proškolit zaměstnance a další spolupracující osoby. 
–  Konzultovat s právníkem aktualizaci smluvních vzorů, objednávek a webových 

stránek.– provést kontrolu a dle potřeby obnovit souhlasy se zpracováním osob-
ních údajů.

Právní důvody zpracování osobních údajů
–  Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů.
–  Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých 

před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
–  Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
–  Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.– Zpracování je nezbytné pro splnění 

úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.– Zpracování je nezbytné pro účely opráv-
něných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
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ELIT MOTO – NOVINKy 2018
Pro začátek sezóny 2018 jsme připravili další zajímavé novinky, které obohatí naši stáva-
jící nabídku.

MOtO

ySS Suspension
Do sortimentu jsme zařadili nabídku zad-
ních tlumičů od thajského výrobce ySS. 
firma ySS je na trhu od roku 1983 a za tu 
dobu se stihla zařadit mezi přední výrobce 
tlumičů pro motocykly, skútry i čtyřkolky 
nejen v Asii, ale postupně v celém světě. 
V programu tohoto výrobce nejsou jen zadní 
tlumiče, ale i kompletní přední systémy 
odpružení nebo tlumiče řízení. firma má 
certifikáty kvality QS9000, ISO9002 a ISO/TS 
16949 a výrobky splňují ty nejpřísnější poža-
davky kvality. 
Naši nabídku tvoří zatím pouze zadní tlu-
miče, a to buď hydraulické, nebo plynové 
s nastavením předpětí pružiny. U některých 
tlumičů je možnost nastavení délky, kom-
prese nebo odskoku. Tlumiče ySS vylepší 
jízdní vlastnosti vašeho motocyklu a jsou 
vhodnou náhradou za originální díl. 
V eCatu je naleznete u jednotlivých typů 
motocyklů – Technika podvozku.

Adige
Nabídku spojkových sad rozšířil italský 
výrobce Adige, který se zabývá výrobou 
spojkových komponentů již od roku 1958. 
firma splňuje certif ikáty kvality UNI EN ISO 
9001:2000, UNI EN ISO14001:2004. Sorti-
ment spojkových sad je určen jak pro sil-
niční a offroadové motocykly, tak i čtyř-
kolky a skútry. Sady se skládají z přesného 
počtu spojkových lamel pro daný typ 
motocyklu, některé kompletní sady obsa-
hují lamely, spojkové plechy a pružiny. 
Adige má v nabídce speciální kluzné 
spojky vlastní výroby označované jako 
APTC. Tyto spojkové komplety zabraňují 
blokování zadního kola při podřazování 
a jsou určené jako náhrada originální stan-
dardní spojky. 
Naši stávající nabídku jsme rozšířili o chy-
bějící spojkové sady především pro italské 
motocykly, jako je Ducati a Aprilia. V eCatu 
je standardně naleznete v sekci Spojka.

Motoprofessional
Od německého dodavatele je nyní k dispozici 
omezená nabídka aftermarketových chladičů 
vody nebo oleje. Chladiče jsou vhodnou 
náhradou za originální díl. Nabídka, která se 
bude postupně rozšiřovat, se týká pouze ome-
zeného počtu motocyklů.
Umístění v eCatu: Chlazení – Chladič

ATHENA
Nabídka italského výrobce se rozšířila o těs-
nění generátoru pro vybrané typy motocyklů. 
Umístění v eCatu: Chlazení – Chladič

ECat – novinka
V univerzálních motocyklových dílech lze 
nově dohledat univerzální i aftermarketové 
spínače pro brzdové/spojkové páčky a trhací 
vypínače různých barevných provedení.
Umístění v eCatu: Univerzální díly moto 
– Spínače 
 

NOVINKA ECATU – SNADNé HLEDáNí 
SILENTBLOKů U VíCEPRVKOVýCH 
ZAVěŠENí
Každý z vás už někdy hledal silentbloky ramen víceprvkového zavěšení Škody Octavia II. 
generace a je jedno, v jakém katalogu distributora. I pro zkušeného mechanika to je, 
v případě víceprvkového zavěšení, prekérní situace s velkým rizikem chyby špatně iden-
tifikovaného dílu. Téměř všechny silentbloky všech 4 ramen totiž vypadají podobně 
a ani popisy zboží vám situaci moc neulehčí, ačkoliv jsou správně. Co s tím? Od jara letoš-
ního roku pro vás máme geniální řešení. Interaktivní obrázek s „živým“ vyobrazením 
všech dílů, na které stačí jen kliknout.

Princip funkce je jednoduchý – díky inter-
aktivnímu obrázku si vyberete přesně to 

uložení, které potřebujete. Jedná se o obdob-
nou funkcionalitu, kterou již znáte z výfuko-
vého systému či dílů karoserií nákladních 
automobilů. Postup si vysvětlíme na následu-
jících řádcích na případu Škody Octavia II. 
generace. 

Na začátek je důležité říci, že možnost výběru 
uložení pomocí interaktivního zobrazení 
bude nejprve nabízena na nejrozšířenější 
aplikace automobilů s víceprvkovou zadní 
nápravou. Typicky se tedy jedná o automo-
bily Škoda Octavia I/II/III, Superb II, VW Golf 
IV/V/VI, Passat VI/CC, Audi A3 I/II/III, ford 
focus II/III, Mondeo IV a další. Průběžně 
budeme samozřejmě přidávat další aplikace 
i s jinými typy náprav.

Nyní k samotnému postupu a funkci grafic-
kého zobrazení zavěšení. Nejprve je nutné si 
vybrat požadovaný automobil – v našem pří-
padě tedy Škoda Octavia II. Poté si ve stromu 
v levé části eCatu vybereme možnost Zavě-
šení nápravy / Vedení kol, případně v této 
záložce klikneme na možnost Grafické zob-
razení zavěšení – DOPORUČUJEME. Poté se 
nám zobrazí interaktivní obrázek celého pod-
vozku a stručný manuál, jak grafické zobra-
zení používat.

Grafické zobrazení je možné používat dvěma 
způsoby. První způsob je pouze informativní. 
Kurzorem myši najedeme na vybrané uložení 
a zobrazí se veškeré silentbloky, které je 
možné na dané pozici použít (viz obrázek 3). 
Z obrázku je patrné, že pro uložení zadního 
ramene na pozici č. 8 je možné vybrat z pěti 
variant, a to od výrobců Lemförder, SWAG, 
POWERfLEX či Starline.

Druhým způsobem, jak lze grafické zobrazení 
použít, je rozkliknutí dané pozice. Obdobně 
jako v předchozí situaci najedeme na požado-
vanou pozici a kliknutím levého tlačítka myši 
se nám zobrazí veškeré dostupné uložení pod 
grafickým zobrazením s informací 

o dostupnosti, ceně a základním popisem (viz 
obrázek 4).

Stále je samozřejmě možné, v případě, že se 
vám s grafickým zobrazením bude pracovat 

špatně, přepnout na standardní zobrazení. 
Tuto možnost lze zvolit v horní části eCatu. Při 
této volbě se vám zobrazí veškeré dostupné 
uložení pro daný automobil bez ohledu na 
zvolenou pozici. 

1
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1. Možnost grafického zobrazení ve stromu eCatu  2. Grafické zobrazení zavěšení

3. Možnosti uložení na pozici č. 8  4. Možnosti uložení na pozici 8
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UFI FILTERS VyRáBí INOVATIVNí NAFTOVý 
FILTR PRO NEJNOVěJŠí VW CRAFTER
Vysoce účinný naftový filtr, dostupný ve dvou verzích, které zvládnou rozdíly v palivech 
dostupných na různých trzích. Laserem svařované řešení „plug-and-play“ v hliníkovém 
obalu k zajištění optimální těsnosti. Dostupný jako první v aftermarketu během něko-
lika měsíců.

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, kabino-
vých a hydraulických filtrů pro automobilový průmysl, přičemž spolupracuje téměř se všemi výrobci osobních vozidel, motocyklů, ale i užitko-
vých, 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 ital-
ských společností identifikovalo UFI růstové příležitosti na Dálném východě. Dnes má UFI FILteRs 15 výrobních závodů (mj. v Ostravě) a zaměst-
nává kolem 4 000 lidí ve 12 zemích. v jeho výzkumných laboratořích (Innovation Center) v Itálii a Číně pracuje 180 inženýrů a UFI drží 114 světo-
vých patentů. jakožto společnost zaměřená na výzkum a inovace investuje UFI každoročně přes 5 % svých příjmů do výzkumu a vývoje. 

UfI fILTERS, světový lídr v technologii fil-
trace kapalin, pokračuje ve svém partner-

ství se skupinou Volkswagen, když vyrábí 
vysoce účinný naftový filtr pro evropský „Van of 
the year 2017“ (dodávka roku 2017), VW Crafter 
2.0 TDI Euro 6. filtr je dostupný pro všechny 
aktuální výkonové verze motoru, tj. 75 kW, 
103 kW a 130 kW.

UfI pro nový Crafter vyvinulo dva různé typy 
naftového filtru. Zatímco dva obaly filtru jsou si 
velmi podobné, filtrační vložky uvnitř se liší jak 
filtračním materiálem, tak rozměry. Dvě 
dostupné verze mají zvládat výrazné rozdíly 
v kvalitě nafty na různých trzích, kde se Crafter 
prodává.

Pro trhy, kde se prodává ne příliš kvalitní nafta 
nebo nafta obsahující vysoký podíl biosložky, je 
filtr vybaven plně syntetickým 3stupňovým filt-
račním materiálem. První dva stupně jsou stla-
čené a skládané. První stupeň pak funguje jako 
bariéra proti vodě a částicím nečistot a  druhý 
stupeň – jemná filtrační vrstva – podporuje koa-
lescenci vody (spojování kapek emulgované 
látky do spojité fáze vlivem molekulární přitažli-
vosti). Díky tomuto principu se z částic vody, roz-
ptýlených v emulzi nafty, stávají větší kapky, 
které jsou následně z nafty odloučeny a padají 
do dna filtru. Třetí stupeň filtrace je tvořen 
vysoce účinnou hydrofobní sítí, schopnou 
zachytit jakékoliv zbytky vody v naftě. filtr UfI se 
také vyznačuje senzorem přítomnosti vody 
a  patentovaným systémem pro vypouštění 
vody, integrovaným ve filtrační vložce. Účinnost 
filtrace je 96 % pro částice 4 μm a větší. Schop-
nost odloučení vody je větší než 93 %, i pro podíl 
bionafty až do „B30“ (30 % bionafty). 

Pro trhy, kde se prodává kvalitní nafta nebo nafta 
s nízkým podílem biosložky, je filtr vybaven sklá-
daným papírovým filtračním materiálem. Ten 
nabízí zde podobnou účinnost filtrace, tj. 96 % 
pro částice 4 μm a větší. 

Rozhodnutí výrobce umístit filtr hned za 
přední světlomet nového Crafteru inspirovalo 
UfI fILTERS k vývoji řešení „plug-and-play“, 
které usnadňuje jak prvotní instalaci v továrně, 
tak i následné kroky související s pravidelnou 
údržbou. K zajištění optimální odolnosti proti 
vibracím, vysokým teplotám a mechanickému 
namáhání je obal filtru vyroben z extrudova-
ného hliníku použitím svařování laserem. Toto 
řešení je výsledkem extenzivní práce výzkum-
ného a vývojového oddělení UfI fILTERS.

„Jsem obzvláště pyšný, že dodáváme tato 
řešení pro Volkswagen, se kterým máme silné 
dlouholeté partnerství,“ řekl Luca Betti, ředitel 

divize aftermarket v UfI fILTERS. „filtr pro VW 
Crafter bude dostupný v aftermarketu během 
několika měsíců – jako první svého druhu na 
trhu náhradní spotřeby – ve prospěch všech 
našich zákazníků,“ řekl dále Betti.

Ještě doplníme, že originální čísla a plánovaná 
čísla UfI uvedených verzí filtru jsou následu-
jící: 2N0127401D = 31.959.00, 2N0127401f 
= 31.960.00. 

A perlička na závěr – filtr je 
vyráběn v moderním 
závodě UfI fILTERS v Ost-
ravě.                                           

MECHATRONIKA ŠPIČKOVé TŘíDy, TO JE 
TCM
Snímač úhlu a momentu natočení volantu, přepínače i mechanismus řízení náboje. To vše je 
skryto v zařízení ve vozidle, které se pro zjednodušení označuje třemi písmeny TCM a zna-
mená Top Column Modules, česky modul sloupku řízení.

Modul sloupku řízení má za sebou poměrně 
dlouhou a vývojově bouřlivou historii. Zaří-

zení se zprvu „staralo“ o pár přepínačů a jednodu-
chých funkcí, ale jak se postupně vozidlo stávalo 
chytřejším a sofistikovanějším, museli tomu vývo-
jáři přizpůsobit i jednotlivé generace modulu 
sloupku řízení. Ten tak musel nejen zvládnout 
zavedení spousty nových funkcí, ale bylo i nutné 
zjednodušit kabeláž a zajistit komunikaci s komu-
nikační sítí ve vozidle. Výsledkem byla přeměna 
z čistě mechanického zařízení na zařízení schopné 
zvýšit zabezpečení vozidla a dodávat data pro 
bezpečnostní funkce vozidla. Jinými slovy 
z  modulární konstrukce TCM se postupně stal 
komplexní mechatronický produkt.

Řidič žádá, TCM plní požadavky
Modul sloupku řízení je rozhraním několika světů 
ve vozidle – od velmi základních funkcí až po ty 
mnohem složitější. Jednotka ovládá systémy 
osvětlení (např. přepínání dálkových a potkáva-
cích světel, režim automatického vypnutí 
a zapnutí světel, mlhová světla, natáčení světel do 
zatáčky atd.), stěrače, audio systémy, hands free, 
tempomat, řazení automatické převodovky, ovlá-
dání indikací palubního počítače a další ovládací 
tlačítka na volantu.

Komfort a zabezpečení
V modulu sloupku řízení jsou často umístěny 
funkce centrálního zamykání a imobilizéru. Je zde 
přijímač pro bezdrátovou komunikaci s ovlada-
čem, spojení s datovou sběrnicí pro ovládání blo-
kování a povolení funkcí vozidla, ovládání elek-
trického nebo mechanického blokování volantu. 
TCM hraje důležitou roli i z hlediska bezpečnosti 
při předcházení dopravním nehodám. K tomu 
slouží aktivní funkce pro zlepšení viditelnosti, jako 
je například natáčení světlometů do zatáčky, či 
senzor natočení volantu pro ESP a dále pasivní 

funkce určené pro ochranu cestujících ve vozidle 
jako je aktivace airbagu. Nezapomeňme zmínit 
také funkce elektrického ovládání řízení, čímž je 
míněno nastavení točivého momentu pro elek-
tricky ovládané řízení, kdy je snímač spojen 
s  torzní tyčí řízení. Ke komfortním funkcím patří 
i vyhřívání volantu, Park 4U patentované společ-
ností Valeo nebo varování při opuštění jízdního 
pruhu, kdy je řidič na tuto skutečnost upozorněn 
jemnými vibracemi volantu.

Od modulárního k integrovanému systému
Je jasné, že funkce modulu sloupku řízení jsou 
velmi rozmanité, proto i konstrukce modulů musí 
být různá. Tu ovlivňuje i design a konstrukce auto-
mobilu, požadavky výrobců vozidel i samotných 
řidičů a různá rozhraní mechaniky a elektroniky. 
Zda bude použit modulární nebo integrovaný 
systém, závisí na výrobci jednotlivých typů vozi-
del, potažmo na objednávce zákazníka, co 
všechno od vozidla očekává. Významnou roli 
hraje i prodejní strategie v oblasti náhradních 
dílů. Rostoucí požadavky na to, co všechno by měl 
modul sloupku řízení zvládat, postupně směřují 
k integraci do řešení „vše v jednom“.
Pro modulární systém TCM jsou typickými částmi 
držák, konvenční moduly se spínači (osvětlení, 
stěrače), modul snímače úhlu natočení volantu 
(SAS) a modul s hodinovou pružinou. SAS má 
několik funkcí: informace pro systémy kontroly 
stability podvozku, natáčení světel do zatáčky 
nebo vypínání směrových světel, pokud nejsou 
vypínána mechanicky. SAS může být buď samo-
statným zařízením, které je upevněno na modu-
lárním TCM (dodavatel SAS se může lišit od 
modulu TCM), nebo může jít o integrovanou 
funkci, která je součástí elektroniky TCM. Úkolem 
modulu s hodinovou pružinou je zajištění připo-
jení ke kabeláži, obousměrné zajištění přenosu 
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stal komplexní mechatronický produkt.

Řidič žádá, TCM plní požadavky
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ky, ovládání indikací palubního počítače  a další 
ovládací tlačítka na volantu.
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funkce centrálního zamykání a imobilizéru. 
Je zde přijímač pro bezdrátovou komunikaci 
s ovladačem, spojení s datovou sběrnicí pro 
ovládání blokování a povolení funkcí vozidla, 
ovládání elektrického nebo mechanického blo-
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ochranu cestujících ve vozidle jako je aktivace 
airbagu. Nezapomeňme zmínit také funkce elek-
trického ovládání řízení, čímž je míněno nasta-
vení točivého momentu pro elektricky ovládané 
řízení, kdy je snímač spojen s torzní tyčí řízení. 
Ke komfortním funkcím patří i vyhřívání volan-
tu, Park 4U patentované společností Valeo nebo 
varování při opuštění jízdního pruhu, kdy je řidič 
na tuto skutečnost upozorněn jemnými vibrace-
mi volantu.

Od modulárního k integrovanému systému
Je jasné, že funkce modulu sloupku řízení jsou 
velmi rozmanité, proto i konstrukce modulů musí 
být různá. Tu ovlivňuje i design a konstrukce auto-
mobilu, požadavky výrobců vozidel i samotných 
řidičů a různá rozhraní mechaniky a elektroniky. 
Zda bude použit modulární nebo integrovaný 
systém, závisí na výrobci jednotlivých typů vozi-
del, potažmo na objednávce zákazníka, co všech-
no od vozidla očekává. Významnou roli hraje 
i prodejní strategie v oblasti náhradních dílů. Ros-
toucí požadavky na to, co všechno by měl modul 
sloupku řízení zvládat, postupně směřují k inte-
graci do řešení „vše v jednom“.
Pro modulární systém TCM jsou typickými část-
mi držák, konvenční moduly se spínači (osvětle-
ní, stěrače), modul snímače úhlu natočení volan-
tu (SAS) a modul s hodinovou pružinou. SAS má 
několik funkcí: informace pro systémy kontroly 
stability podvozku, natáčení světel do zatáčky 
nebo vypínání směrových světel, pokud nejsou 
vypínána mechanicky. SAS může být buď samo-
statným zařízením, které je upevněno na modu-
lárním TCM (dodavatel SAS se může lišit od mo-
dulu TCM), nebo může jít o integrovanou funkci, 
která je součástí elektroniky TCM. Úkolem mo-
dulu s hodinovou pružinou je zajištění připojení 
ke kabeláži, obousměrné zajištění přenosu sig-
nálu z volantu do řídicí jednotky, spouštění sig-
nálu pro funkci airbagu nebo vyhřívání volantu.

Nabídka společnosti Valeo v oblasti sloupku říze-
ní je velmi rozmanitá. Zahrnuje například na sto 
kompletních modulů pro výrobce jako jsou 
VW Group, Opel, BMW nebo Rolls Royce či na dvě 
desítky typů modulů s hodinovou pružinou.

Nové komunikační sítě
Rostoucí poptávka po nových funkcích vozidel 
a snaha o globalizaci nákladů vede k využití 
sdílení dat prostřednictvím komunikačních sítí 
ve vozidle. V TCM se běžně používají sběrnice 
typu CAN a Lin, které umožňují zjednodušit 
elektrickou architekturu modulu a šetřit náklady 
na elektroinstalaci a konektivitu. Pro náročnější 
funkce se však stále častěji využívá sběrnice 
typu FlexRay, která dokáže přenášet až 10 Mbit 
informací za sekundu. Tato vysokorychlostní 
sběrnice vyvinutá pro automobilový průmysl je 
velmi odolná proti chybám. Tento typ sběrnice 
je v současnosti jediným možným řešením pro 
systémy typu „x-by-wire“. Místo písmene „x“ si 
můžeme dosadit například brzdy nebo řízení. 
Jde tedy o systémy, které jsou ovládány pouze 
„po drátě“ bez dalšího mechanického, hydrau-
lického či pneumatického propojení. Společnost 
Valeo používá sběrnici typu FlexRay v některých 
modulech sloupku řízení již od roku 2008.
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funkce centrálního zamykání a imobilizéru. 
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nehodám. K tomu slouží aktivní funkce pro 
zlepšení viditelnosti, jako je například natáčení 
světlometů do zatáčky, či senzor natočení vo-
lantu pro ESP a dále pasivní funkce určené pro 

ochranu cestujících ve vozidle jako je aktivace 
airbagu. Nezapomeňme zmínit také funkce elek-
trického ovládání řízení, čímž je míněno nasta-
vení točivého momentu pro elektricky ovládané 
řízení, kdy je snímač spojen s torzní tyčí řízení. 
Ke komfortním funkcím patří i vyhřívání volan-
tu, Park 4U patentované společností Valeo nebo 
varování při opuštění jízdního pruhu, kdy je řidič 
na tuto skutečnost upozorněn jemnými vibrace-
mi volantu.

Od modulárního k integrovanému systému
Je jasné, že funkce modulu sloupku řízení jsou 
velmi rozmanité, proto i konstrukce modulů musí 
být různá. Tu ovlivňuje i design a konstrukce auto-
mobilu, požadavky výrobců vozidel i samotných 
řidičů a různá rozhraní mechaniky a elektroniky. 
Zda bude použit modulární nebo integrovaný 
systém, závisí na výrobci jednotlivých typů vozi-
del, potažmo na objednávce zákazníka, co všech-
no od vozidla očekává. Významnou roli hraje 
i prodejní strategie v oblasti náhradních dílů. Ros-
toucí požadavky na to, co všechno by měl modul 
sloupku řízení zvládat, postupně směřují k inte-
graci do řešení „vše v jednom“.
Pro modulární systém TCM jsou typickými část-
mi držák, konvenční moduly se spínači (osvětle-
ní, stěrače), modul snímače úhlu natočení volan-
tu (SAS) a modul s hodinovou pružinou. SAS má 
několik funkcí: informace pro systémy kontroly 
stability podvozku, natáčení světel do zatáčky 
nebo vypínání směrových světel, pokud nejsou 
vypínána mechanicky. SAS může být buď samo-
statným zařízením, které je upevněno na modu-
lárním TCM (dodavatel SAS se může lišit od mo-
dulu TCM), nebo může jít o integrovanou funkci, 
která je součástí elektroniky TCM. Úkolem mo-
dulu s hodinovou pružinou je zajištění připojení 
ke kabeláži, obousměrné zajištění přenosu sig-
nálu z volantu do řídicí jednotky, spouštění sig-
nálu pro funkci airbagu nebo vyhřívání volantu.

Nabídka společnosti Valeo v oblasti sloupku říze-
ní je velmi rozmanitá. Zahrnuje například na sto 
kompletních modulů pro výrobce jako jsou 
VW Group, Opel, BMW nebo Rolls Royce či na dvě 
desítky typů modulů s hodinovou pružinou.

Nové komunikační sítě
Rostoucí poptávka po nových funkcích vozidel 
a snaha o globalizaci nákladů vede k využití 
sdílení dat prostřednictvím komunikačních sítí 
ve vozidle. V TCM se běžně používají sběrnice 
typu CAN a Lin, které umožňují zjednodušit 
elektrickou architekturu modulu a šetřit náklady 
na elektroinstalaci a konektivitu. Pro náročnější 
funkce se však stále častěji využívá sběrnice 
typu FlexRay, která dokáže přenášet až 10 Mbit 
informací za sekundu. Tato vysokorychlostní 
sběrnice vyvinutá pro automobilový průmysl je 
velmi odolná proti chybám. Tento typ sběrnice 
je v současnosti jediným možným řešením pro 
systémy typu „x-by-wire“. Místo písmene „x“ si 
můžeme dosadit například brzdy nebo řízení. 
Jde tedy o systémy, které jsou ovládány pouze 
„po drátě“ bez dalšího mechanického, hydrau-
lického či pneumatického propojení. Společnost 
Valeo používá sběrnici typu FlexRay v některých 
modulech sloupku řízení již od roku 2008.
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MECHATRONIKA ŠPIČKOVÉ TŘÍDY, TO JE TCM
Snímač úhlu a momentu natočení volantu, přepínače i mechanismus řízení nábo-
je. To vše je skryto v zařízení ve vozidle, které se pro zjednodušení označuje třemi 
písmeny TCM a znamená Top Column Modules, česky modul sloupku řízení. 

Modul sloupku řízení má za sebou poměrně 
dlouhou a vývojově bouřlivou historii. Zařízení 
se zprvu „staralo“ o pár přepínačů a jednodu-
chých funkcí, ale jak se postupně vozidlo stávalo 
chytřejším a sofistikovanějším, museli tomu vý-
vojáři přizpůsobit i jednotlivé generace modulu 
sloupku řízení. Ten tak musel nejen zvládnout 
zavedení spousty nových funkcí, ale bylo i nutné 
zjednodušit kabeláž a zajistit komunikaci s ko-
munikační sítí ve vozidle. Výsledkem byla pře-
měna z čistě mechanického zařízení na zařízení 
schopné zvýšit zabezpečení vozidla a dodávat 
data pro bezpečnostní funkce vozidla. Jinými 
slovy z modulární konstrukce TCM se postupně 
stal komplexní mechatronický produkt.

Řidič žádá, TCM plní požadavky
Modul sloupku řízení je rozhraním několika svě-
tů ve vozidle – od velmi základních funkcí až 
po ty mnohem složitější. Jednotka ovládá sys-
témy osvětlení (např. přepínání dálkových a po-
tkávacích světel, režim automatického vypnutí 
a zapnutí světel, mlhová světla, natáčení světel 
do zatáčky atd.), stěrače, audio systémy, hands 
free, tempomat, řazení automatické převodov-
ky, ovládání indikací palubního počítače  a další 
ovládací tlačítka na volantu.

Komfort a zabezpečení
V modulu sloupku řízení jsou často umístěny 
funkce centrálního zamykání a imobilizéru. 
Je zde přijímač pro bezdrátovou komunikaci 
s ovladačem, spojení s datovou sběrnicí pro 
ovládání blokování a povolení funkcí vozidla, 
ovládání elektrického nebo mechanického blo-
kování volantu. TCM hraje důležitou roli i z hle-
diska bezpečnosti při předcházení dopravním 
nehodám. K tomu slouží aktivní funkce pro 
zlepšení viditelnosti, jako je například natáčení 
světlometů do zatáčky, či senzor natočení vo-
lantu pro ESP a dále pasivní funkce určené pro 

ochranu cestujících ve vozidle jako je aktivace 
airbagu. Nezapomeňme zmínit také funkce elek-
trického ovládání řízení, čímž je míněno nasta-
vení točivého momentu pro elektricky ovládané 
řízení, kdy je snímač spojen s torzní tyčí řízení. 
Ke komfortním funkcím patří i vyhřívání volan-
tu, Park 4U patentované společností Valeo nebo 
varování při opuštění jízdního pruhu, kdy je řidič 
na tuto skutečnost upozorněn jemnými vibrace-
mi volantu.

Od modulárního k integrovanému systému
Je jasné, že funkce modulu sloupku řízení jsou 
velmi rozmanité, proto i konstrukce modulů musí 
být různá. Tu ovlivňuje i design a konstrukce auto-
mobilu, požadavky výrobců vozidel i samotných 
řidičů a různá rozhraní mechaniky a elektroniky. 
Zda bude použit modulární nebo integrovaný 
systém, závisí na výrobci jednotlivých typů vozi-
del, potažmo na objednávce zákazníka, co všech-
no od vozidla očekává. Významnou roli hraje 
i prodejní strategie v oblasti náhradních dílů. Ros-
toucí požadavky na to, co všechno by měl modul 
sloupku řízení zvládat, postupně směřují k inte-
graci do řešení „vše v jednom“.
Pro modulární systém TCM jsou typickými část-
mi držák, konvenční moduly se spínači (osvětle-
ní, stěrače), modul snímače úhlu natočení volan-
tu (SAS) a modul s hodinovou pružinou. SAS má 
několik funkcí: informace pro systémy kontroly 
stability podvozku, natáčení světel do zatáčky 
nebo vypínání směrových světel, pokud nejsou 
vypínána mechanicky. SAS může být buď samo-
statným zařízením, které je upevněno na modu-
lárním TCM (dodavatel SAS se může lišit od mo-
dulu TCM), nebo může jít o integrovanou funkci, 
která je součástí elektroniky TCM. Úkolem mo-
dulu s hodinovou pružinou je zajištění připojení 
ke kabeláži, obousměrné zajištění přenosu sig-
nálu z volantu do řídicí jednotky, spouštění sig-
nálu pro funkci airbagu nebo vyhřívání volantu.

Nabídka společnosti Valeo v oblasti sloupku říze-
ní je velmi rozmanitá. Zahrnuje například na sto 
kompletních modulů pro výrobce jako jsou 
VW Group, Opel, BMW nebo Rolls Royce či na dvě 
desítky typů modulů s hodinovou pružinou.

Nové komunikační sítě
Rostoucí poptávka po nových funkcích vozidel 
a snaha o globalizaci nákladů vede k využití 
sdílení dat prostřednictvím komunikačních sítí 
ve vozidle. V TCM se běžně používají sběrnice 
typu CAN a Lin, které umožňují zjednodušit 
elektrickou architekturu modulu a šetřit náklady 
na elektroinstalaci a konektivitu. Pro náročnější 
funkce se však stále častěji využívá sběrnice 
typu FlexRay, která dokáže přenášet až 10 Mbit 
informací za sekundu. Tato vysokorychlostní 
sběrnice vyvinutá pro automobilový průmysl je 
velmi odolná proti chybám. Tento typ sběrnice 
je v současnosti jediným možným řešením pro 
systémy typu „x-by-wire“. Místo písmene „x“ si 
můžeme dosadit například brzdy nebo řízení. 
Jde tedy o systémy, které jsou ovládány pouze 
„po drátě“ bez dalšího mechanického, hydrau-
lického či pneumatického propojení. Společnost 
Valeo používá sběrnici typu FlexRay v některých 
modulech sloupku řízení již od roku 2008.

elit_TCM Valeo.indd   1 02.02.2018   16:48:57

signálu z volantu do řídicí jednotky, spouštění sig-
nálu pro funkci airbagu nebo vyhřívání volantu.

Nabídka společnosti Valeo v oblasti sloupku řízení 
je velmi rozmanitá. Zahrnuje například na sto 
kompletních modulů pro výrobce jako jsou VW 
Group, Opel, BMW nebo Rolls Royce či na dvě 
desítky typů modulů s hodinovou pružinou.

Nové komunikační sítě
Rostoucí poptávka po nových funkcích vozidel 
a snaha o globalizaci nákladů vede k využití sdí-
lení dat prostřednictvím komunikačních sítí ve 
vozidle. V TCM se běžně používají sběrnice typu 
CAN a Lin, které umožňují zjednodušit elektrickou 
architekturu modulu a šetřit náklady na elektroin-
stalaci a konektivitu. Pro náročnější funkce se však 
stále častěji využívá sběrnice typu flexRay, která 
dokáže přenášet až 10 Mbit informací za sekundu. 
Tato vysokorychlostní sběrnice vyvinutá pro 
automobilový průmysl je velmi odolná proti chy-
bám. Tento typ sběrnice je v současnosti jediným 
možným řešením pro systémy typu „x-by-wire“. 
Místo písmene „x“ si můžeme dosadit například 
brzdy nebo řízení. Jde tedy o systémy, které jsou 
ovládány pouze „po drátě“ bez dalšího mechanic-
kého, hydraulického či pneumatického propojení. 
Společnost Valeo používá sběrnici typu 
flexRay v některých 
modulech sloupku 
řízení již od roku 
2008.                         
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HANKOOK
Společnost Hankook se na základě objemu výroby řadí mezi pět předních výrobců pneu-
matik na světě. Její výrobní portfolio zahrnuje inovativní a oceňované radiální pneumatiky 
v prémiovém segmentu, určené pro osobní vozidla a vozidla typu SUV, terénní vozidla, 
lehká užitková vozidla, nákladní vozy a autobusy a závodní vozidla (rallye a okruhy).

Nosné produkty v letním sortimentu 
Hankook
Pro letošní zimní sezónu nabízí společnost 
Hankook Tire sortiment osvědčených zimních 
pneumatik.

Ventus V12 evo2 (K120)
Pneumatika s extrémními výkony pro sportovní jízdu
•	 vysoce výkonná pneumatika využívající nejnovější 

závodní technologie Hankook
•	 krátká brzdná dráha na suché i mokré vozovce + 

vysoká odolnost vůči aquaplaningu
•	 excelentní kontrola a bezpečnost při vysokých 

rychlostech + optimální životnost

V šířkách 195–255 mm, profily 30–50, průměry ráfků 
15“–19“

Ventus S1 evo2 (K117, K117B)
Nejlepší rovnováha mezi výkony na mokré a suché 
vozovce. Kontrolovaná i přesná ovladatelnost při vyš-
ších rychlostech
•	 vysoce výkonná pneumatika vyvinutá za použití 

technologie DTM
•	 vynikající ovladatelnost ve vysokých rychlostech + 

nízký valivý odpor
•	 nejvyšší výkon na mokrém i suchém povrchu
V šířkách 205–305 mm, profily 30–60, průměry ráfků 
16“–20“

Ventus S1 evo2 SUV (K117A, K117C)
Vysoce výkonná pneumatika pro vozy SUV
•	 kratší brzdné dráhy na suché i mokré vozovce
•	 vynikající přilnavost a bezpečnost při zatáčení
•	 snížená spotřeba paliva díky nejnižšímu mož-

nému valivému odporu
V šířkách 215–315 mm, profily 30–65, průměry 
ráfků 17“–22“

Ventus Prime3 (K125, K125B)
Dokonalá rovnováha mezi výkonem a bezpečím
•	 vylepšené vlastnosti na suché vozovce 

= o 10 % větší kontaktní plocha pneumatiky 
s vozovkou

•	 snížení valivého odporu, nižší opotřebení 
= o 9 % vyšší kilometrový výkon

•	 vylepšené vlastnosti na mokré vozovce 
= o 8 % kratší brzdná dráha

V šířkách 185–245 mm, profily 40–65, průměry 
ráfků 15“–19“

Kinergy eco2 (K435)
Nová generace letních pneumatik pro evropská 
vozidla malé, kompaktní a střední třídy
•	 výrazné zlepšení ve výkonech na mokru 

a prodloužení životnosti v porovnání 
s předchůdcem

•	 výborný odvod vody pro vynikající ovlada-
telnost a brzdění na vodě

•	 snížená hlučnost díky optimalizované veli-
kosti bloků rozdělených do sekcí

V šířkách 145–215 mm, profily 55–80, průměry 
ráfků 13“–16“

Hankook v originální výbavě nových 
vozů
Vysoce výkonná pneumatika Ventus S1 evo² 
součástí originální výbavy pro nové Audi RS5 
Coupé
Stejně jako menší Audi TT RS, tak i nové Audi RS5 
Coupé se již z výroby obouvá do pneumatik Han-
kook. V duchu vysoké výkonnosti dle tradice Gran 
Turismo poskytují pneumatiky Ventus S1 evo² 
vozům nového modelu Audi RS5 Coupé jak spor-
tovní, tak i komfortní jízdu. Pneumatiky Ventus S1 
evo² jsou v obou rozměrech, jak ve standardním 

19palcovém, tak i v alternativním 20palcovém, 
vybavené technologií tiché jízdy „sound absor-
ber®“, patentovanou výrobcem Hankook.

Společnosti Hankook a Radical uzavřely 
exkluzivní partnerství v globálním měřítku
Počínaje rokem 2018 se Hankook stal exkluzivním 
dodavatelem pneumatik do originální výbavy 
závodních a sportovních vozů značky Radical. 
Výrobce prémiových pneumatik dodává brit-
skému výrobci sportovních vozidel pneumatiky 
v  různých rozměrech, určené na závodní tratě 
včetně Ventus Race ve slikovém provedení (f200) 
a  v provedení do deště (Z207), jakož i Ventus S1 
evo² pro „běžné“ sportovní vozy Radical, určené do 
běžného silničního provozu.

Laufenn
Svojí značkou Laufenn výrobce Hankook oslovuje 
praktické potřeby zákazníků v podobě široké škály 
produktů splňujících rozmanité požadavky moto-
ristů na evropském kontinentu, kteří věnují svoji 
pozornost především pořizovací ceně. Pod touto 
mladou značkou výrobce připravil na léto produk-
tovou sérii se třemi různými dezény. 

Pneumatika Laufenn S FIT EQ (LK01) je určena pro 
segment spotřebitelů zaměřených především na 
rychlou jízdu. Moderní asymetrický dezén zajišťuje 
mimořádný výkon na libovolné vozovce a za 
jakýchkoli jízdních podmínek. Zdokonalený blok 
pro aquaplaning byl vyvinut prostřednictvím 3D 

simulace jízdy po vodě a výsledkem je vysoce 
účinné brždění za mokra. Zdokonalený asymet-
rický dezén pomáhá snížit hlučnost a současně 
zlepšuje přilnavost v zatáčkách a maximalizuje 
jízdní parametry na suché vozovce.

Pneumatika Laufenn G FIT EQ (LK41) poskytuje 
řidičům lepší parametry za mokra a při brždění 
a nižší spotřebu paliva. Design obvodových drážek 
zlepšuje odvod vody a přilnavost k vozovce, čímž 
se zlepšuje stabilita řízení a dobré ovládání vozidla 
na mokré vozovce. Design bloků na vnější straně 
bez příčných lamel zvyšuje jejich tuhost, což zlep-
šuje stabilitu v zatáčkách na suchém povrchu. Opti-
mální rozložení tuhosti bloku běhounu se třemi 
proměnnými zajišťuje minimální vibrace a hluč-
nost a současně zvyšuje jízdní komfort.

Pneumatika X FIT VAN (LV01) pro lehká užitková 
vozidla poskytuje uživatelům vysoké parametry 
při jízdě za mokra/sucha, při brždění, vysokou 
odolnost a nižší spotřebu paliva. Tři široké obvo-
dové drážky výrazně snižují možnost vzniku aqua-
planingu a zvyšují stabilitu při vysokých rychlos-
tech. Nové trojrozměrné příčné drážky zlepšují 
jízdní vlastnosti na mokru při současném zacho-
vání tuhosti bloků. Optimální design šířky bloků 
a drážek zlepšuje odolnost udržováním rovnoměr-
ného tlaku. 
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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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ALTERNáTOROVé VOLNOBěŽKy ZEN: 
KVALITNí, SPOLEHLIVé A CENOVě 
VýHODNé
Moderní automobily jsou vybaveny celou řadou elektrických zařízení. Spolu s tím tak 
rostou nároky na dobíjecí soustavu vozu, a tudíž i moderní alternátory musí poskytovat 
vyšší dobíjecí proudy. Výkonnější alternátory jsou ale také robustnější a mají větší kine-
tickou energii a setrvačnost. 

Příklady z nabídky alternátorových volnoběžek ZEN

Popis Objednací číslo Příklady použití MOC CZK 
bez DPH

MOC EUR 
bez DPH

Altenátorová volnoběžka ZEN ZEN ZN5378 ŠKODA fABIA I 1.9TDI, ŠKODA OCTAVIA I 1.6-2.0, AUDI, SEAT, 
VOLKSWAGEN 1148 Kč 30,19 €

Altenátorová volnoběžka ZEN ZEN ZN5453 PEUGEOT - CITROEN 1.6HDI 1096 Kč 30,19 €
Altenátorová volnoběžka ZEN ZEN ZN5379 fIAT 1.9JTD, OPEL 1.9CDTI 921 Kč 30,19 €

Dalším trendem je zvýšené torzní kmitání 
moderních motorů, dané jak principem 

spalovacího motoru (a jeho acyklickým cho-
dem), tak mj. snižováním zdvihového objemu 
motorů a počtu válců. Tyto torzní kmity se pak 
přenáší do řemenového pohonu. Setrvačnost 
poháněných dílů, jež bývá nejvyšší právě u alter-
nátoru, neumožňuje sledovat tato náhlá zpoma-
lení a změny točivého momentu působící na 
řemen, což vede k jeho prokluzování.

Zde nastupuje role relativně malého, ale klíčo-
vého dílu – alternátorové volnoběžky (volno-
běžné řemenice alternátoru). Alternátorová vol-
noběžka svou konstrukcí umožňuje dosáhnout 
„volnoběžného chodu“ alternátoru, pokud řemen 
náhle zpomalí. Tím se preventivně zamezí pro-
kluzu řemenu, sníží se vibrace, opotřebení a pís-
kavé zvuky. Správně fungující volnoběžka tak
•	 prodlužuje životnost řemenového pohonu: 

chrání systém řemenového pohonu (vč. napí-
náku řemene) odfiltrováním torzních kmitů 
přenášených z motoru, zamezuje opotřebení 
třením v důsledku prokluzování řemenu,

•	 zvyšuje jízdní pohodlí: zlepšuje vlastnosti 
řemenového pohonu (hluk / vibrace / těžký 
chod),

•	 zvyšuje účinnost hnacího systému, úsporu 
paliva a snížení emisí CO2.

Pravidelná kontrola pohonu drážkového 
řemenu a souvisejících dílů – vč. alterná-
torové volnoběžky – a jejich včasná 
výměna může zamezit případným velkým 
následným škodám. 

ELIT nabízí alternátorové volnoběžky od 
řady prověřených dodavatelů – jako např. 
INA, VALEO, ZEN, STARLINE – a pokrývá tak 
perfektně různé cenové úrovně a vozový 
park.

Velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou nabízí 
zejména volnoběžky od výrobce ZEN. Společnost 
ZEN byla založena již v roce 1960 v Brazílii jakožto 
výrobce komponent pro automobilový průmysl. 
Například od roku 2002 je firma nositelem certifi-
kátu ISO TS 16949, který je nutnou podmínkou pro 
dodávky do prvovýroby. Společnost je význam-
ným výrobcem alternátorových volnoběžek 
a řemenic a dodavatelem pro všechny přední svě-
tové výrobce alternátorů. Zrovna nedávno byl sor-
timent volnoběžek ZEN rozšířen o cca 100 nových 
referencí a celkovým počtem 200 typů volnobě-
žek pokrývá ZEN více než 95 % vozového parku 
v ČR a na Slovensku. 

GE ŽáROVKy MEGALIGHT ULTRA 
USPěLy V TESTECH
Úspěch žárovek GE Megalight ULTRA +130 % v testu britského automagazínu Autoexpress UK.

Objednací kód ELIT eCat:
Obj. kód ELIT Typ Napětí Výkon
GE 58520 XNU H7 12 V 55 W
GE 50440 XNU H4 12 V 55 W
GE 50310 XNU H1 12 V 55 W

Prémiové žárovky H4 získaly v testu předního 
britského automagazínu ocenění „Best buy 

2017“ – tedy nejvýhodnější koupě ze všech pré-
miových výrobců především díky nejlepšímu 
poměru výkon vs. cena. V testu pak byla vyzdvi-
žena především velmi dobrá kvalita osvětlení 
ve větších vzdálenostech před vozidlem. Tyto 
žárovky také zlepšují osvětlení krajnice, návěst-
ních tabulí atd. To vše při plné homologaci pro 
provoz na pozemních komunikacích, plnění 
norem pro UV záření atd. – nehrozí tedy pro-
blémy při STK nebo poškození světlometů nad-
měrným tepelným namáháním.

V roce 2016 získaly v obdobném testu velmi 
dobré hodnocení také žárovky H7 ULTRA 
+130 % – tato řada tedy opět dokázala, že GE 
žárovky se řadí ke špičce v prémiovém seg-
mentu. General Electric (GE) 
patří dlouhodobě ke špičce 
v  oblasti autožárovek a jejich 
dodávek předním výrobcům 
světlometů i vozidel.                   
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SPOJKy LUK PRO NáKLADNí AUTOMOBILy 
– ŽáDNé REPASE, POUZE NOVé DíLy 
A NOVě I PRODLOUŽENá ZáRUKA
Díky rostoucímu zájmu o spojky LuK pro užitková vozidla se čím dál tím více zákazníků 
dotazuje, jak je to s vracením starých dílů u této značky.

Odpověď je jednoduchá: Na rozdíl od 
některých konkurenčních výrobců spo-

lečnost LuK/Schaeffler nepoužívá systém 
sběru a recyklace použitých spojek pro 
nákladní automobily. 

A to přesto, nebo spíše právě proto, že 
i Schaeffler má se zpětným odběrem starých 
dílů své zkušenosti. Dříve se totiž tento sys-
tém praktikoval v některých zemích, kon-
krétně v Německu, Rakousku, Švýcarsku 
a  v  zemích Beneluxu. S nárůstem prodejů 
nákladních spojek LuK se však začala 

projevovat manipulační a administrativní 
náročnost u distributorů i na straně výrobce 
a časem se celý proces stal ekonomicky 
natolik nevýhodný, že se od něj zcela 
upustilo.

Naše zákazníky můžeme tedy opakovaně 
ujistit, že při nákupu spojky LuK zcela odpa-
dají starosti s vracením starých dílů. Kom-
pletní sortiment spojek LuK pro všechny 
typy nákladních automobilů je vyráběn 
a dodáván na trh pouze jako nové díly neob-
sahující žádné repasované komponenty. 

Cílem společnosti Schaeffler při vývoji spojko-
vých systémů LuK pro nákladní automobily do 
prvovýroby i pro trh s náhradními díly je maxi-
mální kilometrový výkon a snížení provozních 
nákladů na minimum. 

Jedním ze způsobů, kterými toho dosahuje, je 
samonastavitelná spojka LuK RepSet SmartTAC 
(Travel Adjusted Clutch), tedy spojka nastavi-
telná změnou dráhy vypínacího mechanismu, 
což znamená, že postupné opotřebení třecího 
obložení spojkové lamely spolehlivě a velmi 
precizně dorovnává nastavovací mechanismus 
přítlačného kotouče.
Vývojovým partnerem byla automobilka Mer-
cedes-Benz, která používá systém LuK TAC pro 
nákladní vozidla ANTOS a ATEGO od roku 2014 
v sériové výrobě. Od roku 2015 je LuK RepSet 
SmarTAC k dispozici také pro trh s náhradními 
díly.

Další specialitou spojek LuK je unikátní dvouvrs-
tvé třecí obložení HD30 Plus, které se standardně 
dodává se všemi běžnými průměry spojek pro 
nákladní automobily. To v praxi dosahuje mini-
málně o 30 % vyšší odolnost a životnost oproti 
konvenčnímu obložení. Při srovnávacích testech 
dosáhlo obložení LuK HD30 PLUS často až dvojná-
sobnou hodnotu odolnosti proti roztržení oproti 
porovnatelným konkurenčním produktům. 
Extrémní robustnost a životnost HD30 Plus při-
tom nijak nesnižuje komfort ovládání spojky. 
Naopak, speciální konstrukce vrchní, třecí vrstvy 
zaručuje po celou dobu životnosti obložení 
měkké rozjezdy a řazení, jakož i vysokou přesnost 
dávkování krouticího momentu při popojíždění. 

LuK RepSet SmartTAC ve spojení se spojko-
vým obložením LuK HD30 PLUS plně využívá 
kapacitu opotřebení spojky, tedy přibližně 
6 mm. Z toho vyplývá, že životnost spojky je 
přibližně dvojnásobná oproti konvenčním 
spojkovým systémům. Pro provozovatele to 
znamená snížení nákladů na opravu a doby 
prostojů, a tedy značné zlepšení ekonomic-
kého využití vozidla.

Prvotřídní kvalita a spolehlivost spojek 
LuK pro nákladní automobily je od ledna 
2018 podtržena i prodloužením záruky 
výrobce na 3 roky bez omezení počtu 
kilometrů. www.repxpert.cz

S okamžitou platností je poskytována ZÁRUKA 
3 ROKY na spojkové sady LuK RepSet pro užitková vozidla

Životnost 
delší o 30 %

Kvalita pro 
prvovýrobu

REPXPERT 
zdarma

Životnost delší o 30 %
Společnost Schaeffer je předním celosvětovým výrobcem obložení pro spojkové lamely.  
Značka HD 30+ znamená o 30 % delší životnost.

Kvalita pro prvovýrobu
Značka LuK je originálním dodavatelem spojek pro nákladní vozy Mercedes Benz. Kromě této kooperace je společnost 
Schaeffler dodavatelem do prvovýroby pro přední výrobce nákladních vozidel jako jsou Scania, Mercedes, Volvo, MAN, DAF, 
Renault, Tata, Liebherr, Caterpillar a další.

REPXPERT zdarma
Zaregistrujte se nyní na www.repxpert.cz a získejte zdarma online katalogy, servisní informace, montážní pokyny a videa. 
Za každý zakoupený LuK RepSet pro užitková vozidla získáte 3000 bonusových bodů pro portál Repxpert.

3 ROKY ZÁRUKY 
na LuK RepSet 
pro užitková vozidla

LuK_3years_waranty_RepSET_Product_210x297_CZ.indd   1 22.01.2018   9:21:59



PRESTO

NOvINKA 
v sORtIMeNtU

eLIt!

PRESTO je etablovanou evropskou značkou v automobilovém aftermarketovém sektoru již 
několik desítek let. Výroba v holandských a německých továrnách Wolvega a Schwerte zaru-
čuje produkty nejvyšší kvality. Sortiment značky PRESTO nabízí dokonalý opravný systém, 
který zákazníkům poskytuje extrémně komplexní paletu produktů. Značka nabízí produkty 
od přípravy na lakování, ochranu podvozku, čištění, péči a údržbu až po samotné lakování. 
Nejen že výrobky mají nespočet možností aplikace pro opravu vašeho vozidla a zachování 
jeho hodnoty, ale využijete je také v domácnosti. Ať už se jedná o lakování, škrábance, opravy 
laku, praskliny, rez, nebo trvalou nečistotu – máte zaručeno, že najdete, co hledáte. 

Mezi nejzákladnější výrobky značky PRESTO 
patří tmely, spreje, technické spreje 

a výrobky na ochranu podvozku.

Ochrana podvozku
Obecně je koroze definována jako chemický pro-
ces, který postupně mění vlastnosti kovu. Nejčas-
těji je tento proces způsobován oxidací a vede 
k  úbytku kovu, resp. jeho elektronů. V případě 
železa a oceli je rez porézní a podporuje postup 
oxidace až do rozložení celého materiálu. V sorti-
mentu PRESTO najdete produkty, díky kterým 
můžete váš podvozek maximálně ochránit 
a zabránit tak externím vlivům snižovat hodnotu 
vašeho vozu.

Ochrana podvozku proti odlétávajícím kamín-
kům, přelakovatelná
Ideální ochrana spodků vozu proti odlétávajícím 
kamínkům a korozi. Vytváří tuhou pružnou 
ochranu. Výrobky jsou k dostání v 500ml sprejích 

a 1l kartuších pro stříkací pistole v odstínech černé 
nebo šedé barvy. Výrobek je možno lakovat, je 
antikorozní, chrání proti kyselinám a solím a také 
proti chladu a horku. Navíc je jeho předností stálá 
pružnost. 

Ochrana spodku vozu na bázi bitumenu
Lidově řečeno, „bitumen“ je ideální dlouhodobá 
ochrana spodků strojů a vozidel proti korozi. Tyto 
výrobky jsou vysoce odolné proti opotřebení 
a lze je dostat v 500ml sprejích nebo také 1l kartu-
ších pro stříkací pistole a 1,3- nebo 2,5kg plechov-
kách na barvu. Vynikající přilnavost na kov, 
ochrana proti kyselinám a solím, stálá pružnost 
a  ochrana proti chladu a horku jsou hlavními 
vlastnostmi tohoto výrobku.

Ochrana spodku vozu na bázi vosku
Presto ochrana podvozku na bázi vosku je účinná, 
silně adhezní ochrana proti korozi. Po vyschnutí 
tato ochrana vytváří tuhou vrstvu, odolnou 

vlivům počasí, solí a kyselin. Výrobek také dispo-
nuje vynikající přilnavostí na kov a stálou pruž-
ností. K dostání je v 500ml sprejích a 1l plechov-
kách pro stříkací pistole.

Ochrana dutin ML
Ochrana dutin chrání zejména dutiny citlivé na 
korozi v podvozku vozidla (tj. dveře, víko zavaza-
dlového prostoru, kapotu atd.). Aby se zabránilo 
poškození korozí od počátku provozu, vystříkejte 
vozidlo voskem na dutiny. Výrobek má univer-
zální použití, samoopravný účinek, odpuzuje 
vodu a chrání proti korozi.

Technické spreje
K ochraně a péči o vozidlo patří kromě ochrany 
podvozku také technické spreje, které mají v auto-
mobilovém sektoru široké využití. Sortiment 
výrobků PRESTO v oblasti technických sprejů se 
dělí do čtyř skupin: čištění a odmaštění; mazání; 
péče a údržba; speciální. 

Technický sortiment poskytuje odborníkům 
správná řešení pro důkladné udržování vybavení, 
strojů, mechanických částí. Použití vhodného 
technického spreje prodlužuje životnost zařízení, 
zvyšuje bezpečnost a přispívá ke snížení nákladů 
na údržbu. Pro snadnou orientaci ve výrobcích je 
každá kategorie sprejů jednoduše rozlišena jinou 
barvou. Tuto řadu tvoří dohromady 47 sprejů, 
z nichž zmíníme několik hlavních:

POWER čistič brzd
Presto POWER čistič brzd s vyšším tlakem 
v  nádobce pro ještě efektivnější čištění brzd 
odstraňuje oleje, mastnotu, špínu, brzdovou 
kapalinu z brzdových bubnů, třmenů, kotoučů, 
válců a pohyblivých dílů. Eliminuje pískání a čistí 
motory, stroje a jiné části beze zbytku a důkladně. 
Odstraňuje i kyseliny.

Keramické mazivo
Tento výrobek obsahuje keramickou směs ve 

spreji bez kovu. Slouží jako vysoce účinné mazivo 
a prostředek k oddělení koroze a ochraně proti ní. 
Dále trvale zastavuje skřípění, odolává teplotě do 
+1 200 °C, solím, kyselinám a alkáliím. Výrobek je 
vhodný pro brzdy ABS a ASR a také k montáži lam-
bda senzorů.

Odstraňovač rzi (uvolňovač)
Odstraňovač rzi či lépe řečeno uvolňovač slouží 
k odstraňování prachu a snižování tření, což má za 
následek snadné vyšroubování zarezlých šroubů. 
Výrobek je velmi rychlý a účinný, má stálý mazací 
účinek a chrání před vlhkostí a korozí. Navíc obsa-
huje MOS2, který zajišťuje dodatečnou ochranu, 
a  360° ventilek, který umožňuje stříkání všemi 
směry.

Čistič filtru pevných částic (DPFE)
Efektivní čistič filtru pevných částic, který umož-
ňuje uvolnění a odstranění karbonových zbytků 
sazí z filtru pevných částic bez demontáže. Rychle 

působí, nepodléhá korozi, je nehořlavý a neobsa-
huje rozpouštědla. Lze ho použít pro všechny 
typy filtru pevných částic u naftových motorů.

Kromě výše uvedených sprejů obsahuje produk-
tové portfolio značky PRESTO také tmely a jejich 
příslušenství. Společně tak poskytuje ucelenou 
a komplexní nabídku – ideální pro automobilový 
aftermarket. 
Kompletní profesionální nabídku výrobků nalez-
nete nově v prodeji i v Elitu. Katalog s uceleným 
sortimentem produktů Presto včetně uvedených 
objednacích kódů si vyžádejte u svých prodejních 
poradců. 
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STARTéRy A ALTERNáTORy ELSTOCK – 
REPASOVANé STARTéRy A ALTERNáTORy 
V KVALITě ORIGINáLU
Pokud jde o výměnu startérů a alternátorů, mnoho lidí zvažuje dvě možnosti: originální nový 
díl, nebo nový aftermarketový produkt. Existuje však třetí možnost: repasované díly. Dánská 
značka Elstock dokazuje, že kvalitní repase může být pro distributory, autoservisy velmi 
atraktivní. V tomto článku si přiblížíme, jak společnost Elstock provádí repase původních ori-
ginálních použitých dílů na nové kvalitní repasované díly.

Repasované díly přináší pro zákazníky atrak-
tivní ceny za produkt ve srovnatelné kvalitě 

s originálem.

Vysoká kvalita výrobků znamená spokojené 
zákazníky a právě z tohoto důvodu společnost 
Elstock investuje značné částky do lidských 
zdrojů a zařízení s cílem nabídnout nejvyšší 
možnou kvalitu minimálně na úrovni originál-
ních dílů.

Celý proces repase podléhá přísným normám 
a certifikaci dle normy kvality DIN EN ISO 9001 
s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí dle 
normy DIN EN ISO 14001.

Celý proces repase je založen na zkušenostech 
v této oblasti v řádech mnoha desetiletí.

Využívá inovativní metody inženýrství vynale-
zené samotnou společností, které umožňují co 
nejlepší kvalitu a především její udržení. 
Všechny komponenty, které jsou repasovány, 
procházejí stejným procesem: jsou demonto-
vány, vyčištěny, kontrolovány, případně reno-
vovány a znovu sestavovány. Nakonec je každý 
startér i alternátor individuálně testován.

Čištění, důkladná kontrola a případně 
výměna
Jako první krok specialisté z Elstocku startér 
nebo alternátor kompletně rozeberou. Každý 
šroub, ložisko nebo kryt jsou důsledně zkontro-
lovány a případně vyměněny. Některé pří-
pravky a nástroje si Elstock vyvíjel speciálně pro 
tento účel. Nakonec jsou všechny kovové části 
galvanizovány. „Zinková vrstva pro kovové sou-
části vykazuje výrazně vyšší kvalitu ochrany 
než běžné nátěry nebo barvy, které jiné společ-
nosti při repasi používají,“ vysvětluje Anders 
Nielsen, produktový manažer pro startéry 
a alternátory značky Elstock.

Malé díly, jako jsou uhlíky, ložiska, kluzná pouz-
dra a olejová těsnění, jsou okamžitě nahrazeny. 
To proto, že se tyto součásti opotřebovávají 
v průběhu času. „Naším záměrem je nabídnout 
našim zákazníkům alternátory a startéry se stej-
nou životností jako nové. Dokonce i nejmenší 
opotřebení těchto dílů je nepřijatelné,“ říká 
Anders Nielsen.

Elektrické komponenty jsou pak podrobeny sérii zku-
šebních testů dle specifikace výrobce nového OE dílu. 
Každý zadaný parametr se kontroluje v závislosti na 
definovaných tolerancích. Pouze části, které projdou 
všemi zkušebními testy, jsou znovu použity. Napří-
klad diodové můstky slouží k přeměně střídavého 

napětí na stejnosměrné napětí. Pro tuto elektronic-
kou součást alternátoru provádí inženýři Elstocku 
vizuální prohlídku. Otestují celou jednotku a  očistí 
všechna připojení a znovu sestaví terminál. Pokud 
inspekce odhalí, že jedna dioda nefunguje správně, 
vymění technik všechny diody diodového můstku.

Kontrola tolerancí před opětovným použitím dílů

Po dokončení repase je každá jednotka indivi-
duálně testována
Jakmile jsou všechny díly znovu sestaveny a celek 
je opět kompletní, mohlo by dojít k jeho zabalení 

a  proces by byl hotov. Společnost Elstock však 
dbá na nejvyšší možnou kvalitu – proto každý 
startér i alternátor musí následně projít individu-
álním testem na zkušebních zařízeních společ-
nosti D  &  V  electronics – předního světového 
výrobce zkušebních stolic pro startéry a alterná-
tory. Součástí tohoto testu při různých otáčkách 
atd. je pak testovací protokol, který je přiložen 
v balení u daného celku pro zákazníka.

Elstock investuje do dlouhé životnosti dílů
Samozřejmě nejen proces samotné repase a kon-
trol, ale především i životnost náhradních dílů, 
které Elstock používá, jsou klíčem k dlouhé život-
nosti a kvalitě výrobků. V této oblasti pak Elstock 
nenechává nic náhodě.

Proces důkladné kontroly i samotné repase

3. Starý alternátor před repasí, nový alternátor po kompletní 
repasi

2. Redukční převodovka

1. Starý startér před repasí a nový startér po kompletní repasi  

Pokaždé, když Elstock přidává do produkto-
vého portfolia nový alternátor nebo startér, 
je proces repase a výběr komponent sladěn 
do nejmenšího detailu. Společnost zaměst-
nává pět specialistů výhradně pro tento účel 
a plánuje tento tým i  nadále rozšiřovat. 
„Mnoho zákazníků ví, že používáme pouze 
součásti v kvalitě prvovýroby pro repasi a že 
naše produkční linky se nacházejí v  Evropě 
pro zajištění vysoké kvality od začátku až do 
konce procesu. Ale jen málo lidí ví, kolik času 
Elstock investuje, aby se ujistil, že repaso-
vaný výrobek funguje dokonale mnoho kilo-
metrů,“ říká Anders Nielsen. Proto společ-
nost Elstock nabízí 2  roky záruky 
s neomezeným počtem kilometrů.

Alternátor musí být v provozu v rámci zátěžo-
vého testu 1 000 hodin a startér musí běžet 
2 500 zkušebních cyklů ve vlastním výzkum-
ném a vývojovém centru společnosti. Rovněž 
se kontroluje odolnost proti prachu, vodě 
a  změnám teploty. Některé produkty jsou 
dokonce vylepšeny: Například konstrukce, 

kterou Elstock používá pro redukční převo-
dovku pro startér ford Transit, je mnohem 
odolnější než původní konstrukce. Elstock 
dokonce využívá 3D tiskárny k  „vytisknutí“ 
dílů pomocí modelu s využitím laserové tech-
niky. Tím je společnost schopna vyrábět díly 
s vysokou životností, které dokonale odpoví-
dají příslušnému startéru nebo alternátoru. 
Dalším aspektem ve prospěch společnosti 

Elstock je: Společnost je schopna znovu repa-
sovat startéry s „elektronickým“ solenoidem, 
ve kterém ovládá solenoid všechny funkce 

startéru. Také repasuje obě verze kombinova-
ných startérů a alternátorů: StARS a i-StARS.

Díky tomu všechny startéry a alternátory 
z  Elstocku nabízejí kvalitu na úrovni, nebo 
dokonce lepší než originální díly. Ale to nej-
lepší je: Jsou k dispozici téměř bez jakého-
koli automobilu, neboť Elstock také založil 
profesionální logistickou síť. Totéž platí pro 
všechny produkty společnosti Elstock. Pro 
zákazníka toto všechno znamená, že pro 
něj Elstock nabízí star-
tér nebo alternátor 
téměř pro jakékoliv 
vozidlo díky šíři sorti-
mentu se zárukou 
kvality.                          
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DVOJNáSOBNě JEDNODUCHé: 
OPRAVáRENSKé ŘEŠENí A SPECIáLNí 
PŘíPRAVKy PRO SUCHé DVOJITé SPOJKy 
OD VýROBCE LUK
LuK RepSet 2CT od společnosti Schaeffler jsou nyní k dispozici také pro vozidla značek 
ford, Hyundai, Kia a Renault.
Společnost Schaeffler je průkopníkem v oblasti spojkových systémů, který uvedl na trh 
opravárenské řešení LuK RepSet 2CT a příslušné speciální přípravky pro opravy suchých 
dvojitých spojek. Sortiment pro automobilový trh s náhradními díly se trvale rozrůstá: Nej-
novějším doplněním pro specialisty z oblasti aftermarketu jsou LuK RepSet 2CT a speciální 
přípravky pro modely Hyundai a Kia, jakož i pro další modely ford a Renault.

Se třemi novými LuK RepSet 2CT pro vozi-
dla se šestistupňovou převodovkou 

a s dvojitou spojkou značek ford (DPS6, 1.0 
l), Hyundai, Kia (D6Gf1) a Renault (DC4 pro 
zážehové motory) nyní společnost Schaef-
fler dodává na trh další opravárenská řešení 
pro suché dvojité spojky v jediném balení. 
„Od zavedení na trh u příležitosti veletrhu 
Automechanika 2012 jsme jediným dodava-
telem těchto řešení pro opravy dvojitých 
spojek,“ zdůraznil pan Rouven Daniel, 
vedoucí divize Transmission společnosti 
Schaeffler v Automotive Aftermarket. „Se 
třemi novými aplikacemi v současnosti 
dosahujeme celosvětové pokrytí trhu více 
než 80 procent. Při růstu celkového trhu ze 

současných 17 na 40 milionů vozidel v roce 
2025 jsme již dnes nejlépe připraveni pro 
budoucí opravárenský potenciál.“ 

Navíc k dvojité spojce obsahuje každá sada 
LuK RepSet 2CT veškeré vzájemně přesně 
přizpůsobené konstrukční díly, které jsou 
potřebné pro opravu příslušného systému 
dvojité spojky. Vedle vodicích pouzder, 
pojistných kroužků a upevňovacích šroubů 
k  těmto dílům patří rovněž ovládací páky, 
vypínací páky a vypínací ložiska. 

Opravy suchých dvojitých spojek lze ještě 
jednodušeji provádět pomocí nového 
modulu speciálních přípravků LuK pro 

vozidla značek ford, Hyundai, Kia a Renault. 
Doplňkové sady specifické pro tyto aplikace 
lze jednoduše kombinovat se základní sadou 
přípravků. Doposud nabízené speciální pří-
pravky pro převodovky s dvojitou spojkou 
jsou nahrazeny novou sadou přípravků. 
Kromě toho je ale také možné speciální 
doplňkovou sadou přípravky rozšířit na 
nový obsah. 

Ke každé sadě LuK RepSet 2CT a ke každému 
kufru se speciálními přípravky je přiložen 
USB disk s podrobnými technickými a mon-
tážními informacemi v osmi jazycích. Tyto 
a  také další informace o opravárenských 
řešeních pro suché dvojité spojky a pro 

Sada LuK RepSet 2CT je nyní k dispozici také pro vozidla značek Ford, Hyundai, Kia a Renault. Každé řešení obsahuje vzájemně přesně přizpůsobené díly a veš-
keré díly příslušenství potřebné pro odbornou opravu.

Sady LuK RepSet 2CT se aktuálně dodávají pro následující aplikace: 
Značka Motor Převodovka Objednací číslo

Alfa Romeo, fiat C635 6stupňová převodovka 602 0003 00

Audi, Seat, Škoda, VW 0AM 7stupňová převodovka

602 0001 00
602 0002 00
602 0006 00
602 0007 00

Ford 1.0 l DPS6 6stupňová převodovka 602 0014 00
ford 1.6 l / 2.0 l DPS6 6stupňová převodovka 602 0008 00
Hyundai, Kia D6GF1 6stupňová převodovka 602 0012 00
Renault Zážehový DC4 6stupňová převodovka 602 0013 00
Renault Vznětový DC4 6stupňová převodovka 602 0005 00

celkové produktové portfolio Schaeffler pro 
automobilový trh s náhradními díly nalez-
nete také na on-line portálu www.repxpert.
cz. Pro registrované uživatele jsou zde vedle 
katalogu TecDoc, který rozsahem přesahuje 
množství informací poskytovaných výrobci 
vozidel, k dispozici také všechny technické 
servisní informace, montážní videa a tech-
nické brožury, jakož i rozsáhlá nabídka tech-
nických školení, například také pro opravy 
dvojitých spojek. 

1. Specifická doplňková sada pro vozidla značek Ford, Hyundai, Kia a Renault (obj. č. 400 0470 10) nahrazuje dosavadní sadu přípravků pro vozidla značky 
Renault a je možné ji kombinovat se základní sadou přípravků (obj. č. 400 0418 10). Specifická sada pro aplikace VAG/Škoda má obj. č. 400 0419 10.  2. Základ 
pro modulárně konstruovaný systém speciálních přípravků tvoří základní kufr s přípravky (obj. č. 400 0418 10). Ten lze kombinovat s doplňkovými sadami 
specifickými pro vozidlo.  3. Sada přípravků pro zpětné nastavení (obj. č. 400 0425 10) se používá, když je potřebné dvojitou spojku po demontáži opět použít 
a musí se zpětně nastavit transportní pojistka.

1
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ROZŠíŘENí NABíDKy DPF 
A KATALyZáTORů ELIT Q – SKUTEČNě 
ORIGINáLNí KVALITA 
Od února jsme naši nabídku katalyzátorů a DPf rozšířili tak, abychom vám umožnili zakou-
pit v katalyzátorech a filtrech pevných částic skutečně plnohodnotnou náhradu originálního 
dílu. Díky novému sortimentu ELIT Q je to nyní možné. V následujících řádcích bychom 
vám ale chtěli detailněji představit celou naši nabídku těchto dílů a trochu se podívat na 
samotnou techniku, konkrétně používané materiály a jejich výhody a případná úskalí při 
výrobě, tak abyste byli schopni sami vybrat ten správný produkt pro vaše zákazníky.

V rámci zkvalitnění naší nabídky a díky stále 
novým poznatkům v segmentu aplikačních 

katalyzátorů a filtrů pevných částic došlo k vel-
kému rozšíření námi nabízených produktů. 

Stále v naší ucelené nabídce naleznete kvalitní, 
otestované a homologované produkty, ale 
i  v  těch se najdou nepatrné rozdíly. Základem 
každého katalyzátoru a filtru pevných částic je 
filtrační vložka (v případě katalyzátorů kera-
mická nebo kovová, v případě DPf rovněž kera-
mická nebo lépe ze Silicon Carbidu – SiC). 

Výroba těchto materiálů probíhá ve specializo-
vaných továrnách – většinou finsko nebo Aus-
trálie – a každý z výrobců katalyzátorů a DPf 
spoléhá na dodávky od těchto výrobců – nikdo 
si filtrační jádra nevyrábí a nesytí vzácnými 
kovy sám ve své výrobě, vyjma těch nepovede-
ných kopií z Polska značky JMJ a podobně.

1. KATALyZáTORy

Používané materiály v tělech katalyzátorů
V katalyzátorech se můžete setkat 

s katalytickou vložkou z kovu nebo keramiky. 
V  posledních letech je využití kovové vložky 
na ústupu a převládají téměř výhradně kera-
mické. Výhodou kovové vložky je její velká 
mechanická odolnost, kdy dlouhodobě odo-
lává vibracím, otřesům a nárazům do pevné 
překážky. V těchto případech se filtrační 
materiál pouze zdeformuje, namísto aby 
popraskal a vysypal se jako v případě kera-
miky. Bohužel daní za dobré mechanické 
vlastnosti jsou horší termické vlastnosti – nej-
větší slabinou je dlouhý čas potřebný 

k  zahřátí materiálu, kdy teplota je klíčová 
k  nastartování katalytické reakce přeměny 
výfukových plynů. V případě keramiky 
k tomuto dochází v rámci vteřin po nastarto-
vání. Toto je klíčová vlastnost důležitá i při 
homologacích nových vozů, kdy se měří 
emise i při studených startech – proto většina 
automobilek již v originálu přešla na použí-
vání keramické katalytické vložky a kovové 
jsou na ústupu a vyhrazené prakticky pouze 
pro speciální použití, jako například 
v motosportu. Tento trend následovali i after-
marketoví výrobci, a tak námi nabízené kata-
lyzátory jsou osazeny keramickou vložkou – 
v tomto segmentu již ani není jiná možnost.

Samostatnou kapitolou je pak sycení kataly-
tického jádra drahými kovy, jimiž jsou platina, 
rhodium a paladium. Sycení těmito vzácnými 
kovy je velice důležité pro správnou funkci 
katalyzátoru. Výše jmenované kovy jsou 
velice vzácné a tomu také odpovídají jejich 
ceny, proto se jimi při výrobě zbytečně 
neplýtvá a někdy se jejich spořivým použitím 
šetří za účelem snížení ceny výsledného pro-
duktu. To zkracuje živostnost, a pokud je 
katalyzátor předřazen DPf filtru, zkracuje to 
jeho životnost.

Elitní nabídka katalyzátorů 
MTS
V Elitu máte na výběr hned z několika alterna-
tiv od různých výrobců. Dlouholetým stabil-
ním dodavatelem se pro ELIT stal italský 
výrobce MTS. S produkty tohoto výrobce se 
setkáváte již několik let, v jejichž průběhu si 
značka MTS vybudovala silné jméno spojené 

s  kvalitou. Všechny nabízené položky jsou 
homologované a balení obsahuje kompletní 
montážní materiál potřebný k montáži. Díky 
optimalizaci jejich pracovních procesů 
a  exkluzivní spolupráci s Elitem vám jejich 
katalyzátory dokážeme nabídnout za velice 
atraktivní ceny, bez obav z výsledné kvality, 
což i několikrát potvrdili porovnáním jejich 
kvality s konkurencí – MTS se nebojí ukázat 
svoje díly i zevnitř.

VECTOR 
Přes dva roky se setkáváte s naší druhou 
řadou katalyzátorů VECTOR. Tato naše pri-
vátní značka se na trhu ustálila v pozici kvalit-
ních produktů za příznivé ceny. Pod značkou 
VECTOR vám nabízíme kvalitní katalyzátory 
přímo od specializovaných jihoevropských 
výrobců, kteří jsou mimochodem i dodavateli 
mnohem známějším výfukovým značkám. 

HJS
Stále ještě novinkou z loňského roku je náš 
další dodavatel – německé HJS. Detailní před-
stavení tohoto výrobce proběhlo v podzim-
ním ELIT magazínu v loňském roce. Proto zde 
zmíníme asi nejdůležitější informaci o tomto 
výrobci – nová a přísnější německá homolo-
gace Blue Angel. HJS je prvním výrobcem, 
který obdržel certifikaci „Blue Angel“ od 
německé organizace pro životní prostředí – 
Deutschen Umwelthilfe. Tato certifikace se 
zaměřuje hlavně na životnost a dlouhodobý 
výkon katalyzátoru. Certifikovaný katalyzátor 
si musí svoje schopnosti filtrovat škodlivé 
emise udržet minimálně 2 roky a 100 000 km. 
Jedná se o špičku na trhu s katalyzátory.

ELIT Q
Velkou novinkou jsou katalyzátory naší stále 
populárnější řady ELIT Q (Q = quality). Pod tuto 
značku jsme se rozhodli zařazovat špičkové 
produkty na úrovni HJS a nejinak je tomu 
i  v  případě katalyzátorů. Katalyzátory 
ELIT Q jsou vyráběny přesně dle OE specifikací 
s vysokým důrazem na kontrolu výstupní kva-
lity. Kvalitativně jsou shodné s originálními 
produkty včetně velikosti sycení katalytické 
vrstvy.

AUTOMETAL
Trochu stranou této komplexní řady stojí stá-
lice naší nabídky – produkty českého výrobce 
AUTOMETAL. Za řadu let si našly mnoho spo-
kojených zákazníků. Bohužel jejich nabídka 
není tak komplexní jako výše zmíněné. Nic-
méně o to víc péče bylo věnováno kvalitě 
finálního výrobku. Nesmíme opomenout zmí-
nit fakt, že se jedná o kompletně české výrobky 
navržené českými hlavami a zpracované čes-
kýma rukama.

2. FILTRy PEVNýCH ČáSTIC
  
Používané materiály ve filtrech pevných 
částic
Na výběr mají zákazníci na trhu ze dvou mate-
riálů – Silicon Carbid (SiC) a Cordierite. Pojďme 
se na jednotlivé rozdíly podívat více do 
hloubky. Na počátku byl pouze materiál SiC – 
lehce poznatelný materiál podle své specifické 
tmavě šedé až černé barvy. Tento materiál se 
nejvíce (ale ne ve 100 % případů) používá 
v prvovýrobě. Jedná se o materiál perfektních 
mechanických vlastností a s extrémně 
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vysokou teplotní odolností, což je vykou-
peno vyšší cenou oproti později používaným 
keramickým náhradám Cordierite. Cordierite 
je keramický materiál typově stejný s tím, 
který se používá v katalyzátorech, a je rozpo-
znatelný díky svojí krémově bílé barvě. Nej-
větší rozdíly mezi těmito materiály jsou jejich 
mechanická a tepelná odolnost – maximální 
teplota, kterou jsou schopny materiály vydr-
žet, je v případě Cordierite 1 200 °C a v pří-
padě SiC i přes 2 000 °C. 2 000 °C ve výfuko-
vém systému nikdy v životě nikdo nedosáhl, 
takže SiC přežije tepelně vše (pozor, nikoli 
tlakově např. po použití chemických pří-
pravků), 1 200 °C dosáhnout už ale teoreticky 
možné je, v případě problémů s regenera-
cemi a při ucpávání filtru.

Jejich mechanická odolnost se měří při 
zahřátí na 500 °C a vypovídá o jejich schop-
nosti odolat způsobeným tlakům, kdy v pří-
padě Cordierite je maximální hranice na 140 
MPa a u SiC až 540 MPa. Nutno podotknout, 
že se jedná o hraniční hodnoty, které při běž-
ném provozu nemohou nastat. Naopak jejich 
filtrovací schopnosti jsou srovnatelné. 
Důsledkem tlaku na cenu i u nových vozidel 
se do popředí v  používání dostává materiál 
Cordierite, z uvedeného ale jasně vyplývá, že 
je bezpečnější používat dražší varianty SiC. 

Kvůli komplexnosti výfukového systému je 
stále běžnější zakomponování katalyzátoru 
do těla DPf, někdy dokonce i nasycením filt-
račního materiálu drahými kovy tak, že dojde 
k  vytvoření DPf a katalyzátoru v jednom. 
I  zde je sycení oxidačního katalyzátoru (bez 

ohledu na jeho umístění) klíčové pro správ-
nou funkci. Naopak již nefunkční katalyzátor 
může dále způsobovat problém při spuštění 
regenerací DPf, kdy vzácné kovy sycení kata-
lyzátoru jsou rozhodující pro prvotní zvýšení 
teploty a zažehnutí plamene uvnitř DPf.

Elitní nabídka filtrů pevných částic
I v tomto segmentu se vám snažíme přinášet 
pouze to nejlepší, co se na poli aftermarketu 
vyskytuje a dle aktuální nabídky se stále 
rozšiřuje.

MTS
I zde, stejně jako v případě katalyzátorů, je 
naší stálicí výrobce MTS. Kompletní sorti-
ment je dnes vyroben v důsledku poptávky 
trhu zcela kompletně z materiálu Cordierite. 
Samozřejmostí jsou homologace pro 
všechny nabízené položky.

VECTOR
Jako levnější alternativu v našem DPf sorti-
mentu naleznete privátní značku VECTOR. DPf 
této řady jsou taktéž kompletně vyrobeny 
z  materiálu Cordierite. Jedná se o produkty 
výrobců z jižní Evropy, taktéž disponujících 
homologacemi na všechny produkty v nabídce.

ELIT Q
Naším nejnovějším přírůstkem do širokého 
portfolia DPf je řada ELIT Q. Jak již bylo jed-
nou zmíněno, tato řada je vyhrazena pouze 
vysoce kvalitním produktům plně srovnatel-
ným s OES. Proto se u DPf řady ELIT Q setkáte 
pouze s filtry s jádrem SiC a nejvyšším syce-
ním katalytické vrstvy, pokud DPf obsahuje 
i  katalyzátor. Tato řada byla do sortimentu 
zařazena jako reakce na požadavky trhu, tak 
abychom dokázali uspokojit jakoukoliv 
poptávku.

HJS
V sortimentu naleznete i několik položek 
HJS. Kvalitativně jsou na nejvyšší možné 
úrovni jako ELIT Q. V Německu je tato značka 
považována za to nejlepší na trhu. Tomu ale 
bohužel odpovídá i vysoká cena.

WALKER
Kvůli komplexnosti je naše nabídka DPf roz-
šířena i o filtry pevných částic WALKER, kdy 
v nabídce tohoto výrobce máte možnost sáh-
nout, tak jako u našich výše zmiňovaných 
produktů, jak po cenově dostupnější vari-
antě z materiálu Cordierite, tak i po dražší 
verzi SiC. 

Důsledkem tlaku na cenu i u nových vozidel se do 
popředí v používání dostává materiál Cordierite, 
z uvedeného ale jasně vyplývá, že je bezpečnější 
používat dražší varianty SiC.

TECNODELTA – DODAVATEL 
HyDRAULIKy VýROBCůM CELýCH 
BRZDOVýCH SySTéMů
Obecně málo známou, ale přesto u řady výrobců velmi oblíbenou značkou sortimentu 
brzdové a spojkové hydrauliky je italský výrobce Nuova Tecnodelta, kterého v naší nabídce 
naleznete již od 90. let. Jde o nejkvalitnějšího výrobce hydraulických komponent na trhu, 
a proto se na něj spoléhají i výrobci celých brzdových systémů! 

Dodavatel těm nejlepším
I z toho důvodu firma nemá příliš mnoho 
malých zákazníků z řad národních distributorů 
a spolupracuje přímo s takovými giganty, 
popřípadě skupinami, jako je italský Rhiag. 
Vyzkoušejte i vy originální kvalitu za skvělé 
ceny. Jde o skutečnou popelku našeho 
sortimentu.

V sortimentu naleznete extrémně široký sorti-
ment brzdových válečků, ale také hlavní brz-
dové válce. Pojďme si společně Tecnodeltu 
představit více v detailu. 

O společnosti
Společnost má výrobní závod na severu Itálie 
v městečku Tigliole, kde je ostatně automobi-
lový průmysl hlavním motorem ekonomiky. 
Tecnodelta byla založena před více než 50 lety 
jako mechanická dílna specializující se na 
repase hydraulických komponentů vozidel 
italské provenience. Ve velmi krátké době byl 
proces přeměněn na výrobu nových dílů se 
specializací na hydraulické komponenty brz-
dového systému. V té době stačilo k pokrytí 
trhu pouze pár desítek položek, nicméně jak 
se vozidla stávala výkonnějšími a pokročilej-
šími, bylo nutné výrobu neustále modernizo-
vat a investovat do vývoje. Brzdový systém se 
také propojil s ovládáním spojky a firma začala 
produkovat také hlavní a pomocné spojkové 
válce. 

Není nezajímavé, že Tecnodelta byla a nadále 
také je dodavatelem pro OE, ale také pro 
výrobce zemědělské techniky, nákladních 
vozů včetně obřích důlních damprů. 

Sortiment
Jak bylo zmíněno výše, největší podíl ve 
výrobě a prodeji tvoří brzdové válečky bub-
nových brzd. V současné době se automo-
bilky k bubnovým brzdám vracejí, přede-
vším díky jejich jednoduchosti a ceně. 
S  bubnovou brzdou se dnes běžně setkáte 
i  ve střední třídě osobních vozů. To už se 
jedná o relativně výkonné vozy s vyšší 
váhou, při brzdění se bubnová brzda výrazně 
zahřívá, což poškozuje manžety a těsnicí 
kroužky prasátka, které má nižší životnost, 
než bývalo běžné v dobách favoritů a felicií. 

Vedle brzdových válečků obsahuje sorti-
ment Tecnodelty také téměř 750 hlavních 
brzdových válců, často také duálních válců 
spojujících brzdový a hlavní spojkový válec. 
Do spojkové hydrauliky také spadá další 
výrazná část sortimentu, a to pomocné spoj-
kové válce, které bývají velmi častou příči-
nou špatně fungující spojky. Zajímavostí 
sortimentu jsou regulátory brzdné síly, ve 
kterých je Tecno-
delta ze 70 % uni-
kátní, především na 
italské a německé 
vozy.                            
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KOTOUČE S ANTIKOROZNí OCHRANOU – 
NOVý STANDARD VýMěNy BRZD. MáME 
TA NEJLEPŠí I CENOVě DOSTUPNá ŘEŠENí
Stejně jako jsme si zvykli se u stále levnějších automobilů setkávat s koly z lehkých slitin již 
z prvovýroby, můžeme sledovat, jak se tento trend projevuje i v poptávce zákazníků po brz-
dových kotoučích s antikorozní ochranou. Důvod je jednoduchý. Zrezlé kotouče celkovému 
vzhledu automobilu, podtrženému pěknými litými koly, zrovna nepřidají a jsou spíše na 
ostudu, ačkoliv na funkci to nemá samozřejmě vliv. V Elitu preferujeme u značkových pro-
duktů historicky pouze verze s antikorozní ochranou, pokud je má daný výrobce v nabídce. 
Jako první na trhu nabízíme toto řešení rovněž i v cenovém segmentu díky značce SBS. Jaké 
jsou ale technické rozdíly mezi jednotlivými technologiemi antikorozní ochrany napříč znač-
kami a jak jsou na tom s pokrytím jednotliví výrobci? To se dozvíte v tomto článku.

Obecné výhody kotoučů s antikorozní 
ochranou
•	 Ochrana nepracovních ploch před korozí. 

Na povrchu běžných kotoučů se již po 
několika dnech ve venkovním prostředí 

začíná vlivem vlhka, případně v kombinaci 
s působením soli objevovat koroze. Povr-
chová úprava má tomuto jevu zabránit. Ta 
se aplikuje v silné vrstvě na nepracovní 
plochy – střed kotouče a vnější okraj. 

Koroze na pracovní ploše není samo-
zřejmě funkční problém a nejde jí nijak 
zabránit. Pro prvních zabrzděních zmizí. 
Pozor ale na delší dobu odstavená vozi-
dla s mokrými brzdami. Hrozí nenávratné 

p o š k o -
zení hloub-
kovou korozí. A  je 
jedno, jakou značku jste 
namontovali.

•	 Jednodušší montáž – okamžitě připra-
vené k použití. Nelakované kotouče bývají 
z výroby pokryté olejovou vrstvou, která 
má právě za úkol zabránit vzniku koroze 
již během přepravy a skladování. Tento 
olejový povlak musí být vždy před mon-
táží pečlivě očištěn, což prodlužuje čas 
montáže a vyžaduje použití čisticích pro-
středků. Kotouče ošetřené antikorozní 
vrstvou je možné namontovat ihned po 
vybalení z krabice a není třeba je nijak 
čistit. Pokud je nanesená vrstva na pra-
covní ploše, stačí několik zabrzdění a je 
odstraněna.

Technologie antikorozní ochrany 
dostupné na trhu
V současné době se můžete setkat s několika 

různými technologiemi, které se pro lako-
vání kotoučů používají. Jejich úkol je vždy 
stejný – odolat působení vnějších povětr-
nostních vlivů a ochránit viditelné nepra-
covní plochy brzdových kotoučů před 
korozí. 

Na bázi hliníku nebo zinku
Nejčastější technologie antikorozní 
ochrany používaná na brzdových kotoučích 
je založená na vlastnostech hliníku nebo 
zinku. Lamely těchto kovů tvoří bariérovou 
ochranu oddělující materiál kotouče 
a  vnější prostředí. Ekonomičtější varianta 
využívající hliník se obecně označuje jako 
AluTherm. Antikorozní technologii 
AluTherm z našich dodavatelů používají 
ATE a Bosch. ATE je jediný dodavatel, který 
aplikuje antikorozní ochranu na celý svůj 
sortiment kotoučů, což je velká výhoda 

t é t o 
značky.

A n t i k o r o z n í 
ochranu na bázi zinku, 

označovanou jako GEOMET, lze 
charakterizovat velice podobně jako před-
chozí AluTherm. Rozdíl je především v pou-
žitém materiálu. Hliník je zde nahrazen 
ušlechtilejším zinkem, který kotouč lépe 
chrání. Přestože v  obou případech je 
výsledná odolnost proti korozi závislá na 
tloušťce antikorozní vrstvy, vykazuje GEO-
MET vyšší odolnost než AluTherm. Obě 
technologie shodně pro vytvrzení nástřiku 
vyžadují sušení v pecích při určité teplotě 
a době.

Nevýhodou obou je, že antikorozní vrstvu 
mohou poškodit některé chemikálie použí-
vané např. při mytí automobilu a její 
původní šedostříbrný vzhled se často 
v  průběhu času mění a žloutne. Přesto je 
GEOMET nejčastěji používanou technologií 
i v OE. V  sortimentu ELIT ji naleznete 
u dodavatelů Textar, Jurid, SBS a Nipparts.
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UV antikorozní ochrana
Jedná se o nejnovější a nejpokročilejší 
technologii antikorozní ochrany, se kterou 
se můžete na trhu setkat, kterou pro after-
market vyvinula a exkluzivně nabízí spo-
lečnost Brembo. UV technologii používá 
Brembo nejen u „standardní“ řady OE 
kotoučů, ale i u nové řady vrtaných kotoučů 
Brembo XTRA. 

Oproti hliníkovému i zinkovému nástřiku jsou 
hlavními přínosy UV technologie:
•	 Na první pohled jasně identifikovatelný 

vzhled – tmavě šedý nebo černý (liší se jen 
vzhledem) metalický povrch nepracovních 
ploch je pro Brembo UV typický.

•	 Vysoká odolnost proti korozi – korozní 
zkoušky v solné lázni ukazují nejlepší 
výsledky ze všech používaných technologií.

•	 UV vytvrzované barvy jsou vodou ředi-
telné. Neobsahují rozpouštědla a proces 
UV vytvrzování je energeticky efektiv-
nější – spotřebovaná energie je výrazně 
nižší a celkově tedy výrazně méně zatě-
žuje životní prostředí. 

Rozšíření nabídky cenově výhodných lakovaných kotoučů SBS
společnost sBs – scandinavia Brake systems –, specialista na brzdy 
všeho druhu včetně motobrzd s více než 50letou tradicí, rozšířila svou 
nabídku o lakované kotouče, které budou nově zařazeny do sortimentu 
a částečně naskladněny v počtu více jak 400 položek. Dosáhneme tím 
pokrytí 95 % českého vozového parku. Značka sBs používá stejnou 
povrchovou úpravu jako textar a jurid – Geomet, který je používán také 
v Oe. v cenovém segmentu, kde se produkty sBs nachází, je lakovaný 
kotouč naprosto výjimečnou záležitostí. sBs jako důkaz kvality pro-
duktu dává na své brzdové kotouče záruku 3 roky, což je u srovnatelné 
konkurence naprosto výjimečná pečeť kvality.

Přehled sortimentu ELIT kotoučů s antikorozní ochranou
Dodavatel Podíl kotoučů s anti-korozní v nabídce Použitá technologie Označení položek s antikorozní ochranou
BREMBO 50 % UV Číslice "1" na poslední pozici (09.7012.11)
TEXTAR 75 % Geomet Číslice "3" nebo "5" na poslední pozici (T 92082503)
JURID 90 % Geomet Písmeno "C" na poslední pozici (JR 562237JC)
SBS 60 % Geomet Číslice "3" za tečkou (1815.314760)
ATE 100 % AluTherm Kompletní sortiment s antikorozní ochranou
BOSCH 25 % AluTherm Identifikace pouze dle popis eCat
NIPPARTS 5 % AluTherm Písmeno "P" na poslední pozici (J3303076P)

Digitální servisní plán (Dsp)
Jak zapsat provedenou servisní prohlídku do DSP (elektronické servisní 
knížky) u vozů AUDI, ŠKODA, SEAT a VOLKSWAGEN.

registrace: v prohlížeči zadáme adresu https://erwin.skoda-auto.cz (pouze internet explorer). po načtení úvodní stránky rozkliknout 
nabídku „Můj systém erWin“ a zvolit volbu „registrace“.

registrace – registraci je nutné provést jen jednou. přihlašovací údaje se používají pro všechny značky koncernu.

vYJMĚte
A

UsCHOveJte
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 v sekci „registrace“ vyplnit požadované údaje (šedá pole jsou povinná). pro vyplňování servisních knížek musí být druh zákazníka „Firma“. 
vyplněné údaje musí přesně souhlasit s údaji v obchodním rejstříku. následně potvrdit všeobecné obchodní podmínky a souhlas se zpra-
cováním dat a kliknout na „registrovat“. 
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2. Kliknout na kartu „produkty a služby“ a „Digitální servisní plán“. 

1. Otevřít systém erWin a přihlásit se. 
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4. Kliknout na „Otevřít Dsp“

3. Zadat vin vozu a kliknout na „vyhledávání“.

4
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6.  vyplňte údaje o aktuálním stavu KM, údaje o posledním servisu a údaj, kdy byl proveden (pokud je to úplně nové auto, zadáme „předpro-
dejní servis“), klikněte na „Dále“.

5  . Klikněte na „vytvoření tabulky údržby“.
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8.  systém vygeneruje servisní plán, budou zaškrtané položky, které je nutné udělat. tady pozor, i když je to zaškrtnuté, musí se to odškrt-
nout znovu, tak aby podklad zátržítka nebyl šedý (obr. 1), ale jako na obr. 2. pokud budete dělat nějaké dodatečné práce, tak je odškrt-
něte. A klikněte na „vytvořit“.

 7. vyberte servis, který budete na voze provádět, a klikněte na „Dále“. 
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10.  Zapište číslo zakázky, název a adresu vašeho autoservisu, případně vaše doporučení pro další servis. pro dokončení klikněte na 
„Uložení a tisk“.

9. vygeneruje se servisní plán. A následně kliknout na „vytvoření potvrzení servisních úkonů“.
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TECHNICKÝ BULLETIN NISSENS NÁKLADNÍ VOZIDLA

TÉMA: NORMA EURO 6 

JAK SE NISSENS VYROVNAL S POŽADAVKY NORMY EURO 6  
VE VÝROBNÍM PROCESU?

EFEKT NA VÝKONU MOTORU

DŮVOD

ODPOVĚĎ ZE 
STRANY VÝROBCŮ 

DŮSLEDEK PRO 
CHLAZENÍ MOTORU A 
TURBODMYCHADLA

Euro 6 je šestou změnou směrnice Evropské unie o 
snížení škodlivých látek z výfuku vozidla. Standard 
Euro 6 byl zaveden v lednu 2013 pro nákladní 
automobily. Cílem Euro 6 je snížit úroveň škodlivých 
výfukových emisí.

Do škodlivých látek patří oxidy dusíku (NOx), oxid 
uhelnatý (CO), uhlovodíky (THC a NMHC) a částice 
(PM), které jsou v podstatě sazemi z nafty. Efektem 
snižování těchto znečišťujících látek může mít být 
následně nižší spotřeba paliva a nižší emise CO2.

V případě nákladních automobilů se zvýšily 
požadavky na emise NOx z 2 g / kWh v Euro 5 až 
0,2 g / kWh v Euro 6.

Pro vypořádání se zesíleným předpisům o 
výfukových plynech zavedla většina výrobců 
nákladních automobilů  recirkulaci výfukových 
plynů (EGR), následnou úpravu výfukových plynů 
(SCR) a vysokotlaké vstřikování paliva, které se 
stalo standardem se zavedením Euro 5.

Využívání těchto technologií bylo nutno vylepšit 
a nastavit ještě lépe, protože výrobci museli 
dosáhnout menšího vlivu na životní prostředí 
díky Euro 6 a zároveň splnit požadavky na vyšší 
palivovou účinnost.

Zavedení normy Euro 6 vyžaduje vyšší výkon 
chlazení motoru. V některých případech nárůst 
přesahuje 25 procent v porovnání s motory na 
základě standardů Euro 5.

Kromě toho musí plnit i požadavek na vyšší provozní 
odolnost, protože teploty i tlakové cykly se zvyšují v 
intenzitě a frekvenci.

Chlazení mezichladiče vyžaduje také zlepšení, 
protože se zvyšuje tlak plnění a výstupní teplota 
turbodmychadla.

THE S.L. TRUCK RACING EXPERIENCE
Nissens je technickým partnerem a dodavatelem součástek pro chlazení 
motoru pro účastníka závodů trucků FIA Saschu Lenze, který byl 
vyhlášen nováčkem roku za minulou sezónu.
“Testovali jsme systém Nissens během našeho závodu na Hungaroringu. 
I přes teplotu vzduchu 38 °C udržoval chladič Nissens provozní teplotu 
na 90 °C, zatímco originální chladič (OE)  se přehříval na teplotu 113 °C. 
Výkonnost komponentů Nissensu nám přináší konkurenční výhodu “ 
- uvádí Sascha Lenz, závodník FIA závodů trucků.

Tepelná odolnost proti roztažnosti
Speciálně navržené boční panely s prořezy pro snížení 
vlivu tepelné roztažnosti na konstrukci středu.

Vylepšená konstrukce rámových šroubů. Šrouby 
Nissens zajišťují mnohem vyšší flexibilitu konstrukce 
chladiče, který je vystaven vlivům tepelné roztažnosti. 
Pro vybrané modely bez rámu dodáváme šrouby 
Nissens společně s výrobkem.

Teplotní odolnost
Zpevněné plastové komory 
jsou vyztužené skleněnými 
vlákny (PA66-GF30) a 
vyrobené bez recyklovaných 
plastů.

Vyšší odolnost a tepelný výkon  

Chladící středy jsou sestaveny z lamel, které jsou na stranách 
dvakrát přehnuté a na své ploše mají prostřihy. Toto opatření 
vyztužuje lamely proti mechanickému poškození a zvyšují 
celkovou výměnnou plochu tepla.

Nejkvalitnější materiály a 
moderní technologie
 
Robustní, odolná a vysoce výkonná 
konstrukce středu vyrobená pokročilou 
technologií tvrdého pájení hliníku (CAB).

Chladiče pro nákladní automobily jsou 
vyrobené výhradně v Evropě z materiálů od 
evropských dodavatelů.

Perfektní montáž
      
Dokonalé zpracování v každém 
detailu – plastové komory, 
připojení, závity, šrouby, 
těsnění, montážní konzoly 
atd. To umožňuje rychlou a 
bezproblémovou montáž.

Zvýšená odolnost proti tlakovému 
impulsu              
Speciálně navržený kovový profil namontovaný mezi 
rámem a středem chladiče zajišťuje lepší odolnost 
konstrukce chladiče.
 

12. tímto je servisní záznam zaznamenán.

11. vygeneruje se potvrzení v pDF, které je třeba vytisknout a založit zákazníkovi do desek o servisní péči.
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LOŽISKA KOL FAG – SPOLEHLIVá KVALITA
fAG je od roku 1883 profesionálem pro přesná ložiska. Dlouholetá zkušenost s tak velmi 
namáhaným dílem, jakým je ložisko kola, je velkou výhodou pro servis. Servis profituje 
z know-how od fAG. Ložiska kol od fAG jsou od roku 2005 k dispozici na trhu náhradních 
dílů. Dnes patří k nejvíce žádaným ložiskům kol.
Profesionálové v servisech oceňují kvalitu, a sází 
proto na velké zkušenosti společnosti fAG. 
Zvláště důležitá je pro ně dlouhá životnost 
a  přesnost jimi instalovaných dílů, protože 
ložiska kol jsou významná z hlediska bezpeč-
nosti. U fAG je kvalita na všech úrovních samo-
zřejmostí: Materiál, vývoj, výroba a testy splňují 
nejvyšší nároky. fAG je kromě toho žádaným 
dodavatelem výrobců vozidel. I oni důvěřují 
vynikající kvalitě.

Řešení oprav od profesionálů pro 
profesionály
Inovace od fAG jsou směrodatné pro automobi-
lový průmysl. Společnost fAG tak nevynalezla 
a  nedala patentovat pouze kuličkovou brusku 
pro perfektní kuličky, nýbrž i válcovaný a nýto-
vaný nákružek. Ten zajišťuje, aby byla vůle 
v  ložisku od začátku definovaná a přednasta-
vená. Výměna ložisek kol se díky tomu stala pro 
servisy jednodušší a bezpečnější. A protože fAG 
dbá na to, aby se každá oprava dala provést tak 
jednoduše, jak je to jen možné, balení fAG obsa-
hují kromě ložiska kola i veškeré díly příslušen-
ství, které jsou potřebné pro profesionálně pro-
vedenou opravu. Protože fAG přesně ví, jak 

oprava probíhá, jsou sady doplňovány o díly, 
které jsou nutné k zajištění bezproblémového 
průběhu. Servisní profesionál má díky tomu 
vždy zajištěn správný postup. Montáž ložisek kol 
počínaje generací 2.1 ulehčuje také závěrný 
kroužek a čelní ozubení, a tak i tyto díly přispívají 
k větší bezpečnosti a rychlejšímu průběhu oprav. 
LfT těsnění pro lehký chod také velmi účinně 
chrání moderní ložiska kol fAG proti znečištění 
a současně zajišťují vyšší efektivnost díky men-
šímu tření.

fAG dobře ví, že čas jsou peníze. Sady fAG proto 
navíc obsahují pro případ potřeby neverbální 
montážní pokyny. S pokyny se dostanete k cíli 
rychleji. Kdo přece jen potřebuje podporu, najde 
potřebné informace na servisním portálu 
REPXPERT.

Výhody ložisek kol od FAG

Zkušenosti
Inženýři fAG mají v celém odvětví vysokou pres-
tiž a jsou garanty pro inovace, které stanovují 
celosvětově platné standardy, jako např. válco-
vaný a nýtovaný nákružek.

Dodavatel do prvovýbavy a kvalita 
Schaeffler
fAG spolupracuje s výrobci vozidel již při vývoji. 
Náhradní díly značky fAG mají stejnou kvalitu, 
jako díl zabudovaný výrobcem vozidla.

Orientace na praxi
Sada WheelSet fAG nebo WheelPro fAG obsa-
huje vždy přesně ten rozsah dílů, který je nutný 
pro výměnu ložiska kola – ne více a už vůbec ne 
méně! A vskutku se častěji stává, že řešení pro 
opravu obsahuje více příslušenství, než předepi-
suje výrobce vozidla. O tom rozhodnou zkušení 
servisní specialisté fAG na základě svých odbor-
ných vědomostí a po důkladném šetření v ser-
visu. Jde koneckonců o pomoc pro servisního 
profesionála.

Bezpečnost
Kvalita našich ložisek kol, jakož i k nim náležejí-
cích dílů příslušenství, představuje podstatný 
základ bezpečnostního konceptu značky fAG. 
Díky tomu, že šrouby, matice a veškeré další díly 
jsou vždy sladěné s ložiskem kola a vozidlem, je 
nutné vidět řešení pro opravu jako komplexní
systém.

Prostřednictvím různých bezpečnostních sys-
témů příslušenství se
•	 zajistí uložení ložiska kola na čepu kola
•	 trvale zachová předpětí ložiska kola
•	 zaručí optimální vystředěný chod ložiska kola

•	 zabrání vzniku zbytečného opotřebení a pří-
padnému výpadku ložiska kola

Kdo tedy provede montáž ložiska kola podle návodu 
pro opravy fAG, může se cítit absolutně bezpečně.

Jak se zjistí kvalita
Ložiska kol jsou významné z hlediska bezpečnosti 
vozidla! Ložiska kol fAG splňují nejvyšší bezpeč-
nostní nároky a z toho důvodu jsou známá po celém 
světě. Poskytují bezpečnost a kvalitu dílů, kterou 
potřebujete pro prvotřídní opravu. Proto je důležité 
znát znaky bezpečných originálních náhradních dílů 
od společnosti fAG.

Balení
Přesvědčte se o tom, zda je obal neotevřený a zda 
jde o originál. Obaly fAG vypadají vždy tak, jak jsou 
vyobrazené zde.

Díly v jednom balení
Veškerá řešení pro opravy ložisek kol fAG obsahují 
kromě ložiska kola i další díly jako např. šrouby a/
nebo matice, bonusový poukaz od REPXPERT 
a v případě potřeby neverbální montážní pokyny.

Kvalita produktů
Vysokou kvalitu výroby lze poznat i podle jakosti 
povrchu ložiska kola. Vyšetřovatelé celní správy 
zajistí každoročně velká množství padělků. Tyto 
padělky jsou za přísných bezpečnostních opatření 
sešrotovány, protože v žádném případě 

neodpovídají bezpečnostním požadavkům pro 
moderní vozidla. Dbejte proto na to, abyste použí-
vali originální náhradní díly. Za svou opravu se může 
zaručit pouze ten, kdo sází na originální díly.

Kdo se pokouší ušetřit peníze u dílů, které 
jsou významné z hlediska bezpečnosti, 
zahrává si se životem svých zákazníků. 

Po nejjemnějším 
soustružení

Těsnění z vysoce 
kvalitní pryže

Kovaný povrch

Oboustranně zkosená 
hrana pro lepšího vedení 
a zabránění vzniku ostrých 
hran

Zabarvení jako známka 
indukčního vytvrzení

Po soustružení 
zkosené hrany

Povrch dosažený 
nejjemnějším 
soustružením
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SADy TěSNěNí ELRING URČENé PRO 
PROFESIONáLNí OPRAVy AUTOMATIC-
KýCH PŘEVODOVEK
Pro profesionální opravy automatických převodovek zařadil výrobce Elring nově do svého 
programu těsnění a sady těsnění umožňující snadnou opravu automatických převodovek. 

Tato nová těsnění a sady těsnění pokrývají 
různé typy převodovek běžných výrobců 

vozidel. Každá sada těsnění Elring obsahuje vše, 
co potřebujete pro profesionální utěsnění při 
opravě automatické převodovky, jako např.:
•	 těsnění olejové vany,
•	 radiální hřídelové těsnicí kroužky,

•	 O-kroužky,
•	 pojistné kroužky,
•	 speciální gumové tvarované díly,
•	 těsnění pro řídicí jednotku převodovky.

Některé z příkladů sad k automatickým 
převodovkám:
Moderní automatické převodovky musí splňo-
vat enormní požadavky. Díky vysokým kilomet-
rovým výkonům, vysoké rychlosti a velkému 
množství provedených řazení převodových 
stupňů dochází k pomalému a nepozorova-
nému opotřebení konstrukčních dílů. Mohou 
tak vznikat dlouhodobé škody. Níže uvedené 
znaky vám pomůžou včasně rozpoznat pro-
blémy a zabránit tak drahým následným 
škodám:

•	 Automatická převodovka při řazení 
prokluzuje.

•	 Automatická převodovka již netáhne.
•	 Zpoždění při rozjezdu.
•	 Olej automatické převodovky je zabarvený 

a je cítit po spáleninách.
•	 Neobvyklé zvuky, jako např. broušení, pras-

kání nebo mletí.

Hlavní výhody použití sady těsnění určené 
pro profesionální opravy automatických 
převodovek:
•	 Jednoznačné přiřazení sady těsnění Elring 

vozidlu a automatické převodovce.
•	 Vaše sada těsnění obsahuje všechna těsnění 

potřebná k opravě.
•	 Úspora času uvedením 

všech potřebných těsnění.
•	 Všechna těsnění a díly 

pochází od odborníků 
a specialistů na výrobu těs-
nění.                                         

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-601 | Fax +49 7123 724-609

elring@elring.de | www.elring.de

Gaskets and gasket sets for the professional 
repair of automatic transmission systems

Elring has added user-friendly gaskets and gasket sets to its range of products, 
specially designed for the repair of automatic transmissions. These new gaskets 
and gasket sets cover a range of different transmission designs from major 
vehicle manufacturers. This is your chance to extend your scope of service and 
save valuable time. Each gaskets and gasket sets includes everything needed for 
professional sealing in the field of automatic transmission repair, e.g.:

• Oil pan gaskets
• Radial shaft rings
• O-rings
• Retaining rings
• Special rubber components
• Gaskets/seals for the transmission control unit

The demands placed on modern automatic transmissions are enormous. High 
mileages, significant speeds, and multiple gear changes soon add up, causing 
gradual wear and tear when it comes to key components. This often results 
in long-term damage to the system. The following aspects may help you to 
identify serious issues at an early stage and avoid expensive damage to the 
transmission:

• The automatic transmission slips during gear changes
• The automatic transmission no longer produces forward momentum
• There is a distinct delay when shifting into drive
• The automatic transmission oil is discolored and smells burnt
• There are unusual sounds such as whining, clunking, or grindin

Key benefits of Elring gaskets and gasket sets:

• No vehicle-specific research required
• Exact match of Elring gaskets and gasket sets for vehicle and automatic transmission
• Gasket set includes all necessary gaskets and seals for repair job
• Time savings thanks to the provision of details on all required gaskets/seals
• All gaskets and parts supplied by gasket specialist in OEM quality

Our gaskats and gasket sets for the professional repair of automatic transmissions offer genuine advantages. 
What is more, you can look forward to full technical support via our free service hotline.

2455_Flyer_Automatikgetriebe_A4_EN_temp.indd   1 05.02.18   09:47
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Pro srovnání: objem odpadu z 
plastových nádob se stejnou 
velikostí kontejneru

RAVENOL Bag in Box
udržitelné a ekologicky 
přátelské řešení pro 
vaše autodílny

ŠETŘÍ MÍSTEM

20 litrů
Bag in Box

Vyřešte efektivně své         
olejové hospodářství

Systém RAVENOL BAG IN BOX se skládá z robustní 
vnější krabice a plastového sáčku s integrovaným 
odtokovým kohoutem. Tento systém zajišťuje bez-
pečný transport kvalitních maziv RAVENOL. 

Toto řešení je prostorově úsporné a snadno použitel-
né. Po vyprázdnění lze z krabice plastový sáček le-
hce vyjmout. Systém nabízí úsporu místa až o 80% v 
porovnání s plastovým kanystrem ve stejné velikosti 
nádoby.

NAKUPTE 6x20l OLEJE RAVENOL 
V BALENÍ BIB A ZÍSKÁTE STOJAN 
V HODNOTĚ 6 000 Kč ZDARMA

NAPLŇTE SI SVŮJ STOJAN
NA BAG IN BOX (BIB)

A DOSTANETE HO ZDARMA

NAKUPTE 10x20l OLEJE RAVENOL 
V BALENÍ BIB A ZÍSKÁTE STOJAN 
V HODNOTĚ 8 000 Kč ZDARMA

Akce platí do konce dubna. Více informací vám sdělí váš prodejní poradce.
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SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL MOTOR-
PARTS INVESTUJE DO TESTOVáNí, ABy 
ZVýŠILA SPOKOJENOST ZáKAZNíKů
Testovací laboratoř, kterou společnost federal-Mogul Motorparts otevřela v dubnu 2015 ve 
městě Kontich v Belgii, jí umožňuje testovat a provádět srovnávací testy dílů ze své výroby 
a věnovat se neustálému zlepšování produktů. Tato investice do kvality zvýšila úroveň spo-
kojenosti zákazníků, protože ti mají jistotu, že společnost federal-Mogul Motorparts jim 
dodává díly se špičkovou kvalitou, které prošly náročným procesem kontrol s nejmoderněj-
ším testovacím zařízením. 
Nová zařízení jsou online
Jako součást neustálého investování společnosti 
federal-Mogul Motorparts do kvality byly 
nedávno uvedeny do provozu čtyři nové stroje 
na testování motorových dílů.

2D skener
•	 Využívá laserovou technologii ke skenování 

obrysů dílů pro vytvoření CAD modelu pro 
vývoj produktu.

•	 Zajišťuje perfektní slícování otvorů na motoru 
a v těsnění.

•	 Umožňuje lepší rozměrovou přesnost pomá-
hající procesu montáže.

Stroj na souřadnicové měření
•	 Měří fyzické geometrické charakteristiky sou-

částí válce, jako jsou vložky, písty a pístní 
kroužky, stejně jako součásti horního konce 
válce, jako jsou ventily, vačkové hřídele 
a zdvihátka.

•	 Používá se při reverzním inženýrství dílů na 
základě originálních měření a také pro záruční 
kontrolní měření.

•	 Mimořádná přesnost tohoto stroje zaručuje 
spolehlivé výsledky, které jsou klíčové při 
vytváření nových produktů.

Spektrometr FTIR
•	 Infračervený paprsek analyzuje elastomerové 

nebo plastové součásti pro přesnou identifi-
kaci materiálů použitých v jejich konstrukci.

•	 Stanovení přesného složení dílu umožňuje 
výběr správného materiálu, aby byla zajištěna 
odolnost vůči chemickému vlivu utěsněných 
kapalin nebo vysokým provozním teplotám, 
a byla tak zajištěna kvalita a odolnost dílu pro 
zákazníky.

Federal-Mogul Motorparts je důvěryhodný výrobce dílů motorových vozidel dodávající 
na trh vysoce kvalitní produkty. Naše moderní testovací zařízení prokazují naše odhodlání 
splnit očekávání zákazníků v oblasti životnosti a výkonnosti výrobku,“ říká Massimiliano A. 
Milani, ředitel pro produkty a marketing, Federal-Mogul Motorparts eMeA. testovací labo-
ratoř Kontich zaručuje, že to určitě bude takto pokračovat.

Zařízení na měření ložisek pro specialisty
•	 Systém měřicích přístrojů byl vytvořen pro 

snadnou kontrolu různých konstrukcí ložisek 
a provádění přesných měření.

•	 Tato přesnost umožňuje rychlejší schvalování 
nových dílů a rovněž zajišťuje, že zákazníci 
obdrží rozměrově správné součásti. 

Hrdé partnerství

5

Na následujících stránkách si můžete prohlédnout 
některé z našich dílů, které můžeme nabízet díky 
našemu partnerství s prvovýrobci. Každý den 
spolupracujeme s předními výrobci motorů, abychom 
mohli vyvíjet motory zítřka. To znamená, že brzy 
budeme schopni všechny nejnovější prvovýrobní 
technologie přenést na trh s náhradními díly, a dodávat 
vám díly prvotřídní kvality.

ZNAČKA POPIS PRODUKTU ČÍSLO DÍLU Č. DÍLU Z PRVOVÝROBY DODÁVÁ SE JAKO 
ORIGINÁLNÍ 
VYBAVENÍ

Sací ventil V95125 03L 109 601 A

Výfukový ventil V95126 03L 109 611 A

Hlavní ložisko H079/5 ->11/11 038 105 561 A/038 105 591 A

Hlavní ložisko H1328/5 12/11-> 03L 105 561/03L 105 591

Opěrná podložka A123/4 021 198 421

Ojniční ložiska 71-3904 045 105 701/045 105 701A

Sada pístních kroužků STD 08-432900-00 03L 198 151 B

Sada pístních kroužků 
+0,25 mm 08-432905-00

Sada pístních kroužků 
+0,50 mm 08-432907-00

Píst STD 87-432900-00 03L 107 065 J

Píst +0,25 mm 87-432905-00

Píst +0,50 mm 87-432907-00

Hlavová sada CH7600 

Výrobce Volkswagen Group

Model A1, A3, Golf VI, Jetta III, Polo, 
Touran a další...

Roky 2009 

Palivo Diesel

Počet válců 4

Kódy motoru CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, 
CAYE, CFWA, CLHA, CLHB, 
CLNA

Obsah motoru 1598

kW 55, 66, 77

Vrtání x zdvih 79,50 x 80,50

Vlastnosti
•	 Sací ventil: Kalená stopka a sedlo ventilu
•	 Výfukový ventil: Stelitem navařené sedlo a kalená stopka
•	 Jedinečné technologie pístního kroužku GDC a LKZ
•	 Hlavní ložiska IROX

Výhody
•	 Ekvivalentní s originálním dílem
•	 Snížení tření, emisí a spotřeby oleje

Aktuální katalogové číslo 
dílu

CATAE1301, CATGY1601, 
CATGT1401, CATGT1501, 
CATMX1301, CATNU1601, 
CATPA1401, Tecdoc

VW Group 
1,6 CR TDI
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HyDRAULICKá ZDVIHáTKA – PŘíČINy 
A DůSLEDKy JEJICH POŠKOZENí
Pokud dochází k nadměrnému opotřebení hydraulických zdvihátek, znamená to, že kompo-
nenty hydraulického systému nepracují, jak mají. Všechny komponenty přenášející sílu musí 
fungovat v dokonalé synchronizaci a za optimálních pracovních podmínek. Pokud kterýkoli 
z komponentů nepracuje správně, může se projevit závada jak u samotného komponentu, 
tak i u jiného – v systému souvisejícího. Poškození konkrétního dílu nemusí znamenat, že 
tento díl je vadný, ale že celý systém nepracuje z nějakého důvodu správně.

Znaky poškození hydraulických zdvihátek
Na fotografiích jsou patrné znaky poškození. Ty 
ovšem nesouvisí s materiálem zdvihátek, ale se 
špatným chodem komponentů.

Zdvihátka byla poškozena zvýšeným mecha-
nickým tlakem nebo v důsledku nedostateč-
ného mazání. Zdvihátko je pak silně stlačené 
mezi palcem vačkového hřídele a ventilem. To 
je patrné na pístku zdvihátek, kde je zřetelný 
nadměrný otlak od ventilu. Zároveň jsou patrné 
znaky extrémního tlaku na zdvihátko na jeho 
vrchní ploše, kde na něj působí palec vačky. 
Povrch PD zdvihátek je speciálně upravován, 
aby vydržel dlouhodobou zátěž. Pokud je tlak 

nepřiměřeně vysoký, olejový film na povrchu 
zdvihátek není schopen odolat tomuto nad-
měrnému mechanickému namáhání. Smíšené 
tření a nedostatek olejového filmu zapříčiní 
jeho poškození. Pokud zdvihátka pracují v takto 
nevhodném pracovním prostředí, je zde velmi 
vysoká pravděpodobnost, že dojde k poško-
zení také dalších komponent celého mechani-
smu přenosu síly.

Znaky poškození na vačkovém hřídeli
Vačka je také poškozena na odvrácené straně 
její pracovní plochy – tedy palce vačky. Tato 
strana hřídele by za normálních okolností 
neměla klást na zdvihátko výrazný tlak, neboť 

se jedná o neaktivní fázi v rotaci vačky. V této 
fázi by měla vačka pouze volně klouzat po ole-
jovém filmu povrchu zdvihátka (než opět dojde 
k jeho pracovní fázi). Na této části vačky je evi-
dentní opotřebení, což je důsledek silného tření 
komponentů vačky se zdvihátkem, namísto 
zmíněného volného klouzání po olejovém 
filmu. Pokud se k tomuto stavu přidá ještě 
nedostatečné mazání, problém se objeví ještě 
dříve. Stejné opotřebení je patrné i na jiných 
palcích vačky (v její nepracovní části).

Opotřebení zdvihátka a vačky jsou důsled-
kem jiného problému. Nejde o vadné kom-
ponenty, ale o projev jiné závady. 

Hydraulický systém může bezchybně praco-
vat jen za optimálních podmínek. K tomu je 
vždy nutné měnit všechny komponenty, 
které s vačkou souvisí – ideálně v komplet-
ních sadách, které tento problém řeší. Samo-
zřejmě je nutné zajistit také správné mazání 
všech komponentů. Vždy doporučujeme 
provádět opravy dle dílenské příručky 
výrobce vozidla.

Další možné příčiny závad
•	 Oslabené mazací schopnosti motorového 

oleje v důsledku kontaminace motorovou 
naftou, např. netěsný vstřikovač. Motorová 
nafta kontaminuje olej a oslabuje olejový 
film mezi vačkovými palci a zdvihátky.

•	 Problémy s kvalitou motorového oleje 

– vačkový hřídel má úzké vačkové palce 
(záměrně, protože je zde omezený prostor 
v hlavě válců). Motorový olej tedy musí 
splňovat předepsané normy (např. pro 
VW 505.01, 506.01 a 507.00). Tento olej je 
obecně dražší, ale je to jediný olej, který 
zajistí potřebný „olejový polštář“ mezi 
vačkovým hřídelem a zdvihátky tak, aby 
vydržely vysoké kontaktní tlaky.

•	 Poškozené vačkové palce vačkového 
hřídele.

•	 Nesprávně nastavené časování ventilů 
nebo „přeskočení“ rozvodového řemene.

•	 Špatná tloušťka těsnění hlavy válců.
•	 Opracování dosedací plochy pro těsnění 

hlavy válců.
•	 Kombinace výše uvedených důvodů.

Jiné problémy
Použití původních dílů při výměně jen 
některých komponent způsobuje opako-
vané problémy. Sice dojde k odstranění 
poškozených dílů a nahrazení novými, ale 
příčina trvale zůstává (např. výměna poško-
zených zdvihátek, ale ponechání původní 
vačky s vydřenými palci). Závada se opět 
brzy projeví a v podstatě jde pouze o vyho-
zené peníze. Proto vždy doporučujeme 
měnit všechny komponenty, které spolupra-
cují v rámci jednoho systému, v tomto pří-
padě kompletní sady vaček. 

Kvalitní oblečení

V online katalogu oblečení 
najdete veškeré naše oblečení 
přehledně seřazené.

na JARO
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TURBO MOTOR – REPASOVANá 
TURBODMyCHADLA 
Od února 2018 dochází k dalšímu rozšíření  sortimentu Elitu o novou značku repasovaných 
turbodmychadel – TURBO MOTOR. Dodavatel se svým výrobním portfoliem řadí mezi spe-
cialisty a evropské špičky v oblasti repasí turbodmychadel. Výroba probíhá ve Španělsku 
– Navarra –, v jednom z největších výrobním závodů na repasi turbodmychadel v Evropě.

NOvINKA 
v sORtIMeNtU

eLIt!

Co to znamená v sortimentu turbodmychadel ELIT pro zákazníky?

•	 Společnost ELIT repasovaná turbodmy-
chadla od výrobce TURBO MOTOR dodává 
úspěšně svým zákazníkům již několik let, ale 
pod značkou ELIT – modré krabice. Přecho-
dem na novou značku se mění pouze obal, 
nikoliv kvalita.

•	 ELIT přechází pouze na značku výrobce 
TURBO MOTOR. Touto změnou nabídneme 

zákazníkům jednoznačnou identitu výrobce 
a jasnou identifikaci turbodmychadla při 
zachování vysokého kvalitativního stan-
dardu, na který jsou zákazníci Elitu zvyklí. 

•	 U repasovaných turbodmychadel TURBO 
MOTOR nalezne zákazník vždy základ 
z prvovýroby, tzn., že se jedná o repasovaná 
turbodmychadla Garrett, KKK, MHI, IHI.

Modré balení turbodmychadel bude postupně v 1. čtrtletí 2018 nahrazováno značkovým 
balením TURBO MOTOR!

Představení společnosti TURBO MOTOR
Španělská společnost TURBO MOTOR působí 
na evropském trhu od roku 1979. Dnes je 
TURBO MOTOR po několika akvizicích sou-
částí celku BORG Automotive. Za uplynulá 
více než tři desetiletí své činnosti si společ-
nost TURBO MOTOR vydobyla na poli evrop-
ského aftermarketu silnou a respektovanou 
pozici. TURBO MOTOR na evropské scéně zís-
kal pověst, která nabízí jednu z nejširších 
nabídek repasovaných turbodmychadel.

Kvalita produkce TURBO MOTOR A/S
Vysoká úroveň kvality, inovativní pracovní 
postupy, zprocesované výstupní kontroly 
a systematické rozšiřování sortimentu, to vše 
jsou klíčové faktory, díky nimž jde TURBO 
MOTOR stále vpřed. Velký důraz TURBO 
MOTOR věnuje kvalitě, a to v celé její výrobní 
fázi od výběru komponentů a materiálů přes 
zpracování až po konečnou výstupní kont-
rolu a testování. Pro zákazníka to znamená, že 
při výběru značky TURBO MOTOR dostane 
kvalitní produkt, který je otestován podle OE 
standardů. Všechny produkty TURBO MOTOR 
jsou v rámci výrobního procesu pečlivě a sys-
tematicky testovány a vyzkoušeny tak, aby 
všechny jednotlivé díly splňovaly specifikace 
původního dílu. Výrobce TURBO MOTOR je 

mimo jiné držitelem certifikace ISO TS 16949, 
který jej opravňuje dodávat do prvovýroby. 
Každé turbodmychadlo je rozebráno na jed-
notlivé díly. Obal turbodmychadla, 

turbínová a dmychadlová skříň jsou pečlivě 
překontrolovány a v případě, že nevykazují 
žádné závady, jsou vyčištěny speciálním 
chemickým procesem podobným 

ultrazvuku a znovu použity. Všechny ostatní 
díly podléhající opotřebení jsou vyměněny 
za díly nové. U turbodmychadel, u kterých 
jsou dostupné originální náhradní díly přímo 
od výrobců turbodmychadel (Garrett, Borg 
Warner, MHI atd.), se používají vždy origi-
nální díly.

Hlavní výhody výrobků TURBO MOTOR:
•	 španělský dodavatel s velkými zkuše-

nostmi v oblasti repase turbodmychadel,
•	 certifikace ISO TS 16949 – opravňující 

dodávat do prvovýroby,
•	 jednoznačná identifikace výrobce – 

zvýšení kvalitativní důvěryhodnosti 
výrobce,

•	 široké produktové portfolio repasova-
ných turbodmychadel,

•	 repasovaná turba od všech známých 

výrobců – Garrett, Borg Warner (3K), 
Mitsubishi, IHI,

•	 vynikající poměr kvality a ceny – atrak-
tivní ceny,

•	 poskytovaná záruka na repasovaná 
turba – 24 měsíců,

•	 silná pozice značky TURBO MOTOR na 
aftermarketu, respektovaná a zavedená 
značka na evropských trzích,  

•	 systém testování dle OE standardů, 
držitel certifikace ISO 9001,

•	 široké pokrytí výrobků pro evropské 
aplikace. 

Turbodmychadla TURBO MOTOR 
– exchange systém
U všech zálohovaných dílů turbodmychadel 
je stanovena záloha. Tato záloha bude 
zákazníkům vrácena v případě, že vrácený 
starý díl vyhoví podmínkám pro vracení sta-
rých dílů turbodmychadel. Manuál pro vra-
cení starých dílů je součástí každého balení 
turbodmychadla společně s montážním 
manuálem a tyto dokumenty jsou k dispozici 
také v elektronickém katalogu eCat u kaž-
dého turbodmychadla. 

Objednací číslo Popis Příklad použití MOC v Kč bez DPH* MOC v EUR bez DPH*

RTG-0126 Turbodmychadlo TURBO MOTOR ŠKODA Octavia 1.9TDI (66,81 kW), VW 9 739 Kč 359,69 €
RTG-0362 Turbodmychadlo TURBO MOTOR PEUGEOT 407 1.6 HDI (80 kW) 9 999 Kč 399,99 €
RTG-0327 Turbodmychadlo TURBO MOTOR ŠKODA Octavia II 2.0TDI 16V (103 kW) 10 400 Kč 402,29 €
RTG-0284 Turbodmychadlo TURBO MOTOR RENAULT Laguna 1.9dCi 9 600 Kč 387,19 €
RTG-0423 Turbodmychadlo TURBO MOTOR fORD Tranzit 2.4 TDCI (85, 96 kW) 13 200 Kč 544,99 €

*  Uvedené ceny jsou platné při odevzdání starého dílu vyhovujícího podmínkám pro přijetí. Balení neobsahuje těsnění.

všechna turbodmychadla naleznete v elektronickém katalogu eLIt eCat v sekci:

•	  MOTOR – DODáVKA VZDUCHU -> PŘEPLŇOVáNí -> TURBODMyCHADLA anebo
•	  VýFUKOVý SySTéM -> TURBODMyCHADLO

4746

produktové informace |  magazín magazín | produktové informace
pr

od
uk

to
vé

 in
fo

rm
ac

e

pr
od

uk
to

vé
 in

fo
rm

ac
e



POUŽITí TRITANU PROTI OPOTŘEBENí 
ROZVODOVéHO ŘETěZU SWAG
Neustále rostoucí nároky na vznětové a zážehové motory si žádají daleko více odolné díly, 
které se vyznačují vysokou životností. Základním komponentem je ovládací řetěz. Rozvo-
dový řetěz dlouhá léta platil za součástku, která je takřka věčná. Paradoxně s ním však mají 
automobilky v posledních generacích motorů nemalé problémy.

Úloha a konstrukce ovládacího řetězu
Úkolem ovládacího řetězu je spojení a syn-
chronizace klikové hřídele s vačkovou hří-
delí. Základními součástmi pohonu ovláda-
cího řetězu jsou: ozubená kola, upínací 
a kluzné lišty a také napínák řetězu.
Ovládací řetězy se v podstatě dělí na 3 kon-
strukční typy:
•	 pouzdrový řetěz
•	 válečkový řetěz
•	 ozubený řetěz

To, který konstrukční typ řetězu se v motoru 
použije, závisí především na jeho konstrukci. 
Ovládací řetěz je během provozu motoru 
vystaven značné dynamické zátěži, která je 
způsobena silnými vibracemi v pohonu 
řetězu.

Tyto vibrace jsou způsobeny nerovnoměr-
ným provozním chováním klikové a vačkové 
hřídele. Další příčinou může být kolísající 
potřeba výkonu poháněných sekundárních 
součástí. V některých případech k nim může 
patřit např. vstřikovací čerpadlo.

Prodloužení řetězu jako znak opotřebení
V důsledku výše jmenovaného zatížení 
časem dochází k prodloužení opotřebením, 
které způsobuje posun řídicích dob. To 
ovlivňuje chování spalin a chodu motoru. 
Pokud se řídicí doby posunou ještě 

intenzivněji, hrozí nebezpečí poškození 
motoru. K prodloužení řetězu dochází v řetě-
zových kloubech a určuje dobu použití 
vestavěného ovládacího řetězu. Řetězový 
kloub spojuje vnitřní a vnější článek, který se 

například u pouzdrového řetězu skládá 
z pouzdra a čepu. Opotřebení je způsobeno 
vzájemnou mechanickou zátěží obou 
komponent.
Během průzkumů bylo měřeno obvyklé 

LAMELy POUZDRA/VáLEČKy ČEP

Ocelový pás Ocelový pás

Standardní řízení
Dořezání

Přesné řazení

Navinutí
Kalibrace

Ocelový drát

Zkrácení
Tvarování
Broušení

Tepelné ošetření
Chromování nebo plynové nitridování
Leštění v bubnech

Montáž • Nýtování • Olejování • KontrolaVlisování čepu

Montáž 
válečků

Vlisování pouzder

Leštěnív bubnech
Kalení po cementování
Brokování

Úprava
Leštění v bubnech

Vnitřní lamela

Postup výroby ovládacího řetězu

prodloužení 0,5 % při kilometrickém výkonu 
250 000 km. Při prodloužení opotřebením 
nad 1 % již není zaručena bezvadná funkce 
a ovládací řetěz musí být obnoven.

Technologie TRITAN
 Pro preventivní působení proti předčas-
nému opotřebení ovládacího řetězu vyvinul 
OE dodavatel IWIS tritanovou technologii 
pro řetězové čepy. Díky této technologii je 
bezúdržbový chod ovládacího řetězu 

zaručen i při stoupajících nárocích. Povrst-
vení čepů se provádí metodou „Physical 
Vapour Deposition“ (PVD, magnetronové 
naprašování). Za působení vysokého vakua 
je čep bombardován ionty, aby byl odprášen 
materiál. Díky reakčnímu plynu vzniká na 
materiálu čepu požadovaná vysoce odolná 
vrstva nitridu chrómu.
Tento speciální postup zajišťuje lepší odol-
nost proti agresivním směsím oleje, uhlíku 
a paliva. Dochází tak ke zlepšení opotřebení 

nejméně o 50 % v porovnání s jinými meto-
dami naprašování. Kromě toho bylo možné 
snížení tření o 20 %, což přispívá ke snížení 
úniku CO2.
Údaje dokazující zlepšení opotřebení a sní-
žení tření byly ze strany IWIS prokázány na 
speciálních zkušebnách. 

Čep ovládacího řetězu Povrstvení TRITAN
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PARTNER ELIT – AUTOSERVIS KALINA
Autoservis pana Kaliny splňuje všechny požadavky na perfektní opravu vozů v krátkém 
čase. 

OBCHODNí NáZEV: Autoservis Kalina
JMéNO MAJITELE: Miroslav Kalina
ADRESA: Lidická 82, 671 67 Hrušovany
TELEfON: +420 777 156 738
E-MAIL: kalina.mirek@seznam.cz
SPECIALIZACE NA ZNAČKU:  všechny značky
POČET SERVISNíCH STáNí: 5
POČET MECHANIKů: 3
OTEVíRACí DOBA:  po–pá 7.00–16.30
ČLENSTVí V KONCEPCI PARTNER ELIT: od r. 2010

Miroslav Kalina, který založil autoservis 
cca před 10 lety, je stále platnou silou 

ve svém autoservisu. Nezříká se práce, 
a  pokud je to nutné, tak se sám zapojuje 
a  pomáhá svým mechanikům s opravami, 
tak aby zákazník odcházel vždy spokojen. 

Od září roku 2013 působí na současném 
místě v ulici Lidická.

Termíny a kvalitu služeb dokáže v autoservise 
zajistit i tím, že na práci může přiřadit až tři mecha-
niky, kteří mohou pracovat na pěti servisních 

stáních. Tři z nich jsou vybavena zvedáky. Opravy 
jsou díky tomu opravdu rychlé a na nic se nečeká. 

V autoservisu si zákazníci mohou nechat opravit 
auta všech značek, a to včetně značek exotických. 
Pan Kalina pak sám dohlíží na to, aby kvalita práce 
byla vždy na prvotřídní úrovni.

Hlavní předností autoservisu je pak průplach 
a servis automatických převodovek, který v blíz-
kém okolí v regionu jen tak nenajdete. „Na kva-
litní servis automatických převodovek jsem 
opravdu hrdý,“ říká majitel autoservisu, pan 
Kalina. 

Veškerá práce u pana Kaliny odsýpá také díky 
zapojení do sítě Partner ELIT, ve které je již od 
roku 2014. Spolupráce s Elitem mu přináší řadu 
výhod. Hlavní výhodou je ale to, že se může na 
ELIT ve všem spolehnout a vyhne se díky tomu 
zbytečným problémům s nedodáním dílů v ter-
mínech apod.  

NABíZíME TyTO SLUžBy:
•	 SERVIS KLIMATIZACí,
•	 PRODEJ NáHRADNíCH DíLů,
•	 VýMěNy AUTOSKEL,
•	 PNEUSERVIS,
•	 ZAJIŠTěNí STK,
•	 GEOMETRIE,
•	 DIAGNOSTIKA A OPRAVy AUTOELEKTRIKy,
•	 PRůPLACH AUTOMATICKýCH PŘEVODOVEK,
•	 SERVIS AUTOMATICKýCH PŘEVODOVEK.

Specifikace a Schválení: acea c3; vW 504.00/507.00; MB 229.31, 229.51

ČaSTÉ DOTaZY
prOČ ZMěniT ZnaČku?
Všechny oleje ulpívají na součástech motoru a poskytují tak základní úroveň 
ochrany. Olej Shell Helix HX8 ECT 5W-30 může nabídnout dynamickou ochranu 
poskytovanou Flexi molekulami, které se neustále přizpůsobují podmínkám v motoru, 
aby poskytly vyšší ochranu, když je nejvíce potřebná.

prOČ pŘeJíT na plně SYnTeTickÝ OleJ?
Ve srovnání s běžnými minerálními oleji obsahují syntetické oleje vysoce 
rafinované základové oleje. To znamená, že obsahují stejnoměrnější molekuly, 
které vytvářejí menší tření. Dokáží poskytnout motorům vyšší ochranu než 
minerální a polosyntetické oleje.

Jak TO funGuJe
Shell Helix HX8 ECT 5W-30 je plně syntetický motorový olej 
obsahující Flexi molekuly, které se neustále přizpůsobují tak, 
aby posílily ochranu, když ji váš motor nejvíce potřebuje.

kDY DOpOruČiT 
plně SYnTeTickÝ OleJ ZákaZníkŮM

Mají nový vůz, zejména s turbodmychadlem, které 
vytváří v motoru vyšší teplotu.

Protože výfukové plyny dosahují teplot až 900 °C a hřídel se otáčí více 

než 200 000 za minutu, vzniká v přeplňovaných motorech velmi vysoký 

tlak, a proto potřebují extra ochranu.

Mají problémy se svým stávajícím olejem.

Chtějí ušetřit peníze v dlouhodobém výhledu tím, že 

prodlouží životnost motoru díky použití syntetiky.

Potřebují lepší ochranu při 

studených startech, dlouhých 

cestách, velkému zatížení  

a jízdách po městě.

Chtějí prodloužit životnost staršího vozu.

Ochrana, kTerá Se pŘiZpŮSOBí 
kaŽDÉMu MOTOru

Shell heliX 
hX8 ecT 5W-30
PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ
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MODERNí AUTO VyŽADUJE MODERNí 
PŘíSTUP
Již dávno jsou pryč doby, kdy si naši motoristé montovali svá auta před domem. Stodva-
cítky, žigulíky nebo třeba trabanty se svou jednoduchou technikou k tomu doslova 
vyzývaly. Dnešní moderní auta jsou už jiný šálek kávy, přesto existuje řada úkonů, které 
zvládne zručnější motorista sám.

Aby automobil dobře a dlouho sloužil, vyžaduje 
kvalitní údržbu. To v případě nových vozidel 

obstarává autoservis v podobě garančních prohlí-
dek, u starších vozů se na ni ale často zapomíná. Při-
tom třeba v sousedním Německu je zcela normální 
jezdit i s několik let starým vozem na pravidelné 
prohlídky. Avšak pokud přijedete s takovým autem 
do servisu v České republice, aniž by jej trápil 
nějaký problém, většinou na vás koukají jak na zje-
vení. Kdo to někdy zkusil, nezřídka si chce opako-
vání takového zážitku odpustit. Pak by ale měl 
vědět, jak dát vozu alespoň základní péči.
Pokud se do ní nechce majitel automobilu pouštět 
sám, má k dispozici ještě jedno elegantní řešení 
a  tím je preventivní kontrola vozu při každé 
výměně motorového oleje. Mimochodem, zapo-
meňte na nějaké long life intervaly po každých 
30  000 ujetých kilometrech! To je sakra hodně 
a  motoru vašeho vozu něco takového vůbec 
nesvědčí. Úplně nejhůř to snáší turbo, ale usaze-
niny se vytvářejí i v dalších částech pohonné jed-
notky. Navíc motorový olej si zachová skutečně 
dobré mazací schopnosti po výrazně kratší dobu. 
Doporučená výměna je maximálně po ujetí pat-
nácti až dvaceti tisíc kilometrů – podle náročnosti 

provozu, druhu používaného oleje a samozřejmě 
doporučení výrobce vozidla (starší vozy mají často 
nastaven interval výměny na 10 000 km nebo 
1 rok). Od věci není ani použití vhodného aditiva 
do oleje. Rozhodně jej ale nevnímejte jako prodlu-
žovač životnosti olejové náplně. Kvalitní aditivum 
zlepší účinky oleje, prodlužovat interval jeho 
výměny by se ale mohlo zle nevyplatit.

Víte, kolik máte ve voze filtrů?
Motorový olej se samozřejmě vždy mění včetně 
příslušného filtru. V automobilu ale nalezneme růz-
ných filtrů hned několik. Méně často se mění pali-
vový, naopak častější obměnu vyžaduje vzdu-
chový a kabinový (pylový). O výměnu těchto dvou 
filtrů se může motorista postarat sám a jejich inter-
val výměny si patřičně také ohlídat a případně 
zkrátit.
filtr sání vzduchu je důležitým prostředkem brání-
cím průchodu nečistot do spalovacího prostoru 
motoru. Jak rychle se bude špinit, přitom závisí na 
podmínkách provozu a prašnosti prostředí. Vzdu-
chový filtr jde přitom vyměnit u drtivé většiny 
osobních vozidel velice snadno. Kontrolu si zaslouží 
po ujetí 10 000 kilometrů a podle míry zašpinění 

pak lze naplánovat nebo rovnou udělat výměnu. 
Totéž platí pro kabinový filtr nazývaný též pylový. 
Jeho funkce je jasná: brání prostupu nečistot a pra-
chu do interiéru vozu a chrání tak posádku. Pokud 
je příliš zašpiněný, může výrazně snížit účinnost 
ventilace a současně být příčinou mlžení čelního 
okna vozu! Navíc v něm může bujet plíseň, což by 
posádka automobilu rozhodně dýchat neměla. 
O cestujících s různými druhy alergií ani nemluvě.
Výměna kabinového filtru je u některých modelů 
složitější, avšak i zde ji průměrně zručný motorista 
zvládne sám. Potřebuje ale znát umístění filtru, 
který na rozdíl od filtru sání motoru není viditelný. 
Výměna kabinového filtru by měla být naprostou 
samozřejmostí při čištění ventilace a klimatizace. 
Ato i v případě použití tzv. granátu, tedy speciál-
ního prostředku, který se zpravidla odjistí za sedač-
kou spolujezdce a po vozidle rozšíří dezinfekční 
plyn. V případě čištění ventilace a klimatizace ozo-
nem nebo za použití výše uvedeného „granátu“ je 
správný postup takový, že se nejprve odstraní starý 
filtr, nový se vyjme z obalu a umístí do interiéru. 
Teprve potom se zahájí proces čištění. Takto totiž 
dojde i k dezinfekci nového filtru. Až pak je ideální 
čas pro jeho montáž.

Čistota půl zdraví
Když už jsme se dotkli interiéru a zdravotních rizik 
spojených se starým a špinavým kabinovým fil-
trem, rozšiřme toto téma na celý interiér. Součástí 
údržby vozu by mělo být i jeho pravidelné čištění. 
Vždyť do vozu nanosíme spoustu nečistot na pod-
rážkách bot, na palubní desku usedá prach, špiní se 
okna, a to nejen zvenku, ale i zevnitř. Běžně si při-
tom vystačíme s volně prodejnou autokosmetikou. 
Existují jak prostředky na ošetření plastů (řada 
z nich navíc měkčené plasty ošetří i proti poškození 
přímým sluncem), tak pro čištění oken nebo čalou-
nění vozu a jeho koberců. Například kvalitní čisticí 
pěna na čalounění kolikrát dokáže zázraky. Neza-
pomeňte na důkladné očištění různých ovládacích 
páček a tlačítek, stejně jako věnce volantu a hlavice 
řadicí páky. Tyto součásti interiéru bývají nejvíce 
zaneseny špínou a bakteriemi. Pozor ale na to, jaký 
přípravek použijete zejména na volant, aby po apli-
kaci neprokluzoval v rukou!
Stejnou péči si zaslouží i karoserie. Zde lze opět 
použít speciální přípravky pro ošetření vnějších 
plastů vozu (některé umějí oživit černou barvu), 
přípravky pro čištění disků kol, na nichž se usazuje 
prach z brzdových destiček, nebo různé šampony 
na karoserii a leštidla. Zde je výběr opravdu velice 
široký a kromě základních řad existují i vylepšené 
přípravky s voskem. Po jejich použití by se měl vůz 
méně špinit a lépe mýt. Ještě více v tomto směru 
umějí autošampony s nanotechnologií, vytvářející 
tenkou ochrannou vrstvu na karoserii. Ty opravdu 
dobré ochrání vůz až po dobu šesti měsíců. Po tuto 
dobu by k omytí mělo stačit použít tlakovou 
myčku, protože nečistoty se na karoserii pevně 
nelepí.

Vizuální kontrola: co hledat?
Automobil je třeba v rámci údržby důkladně pro-
hlédnout. Všímejte si takových věcí, jako je celistvost 
čelního okna a světlometů – někdy je poškodí odlé-
távající kamínky a následně se mohou kvůli průniku 
vlhkosti mlžit. Vyzkoušejte funkčnost všech světel, 
ale i veškeré elektrické výbavy vozu. Víte, že i pokud 
nepoužíváte klimatizaci, měli byste ji každý měsíc 
alespoň na deset minut zapnout? Chladicí médium 
totiž také maže všechna těsnění v okruhu a takto jim 
lze značně prodloužit životnost.
Zaměřte se na pneumatiky, zkontrolujte hloubku 
dezénu, ale i to, zda se nepravidelně nesjíždějí. Takto 
lze odhalit špatnou geometrii kol. Zejména u star-
ších vozidel je častým jevem sjíždění na vnitřku, za 
což většinou může špatné nastavení odklonu kol. 
Vyloučit ale nelze ani vůle vzniklé následkem opo-
třebení. Jejich odstranění pak vyžaduje návštěvu 
autoservisu.
Pozornost věnujte také všem kapalinám. Kontrola 
hladiny motorového oleje by měla být naprostou 
samozřejmostí, v motorovém prostoru je toho ale 
více. Prověřte hladinu chladicí kapaliny (pokud ji 
budete dolévat, pozor na ředění a snižování bodu 
tuhnutí při doplňování jen destilovanou vodou), 
pozornost věnujte také brzdové kapalině. Její dosta-
tek je doslova životně důležitý, protože v případě 
zavzdušnění může dojít k omezení funkce či úpl-
nému vysazení brzd. Zjistíte-li, že brzdová kapalina 
uniká (mizí), rozhodně navštivte autoservis. To 
ostatně platí i pro tu chladicí. Důležité je vědět, že 
brzdová kapalina se má měnit každé dva roky, po 
této době klesá její bod varu, což může mít za násle-
dek snížení brzdného účinku! Výměna brzdové 
kapaliny je přitom prací servisu, je totiž třeba 

vyměnit i kapalinu v brzdovém okruhu – pouhé 
odsátí kapaliny z nádržky a její nahrazení novou roz-
hodně nestačí.
Když už se budete věnovat kontrole všech kapalin, 
nezapomeňte na doplnění nádržky pro ostřikovače. 
Kdo se na to cítí, může si v motorovém prostoru najít 
také nádobku kapaliny posilovače řízení a zkontrolo-
vat její okolí, zda někde nedochází k úniku. Často se 
tak děje u starých vozidel, u nichž tlakové hadice 
odcházejí stářím a to se mnohdy projevuje netěs-
ností (ta vzniká z důvodu ztráty pružnosti hadic).

Jděte s dobou
Moderní automobily potřebují také jednou za čas 
napojit na diagnostiku z důvodu načtení paměti 
závad a k případnému vymazání chybových kódů. 
Tento zákrok může odhalit některé potíže, které by 
časem mohly způsobit vážnější problémy. Dnes je 
možné koupit si různé diagnostické programy spolu 
s potřebným kabelem a pak je už stačí jen nainstalo-
vat do notebooku. Tyto univerzální cenově 
dostupné diagnostiky většinou načtou vozidla od 
roku výroby 2005 (nemusejí ale umět pracovat se 
všemi) a jsou vybaveny jen základními funkcemi. Pro 
získání přehledu o automobilu to ale stačí. Kdo 
nemá diagnostiku vlastní, měl by tento úkon jednou 
za čas svěřit servisu. Pokud je automobil udržovaný, 
stačí jej udělat jednou za rok či dva. Některé servisy 
tento základní úkon dělají automaticky vždy při pří-
jmu vozu do opravy.
Zatímco dříve opravil vůz zdatnější kovář, dnešní 
automobily jsou zkrátka prošpikovány elektronikou, 
která už vyžaduje zcela jiný přístup. Neznamená to 
však, že je třeba se takových aut obávat. Pokud mají 
kvalitní údržbu, mohou dlouho a dobře sloužit. 

1. Dobré aditivu do oleje dokáže zázraky. Třeba ochránit motor při ztrátě olejové náplně. Za normálních okolností může snižovat tření, což vede k úspoře paliva, menšímu 
zahřívání pohonné jednotky a prodlužování její životnosti  2. Aktivní pěna na čištění čalounění by měla být ve výzbroji každého motoristy, který svůj vůz nedává pravidelně 
čistit profesionální firmě  3. Výměnu vložky vzduchového filtru u většiny vozidel zvládne snad každý. Rychlost špinění závisí na prostředí, v němž se automobil pohybuje
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ROZHOVOR S GABRIELOU 
NOVOTNOU O RALLyE 
DAKAR 2018
Po náročné Rallye Dakar jsme si sedli s Gabrielou Novot-
nou a zeptali jsme se jí na její zkušenosti z Rallye. Díky 
tomu máte teď možnost dočíst se o Gabriela a Rallye 
naprosto unikátní informace, které budou zveřejněny 
pouze v našem ELIT magazínu. O náročnosti Rallye, 
denním rytmu závodníka, divácích a všem ostatním 
se dočtete dále. 

?   Jak jste se vůbec rozhodla pro to, že poje-
dete Dakar? Kdy padlo vaše definitivní 
rozhodnutí?

Poté, co jsem si zkusila první amatérskou rally. 
Učarovala mi kombinace navigování a jízdy a už 
po první zkušenosti jsem věděla, že chci jednou jez-
dit větší závody s vizí dotáhnout to na metu nej-
vyšší. Ale konkrétní rozhodnutí padlo v lednu 2015, 
kdy jsem si našla trenéra a rozhodla se systema-
ticky připravovat.

?   Jak byste hodnotila váš první ročník na 
Rallye Dakar?

Pro mě to byl životní zážitek, který naprosto dostál 
mým očekáváním a představám. Byla jsem 

naprosto nadšená, a i kdybych předem věděla, jak 
to dopadne, rozhodně bych do toho šla znovu!

?   Co pro vás byl nejsilnější zážitek na Rallye 
Dakar?

To asi nejde vybrat jeden konkrétní. Celý závod, 
atmosféra, která tam panovala, to, jak se tam lidé 
semknou a vznikají tam nádherná přátelství – to 
všechno nechá takový dojem, že je velmi těžké to 
popsat a vybrat z toho něco konkrétního.

?   Co pro vás byl nejtěžší okamžik na Rallye 
Dakar?

Nejtěžší rozhodně bylo, když mi po 90 km, které 
jsem přes obrovskou bolest dojela do konce etapy, 

řekli to, čeho jsem se celou dobu tolik bála – že 
mám skutečně zlomenou tu klíční kost a že mi 
nedovolí startovat znovu.

?   Je někdo, komu byste ráda poděkovala za 
to, že jste se do Rallye Dakar dostala?

To by se nám do zbytku rozhovoru nic nevešlo. Ne, 
já pevně věřím, že člověk je hlavním strůjcem toho, 
co se mu v životě děje. A to, že se povedlo dotáh-
nout to na vysněný Dakar, byl důsledek mojí tvrdo-
hlavosti, vůle a nadšení. Vždycky jsem všechny 
okolo strhla svým nadšením. Ale samozřejmě by to 
nešlo bez spousty lidí, kteří byli v ten pravý čas na 
pravém místě a byli ochotni mi pomoci. Od tre-
nérů, kteří se mě ujali od samého začátku a neřekli 

si, že jsem blázen, ač k tomu měli plné právo, po 
první partnery, kteří do toho šli, ač neměli žádné 
záruky, po banku, která se nechala přesvědčit na 
hypotéku na takovýhle projekt, po mnoho přátel, 
kteří mi morálně, finančně či jakkoliv jinak během 
těch let pomohli, po moji rodinu, která mi byla 
neskutečnou oporou a bez které si to neumím 
představit, po Ondru Klymčiwa, který se poté při-
pojil a jen díky jemu jsem tam, kde jsem. A pak už, 
směrem k závodění jako takovému, po celý náš 
tým. Byli jsme spíš jak rodina než cokoliv jiného 
a jsem nesmírně vděčná, že se mi téhle zkušenosti 
dostalo.

?   Dokážete posoudit, jak se lišil přístup 
k závodníkům v jednotlivých zemích?

Myslíte ze strany fanoušků? Ti byli úžasní obecně! Je 
vidět, že Jižní Amerika opravdu žije motorsportem 
a  nadšení fanoušků bylo nádherné, nejhezčí ale 
v  Bolívii. Příjezd do La Paz byl neskutečný zážitek, 

vlhly mi oči! Ta upřímná radost v očích hlavně dětí, 
když jim člověk třeba zamával, byla nádherná. 
A Argentina, tam zase v průběhu celé trati na tomhle 
nebo tamtom pahorku někdo stál a  povzbuzoval. 
A  bylo jedno, jestli je člověk pátý, nebo šedesátý – 
dokud závodil a jen se nevozil, fandili mu…

?   Jak jste byla spokojena se servisem, který 
měli závodníci na Rallye Dakar?

Ze strany organizátora? Moc. Neměla bych si v pod-
statě na co stěžovat. 

?   Kdybyste porovnala Rallye Dakar a vaše 
ostatní závody, tak v čem je podle vás nej-
větší rozdíl?

V množství kilometrů, které musí závodník zdolat. 
A to nejen v etapách, ale i na přejezdech, které jsou 
integrální součástí závodu. To, že jedete v terénu 
rychlostní zkoušku i 650 km, je náročné. To, že do ní 
ale většinou nestartujete hned ráno, ale máte před 
ní i po ní ještě dlouhý přejezd, je ještě obtížnější. 

?   Letošní ročník Rallye Dakar se hodnotí 
jako jeden z nejobtížnějších za poslední 
léta. Jak byste ho ohodnotila vy?

Já samozřejmě nemám srovnání, tím, že to byl můj 
první Dakar, ale říkali to všichni, že to byl nejobtíž-
nější Dakar vůbec. Pro motorky určitě. Za mě byl až 
moc pískový, až moc postavený pro čtyřkolky. To, 
co se mi na tom závodě tolik líbilo a co mě tolik 
lákalo, byla jeho komplexnost. Ta různorodost 
v terénech a podmínkách, se kterými se musí jez-
dec popasovat. Horko, zima, nadmořská výška, 
duny, rychlé cesty, měkké písky s velbloudími trá-
vami, kameny atd. Toho se nám, bohužel, 

rozrytý a velmi špatně se v něm jelo. Navíc jsem se 
zachytávala lahvemi na vodu o trávy a keře, což 
všechno ještě komplikovalo.

?   Ve které etapě si myslíte, že Vaše motorka 
dostala nejvíce zabrat?

Asi právě v této. Člověk nejede zrovna rychle, takže 
se motorka nechladí, ale musí jet alespoň nějak 
pod plynem. Někdy to je potřeba točit, zase se ale 
dost spojkuje – to bylo asi nejnáročnější i pro stroj.

?  Jak probíhal váš den na Rallye Dakar?
Hodně se to lišilo podle jednotlivých etap. Nicméně 
člověk ráno vstane tak kolem třetí čtvrté hodiny 
ranní. Obleče se, nasnídá a vyrazí. Většinou se star-
tuje do přejezdu, na který je časový limit. A větši-
nou se to dá stihnout tak, že má člověk čas si před 
startem RZ odskočit, něco sníst a tak. Pak startuje 
RZ, kde jediná možnost něco sníst nebo si trošku 
oddychnout je v tancovačce, kde je 15 minut. Po 
skončení RZ následuje většinou opět přejezd. To 
bylo pro mě poměrně nejnáročnější. Člověk je na 
tom většinou docela dobře, když přijede z RZ. Ale 
pak na tom přejezdu, jak se nemusí plně soustředit, 
už to neutíká. Můžete prochladnout a většinou jste 
z toho ještě rozlámanější. Po návratu do bivouacu 
je pak celá série úkonů, kterou má asi každý jezdec 
trochu jinou. Já jsem vypila gainer, vysprchovala 
se, najedla, namalovala si roadbook, rozválcovala 
si záda a krk a připravila úplně všechno na druhý 
den – včetně jídla, ionťáku do pití, oblečení, 
náhradních rukavic, no všeho, abych ráno nemu-
sela chaosit.

?  Měla jste čas poznat i místa mimo Rallye?
Bohužel moc ne. Jižní Amerika mě moc lákala, ale 
bylo třeba se soustředit spíš na závod. Snad jen 
v  Limě před začátkem byl prostor. Ani do La Paz 
jsme se ale o dni volna nebyli podívat, bylo toho 
pořád spoustu na práci.

?  Máte již nějaký plán na letošní rok?
Vše bude záležet na tom, jak nám půjde navázat 
vztahy s partnery. V plánu je několik rally, množ-
ství soustředění a je sestavený tréninkový plán. 
Také jsou připravené akce na setkání s fanoušky – 
besedy, Motosalon, Legendy nebo i některé z road-
show právě Elitu.

?   Budete se účastnit Rallye Dakar i v příštím 
roce?

Udělám pro to všechno. Doufám, že jsem ukázala, 
že tam patřím, a povede se mi sehnat silné 
partnery. 

?   Jak jste stíhala časově Rallye Dakar a vaši 
práci? Podařilo se vám to nějak skloubit?

Muselo se to podařit. 

?   A naše čtenáře by jistě zajímalo, zda váš 
přítel/manžel byl s vámi na Rallye?

Ani přítele, ani manžela nemám, takže nebyl. Ale 
i  kdybych měla, nejsem si jistá, jestli by byl dobrý 
nápad, aby tam byl. Bylo by hezké moct to sdílet 
s  někým blízkým. Na druhou stranu ale nedělá 
dobrotu, když je tam někdo, kdo tam nemá svou 
jasnou úlohu. Celý ten tým funguje jako komplexní 
mechanismus, každý má svoji zodpovědnost 
a svoje místo a cokoliv navíc by to mohlo narušit. 

nedostalo v takové míře jako v předchozích letech. 
Letos bylo hodně písku a měkkého písku s kolejemi 
obzvlášť.

?   Dokážete říct, která etapa pro vás byla 
nejnáročnější?

Rozhodně první polovina první maratónské etapy. 
Startovali jsme 400 kilometry přejezdu ve tmě, 
v dešti a v zimě. Do RZ jsme vyráželi ještě za deště, 
takže spousta z nás v pláštěnkách a po 40 rychlých 
kilometrech jsme dojeli do pískového pole s vel-
bloudími trávami. Byla to vůbec první zkušenost 
s  takovýmto povrchem, protože velbloudí trávy 
v Africe jsou jiné. Navíc té vegetace bylo tolik, že šlo 
jet jen několika cestami, takže byl písek hodně 
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DAKAR 2018: NáVRAT KE KOŘENůM
Na věhlasnou Rallye Dakar se vrátily slzy, a to jak slzy bolesti, tak štěstí. Letošní ročník 
totiž výrazně přitvrdil muziku a svou obtížností se poprvé od startů v Jižní Americe 
dostal na úroveň původního afrického dobrodružství. Cíl letošního ročníku si každý 
z účastníků musel tvrdě vybojovat. Nic nebylo zadarmo, každý metr tratě si závodníci 
museli opravdu zasloužit!

Dakarská rallye se původně jezdila 
v  Africe, kde náročný terén plný zrád-

ných dun kladl velké nároky jak na orientaci, 
tak na schopnosti zdolávat nástrahy nehos-
tinné krajiny. Proto byl průjezd cílem vždy 
velkým vítězstvím, ať už jste dojeli na jaké-
koli pozici. Řada závodníků si na Dakaru 
sáhla opravdu na dno svých sil, někteří svou 
účast zaplatili životem.
Účastníci rallye si vzájemně pomáhali, pro-
tože jen tak bylo mnohdy možné vůbec spa-
třit cíl etapy. Tato krásná tradice byla naru-
šena snad až s příchodem ruských Kamazů, 
jejichž posádky si pomáhaly navzájem, ale 
ve vztahu k ostatním „jely přes mrtvoly“. Pří-
běh o sražení pomalejšího motorkáře jed-
ním z Kamazů je dobře známý všem přízniv-
cům této náročné dálkové rallye.
Když se v roce 2009 Rallye Dakar přesunula 
do Jižní Ameriky, mnohé se z původního 
kouzla náročného závodu vytratilo. Přesun 
zdůvodňovaný bezpečnostní situací v Africe 
byl jen a pouze marketingovým tahem, pro-
tože dnes je Dakar především o penězích. 
Pořadatelé berou nejen nehorázně vysoké 
startovné, ale poplatky chtějí i po zemích, 
jimiž Rallye Dakar projíždí, a s tím v chudé 
Africe zkrátka neměli šanci uspět. že byla 
bezpečnostní situace jen dobře sehranou 
záminkou včetně zrušení ročníku 2008 

údajně z důvodu rizika napadení posádek, 
dokazuje nejlépe závod Africa ECO Race, 
který se jede již několik let ve stopách 
původní Rallye Dakar – a bez bezpečnost-
ních incidentů.

Návrat dakarského kouzla
Právě konkurenční africká soutěž paradoxně 
pomohla Rallye Dakar v Jižní Americe, která 
hnána obavami z odlivu startujících opět 
dokázala pozvednout laťku na solidní úro-

veň. O závod Africa ECO Race se totiž začali 
zajímat i takoví borci, jako je De Roy, jeden 
z  předních pilotů kamionu, nebo třeba 
tovární tým Kamaz. Ostatně ten nyní jezdí 
obě soutěže, jak Rally Dakar v Jižní Americe, 
tak Africa ECO Race v Africe.
Zatímco předchozí ročníky připomínaly více 
sprint na několik etap než dálkovou rallye, 
letos se vše změnilo. Ještě loni jezdci se zku-
šenostmi z klasických automobilových 

soutěží rallye přirovnávali některé etapy 
k rychlostním zkouškám světového šampio-
nátu v rallye. Letos ale viděli určitou podob-
nost pouze v charakteru trati v jedné jediné 
etapě. Jinak to bylo to správné dakarské 
šílenství. Tedy závod náročný na orientaci, 
mimořádnou výdrž jezdců i techniky 
a  ochotu snášet bolest. A nutno pozname-
nat, že někdy to bolelo opravdu hodně. Své 
by o tom mohl vyprávět třeba náš nejúspěš-
nější motocyklista Ondřej Klymčiw, pro 

něhož letošní Dakar skončil ve třetí etapě. 
V  náročném terénu spadl a následně musel 
absolvovat v Peru několik operací, před 
nimiž byl udržován v umělém spánku, stejně 
jako ještě měsíc po nich. Operovány mu byly 
dva zlomené obratle, komplikace působil 
otok pohmožděných plic. Nyní je doma a při-
pravuje se na rehabilitaci. Jestli si tedy 
někdo myslel, že s přechodem Dakaru do 
Jižní Ameriky se z vyhlášené rallye stala 

Pro české fanoušky je srdeční záležitostí klání kamionů, 
v němž má naše země dlouhou tradici. Jako vůbec první 
náš kamion na Rallye Dakar byl LIAZ, k němuž se v dal-
ším ročníku připojila i kopřivnická Tatra.

soutěž pro ořezávátka, letošním ročníkem 
pořadatelé vyvedli každého z omylu.
Právě velká obtížnost závodu zcela zastavila 
hlasy ještě loni hovořící o odlivu jezdců zpět 
do Afriky. Závodníci na dálkových rallye jsou 
zvláštní skupinou jedinců, z nichž nikdo 
nechce snadno dosáhnout cíle. Všichni touží 
po tom, zažít skutečný boj a překonávat 
nejen nástrahy tratě, ale i sama sebe. To je to 
skutečné kouzlo Rallye Dakar, které se letos 
vrátilo.

Česká tradice
Pro české fanoušky je srdeční záležitostí 
klání kamionů, v němž má naše země dlou-
hou tradici. Jako vůbec první náš kamion na 
Rallye Dakar byl LIAZ, k němuž se v dalším 
ročníku připojila i kopřivnická Tatra. Vždyť 
kdo by neznal jména jako Jiří Moskal nebo 
Karel Loprais. Dnes už ani jeden z těchto 
matadorů nejezdí, zato navigátor Josef 
Kalina, který jezdil už v éře zmiňovaných 
borců, je aktivním dakarákem dodnes!
Češi ale milují dakarská klání kamionů, což 
za volanty těchto rychlých monster přivedlo 
další jezdce. Letos se jich na start postavilo 
pět, i když někteří jako týmová asistence. 
S Tatrou T815 vyjel Aleš Loprais, Tatru Phoe-
nix řídil další český rychlík, Martin Kolomý. 
Kamion LIAZ vodil po tratích Martin Macík 

junior, pro mnohé letos náš nejlepší 
kamioňák na Rallye Dakar! Zapomenout 
nesmíme ani na Martina Šoltyse za volantem 
dalšího Phoenixu nebo Pavla Vrňáka v Tatře 
T815 a Roberta Randýska v kamionu MAN.
Všechny naše kamiony potkaly nějaké 
potíže. Ty zcela vyřadily i jednoho z favoritů, 
Aleše Lopraise. Další favorizovaný jezdec, 
Martin Kolomý, projel cílem Dakaru 2018 na 
jedenácté pozici a hned za ním dokončil 
soutěž Martin Šoltys. Skvěle si vedl Martin 
Macík, jehož LIAZ pro letošní ročník vyba-
vený novým výkonným motorem figuroval 
dokonce i na třetí příčce. Cíl nakonec proťal 
na krásné páté pozici. Vyhrál Rus Nikolaev 
s Kamazem.

Loučení s rychlými peugeoty
Letošní ročník byl posledním pro tovární 
tým Peugeot Total, jehož speciál Peugeot 
3008DKR Maxi pilotovaný velezkušeným 
Carlosem Sainzem vyhrál v hodnocení auto-
mobilů. Peugeot využíval volnějších pravi-
del pro vozy s jednou poháněnou nápravou 
(velké pneumatiky atd.) a sázka na pohon 
pouze zadních kol se mu vyplatila, když 
dokázal obhájit loňské vítězství. Na úspěchy 
ale reagoval pořadatel zpřísněním pravidel 
už pro tento rok a pro následující budou pro 
vozy s jednou poháněnou nápravou ještě 

přísnější. To automobily s jednou poháně-
nou nápravou prakticky vyřadí z bojů 
o  přední příčky. Peugeot se rozhodl pro 
odchod z Rallye Dakar se zdůvodněním, že 
všeho zde již dosáhli a tým nemá o co bojo-
vat, ale lze tušit, že pravda bude někde tro-
chu jinde. Vyvíjet čtyřkolku by bylo neoby-
čejně nákladné a zdlouhavé. Tým by byl 
prakticky opět na začátku. Je tedy logické, 
že se v následujících letech bude věnovat 
jiným motoristickým disciplínám a Dakar po 
letošním ročníku opustil.

České maximum
Mezi automobily výrazně pozvedl českou 
zástavu Martin Prokop se svým speciálem ford 
f150 EVO. Prokopův vůz sice během soutěže 
potrápily technické potíže a posádka měla pro-
blémy také s navigací, vše ale bylo v rámci řek-
něme pro Dakar běžných zkoušek odhodlání 
a  odvahy. Prokop nakonec vybojoval krásné 
sedmé místo, čímž vyrovnal české maximum 
z roku 2009, kdy dojel na sedmém místě Miro-
slav Zapletal. Cílem projel ještě Tomáš Ouřední-
ček, kterého ale zle zkoušela technika jeho spe-
ciálu ford Ranger. Konečné 33. místo asi řadu 
fanoušků zklamalo, pro posádku bylo ale 
výhrou už jen dosažení cíle, protože během 
soutěže byla několikrát těsně před odstoupe-
ním. Zajímavostí je, že pod hlavičkou stejného 
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týmu, South Racing, se v rámci doprovodu na 
letošní Rallye Dakar pohyboval také Lukáš Kva-
pil, který v loňském ročníku dakarské rallye 
havaroval na motocyklu a cíl neviděl. Tentokrát 
dostal k dispozici prakticky civilní vůz (prošel 
jen základní úpravou) od Mototechny, patřící 
pod křídla AAA AUTO. S fordem Ranger pak sbí-
ral zkušenosti v terénu Jižní Ameriky, aby se 
mohl na start příštího ročníku Rallye Dakar 
postavit v ostrém závodním voze.
Dalším českým želízkem v ohni byl Boris Vacu-
lík, zkušený autokrosař, kterého náročná dál-
ková rallye zlákala. Cíl soutěže ale neviděl poté, 
co havaroval a ze závodu musel odstoupit. 
Stejný osud ale potkal i světová esa, jako je 
třeba několikanásobný mistr světa v rallye 
Sébastien Loeb. Ten svůj Peugeot 3008DKR 
Maxi znepojízdnil tak, že jej už nešlo opravit.

Návrat legendy
Na trať Rallye Dakar se letos navrátil pětiná-
sobný dakarský vítěz Josef Macháček na 

čtyřkolce. Ten svých úspěchů dosáhl ještě 
v africkém písku. Přestože měl pád i technické 
potíže, nakonec dokázal vybojovat moc pěk-
nou dvanáctou příčku. Dalším z našich byl Zde-
něk Tůma na patnáctém místě a Olga Roučková 
na 26. příčce. Tomáš Kubiena cílem letošního 
Dakaru bohužel neprojel.

Nepovedlo se to ani Gabriele Novotné na moto-
cyklu, již vyřadilo zranění. Cílem neprojel ani 
Milan Engel, který havaroval, nebo Rudolf Lhot-
ský (po pádu odstoupil na doporučení lékařů). 
O Ondřeji Klymčiwovi už byla řeč. Z našich 
jezdců viděl cíl Jan Brabec na 39. pozici, David 

Pabiška na 42. místě a Petr Vlček na 47. příčce. 
Jan Veselý, startující v kategorii určené pro 
jezdce bez mechaniků (vše si na motocyklu 
musejí dělat samotní jezdci), dokončil nároč-
nou soutěž na 68. místě.
Letošní Rallye Dakar ukázala skutečnou nároč-
nost dálkových soutěží. Někdo si na legendě 

všech dálkových rallye vylámal zuby, jiný uká-
zal, že s porcí štěstí a pořádné vůle dosáhnout 
cíle jde takřka nemožné. Dakar se po letech stal 
zase Dakarem, a tak bude další ročník, v roce 
2019, opět obrovskou výzvou pro všechny 
účastníky. 

Letošní Rallye Dakar ukázala skutečnou náročnost dál-
kových soutěží. Někdo si na legendě všech dálkových 
rallye vylámal zuby, jiný ukázal, že s porcí štěstí a pořádné 
vůle dosáhnout cíle jde takřka nemožné.

1. Tomáš Ouředníček se po celou soutěž trápil s technikou, která v přípravných závodech fungovala výborně, ale při vyvrcholení sezóny si stavěla hlavu. Nakonec může být 
rád, že vůbec viděl cíl náročné soutěže  2. Několikanásobný vítěz Rallye Dakar Josef Macháček se letošním ročníkem loučil s legendární rallye. Jednašedesátiletý jezdec 
vítězil na čtyřkolce, soutěž si ale vyzkoušel i s buginou  3. Už samotné dosažení cíle bylo letos velkým vítězství. Rallye Dakar se totiž svou náročností po letech vrátila k afric-
kým kořenům  4. Mezi našimi zástupci byl v kategorii automobilů nejrychlejší Martin Prokop. Zkušený jezdec světového šampionátu rallye si dálkové soutěže oblíbil 
a ukázal, že patří k naší absolutní špičce  5. Umět jezdit v písku, umět číst duny, to jsou schopnosti, které letos jezdcům přišly vhod. Etapy v dunách patří ke skutečnému 
koření soutěže  6. V některých částech soutěže se lze orientovat podle vyjetých kolení jezdci, co startovali dříve. Kde se ale koleje ztrácí nebo vedou všemi směry, je shopnost 
dobré navigace zcela zásadní. Minutí kontrolního bodu se totiž trestá výraznou časovou penalizací
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ELIT NA DAKARU 2018
Jak již víte, tak na letošní Rallye Dakar 2018 jsme podporovali Gabrielu Novotnou. Ale to 
nebyla naše jediná podpora Čechů na Dakaru. Naše podpora byla vidět i v rámci MRG 
týmu. A nyní vám přinášíme fotoreportáž z jejich působení na letošním Dakaru. 
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CHySTá SE VELKá ROADSHOW 2018!
Po úspěšné roadshow z minulého roku jsme se rozhodli pro vás připravit roadshow 
i v letošním roce. 

protože se snažíme dostat co nejblíže k vám, 
našim zákazníkům, tak jsme vybrali 14 míst, 

která letos navštívíme. Nejedná se však o stejná 
místa jako v loňském roce, a tak se na nás můžete 
těšit například v Benešově, Mostu a Zlíně. Kromě 
14 míst, kde se s vámi potkáme na jaře, se 
můžete těšit i na dvě speciální akce na podzim. 

Akce se budou 
konat vždy v úterý a ve čtvrtek. první 

akce proběhne 10. 4. 2018 v Kolíně. poslední 
akce proběhne 5. 6. 2018 v Hradci Králové. 
Navštívit nás můžete kdykoliv od 14:00 do 
19:00. více informací o místech a prezentova-
ných produktech poskytneme později 
v  rámci pozvánek. Navíc se můžete těšit na 
skvělé slevy a speciální akce, které chystáme 
pro vás, naše zákazníky. 

A protože spolupracujeme 
s Gabrielou Novotnou, která letos v lednu 
závodila na Dakaru, tak na vybraných loka-
litách, které budou nejlépe sedět do tré-
ninkového programu Gabriely, se budete 
moci přímo s Gabrielou osobně setkat. 
Gabriela má pro vás připravené zajímavé 
informace z dakarské rallye z letošního 
roku, kterou všichni považují za jeden 
z nejtěžších za poslední roky. 
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 Objednat si můžete v elektronickém katalogu eCat.
www.elit.cz 
www.elit.sk

SERVIS do 48 hodin 
nebo ZDARMA!

•	 	Profesionální	opravy	vybavení	servisů.
•	 Perfektní	montáže	na	míru.
•	 Vyřízení	povinných	revizí.
•	 Záruční	i	pozáruční	servis.
V případě zájmu kontaktujte jakoukoliv z našich více než 50 poboček po celé ČR nebo se spojte 
s některým z našich prodejních poradců.

Opravy vybavení servisů bez čekání
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