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Vážení obchodní přátelé,

i když se letošní zima své vlády držela zuby nehty, jaro se již po-
malu hlásí o slovo. A Vás možná napadá otázka: kde je velká jarní 
akce Auto Kelly? Odpověď je jednoduchá. Naše jarní akce „SE-
TŘI A VYHRAJ 100 000 Kč“ startuje právě nyní. Opět jsme si pro 
Vás připravili něco úplně nového, co zde ještě nebylo: za každých  
3 000 Kč jednorázového nákupu v Auto Kelly získáte jeden stíra-
cí los, přičemž každý je výherní! To znamená, že záleží jenom na  
Vašem štěstí, zda se Vám podaří najít 4 stejné symboly a vyhrát 
jednu z  peněžitých výher: jeden, deset nebo sto tisíc Kč! Vše  
o akci se dozvíte na www.autokelly.cz/setriavyhraj nebo na úvod-
ních stránkách Infa AK.

A o čem novém se v jarním Infu dočtete? Na úvod Vás seznámíme 
s novinkami a vylepšeními e-shopu v oblasti automatického upo-
zorňování na stav objednávek a nastavení vlastního zobrazení cen. 
Start elektronické evidence tržeb v autoservisech se sice o něco 
odložil, ale i tak je naše softwarové řešení Profi Garáž velmi užiteč-
ným nástrojem, který pomůže zvýšit Vaši konkurenceschopnost  
a navíc Vám zjednoduší administrativu ve Vašem servisu. O všech 
zajímavých vychytávkách a vylepšeních Profi Garáže se dozvíte 
v rubrice Aktuality. 

Naše sortimentní nabídka se opět rozrostla o spoustu zajímavých 
novinek. Nebudu je zmiňovat všechny, ale chci Vás určitě upozornit 
na naši doslova zbrusu novou nabídku v oblasti broušení a leštění, 
která je jednou z nejvýznamnějších událostí pro jarní sezónu 2018.  
Pokud se přijdete podívat na jarní Road show garážového vybave-
ní, uvidíte vše na vlastní oči během živých ukázek, kdy Vám naši ex-
perti tento sortiment detailně předvedou.  Kalendář a místa konání 
Road show najdete na zadní straně obálky časopisu.

Jednou z hlavních konkurenčních výhod AUTO KELLY je výborná 
skladová dostupnost zboží. V této souvislosti je mi potěšením Vám 
oznámit, že kromě rozrůstající se sortimentní nabídky se rozšiřuje 
také náš Centrální sklad. Jeho plocha v rámci současné etapy bu-
dování již překonala rozlohu šesti fotbalových hřišť.

Vážení obchodní přátelé, přeji Vám zajímavé čtení našeho nového 
Infa a zároveň spoustu spokojených a věrných zákazníků! A v ne-
poslední řadě také hodně štěstí při stírání losů během naší velké 
jarní akce „Setři a vyhraj 100 000 Kč“!

Za redakční radu a tým Auto Kelly

Ing. Michal Knor
Ředitel marketingu

michal.knor@autokelly.cz
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AKTUÁLNÍ NOVINKA

Broušení a leštění 
NOVĚ v Auto Kelly
Žhavou novinkou a rozšířením sortimentu pro všechny naše zákazníky je nabídka systémů broušení a leštění zna-
ček Norton a Farécla, včetně nabídky strojků značky Dynabrade. Je vhodná pro běžné autoservisy, autobazary 
a dílny, které již umí nebo se chtějí naučit vytvořit perfektní lesk vozu, ale i pro profesionální autolakovny. Nově ji 
naleznete na stránkách www.autokelly.cz v levém menu jako samostatnou sekci Broušení a leštění.

NORTON – vysoce vyspělý systém broušení a leštění pro profesionály
Norton je značka skupiny Saint-Gobain a je celosvětově jednou z nejznámějších a nejpo-
užívanějších značek na trhu broušení. Tato značka je plně konkurenceschopná s jakým-
koliv jiným brusným systémem. Její výsadou jsou řešení umožňující našim zákazníkům 
jednoduše a efektivně upravovat povrch všech typů materiálů, zejména v autolakování.

V nabídce Auto Kelly nyní naleznete produktové řady zahrnující brusiva jak pro ruční, tak  
i strojní broušení, unašeče, startovací a jiné sety včetně doporučeného příslušenství obsa-
hující i produkty finální úpravy laků, včetně jednoduchého systému leštění.

Výhody použití:
• Plně konkurenceschopný
• Celosvětově známý
• Skvělý poměr: cena/brusná schopnost
• Inovativní top brusné řady Cyclonic a Multi-Air
• Komplexní nabídka od hrubého broušení až po finální vyleštění vrchního laku

NabízeNé řady broušeNí NortoN/autolaky:

Pro Plus kLAsIkA. Kotouč (15 otvorů) pro nejširší použití. Navržen pro nejnáročnější aplikace nabízející excelentní odolnost. 

PRO Plus/Soft Touch Kotouče PRO Plus doplněné o pěnovou vrstvu pro jednoduché broušení kontur a zakřivených ploch. Absorbuje tvary 
a zamezuje probrušování. 

multi-air+ ProfI. Speciálně navržené kotouče nabízející maximální míru odsávání prachu a eliminaci zanášení brusné plochy. 

multi-air+/Soft Touch Kotouče Multi-Air+ doplněné o pěnovou vrstvu pro jednoduché broušení kontur a zakřivených ploch. Absorbuje 
tvary a zamezuje probrušování. 

Cyclonic
eXTRa TŘÍDa. Revoluční systém broušení s barevným rozlišením hrubosti. Snadněji vyberete správnou hrubost,  
rychleji proces broušení dokončíte a navíc díky „Cyclonic“ víceděrovému odsávacímu systému získáte až o 32 % lepší 
brusnou schopnost než běžné systémy.

Pure Ice TOP Film. Odolné kotouče na filmu zejména pro finální jemné broušení.

NabízeNý systém leštěNí NortoN/autolaky:

liquid ice 1krokový i 2krokový systém leštění. Odstraňuje škrábance a defekty již po broušení zrnitostí od P1500! Nezapáchá, 
není škodlivý životnímu prostředí!

NabízeNý systém leštěNí NortoN/světlomety:

Nor 66254488516 Sada pro renovaci obsahuje všechny potřebné produkty k odstranění škrábanců, zašlého povrchu a k celkové reno-
vaci opět zářících světlometů.

Příklad z nabídky produktů Norton aneb nekupujte zajíce v pytli a vyzkoušejte startovací sady!
kÓD NÁZEV BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

NOR 66261151852 Startovací sada broušení – Norton Cyclonic 1 899 Kč

NOR 69957395370 Startovací sada broušení – Multi-air Plus 1 799 Kč

NOR 66254488516 Sada pro renovaci světlometů 10 999 Kč

… a dalších 200 položek na www.autokelly.cz
Vyžádejte si u svého obchodního zástupce zdarma profesionálního aplikačního technika

http://www.autokelly.cz
http://www.autokelly.cz
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Výhody použití:
• Vlastní patentované složení
• Rychlé a precizní řešení
• Špičkové zázemí a ověřované postupy pro opakované dosáhnutí perfektních výsledků
• Tradice a kvalita

Výhody použití:
• 50 let zkušeností s vývojem strojního broušení a leštění
• Vysoce odolná konstrukce
• Neúnavnost a snadná údržba
• Stabilně precizní výsledky práce
• Vysoká kompatibilita se stávajícím systémem vybavení dílny

fArécLA – tradiční, zavedené a efektivní leštění lakovaných povrchů

Brusky a leštičky DYNAbrADE – profesionální strojky pro karosárny a lakovny

Příklad z nabídky leštění Farécla aneb vyzkoušejte nyní startovací nabídku!

kÓD NÁZEV
BĚŽNÁ CeNa  

BeZ DPH

FAR KSP601 Startovací balíček G3 Premium (1 kg lešticí pasta G3 Premium + ZDARMA lešticí červený kotouč) 799 Kč

FAR FC-3 Mikrovláknová utěrka – 3 ks 349 Kč

FAR 1090005 Kartáček čisticí pro lešticí pěnové kotouče 299 Kč

FAR GMB146 Flexibilní podložný talíř, 150 mm, M14 699 Kč

…a dalších 45 položek na www.autokelly.cz
Vyžádejte si u svého obchodního zástupce zdarma profesionálního aplikačního technika

Jednoduché a kvalitní řešení britské značky Farécla s kompletním sortimentem lešticích past, kotoučů, 
unašečů, vlastních leštiček a dalšího příslušenství. Farécla má výrobu i sídlo ve Velké Británii již od roku 
1952. Produkty pro úpravu různých povrchů jsou s oblibou používány napříč všemi odvětvími, kde do-
chází k finálnímu leštění a konzervaci lakovaných povrchů, nyní již ve více než 120 zemích. Na základě 
dlouhodobého vývoje pro rychlejší a trvanlivější úpravu povrchů vyvinula Farécla postupně se rozměl-
ňující brusnou složku. S jednou pastou brousíte i leštíte! Používáním celého lešticího systému Farécla 
spotřebujete méně materiálu bez nutnosti víceprací a zvýšíte produktivitu práce oproti jiným systémům 
leštění. Tato značka je jednou z nejlepších variant na problémové tmavé odstíny laků. 

Poprvé v ČR naleznete v naší nabídce sortiment pneumatických brusek a leštiček, elektrických leš-
tiček a profesionálních vysavačů pro autolakovny značky Dynabrade, která je absolutní špičkou bez 
kompromisu s dlouhodobou spolehlivostí při trvalém zatížení.
Vlajkovou lodí Dynabrade je nejlehčí orbitální pneumatická bruska na trhu s odsáváním, která se vy-
značuje lehkostí, skvělou manipulací, perfektním úchopem, odolností komponentů a snadnou údržbou.
Společnost Dynabrade byla založená roku 1969 ve Spojených státech amerických a představuje 
výtečný poměr rozumné pořizovací hodnoty a dlouhé životnosti. Produkty jsou kompatibilní se stá-
vajícím vybavením dílny a univerzálně použitelné od základního opracování kovu, broušení barev  
a plničů, až po finální leštění laků při dokončovacích činnostech.

Příklad produktů dynabrade:

kÓD NÁZEV BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

DNB 21039 Bruska orbitální, Dynorbital Spirit – 150 × 5 mm 6 594 Kč

DNB 21059 Bruska orbitální, Dynorbital Spirit – 150 × 2,5 mm 6 525 Kč

DNB 10292 Hoblík orbitální, Dynabug II Orbital – 70 × 198 mm, orbit 2,5 mm 8 084 Kč

DNB 61408 Vysavač mobilní, Dynabrade Raptor – 90 litrů 40 025 Kč

DNB 18053 Leštička pneumatická, Dynabrade – 150 mm 11 000 Kč

DNB 51590 Leštička elektrická, Dynabrade – 150 mm 8 337 Kč

… a dalších 15 položek na www.autokelly.cz
Vyžádejte si u svého obchodního zástupce zdarma profesionálního aplikačního technika

zdarma!

http://www.autokelly.cz
http://www.autokelly.cz
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Fakturace
včetně EET

Seznam
zákazníků a vozidel

Zakázky
kompletní historie

Komunikace
sms, email atd.

Termíny
STK, lékárnička atd.

Profi
Garáž

Profi
Garáž

Plus
Garáž

Plus
Garáž

Profi

Softwarové řešení 
pro malé a střední servisy

• Zdarma (neplatíte za používání)
• Bez instalace
• Dostupné odkudkoliv
• Jednoduché ovládání
• Automatická záloha dat

AKTUALITY

Profi Garáž  
přináší mnoho  
užitečných vylepšení
Komplexní softwarové řešení, které je určeno pro malé a střední servisy, jsme opět vylepšili o další užitečné 
funkcionality, které mohou zdarma využívat všichni registrovaní velkoobchodní zákazníci Auto Kelly. Připravili 
jsme je na základě zpětné vazby našich zákazníků. Nejen že zrychlují a usnadňují práci, ale umožňují si navíc 
Profi Garáž přizpůsobit vlastním individuálním potřebám.

1. Seznam klientů je rozšířen a doplněn do hlavního menu
 Nyní najdete na jednom místě základní přehled o svých klien-

tech, jejich vozidlech a fakturách za provedené práce.

Profi
Garáž

Profi
Garáž

Profi
Garáž

Profi Profi

2. možnost vytvoření vlastního seznamu prací v zakázkovém listu
 Můžete si vytvořit seznam svých vlastních pracovních výkonů včetně jednotkové ceny práce. Tyto práce se snadno vyberou  

a automaticky propíší do zakázkového listu.

3. Zrychlené vyplňování použitého materiálu v zakázkovém listu
 Po zadání AK kódu v zakázkovém listu se nyní automaticky 

vyplní název zboží a jeho cena (s nebo bez DPH).
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AKTUALITY

4. možnost upravit si počátek číslování svých dokladů
 V „Nastavení“ lze nyní podle potřeby upravit předpony,  

počet znaků a začátek číslování zakázkových listů a faktur.

5. možnost individuálního vypínání a zapínání položek v zakáz-
kovém listu

 V „Nastavení“ lze jednoduchým zaškrtnutím označit viditelnost 
jednotlivých položek oprav v zakázkovém listu.

6. Vyplnění faktury nově zrychluje Našeptávač zákazníků
 Zákazníky můžete rychle vybírat ze svého vlastního seznamu.

7. Vyplnění firemního zákazníka do faktury je nyní bezchybné!
 Po zadání IČ se automaticky doplní informace o zákazníkovi  

z registru ARES (např. firma, adresa, město a DIČ).

8. Přehled o zaplacených fakturách je nyní na jednom místě
 Zaplacené faktury si můžete přehledně označit – stačí zaškrt-

nout příslušné políčko.
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AKTUALITY

Automatická upozornění  
o stavu vašich objednávek  
a možnost nastavení zobrazení 
cen na našem e-shopu
Dalším vylepšením komunikace našeho e-shopu se zákazníky je možnost spuštění notifikací o stavu objedná-
vek, které si můžete jednoduše zapnout v osobním nastavení e-shopu.

e-SHOP VÁm NYNÍ můŽe POSÍlaT 
emailem NeBO SmS TYTO iNFORmaCe: 

• Potvrzení o přijetí objednávky 

• Upozornění o připravení k vyzvednutí 

• Opakovaná výzva k vyzvednutí objednávky 

•  Upozornění na změny v objednávce  
(částečné splnění, fakturace) 

• Upozornění na zrušení objednávky

Notifikace si lze zapnout či vypnout přímo v osobním 
nastavení e-shopu

Potvrzení o přijetí objednávky Upozornění o připravení k vyzvednutí
email:

Upozornění o připravení k vyzvednutí
SmS:

Vase objednavka ze dne 
12.12.2017 20:10 se zak.  
ID 370791 je pripravena  
k vyzvednuti na Vami vy-
brane prodejne Auto Kelly 
Sumperk po dobu 5 dni.

PŘÍKlaDY NOTiFiKaCÍ e-SHOPU:
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AKTUALITY

Nastavení zobrazení cen se zapne zde:

Opakovaná výzva k vyzvednutí objednávky  Upozornění na změny v objednávce  
(částečné splnění, fakturace)

Upozornění na zrušení objednávky

Druhou praktickou novinkou je možnost nastavení zobrazení cen. Dle vlastních preferencí si nyní můžete v nastavení e-shopu také zakliknout 
typy cen, které chcete, aby se vám u zboží zobrazovaly.
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AKTUALITY

V SOUčaSNÉ DOBĚ 
ROZšiŘUJeme TaTO ODDĚleNÍ:

• Karosářské náhradní díly 

• Autoskla

• Pneumatiky

• Náhradní díly pro nákladní automobily

Rozšiřujeme pro vás 
Centrální sklad auto Kelly, 
bude mít rozlohu větší než 
šest fotbalových hřišť
Široká nabídka, dostatečná zásoba zboží a jeho včasné dodání jsou pro obchodně-logistickou firmu, jakou 
je Auto Kelly, alfou a omegou spokojenosti zákazníků. Vzhledem k  tomu, že se neustále zvětšuje nabídka 
sortimentu a množství dodavatelů, pracujeme i na významném rozšíření našeho Centrálního skladu tak, aby 
kapacitně 100 % vyhovoval fungujícímu systému zásobování našich zákazníků.

Centrální sklad bude rozšířen o 14 000 m2, 
takže jeho celková plocha bude 38 000 m2, 
což je pro představu rozloha větší než šest 
fotbalových hřišť. Díky tomuto rozšíření tak 
v současné době můžeme uskladnit 8 milio-
nů kusů výrobků. V novém prostoru vznikne 
12 500 paletových míst pro celý sortiment 
náhradních dílů. Například jen plocha pro 
karosářské díly se zdvojnásobí.
Pro celkové zrychlení chodu skladu a zkva-
litnění expedice budeme také nově používat  
3 000 m2 příjmové plochy. Denně tak odba-
víme 80 dodavatelských vozidel a zvládne-
me vyskladnit 100 až 150 tisíc kusů zboží.

Plocha oddělení pneumatik byla rozšířena o 40 %.

V novém prostoru vznikne 12 500 paletových míst pro celý sortiment náhradních dílů

Prostor nových  
expedičních ramp

Oddělní autoskel se zvětší o 1 500 paletových místTechnicky obratnější vozíky jsou nezbytné 
pro operace v užších uličkách, dosáhnou až 
do výšky 9 metrů
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AKTUALITY

Pro sezonu 2018 jsme se zaměřili na modernizaci našich skládacích  
i horských elektrokol, a proto vám nabízíme zcela nové modely. Pro-
hlédnout si je můžete na pódiích ve všech našich prodejnách nebo 
od 13. 4. i V NOVĚ OTEVŘENÉM EASYBIKE SHOWROOMU V PRAZE,  
v prodejně v Praze 4 - Modřanech.

Přijďte se podívat na naši expozici na největším cyklistickém veletrhu ve střední evropě FOR BiKeS na výstaviště PVa 
expo Praha v letňanech od 6.– 8. dubna 2018 

Žhavé novinky  
v nabídce elektrokol

výběr z nabídky nových elektrokol easybike:

kÓD NÁZEV BĚŽNÁ 
CeNa S DPH

aKčNÍ  
NAbÍDkA

YK SMART-B Elektrokolo EASYBIKE Smart - bílé 28 990 Kč 24 990 Kč

Skládačky jsou velmi oblíbené pro kratší a méně náročné cestovaní, ideální pro použití 
ve městech a tam, kde vás limituje prostor. Nový model doplňuje naši současnou nabídku 
praktických skládaček a navíc jde o atraktivní futuristickou raketu, která má kompletně 
integrovanou baterii v rámu, moderní vzhled kol a minimalistický design.  

U horských kol následujeme trend a rozšiřujeme nabídku o 29" kola ve třech barvách  
a třech velikostech. Žhavou novinkou v  této kategorii je zavedení kol se středovým po-
honem, který je vybaven snímačem frekvence šlapání a torzním snímačem tlaku na pe-
dály. Řídící jednotka,  je integrovaná do těla elektromotoru a vyhodnocuje tak, jakou silou 
a jakou frekvencí jezdec šlape do pedálu a podle toho reguluje výkon elektromotoru. Ji-
nými slovy to znamená, že čím větší silou jezdec šlape, tím větší silou elektromotor pomá-
há. Takto efektivně řídí dopomoc a tím pádem šetří spotřebu elektrobaterie a prodlužuje 
dojezd elektrokola na jedno nabití. Nové modely jsou osazeny technicky vyspělejšími  
a lehčími komponenty, jejich cena však i nadále zůstává na velmi dostupné úrovni. 

V nabídce máme také širokou škálu cyklopříslušenství, zejména blatníky, světla, cestovní 
brašny, nářadí, opravné sady, duše, náhradní pláště, tachometry, zámky, lahve na pití, ale 
i oblečení, přilby nebo brýle. Zakoupené elektrokolo si u nás také můžete nakonfigurovat 
komponenty tak, aby přesně odpovídalo vašim požadavkům, jako jsou například širší ří-
dítka, pohodlnější sedla či gripy. Dále nabízíme jednoduchou úpravu elektrokola na „dám-
skou“ verzi tak, abychom docílili pohodlnějšího posedu pro ženy.

Náhradní díly jsou u nás samozřejmě také dostupné a je možné si je vybrat prostřednic-
tvím e-shopu nebo na pobočkách. Skladem držíme jak díly specifické pro elektrokola, tak 
i všechny ostatní části, jako jsou pedály, přehazovačky, vidlice, brzdy atd. V případě těchto 
ostatních částí dokážeme pružně reagovat a vaši poptávku uspokojit v řádu dní.

kÓD NÁZEV BĚŽNÁ 
CeNa S DPH

aKčNÍ  
NAbÍDkA

Se středovým motorem

YK EGO-17-CF 29" Elektrokolo EASYBIKE EGO 1.0 - CF, vel. S 47 990 Kč 41 990 Kč

YK EGO-19-BZ 29" Elektrokolo EASYBIKE EGO 1.0 - BZ, vel. M 47 990 Kč 41 990 Kč

YK EGO-21-CZ 29" Elektrokolo EASYBIKE EGO 1.0 - CZ, vel. L 47 990 Kč 41 990 Kč

Se zadním motorem

YK TARGET-17-BZ 29" Elektrokolo EASYBIKE TARGET 1.0 - BZ, vel. S 33 990 Kč 28 990 Kč

YK TARGET-19-CZ 29" Elektrokolo EASYBIKE TARGET 1.0 - CZ, vel. M 33 990 Kč 28 990 Kč

YK TARGET-21-CZ 29" Elektrokolo EASYBIKE TARGET 1.0 - CZ, vel. L 33 990 Kč 28 990 Kč

... kompletní nabídku elektrokol najdete na www.easy-bike.cz
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Starline novinka 
Řemenové  
rozvodové sady
V druhé polovině loňského roku jsme úspěšně implementovali řetězové 
rozvodové sady Starline do produktového portfolia Auto Kelly. Nyní do-
chází k rozšíření sortimentu rozvodových sad Starline, tentokrát o polož-
ky rozvodů řemenových.

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Při rozšiřování portfolia značky Starline  
o řemenové rozvodové sady sehrály vý-
znamnou roli dva faktory. Prvním z nich byl 
pokračující růst prodejů napínacích a vodí-
cích kladek Starline, který nás přesvědčuje 
o oblíbenosti těchto produktů mezi našimi 
tuzemskými i zahraničním zákazníky. Tyto 
položky lze v  nabídce nalézt již od roku 
2014 a každoročně je sortiment doplňován 
s  ohledem na potřeby našich zákazníků. 
Druhým faktorem bylo vřelé přijetí značky 
Starline na trhu řetězových rozvodových 
sad. A protože jsme chtěli zákazníkům Auto 
Kelly nabídnout kvalitní a cenově dostup-

nou alternativu k produktům ostatních zna-
ček, které má Auto Kelly v nabídce řemeno-
vých rozvodových sad aktuálně k dispozici, 
rozhodli jsme se v  tomto sortimentu na trh 
uvést také naši privátní značku Starline.
V  naší aktuální nabídce jsou k  dispozici 
kompletní sady obsahující kladky, napíná-
ky a prvotřídní značkový řemen předního 
světového výrobce. Samozřejmostí jsou  
i varianty s  vodní pumpou. V tuto chvíli je 
na Centrálním skladu k  dispozici několik 
desítek položek pro motory osobních vozů 
nejen evropské provenience.

řemenové rozvodové sady starline:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaD POUŽiTÍ/ZNačKa a mODel
BĚŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

RS KT55010 Sada rozvodového řemene Starline Audi, Seat, Škoda, Volkswagen 1.6 TDi, 2.0 TDi 3 992 Kč

RS KT20110 Sada rozvodového řemene Starline Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen 1.4 TDi, 1.9 TDi 2 780 Kč

RS KT08510 Sada rozvodového řemene Starline Audi, Seat, Volkswagen 1.9 TDi; Volkswagen 1.9 D 1 840 Kč

RS KT08910 Sada rozvodového řemene Starline Audi, Seat, Škoda, Volkswagen 1.4 16V 3 038 Kč

RS KT17110 Sada rozvodového řemene Starline Audi, Seat, Škoda, Volkswagen 1.6, 2.0 1 580 Kč

… a dalších více než 20 řemenových rozvodových sad Starline na www.autokelly.cz

řemenové rozvodové sady starline s vodní pumpou:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaD POUŽiTÍ/ZNačKa a mODel
BĚŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

RS KTW20133 Sada rozvodového řemene s vodní pumpou Starline Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen 1.4 TDi, 1.9 TDi 3 996 Kč

RS KTW55032 Sada rozvodového řemene s vodní pumpou Starline Audi, Seat, Škoda, Volkswagen 1.6 TDi, 2.0 TDi 5 232 Kč

RS KTW08230 Sada rozvodového řemene s vodní pumpou Starline
Audi, Seat, Škoda, Volkswagen 1.9 TDi; Seat, Škoda, 
Volkswagen 1.9 SDi 4 874 Kč

RS KTW37530 Sada rozvodového řemene s vodní pumpou Starline Citroen, Peugeot 1.6 HDi, Ford 1.6 TDCi, Volvo 1.6 D 2 984 Kč

RS KTW11130 Sada rozvodového řemene s vodní pumpou Starline Citroen, Peugeot 2.0 HDi, Fiat 2.0 JTD 2 198 Kč

… a dalších více než 20 řemenových rozvodových sad Starline s vodní pumpou na www.autokelly.cz
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Profesionální péče o vůz se neobejde bez kvalitní autokosmetiky. Řadu značky Starline jsme doplnili o dvě žádané no-
vinky, které uplatníte nejen při údržbě a ochraně elektrických kontaktů či mechanických částí, ale i při čištění DPF filtrů.

STaRliNe 6 v 1 multi sprej, 400 ml
Multi sprej je efektivní pro čištění, údržbu, mazání a ochranu 
elektrických kontaktů nebo jako odpuzovač vody. Můžete ho vy-
užít pro uvolnění zkorodovaných spojů, odstranění drobné rzi či 
vodního kamene. Je vhodný také pro očištění šroubů, matic, mě-
řicích přístrojů, spojů, závěsů, posuvných a kuličkových ložisek 
atp. Tento čistič také rozpouští zbytky starých maziv a zanechává 
velmi tenký statický ochranný film.

Vlastnosti:
• odrezuje
• promazává
• čistí
• odpuzuje vodu
• penetruje
• konzervuje, chrání před korozí
• neobsahuje silikon
•  adaptér a trubička jsou pevnou součástí balení

Kód: aCST079

Běžná cena bez DPH: 130 Kč

Novinky v řadě  
autochemie značky Starline

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILY

STaRliNe čistič filtrů pevných částic, sprej 300 ml
Speciální prostředek určený pro čištění  filtru pevných částic 
(DPF) u naftových motorů. Prostředek k uvolnění a odstranění 
karbonových zbytků a sazí z filtru vznětového naftového motoru 
bez demontáže.

Kód: aCST080

Běžná cena bez DPH: 105 Kč

Starline novinka  
Kompletní tlumicí sady
Starline přináší na trh ucelenou nabídku kompletních tlumičů na běžné 
osobní vozy. Tyto sady, které jsou velmi populární zejména v USA, přiná-
šejí nový standard pro výměny tlumičů pérování.

• Pro zákazníka představují jistotu, že mu budou vyměněny všechny důležité komponenty 
související s  tlumením. Tzn. nejen tlumiče a uložení, ale také často opomíjené pružiny  
a dorazy tlumičů.

• Servisu to umožňuje velmi rychlou a snadnou montáž kompletního a smontovaného kitu. 

výběr z nabídky kompletních tlumicích sad starline:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaD POUŽiTÍ/ZNačKa a mODel
BĚŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

KTL 0023 P Kompletní tlumič pérování Starline, přední Mazda 3 (10/03-12/09), Mazda 5 (02/05-12/10) 4 058 Kč

KTL 0001 P Kompletní tlumič pérování Starline, přední Ford Focus (10/98-12/07) 3 150 Kč

KTL 0002 L Kompletní tlumič pérování Starline, přední  Ford Focus (10/98-12/07) 3 150 Kč

KTL 0011 P/L Kompletní tlumič pérování Starline, přední Seat Cordoba (02/93-10/99),VW Golf IIII, VW Vento 2 827 Kč

KTL 0049 L Kompletní tlumič pérování Starline, přední Hyundai Tucson (08/04-11/10), Kia Sportage (09/04-) 3 690 Kč

KTL 0050 P Kompletní tlumič pérování Starline, přední Hyundai Tucson (08/04-11/10), Kia Sportage (09/04-) 3 690 Kč

KTL 0003 P/L Kompletní tlumič pérování Starline, přední Ford Escort V-VII, Mazda 323 (04/87-10/94) 3 547 Kč

… a dalších 35 položek z nabídky kompletních tlumičů Starline na www.autokelly.cz



Info Auto Kelly 17březen / 2018

Od března jsme pro vás rozšířili naši nabídku o kvalitní a cenově výhodnou alternativu v podobně originálních 
repasovaných vstřikovačů a vstřikovacích čerpadel pod značkou Starline.

Diesel program  
Starline – repasované  
originální díly za výhodné ceny!

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILY

V nabídce naleznete repasované díly všech hlavních značek do-
dávajících do prvovýbavy: 

• CR vstřikovače a CR čerpadla Bosch
• PD vstřikovače Bosch
• VP/VE čerpadla Bosch
• CR vstřikovače a CR čerpadla Delphi
• CR vstřikovače a CR čerpadla VDO
• CR vstřikovače a CR čerpadla Denso

Kompletní nabídka zahrnuje 188 vstřikovačů a 96 čerpadel a po-
krývá 90 % všech běžně poptávaných typů.

špičková kvalita
Všechny repasované díly jsou originální díly opravené v autorizova-
ných servisních střediscích za použití originálních náhradních dílů 

VýHODY RePaSOVaNýCH DÍlů DieSel PROGRamU STaRliNe:
• vynikající kvalita srovnatelná s novými díly
• výborný poměr kvality a ceny – při kompletní opravě celého vstřikovacího systému ušetříte až několik tisíc korun
• všechny běžně poptávané repasované díly jsou k dispozici ihned skladem – nemusíte díly nikam posílat a následně čekat na jejich opravu
• široká nabídka pokrývá většinu běžně poptávaných dílů na trhu

nebo dílů srovnatelné kvality. Jsou dodávány s protokolem z testo-
vacích zařízení, který je garantem 100% funkčnosti jednotlivých dílů.
Všechny repasované vstřikovače a čerpadla pod značkou Starline 
prošly kompletní generální opravou zahrnující několik přesně defi-
novaných kroků.
U všech dílů jsou vyměněny komponenty podléhající opotřebení dle 
příslušných norem OE výrobců. Na konci repasního procesu musí 
všechny vstřikovače i čerpadla projít testem na zkušebním zařízení. 
U kódovaných vstřikovačů je vygenerován tzn. kalibrační kód, jehož 
použití je při opravách velmi důležité. Pouze v okamžiku zavedení 
nových kódů do řídicí jednotky motoru je možné nastavit správnou 
dávku paliva, která zajistí bezporuchový chod motoru v celém rozsa-
hu otáček a zatížení. V případě, že nebude tento kód nahrán do řídicí 
jednotky motoru, hrozí nebezpečí nepravidelného volnoběhu moto-
ru, jeho abnormální hlučnosti a jiných symptomů. U nekódovaných 
typů jsou vstřikovače nastaveny na tovární hodnoty nových dílů.
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TIP:

Jednoduché objednání v e-shopu
Všechny vstřikovače naleznete pohodlně na www.autokelly.cz v sekci: 
Příprava směsi a přeplňování – Vstřikovací ventily a trysky
Příprava směsi a přeplňování – Palivová a vstřikovací čerpadla

Repasované díly zároveň můžete na e-shopu hledat na základě čísla výrobce, které je uvedené na štítku (tento způsob je také nejpřesnější), 
nebo podle OE čísla. Pokud vámi požadovaný díl v našem sortimentu přesto nenajdete, neváhejte nás kontaktovat s konkrétní poptávkou. 

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILY

výběr z nabídky diesel programu starline:
sTArLINE 
obJEDNAcÍ 
kÓD

TYP oE 
VÝrobcE oE kÓD ZNačKa a mODel BeŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

DP BO1006R CR vstřikovač Bosch
0445110047

BMW 3, 5, 7, X7 3.0d (135, 142 kW) 99-05 
Land Rover Range Rover III

4 536 Kč

DP BO2303R CR čerpadlo Bosch
0445010143 Mercedes Sprinter, Viano, Vito 2.2 CDI (65-110 kW) 01-14 

/ C, CLK, CLS, E, S-Class 2.7 CDI, 3.0 CDI, 3.2 CDI  
(75-165 kW) 01-14

9 082 Kč

DP BO3008R
PD  
(čerpadlo-tryska)

Bosch

0414720215 Škoda Fabia 1.4 TDi (51, 59 kW) 05-Škoda Fabia,  
Octavia, Roomster, Superb 1.9 TDi (74, 77 kW) 00-  
Audi A2 1.4 TDi (55 kW) 00-, A3 1.9 TDi (74, 77 kW) 00- 
VW Passat, Golf IV,V, Polo, Caddy III, Bora, Fox, Touran, 
Transporter V, Multivan V, Jetta III, 1.9 TDi  
(55, 63, 74, 77 kW) 00-  
Seat Ibiza IV, Cordoba 1.4 TDi (51, 59 kW) 05-  
Seat Ibiza IVLeon, Toledo III, Cordoba, Altea 1.9 TDi  
(66, 74, 77 kW) 00-

5 989 Kč

DP BO4001 VP čerpadlo Bosch
0470004004

Ford Tranzit 2.0 DI (55, 63, 74 kW) 00-06, 2.4 DI (92 kW) 
00-06

18 170 Kč

DP DF1002R CR vstřikovač Delphi
R00504Z

Ford Mondeo 2.0 Di, TDDi, TDCi (66, 85, 96 kW) 01-07 
Jaguar X-Type 2.0 D (96 kW) 01-09

4 642 Kč

DP DF2001R CR čerpadlo Delphi

28265176 Renault Mégane II, Scénic II, Modus, Clio II, III, Kangoo, 
Fluence, Thalia I 1.5 dCi (42-74 kW) 01- 
NISSAN Almera II, Micra III, Note 1.5 dCi (48-63 kW) 03- 
DACIA Duster, Logan (48-63 kW) 05- 
Suzuki Jimmy, Liana 1.4 DDiS (66 kW), 1.5 DDiS  
(48, 63 kW) 03-

8 999 Kč

DP DN1001R CR vstřikovač Denso

095000-5800 Ford Tranzit 2.2 TDCi (63, 81 kW) 06-, 2.4 TDCi  
(74, 85 kW) 06- 
Peugeot Boxer 2.2 HDI (74, 88 kW) 06- 
Fiat Ducato 2.2 D (74 kW) 06- 
Citroën Jumper 2.2 HDI (74, 88 kW) 06

4 106 Kč

DP DN2002R CR čerpadlo Denso

294000-0400 Ford Tranzit 2.2 TDCi (63-103 kW) 06- 
Peugeot Boxer 2.2 HDI (74, 88 kW) 06- 
FIAT Ducato 2.2 D (74 kW) 06- 
Citroën Jumper 2.2 HDI (74, 88 kW) 06-

7 718 Kč

DP VD1002R CR vstřikovač VDO
A2C59511610 Ford Focus I, II, C-Max, Turneo Connect, Galaxy, 

Mondeo IV, S-Max, Tourneo Connect, Transit 1.8 TDCi 
(55-92 kW) 02-15

4 534 Kč

DP VD2009R CR čerpadlo VDO

A2C59517047 Škoda Fabia II, Octavia II, Rapid, Roomster II, Yeti, 
Superb II 1.6 TDI Start-Stop (66, 77 kW) 06- 
VW Beetle, Caddy III, IV, Golf VI, Jetta III, IV, Passat, 
Polo, Touran 1.6 TDI Start-Stop (66, 77 kW) 09- 
Audi A1, A3 1.6 TDI Start-Stop (66, 77 kW) 03- 
Seat Altea, Ibiza IV, Leon, Toledo IV 1.6 TDI Start-Stop 
(66, 74 kW) 04-

10 445 Kč

... a dalších 270 dílů na www.autokelly.cz

http://www.autokelly.cz
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Společnost Auto Kelly jako jeden z hlavních distributorů značky Ferodo na českém a slovenském trhu v letoš-
ním roce rozšiřuje portfolio brzd této značky o sortiment brzdové a spojkové hydrauliky. V nabídce Auto Kelly 
tedy nyní naleznete kompletní portfolio značky FERODO, která patří mezi OE dodavatele brzd do prvovýroby.

Novinky  
v sortimentu brzdové  
a spojkové hydrauliky

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Hlavní brzdový válec Hlavní spojkový válec Brzdový válec kola Pracovní válec spojky Regulační tlakový ventil Brzdová hadice

sortiment brzdové a spojkové hydrauliky značky Ferodo představuje:

Celkem se jedná o 2 616 položek z řad brzdové a spojkové hydrauliky, které pokrývají 99 % vozového parku v EU.

výběr z nabídky brzdové hydrauliky Ferodo:

NÁZEV
HlaVNÍ BRZDO-
VÝ VÁLEc

HlaVNÍ SPOJ-
koVÝ VÁLEc

brZDoVÝ  
VÁLEc koLA

PrAcoVNÍ  
VÁLEc sPoJkY

rEg. TLAk.  
VENTIL

brZDoVÁ  
HaDiCe

Počet položek 530 153 565 125 40 1 203

Položka FE FHM687 FE FHC5182 FE FHW333 FE FHC6150 FE FHR7119 FE FHY2166

aplikace

AUDI A3 + TT, 
SEAT ALTEA + 
LEON + TOLEDO, 
SKODA OCTAVIA 
(1Z3) + OCTAVIA 
Combi (1Z5) + 
SUPERB (3T4) + 
VW BORA

AUDI A3 + TT, 
SEAT ALTEA + 
LEON + TOLEDO, 
SKODA OCTAVIA 
(1Z3) + OCTAVIA 
Combi (1Z5) + 
SUPERB (3T4) + 
VW BORA

CITROEN Berlingo 
Xsara Picasso 
PEUGEOT Partner 

AUDI A2 + A3, 
ŠKODA FABIA I, 
VW GOLF VI + 
POLO + NEW 
BEATLE, SEAT 
IBIZA III +  
CORDOBA

SEAT Cordoba 
IBIZA II Toledo 
VOLKSWAGEN 
CORRADO GOLF 
III Vento 

AUDI A4 (B5 )  
A6 (C5)  
ŠKODA Superb I 
VW Passat (3B2)

Běžná cena bez 
DPH

2 398 Kč 2 094 Kč 506 Kč 1 383 Kč 3 440 Kč 349 Kč

…. a dalších 2 616 položek na www.autokelly.cz
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Značka Ferodo je zapsanou ochrannou známkou 

MAXIMÁLNÍ BRZDNÝ ÚČINEK 

Z OKRUHŮ NA SILNICI

Vyobrazený model není na prodej. Řada R8.  
Maximální hodnoty: spotřeba paliva (l/100 km): městský cyklus 17,5 – mimoměstský cyklus 9,3 – kombinovaný cyklus 12,3; emise CO2 (g/km): kombinovaný cyklus 287.

www.ferodo.com

CZ_FERODO_Equipauto 2017_brochure_PRMFE1709.indd   1 26/01/2018   10:46
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Společnost Tenneco je celosvětově známý lídr ve vývoji a výrobě tlumičů a pružin značky Monroe. V loňském 
roce došlo k významné změně v produktové strategii výroby pružin. Na trhu je tak nyní širší sortiment pružin 
značky Monroe, který je kompletně dostupný v naší nabídce.

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Rozšíření sortimentu 
pružin monroe

PředstaveNí Nové strategie
V souladu s nabídkou tlumičů pérování jsou nyní v rámci nové strate-
gie „GOOD-BeTTeR-BeST“ nabízeny dvě řady pružin monroe:

• pružiny „monroe Springs“ – dostupnější alternativa pro nezávislý 
trh s náhradními díly (BeTTeR = lepší kvalita)

• pružiny „OeSpectrum Springs“ – vysoká kvalita plně srovnatelná  
s původním vybavením vozidla (BeST = nejlepší kvalita) 

Tato „duální nabídka“ dává zákazníkům možnost vybrat si u mnoha typů 
vozidel, zda preferují originální kvalitu a nebo zda dají přednost o něco 
levnějšímu, avšak stále kvalitnímu a vozidlu plně vyhovujícímu řešení.

Podrobnější specifikace jednotlivých produktových 
řad pružin monroe:
Pružiny monroe springs – kategorie Better = lepší kvalita
• aftermarketové výrobní standardy 
• menší množství nabízených katalogových čísel (cca 200) pro nejpo-

pulárnější vozidla
• standardní balení (viz obr. 2c)
• Označení v katalogu SNxxxx / SExxxx

Pružiny OeSpectrum springs – kategorie Best = nejlepší kvalita 
• výrobní standardy používané pro výrobu originálních dílů 
• plný sortiment nabízených katalogových čísel (cca 1 700) pro vel-

kou většinu vozidel na trhu
• prémiový obal (viz obr. 2d)
• Označení v katalogu SPxxxx

Jaké jsou rozdíly mezi aftermarketovými výrobními standardy a výro-
bou dle standardů používaných pro výrobu originálních dílů:

aftermarketové výrobní standardy 
• Konsolidace katalogových čísel – průměrování technických para-

metrů tak, že jeden produkt lze použít na více typů/modelů vozidel
• Odolnost proti korozi a životnost jsou nastaveny podle výrobce pro 

aftermarket 
• Jsou-li v originálním vybavení použity pružiny Mini-Block s kónic-

kým drátem, mohou být alternativně nahrazeny pružinami vyrobe-
nými z drátu o konstantním průměru (který sice vyhovuje, ale neod-
povídá specifikaci OE) 

technologie používaná pro výrobu originálních dílů = 
best (nejlepší kvalita)
• Přesně specifikované parametry pružiny pro každý typ/model vozi-

dla zahrnující také požadovanou kontrolu bočního zatížení 
• Dlouhá životnost a vysoká odolnost proti korozi díky brokování 

povrchu pružin a jejich fosfátování před lakováním. Jsou-li v origi-
nálním vybavení použity pružiny Mini-Block s kónickým drátem, je 
pro výrobu pružin vždy použit kónický drát odpovídající specifikaci 
originálního vybavení

Obr. 2c Obr. 2d

1.  ocel 
Velmi kvalitní křemí-
kochromová nebo 
chromvanadiová 
pružinová ocel

2.  Brokování povrchu pružiny 
za účelem výrazného zvýšení 
její životnosti

3.  Ochrana proti 
korozi 
fosfátováním 
povrchu pružiny

4.  Ochrana proti 
korozi 
práškovou  
epoxidovou  
barvou

1

2
3

4
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NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Oxidace nebo zhuštění oleje jako důsledek častého vystavování vysokým teplotám omezuje 
schopnost maziva rozprostřít se po celém motoru, a tak jej okrádá o jeho schopnost absorbovat 
a odvést nadměrné teplo z důležitých částí motoru. Na druhé straně, motorový olej, který je příliš 
tenký, není schopen zajistit optimální výkon motoru.
A právě v tomto vynikají produkty PETRONAS Syntium s °CoolTech™. Jeho báze na řetězovém oleji 
má mimořádnou oxidační stabilitu a zaručuje tak minimální zhuštění oleje v důsledku vystavení vyso-
kým teplotám. Zároveň zajišťuje, že jsou všechny důležité části motoru promazány, a tak zabraňuje 
nežádoucím opotřebením. PETRONAS Syntium s °CoolTech™ také zachovává výkon motoru tím, že 
působí proti škodlivému hromadění usazenin, které vznikají v důsledku nadměrného zahřátí motoru.

Olej vyvinutý pro

www.autokelly.cz

Distributor pro ČR a SR

Petronas Syntium 
s technologií °CoolTech™ 
je vyvinut zvláště pro ochranu 
motoru proti přehřívání a udržení 
jeho optimální výkonnosti.

Inzerce_A4_petronas.indd   2 02.03.2018   10:39:49

PETRONAS Lubricants je technickou základnou pro technické partnerství společnosti PETRONAS a MERCEDES 
AMG PETRONAS Formule 1 a je zodpovědná za design, vývoj a dodávky maziv, pohonných hmot a převodo-
vých kapalin k posílení Stříbrných šípů. Sortiment špičkových maziv z této dílny najdete i v nabídce Auto Kelly.

Špičkové inovace od  
PeTRONaS lubricants

PETRONAS Syntium je produktem dlouho-
dobé inovace společnosti PETRONAS, kte-
rý sehrál zásadní roli v zajištění konzistent-
ního a spolehlivého výkonu v sezóně 2014 
až 2017 a pomohl týmu vyhrát FIA Formule 
1 v poháru konstruktérů. Toto skvělé vítěz-
ství je důkazem úspěšné spolupráce mezi 
PETRONAS a týmem s cílem nově definovat 
technologii tekutin po celé ty roky.

PetroNas syNtium s °CoolteCH™
Zabraňuje nadměrnému zahřívání motoru  
a zachovává tak jeho optimální výkon.  
PETRONAS Syntium s °CoolTech™ je druh 
maziva, který byl vyvinut zkušenými exper-
ty s cílem zabránit nadměrnému zahřívání 
motoru a zachovat jeho optimální výkon pro 
příjemnou jízdu. PETRONAS Syntium s °Cool-
Tech™ je speciálně vyroben ze silných řetězo-
vých olejů, tak aby absorboval a odvedl nad-
měrné teplo z důležitých částí motoru. Když 
se zabrání zahřívání motoru, které motor 
poškozuje, přímo tam, kde k němu dochází, 
může se tak řidičům při jízdě zaručit optimální 
výkon motoru. Na důkaz své efektivity před-
vedl PETRONAS Syntium s °CoolTech™ své 
mimořádné kvality v odolávání teplu a přitom 
překonal striktní mezinárodní standardy API, 
ILSAC a ACEA. Při testování na nejnovější  
a nejvyšší servisní standardní specifikace 
měl lepší výsledky odolnosti v opotřebování 
vačky o více než 70 %.

POROZUMĚNÍ TECHNOLOGII °CoolTech™

Přináší až o 72% lepší odolnost vůči opotřebení
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 
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Přináší až o 62% lepší odolnost proti oxidaci 
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 
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Převyšuje limit rozhraní API SN o 32% v ochraně proti 
nahromadění usazenin při spalování 
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 
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V testu nahromadění usazenin, ve kterém je 
teplota oleje udržována na 150°C po 100 hod., 
PETRONAS Syntium s °CoolTech™ překračuje 
limity API SN a tím umožňuje lepší jízdní 
vlastnosti a výkon motoru. 

Při testování na nejnovější a nejvyšší servisní 
standartní specifikace ILSAC GF-5, PETRONAS 
Syntium s °CoolTech™ měl lepší výsledky v testu 
odolnosti vůči opotřebení o více než 72%.

V náročném oxidačním kontrolním testu, ve 
kterém je teplota oleje  udržována na 150°C po 
100 hod., PETRONAS Syntium s °CoolTech™
předvedl lepší odolnost vůči oxidaci o více než 
62%, umožnil snadnější průtok oleje do 
kritických částí motoru a tím lepší mazání a 
chlazení motoru.

POROZUMĚNÍ TECHNOLOGII °CoolTech™

Přináší až o 72% lepší odolnost vůči opotřebení
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 
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Převyšuje limit rozhraní API SN o 32% v ochraně proti 
nahromadění usazenin při spalování 
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 
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V testu nahromadění usazenin, ve kterém je 
teplota oleje udržována na 150°C po 100 hod., 
PETRONAS Syntium s °CoolTech™ překračuje 
limity API SN a tím umožňuje lepší jízdní 
vlastnosti a výkon motoru. 

Při testování na nejnovější a nejvyšší servisní 
standartní specifikace ILSAC GF-5, PETRONAS 
Syntium s °CoolTech™ měl lepší výsledky v testu 
odolnosti vůči opotřebení o více než 72%.

V náročném oxidačním kontrolním testu, ve 
kterém je teplota oleje  udržována na 150°C po 
100 hod., PETRONAS Syntium s °CoolTech™
předvedl lepší odolnost vůči oxidaci o více než 
62%, umožnil snadnější průtok oleje do 
kritických částí motoru a tím lepší mazání a 
chlazení motoru.
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O 72 % lepší odolnost vůči opotřebení
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití  
PETRONAS Syntium 7000 0W-30

Přináší až o 62 % lepší odolnost proti oxidaci 
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití  
PETRONAS Syntium 7000 0W-40

Převyšuje limit rozhraní API SN o 32 % v ochra-
ně proti nahromadění usazenin při spalování 
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití  
PETRONAS Syntium 7000 0W-40

Navíc motorový olej předvedl lepší odol-
nost vůči oxidaci o více než 60 % a poskytl 
lepší ochranu proti nahromadění usazenin 
při spalování o více než 30 %. 

POROZUMĚNÍ TECHNOLOGII °CoolTech™

Přináší až o 72% lepší odolnost vůči opotřebení
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 
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Převyšuje limit rozhraní API SN o 32% v ochraně proti 
nahromadění usazenin při spalování 
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 

PETRONAS Syntium 7000 0W-40
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V testu nahromadění usazenin, ve kterém je 
teplota oleje udržována na 150°C po 100 hod., 
PETRONAS Syntium s °CoolTech™ překračuje 
limity API SN a tím umožňuje lepší jízdní 
vlastnosti a výkon motoru. 

Při testování na nejnovější a nejvyšší servisní 
standartní specifikace ILSAC GF-5, PETRONAS 
Syntium s °CoolTech™ měl lepší výsledky v testu 
odolnosti vůči opotřebení o více než 72%.

V náročném oxidačním kontrolním testu, ve 
kterém je teplota oleje  udržována na 150°C po 
100 hod., PETRONAS Syntium s °CoolTech™
předvedl lepší odolnost vůči oxidaci o více než 
62%, umožnil snadnější průtok oleje do 
kritických částí motoru a tím lepší mazání a 
chlazení motoru.

POROZUMĚNÍ TECHNOLOGII °CoolTech™

Přináší až o 72% lepší odolnost vůči opotřebení
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 
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Převyšuje limit rozhraní API SN o 32% v ochraně proti 
nahromadění usazenin při spalování 
Zdroj: Testováno v nezávislé laboratoři při použití 
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API SN LIMIT 

Test nahromadění usazenin při spalovaní

o
 3

2
%

 le
p

ší

PETRONAS SYNTIUM (                                      )

%
 t

vo
rb

a 
u

sa
ze

n
in

 v
s 

A
P

I S
N

 li
m

it
u

V testu nahromadění usazenin, ve kterém je 
teplota oleje udržována na 150°C po 100 hod., 
PETRONAS Syntium s °CoolTech™ překračuje 
limity API SN a tím umožňuje lepší jízdní 
vlastnosti a výkon motoru. 

Při testování na nejnovější a nejvyšší servisní 
standartní specifikace ILSAC GF-5, PETRONAS 
Syntium s °CoolTech™ měl lepší výsledky v testu 
odolnosti vůči opotřebení o více než 72%.

V náročném oxidačním kontrolním testu, ve 
kterém je teplota oleje  udržována na 150°C po 
100 hod., PETRONAS Syntium s °CoolTech™
předvedl lepší odolnost vůči oxidaci o více než 
62%, umožnil snadnější průtok oleje do 
kritických částí motoru a tím lepší mazání a 
chlazení motoru.
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Olej vyvinutý pro

www.autokelly.cz

Distributor pro ČR a SR

Petronas Syntium 
s technologií °CoolTech™ 
je vyvinut zvláště pro ochranu 
motoru proti přehřívání a udržení 
jeho optimální výkonnosti.
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NOVINKY
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ZNačKa VOZU DobA DoDÁNÍ
PŘeDPONa  
oE kArET

MAZDA 96 h MAZ

Škoda 24 h VAG

Audi 48 h VAG

Volkswagen 48 h VAG

Seat 48 h VAG

Alfa Romeo 48 h FIA

Citroën 48 h PSA

Dacia 48 h REN

Fiat 48 h FIA

Ford 48 h FOR

Hyundai 48 h HYU

Kia 48 h KIA

Lancia 48 h FIA

Mercedes-Benz 48 h MER

Peugeot 48 h PSA

Renault 48 h REN

Volvo 48 h VOL

BMW 96 h BMW

Nissan 96 h NIS

Opel 96 h OP

Toyota 96 h TOY

Subaru 96 h SUB

NOVINKA

Rozšíření nabídky  
originálních dílů  
o značku mazda

Ostatní značky, které nenajdete v tabulce, dokážeme dodat do va-
šich rukou také. Stačí nám na to pouze vaše poptávka. Dotazy pro-
sím směřujte na naše pobočky, call centrum nebo Facebook.
Aktuálně máme skladem více než 8 000 položek originálních dílů na 
skladě napříč všemi značkami.

Úspěšně pokračujeme v  japonské ofenzívě a tento-
krát jsme pro vás rozšířili nabídku originálních dílů 
o značku Mazda. Tato značka nepodlehla trendu 
downsizingu a benzínovým turbomotorům a šla vlast-
ní cestou, když představila motory Skyactiv. Připoč-
teme-li k  těmto motorům jedinečný design „KODO“, 
máme zde další řadu vozů značky, která je velmi oblí-
bená po celé Evropě.

Víte, že…
dokážeme objednat i originální díly na veterány a youngtimery?
Myslíme i na majitele vybraných značek vozidel staršího data 
výroby a skladem držíme náhradní díly i na tyto automobily.  
Svůj výstavní vůz tak můžete stále udržovat v perfektní kondici.

Víte, že…
dokážeme objednat i doplňky a příslušenství? 
Ke každé značce vám seženeme nejen náhradní díly, ale i jakýkoliv 
doplněk od klíčenky až po koberečky na vašeho miláčka.
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Motorový olej ToTAL QUArTZ INEo 
lONG liFe 0W-20 pro nově vyvinutá 
vozidla koncernu Volkswagen

Motorový olej QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20 vyvinutý speciální technologií ART 
(Age resistance Technology – technologie zabraňující stárnutí maziva) obsahuje vy-
soce sofistikovanou formulaci, jež zesiluje antioxidační vlastnosti a poskytuje spalo-
vacímu motoru maximální ochranu vůči opotřebení (účinnější až o 70 %) a tvorbě kalů 
(zvýšená účinnost až o 20 %). 
JDe O eXKlUZiVNĚ DOPORUčeNý mOTOROVý OleJ PRO mODeRNÍ mOTORY 
VoZIDEL koncernu VW vyžadující výkonové specifikace VW 508.00 / 509.00 a mezi-
národní standard ACEA C5

Petrolejářská společnost TOTAL dlouhodobě vyvíjí pod označením 
TOTAL QUARTZ řadu vysoce kvalitních motorových olejů pro ben-
zinové a dieselové spalovací motory osobních a lehkých užitko-

vých vozidel. Jedním z takovýchto moderních výrob-
ků je syntetický motorový olej QUARTZ INEO LONG 

LIFE 0W-20 speciálně vyvinutý pro 
moderní vozidla koncernu Volks-
wagen (VW, ŠKODA, SEAT, AUDI) 
vyžadující specifikace VW 508.00 
/ 509.00.

Vlastnosti a specifikace:
• Syntetický motorový olej vyvinutý pro vozidla koncernu VW
• Nízkopopelnatý olej podporující účinnost a životnost katalytických systémů a částicových filtrů
• Lehkoběžný olej s optimálním viskozitním rozsahem, jenž maximálně podporuje zimní starty a velmi účinně (až o 3 %) podporuje 

úsporu paliva ve srovnání s konvenčními oleji typu 5W-40 a 5W-30 
• Doporučený olej pro vozidla splňující emisní limity EURO 6
• Vynikající čistota a ochrana spalovacího motoru : Díky velmi vysoké oxidační stabilitě a technologii ART velmi výrazně prodlužuje 

životnost motoru
• Motorový olej podporující snadné starty, a to i při velmi nízkých teplotách, rychlé zaolejování mechanických komponent motoru
• Velmi účinně podporuje činnost nejmodernějších typů zařízení minimalizujících produkci emisí (nové typy DPF – Diesel Particulate 

Filters – Částicové filtry, Benzínové katalytické systémy…) NOx, CO2, CO a částic

NOVINKY
OSOBNÍ AUTOMOBILY

www.total.cz

Ucelená řada maziv Total pro osobní vozidla je klíčem k životu 
Vašeho motoru tak, aby motor zůstal dlouhodobě ve výborném 
technickém stavu.

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE

Ani zvýšené namáhání neublíží 
Vašemu motoru.

Udržujeme Vaše motory déle mladé

www.total.cz

Ucelená řada maziv Total pro osobní vozidla je klíčem k životu 
Vašeho motoru tak, aby motor zůstal dlouhodobě ve výborném 
technickém stavu.

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE

Ani zvýšené namáhání neublíží 
Vašemu motoru.

Udržujeme Vaše motory déle mladé
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Výrobci automobilů spoléhají v rámci výfukového systému stále více na pružné díly výfuku. V Auto Kelly tento 
trend pečlivě sledujeme a dokážeme být maximálně flexibilní, proto vám můžeme od značky Starline nabídnout 
nejširší nabídku pružných dílů (vlnovců) na trhu.

Tyto vysoce pružné díly výfuků nejsou dob-
ré jen pro práci, ale poskytují také zlepše-
nou absorbci vibrací a redukci hluku všem 
značkám a modelům vozidel. Jsou komplet-
ně vyrobeny z nerezavějící oceli a ověřená 
kvalita vnitřní vodící trubky vlnovců zaruču-
je maximální životnost a spolehlivost. 
Nově jsme navíc tento sortiment rozšířili  
o díly se vstupní a výstupní částí trubky  
(vlnovec s nátrubkem).

Máme nejširší  
nabídku vlnovců  
na trhu

SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

VýHODY VlNOVCů STaRliNe:
• cenově efektivní a atraktivní alternativa pro 

rychlou výměnu
• vysoce flexibilní
• prémiová kvalita
• maximální životnost a spolehlivost
• chrání výfukový systém před poškozením
• redukuje přenos hluku z vozovky
• rychlá a jednoduchá montáž

Pružné díly výfuku můžete najít na našem e-shopu:
Univerzální díly/Výfukový systém/Pružné díly výfuků

Příklady nejprodávanějších položek pružných dílů výfuku: 
BeZ VSTUPNÍ a VýSTUPNÍ čÁSTi TRUBKY 

kÓD NÁZEV sPEcIfIkAcE
BĚŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

99.40.214 Vlnovec s vnějším i vnitřním opletem 45 × 200 průměr: 45 mm, délka pružného členu: 200 mm 469 Kč

99.40.124 Vlnovec s vnějším opletem 50 × 200 průměr: 50 mm, délka pružného členu: 200 mm 519 Kč

99.40.316 Vlnovec s vnějším opletem a pružnou hadicí 45 × 230 průměr: 45 mm, délka pružného členu: 230 mm 709 Kč

… a dalších více než 105 položek na www.autokelly.cz

Se VSTUPNÍ a VýSTUPNÍ čÁSTÍ TRUBKY

kÓD NÁZEV sPEcIfIkAcE
BĚŽNÁ CeNa 

BeZ DPH

99.40.477 Vlnovec s nátrubkem – vnější i vnitřní oplet 51 × 300
průměr: 51 mm, délka pružného členu: 200 mm,  
celková délka: 300 mm

593 Kč

99.40.449 Vlnovec s nátrubkem – vnější oplet 45 × 350
průměr: 45 mm, délka pružného členu: 250 mm,  
celková délka: 350 mm

568 Kč

99.40.513 Vlnovec s nátrubkem – vnější oplet + pružná hadice 50 × 330
průměr: 50 mm, délka pružného členu: 230 mm,  
celková délka: 330 mm

862 Kč

… a dalších více než 75 položek na www.autokelly.cz

Více informací u vašeho obchodního zástupce     
nebo přímo na pobočkách Auto Kelly a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

Starline Filtry 
pevných čáStic 
(DpF/Fap) 
•	Nejširší nabídka na trhu 
•	 Kvalitní	jako	výrobky	
	 do	prvovýroby
•	 Všechny	produkty	jsou	
 homologovány dle aktuální 
 legislativy
•	 Jádra	filtrů	z	kvalitního	
 materiálu –SIC/KOR
•	 Zaručena	nasycenost	jádra	
	 vzácnými	kovy
•	 95	%	produktů	skladem
•	Dodáváno	včetně	nezbytných	
	 montážních	prvků
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Více informací u vašeho obchodního zástupce     
nebo přímo na pobočkách Auto Kelly a.s.  
Objednávejte v e-shopu www.autokelly.cz.

Starline Filtry 
pevných čáStic 
(DpF/Fap) 
•	Nejširší nabídka na trhu 
•	 Kvalitní	jako	výrobky	
	 do	prvovýroby
•	 Všechny	produkty	jsou	
 homologovány dle aktuální 
 legislativy
•	 Jádra	filtrů	z	kvalitního	
 materiálu –SIC/KOR
•	 Zaručena	nasycenost	jádra	
	 vzácnými	kovy
•	 95	%	produktů	skladem
•	Dodáváno	včetně	nezbytných	
	 montážních	prvků
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Zima je za námi a jarní sezóna už klepe na dveře a sní  
i rozmanitost počasí od ranních mrazíků a častých pře-
háněk po teplejší prosluněné dny, kdy se významně 
mění i denní teploty. Tyto povětrnostní změny pak mají 
významný vliv na stěrače, a tak je nutné je po zimní se-
zóně pečlivě zkontrolovat či vyměnit. 

Jízda v nepříznivém počasí se špatnými stěra-
či, které sotva stačí odstraňovat padající déšť 
či odstřikující břečku, může být v lepším přípa-
dě jen příčinou stresu, v horším případě pak  
i příčinou vážné dopravní nehody.
Auto Kelly nabízí široký výběr stěračů od 
značkových výrobců, jako jsou Bosch, Valeo 
a Champion, kteří dodávají svoje výrobky do 
prvovýroby. Další zákaznicky velmi oblíbenou 
značkou je pak naše privátní značka Starline, 
která ve stření třídě univerzálních stěračů při-
náší výbornou kvalitu za velmi atraktivní cenu.

Kompletní nabídka 
stěračů v Auto Kelly

SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

SPeCiKaCe UNiVeRZÁlNÍCH STaRliNe STĚRačů:
• maximální možný výběr vhodné aplikace
• 13 délek stěračů pokryje až 99 % pokrytí vozového parku v ČR
• snadná a intuitivní montáž díky univerzálnímu adaptéru
• dlouhá životnost díky kvalitním materiálům
• inovativní design
• bez rušivých zvuků při stírání
• hladký průběh stírání v zimě i létě

Připomeňte svým zákazníkům, že lišty stěračů by se měly měnit minimálně dvakrát ročně. 
Při špatných povětrnostních podmínkách, jako jsou extrémní vedra nebo časté deště, by se 
však měly měnit ještě častěji.

Přehled nejprodávanějšího typu starline stěrače s multi-clip adaptérem:
kÓD NÁZEV sPEcIfIkAcE BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

ST SR53PS1 Starline plochý stěrač 530 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 154 Kč

ST SR60PS1 Starline plochý stěrač 600 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 168 Kč

ST SR48PS1 Starline plochý stěrač 480 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 154 Kč

ST SR65PS1 Starline plochý stěrač 650 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 179 Kč

ST SR55PS1 Starline plochý stěrač 550 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 154 Kč

ST SR50PS1 Starline plochý stěrač 500 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 154 Kč

ST SR40PS1 Starline plochý stěrač 400 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 133 Kč

ST SR45PS1 Starline plochý stěrač 450 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 154 Kč

ST SR70PS1 Starline plochý stěrač 700 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 200 Kč

ST SR35PS1 Starline plochý stěrač 350 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 133 Kč

ST SR43PS1 Starline plochý stěrač 430 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 149 Kč

ST SR58PS1 Starline plochý stěrač 580 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 168 Kč

ST SR38PS1 Starline plochý stěrač 380 mm univerzální plochý stěrač s Multi-clip adaptérem 133 Kč

… a dalších více než 110 položek na www.autokelly.cz
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S počátkem jara nastává ten pravý čas pro kontrolu a servis automobilu. Aby se rodinné výlety a letní dovolené 
v nadcházejícím teplém období neproměnily v nepříjemný zážitek, měla by být součástí každé podobné kontroly 
i revize bezchybné funkčnosti klimatizačního okruhu, potažmo kompresoru, aby v kabině během jízdy docházelo 
k vytvoření ideálního klimatu.

Snaha Auto Kelly nabídnout kompresory, 
které by byly příznivé poměrem ceny a kva-
lity, vyústila v  rozšíření nabídky, kdy jsme 
vedle stávajících zavedených dodavatelů 
kompresorů jako Valeo, Denso či Behr Hella 
Service, zařadili i desítky typů kompresorů 
značky Starline.

Kompresory v řadě Starline nabízíme již tři roky 
a za tu dobu si na trhu vydobyly svou pozici. 
Důkazem důvěry našich zákazníků je skuteč-
nost, že jsou jich ročně prodány stovky kusů 
a díky pečlivému výběru dodavatele se počet 
reklamací drží na nízké úrovni, což potvrzuje 
velmi dobrou kvalitu těchto kompresorů.

Nabídka kompresorů Starline pokrývá nej-
populárnější automobily vozového parku 
v České republice a jsou skladem v dosta-
tečném množství. Spolu s  atraktivní ceno-
vou politikou se staly dostupnější variantou 
pro zákazníky, kteří by jinak výměnu kom-
presoru odložili nebo odmítli.

Kompresory klimatizace 
Starline – kvalitní a cenově 
dostupná alternativa

SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Značku Starline nyní reprezentuje více než 50 typů kompresorů.

výběr z nabídky kompresorů starline:

kÓD PŘÍPaD VYUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa 
BeZ DPH 

DK STK0287 Škoda Octavia (02/04-06/13), Audi A3 (05/03-08/12), Volkswagen Golf V (10/03-02/09), Seat Leon (05/05-12/12) 6 249 Kč 

DK STK0002 Škoda Octavia (09/96-12/10), Audi A3 (09/96-05/03), Volkswagen Golf Iv (08/97-06/05),  
Seat Leon (11/99-06/06), (Vybaven redukcí ovál/kostka) 4 199 Kč 

DK STK0283 Volkswagen Touareg (10/02-05/10), Transporter V (04/03-08/15), Multivan V (04/03-08/15) 6 340 Kč 

DK STK0186 Mercedes-Benz CLK (06/02-05/09), Vito (09/03-12/14) 7 990 Kč 

DK STK0863 Hyundai Tucson (08/04-11/10), Kia Sportage (09/04-10/10) 6 190 Kč 

…a dalších 49 položek na www.autokelly.cz
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Motor a převodovka jsou srdcem vozidla. Značka VAICO, která se za posledních 15 let stala uznávanou značkou 
na celosvětovém trhu s náhradními díly a tudíž nemůže chybět ani v portfoliu Auto Kelly, nabízí velice široký 
sortiment v oblasti hydraulických filtrů a potřebného příslušenství s více než 300 produkty pro více než 10 000 
modelů vozidel.

Součástí nabídky je také řešení v podobě „Ex-
pert Kits+“, které jsou zvláště inovativní. Jed-
ním z příkladů těchto sad je položka VI V20-
2088 –kompletní souprava na výměnu oleje 
pro vozidla BMW (např. pro E60, E65, E90, 
F01, X5, X6). Tato souprava obsahuje všechny 
potřebné součásti: správné množství oleje, 
olejovou vanu s vyměnitelným filtrem, těs-
nění, zátku pro vypouštění oleje i příslušnou 
sadu šroubů a pouzder.

VAIco – váš partner  
pro sortiment hydraulických 
filtrů v Oe kvalitě

SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Vyměnitelný filtrační systém pro vany převo-
dového oleje je vyroben z plastu a umožňuje 
tak cenově dostupnou výměnu jednotlivých 
filtrů, což u některých originálních dílů není 
možné. Některé soupravy jsou doplněny  

o integrovaná pouzdra. Tyto sady byly znač-
kou VAICO sestaveny na základě individuál-
ních požadavků autodílen, a tak reagují na 
reálné potřeby trhu. 
Společnost VIEROL, pod kterou spadá znač-
ka VAICO, neustále investuje do zlepšování 
kvality a výroby produktů. Jedním z příkladů 
je vana převodového oleje s  integrovaným 
vyměnitelným filtrem pro BMW s kódem vý-
robku VI V20-0574. Tento výrobek kromě 
flexibilní konstrukce vany nabízí speciální 
boční magnety, které zajišťují zachycení  
i těch nejmenších částic v oleji. 
Filtrační média v hydraulických filtrech VAI-
CO, stejně jako příslušenství a montážní ma-
teriály,  jsou ve stejné kvalitě jako originální 
díly. Těsnění a těsnicí kroužky jsou vyrobeny 
z kvalitních, tepelně odolných ACM, NBR 
nebo Viton elastomerů. 

NoVNIkA: 
Odborníci společnosti VAICO rozšířili 
sortiment o nové filtrační systémy pro 
převodovky Mercedes-Benz 9G-Tronic 
a převodovky AUDI/ZF a VW DSG pro 
vozidla vyrobená v roce 2016 nebo novější.
S více než 20 000 kvalitními výrobky  
a více než 150 různými skupinami výrobků 
nabízí značka VAICO širokou škálu vysoce 
kvalitních náhradních dílů pro opravy.

TIP:
Projevy poruchy:
• Prodleva v zahřívání
• Vibrace při řazení
• Poruchy při startování
• Přeskakování při zatížení
• Zvýšená spotřeba paliva

Příčiny poruchy:
• Nižší výkon oleje
• Nečistoty v řídicí jednotce

Následné poškození:
• Zvýšené opotřebení převodovky
• Poškození převodovky

výběr z nabídky hydraulických filtrů vaiCo:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaD POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa 
BeZ DPH

VI V10-3025 Hydraulický filtr-kompletní sada, automat. VAICO Škoda Octavia III, Superb II, Volkswagen Passat 4 548 Kč

VI V20-0048 Hydraulický filtr včetně těsnění, automat. VAICO BMW X3, X5 1 565 Kč

VI V10-0440 Hydraulický filtr včetně těsnění, automat. VAICO Škoda Octavia II, Superb II, Superb III, Yeti 512 Kč

VI V25-0796 Hydraulický filtr-kompletní sada, automat. VAICO Ford Focus II, Mondeo IV 5 025 Kč

VI V10-0385 Hydraulický filtr včetně těsnění, automat. VAICO Škoda Octavia I, Volkswagen Gof IV 852 Kč

VI V10-2286 Hydraulický filtr-kompletní sada, automat. VAICO Volkswagen Touareg, Audi Q7 3 395 Kč

VI V10-2685 Olejovy filtr, diferencial VAICO Škoda Octavia I, Volkswagen Gof IV 888 Kč

VI V20-0574 Olejová vana, automatická převodovka VAICO BMW 5, X3, X5 4 507 Kč

... a dalších více jak 19 000 dílů VAICO na www.autokelly.cz 
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SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Značka HELLA je již déle než 100 let synonymem 
bohatých zkušeností s  výrobou automobilového 
osvětlení, které splňuje neustále rostoucí nároky na 
technologie a technickou složitost.

dyNamiCké, adaPtivNí, aktivNí:
S  razantním vývojem a stále větším rozší-
řením LED techniky se v posledních letech 
událo mnoho nového i v oblasti moderních 
světelných systémů. Zejména LED techno-
logie otevírá v  tomto segmentu neustále 
nové možnosti.
Platí to zejména v  kombinaci s  asistenč-
ními systémy na bázi kamer nebo radaru 
či s  moderní elektronikou vozidel. Díky 
dokonalé souhře všech komponent na-
bízejí moderní světelné systémy řadu 
předností, které přinášejí větší pohodlí 
– a to nejen řidičům, ale i ostatním účast-
níkům silničního provozu. Výrazně zvy-
šují jak jízdní pohodlí, tak bezpečnost.
V  následujícím textu uvádíme přehled 
vývoje a technického pozadí vybraných 
světelných systémů – od prvních systémů 
svícení do zatáčky až po současné vysoce 
moderní světlomety.

Neustálý vývoj:
Jedním z prvních světelných asistenčních sys-
témů bylo dynamické svícení do zatáčky, které 
bylo uvedeno už v roce 2003. U tohoto systé-
mu se světelné moduly natáčení mění v závis-
losti na úhlu natočení volantu. Tímto způsobem 
lze téměř zdvojnásobit viditelnost do zatáček.
Pokročilejší verzí dynamického svícení do 
zatáček je systém AFS (Adaptive Frontlight 
Systém). U tohoto systému se osvětlení sil-
nice upravuje nejen podle úhlu natočení vo-
lantu, ale i podle rychlosti. Na základě těchto 
interních dat vozidla lze pomocí válce modulu  
VarioX (u xenonových světlometů), resp. mo-
dulu VarioLED (u LED světlometů) generovat 
různá rozložení svítivosti, například pro měst-
ský provoz, jízdu po okresní silnici, jízdu při 
špatném počasí nebo pro dálniční provoz.
O krok dál jde vývoj adaptivního rozhraní 
světla a tmy (aHDG). U tohoto systému se 
při generování světla využívají data z  okolí 

vozidla. Kamera detekuje protijedoucí vozi-
dla a vozidla jedoucí vpředu a krokový motor 
v řádu milisekund otáčí válcem modulu Vario 
do potřebné polohy. Světelný kužel tak vždy 
končí přímo před protijedoucím vozidlem, 
resp. za vozidly jedoucími vpředu.
Neoslňující dálkové světlo naopak umožňuje 
řidiči jezdit s trvale zapnutými dálkovými svět-
ly. Jakmile kamera detekuje další účastníky 
silničního provozu, upraví se osvětlovací cha-
rakteristika dálkového světla tak, aby dálkové 
světlo tyto účastníky neoslňovalo. Tato meto-
da se používá například u světlometů Matrix 
LED ve voze Audi.
Moderní světelné LED systémy jako Matrix 
HD84 nabízejí také další přednost: díky mož-
nosti individuálního ovládání jednotlivých 
modulů lze cíleně osvětlovat různé objekty  
u okraje silnice. Řidič tak může pozornost 
včas zaměřit na tyto zdroje nebezpečí a do-
statečně rychle reagovat.

moderní světelné  
systémy

S razantním vývojem moderních světelných 
systémů rostou i požadavky kladené 
na autoservisy. Jen správně seřízené 
(radarové) senzory a kamery umožňují 
bezproblémové fungování technických 
asistenčních systémů. Některé moderní 
LED světlomety vyžadují při měření, resp. 
seřizování speciální kroky.
Více informací najdete na www.hella.cz

výběr z nabídky světlometů Hella:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa 
BeZ DPH

HE 1EX012076-521 P LED světlomet [01/16-] Mercedes Benz E-Class (W213) 11 804 Kč 

HE 1EX012076-511 L LED světlomet [01/16-] Mercedes Benz E-Class (W213) 11 804 Kč 

HE 1EX011496-421 P LED MATRIX světlomet HELLA [10/13-] Audi A8 47 939 Kč 

HE 1EX011496-411 L LED MATRIX světlomet HELLA [10/13-] Audi A8 47 939 Kč 

… a dalších více než 2 000 předních značkových světlometů na www.autokelly.cz
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Čištění výfukových plynů, snížení spotřeby paliva – snímače teploty výfukových plynů VDO jsou pro vás 
tou nejlepší volbou.

SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Ochrana životního prostředí a s tím související nařízení na snižování 
emisí výfukových plynů přinášejí stále větší požadavky na lepší účin-
nost a úspornost spalovacích motorů. Pro správné fungování systému 
na úpravu výfukových plynů jsou důležité snímače teploty. Tyto sní-
mače poskytují informace řídicí jednotce o teplotě konstrukčních dílů, 
jako např. turbodmychadel, katalyzátorů nebo filtrů pevných částic.

Rozpoznávají přehřátí a chrání konstrukční díly před poškozením. 
Tím se kontroluje optimální funkčnost celého systému. Data ze sní-
mačů teploty výfukových plynů společně s ostatními údaji o motoru 
přispívají k optimálnímu nastavení vstřikovacího systému motoru.

Pro účinnější  
a úspornější motory 

– snímače teploty 
výfukových plynů

PŘeHleD VýHOD a FUNKCÍ:
• Kontrola účinnosti a ochrana konstrukčních dílů, jako jsou 

turbodmychadla, katalyzátory, filtry pevných částic a systémy 
redukce oxidů dusíku

• Snížení spotřeby paliva
• Ochrana před přehřátím
• Snížení emisí škodlivých látek
• Kontrola optimální provozní teploty celého systému
• Jednoduchý princip měření a jednoduché zpracování signálů

• Kontrola a monitorování filtru pevných částic vozidel se vznětovým 
motorem

• Monitorování katalyzátorů SCR pro vznětové motory
• Měření teploty výfukových plynů ve zpětném vedení výfukových 

plynů (AGR)
• Monitorování fáze zahřívání u studeného startu ve vozidlech se 

zážehovým motorem
• Snímání teplot katalyzátorů ke stanovení maximální účinnosti
• Snímání provozní teploty katalyzátorů integrací do palubního 

diagnostického systému
• Ochrana konstrukčních dílů citlivých na teplotu, jako jsou např. 

turbodmychadla

• Snímacím prvkem je tenkovrstvý platinový odpor
• Platinový odpor má téměř lineární charakteristiku ve vztahu k teplotě, 

z čehož plyne jeho použitelnost v širokém rozsahu teplot
• Pokrývá extrémně široký rozsah teplot od −40 °C do 1 000 °C
• Má krátkou dobu reakce
• Všechna čidla jsou kalibrována na odpor 200 Ω při 0 °C
• Má vysokou mechanickou, termomechanickou a fyziochemickou 

stabilitu a dlouhodobou stabilitu

Vlastnosti / technické specifikace Oblasti použití

ZNačKa KONCeRNU CONTiNeNTal
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SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Globální společnost Tenneco je celosvětově známá svými tlumiči pérování Monroe a výfukovými systémy Walker. 
Před několika lety byla řada produktů nabízených pod značkou Monroe rozšířena i o kvalitní podvozkové díly.  
Můžete ji najít i v nabídce společnosti Auto Kelly.

Rozšířili jsme sortiment  
a zvýšili dostupnost  
podvozkových dílů monroe

Při výrobě podvozkových dílů čerpá společnost Tenneco ze svých zkušeností dodavatele pro přední světové automobilky. Díky tomu má 
k dispozici projekční a vývojové kapacity, aby mohla splnit vysoké nároky výrobců automobilů. Obojí pak následně využívá pro výrobu na 
aftermarket, a to i u modelů, u nichž není dodavatelem pro výrobní linky.

Kvalita povrchu
Velkou pozornost společnost věnuje kvalitě 
povrchové úpravy dílů. Je to logické, proto-
že ta je klíčová. Právě podvozkové díly jsou 
velmi namáhané, nejvíc trpí vlivy počasí, 
posypy silnic v zimním období a také jejich 
vyhlášenou kvalitou u nás. Proto společnost 
Tenneco využívá pro své díly nejmodernější 
kataforézní metodu lakování. Při lakování je 
díl ponořený do lázně s rozpuštěnou speci-
ální barvou a je k němu zapojen stejnosměr-
ný proud. Díl funguje jako katoda a atomy 
barvy putují k němu. Na povrchu probíhá 
chemická reakce a barva přilne rovnoměr-
ně k povrchu.
S rostoucí vrstvou barvy se zvětšuje odpor  
a reakce se v tom místě zpomaluje. Díky to-
muto principu je barva ve výsledku nanese-
na velmi kvalitně a rovnoměrně, a to i na těž-
ko přístupných místech – rozích a záhybech. 
Výsledkem je povrchová ochrana výrazně 
odolnější než při klasických způsobech lako-
vání. Zajímavá je také skutečnost, že se díly 
mohou lakovat již zkompletované. Barva to-
tiž ulpívá pouze na ocelových částech a např. 
z  pryžových či plastových dílů je barva po  
vyjmutí z lázně opláchnuta proudem vody.

široký sortiment
Společnost Tenneco má v  současnosti ve 
svém katalogu kolem 4 000 položek a je-
jich počet se neustále zvětšuje. Je ovšem 
zajímavé, že sto nejprodávanějších polo-
žek představuje cca 50 % prodeje a 800 
nejprodávanějších položek zahrnuje 90 % 
dodávek. Na ostatních 3 200 položek pak 
připadá jen 10 % prodejů. Logickým by se 
zdálo soustředit se jen na oněch prvních 
800 položek. Ovšem strategií značky Mon-
roe je poskytovat
komplexní služby a proto nabízí sortiment, 
který pokrývá prakticky celý trh podvozko-
vých dílů. Na evropském trhu rostou pro-
deje podvozkových dílů značky Monroe 
velmi vysokým tempem a značka Monroe 
tak úspěšně vstoupila do dalšího segmen-
tu automobilových dílů. Nabízí v něm jako 
tradičně špičkovou kvalitu za velmi konku-
renční cenu.

Zvýšení dostupnosti
Také hlavní distributor značky Monroe 
v České a Slovenské republice, společnost 
Auto Kelly zaznamenala v minulém období 
razantní růst prodejů podvozkových dílů 
značky Monroe. Aby byl tento trend růstu 
prodejů zachován a podpořen, bylo přija-
to rozhodnutí o zvýšení skladových zásob 
těchto produktů. Ve druhé polovině roku 
2017 bylo dodáno na pobočky zboží z ně-
kolika naskladňovacích objednávek. Tím se 
významně zlepšila dostupnost podvozko-
vých dílů Monroe.

Kvalita podvozkových dílů značky Monroe je vysoká, cenová hladina příznivá a procento reklamací nízké. Nyní může každý mechanik či 
autoservis bez obav doporučit provozovatelům motorových vozidel montáž podvozkových dílů značky Monroe.
Tenneco je nadnárodní společnost s ročním obratem 8.2 mld. USD, se sídlem v Lake Forest, Illinois a s přibližně 30 000 zaměstnanci po 
celém světě. Tenneco je největším světovým konstruktérem, výrobcem a distributorem v oblasti systémů kontroly podvozku a výfukových 
systémů. Výrobky se na celém světě prodávají zejména pod značkami Monroe®, Walker®, XNOx™ a Clevite® Elastomer.

výběr z nabídky dílů řízení moNroe:
kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

MO L29621 Tyč/vzpěra, stabilizátor MONROE Audi A3, Seat Leon, Škoda Octavia II & III + Superb 498 Kč

MO L29847 P/L Uložení, řídicí mechanismus MONROE Audi A3, Seat Leon, Škoda Octavia II & III + Superb 179 Kč

MO L16626 Tyč/vzpěra, stabilizátor MONROE Ford Tourneo + Transit 541 Kč

MO L25123 P Hlava příčného táhla řízení MONROE Nissan Kubistar, Renault Clio + Megane 559 Kč

MO L25124 L Hlava příčného táhla řízení MONROE Nissan Kubistar, Renault Clio + Megane 559 Kč

… a dalších 4 400 položek na www.autokelly.cz
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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: 
Nejnovějším 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 vo-
zidla se šestistupňovou převodovkou 
a s dvojitou spojkou značek Ford (DPS6, 
1.0l), Hyundai, Kia (D6GF1) a Renault 
(DC4 pro zážehové motory) nyní společ-
nost Schaeffler dodává na trh další opra-
várenská řešení pro suché dvojité spojky 
v jediném balení. „Od zavedení na trh 
u  příležitosti veletrhu Automechanika 
2012 jsme jediným dodavatelem těchto 
řešení pro opravy dvojitých spojek,“ zdů-
raznil pan Rouven Daniel, vedoucí divize 
Transmission společnosti Schaeffler v Au-
tomotive Aftermarket. „Se třemi novými 
aplikacemi v současnosti dosahujeme 
celosvětové pokrytí trhu více než 80 pro-
cent. Při růstu celkového trhu ze součas-
ných 17 na 40 milionů vozidel v roce 2025 
jsme již dnes nejlépe připraveni pro bu-
doucí opravárenský potenciál.“ 
Přídavně k dvojité spojce obsahuje každá 
sada LuK RepSt 2CT veškeré, vzájemně 
přesně přizpůsobené konstrukční díly, 
které jsou potřebné pro opravu příslušné-
ho systému dvojité spojky. Vedle vodicích 
pouzder, pojistných kroužků a upevňo-
vacích šroubů k těmto dílům patří rovněž 
ovládací páky, vypínací páky a vypínací 
ložiska. 
Opravy suchých dvojitých spojek lze ješ-
tě jednodušeji provádět pomocí nového 
modulu speciálních přípravků LuK pro 

LuK RepSet 2CT od společnosti Schaeffler – nyní k dispozici 
také pro vozidla značek Ford, Hyundai, Kia a Renault

vozidla značek Ford, Hyundai, Kia a Re-
nault. Doplňkové sady specifické pro tyto 
aplikace lze jednoduše kombinovat se 
základní sadou přípravků. Doposud nabí-
zené speciální přípravky pro převodovky 
s dvojitou spojkou jsou nahrazeny novou 
sadou přípravků. Kromě toho je ale také 
možné speciální doplňkovou sadou pří-
pravky rozšířit na nový obsah. 
Ke každé sadě LuK RepSet 2CT a ke každé-
mu kufru se speciálními přípravky je přilo-
žen USB-Stick s podrobnými technickými 
a montážními informacemi v  osmi jazy-
cích. Tyto a také další informace o  opra-
várenských řešeních pro suché dvojité 
spojky a pro celkové produktové portfolio 

Schaefler pro automobilový trh s náhrad-
ními díly naleznete také na on-line portálu 
www.repxpert.cz. Pro registrované uživa-
tele jsou zde vedle katalogu TecDoc, který 
rozsahem přesahuje množství informací 
poskytovaných výrobci vozidel, k dispozi-
ci také všechny technické servisní infor-
mace, montážní videa a technické brožu-
ry, jakož i rozsáhlá nabídka technických 
školení, například také pro opravy dvoji-
tých spojek.

Obrázek 1: Sada LuK RepSet 2CT je nyní k dispozici také pro vozidla značek Ford, Hyun-
dai, Kia a Renault. Každé řešení obsahuje vzájemně přesně přizpůsobené díly a veškeré 
díly příslušenství potřebné pro odbornou opravu. 

Dvojnásobně jednoduché: Opravárenské řešení a speciální přípravky pro suché dvojité spojky v Automotive Aftermarket

Jsme připraveni Vám poskytnout 
školení, zájemci mohou kontakto-
vat svého distributora LuK.

LuK_RepSet_2CT_170921_210x297_CZ.indd   1 31.01.2018   15:00:49
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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 1.0l DPS6 6stupňová převodovka 602 0014 00 Nová
Ford 1.6l / 2.0l DPS6 6stupňová převodovka 602 0008 00
Hyundai, Kia D6GF1 6stupňová převodovka 602 0014 00 Nová
Renault petrol DC4 6stupňová převodovka 602 0013 00 Nová
Renault diesel DC4 6stupňová převodovka 602 0005 00

Obrázek 4: Sada přípravků pro zpětné 
nastavení se používá, když je potřebné 
dvojitou spojku po demontáži opět použít 
a musí se zpětně nastavit transportní 
pojistka.

Obrázek 2: Specifická doplňková sada pro 
vozidla značek Ford, Hyundai, Kia a Renault 
nahrazuje dosavadní sadu přípravků 
pro vozidla značky Renault a je možné ji 
kombinovat se základní sadou přípravků.

Obrázek 3: Základ pro modulárně 
konstruovaný systém speciálních 
přípravků tvoří základní kufr s přípravky. 
Ten lze kombinovat s doplňkovými 
sadami specifickými pro vozidlo. 

LuK_RepSet_2CT_170921_210x297_CZ.indd   2 31.01.2018   15:00:52
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Společnost Delphi vyrábí OE MAF senzory neboli váhy vzduchu již od roku 1970. V oblasti technologie 
snímání a zpracování MAF signálu je celosvětovým lídrem. Momentálně vlastní v této oblasti více než 30 
patentů, včetně vlastního designu obvodů teplotní kompenzace, nejlepší světové technologie T-Comp. Do 
součastnosti společnost Delphi dodala více než 50 milionů OE MAF senzorů pro více než 500 zákaznic-
kých aplikací. Máme širokou nabídku tohoto sortimentu.

SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Delphi maF senzory  
– OE technologie  
a zkušenosti pro aftermarket

Delphi dodává rozsáhlou řadu kompletních MAF senzorů také pro 
aftermarket. Díky testování a kalibraci podle specifikací OE posky-
tují tyto aftermarketové senzory stejně přesné odečty parametrů 
proudu vzduchu jako OE senzory. A navíc s Delphi získáte přístup 
ke komplexnímu balíčku zboží a služeb: nabídce, která pokrývá více 
než 25 milionů vozidel v Evropě, diagnostice na úrovni OE, odbor-
ným školením a technické podpoře.

TaK PROč Si NeVYBRaT DelPHi PRO Vaše  
POTŘeBY Na TRHU S NÁHRaDNÍmi DÍlY?

Odlišnosti výrobků Delphi: 
• Patentovaná technologie teplotní kompenzace pro vynikající 

výkon v širokém rozsahu okolních teplot.
• Rychlá odezva na měnící se charakteristiky motoru – obvykle 

méně než 15 milisekund, což odpovídá změně průtoku z 90 %.
• Testováno na nejmodernějším zařízení, které analyzuje více než 

6 000 charakteristik na jeden průtok, což zaručuje optimální 
přesnost kalibrace.

• Průtok je testován tak, aby odpovídal OE parametrům včetně:
 Stability signálu (šum).
 Teplotní kompenzace (schopnost MAF senzoru měřit přesně 

průtok vzduchu od -30 °C do 70 °C).
 Elektromagnetické kompatibility.

• Inovativní dvojité vyhřívané součástky specifických produktů pro 
optimální výkon, úsporu paliva a snížení emisí.

• Vyrobeno pouze z  nových dílů, nikdy ne z repasovaných – 
repasované MAF senzory jsou pouze vyčištěny a otestovány, 
takže nemusí být odstraněna veškerá znečištění senzoru, což 
vede k nepřesnému odečtu hodnot pro řídicí jednotku.

• K dispozici jsou dvě možnosti výměny: buď jako kompletní jednotka 
včetně průtokové trubice a snímače nebo pouze jako snímač.

• Pokročilá DS diagnostika se schopností číst data z MAF senzoru 
v  reálném čase, a kde je to vhodné, překódování zpět do ECU 
(řídící jednotky). Volitelný balíček technických informací obsahující 
schémata zapojení, diagnostické zkušební postupy a umístění 
jednotlivých součástek.

• Přístup ke školení, technické podpoře a online informacím.
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SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

výběr z nabídky delphi maF senzorů:
kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

DF AF10189-12B1 Váha vzduchu DELPHI RENAULT Trafic II, Scénic II 3 209 Kč

DF AF10254-12B1 Snímač váhy vzduchu DELPHI CITRÖEN Jumper; FIAT Ducato 3 659 Kč

DF AF10192-12B1 Váha vzduchu DELPHI BMW 320i, 520i 4 577 Kč

DF AF10233-12B1 Snímač váhy vzduchu DELPHI AUDI A3, A6; SEAT Leon 3 195 Kč

DF AF10141-11B1 Snímač váhy vzduchu DELPHI NISSAN Micra III, Qashqai, X-trail 4 195 Kč

... a dalších 112 snímačů váhy vzduchu DELPHI na www.autokelly.cz

Co je to maF senzor:
MAF senzor, známý také jako „váha vzduchu“, měří vzduch přicházející do sání a přenáší tyto 
informace do ECU. ECU využívá výstupní signál MAF senzoru pro přesné dávkování vstři-
kovaného paliva a vytváří tak optimální poměr směsi palivo-vzduch. Výsledkem je snížení 
emisí a zlepšení spotřeby paliva, a to vše při zachování optimálních jízdních vlastností.

Proč selhávají maF senzory?
Znečištění je hlavní důvod, proč MAF senzory selžou a vyžadují výměnu. Společně se vzdu-
chem se prach a jiné drobné nečistoty dostávají do senzoru, čímž dochází ke kontaminaci  
a následnému selhání. Řidiči mohou zaznamenat snížení výkonu, kolísající volnoběh, zhor-
šenou akceleraci nebo dokonce zhasnutí motoru. Může také dojít ke zvýšené spotřebě pali-
va. Mezi další časté příčiny poruch patří:
• Přerušení kontaktu na elektrických spojích.
• Poškozené měřicí části.
• Mechanické poškození (vibrace, nehoda, atd.).
• Posun měřících částí (mimo prostor měření).

Příznaky poruchy:
• Rozsvícení kontrolky motoru „Check engine“ nebo servisu „service engine soon“.
• Prodleva / zhasnutí motoru při prudké akceleraci.
• Nepravidelný chod motoru při volnoběhu a / nebo vysokých otáčkách.
• Nadměrné vibrace při zastavení.
• Viditelné změny otáček bez zásahu řidiče.

Řešení problémů s maF senzory:
• Proveďte elektronický test MAF senzoru prostřednictvím 

řídicí jednotky motoru. Pokud došlo k poruše, je v řídicí 
jednotce uložen kód poruchy a lze jej získat pomocí 
diagnostického zařízení.

• Zkontrolujte konektor, jeho správné uchycení a kontakt.
• Zkontrolujte, zda není MAF senzor mechanicky poškozen.
• Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny měřicí části.
• Zkontrolujte napájecí napětí při zapnutém zapalování 

(zkontrolujte připojení podle schématu zapojení). 
Správná hodnota napětí je 7.5-14 V.

• Zkontrolujte výstupní napětí nebo frekvenci při 
spuštěném motoru (zkontrolujte připojení podle 
schématu zapojení). Správná hodnota je 0-5 V resp. 
0-12 000 Hz.

• Zkontrolujte propojovací kabely mezi odpojeným 
konektorem řídicí jednotky a konektorem senzoru 
(zkontrolujte připojení podle schématu zapojení). 
Správná hodnota je okolo 0 ohm.
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Nový servis v Mratíně je v kompletně zrekonstruovaném vlastním objektu

ROZHOVOR

Pana Michala Kabelku jsem navštívil v nově vybudovaných prostorách autoservisu v obci Mratín, jen nedaleko 
za Prahou směr Mělník. Ve velmi příjemné a moderně vybavené příjímací místnosti nového autoservisu jsme 
si povídali o jeho podnikání a obtížích, se kterými se musí podnikatelé vypořádat. Z každé věty bylo cítit velké 
nadšení do práce a do podnikání obecně, což se nejlépe odráží právě na novém servisu AKAS v Mratíně, kde 
je vše řešeno do detailů a se smyslem pro preciznost. 

Auto kelly je pro 
mě silný partner 
v podnikání

Základní 
informace 

o autoservisu 
AkAs miCHal 

kAbELkA

Co vás vedlo k  tomu si otevřít další pobočku 
zde v mratíně, když máte rozjetý a dobře zave-
dený velký servis na dobrém místě v Praze na 
Kolbenově ulici?
To je hodně složitá otázka, ale pokusím se na 
ni odpovědět. Vše začíná u faktu, že máme 
v tuhle chvíli cca 90 % stálých zákazníků, ať už 
to jsou jednotlivci nebo firmy. Sídlíme v průmys-
lovém areálu bývalého ČKD v Praze a jsme tam 
v pronájmu. Už delší dobu je ale jasné, že mno-
ho z  těchto dříve průmyslových areálů získává 
dnes nové majitele a většinou se zde po nějaké 
době začne stavět. To se děje i kolem nás. Za-
tím máme nějaký výhled dopředu, ale nevíme, 
kdy se majitel rozhodne pozemky prodat a za-
čne se zde stavět. Převést pak někam provoz 
do jiných prostor během krátké doby může být 
problém. Pak bych mohl přijít o zákazníky, kte-
ří jsou dlouho s námi, a to bych nechtěl. Proto 
jsem sháněl nějaký vlastní prostor k podnikání 
a současně se to potkalo s tím, že jsme s man-
želkou chtěli založit rodinu a mít domek někde 
za Prahou. Byly možnosti někde postavit domek 
a pak sehnat prostor k pronájmu, anebo koupit 
nějaký rozsáhlejší areál. To se nám povedlo tady 
v Mratíně, kde jsem koupil bývalý zemědělský 
objekt a vybudoval jsem zde jak bydlení, tak 
nový servis. Pokud to půjde, tak chci provozo-
vat servis v Praze i tady v Mratíně, ale když by 
to v Praze už například z důvodu prodeje areálu 
nešlo, tak budu připravený hned fungovat už je-
nom zde v Mratíně. 

Nemáte strach z toho, že pro některé zákazní-
ky z Prahy by mohl být problém, jít za vámi sem 
mimo město? 
Určitě jsem se tím zabýval a není to krok kupře-
du, ale současně to není ani krok zpátky. Mys-
lím si, že v zásadě to problém nebude. My jsme 
velmi blízko za hranicí Prahy a ze zkušenosti 
vím, že třeba z  okrajových sídlišť, kde máme 
množství zákazníků, je pro lidi lepší dojet sem 
ven z Prahy, než někam více do centra, kde je 
horší automobilová doprava. Musíme se tomu 
ale přizpůsobit, a proto jsme připraveni zapůj-
čit si náhradní auto, či někam zákazníka přivézt 
nebo si v Praze vyzvednout jeho auto a pak mu 
ho zase po opravě vrátit. 

Co si myslíte, že vám tenhle odchod z Prahy 
přinese?
Nechci z Prahy odejít definitivně, jak jsem již 
říkal, protože většinu zákazníků mám tam. 
Rozhodně jsem si servisem zde v  Mratíně 
splnil sen o vlastních prostorách, které jsou 
takové, jaké jsem já chtěl a současně jsem si 
vyřešil bydlení. Mám zde také velké a kvalitní 
skladovací plochy třeba na pneumatiky zá-
kazníků a i plochu na auta z půjčovny a třeba 
i na odtahovku, což byl v  pronajatých pro-
storách všechno trochu problém. Je pro mě 
také podstatné, že na vlastním a chráněném 
pozemku mohu ručit za auta zákazníků, že se 
jim nic nestane a nikdo cizí je nepoškodí, což 
je v otevřeném areálu o dost složitější. 

Přinese vám tato změna například i nějaké roz-
šíření služeb? 
Jedná se spíše o vylepšení. Tady například bu-
deme mít novou laserovou geometrii a velké 
zvedáky na těžká vozidla, protože servisujeme  
i pancéřové vozy. Díky prostoru, který zde máme, 
také využíváme odtahovou službu a více se mů-
žeme věnovat autopůjčovně. V  autopůjčovně 
máme aktuálně cca 20 automobilů, které půjču-
jeme našim zákazníkům servisu, ale podstatnou 
část tvoří dlouhodobé pronájmy. Tato služba 
velmi dobře funguje tím, že se doplňuje se služ-
bou autoservisu. Samo o sobě by to nejspíš tak 
zajímavé nebylo, ale pokud si opravy a servis na 
zapůjčených vozech můžeme dělat sami, tak to 
přináší zisk. Celkově tahle služba dobře doplňuje 
autoservis, kde jsme připraveni našemu zákazní-
kovi okamžitě zapůjčit náhradní auto třeba po 
nehodě, když jej přiveze odtahovka.

Kudy vedla vaše cesta k tomu, že jste se 
stal podnikatelem v oblasti autoservisu? 
Už od mala jsem tíhnul k  technice  
a k  motorům. Motal jsem se kolem 
toho, co dělal táta a dejme tomu 
od čtrnácti let jsem začal rozebírat  
a opravovat motorky, auta a bavilo mě 
to. Táta mě v tom hodně podporoval  
a to mi rozhodně usnadnilo start. Jako 
kluk jsem raději dvouměsíční prázd-
niny strávil na brigádě někde v dílně, 
kde jsem mohl dělat na autech a sou-
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Off road expedice Karpaty s Auto Kelly

Servisem na Kolbenově prošlo v roce 2017 cca 
3 000 aut

ROZHOVOR

Základní 
informace 

o autoservisu 
AkAs miCHal 

kAbELkA

Od kdy působí  
autoservis v místě:  
Otevíráme od 1. 3. 2018
Počet zaměstnanců: 7
Hlavní zaměření autoservisu:  
Všeobecný autoservis,  
odtahová služba, autopůjčovna
Značka služebních aut: VW a Škoda
Počet opravených vozů: cca 3 000 ročně
motto servisu: Kompletní služby od A do 
Z pro váš vůz, co nejkvalitněji
Počátek spolupráce s auto Kelly:  
cca 12 let
Nejprodávanější díl sortimentu auto Kelly: 
Filtry, oleje, brzdy
Provozní doba:  
Po-Pá, 7:00 – 17:00, 

časně jsem si tím vydělal peníze. To se mi líbilo 
a už někdy v té době jsem cítil, že by mě bavilo 
v tom podnikat. Po vyučení jsem začal pracovat 
jako mechanik na kamionech v  jedné z  firem  
a do toho jsem si otevřel sám první malý servis. 
Do práce jsem chodil na třísměnný provoz  
a když jsem měl být doma a odpočívat, tak jsem 
dělal ve svém servisu. Bylo to dost náročné, ale 
ze začátku jsem to takhle musel zvládat, protože 
jsem jinak neměl na to, abych svůj servis rozjel 
sám od nuly. 

auto Kelly bylo s vámi hned u začátku Vašeho 
vlastního podnikání? 
Dá se říci, že ano. Už před těmi dvanácti lety 
se Auto Kelly začalo rozvíjet a byl to pro mě je-
den z hlavních dodavatelů dílů pro autoservis. 
Měl jsem tehdy pronajatý malý prostor v Praze 
na Rajské zahradě. Servis jsme založili s  teh-
dejším kamarádem a byli jsme na to dva. Po 
čase jsme se ale rozešli a každý jsme šli vlastní 
cestou. Já jsem si tehdy vzal úvěr a postavil se 
na vlastní nohy.

Po nějakém čase jste se ale zase posunul dál  
a z malého servisu se dostal do větších prostor 
v Praze v Hloubětíně. Jak k tomu došlo? 
Shodou okolností za to vlastně také může Auto 
Kelly. Na jedné firemní akci Auto Kelly, což byly 
nějaké závody, jsem se potkal s jedním známým, 
kterého jsem delší dobu neviděl, a ten mi nabí-
dl pěkný prostor k pronájmu na Kolbenově ulici 
v  Praze. Byl to trochu risk, protože se jednalo  
o velký prostor a vyšší nájem, ale šel jsem do 
toho. Hodně věcí jsme v novém servisu předělali 
a od té doby, co tam jsem v pronájmu, jsem již 
prostory dvakrát zvětšil.

Viděl jste tehdy jako riziko to, zda by s vámi do 
nového servisu přešli i Vaši stávající zákazníci? 
Musím říci, že toho jsem se vůbec nebál. Nový 
servis byl nedaleko místa, kde jsem dosud půso-
bil, a pro nás i pro zákazníky to byl lepší prostor. 
Navíc už jsme tehdy měli spíše problém s kapa-
citou a otevřením většího servisu jsme ho tedy 
vyřešili. Opět se mi potvrdilo, že pokud člověk 
dělá kvalitní práci, tak si jej zákazníci najdou  
a jdou za ním, protože mu věří. Věřím v dlouho-
dobé vztahy. Bohužel v dnešní době mám pocit, 
že se mnoho lidí snaží rychle vydělat peníze bez 
ohledu na to, jak to v budoucnu dopadne.

Využíval jste nějak při rozjezdu většího servisu 
spolupráci s auto Kelly? 
Určitě ano, a jedná se jak o vybavení dílny, tak 
hlavně o školení a vzdělávání mechaniků. Já si 
hodně cením toho, že jsem já i moji lidé prošli 
množstvím školení a máme certifikáty kvality  
i k obsluze nejrůznějších zařízení. Je pro mě dů-
ležité, abychom šli s dobou a stále se vzdělávali.

Jak se vám podařilo dát dohromady tým za-
městnanců, který u vás pracuje tak, abyste měl 
jistotu, že odvádějí kvalitní práci? 
To je podle mě ten nejsložitější úkol v podniká-
ní. Nikdy nemáte stoprocentní jistotu, ale musíte 
se snažit a někdy to trvá dlouho. Teď aktuálně 
máme hodně stabilní tým automechaniků a jsem 
za to rád. To označení tým je v tomhle případě 
přesné, protože se snažím, aby lidé přišli do ně-
jakého prostředí a cítili se dobře a ne, aby chodili 
jen do práce. Sehnat kvalitní zaměstnance je 
strašný problém. Teď například potřebuji pro po-
bočku v Mratíně jednoho až dva mechaniky, ale 
je neskutečný problém sehnat alespoň jednoho 
kvalitního člověka, který chce a umí pracovat.

Co děláte proto, abyste si udrželi zákazníka  
a ten u vás již zůstal? 
Velmi si zakládám na tom, aby mechanici od-
váděli co nejkvalitnější práci bez reklamací. 
Snažím se, aby práce za něco stála a zákazník 
byl u nás spokojený. To je to, co nám zákazní-
ka vrací zpět k nám do servisu a důvod, proč se 
nám daří většinu zákazníků dlouhodobě držet. 
Mechaniky motivuji k tomu, aby prováděli práci 
bez reklamací a z těch tisíce zakázek, co během 
roku děláme, máme tak maximálně do deseti 
reklamací během roku. Vše jsem si ve firmě vy-
budoval sám a vím, co mě to stálo práce. Bylo 
by strašně snadné o tohle všechno přijít, pokud 
bychom odváděli nekvalitní práci. To si nemůžu 
dovolit. Strašně dlouho trvá, než by se nám ne-
spokojeného zákazníka podařilo přesvědčit, že 
už je u nás práce kvalitní.

Co vás baví a co naopak nebaví na podnikání 
v autoservisu? 
Nebaví mě papírování a administrativa. Pořád 
jsem duší mechanik a rád bych raději něco dě-

lal, než seděl u počítače a řešil objednávky, 
nebo někde něco kupoval a objednával.

Baví vás na podnikání třeba to, co ně-
kteří označují jako nezávislost a to, 

že se nemusíte někomu zpovídat? 
Na to je docela jednoduchá odpo-
věď. Já osobně v podnikání nezá-
vislost určitě nevidím. Je to pro 
mě hodně stresující a jsem od-
povědný za daleko více lidí, než 
jenom sám za sebe. To platí ve 
směru k zákazníkům i ve směru 
k zaměstnancům. Já si problémy 
a nejrůznější potíže v podnikání 
hodně beru a prožívám je. Vě-

nuji podnikání prakticky veškerý čas, rozhodně 
víc, než by bylo zdrávo. To vše je na úkor rodiny  
a i na úkor sebe sama. Nejsem rozhodně pánem 
svého času, tak to určitě není. Doufám, že to se 
v budoucnu změní.

Proč jste si pro spolupráci vybral zrov-
na auto Kelly?
Pro mě je Auto Kelly silný partner v mém podni-
kání. Vím, že se o ně můžu opřít, když je třeba, 
ale je to podle mě i oboustranné. Vše záleží na 
tom, jak se člověk chová, a já se k Auto Kelly vždy 
choval korektně, a stejný přístup cítím i z druhé 
strany. Cítím, že se mnou hrají fér. Ve všech pří-
padech mi pomohli s vybavením servisu, což je 
pro mě hodně důležité. Náš vztah je ale skuteč-
ně partnerský a není to o tom, že bych se nechal 
do něčeho nutit. Je pro mě důležité, že Auto 
Kelly je rozhodně silný hráč na trhu a pro mě je 
to silný partner. Dovedou investovat do reklamy 
a ze své pozice vyjednají dobré podmínky od 
výrobců dílů. Vyhovuje mi šíře sortimentu a to, 
že vše mohu nakoupit od jednoho dodavatele. 
Samozřejmě, že to není vše pohádka, kde by se 
někdy něco nezadrhlo, ale když k tomu dojde, 
tak je zde vždy snaha problém řešit a domluvit 
se. Spolupracujeme s Auto Kelly oboustranně. 
Například ode mě dostávají zpětnou vazbu na 
kvalitu dílů, které třeba zavádějí, a podobně.

Jak třeba aktuálně vnímáte novinky v  sorti-
mentu, který auto Kelly nabízí? 
Šíře sortimentu autodílů je podle mě úplně do-
stačující. Já dávám přednost značkovým dílům 
a zde je vše bez problémů. Jako velké plus teď 
oceňuji, že Auto Kelly začalo nabízet kompletní 
služby autoservisům a koupím u nich například  
i kancelářské potřeby. Pro mě je to mnohem jed-
nodušší, když kliknu při objednávce dílů vedle  
a s  autodílny mi přijede třeba krabice papírů 
nebo fólie do laminovačky. To je velké usnadně-
ní a zjednodušení. Stejné je to třeba s IT vybave-
ním pro autoservisy. Teď se řeší zavedení EET  
a s Auto Kelly jsem na něj připravený. 

Zúčastňujete se například i nějakých zákaznic-
kých akcí pro klienty, které auto Kelly pořádá? 
Myslím si, že všechny tyhle akce jsou dobré pro 
stmelení vztahů mezi lidmi od Auto Kelly a zá-
kazníky. Úplně jinak se pak jedná s člověkem, 
s nímž jste strávili čas při nějaké povedené akci 
anebo třeba řešili nějaký problém v blátě na off-
road akci v Rumunsku, kam jsem se díky Auto 
Kelly také dostal. Musím říct, že to pro mě byla 
asi nejlepší dovolená za poslední roky. Jeli jsme 
s offroady přes hory asi pět dní a bylo to nesku-

tečné. Jednak nádherná příroda, což vás ani ve 
snu nenapadne, že tam něco takového je, a dále 
skvělá parta lidí, s nimiž jste celý den a společně 
si užíváte, ale když se třeba něco stane, tak si 
i pomůžete. Byl to výborný nápad takovou akci 
udělat mimo republiku, protože z vás spadne ten 
stres, že jste někde na dosah firmy a musíte stále 
něco řešit na telefonu. Tady místy ani nebyl tele-
fonní signál a to bylo skvělé.
Děkuji za rozhovor. 
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Hydraulické tlumiče pérování všech výrobců jsou 
založeny na stejném fyzikálním principu. Výrobky 
různých výrobců ale nejsou totožné. Rozdíly jsou 
obvykle v konstrukci ventilů nebo těsnění. Důležité 
jsou taky materiály a technologie používané v kon-
strukci jednotlivých komponentů. Všechny tyto de-
taily ovlivňují tři nejdůležitější parametry – účinnost 
tlumení, životnost a cenu samotných tlumičů.

SORTIMENT
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Jedním z předních výrobců komponentů za-
věšení je TRW. Společnost vyrábí ve svých 
výrobních závodech jak díly určené pro pr-
vovýbavu (OE), tak také díly pro aftermarket. 
Aftermarketové produkty jsou dodávány ve 
stejné kvalitě shodné s prvovýrobou. 

V současné době jsou tlumiče pérování TRW 
vybaveny technologií nazývanou + 3. Ta vyu-
žívá následující inovace: 

1. Pístní kroužky z PTFe – písty jsou po-
taženy vrstvou z PTFE. Tento materiál má 
poměrně nízký koeficient tření a vysokou 
odolnost vůči proměnným teplotám i tlakům. 
To přímo předurčuje dlouhodobou těsnost 
systému píst – válec. Konstrukce pístu je 
také odolnější vůči bočním silám, což je mi-
mořádně důležité u odpružení pružinovou 
jednotkou typu McPherson.

2. Proces zrcadlového vyleštění – při této 
metodě se pístnice zakalí, obrousí a poté 
vyleští. Díky tomuto procesu je dosaženo 
drsnosti povrchu 0,08 μm. Tato hodnota drs-

nosti je optimální, protože nabízí nejmenší 
opotřebení těsnění při zachování jeho těs-
nosti. Nižší drsnosti způsobí ztrátu těsnosti. 
Výsledkem je dlouhodobá životnost těsnění 
bez ztráty parametrů tlumení. 

3. Všechny ventily – všechny ventily jsou la-
melové (ventily ve dně a v pístu). Membráno-
vé ventily umožňují větší přesnost činnosti ve 
srovnání s pružinovými ventily. Pružiny mění 
relativně rychle své vlastnosti, což ovlivňuje 
jejich tlumicí sílu. Přesnost opracování mem-
brán u TRW je 0,01 mm jak pro vnější rozmě-
ry, tak pro otvory v  membráně, přes které 
protéká olej. Tím je zajištěna přesná tlumicí 
síla při všech rychlostech pístu. Tolerance 
tlumicí síly je u TRW nižší než 10 %.

Tlumiče pérování před uvedením do sériové 
výroby musí projít řadou testů:

• Testy při nízkých a vysokých rychlostech, 
přesné určení tlumicích sil a z nich vyplý-
vajících požadavků na jízdní bezpečnost 
a komfort.

• Testy životnosti, ověření chování tlumičů 
pérování v dlouhodobém provozu.

• Jeden tlumič z každé výrobní dávky 
je podroben testům na konci výrobní 
linky a je hodnocen z hlediska rozměrů  
a tlumicích sil.

• Všechny nové díly jsou vyladěny pro 
optimální výkon při testování za normálních 
provozních podmínek na silnici. 

Řady tlumičů pérování nabízené TRW zahr-
nují jednotky McPherson, vložky jednotek 
McPherson, teleskopické tlumiče pérová-
ní, tlumiče s  pružinovým uložením, tlumiče 
umožňující kompenzaci zatížení a tlumiče 
pro systémy řízení. Produktové řady jsou roz-
děleny do dvou skupin: Gas (plynové) a Hyd-
raulic Performance Plus (hydraulické).

Tlumiče pérování 
TRW – záruka kvality 

dílů pro aftermarket,  
i pro prvovýrobu

Produkty nabízené TRW umožňují au-
toservisům plně obnovit funkci tlumičů 
pérování. moderní konstrukce a použité 
technologie jsou zárukou kvality dílů jak 
pro aftermarket, tak pro prvovýrobu.

výběr z nabídky tlumičů pérování trW:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa BeZ 
DPH

TR JGT243T zadní náprava Škoda Octavia I 1.9 TDI [09/96-12/10], Škoda Rapid 1.2 TSI [07/12-] 1 349 Kč

TR JGM209T přední náprava VW Golf IV 1.9 TDI [08/97-06/05], Škoda Octavia II 1.4 [02/04-06/13] 1 803 Kč

TR JGT1082T zadní náprava Škoda Fabia I 1.9 SDI [08/99-03/08], Fabia II 1.2 [12/06-12/14] 1 538 Kč

TR JGT395T zadní náprava Škoda Superb I 1.9 TDI [12/01-03/08], VW Passat 1.9 TDI [08/96-11/00] 1 858 Kč

TR JGM341T přední náprava Ford Mondeo III 1.8 SCI [10/00-03/07], Ford Mondeo III 2.0 TDCI [10/00-03/07] 2 171 Kč

...a dalších 1 334 položek tlumičů pérování na www.autokelly.cz
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Simplify.

Tak žádejte SKF sady pro rozvodový řemen
Všechny správné díly v jedné krabici - řemen, napínáky 
i vodní pumpa. Vše vyrobeno podle prvotřídních 
standardů, které od SKF očekáváte. Žádná překvapení.

Nemáte rádi 
překvapení?

n
y 

.

VKMC do not like surprices CZ indd 1 2015-07-28 09:22:27
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Nejdůležitější součástí startéru je elektrický stejnosměrný motor, který s využitím akumulátoru vozidla (jako 
zdroje proudu) slouží k vytvoření potřebné síly ke spuštění (nastartování) motoru. Na rozdíl od běžných stejno-
směrných motorů se startér používá pouze po krátký čas. Tato nezbytná součást vozidla je přitom velmi malá,  
i když poskytuje vysoký výkon.

Startéry DENso
TECHNICKÉ INFORMACE

OSOBNÍ AUTOMOBILY

tabulka diagnostiky problémů
SYmPTOm mOŽNÁ PŘÍčiNa NÁPRaVNÁ OPaTŘeNÍ

motor nejde 

nastartovat

1. Vadná nebo vyčerpaná baterie.
1. Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li to možné, nabijte ji.  

V případě potřeby ji vyměňte.

2. Roztavená pojistka nebo tavný drát. 2. V případě potřeby ji vyměňte.

3. Uvolněná připojení. 3. Očistěte a dotáhněte spoje.

4. Špatný stav kontaktů spínače nebo relé zapalování, spínače startování na neutrál, 
spínače startování se sešlápnutou spojkou.

4. V případě potřeby vyměňte vadné součásti.

5. Opotřebené kontakty magnetického spínače. 5. Vyměňte startér.

6. Selhání magnetického spínače (vtahovací cívka nebo plunžr). 6. Vyměňte startér.

7. Selhání sestavy motoru startéru (zkrat mezi vrstvami vinutí, opotřebení uhlíků). 7. Vyměňte startér.

8. Mechanický problém v motoru. 8. Zkontrolujte motor.

motor se točí příliš 

pomalu, aby šel 

nastartovat

1. Slabá baterie.
1. Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li to možné, nabijte ji.  

V případě potřeby ji vyměňte.

2. Uvolněná nebo zkorodovaná připojení. 2. Očistěte a dotáhněte spoje.

3. Špatný kontakt magnetického spínače. 3. Vyměňte startér.

4. Selhání sestavy motoru startéru (zkrat mezi vrstvami vinutí, opotřebení uhlíků). 4. Vyměňte startér.

Startér se točí, ale 

nenastartuje motor

1. Poškozený nebo opotřebený pastorek startéru nebo ozubený věnec motoru.
1. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený věnec motoru.

2. Vadná volnoběžná spojka. 2. Vyměňte startér.

Startér se neustále 

točí

1. Poškozený nebo opotřebený pastorek startéru nebo ozubený věnec motoru.
1. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený věnec motoru.

2. Vadný magnetický spínač. 2. Vyměňte startér.

3. Vadný spínač zapalování nebo řídicí obvod. 3. V případě potřeby vyměňte vadné součásti.

4. Zadírání klíče zapalování. 4. Zkontrolujte, jestli klíč není poškozený.

Neobvyklý hluk vy-

dávaný startérem

1. Nadměrné opotřebení pouzdra. 1. Zkontrolujte startér a v případě potřeby ho vyměňte.

2. Opotřebení vrcholů zubů na pastorku startéru nebo ozubeném věnci motoru.
2. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo opotřebené vrcholy zubů. 

Vyměňte startér nebo ozubený věnec motoru.

3. Selhání posuvu pastorku startéru. 3. Vyměňte startér.

Technický přehled alternátoru DENSO
Objevování technologie DENSO

Alternátoru typu III

Objem Hmotnost (kg) Funkce produktu

Funkce produktu

Alternátor SC, SE

Startér typu R, RA Startér typu GA Startér typu P, PA
Symptom Možná příčina Nápravné opatření

Motor nejde 

nastartovat

1. Vadná nebo vyčerpaná baterie. 1.  Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li  

to možné, nabijte ji. V případě potřeby 

ji vyměňte.

2. Roztavená pojistka nebo tavný drát. 2. V případě potřeby ji vyměňte.

3. Uvolněná připojení. 3. Očistěte a dotáhněte spoje.

4.  Špatný stav kontaktů spínače nebo 

relé zapalování, spínače startování 

na neutrál, spínače startování se 

sešlápnutou spojkou.

4.  V případě potřeby vyměňte  

vadné součásti.

5.  Opotřebené kontakty magnetického 

spínače.

5. Vyměňte startér.

6.  Selhání magnetického spínače 

(vtahovací cívka nebo plunžr).

6. Vyměňte startér.

7.  Selhání sestavy motoru startéru (zkrat 

mezi vrstvami vinutí, opotřebení uhlíků).

7. Vyměňte startér.

8. Mechanický problém v motoru. 8. Zkontrolujte motor.

Motor se točí příliš 

pomalu, aby šel 

nastartovat

1. Slabá baterie. 1.  Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li  

to možné, nabijte ji. V případě potřeby 

ji vyměňte.

2.  Uvolněná nebo zkorodovaná připojení. 2. Očistěte a dotáhněte spoje.

3.  Špatný kontakt magnetického 

spínače.

3. Vyměňte startér.

4.  Selhání sestavy motoru startéru  

(zkrat mezi vrstvami vinutí,  

opotřebení uhlíků).

4. Vyměňte startér.

Startér se točí, ale 

nenastartuje motor

1.  Poškozený nebo opotřebený pastorek 

startéru nebo ozubený věnec motoru.

1.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený věnec 

motoru.

2. Vadná volnoběžná spojka. 2. Vyměňte startér.

Startér se  

neustále točí

1.  Poškozený nebo opotřebený pastorek 

startéru nebo ozubený věnec motoru.

1.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený  

věnec motoru.

2. Vadný magnetický spínač. 2. Vyměňte startér.

3.  Vadný spínač zapalování nebo  

řídicí obvod.

3.  V případě potřeby vyměňte vadné 

součásti.

4. Zadírání klíče zapalování. 4.  Zkontrolujte, jestli klíč není poškozený.

Neobvyklý 

hluk vydávaný 

startérem

1. Nadměrné opotřebení pouzdra. 1.  Zkontrolujte startér a v případě  

potřeby ho vyměňte.

2.  Opotřebení vrcholů zubů na pastorku 

startéru nebo ozubeném věnci motoru.

2.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené vrcholy zubů. 

Vyměňte startér nebo ozubený  

věnec motoru.

3. Selhání posuvu pastorku startéru. 3. Vyměňte startér.

Typ startéru Přehled produktu

Typy R, RA 

(redukční metoda)

Startéry typu R a RA používají kompaktní vysokorychlostní motor 

zpomalovaný na 1/3 až 1/4 otáček, který poté pohání pastorek.

Typ GA 

(metoda využívající  

posun pastorku)

Ve startéru typu GA síla magnetického spínače (prostřednictvím  

zasouvací páky) vytlačuje pastorek směrem ven, aby zapadl  

do ozubeného věnce motoru.

Typy P, PA 

(metoda s planetovou 

převodovkou)

Startéry typu P a PA používají stejný typ kompaktního vysokorychlostního 

motoru jako typ využívající snižování otáček, ale ke snižování otáček 

využívají mechanizmus planetové převodovky.

Tabulka diagnostiky problémů

Typ III: Kompaktní a lehký alternátor s malými interními lopatkami ventilátoru integrovanými do rotoru.
SC alternátor: Využívá segmentový vodič sestávající z obdélníkových měděných vodičů s inovativní metodou vinutí ve statoru za účelem dosažení vysokého výkonu, vysoké účinnosti a snížení magnetického šumu.
SE alternátor: Má jednoduchou konstrukci založenou na SC alternátoru v kompaktní konfiguraci.

Svorka B

Svorka B

Kryt na zadní straně

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Rám na straně pohonu Rotor IC regulátor

IC regulátor

Kryt na zadní stranč

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Typ SC

Typ III Typ SC

Přídržná a vtahovací cívka

Kotva

Budicí cívka

Planetová převodovka

Kolo s vnitřním ozubením

Centrální koloPastorek

Spojka

Magnetický spínač

Typ III

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Rám na straně pohonu Rotor

Typ III

Typ SE

SC Type

Vysoká účinnost

Nízká hlučnost

Hlučnost

Výstupní proud (A)

Výkon (kW)

Typ R

Typ RA

Typy P, PA
Typ GA

Hmotnost 
(kg)

Přídržná a vtahovací cívka

Uhlík

Budicí cívka

Kotva

Pouzdro statoru

Pastorek

Spojka

Zasouvací páka

Magnetický spínač

Pružina uhlíku

Uhlík

Magnetický spínač

Přídržná a vtahovací cívka

SpojkaPastorek

Volnoběžka

Hnací soukolí

Pouzdro statoru

Budicí cívka

Kotva

Symptom Možná příčina Nápravné opatření

Nesvítí výstražná 

kontrolka 

systému nabíjení 

/ baterie, když je 

klíč zapalování 

v poloze ON a 

neběží motor

1. Spálená pojistka. 1.  Zkontrolujte pojistky nabíjení, 

zapalování a motoru a v případě 

potřeby je vyměňte.

2. Spálená kontrolka. 2. Vyměňte kontrolku.

3. Uvolněná připojení vodičů. 3. Dotáhněte uvolněná připojení.

4. Vadné relé. 4.  Zkontrolujte spojitost a správnou 

funkčnost relé (pokud jsou použita).

5. Vadný regulátor. 5. Vyměňte alternátor.

ŽÁDNÝ náboj

1. Vadná baterie nebo připojení baterie. 1.  Zkontrolujte baterii a připojení svorek 

baterie. V případě potřeby je vyměňte.

2. Spálená pojistka nebo tavný drát. 2.  Zkontrolujte pojistku a tavný drát V 

případě potřeby je vyměňte.

3. Vadné zapojení. 3. Zkontrolujte pokles napětí.

4. Vadný alternátor. 4. Vyměňte alternátor.

5.  Nadměrné elektrické zatížení z důvodu 

přídavného elektrického příslušenství, 

jako je osvětlení terénních vozů atd.

5.  Vyměňte alternátor za  

vylepšenou verzi.

Neustálé přebíjení

1. Vadná baterie. 1. Vyměňte baterii.

2.  Špatný kontakt na svorce detekce 

napětí alternátoru.

2.  Zkontrolujte, jestli je kontaktní  

plocha čistá a bez koroze.

3. Vadný regulátor. 3. Vyměňte alternátor.

Přerušované 

nabíjení

1. Nedostatečné napnutí řemene. 1. Upravte napnutí nebo ho vyměňte.

2. Špatný kontakt na připojeních baterie. 2.  Zkontrolujte, jestli jsou připojení  

baterie čistá a bez koroze.

3. Špatné uzemnění alternátoru. 3.  Zkontrolujte, jestli je alternátor  

řádně uzemněný.

4.  Přerušené nebo zkratované diody. 4. Vyměňte alternátor.

5.  Přerušená nebo zkratovaná  

vinutí statoru.

5. Vyměňte alternátor.

6. Vadný regulátor. 6. Vyměňte alternátor.

Neobvyklý hluk

1.  Volný nebo opotřebený řemen z 

důvodu končící životnosti, zadírání 

nebo znečištění.

1.  Upravte napnutí řemene nebo  

ho vyměňte.

2.  Vadná nebo opotřebená ložiska z 

důvodu nadměrně napnutého řemene, 

vniknutí vody atd.

2. Vyměňte alternátor.

3.  Vadná dioda z důvodu intenzivních 

vibrací, nesprávného testování, 

startování pomocí startovacích kabelů, 

obrácené polarity atd.

3. Vyměňte alternátor.

4.  Špatné vyrovnání kvůli  

nesprávné instalaci.

4.  Proveďte kontrolu a přesvědčte se, 

jestli byla správně provedena montáž.

Tabulka diagnostiky problémů
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Technický přehled alternátoru DENSO
Objevování technologie DENSO

Alternátoru typu III

Objem Hmotnost (kg) Funkce produktu

Funkce produktu

Alternátor SC, SE

Startér typu R, RA Startér typu GA Startér typu P, PA
Symptom Možná příčina Nápravné opatření

Motor nejde 

nastartovat

1. Vadná nebo vyčerpaná baterie. 1.  Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li  

to možné, nabijte ji. V případě potřeby 

ji vyměňte.

2. Roztavená pojistka nebo tavný drát. 2. V případě potřeby ji vyměňte.

3. Uvolněná připojení. 3. Očistěte a dotáhněte spoje.

4.  Špatný stav kontaktů spínače nebo 

relé zapalování, spínače startování 

na neutrál, spínače startování se 

sešlápnutou spojkou.

4.  V případě potřeby vyměňte  

vadné součásti.

5.  Opotřebené kontakty magnetického 

spínače.

5. Vyměňte startér.

6.  Selhání magnetického spínače 

(vtahovací cívka nebo plunžr).

6. Vyměňte startér.

7.  Selhání sestavy motoru startéru (zkrat 

mezi vrstvami vinutí, opotřebení uhlíků).

7. Vyměňte startér.

8. Mechanický problém v motoru. 8. Zkontrolujte motor.

Motor se točí příliš 

pomalu, aby šel 

nastartovat

1. Slabá baterie. 1.  Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li  

to možné, nabijte ji. V případě potřeby 

ji vyměňte.

2.  Uvolněná nebo zkorodovaná připojení. 2. Očistěte a dotáhněte spoje.

3.  Špatný kontakt magnetického 

spínače.

3. Vyměňte startér.

4.  Selhání sestavy motoru startéru  

(zkrat mezi vrstvami vinutí,  

opotřebení uhlíků).

4. Vyměňte startér.

Startér se točí, ale 

nenastartuje motor

1.  Poškozený nebo opotřebený pastorek 

startéru nebo ozubený věnec motoru.

1.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený věnec 

motoru.

2. Vadná volnoběžná spojka. 2. Vyměňte startér.

Startér se  

neustále točí

1.  Poškozený nebo opotřebený pastorek 

startéru nebo ozubený věnec motoru.

1.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený  

věnec motoru.

2. Vadný magnetický spínač. 2. Vyměňte startér.

3.  Vadný spínač zapalování nebo  

řídicí obvod.

3.  V případě potřeby vyměňte vadné 

součásti.

4. Zadírání klíče zapalování. 4.  Zkontrolujte, jestli klíč není poškozený.

Neobvyklý 

hluk vydávaný 

startérem

1. Nadměrné opotřebení pouzdra. 1.  Zkontrolujte startér a v případě  

potřeby ho vyměňte.

2.  Opotřebení vrcholů zubů na pastorku 

startéru nebo ozubeném věnci motoru.

2.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené vrcholy zubů. 

Vyměňte startér nebo ozubený  

věnec motoru.

3. Selhání posuvu pastorku startéru. 3. Vyměňte startér.

Typ startéru Přehled produktu

Typy R, RA 

(redukční metoda)

Startéry typu R a RA používají kompaktní vysokorychlostní motor 

zpomalovaný na 1/3 až 1/4 otáček, který poté pohání pastorek.

Typ GA 

(metoda využívající  

posun pastorku)

Ve startéru typu GA síla magnetického spínače (prostřednictvím  

zasouvací páky) vytlačuje pastorek směrem ven, aby zapadl  

do ozubeného věnce motoru.

Typy P, PA 

(metoda s planetovou 

převodovkou)

Startéry typu P a PA používají stejný typ kompaktního vysokorychlostního 

motoru jako typ využívající snižování otáček, ale ke snižování otáček 

využívají mechanizmus planetové převodovky.

Tabulka diagnostiky problémů

Typ III: Kompaktní a lehký alternátor s malými interními lopatkami ventilátoru integrovanými do rotoru.
SC alternátor: Využívá segmentový vodič sestávající z obdélníkových měděných vodičů s inovativní metodou vinutí ve statoru za účelem dosažení vysokého výkonu, vysoké účinnosti a snížení magnetického šumu.
SE alternátor: Má jednoduchou konstrukci založenou na SC alternátoru v kompaktní konfiguraci.

Svorka B

Svorka B

Kryt na zadní straně

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Rám na straně pohonu Rotor IC regulátor

IC regulátor

Kryt na zadní stranč

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Typ SC

Typ III Typ SC

Přídržná a vtahovací cívka

Kotva

Budicí cívka

Planetová převodovka

Kolo s vnitřním ozubením

Centrální koloPastorek

Spojka

Magnetický spínač

Typ III

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Rám na straně pohonu Rotor

Typ III

Typ SE

SC Type

Vysoká účinnost

Nízká hlučnost

Hlučnost

Výstupní proud (A)

Výkon (kW)

Typ R

Typ RA

Typy P, PA
Typ GA

Hmotnost 
(kg)

Přídržná a vtahovací cívka

Uhlík

Budicí cívka

Kotva

Pouzdro statoru

Pastorek

Spojka

Zasouvací páka

Magnetický spínač

Pružina uhlíku

Uhlík

Magnetický spínač

Přídržná a vtahovací cívka

SpojkaPastorek

Volnoběžka

Hnací soukolí

Pouzdro statoru

Budicí cívka

Kotva

Symptom Možná příčina Nápravné opatření

Nesvítí výstražná 

kontrolka 

systému nabíjení 

/ baterie, když je 

klíč zapalování 

v poloze ON a 

neběží motor

1. Spálená pojistka. 1.  Zkontrolujte pojistky nabíjení, 

zapalování a motoru a v případě 

potřeby je vyměňte.

2. Spálená kontrolka. 2. Vyměňte kontrolku.

3. Uvolněná připojení vodičů. 3. Dotáhněte uvolněná připojení.

4. Vadné relé. 4.  Zkontrolujte spojitost a správnou 

funkčnost relé (pokud jsou použita).

5. Vadný regulátor. 5. Vyměňte alternátor.

ŽÁDNÝ náboj

1. Vadná baterie nebo připojení baterie. 1.  Zkontrolujte baterii a připojení svorek 

baterie. V případě potřeby je vyměňte.

2. Spálená pojistka nebo tavný drát. 2.  Zkontrolujte pojistku a tavný drát V 

případě potřeby je vyměňte.

3. Vadné zapojení. 3. Zkontrolujte pokles napětí.

4. Vadný alternátor. 4. Vyměňte alternátor.

5.  Nadměrné elektrické zatížení z důvodu 

přídavného elektrického příslušenství, 

jako je osvětlení terénních vozů atd.

5.  Vyměňte alternátor za  

vylepšenou verzi.

Neustálé přebíjení

1. Vadná baterie. 1. Vyměňte baterii.

2.  Špatný kontakt na svorce detekce 

napětí alternátoru.

2.  Zkontrolujte, jestli je kontaktní  

plocha čistá a bez koroze.

3. Vadný regulátor. 3. Vyměňte alternátor.

Přerušované 

nabíjení

1. Nedostatečné napnutí řemene. 1. Upravte napnutí nebo ho vyměňte.

2. Špatný kontakt na připojeních baterie. 2.  Zkontrolujte, jestli jsou připojení  

baterie čistá a bez koroze.

3. Špatné uzemnění alternátoru. 3.  Zkontrolujte, jestli je alternátor  

řádně uzemněný.

4.  Přerušené nebo zkratované diody. 4. Vyměňte alternátor.

5.  Přerušená nebo zkratovaná  

vinutí statoru.

5. Vyměňte alternátor.

6. Vadný regulátor. 6. Vyměňte alternátor.

Neobvyklý hluk

1.  Volný nebo opotřebený řemen z 

důvodu končící životnosti, zadírání 

nebo znečištění.

1.  Upravte napnutí řemene nebo  

ho vyměňte.

2.  Vadná nebo opotřebená ložiska z 

důvodu nadměrně napnutého řemene, 

vniknutí vody atd.

2. Vyměňte alternátor.

3.  Vadná dioda z důvodu intenzivních 

vibrací, nesprávného testování, 

startování pomocí startovacích kabelů, 

obrácené polarity atd.

3. Vyměňte alternátor.

4.  Špatné vyrovnání kvůli  

nesprávné instalaci.

4.  Proveďte kontrolu a přesvědčte se, 

jestli byla správně provedena montáž.

Tabulka diagnostiky problémů
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Technický přehled alternátoru DENSO
Objevování technologie DENSO

Alternátoru typu III

Objem Hmotnost (kg) Funkce produktu

Funkce produktu

Alternátor SC, SE

Startér typu R, RA Startér typu GA Startér typu P, PA
Symptom Možná příčina Nápravné opatření

Motor nejde 

nastartovat

1. Vadná nebo vyčerpaná baterie. 1.  Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li  

to možné, nabijte ji. V případě potřeby 

ji vyměňte.

2. Roztavená pojistka nebo tavný drát. 2. V případě potřeby ji vyměňte.

3. Uvolněná připojení. 3. Očistěte a dotáhněte spoje.

4.  Špatný stav kontaktů spínače nebo 

relé zapalování, spínače startování 

na neutrál, spínače startování se 

sešlápnutou spojkou.

4.  V případě potřeby vyměňte  

vadné součásti.

5.  Opotřebené kontakty magnetického 

spínače.

5. Vyměňte startér.

6.  Selhání magnetického spínače 

(vtahovací cívka nebo plunžr).

6. Vyměňte startér.

7.  Selhání sestavy motoru startéru (zkrat 

mezi vrstvami vinutí, opotřebení uhlíků).

7. Vyměňte startér.

8. Mechanický problém v motoru. 8. Zkontrolujte motor.

Motor se točí příliš 

pomalu, aby šel 

nastartovat

1. Slabá baterie. 1.  Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li  

to možné, nabijte ji. V případě potřeby 

ji vyměňte.

2.  Uvolněná nebo zkorodovaná připojení. 2. Očistěte a dotáhněte spoje.

3.  Špatný kontakt magnetického 

spínače.

3. Vyměňte startér.

4.  Selhání sestavy motoru startéru  

(zkrat mezi vrstvami vinutí,  

opotřebení uhlíků).

4. Vyměňte startér.

Startér se točí, ale 

nenastartuje motor

1.  Poškozený nebo opotřebený pastorek 

startéru nebo ozubený věnec motoru.

1.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený věnec 

motoru.

2. Vadná volnoběžná spojka. 2. Vyměňte startér.

Startér se  

neustále točí

1.  Poškozený nebo opotřebený pastorek 

startéru nebo ozubený věnec motoru.

1.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený  

věnec motoru.

2. Vadný magnetický spínač. 2. Vyměňte startér.

3.  Vadný spínač zapalování nebo  

řídicí obvod.

3.  V případě potřeby vyměňte vadné 

součásti.

4. Zadírání klíče zapalování. 4.  Zkontrolujte, jestli klíč není poškozený.

Neobvyklý 

hluk vydávaný 

startérem

1. Nadměrné opotřebení pouzdra. 1.  Zkontrolujte startér a v případě  

potřeby ho vyměňte.

2.  Opotřebení vrcholů zubů na pastorku 

startéru nebo ozubeném věnci motoru.

2.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené vrcholy zubů. 

Vyměňte startér nebo ozubený  

věnec motoru.

3. Selhání posuvu pastorku startéru. 3. Vyměňte startér.

Typ startéru Přehled produktu

Typy R, RA 

(redukční metoda)

Startéry typu R a RA používají kompaktní vysokorychlostní motor 

zpomalovaný na 1/3 až 1/4 otáček, který poté pohání pastorek.

Typ GA 

(metoda využívající  

posun pastorku)

Ve startéru typu GA síla magnetického spínače (prostřednictvím  

zasouvací páky) vytlačuje pastorek směrem ven, aby zapadl  

do ozubeného věnce motoru.

Typy P, PA 

(metoda s planetovou 

převodovkou)

Startéry typu P a PA používají stejný typ kompaktního vysokorychlostního 

motoru jako typ využívající snižování otáček, ale ke snižování otáček 

využívají mechanizmus planetové převodovky.

Tabulka diagnostiky problémů

Typ III: Kompaktní a lehký alternátor s malými interními lopatkami ventilátoru integrovanými do rotoru.
SC alternátor: Využívá segmentový vodič sestávající z obdélníkových měděných vodičů s inovativní metodou vinutí ve statoru za účelem dosažení vysokého výkonu, vysoké účinnosti a snížení magnetického šumu.
SE alternátor: Má jednoduchou konstrukci založenou na SC alternátoru v kompaktní konfiguraci.

Svorka B

Svorka B

Kryt na zadní straně

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Rám na straně pohonu Rotor IC regulátor

IC regulátor

Kryt na zadní stranč

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Typ SC

Typ III Typ SC

Přídržná a vtahovací cívka

Kotva

Budicí cívka

Planetová převodovka

Kolo s vnitřním ozubením

Centrální koloPastorek

Spojka

Magnetický spínač

Typ III

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Rám na straně pohonu Rotor

Typ III

Typ SE

SC Type

Vysoká účinnost

Nízká hlučnost

Hlučnost

Výstupní proud (A)

Výkon (kW)

Typ R

Typ RA

Typy P, PA
Typ GA

Hmotnost 
(kg)

Přídržná a vtahovací cívka

Uhlík

Budicí cívka

Kotva

Pouzdro statoru

Pastorek

Spojka

Zasouvací páka

Magnetický spínač

Pružina uhlíku

Uhlík

Magnetický spínač

Přídržná a vtahovací cívka

SpojkaPastorek

Volnoběžka

Hnací soukolí

Pouzdro statoru

Budicí cívka

Kotva

Symptom Možná příčina Nápravné opatření

Nesvítí výstražná 

kontrolka 

systému nabíjení 

/ baterie, když je 

klíč zapalování 

v poloze ON a 

neběží motor

1. Spálená pojistka. 1.  Zkontrolujte pojistky nabíjení, 

zapalování a motoru a v případě 

potřeby je vyměňte.

2. Spálená kontrolka. 2. Vyměňte kontrolku.

3. Uvolněná připojení vodičů. 3. Dotáhněte uvolněná připojení.

4. Vadné relé. 4.  Zkontrolujte spojitost a správnou 

funkčnost relé (pokud jsou použita).

5. Vadný regulátor. 5. Vyměňte alternátor.

ŽÁDNÝ náboj

1. Vadná baterie nebo připojení baterie. 1.  Zkontrolujte baterii a připojení svorek 

baterie. V případě potřeby je vyměňte.

2. Spálená pojistka nebo tavný drát. 2.  Zkontrolujte pojistku a tavný drát V 

případě potřeby je vyměňte.

3. Vadné zapojení. 3. Zkontrolujte pokles napětí.

4. Vadný alternátor. 4. Vyměňte alternátor.

5.  Nadměrné elektrické zatížení z důvodu 

přídavného elektrického příslušenství, 

jako je osvětlení terénních vozů atd.

5.  Vyměňte alternátor za  

vylepšenou verzi.

Neustálé přebíjení

1. Vadná baterie. 1. Vyměňte baterii.

2.  Špatný kontakt na svorce detekce 

napětí alternátoru.

2.  Zkontrolujte, jestli je kontaktní  

plocha čistá a bez koroze.

3. Vadný regulátor. 3. Vyměňte alternátor.

Přerušované 

nabíjení

1. Nedostatečné napnutí řemene. 1. Upravte napnutí nebo ho vyměňte.

2. Špatný kontakt na připojeních baterie. 2.  Zkontrolujte, jestli jsou připojení  

baterie čistá a bez koroze.

3. Špatné uzemnění alternátoru. 3.  Zkontrolujte, jestli je alternátor  

řádně uzemněný.

4.  Přerušené nebo zkratované diody. 4. Vyměňte alternátor.

5.  Přerušená nebo zkratovaná  

vinutí statoru.

5. Vyměňte alternátor.

6. Vadný regulátor. 6. Vyměňte alternátor.

Neobvyklý hluk

1.  Volný nebo opotřebený řemen z 

důvodu končící životnosti, zadírání 

nebo znečištění.

1.  Upravte napnutí řemene nebo  

ho vyměňte.

2.  Vadná nebo opotřebená ložiska z 

důvodu nadměrně napnutého řemene, 

vniknutí vody atd.

2. Vyměňte alternátor.

3.  Vadná dioda z důvodu intenzivních 

vibrací, nesprávného testování, 

startování pomocí startovacích kabelů, 

obrácené polarity atd.

3. Vyměňte alternátor.

4.  Špatné vyrovnání kvůli  

nesprávné instalaci.

4.  Proveďte kontrolu a přesvědčte se, 

jestli byla správně provedena montáž.

Tabulka diagnostiky problémů
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Technický přehled alternátoru DENSO
Objevování technologie DENSO

Alternátoru typu III

Objem Hmotnost (kg) Funkce produktu

Funkce produktu

Alternátor SC, SE

Startér typu R, RA Startér typu GA Startér typu P, PA
Symptom Možná příčina Nápravné opatření

Motor nejde 

nastartovat

1. Vadná nebo vyčerpaná baterie. 1.  Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li  

to možné, nabijte ji. V případě potřeby 

ji vyměňte.

2. Roztavená pojistka nebo tavný drát. 2. V případě potřeby ji vyměňte.

3. Uvolněná připojení. 3. Očistěte a dotáhněte spoje.

4.  Špatný stav kontaktů spínače nebo 

relé zapalování, spínače startování 

na neutrál, spínače startování se 

sešlápnutou spojkou.

4.  V případě potřeby vyměňte  

vadné součásti.

5.  Opotřebené kontakty magnetického 

spínače.

5. Vyměňte startér.

6.  Selhání magnetického spínače 

(vtahovací cívka nebo plunžr).

6. Vyměňte startér.

7.  Selhání sestavy motoru startéru (zkrat 

mezi vrstvami vinutí, opotřebení uhlíků).

7. Vyměňte startér.

8. Mechanický problém v motoru. 8. Zkontrolujte motor.

Motor se točí příliš 

pomalu, aby šel 

nastartovat

1. Slabá baterie. 1.  Zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li  

to možné, nabijte ji. V případě potřeby 

ji vyměňte.

2.  Uvolněná nebo zkorodovaná připojení. 2. Očistěte a dotáhněte spoje.

3.  Špatný kontakt magnetického 

spínače.

3. Vyměňte startér.

4.  Selhání sestavy motoru startéru  

(zkrat mezi vrstvami vinutí,  

opotřebení uhlíků).

4. Vyměňte startér.

Startér se točí, ale 

nenastartuje motor

1.  Poškozený nebo opotřebený pastorek 

startéru nebo ozubený věnec motoru.

1.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený věnec 

motoru.

2. Vadná volnoběžná spojka. 2. Vyměňte startér.

Startér se  

neustále točí

1.  Poškozený nebo opotřebený pastorek 

startéru nebo ozubený věnec motoru.

1.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené ozubené převody. 

Vyměňte startér nebo ozubený  

věnec motoru.

2. Vadný magnetický spínač. 2. Vyměňte startér.

3.  Vadný spínač zapalování nebo  

řídicí obvod.

3.  V případě potřeby vyměňte vadné 

součásti.

4. Zadírání klíče zapalování. 4.  Zkontrolujte, jestli klíč není poškozený.

Neobvyklý 

hluk vydávaný 

startérem

1. Nadměrné opotřebení pouzdra. 1.  Zkontrolujte startér a v případě  

potřeby ho vyměňte.

2.  Opotřebení vrcholů zubů na pastorku 

startéru nebo ozubeném věnci motoru.

2.  Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 

nebo opotřebené vrcholy zubů. 

Vyměňte startér nebo ozubený  

věnec motoru.

3. Selhání posuvu pastorku startéru. 3. Vyměňte startér.

Typ startéru Přehled produktu

Typy R, RA 

(redukční metoda)

Startéry typu R a RA používají kompaktní vysokorychlostní motor 

zpomalovaný na 1/3 až 1/4 otáček, který poté pohání pastorek.

Typ GA 

(metoda využívající  

posun pastorku)

Ve startéru typu GA síla magnetického spínače (prostřednictvím  

zasouvací páky) vytlačuje pastorek směrem ven, aby zapadl  

do ozubeného věnce motoru.

Typy P, PA 

(metoda s planetovou 

převodovkou)

Startéry typu P a PA používají stejný typ kompaktního vysokorychlostního 

motoru jako typ využívající snižování otáček, ale ke snižování otáček 

využívají mechanizmus planetové převodovky.

Tabulka diagnostiky problémů

Typ III: Kompaktní a lehký alternátor s malými interními lopatkami ventilátoru integrovanými do rotoru.
SC alternátor: Využívá segmentový vodič sestávající z obdélníkových měděných vodičů s inovativní metodou vinutí ve statoru za účelem dosažení vysokého výkonu, vysoké účinnosti a snížení magnetického šumu.
SE alternátor: Má jednoduchou konstrukci založenou na SC alternátoru v kompaktní konfiguraci.

Svorka B

Svorka B

Kryt na zadní straně

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Rám na straně pohonu Rotor IC regulátor

IC regulátor

Kryt na zadní stranč

Držák uhlíků

Usměrňovač

Ventilátor

Typ SC

Typ III Typ SC

Přídržná a vtahovací cívka

Kotva

Budicí cívka

Planetová převodovka

Kolo s vnitřním ozubením

Centrální koloPastorek

Spojka

Magnetický spínač

Typ III

Stator

Ventilátor

Řemenice

Ložisko

Rám na straně pohonu Rotor

Typ III

Typ SE

SC Type

Vysoká účinnost

Nízká hlučnost

Hlučnost

Výstupní proud (A)

Výkon (kW)

Typ R

Typ RA

Typy P, PA
Typ GA

Hmotnost 
(kg)

Přídržná a vtahovací cívka

Uhlík

Budicí cívka

Kotva

Pouzdro statoru

Pastorek

Spojka

Zasouvací páka

Magnetický spínač

Pružina uhlíku

Uhlík

Magnetický spínač

Přídržná a vtahovací cívka

SpojkaPastorek

Volnoběžka

Hnací soukolí

Pouzdro statoru

Budicí cívka

Kotva

Symptom Možná příčina Nápravné opatření

Nesvítí výstražná 

kontrolka 

systému nabíjení 

/ baterie, když je 

klíč zapalování 

v poloze ON a 

neběží motor

1. Spálená pojistka. 1.  Zkontrolujte pojistky nabíjení, 

zapalování a motoru a v případě 

potřeby je vyměňte.

2. Spálená kontrolka. 2. Vyměňte kontrolku.

3. Uvolněná připojení vodičů. 3. Dotáhněte uvolněná připojení.

4. Vadné relé. 4.  Zkontrolujte spojitost a správnou 

funkčnost relé (pokud jsou použita).

5. Vadný regulátor. 5. Vyměňte alternátor.

ŽÁDNÝ náboj

1. Vadná baterie nebo připojení baterie. 1.  Zkontrolujte baterii a připojení svorek 

baterie. V případě potřeby je vyměňte.

2. Spálená pojistka nebo tavný drát. 2.  Zkontrolujte pojistku a tavný drát V 

případě potřeby je vyměňte.

3. Vadné zapojení. 3. Zkontrolujte pokles napětí.

4. Vadný alternátor. 4. Vyměňte alternátor.

5.  Nadměrné elektrické zatížení z důvodu 

přídavného elektrického příslušenství, 

jako je osvětlení terénních vozů atd.

5.  Vyměňte alternátor za  

vylepšenou verzi.

Neustálé přebíjení

1. Vadná baterie. 1. Vyměňte baterii.

2.  Špatný kontakt na svorce detekce 

napětí alternátoru.

2.  Zkontrolujte, jestli je kontaktní  

plocha čistá a bez koroze.

3. Vadný regulátor. 3. Vyměňte alternátor.

Přerušované 

nabíjení

1. Nedostatečné napnutí řemene. 1. Upravte napnutí nebo ho vyměňte.

2. Špatný kontakt na připojeních baterie. 2.  Zkontrolujte, jestli jsou připojení  

baterie čistá a bez koroze.

3. Špatné uzemnění alternátoru. 3.  Zkontrolujte, jestli je alternátor  

řádně uzemněný.

4.  Přerušené nebo zkratované diody. 4. Vyměňte alternátor.

5.  Přerušená nebo zkratovaná  

vinutí statoru.

5. Vyměňte alternátor.

6. Vadný regulátor. 6. Vyměňte alternátor.

Neobvyklý hluk

1.  Volný nebo opotřebený řemen z 

důvodu končící životnosti, zadírání 

nebo znečištění.

1.  Upravte napnutí řemene nebo  

ho vyměňte.

2.  Vadná nebo opotřebená ložiska z 

důvodu nadměrně napnutého řemene, 

vniknutí vody atd.

2. Vyměňte alternátor.

3.  Vadná dioda z důvodu intenzivních 

vibrací, nesprávného testování, 

startování pomocí startovacích kabelů, 

obrácené polarity atd.

3. Vyměňte alternátor.

4.  Špatné vyrovnání kvůli  

nesprávné instalaci.

4.  Proveďte kontrolu a přesvědčte se, 

jestli byla správně provedena montáž.

Tabulka diagnostiky problémů
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Startér typu R, Ra Startér typu Ga Startér typu P, Pa

TYP sTArTérU PŘeHleD PRODUKTU

Typy R, RA  
(redukční metoda)

Startéry typu R a RA používají kompaktní vysokorychlostní motor zpomalovaný na 1/3 až 1/4 
otáček, který poté pohání pastorek.

Typ GA (metoda využí-
vající posun pastorku)

Ve startéru typu GA síla magnetického spínače (prostřednictvím zasouvací páky) vytlačuje 
pastorek směrem ven, aby zapadl do ozubeného věnce motoru.

Typy P, PA (metoda s pla-
netovou převodovkou)

Startéry typu P a PA používají stejný typ kompaktního vysokorychlostního motoru jako typ využí-
vající redukční metody, ale ke snižování otáček využívají mechanizmus planetové převodovky.

Typové vlastnosti
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Iridium TT (Twin Tip)

Společnost DENSO,  jeden z předních 

světových výrobců automobilových dílů 

a  lídr ve výzkumu a inovacích zapalo-

vacích svíček, představuje novou za-

palovací svíčku Iridium TT vybavenou 

středovou elektrodou s nejmenším 

průměrem o hodnotě 0,4 mm a nej-

vyšším podílem Iridia. Díky tomu má 

svíčka Iridium TT velmi koncentrovanou 

jiskru, která umožňuje dokonalé spalo-

vaní směsi, což má zásadní vliv na cel-

kový chod motoru a spotřebu paliva. 

Navíc v kombinaci s  technologií Twin 

Tip (dvou protilehlých elektrod) přináší 

výrazně prodlouženou životnost až na 

120 000 km.

ww.denso-am.eu

 

Nickel TT (Twin Tip)

Svíčky Nickel TT byly představeny 

v roce 2010 a byly vůbec prvními svíč-

kami s  tenkými elektrodami vyrobe-

nými bez použití drahých kovů. Jsou 

vybaveny protilehlými niklovými elek-

trodami o  průměru 1,5 mm, který je 

menší než u svíček standardního typu. 

Tento princip umožňuje jiskře po vzní-

cení expandovat výrazně rychleji a tím 

dokonale spalovat palivovou směs. 

Také dochází k menším tepelným ztrá-

tám při zapalování  a elektrody jsou 

méně náchylné na usazeniny a korozi.

Zapalovací svíčky řady TT (Twin Tip) umožňují nabídnout zákazníkovi vysoce kva-
litní produkt, a to jak v levnějším niklovém prodevení, tak i v prémiovém iridiovém.  
Celkem 35 položek pokrývá 89% evropského vozového parku!

160558 DENSO_SPARK PLUG STICKERS_200x67.indd   1 13/06/16   18:12

výběr z nabídky zapalovacích svíček denso: 

kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa  
BeZ DPH

DE IK20TT Zapalovací svíčka DENSO (iridium) Škoda Octavia I, Ford Fiesta II, Renault Megane I 402 Kč

DE IK16TT Zapalovací svíčka DENSO (iridium) Škoda Fabia I, Škoda Fabia II, Škoda Octavia I 385 Kč

DE K20TT Zapalovací svíčka DENSO (nikl) Škoda Octavia I, Škoda Octavia II, Škoda Fabia I 114 Kč

DE K16TT Zapalovací svíčka DENSO (nikl) Toyota Yaris [1999-2005], Toyota Corola [1992-1995] 114 Kč

DE TV16TT Zapalovací svíčka DENSO (nikl) Ford Focus I, Ford Focus II, Ford Mondeo II 114 Kč

...a dalších 672 položek zapalovacích svíček na www.autokelly.cz
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Čím dál více řidičů a bohužel i nevzdělaných mechaniků vychází z mylného předpokladu, že při pravidelné 
prohlídce vozidla není nutné instalovat nový vzduchový filtr, že jej stačí jen mechanicky pročistit (např. stla-
čeným vzduchem).

FILTRON_KV_A4_HR-HU.indd   3 23/01/2017   10:16

Vzduchový filtr  
– vyměňovat nebo čistit?

Může vzduchový filtr 
zachránit lidský život?

TECHNICKÉ INFORMACE
OSOBNÍ AUTOMOBILY

JaKÉ JSOU DůSleDKY meCHaNiCKÉHO čišTĚNÍ FilTRU?
Při čištění pronikají drobné částice nečistot do hloubky filtračního media, což způsobuje:
• trvalé poškození mnohavrstvé struktury filtračního média
• zhoršení filtračních vlastností filtru
• změnu odporů průtoku vzduchu přes filtr

Výše uvedený předpoklad je zcela chybný. Čištění vzduchového filtru jeho filtrační vlastnosti nezlepší, naopak dojde k jejich zhoršení. Pouze pravi-
delná výměna filtru za nový může zajistit účinnou filtraci vzduchu přiváděného přímo do spalovací komory motoru.

V důsledku toho se do spalovací komory budou dostávat nečistoty, 
které mohou poškodit pístní kroužky, pánve a válce. Oprava zmíně-
ných poškození mnohanásobně překračuje cenu nového vzduchové-
ho filtru, proto se rozhodně nevyplatí riskovat a pokoušet se filtr čistit. 
Čištění vzduchového filtru zlepší pouze jeho vzhled.

Kdy je nutné vzduchový filtr vyměnit?
Vzduchový filtr je nutné vyměnit po uplynutí doby stanovené výrob-
cem vozidla. Informace o doporučeném intervalu pro výměnu najdete 
obvykle v návodu k obsluze daného vozidla nebo na internetových 
stránkách výrobce. Většinou doporučují výrobci vozidel výměnu filtru 
po každých 15 000 ujetých kilometrech nebo jednou ročně.

Samozhášecí účinek je zásluhou tří vlastností pryskyřice, jíž jsou 
filtry impregnovány:
• vylučování dusíku (N2), který tlumí zdroj ohně
• vylučování vody, která snižuje teplotu média pod úroveň 

teploty vzplanutí
• uvolňování kyseliny způsobující oxidaci celulózových vláken, 

které se tak stávají nehořlavé

V roce 1999 došlo v tunelu pod Mont Blanc k tragické nehodě bel-
gického nákladního vozidla, při které zemřelo 39 lidí. Mnohé posud-
ky mluvily o tom, že příčinou nehody byl nedopalek cigarety odho-
zený z předjíždějícího vozidla, který způsobil vznícení vzduchového 
filtru a následně celého vozidla. Na základě analýz tragické události 
začali přední výrobci filtrů používat speciální impregnaci filtračních 
médií zaručující samozhášení plamene velmi rychle po vzplanutí. 
Vzduchové filtry značky FILTRON používají filtrační médium, které  
v souladu s třídou hořlavosti F1 nebo S1 působí proti rozvíjení pla-
mene a  mohou tak pasažéry ochránit před požárem ve vozidle  
v případě nasátí cigaretového nedopalku do systému přívodu vzdu-
chu. Samozhášení zapáleného filtru zajišťuje impregnace filtračního 
média speciálně obohacenou pryskyřicí. Ačkoliv může dojít k za-
pálení impregnovaného média, oheň je velmi rychle uhašen, dojde 
pouze k minimálním škodám a nikoliv k rozšíření požáru.
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Takzvaná metoda „Scorching“ optimalizuje povrch brzdového obložení pro dosažení krátké doby záběhu.

Zpracování brzdových  
destiček Bosch při vysoké  
teplotě pro bezpečný  
a spolehlivý brzdný výkon

TECHNICKÉ INFORMACE
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Vyšší výkon motoru, větší brzdná síla 

Nové generace vozidel s každým výrobním 
rokem zvyšují nároky na komponenty brzd. 
To je zdůvodněno neustále se zvyšující vý-
konností motorů a  automobilové techniky 
zároveň s rostoucími požadavky na pohodlí 
řidiče. Brzdové systémy – a tedy zvláště ob-
ložení brzdových destiček, podléhají obrov-
ským vývojovým tlakům. 

Neustále nové požadavky

„OK, s těmito tlaky se dokážeme vyrovnat,“ 
říká žertem Dr. Gente, vývojový inženýr pro 
směsi třecích obložení v brzdové laboratoři 
v  Karlsruhe. „Tlak, zejména brzdný tlak, je 
konečně naší hlavní činností. Vytvořit vyni-
kající produkt, ale ve  skutečnosti není tak 
jednoduché, když skoro s  každým novým 
modelem vozidla vznikají problémy spojené 
s touto změnou. To potom znamená, že mu-
síme najít recepturu pro obložení brzdových 
destiček, která nejlepším způsobem splňuje 
tyto požadavky.“

Dokonalé výrobní procesy

Pro každé nové obložení brzdových des-
tiček jsou proto optimálně přizpůsobeny 
všechny výrobní kroky. Jako například 
„Scorching“, což je poslední krok tepel-
ného opracování pro vysoce výkonné 
obložení brzdových destiček. Extrémně 
vysoké teploty (až 600 °C) mění chemické 
složení povrchu obložení tak, aby se doba 
záběhu podstatně zkrátila. Proto nabízejí 
brzdové destičky Bosch rychlý a spolehli-
vý brzdný výkon.

Vysokoteplotní zpracování brzdového oblože-
ní při vývoji v brzdové laboratoři

Toto zpracování při vysoké teplotě je ob-
zvláště důležité z  důvodu vysokých poža-
davků na  výkonnost v  evropské automobi-
lové dopravě. Na  rozdíl od  jiné povrchové 
úpravy vykazují brzdové destičky Bosch díky 
metodě Scorching stabilnější brzdný výkon 
při extrémním brzdění i dlouho po záběhu.

Nejlepší řešení pro každý požadavek

Vývoj obložení brzdových destiček je 
opravdu široké pole působnosti. Pro výrobu 
brzdových destiček pro prvovýbavu musí 
být kromě výkonu a  opotřebení optimali-
zovány také hlukové a komfortní vlastnosti. 
I když jsou v těchto oblastech požadavky již 
přirozeně velmi vysoké, klade si společnost 
Bosch pro své zákazníky v  oblasti kvality 
„laťku ještě výš“. Každá nová směs obložení 
brzd musí vyhovovat testu ECE R 90 Evrop-
ské unie, ale požadavky společnosti Bosch 
jdou daleko nad tento rámec. V tomto kom-
plexním testu jsou použity metody, které 
mají jediný cíl: z hlediska bezpečnosti a po-
hodlí je nutné dodávat zákazníkům nejvyšší 
důkazy výkonnosti. 

Díky dalšímu vylepšení obložení smě-
řování ke kvalitě Bosch 

Každé brzdové destičky, které zvládly tvrdé 
testovací metody společnosti Bosch, jsou 
kromě toho – v závislosti na modelu – vyba-
veny pečlivě vybraným příslušenstvím. Tak se 
navíc k vynikajícímu výkonu dosáhne perfekt-
ního výsledného komfortu. „Celková kvalita 
musí být vynikající,“ říká Dr. Gente, „nic jiného 
zákazníci v obchodu s náhradními díly nepřijí-
mají. Říkáme tomu pak kvalita Bosch.“

Dr. Christof Gente, vývojový inženýr směsí pro 
třecí obložení u společnosti Bosch
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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 
rafi nované 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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Průměrný věk 
automobilů 
v česku se 
zvyšuje
Češi za loňský rok zaregistrovali rekordní 
počet nových automobilů, kterých se dle 
statistik doma objevilo více než 280 tisíc, ale 
současně do republiky bylo ze zahraničí při-
vezeno 200 tisíc ojetých automobilů. Pokud 
vezmeme v potaz, že každý rok se z registru 
nějaké automobily vyřadí, ať už kvůli tech-
nickému stavu nebo například haváriím, tak 
meziročně v  České republice přibylo téměř 
čtvrt milionu automobilů a znamená to, že 
zaregistrováno jich je celkem 5,5 milionu. To 
mluvíme jen o osobních automobilech. U těch 
současně vzrůstá průměrný věk, který se blíží 
k hranici 15 let. Experti se zamýšlejí nad tím, 
proč je tento věk o poznání vyšší než v jiných  
a vyspělejších částech Evropy, ale vysvětle-
ní je, zdá se, velmi prosté. Ekonomická síla 
Čechů je stále o poznání nižší, než u našich 
západních sousedů. Přírůstky nových auto-
mobilů táhnou především nákupy nových fi-
remních automobilů, a to nevyrovná stav, kdy 
mnoho lidí využívá automobil, který je více 
než dvacet let starý. Toto číslo samo o sobě 
ale nemá vypovídající hodnotu o technickém 
stavu automobilu, který při dobré a pravidel-
né údržbě může kvalitně sloužit i přesto, že 
je starý více jak dvacet let. Češi se tak pod 
vlivem okolností do jisté míry chovají uvážli-
vě a ekonomicky, protože se snaží technic-
ky funkční automobil skutečně využít. Nad 
technickým stavem českých automobilů stále 
bedlivěji bdí stanice technické kontroly, které 
v uplynulém období opět přitvrdily a zejména 
při měření emisí velmi tvrdě postupují proti 
automobilům, které normám nevyhovují. To 
je v zásadě dobře. Všichni chceme na silnici 
potkávat automobily, které jsou bezpečné  
a fungují a nezamořují ovzduší, které všichni 
dýcháme více, než je nutné. Samotný údaj  
o zvyšování průměrného věku automobilů 
tedy není tolik vypovídající, protože dobře 
udržovaný automobil může kvalitně slou-
žit i více jak po dvaceti letech provozu a být 
mnohdy v lepším stavu, než pětiletý referenč-
ní otloukánek. 

Na českém trhu by se mohla objevit 
Dacia Duster ve verzi pick-up
Českým zákazníkům chybí levný pick-up s dobrou průchodností terénem. To není nic nové-
ho a potvrdili si to v průzkumu i zástupci tuzemského zastoupení značek Dacia a Renault, 
kteří se dotazovali zákazníků na trhu. Takový automobil má značka Renault aktuálně k dis-
pozici a na trzích v jižní Americe tento Duster prodává s označením Renault Oroch. Je tedy 
pro značku poměrně jednoduché nabídnout tento automobil po úpravách i v Evropě, kde 
by mohl slavit úspěch u zákazníků, kteří potřebují automobil se schopností průchodu leh-
čím terénem na úrovni lesní a polní cesty, a který současně na své korbě uveze náklad až 
o hmotnosti 500 kilogramů. Takových zákazníků může být i v  České republice dostatek  
a například lesníci a nejrůznější ře-
meslníci získají další možnost k  vý-
běru vhodného automobilu pro jejich 
podnikání. Na trhu v České republice 
je nyní nová verze Dacie Duster, kte-
rý je prodejním trhákem stejně, jako 
její předchozí verze, ze které by mohl 
být nový pick-up právě odvozen. 
Předpokládá se, že pokud vše půjde 
hladce, tak by se nový pick-up Dacia 
Duster mohl na českém trhu objevit 
ve druhé polovině roku.

česká policie si převzala nové 
dálniční stíhačky
Řidiči na českých silnicích by měli být znovu více na pozoru a bedlivěji sledovat rychloměry 
svých automobilů a dění kolem sebe. Česká policie totiž v Mladé Boleslavi převzala 38 no-
vých dálničních stíhaček, které budou dbát na dodržování předpisů zejména na dálnicích 
v České republice. Jedná se o vrcholný model mladoboleslavské Škody Superb s motorem 
2,0 T s výkonem 280 koní a pohonem 4×4, který policistům dovolí stíhat hříšníka rychlostí 
přesahující 250 km/h, protože se předpokládá, že tyto vozy nebudou mít omezovač rychlos-
ti. Jejich zrychlení z nuly na sto za 5,8 sekundy z nich dělá velmi akční automobily, které díky 
svému elektronickému měřícímu zařízení mohou jednak měřit rychlost za jízdy na příjezdu  
i na odjezdu, ale také skrytě číhat někde za bukem. Tyto automobily bude na silnici velmi slo-
žité poznat, protože neponesou žádné vnější označení, že se jedná o vůz policie ČR. Znalci 
z blízkosti poznají pár odchylek, které pomohou k identifikaci policejní stíhačky, jako je třeba 
nápadně dlouhá anténa vozu anebo zatmavená zadní a zadní boční okna, kde lze při bližším 
ohledání odhalit instalované majáky.  Zdali na tuto pečlivou identifikaci na silnici budete mít 
dostatek času před tím, než vás olízne paprsek radaru Ramer, je otázkou. Vyplatí se proto 
být na dálnicích ostražitější a na dodržování nejvyšší povolené rychlosti si dávat pozor nejen 
kvůli těmto novým policejním Superbům. 

SVĚT AUTOMOBILů
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autem roku 2018  
v české republice  
je škoda Karoq
Automobil značky Škoda se stal již čtvrtým rokem 
po sobě držitelem ocenění Auto roku v České re-
publice. V  roce 2015 to byla Fabia, rok na to Su-
perb, loni to bylo první SUV od Škodovky Kodiaq 
a letos je to Karoq. Dalo se tak trochu předpoklá-
dat, že domácí automobilka znovu zaboduje, navíc, 
když se jí skutečně podařilo dát do prodeje velmi 
slušný automobil, který je na trhu žádaný. Mnohem 
zajímavější fakt je, že Karoq zvítězil jen velmi těsně 
před aktuálním BMW řady 5 a i další vozy v anketě 
jsou spíše luxusnější sedany vyšší střední třídy, jako 
například nový Opel Insignia či Kia Stinger. Pětici 
finalistů uzavřela nová Impreza od Subaru, která 
byla současně oceněna za technickou inovaci roku 
2018. Připomeňme, že titul ekologické auto roku 
v  České republice získali dva automobily, kterými 
jsou Volkswagen e-Golf a Nissan Leaf. České Auto 
roku 2018 Škoda Karoq paradoxně nepostoupila do 
finále ankety evropské Auto roku 2018, ale to jistě 
zákazníky po celé Evropě neodradí od koupě toho-
to povedeného SUV. 

Ferrari připravuje elektro supersport
Italská automobilka Ferrari je jedna z nejlépe prosperujících automobilek 
světa, které pracují s nejvyšší ziskovostí jejich prodávaných automobilů. 
Ferrari je synonymem pro sportovní a supersportovní vozy, a i přesto se 
v poslední době z automobilky dostávají informace o tom, že připravu-
jí nové modely, které by mohly zabrousit do segmentu SUV a také mezi 
elektro automobily. Obě tyto informace mají velmi reálný základ a je to 
dáno jednak tím, že kategorie SUV je zkrátka v současné době populární, 
a každá automobilka, která SUV nenabízí, se tak dobrovolně připravuje 
o určité procento zákazníků. Že může být SUV sportovní už dokázaly au-
tomobilky jako Porsche, Lamborghini a nebo třeba Bentley. Dnes už asi 
nikdo nepochybuje, že by se továrně v italském Maranellu nepodařilo vy-
robit úspěšné SUV se vzpínajícím se koníkem ve znaku. Stejné je to v pří-
padě plně elektrického supersportu, který se tam má za pár let vyrábět také. Ryze elektrická značka Tesla, která svět zásobuje několika modely 
svých elektromobilů, představila už druhou verzi svého modelu Tesla Roadster, který je svými parametry jednoznačně supersportem. Komu by se 
nelíbilo zrychlení z nuly na sto za dvě vteřiny? Elektromobily toto umožňují díky průběhu výkonu a kroutícího momentu, který je v maximální míře 
k dispozici hned od nulových otáček. Je dnes spíše problém tento výkon přenést na silnici a navrhnout podvozek tak, aby si poradil s nezvyklým 
rozložením hmotnosti, které ale nakonec může být ještě příznivější než v případě automobilů se spalovacím motorem. Elektrický supersport je 
tedy realita a je tedy důvodné očekávat, že pokud se do elektro mobility pustí sportovní značka, jako je Ferrari, tak to bude skutečně bomba na 
kolech, která nebude mít konkurenci. 

Subaru WRX STi by mohl  
nahradit VizivSTi
Ikona sportovních automobilů, které mají svůj původ v automobilových rally s ná-
zvem Subaru Impreza WRX STi, je zřejmě odsouzena k zániku minimálně v Evro-
pě. Je to dáno tím, že silný 2,5 litrový přeplňovaný motor nemá šanci, aby vyhověl 
přísným emisním normám, které do budoucna plánuje Evropská unie. Sportovní 
automobil s pohonem čtyř kol ale musí mít silný motor, jinak to nebude sportovní 
automobil. Subaru si toho je velmi dobře vědomo, a proto připravuje novou globální 
platformu, kde se počítá s hybridní pohonnou jednotkou. Ano, nový sportovní auto-
mobil Subaru by mohl pohánět hybridní agregát a tento automobil by měl být velmi 
blízko hodně atraktivnímu konceptu s názvem Subaru Viziv Performance STi, který 
byl představen v Tokiu. Délka konceptu je 4,6 metru, výška 1 430 milimetrů, šířka  
1 930 a rozvor 2 730 milimetrů a to jsou dobré parametry jako základ pro sportovní 
automobil typu Imprezy. Bez hybridní technologie se zřejmě v budoucnu neobe-
jdou ani jiní výrobci sportovních automobilů a je dobře, že Subaru alespoň uvažuje  
o náhradě Imprezy WRX STi a neřeší věc stejně jako Mitsubishi, které výrobu legen-
dárního EVO ukončilo bez náhrady. 
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V současnosti tento nový, moderní desing značky febi zahrnuje pouze 
segment osobních automobilů. V blízké době se tento vývoj bude týkat 
také divize nákladních automobilů, u kterého povede k posílení vlastní 
identity a podpoří individuální vývoj stávajícího firemního designu.

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY™

www.febi.com

Značka febi je vedoucí značkou na volném trhu s náhradními díly. Nabízíme více jak 
34. 000 výrobků pro profesionální opravy vozidel. Vybrané komponenty osobních 
a užitkových vozidel jsou produktem naší vlastní výroby. Veškeré standardy kvality 
důsledně přenášíme na všechny naše výrobky i služby

www.febi.com

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY™

www.febi.com

Značka febi je vedoucí značkou na volném trhu s náhradními díly. Nabízíme více jak 
34. 000 výrobků pro profesionální opravy vozidel. Vybrané komponenty osobních 
a užitkových vozidel jsou produktem naší vlastní výroby. Veškeré standardy kvality 
důsledně přenášíme na všechny naše výrobky i služby

www.febi.com

SOLUTIONS  

MADE IN GERMANY™

www.febi.com

Světově proslulá značka febi se prezentuje v novém, optimalizovaném designu. Dosavadní barevný mix 
modré a červené barvy je tedy už minulostí. Nyní se nově stává hlavní barvou červená, v dobře vyvážené 
kombinaci s bílou.

Febi představuje 
nový moderní 
design značky

Osvědčené logo febi, které se v současné podobě používá od roku 
1994, však zůstává těmito změnami nedotčeno. Značka „Solutions 
Made in Germany“ bude i nadále používána a její anglická podoba se 
bude používat na různých trzích.

Ukázka nové prezentace febi

Ukázka nové prezentace febi – přehled portfolia produktů febi

Nový vzhled značky byl poprvé představen na mezinárodním vele-
trhu náhradních dílů Equip Auto v Paříži (17. – 21. října 2017). Změny 
týkající se obnovení podnikového designu se projeví na všech rele-
vantních online i offline kanálech.

„S novou, hmatatelně modernizovanou, pre-
zentací febi jsme vylepšili i profil značky a zá-
roveň prezentujeme sami sebe jako vedoucí 
inovační sílu na trhu náhradních dílů. Cílem 
febi je být jedničkou na trhu náhradních dílů. 
A to v minulosti, dnes i v budoucnu. To, že ten-
to cíl plníme se sebedůvěrou a podnikatelskou 
snahou, se projevuje také díky novému desig-
nu koncepce značky,“ vysvětluje Beate Theis,  
ředitel marketingu skupiny bilstein.



Brzdové obložení ATE Ceramic.
Čisté a s dlouhou životností: 
Bezprašné brzdové obložení Ceramic od firmy ATE.

ATE_Ceramic_brochure_2012_CZ_MC.indd   1 15.05.2012   10:15:00
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Náhradní vůz v barvách je dobrou reklamou

ROZHOVOR

V  síti Auto Kelly Autoservis jsou zařazeny velké rychlo-
servisy s  mnoha zaměstnanci, ale také například malé  

a specializované autoservisy, které poskytují třeba užší 
rozsah služeb, za to však na vysoké odborné úrovni. Jedním 

z takových servisů je i AKAS Josef Brouček v Březové na Soko-
lovsku, kde se v doslova rodinné firmě snaží pečovat o zákazníka 

poctivou a odbornou prací. Pan Brouček si také vyzkoušel, jaké to je 
spolupracovat na výchově učňů oboru automechanik, takže a i na toto 

téma jsme si  povídali. 

S Auto kelly 
mám silný vztah

Základní 
informace 

o autoservisu 
AkAs JosEf 

BROUčeK

Od kdy působí  
autoservis v místě:  
Dva roky
Počet zaměstnanců: 1
Hlavní zaměření autoservisu:  
Velké opravy motorů, autoelektrika, 
autolakovna
Značka služebních aut: Škoda
Počet opravených vozů: cca 200 ročně
motto servisu: Vše pro zákazníka
Počátek spolupráce s auto Kelly:  
cca 15 let
Nejprodávanější díl sortimentu auto Kelly: 
Filtry, oleje, brzdy
Provozní doba:  
Po-Pá, 7:00 – 17:00, 

Váš autoservis je spojený s Vaším domem, tak se 
nabízí otázka, jaké to je být vlastně stále v práci? 
Má to své výhody i nevýhody. Sídlíme na 
okraji Březové, kde je mnoho garáží a lidé 
z nich jsou také našimi zákazníky. Už si zvykli, 
že i když třeba někdy něco potřebují o víken-
du, tak zazvoní a my jsme doma. To je jed-
na z výhod, že člověk seběhne dolů a hned 
jsem v práci. Na druhou stranu se mi mnohdy 
dost těžko odchází domů od rozdělané prá-
ce a raději něco dodělám do jedenácti večer, 
abych měl pak druhý den čas na něco jiného  
a zákazník měl hotové a opravené auto.

Kde a jakým způsobem jste podnikal dřív, než 
jste přišel na Březovou? 
Měl jsem pronajatou autodílnu v  Sokolově, 
ale vždy byl můj sen mít vlastní autoservis. 
Proto jsem se rozhodl, že si na hypotéku 
koupím objekt, kde je servis a kde i bydlíme. 
Dříve tu byla autolakovna a předchozí majitel 
zde také bydlel. Pak šel do důchodu a objekt 
byl k prodeji. Místo jako takové se nám líbí. 

Jsme dost daleko od obytné zástavby a niko-
ho naší prací nerušíme a neobtěžujeme. Je 
zde také dost prostoru pro parkování aut a to 
je pro nás důležité.

Vaší specializací jsou opravy motorů a lakov-
na. Dá se říci, že vás hlavně díky této speciali-
zaci vyhledávají zákazníci? 
Určitě je to jedna z věcí, která k nám zákaz-
níky táhne. Velké opravy motorů nedělá moc 
firem v okolí a často se na nás obracejí i ně-
které servisy s žádostí o pomoc.

Je dnes složité držet krok s dobou, když motory 
a hlavně jejich elektronika se dost rychle mění? 
Je to složité a chce to se stále vzdělávat. 
Týká se to hlavně elektroniky, kde musíte jít 
neustále dopředu. Technika motoru jako ta-
ková je vlastně stále stejná, na tom není nic 
složitého. Základní principy práce na moto-
ru zůstávají a jde tady hlavně o větší preciz-
nost a přesnost práce. To hlavní na moto-
rech je dnes v elektronice a v diagnostice. 

Všiml jsem si, že máte zkušební stolici na mě-
ření naftových vstřiků. To není úplně běžné 
vybavení servisu. Proč jste jej pořídil? 
Protože motory činí velkou část práce na-
šeho servisu, tak samozřejmě na vstřicích 
bylo a je stále hodně práce a je to jedna 
z  častých závad naftových motorů. Chtěl 
jsem zákazníkům poskytnout lepší služby 
a hlavně zrychlit opravu jejich vozu. Dřív 
jsem musel vstřik vymontovat a poslat na 
odzkoušení. Auto tady pak zbytečně třeba 
týden stálo. Dnes si vše odzkouším sám 
a hned vím, kde závada je a můžu hned 
opravovat. Funguje zde také velmi dobře 
podpora, takže když si s nějakými hodno-
tami nejsem jistý, tak můžu hned volat na 
linku a dostanu odpověď. To se týká i dia-
gnostiky. Zde se také velmi zlepšila mož-
nost navedení mechanika k závadě. Hod-
ně toho využívám. Se vstřikovači ke mně 
jezdí i mnoho servisáků z okolí a já jim je 
odzkouším. Pro ně je to také zrychlení. 
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Vlastní lakovna je výhodou

Partnerství s Auto Kelly je hodně cítit i ve vybavení autodílny

ROZHOVOR

Tahle speciální technika ale už vyžaduje ně-
jaké lepší vzdělání a průběžné doškolování. 
Využíváte také kurzy a školení od auto Kelly? 
Bez školení a doškolování to dnes nejde. Vy-
užívám jak školení od Auto Kelly, tak speciali-
zované od firmy Bosch. 

Co si myslíte, že je nejpodstatnější na přístu-
pu k zákazníkovi, aby byl u Vás spokojený? 
To je jednoduché. Musíte za všech okolnos-
tí dělat poctivou práci. Když něco uděláte 
špatně, tak si to lidé řeknou mezi sebou a 
přijdete o ně. To je pro mě nejpodstatnější 
a z mého pohledu i více funkční, než třeba 
reklama. Jedinou reklamu, kterou máme, je 
reklama přes Auto Kelly v letácích a na inter-
netu. Vše se snažím dělat tak, aby se k nám 
zákazník vracel a byl spokojený. 

Když jste zmínil reklamu, tak pociťujete třeba 
na větším zájmu zákazníků nějaké probíhající 
akce u auto Kelly? 
Poznáme to. Přijdou zákazníci, kteří k  nám 
třeba nechodí tak pravidelně, a nechají si 
udělat servis před letní dovolenou nebo tře-
ba připravit auto na zimu. Víc ale reklamu ne-
řeším a nemám ani nějaké poutače po měs-
tě. Zákazníků máme stále víc, než bychom 
jich stačili odbavit. 

V čem osobně spatřujete největší výhody za-
řazení do sítě aKaS? 
Je to jednak partnerství s velkou firmou, ale 
nejvíce jsem to pocítil a využil na vybavení 
dílny. Dá se říci, že většinu prostředků anebo 
různých zákaznických podpor neustále vyu-
žívám pro další a další doplnění vybavení díl-
ny. Mám díky Auto Kelly například přípravko-

vé sady na výměnu rozvodových řemenů na 
skoro všechny typy aut. Můžu pak dělat mo-
tor na většině aut a opět se díky tomu ke mně 
stahují zákazníci a stává se, že za mnou jezdí 
i někteří kolegové ze servisů, protože ví, že 
já všechny ty přípravky mám. To vše jsem 
pořizoval díky Auto Kelly. Naše spolupráce 
s Auto Kelly je ale skutečně dlouhodobá a už 
je to dnes i silný vztah mezi lidmi z firmy, kteří 
tomuto podnikání rozumí a vyjdou mi vstříc. 
Vím, že o mě bude postaráno. 

Kam byste se chtěl časem v tomto podnikání 
posunout? 
Chtěl bych, abych si mohl dál a v klidu dě-
lat svojí práci a zákazníci byli dál spokojení. 
Samozřejmě ideální by bylo mít vše splacené  
a dělat sám na sebe, ale to budu muset ještě 
počkat. Chci se ale ve své práci neustále do-
stávat někam dál a přizpůsobovat se době. 
Teď je velkou otázkou, co přinese příchod 
elektrických aut, ale ta také budou potře-
bovat opravit. Tam se zase budeme muset 
posunout ve vědomostech a doškolit se. Už 
bych dnes asi nechtěl rozjíždět nějakou další 
pobočku autoservisu, na to už se necítím. 

Co Vás v dnešní době nejvíc brzdí v podniká-
ní a řekněme, že vám jej dělá těžší? 
Očekáváme příchod EET, ale to nikdo neví, 
jestli přijde do konce roku nebo až příští 
rok. Na druhou stranu i v  tom nám pomáhá 
Auto Kelly a jsme na příchod EET připravení. 
Budou to ale další náklady pro nás jako pro 
podnikatele a více papírování. 

Ve Vašem servisu pracujete vlastně jen ve 
dvou s kolegou. Daří se Vám všechnu tu prá-

ci stíhat? Neuvažujete o tom, že byste přijal 
mechanika? 
To je úplně největší problém dnešní doby. 
Rádi bychom někoho přijali, ale sehnat ně-
koho schopného, komu se chce pracovat, 
je obrovský problém. Zkoušeli jsme si třeba 
i vychovat člověka z učení. V minulosti jsem 
spolupracoval s učňovským zařízením a bral 
si několik let studenty na praxi. Učně jsem 
poctivě připravoval na zkoušky a za tu dobu, 
co jsem se jim věnoval a učil je, tak u zkoušek 
nepropadl ani jeden. Nechával jsem je dělat 
na autech, vše jsem jim ukazoval, vysvětlo-
val. Už jsem to ale vzdal, nejde to. Dneska se 
klukům nechce pracovat rukama, nechtějí se 
ušpinit, seděli by nejraději někde u počítače. 
Po tom, co dokončí učňák, tak jdou většinou 
dělat něco jiného. I tak je ale jejich kvalita po 
učení velmi nízká. Do budoucna si myslím, 
že to bude velký problém. Už teď noví lidé 
do řemesla nejsou a starší postupně končí. 
Podle mého názoru to povede k razantnímu 
zdražování práce mechanika.

Děkuji vám za rozhovor.
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TECHNICKÉ INFORMACE
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Jako základ pro ukázky nám poslouží Škoda 
Octavie III. Proč právě ta? Popsané možnosti 
a postupy platí i pro ostatní vozidla vybavená 
stejnými řídicími jednotkami (u starší genera-
ce můžou být některé funkce omezeny nebo 
nedostupné).
Jednotlivé úpravy jsou nabízeny přímo řídicími 
jednotkami vozu a k nastavení tak stačí „pou-
ze“ diagnostika. Výjimkou je zvyšování výko-
nu, pro které je zapotřebí chipovací nástroj 
jako je např. SuperVAG Flash. Diagnostika 
SuperVAG obsahuje data a funkce pro všech-
ny generace vozidel koncernu VW, včetně no-
vých modelů Škoda Kodiaq, Karoq a pod.

Co je možné?
Jednotlivé funkce lze rozdělit do několika částí:
• Přístrojový panel
• Osvětlení
• Motor 
• ... a celá řada ostatních možností

Přístrojový panel
Přístrojový panel si lze upravit k obrazu svému 
– zejména jeho display. Základní úpravou je ja-
zyk přístrojového panelu, kterým s vámi komu-
nikuje. Tím však jeho možnosti nekončí a my si 
můžeme vyvolat  jeho další nevšední funkce.
Mezi často žádané funkce patří například ak-
tivace protočení ručiček tachometru a otáč-
koměru po zapnutí zapalování, stejně jako je 
tomu u verzí s RS ve znaku.
Pro opravdové závodníky lze pak pomocí Su-
perVAGu nastavit počítadlo kol (laptimer) nebo 
zobrazení teploty oleje na displeji přístrojové-
ho panelu. Pro ostatní běžné řidiče pak napří-

Tentokrát téma trochu odlehčíme a podíváme se, co může diagnostika nabídnout přímo zákazníkovi, jak jed-
noduše vylepšit vozidlo pár kliknutím myší. Nebudeme montovat nárazníky, přítlačná křídla ani podsvícení po 
vzoru Rychle a zběsile, ale zaměříme se na vše, co dokáže auto proměnit jen kliknutím v té správné diagnosti-
ce. Tedy co lze nastavit na svém vozidle nebo vozidle zákazníka pomocí diagnostických nástrojů.

Seriál technických informací, 18. díl
Jak vylepšit auto jen kliknutím  
v diagnostice

klad můžeme deaktivovat zvukové signalizace 
bezpečnostních pásů. Jejich signalizace na 
přístrojové desce samozřejmě zůstává aktivní.

Osvětlení
Nejvíce možností a zajímavých nastavení na-
bízí osvětlení vašeho vozidla. Na tuto oblast 
nastavení jsme se zaměřili a diagnostika Su-
perVAG vám přinese hned několik komfortních 
funkcí nastavení světel na jediný klik myši.
Nastavíte si tak rychle a jednoduše funkce Cor-
ner (přisvěcování do zatáček) u mlhových i po-
tkávacích světel, LeavingHome, CommingHo-
me pro pohodlné nastupování a vystupování  
z vozu ale i vyložené speciality.

Tak například aktivace zadních světel při den-
ním svícení, použití snížené intenzity blinkrů 
jako denní svícení (USA) nebo zhasnutí den-
ního svícení při aktivaci blinkru. Komu by ani 
tyto funkce nestačily, je možné své běžné 
žárovkové světla vyměnit za plně LED a po-

mocí SuperVAGu 
si je přizpůsobit 
do svého vozu. 
Tím se otevírají 
další možnosti 
jejich nastavení  
a aktivace např. 
jen části LED pro 
funkci koncové-
ho světla.

a další speciality
Existuje další řada částí vozidla, které si lze 
přizpůsobit k obrazu svému:
Nastavte si zamykání vozu podle sebe. Na-
příklad potvrzení houkačkou nebo blinkry 
že došlo k uzamčení vozu, automatické za-
mykání vozu nad 15 km/hod a podobné ma-
ličkosti.  Je možné také nastavit komfortní 
otevírání/zavírání zavazadlového prostoru. 
Pomocí diagnostiky a její komfortní funkce 
si snadno aktivujete zavírání kufru pomocí 
tlačítka dálkového ovladače klíčů. Často žá-
danou úpravou je také Deaktivace funkce 
Start/Stop. Tuto funkci je samozřejmě mož-
né manuálně deaktivovat při každém na-
startování motoru vypínačem z místa řidiče. 
Pokud je tento pravidelný rituál obtěžující, 
lze funkci permanentně vypnout v řídicí jed-
notce sběrnice CAN (gateway). Jednoduše 
stačí v SuperVAGu použít komfortní funkcí 
„Deaktivace Start/Stop“, stejně jako Start/
Stop v případě potřeby opět zapnout (Akti-
vovat Start/Stop).

a v neposlední řadě motor
Na motoru, lze bez dalších mechanických 
úprav, provést úprava výkonu motoru pomo-
cí změny software v řídicí jednotce motoru.  
K této změně je nutný nástroj pro čtení a zá-
pis SW a vlastní úpravu obsahu paměti. Jak 
již bylo zmíněno, jde např. o nástroj Super-
VAG Flash a navazující služby společnosti  
HR Carsoft, kdy na základě vyčteného obsa-
hu paměti ve vaší řídicí jednotce bude obsah 
upraven a tuto úpravu je možné opět zapsat 
zpět do řídicí jednotky. 

Ukázali jsme si jen některé z možných nasta-
vení, které mohou zpříjemnit používání vozu. 
Tento seznam však není úplný a dále se rozši-
řuje. Spolu se vznikem nových modelů v kon-
cernu přibývá i množství a možnosti nových ří-
dicích jednotek. Spolu s novými daty pro tyto 
jednotky tak vyvíjíme i nové komfortní funk-
ce, diky kterým je nastavení řídicí jednotky  
v SuperVAGu hračkou.
Na praktické postupy a ukázky vybraných 
nastavení z tohoto článku se podíváme v dal-
ší části našeho seriálu nebo je naleznete na 
našem Youtube kanálu (HR CARSOFT BRNO).

Příklad aktivace dodatečné funkce  
– například funkce CORNER
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MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.cz

Jezděte lépe s palivovými fi ltry 
MANN-FILTER

Víko fi ltru se závitem

 Přesně vylisovaný pevný základ pro těsnění 

 Usazené těsnění pro zajištění optimální těsnosti

 Mechanická a dynamická stabilita díky ideálnímu designu 
šroubovacího uzávěru

 Optimální povrchová úprava pro maximální ochranu proti korozi

 Filtrované palivo hermeticky utěsněno

 By-pass zabraňuje znečištění paliva

 Spolehlivé v extrémně nízkých i vysokých teplotách

 Odolné vůči běžně dostupným palivům

Vnitřní těsnění

 Optimální povrchová úprava pro maximální odolnost proti 
korozi 

 Vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti pulzaci

 Maximální provozní spolehlivost

Vnější obal (tzv. konzerva)

 Chybějící těsnění

 Nedostatečná těsnost

 Možné uvolnění fi ltru a následná ztráta paliva – nebezpečí požáru

Vnější těsnění

 Nevhodně tvarovaná základna těsnění

 Možná ztráta těsnosti

 Nedostatčná stabilita může způsobit roztržení krytu s rizikem 
masivního úniku paliva - nebezpeční požáru 

 Koroze v důsledku nedostatečné povrchové úpravy

Víko fi ltru se závitem

 Absence těsnění

 Netěsnost fi ltru

 Nedostatečná ochrana palivové soustavy vedoucí k jejímu 
poškození

Vnitřní těsnění

 Bez ochrany proti korozi

 Filtr nedostatečně stabilizován z důvodu absence vnitřní 
dutinky

 Špatná fi ltrace díky nižší kvalitě fi ltračních médií 

 Neodpovídá současným požadavkům výrobců automobilů 
na moderní systémy vstřikování paliva z důvodu nedostatečné 
fi ltrační účinnosti

 Nedostatečná ochrana proti opotřebení pro systém vstřikování 
paliva

 Nerovné a šikmé sklady vedou ke zvýšení tlakové ztráty 
a snižují životnost palivové soustavy

Vložka

 Vložka může být nedostatečně fi xována, neboť neexistuje 
radiální vedení, tím může dojít k  nedostatečné fi ltraci paliva

Fixace vložky

 Bez povrchové ochrany, což má za následek korozi

 Možné poškození vnějšího obalu v důsledku nekvalitního 
materiálu nebo jeho nedostatečné tloušťky

 Závažný únik paliva z důvodu poškození obalu – nebezpečí 
požáru

Vnější obal (tzv. konzerva)

Ochranný kryt

 Zabraňuje znečištění fi ltru během přepravy a skladování  Ochranný kryt není často  součástí dodávky 

 Může nastat znečištění fi ltru

 Možné poškození palivové soustavy

Ochranný kryt

MANN-FILTER v OE kvalitě Filtr nízké kvality 

 Sada kompletních těsnění potřebných pro výměnu fi ltru

 Zajištění dokonalé těsnosti

 Spolehlivé při extrémně nízkých i vysokých teplotách

Vnější těsnění

 Nerezavějící víčko

 Vnitřní dutinka s vysokou stabilitou poskytuje velkou mechanickou 
odolnost

 Velmi jemné fi ltrační médium MULTIGRADE F s maximální účinností 
zajišťuje ochranu proti opotřebení palivové soustavy

 Splňuje náročné požadavky výrobců automobilů pro moderní 
palivové vstřikovací systémy

 Dlouhá živostnost díky pravidelně hvězdicově skládanému  
fi ltračnímu médiu

 Speciální impregnace zajišťující rovnoměrné rozložení skladů 

Vložka

 Axiální a radiální vedení zabraňuje pohybu fi ltrační vložky a tím 
úniku paliva mezi fi ltračním elementem a závitem

Fixace vložky

999922776_palivové_filtry_CZ_70x49,5.indd   1 26.07.13   14:58
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Dvouhmotový 
setrvačník Valeo

Společnost Valeo je jedním z předních vý-
robců spojek a hraje důležitou roli ve vývoji 
a rozvoji těchto komponentů, které výrobcům 
automobilů umožňují používat kompaktní 
přeplňované motory, jenž však mají vyšší 
výkon i krouticí moment. V závislosti na typu 
převodovky a výkonnosti motoru jsou vozidla 
vybavena různými, někdy velmi kompliko-
vanými, konstrukcemi dvouhmotových se-
trvačníků. Společnost Valeo vyvíjí všechny 
typy konstrukcí. Počínaje základními modely 
vybavenými jednoduchými obloukovými pru-
žinami až po velmi složité tlumiče pro hybridní 
vozidla Mercedes.
V motorech generujících krouticí moment až 
400 Nm, který je kombinován běžně s pěti-
stupňovými a šestistupňovými převodovka-
mi (2 až 3 hřídele), jsou torzní kmity klikové 
hřídele tlumeny nejjednodušší konstrukcí 
tlumičů, což jsou obloukové pružiny. Ně-
kdy je pro podporu tlumení v nízkých 
otáčkách motoru tato konstrukce vyba-
vena také elastickým třecím prstencem. 
Tato základní konstrukce dvouhmotové-
ho setrvačníku může být pro zatlumení 

torzních kmitů v hnacím ústrojí nahrazena 
opravárenskou sadou s pevným setrvační-

kem a speciální konstrukcí spojkové lamely. 
Výkonnější motory s vyšším krouticím momen-
tem (až 500 Nm) kombinované s převodovka-
mi se 3-4 hřídelemi ale vyžadují vyšší úroveň 
tlumení vibrací. V těchto případech se pro 
podporu tlumení vibrací u nízkootáčkových 
motorů k dvouhmotovému setrvačníku přidá-
vá další zařízení – vinuté pružiny na přírubě se-
trvačníku, které přenášejí krouticí moment na 

sekundární setrvačník. Ale to stále nestačí. Vý-
voj hybridních motorů, zvláště u vozidel s po-
honem zadních kol, si vynutil další vývoj složité 
konstrukce, kterou mají dvouhmotové setrvač-
níky již řadu let. U nejvýkonnějších hybridních 
modelů, jako je Mercedes Benz E-Class 300 
Blue Tech (750 Nm), dodává společnost Va-
leo do prvovýbavy novou technologii tlumičů. 
Mechanismus je postaven na bázi klasických 
dvojitých obloukových pružin a má speciální 
konstrukci příruby, která umožňuje doplnění  
o přídavné vinuté pružiny. Speciální konstruk-
ce tohoto tlumiče s dlouhou dráhou a s ná-
zvem Long Travel Damper (LTD) je vybavena 
9 sadami dvojitých vysoce výkonných pružin 
zajišťujících optimální výkon hnacího ústrojí  
a je nejúčinnějším zařízením pro tlumení torz-
ních kmitů především u motorů generujících 
krouticí moment vyšší než 500 Nm.
V moderních technologiích motorů se dvou-
hmotový setrvačník stal nezbytným kom-
ponentem hnacího ústrojí nejen pro vozidla  
s manuální převodovkou. Vzhledem k tomu, 
že počet vozidel vybavených dvouhmotovými 
setrvačníky neustále stoupá, stává se mimo-
řádně aktuální poptávka po produktech pro 
aftermarket v kvalitě pro prvovýrobu.

Dvouhmotový setrvačník je jedním 
z hlavních komponentů, které na-
pomohly vývoji moderních pohon-
ných systémů. Jeho rychlý vývoj, 
který započal v polovině 80. let  
a byl označován jako nová éra, zahr-
noval nejprve manuální převodovky  
a dnes se používá i pro jiné typy po-
honů – včetně převodovek s dvojitou 
spojkou a automatických převodo-
vek. V nabídce Auto Kelly naleznete 
široký výběr tohoto sortimentu.

TECHNICKÉ INFORMACE
OSOBNÍ AUTOMOBILY

Konstrukce dvouhmotového  
setrvačníku s vnitřním tlumičem na přírubě

Díky svým zkušenostem je společnost 
Valeo jedním z hlavních dodavatelů tech-
nologie dvouhmotových setrvačníků jak 
do prvovýroby, tak pro aftermarket. Při 
každodenní práci v autoservisu tedy vol-
te stejně jako výrobci vozidel a důvěřujte 
odborníkům. 

výběr z nabídky dvouhmotových setrvačníků valeo:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa BeZ 
DPH

SP 837397 Spojková sada s dvouhmotovým setrvačníkem VALEO Škoda Octavia II 2.0 TDI 15 732 Kč

SP 837321 Spojková sada s dvouhmotovým setrvačníkem VALEO VW Transporter 2.5 TDI 21 991 Kč

SP 837304 Spojková sada s dvouhmotovým setrvačníkem VALEO VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra 1.9 TDI 16 181 Kč

SP 836161 Dvouhmotový setrvačník VALEO Peugeot 307 2.0 HDI 15 080 Kč

SP 836047 Dvouhmotový setrvačník VALEO Citroen C4 1.6 HDI 13 450 Kč

… a dalších téměř 200 položek na www.autokelly.cz

Buďte na špičce s technologií Gates Micro-V® a zajistěte pro motory svých 
zákazníků start z první řady. K dispozici ve 4 různých typech řemenů: Micro-V®, 
Stretch Fit®, Stop&Start a Unique Fit. Díky integrované OE technologii v materiálu, 
kordech a drážkách představuje Micro-V® první volbu mezi náhradními díly v 
kvalitě originálního vybavení.

NA ŠPIČCE V KVALITĚ 
ORIGINÁLNÍHO VYBAVENÍ

© Gates Corporation 2017 - Všechna práva vyhrazena.

WWW.GATESTECHZONE.COM

GATES MICRO-V® 
STANDARD ORIGINÁLNÍHO VYBAVENÍ VE 
VÍCENÁSOBNÝCH KLÍNOVÝCH ŘEMENECH
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PŘEHLED SORTIMENTU
OSOBNÍ AUTOMOBILY
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Opravné sady náboje  
kola FAG SmartSET
Dlouhá životnost, vysoká spolehlivost a bezúdržbový provoz jsou klíčovými požadavky kladenými na ložiska kol. 
Pro splnění těchto požadavků nabízí FAG inovaci ve formě opravné sady pro náboje kola. Tato sada je ideálním 
kompromisem mezi výměnou kompletních nábojů a cenově výhodnější opravou samostatných dílů. 

SORTIMENT
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

výběr z nabídky sortimentu Fag smartset:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa BeZ 
DPH

FG 723700110 Sada ložisek kol SmartSET FAG BPW 1 826 Kč

FG 723700510 Sada ložisek kol SmartSET FAG BPW 2 726 Kč

FG 723700610 Sada ložisek kol SmartSET FAG MB Actros/Arocs/Atego/Axor 3 128 Kč

FG 723700810 Sada ložisek kol SmartSET FAG RVI Magnum, MERITOR, SAF 1 968 Kč

FG 723701310 Sada ložisek kol SmartSET FAG MAN E2000/F2000/Bus 2 663 Kč

FG 723701410 Sada ložisek kol SmartSET FAG SCANIA 4/P/R/G/T 4 141 Kč

FG 723703610 Sada ložisek kol SmartSET FAG MB Actros/Axor/Bus 2 645 Kč

… a dalších xy položek na www.autokelly.cz

VýHODY FaG SmaRTSeT OPROTi STaNDaRDNÍm 
KUŽelÍKOVým lOŽiSKům
• Předmontovaná jednotka
• Namazání z výroby – mazání na dobu životnosti
• Správné umístění – při nastavování klopné vůle není potřebné otáčet kolem
• Podpora montáže na vnitřním kroužku díky prodlouženému kónickému otvoru
• Protiprachová ochrana
• Potah Durotect® B
• Posuvné uložení prostřednictvím modifikovaného vnitřního kroužku
• Včetně speciálních přípravků
• Dvojnásobná životnost

Opravná sada náboje kola obsahuje dvě 
předmontovaná kuželíková ložiska, která 
jsou po montáži vzájemně propojena pomo-
cí pojistného kroužku. Ložiska pro montáž 
do náboje kola jsou dodávána smontovaná 
a namazaná. FAG je s tímto produktem prv-
ním a jediným výrobcem dodávajícím řešení 
s opravnou sadou pro náboje kol dodávek!

Co je to FaG SmartSeT?
I když se v segmentu užitkových vozidel stále 
více objevují ložiskové jednotky – tzv. Units 
– je stále většina náprav užitkových vozidel 
a tahačů vybavena dvěma protilehlými jed-
notlivými standardními kuželíkovými ložisky. 
SmartSET firmy FAG je po inovativní Repair 
Insert Unit (RIU) další z výroby smontovanou, 
namazanou a ustavenou jednotkou ložis-
ka kola, která byl vyvinuta speciálně pro trh  
s náhradními díly. Dodává se z výrobního 

závodu s odpovídajícím typem tuku a přísluš-
ným množstvím tuku jako pár ložisek kola, 
tedy jako vnitřní a vnější jednotka. Opraváren-

ské řešení je doplněno o specifický lisovací 
přípravek a montážní návod ve formě nákre-
sů, které jsou přiloženy v každém balení.
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GaRaNCe OleJů PeTRONaS 
UrANIA s VIscgUArD™:
• Až o 90 % lépe zabraňují korozi dílů  

(dle normy CJ-4)
• Až o 64 % snižují množství sazí, které vedou 

k opotřebení vašeho motoru (dle normy CJ-4)
• Až o 50 % snižují množství uhlíkových usazenin 

v motoru (dle normy CJ-4)
• Až o 89 % drží stabilnější viskozitu oleje  

(dle normy CJ-4)

SORTIMENT
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

V nabídce Auto Kelly naleznete ucelenou řadu produktů značky PETRONAS URANIA Green. Tyto maziva pro 
nákladní vozidla jsou navržena tak, aby maximalizovala výkonnost vašeho vozového parku od nejnižších norem 
pro starší motory až po nejnovější motory splňující normu Euro 6.

PETroNAs Urania 
green – oleje pro 
nákladní vozy
Nákladní vozidla pracují za náročných pro-
vozních podmínek, jako je jízda na dlouhé 
trasy, opakované pracovní cykly, jízda s vel-
mi častými zastávkami, náročné jízdní pod-
mínky a výrazné zatížení. PETRONAS Urania 
s technologií ViscGuard ™ je schopen zvlád-
nout náročné podmínky a udržet schopnosti 
motoru bez ohledu na náklad nebo silnici.
Při provozu v náročných podmínkách dochází 
k nahromadění usazenin v motoru užitkového 
vozidla. Je to tichý zabiják vašeho vozu, který 
způsobí poruchu a vede k neplánovaným pro-
stojům zvyšujícím celkové náklady na provoz.
PETRONAS Urania s ViscGuard™ vytváří ro-
bustní olejový film, který účinně chrání před 
usazeninami motoru a zabraňuje abrazivní-
mu opotřebení a oxidaci, aby se udržovala 

C095 M000
Y050 K050

ARTWORK FILE - 22 APRIL 2013
PETRONAS LOGO
FULL CMYK COLOUR VERSION

C100 M000
Y050 K000

C000 M000
Y000 K090

výběr z nabídky olejů Petronas urania green:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa BeZ 
DPH

PS UR80015W40-20 Petronas Urania 800 – 20 Litrů 15W-40, API CF-4 1 965 Kč

PS UR3000E5W30-20 Petronas Urania 3000 E – 20 Litrů 5W-30, API CF, ACEA E4/E7 3 617 Kč

PS UR3000E10W40-20 Petronas Urania 3000 E – 20 Litrů 10W-40, API CI-4, ACEA E4/E7 2 791 Kč

PS UR3000E15W40-20 Petronas Urania 3000 E – 20 Litrů 15W-40, API CI-4, ACEA E7 2 244 Kč

PS UR5000E5W30-20 Petronas Urania 5000 E – 20 Litrů 5W-30, API CJ-4, ACEA E4/E6/E7/E9 3 691 Kč

PS UR5000E10W40-20 Petronas Urania 5000 E – 20 Litrů 10W-40, API CJ-4, ACEA E4/E6/E7/E9 3 483 Kč

PS UR5000E15W40-20 Petronas Urania 5000 E – 20 Litrů 15W-40, API CJ-4/SM, ACEA E7/E9 2 791 Kč

… a dalších 13 položek na www.autokelly.cz

5000 E

ViscGuard™
CONTROLS DEPOSITS BUILD-UP

5000 E

ViscGuard™
CONTROLS DEPOSITS BUILD-UP

optimální viskozita oleje pro delší životnost 
motoru. Oleje PETRONAS zajišťují splnění 
nejpřísnějších mezinárodních specifikací, 
všech ekologických norem EU, kompletní 
využití ve funkci motorového oleje, vyšší 
odolnost při mechanickém řezu a dále za-
braňuje vzniku kyselého odpadu. Umožňu-
je minimální spotřebu oleje i při velmi dlou-
hých intervalech výměny.

Tvorba usazenin v motoru při spalování nafty:
• Při nízkých teplotách způsobují těkavé 

oxidační látky kal, který vede k opotřebení 
motoru a ztrátě výkonu motoru

• Při vysokých teplotách způsobují 
usazeniny ze sazí abrazivní opotřebení, 
který vede ke ztrátě výkonu motoru

• Pří nízké kvalitě paliva, zejména 
obsahující síru, biodiesel, vodu nebo 
páru, vznikají kyselé sloučeniny, které 
způsobují korozivní opotřebení a vede 
ke ztrátě výkonu motoru



březen / 2018Info Auto Kelly66

Dakar 2018 byl výjimečný nejen svým 40. jubileem, ale tato nejtěžší dálková rally stá-
la před startem letošního ročníku na velmi nepříjemném rozcestí. Po nepovedených 
předchozích letech a doslova propadáku v roce 2017 celý svět očekával, jestli Dakar 
přežije anebo půjde strmě dolů až do propadliště dějin. Dnes již víme, že Dakar žije,  
a stále je to ta nejtěžší rally na světě a obrovská výzva pro všechny účastníky. 

OD ZÁVODU PODiVÍNů  
Ke SVĚTOVÉ SlÁVĚ
Když před 40 lety přišel s myšlenkou dálko-
vého závodu Afrikou Francouz Thierry Sabi-
ne, tak byl pro většinu motoristického světa 
spíše podivínem. Podobně se nahlíželo i na 
první účastníky tehdejšího závodu Rallye  
Paris – Dakar, kteří s  jen velmi málo uprave-
nými automobily a motocykly podnikli dálko-
vou soutěž se startem v Paříži, a s podstatnou 
částí závodu vedoucí saharskou Afrikou. Svět 
tehdy tuto akci zaznamenal spíše jako výpra-
vu motoristických podivínů a až ve druhém  
a třetím ročníku soutěž dostávala punc ně-
čeho výjimečného, čemuž se začala věnovat 
média nejen doma ve Francii, ale i ve světě. 
Rallye Paris – Dakar vstoupila do povědomí 
Čechoslováků koncem osmdesátých let, kdy 
se v  roce 1985 na její start postavily nejprve 
posádky s Československými kamiony LIAZ, 
které o rok později doplnila značka Tatra. 
Dakarem tehdy začalo v  Československu žít 
množství fanoušků motoristického sportu  
a pro nejednoho kluka s vylepeným plakátem 
závodní Tatry či LIAZu nad postelí byla jmé-
na jako Loprais nebo Moskal rovna hrdinům 
z velkofilmů nebo světovým hudebním hvěz-
dám. Dakarské závodění v  Československu, 
a později v České republice, doslova zdomác-
nělo a získalo velkou podporu veřejnosti, ale 

i sponzorů, díky nimž se každoročně na start 
této nejnáročnější rally světa vydává z české 
kotliny velké množství závodníků, a dnes již  
i závodnic, ve všech kategoriích.

DAkAr V krIZI
Po návratu z Dakaru 2017 ale mnozí závodníci 
neskrývali své rozčarování z  organizace to-
hoto závodu. Vadilo jim, že se již téměř zcela 
vytratil duch náročné, ale hlavně vytrvalostní 
soutěže, kde největší roli hraje nejen samotná 
rychlost v závodě, ale i chytrost s jakou se po-
sádky vyrovnají s těžkým terénem, a také odol-
nost, jež jim dovolí přečkat celých čtrnáct dnů 
v náročném závodě. Pořadatelé Dakaru, který 
byl z bezpečnostních důvodů před deseti lety 
nuceně přesunut z Afriky do Jižní Ameriky, ne-
dokázali závodníkům nabídnout dlouhé a ná-
ročné etapy ve volné krajině, a soutěž se stále 
více podobala klasické rally na rychlostních 
zkouškách s  minimem možností k  předjetí, 
kde jen občas závodníci zavítali do dunových 
polí, které dělají Dakar Dakarem. Přidejme si 
k  tomu, že poslední ročníky provázelo velmi 
složité politické vyjednávání se zeměmi Jižní 
Ameriky, kudy povede trať dalšího ročníku,  
a poslední hřebíček do pomyslné rakve po-
řadatelům Dakaru málem zasadilo počasí. 
V  lednovém termínu bývá tento kout svě-
ta pravidelně sužován klimatickým jevem 

El Niño, který do jinak vyprahlých oblastí 
přináší obrovské množství vody a ta úze-
mí promění v  jednu velkou a pořádně blá-
tivou kaluž. Pokud všechny tyto problémy 
sečteme dohromady, přidáme k  nim vel-
ké množství zrušených etap v roce 2016  
a 2017, bude nám už nespokojenost širokého 
pole závodníků jasná. Všichni tedy s napětím 
očekávali, jaký bude 40. Dakar ročníku 2018 
a týmy se netajily tím, že právě dle toho, jak 
dopadne tento ročník, se budou rozhodovat, 
zdali Dakar úplně neopustí. 

AfrIcA Eco rAcE koNkUrENcÍ 
DaKaRU? 
Adekvátní náhrada k  jihoamerické soutěži 
s názvem Dakar totiž v současné době není. 
Zatím není, ale velmi brzy by být mohla, pro-
tože do Afriky se v  trochu omezené podobě 
vytrvalostní rally po mírném uklidnění bezpeč-
nostní situace před lety vrátila. Vrátili ji sem 
bývalí účastníci slavné Rallye Paris – Dakar, 
kterými jsou několikanásobní vítězové a poz-
ději činovníci Dakaru Jean - Louis Schlesser,  
René Metge a Huber Auriol. Ti pořádají po-
někud skromnější dálkovou rally s  názvem 
Africa ECO Race, která startuje na jihu Francie  
a přes sever Afriky se dostane až do cíle v Da-
karu. Pohled na mapu závodu ale odhalí, že 
je to jen stín původní dakarské rally, protože 

Dakar je stále 
nejtěžší rally 

světa,  
Africa ECO race  

zatím na druhé koleji

REPORTÁŽ
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území střední Afriky s obávanými úseky na Sa-
haře a v poušti Ténéré jsou z větší části dnes 
organizátorům Africa ECO Race zapovězeny 
z politických a hlavně bezpečnostních důvo-
dů. V těchto odlehlých končinách není možné 
zajistit bezpečnost účastníkům soutěže před 
tlupami banditů, z nichž někteří bojují pod vlaj-
kou takzvaného islámského státu. I přes tato 
omezení ale Afrika ECO Race nabízí účastní-
kům zajímavou a pestrou trať vedoucí afric-
kými písky i kameny. Ten největší rozdíl mezi 
jihoamerickým Dakarem a Africa ECO Race 
ale nespočívá v trati soutěže, ale v mediálním 
pokrytí obou akcí. Zde se s  jihoamerickým  
Dakarem nemůže africká soutěž měřit. Me-
diální pokrytí má zásadní vliv na to, kde od-
startují ty největší týmy s  nejlepšími jezdci  
a nejlepší technikou, protože tyto velké týmy 
potřebují ty největší sponzory a ti potřebují 
být nejvíce vidět. To je dnes hlavní deviza ji-
hoamerického Dakaru, který se přes všechny 
své výhody v mediálním pokrytí dostal po loň-
ském ročníku na scestí. 

ZÁCHRaNa DaKaRU PŘišla Na 
POSleDNÍ CHVÍli
Sportovní vedení Dakaru v čele s bývalým špič-
kovým závodníkem jménem Marc Coma ve  
40. ročníku vsadilo vše na jednu kartu: „Musí-
me vrátit Dakaru punc nejnáročnější dálkové 
rally světa, ať to stojí, co to stojí“. Celkem tři jiho-
americké státy byly v roce 2018 na trase Daka-
ru. Nejvýraznější a nejpozitivnější změnou byl 
návrat Peru s obávanou pouští Atacama, kde 
jsou možná největší duny na světě dosahující 
výšek přes tisíc metrů. Následovala drsná část 
soutěže vedoucí Bolívií, kde se všichni museli 
potýkat zejména s  extrémními nadmořskými 
výškami a zimou. Závěr Dakaru obstarala těž-
ká trať v  tradiční Argentině. Hned po prvních 
dvou etapách účastníkům 40. Dakaru došlo, co 
pořadatelé mysleli tím, když říkali, že připravi-
li skutečně těžkou trať soutěže. Bez jakékoliv 
rozcvičky byli závodníci doslova vrženi do ob-
rovských dun a dunových polí, které potrápily 

množství favoritů a připravily peklo na zemi 
nejednomu z  nováčků. Neskutečné průjezdy 
dunami také zaplavily televizní obrazovky a jiná 
média po celém světě a to bylo přesně to, co 
bylo pro záchranu Dakaru třeba. Svět v tu chvíli 
věděl, že Dakar je zpět, je monstrózní, velkole-
pý, plný písku a bude žít dál. 

češi Na DaKaRU
České fanoušky během Dakaru samozřejmě 
nejvíce zajímalo, jak si povedou české týmy 
a závodníci ve všech kategoriích, kdy největší 
pozornost je z  historických důvodů upínána 
na kategorii kamionů. Tato kategorie je ale na 
druhou stranu v pojetí celého Dakaru trochu 
popelkou a není jí zdaleka přisuzována tako-
vá důležitost, jako například závod v katego-
rii automobilů a motorek. I zde ale Češi měli 
letos velmi slušné zastoupení. Na Dakar se již  
potřetí vypravil český soutěžní jezdec a účast-
ník mistrovství světa WRC Martin Prokop se 
speciálem Ford F 150 EVO, kterého na místě 
spolujezdce doplnil Jan Tománek. Dvojice 
Prokop – Tománek se do Dakaru zakousla 
hodně tvrdě a hned v úvodu soutěže muse-
la řešit několik technických problémů a také 
havárii, kdy jejich Ford šel takzvaně přes bou-
du, ale naštěstí dopadl zpět na kola a dvojice 
mohla pokračovat dál. Přes množství trápení 
na trati se Martinu Prokopovi nakonec poda-
řilo vyrovnat české historické maximum v sou-
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těži automobilů a dojet do cíle Dakaru 2018 
na celkovém 7. místě, což je obrovský úspěch 
s  přihlédnutím k  tomu, že Prokop nevyužívá 
zázemí žádného z továrních týmů a jede s au-
tem postaveným u něj v týmu v Jihlavě. S dru-
hým automobilem dojeli do cíle Dakaru 2018 
Tomáš Ouředníček s Davidem Křípalem, kte-
ří vyrazili do dun a kamení s Fordem Ranger 
z velkého týmu South Racing. Ouředníčkovo 
trápení na Dakaru 2018 ale začalo vlastně 
ještě před startem, kdy během plavby na lodi  
u jeho vozu explodovala baterie a auto málem 
shořelo. I další působení v  soutěži bylo sle-
dem větších či menších technických problémů  
a 33. místo v cíli bylo daleko za očekáváním, 
ale mnohem lepší než odstoupení ze soutěže, 
které měli Ouředníček s  Křípalem na dosah 
skoro v každé z etap. Boris Vaculík s Martinem 
Plechatým se třetím českým autem cíl Dakaru 
2018 neviděli. 

Početné zastoupení měly české barvy také 
v kategorii motocyklů a i mezi čtyřkolkami. Zde 
na sebe největší pozornost upoutaly přede-
vším dvě ženy, které usedly za řidítka silných 
strojů s cílem dokončit Dakar 2018. Byly jimi 
Gabriela Novotná na motocyklu a Olga Rouč-
ková na čtyřkolce, která se dostala až do cíle 
Dakaru a obsadila 26. místo. Stala se tak první 
Češkou, která Dakar dokončila a to při doslova 
pekelném 40. ročníku zaslouží dvojnásobný 
obdiv. Gabriela Novotná sice cíl Dakaru nevi-
děla, když musela ze závodu kvůli zranění od-
stoupit, přesto si i ona zaslouží uznání, protože 
podávala úctyhodný výkon nejen s přihlédnu-
tím k tomu, že je to žena. V kategorii motocy-
klů Česká republika bohužel hned na začátku 
přišla o dvě nejžhavější želízka v ohni, kterými 
byli Milan Engel a Ondřej Klymčiw, kteří oba 
skončili v nemocnici. Ondřej Klymčiw bohužel 
s vážným zraněním páteře, které mu zatím ne-
dovolilo nemocnici v Peru opustit. Jan Brabec 
při své premiéře dokázal Dakar dokončit na 
39. místě a stal se nejlepším z českých závod-
níků na motorce. David Pabiška dojel do cíle 
na 42. místě a současně oznámil ukončení zá-
vodnické kariéry. Do cíle Dakaru také úspěš-
ně dorazili na čtyřkolkách Josef Macháček na  
12. místě a Zdeněk Tůma na 15. 
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FaVORiZOVaNÉ čeSKÉ KamiONY
Velké naděje na Dakaru 2018 vkládala Česká 
republika hlavně do kategorie kamionů. Jak 
by také ne, když Češi dokázali na Dakaru mezi 
kamiony už několikrát zvítězit. Doba je ale jiná 
a silné tovární týmy mezi sebe jen tak někoho 
nepustí. Velké ambice měl jako obvykle Aleš 
Loprais, který s Tatrou vyhrál první etapu a byl 
chvíli ve vedení soutěže. Následně ale jeho 
soutěžní speciál potkaly technické problémy  
a musel hned v  úvodu odstoupit. Druhým 
adeptem na boje o čelní příčky byla Tatra Mar-
tina Kolomého z týmu Tatra Buggyra Racing, 
která ale také trpěla technickými problémy  
a hned ve třetí etapě bylo jasné, že Kolomý z boje  
o čelní příčky letos vypadává. Do cíle dorazila 
posádka Martin Kolomý, Jiří Stross, Rostislav 
Pilný jako 11. v pořadí. Hned za nimi dorazili do 
cíle týmoví kolegové s Tatrou ve složení Martin 
Šoltys, Josef Kalina a Josef Šikola. Pro Martina 
Šoltyse to byla premiéra na Dakaru, a proto 
zaslouží uznání za dokončení soutěže. Na Da-
kar z kanceláře vyrazila posádka s Tatrou 815 
ve složení Filip Škrobánek, Pavel Vrňák a Petr 
Lesák, kteří si chtěli hlavně jako velcí nadšenci 
motorsportu vyzkoušet, jaké to je zažít Dakar 
na vlastní kůži. Cíl soutěže bohužel neviděli, 
ale hlavně kvůli tomu, že džentlmensky přene-
chali svou zadní nápravu týmovému kolegovi 
Martinu Kolomému, který tak díky nim mohl 
soutěž dokončit. Nejlepší českou posádkou 
se stala trojice z  týmu Big Shock Racing ze 
Sedlčan, kterou vedl nejmladší závodník s ka-
mionem na Dakaru Martin Macík, podporova-
ný Michalem Mrkvou a Františkem Tomáškem. 
Macík do Dakaru vyrazil se speciálem LIAZ, 
který je vyvíjený u nich doma v týmu v Sedl-
čanech a který má parametry auta, jenž může 
uspět v top 3 na Dakaru. To se letos Macíkovi  
i málem podařilo, kdy několik etap strávil prá-
vě na třetím místě, ale technická závada jej po-
slala zpět do hloubi pole, z něhož se ale doká-
zal stíhací jízdou vrátit až na skvělé páté místo. 

JaK DOPaDl DaKaR CelKOVĚ? 
Letošní Dakar všichni účastníci považovali do-
slova za očistec na zemi. Trať byla nádherná 
a neskutečně těžká. Zkušení závodníci tvrdí, 

že tak obrovské duny s tak složitou tratí nikdy 
nezažili ani v Africe. Mnoho favoritů si na letoš-
ním Dakaru doslova vylámalo zuby a cíl sou-
těže neviděli. Všichni se ale shodují v tom, že 
takový má Dakar být. V kategorii automobilů 
se podařilo zvítězit posádce Carlos Sainz – Lu-
cas Cruz s Peugeotem 3008 DKR, kteří sice 
patřili mezi členy největšího týmu Peugeot, 
ale před startem soutěže nebyli označováni za 
ty s největší šancí na vítězství. Kategorii moto-
cyklů ovládl Rakušan Mathias Walkner s KTM  
a mezi čtyřkolkáři zvítězil Chilan Ignacio Casale. 
Vítězství kategorii kamionů si nenechala vzít 
posádka ruského Kamazu Eduard Nikolaev, 
Evgeny Yakovlev a Vladimir Rybakov. 

čeCH ZÁŘil Na aFRiCa eCO RaCe 
Tomáš Tomeček je zkušeným závodníkem, 
který závodil na rally Dakar ještě v době, kdy 
se konala v  Africe a na svém kontě má za 
více než dvacet let na tomto závodě mnoho 
úspěchů. Tomeček z Afriky neodešel závodit 
do Jižní Ameriky a zůstal jako jeden z mála 
věrný černému kontinentu. Věrný také zů-
stal značce Tatra, s  níž je spojený doslova 
pupeční šňůrou, a jako jediný dosud závodí 
s Tatrou, která má originální podvozek a hlav-
ně motor, což u ostatních Tatrováckých týmů 
na Dakaru neplatí. Tomeček letos vyrazil na 
Africa ECO Race se svou 100% Tatrou s cílem 
hlavně soutěž dokončit, protože se jako vů-

bec první v historii posadil do kabiny kamio-
nu na dálkové rally sám. Čtete dobře, celých 
6 500 kilometrů těžké rally vedoucí pískem 
a kameny africké rally si Tomeček naložil 
sám na sebe a s desetitunovým kamionem 
se vydal vstříc dobrodružství. Jeho nápad 
byl mnohými označován jako neuváženost, 
protože si nikdo nedokázal představit, jak by 
například v poušti vyhrabával kamion z dun 
anebo sám prováděl větší opravu. Tomeček 
ale vše i s notnou dávkou štěstí zvládl a do 
cíle Africa ECO Race v senegalském Dakaru 
dorazil. Podařilo se mu nejen soutěž tímto 
unikátním způsobem dokončit, ale dokázal 
v kategorii kamionů obsadit dokonce druhé 
místo, a to zaslouží uznání. Česká stopa na 
Africa ECO Race byla letos opravdu hlubo-
ká. Pravdou zůstává fakt, že i přes nadšení 

organizátorů této klasické africké soutěže 
zůstává Africa ECO Race ve stínu jihoameric-
kého Dakaru. Je to vidět nejen na mediálním 
pokrytí, ale i na zájmu fanoušků a ostatně  
i na zájmu účastnících se týmů. Nijak tím není 
sníženo odhodlání závodníků v Africa ECO 
Race, jejich um a odhodlání. V  porovnání 
s Dakarem se ale momentálně jedná o dru-
hou ligu po všech stránkách. V letošním roce 
tomu navíc pomohl jednoznačný úspěch Da-
karu v jižní Americe, který jasně ukázal, která 
rally je aktuálně tou nejtěžší na světě. 
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SPOLÉHEJTE NA NEJLEPŠÍ 
SOUČÁSTI PRO SVOU BEZPEČNOST
Ferodo uvádí na trh vysoce kvalitní řadu indikátorů opotřebení vyrobených v EU, pro použití u nákladních 
vozidel, které upozorní uživatele, že je potřeba vyměnit brzdové destičky a brzdová obložení.
 Pokrytí více než 90 % vozového parku pro Evropu, Středního východu a Afriky
 Vysoce kvalitní materiály
 Snímač z kvalitních materiálů Vespel SP1
 Sady obsahují veškeré příslušenství, stejně jako u součástí pro OE
 Nejlepší brzdný výkon za všech podmínek 
 Specializované reference v kombinaci s destičkami i obloženími

REFERENCE VYHRAZENÉ PRO VŠECHNY TYPY POUŽITÍ

Poznámka: při výměně brzdových destiček a obložení je nutné vždy zkontrolovat všechny brzdové indikátory.

TŘECÍ  
MATERIÁL

SNÍMAČE 
OPOTŘEBENÍ
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Proč stojí  
za to zvolit  
stěrače SWF?

Značka SWF je německým lídrem ve výrobě stěračů a kompletních stěra-
čových systémů pro segment komerčních vozidel. Společnost, která byla 
založena v roce 1922, vyrábí na svých výrobních linkách a dodává do pr-
vovýbavy jak stěrače s nejlepší kvalitou, tak další komponenty stíracích 
systémů, včetně spojek, ramínek a motorků pro pohon stěračů.

SORTIMENT
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Centrum výzkumu a vývoje, které se nachází 
u výrobního závodu v Bietigheimu (Baden-
sko-Württembersko), neustále zavádí inova-
ce, a to jak na zlepšení výrobního procesu, 
tak pro nové komponenty stíracích systémů. 
Stírací lišty jsou kritickým komponentem ce-
lého stíracího systému, proto společnost SWF 
dodává stírací lišty s pryží typu Duotec, které 
se skládají ze dvou různých pryžových směsí 
– syntetických a přírodních. Tato kombinace 
umožňuje zajistit plynulejší a tišší stírací vý-
kon, optimální čištění čelního skla za jakých-
koliv povětrnostních podmínek a delší život-
nost výrobků. A navíc revoluční senzor SWF 
automaticky indikuje stupeň opotřebení. Sní-
mač začíná svoji životnost ve stejnou dobu, 
jako břit stírací lišty (při montáži) a je vystaven 
stejným faktorům (teplota, povětrnostní vlivy 
a ultrafialové záření). Na základě svých obrov-
ských zkušeností a vedoucího postavení jako 
dodavatel do prvovýbavy využívá společnost 
SWF přesně stejné technologie z prvovýbavy 

také pro dávky produktů na trh s náhradními 
díly. Nejlepším příkladem jsou kovová tělesa 
stěračů (což je standardem pro prvovýbavu) 
a technologie pryže Duotec. Je třeba mít 
na paměti, že stěrače jsou používány nejen  
k odstranění vody z čelního skla, ale také pro 
čištění jeho povrchu. Proto je jednou z nejdů-
ležitějších částí stěrače integrovaný systém 
ostřikovačů. Stěrače SWF pro trh s náhrad-
ními díly používají přesně stejné ostřikovače 
s integrovanými tryskami, jaké používá pro 
prvovýbavu. Díky několika sadám adaptérů 
garantuje SWF plné pokrytí trhu pro nákladní 
automobily, autobusy a další užitková vozidla. 
Osmnáct objednacích čísel (včetně tří sad) vy-
tváří celou řadu s výhodami stejných dílů jako 
pro prvovýbavu.
Na rozdíl od všeobecného povědomí jsou 
stěrače komplikovanými komponenty s  mi-
mořádně pokročilou technologií. Stírací prvky 
hrají důležitou roli při zvyšování pohodlí a bez-
pečnosti řidiče. 

výběr z nabídky sortimentu sWF stěračů:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa BeZ 
DPH

SWF 132601 Stěrače SWF TRUCK sada 600+600 mm DAF LF, RENAULT Midlum, VOLVO FL 360 Kč

SWF 132551 Stěrač SWF TRUCK 550 mm DAF XF105/XF95 229 Kč

SWF 132603 Stěrač SWF TRUCK 600 mm DAF CF, IVECO Daily, MAN F2000 245 Kč

SWF 132652 Stěrač SWF TRUCK 650 mm IVECO EuroCargo, MB Atego/Axor, VOLVO FH/FM 255 Kč

SWF 132703 Stěrač SWF TRUCK 700 mm MB Actros/Arocs, VOLVO FH 266 Kč

SWF 132704 Stěrač SWF TRUCK 700 mm MAN TG-, RVI Magnum/Premium, SCANIA P/R/G/T 295 Kč

SWF 132705 Stěrač SWF TRUCK 700 mm MB Actros/Arocs, SCANIA P/R/G/T, VOLVO FH 336 Kč

SWF 132801 Stěrač SWF TRUCK 800 mm IRISBUS, MAN Bus, NEOPLAN, SOLARIS 520 Kč

… a dalších 31 položek na www.autokelly.cz
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Truck linka: 844 148 148
e-mailové poptávky: truck@autokelly.cz

SORTIMENT
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

V současné době najdete v našem sortimentu nabídku originálních dílů, která na našem automobilovém trhu 
s nákladními vozidly pokrývá téměř celý vozový park. Dokážeme vám sehnat jakýkoliv originální díl na běžné ná-
kladní vozidlo jezdící na evropském trhu včetně originálního příslušenství za plně konkurenční ceny ve srovnání 
s cenami dealerů jednotlivých značek.

Máme originální díly  
a příslušenství pro všechny 
nákladní vozy na evropském trhu

Pokud nedohledáte díl dle OE kódu, kon-
taktujte naší TRUCK linku, kde vám naši 
obchodně–techničtí konzultanti ochotně po-
radí. Dokáží dohledat díl dle VIN kódu přes 
OE katalogy, sdělí vám cenu originálního dílu 
s  případnou alternativou aftermarketového 
dílu, který pokud není skladem, dokážeme 
zajistit ve většině případů do 72 hodin díky 
napojení na sklady evropských dodavatelů 
náhradních dílů pro nákladní vozidla. 
Pokud nastane případ, že se poptávaný 
díl nenachází ani v síti originálních značek, 
zjistí vám potenciální dostupnost. Truck 
linku můžete kontaktovat telefonicky nebo 
poptávku na díl zaslat přes e-mail. Naši ob-
chodně–techničtí konzultanti vám zároveň 
mohou zaslat technickou dokumentaci či 
výkresy z katalogů pro upřesnění požado-
vaného dílu. Přes tuto Truck linku si můžete 
zboží objednat i v případě, že zrovna nemá-
te přístup do našeho e-shopu.

v naší nabídce najdete oe díly a příslušenství pro nákladní vozy těchto značek: 

ZNačKa VOZU DobA DoDÁNÍ

AVIA 72 hodin

DAF 72 hodin

ISUZU 5 dní

IVECO 48 hodin

MAN 72 hodin

MERCEDES-BENZ 48 hodin

MULTICAR 72 hodin

NISSAN 72 hodin

RENAULT TRUCKS 72 hodin

SCANIA 96 hodin

TATRA 72 hodin

VOLVO 72 hodin

mailto:truck@autokelly.cz
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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
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Novinky a rozšíření 
v sortimentu náhradních 
dílů pro motocykly

Mezi hlavní novinku patří velmi žádané ole-
jové a vzduchové filtry značky Hiflo. V sor-
timentu tohoto výrobce naleznete téměř 
všechny typy olejových filtrů, většinu vzdu-
chových filtrů pro japonské motocykly, mo-

tocykly BMW a molitanové vzduchové filtry 
na motokros. Důkazem nejvyšších standar-
dů výroby je jejich dodávání do prvovýroby.
Nyní v sortimentu náhradních dílů pro moto-
cykly nabízíme již více než 24 000 položek, 

které pokrývají široké spektrum typových 
a univerzálních náhradních dílů, doplňků  
a příslušenství. V průběhu letní sezóny oče-
kávejte další rozšíření zejména v oblasti do-
plňků a příslušenství. 

Na začátku roku 2018 jsme opět rozšířili sortiment náhradních dílů pro motocykly, a tak v této sezóně nalez-
nete v naší nabídce již více než 800 nových položek.

NOVINKY
MOTOCYKLY

Baterie VARTA® Powersports jsou zkonstruovány tak, aby napájely pokročilé motocyklové systémy 
od elektronicky řízeného zážehu až po vstřikování paliva. Freshpack poskytuje přesné množství 
kyseliny a umožňuje snadné naplnění baterie, tak aby byla během chvilky připravena k použití. Řada 
Powersports poskytuje dostatečné množství energie pro vynikající výkon, který si můžete užívat 
dlouhá léta.

Více informací najdete na www.varta-automotive.com

Technologie, která rozbuší vaše srdce. 
Kdo se zasloužil o její úspěšný start ?

Více informací najdete na www.varta-automotive.com

It all starts with

aktuálně byla rozšířena nabídka v  těchto 
sortimentních skupinách:

• Olejové a vzduchové filtry HIFLO
• Zapalovací svíčky DENSO
• Baterie VARTA - AGM Performance
• Nové typy konvenčních baterií EXIDE
• Nové typy a směsi destiček BREMBO
• Nové typy a směsi destiček SBS
• Opravné sady brzd WRP
• Spojková a plynová lanka WRP
• Opravné sady karburátorů Tourmax
• Univerzální doplňky VICMA

TIP:
V této sezóně vám budeme každý měsíc nabízet prostřednictvím akčních letáků zajímavé slevy na vybraný sortiment.  Sledujte pozorně 
naše informační kanály nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.

výběr z nabídky náhradních dílů nových značek:

kÓD NÁZEV PŘÍKlaDY POUŽiTÍ BĚŽNÁ CeNa BeZ 
DPH

HF 303 olejový filtr HIFLO Yamaha YZF-R1 118 Kč 

HF A2707 vzduchový filtr HIFLO Kawasaki Z750 R 453 Kč 

DE U24ESR-N Zapalovací svíčka DENSO Suzuki DL 650 V-Strom 143 Kč 

MOTO WY-18-1005 Opravná sada brzdové pumpy Honda CRF 450 332 Kč 

MOTO 303A Řetězový zámek Univerzální 277 Kč 

MOTO 159AZ Trhací vypínač - modrý Univerzální 317 Kč 

… a dalších více než 24 000 položek naleznete na www.autokelly.cz
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Baterie VARTA® Powersports jsou zkonstruovány tak, aby napájely pokročilé motocyklové systémy 
od elektronicky řízeného zážehu až po vstřikování paliva. Freshpack poskytuje přesné množství 
kyseliny a umožňuje snadné naplnění baterie, tak aby byla během chvilky připravena k použití. Řada 
Powersports poskytuje dostatečné množství energie pro vynikající výkon, který si můžete užívat 
dlouhá léta.

Více informací najdete na www.varta-automotive.com

Technologie, která rozbuší vaše srdce. 
Kdo se zasloužil o její úspěšný start ?

Více informací najdete na www.varta-automotive.com

It all starts with
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PŘEHLED SORTIMENTU
MOTOCYKLY

Brzdové destičky a kotouče FERODO jsou 
konstruovány tak, aby poskytovaly vynikající brzdný 
výkon a kontrolu. To vám umožní zůstat v bezpečí, 
zatímco si užíváte vzácných okamžiků svobody.

Značka Ferodo je registrovaná ochranná známka společnosti Federal-Mogul LLC 
nebo jedné nebo více jejích dceřiných společností v jedné nebo více zemích. WWW.FERODOR ACING.COM

JEZDIT
BEZPEČNĚ

18-14274 FER ad Racing motorparts CZ v01.indd   1 23/01/18   09:37
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Vybavte své dílny hned několika praktickými novinkami. Oceníte jejich kvalitu a ušetříte díky nim nejen spous-
tu práce, ale i peněz.

Novinky v sortimentu  
garážového vybavení Starline

NOVINKY
GARÁŽOVÉ VYBAVENÍ

Poloautomatická vyvažovačka Starline
Jako žhavou novinku do sortimentu zařazujeme cenově dostupné vyvažovací zařízení 
GV ST030 s  elegantním designem nabízející ty nejpodstatnější a propracované funkce 
„dospělých“ vyvažovacích strojů. I přes příznivou cenu se stále jedná o plnohodnotného 
pomocníka například pro právě začínající pneuservisy nebo autoservisy, které postupně 
rozšiřují portfolio svých služeb.
Vyvažovačka je poloautomatická disponující 6 samostatnými vyvažovacími programy pro 
ocelová a ALU kola. Použít ji lze na kola s diskem o průměru 10-24“. Je vybavena dobře zře-
telným LED displejem. Ovládání vyvažovačky je velmi intuitivní a jednoduché, a proto se ho 
nemusí bát ani nezkušený uživatel.

Kód: GV ST030
Běžná cena bez DPH: 22 800 Kč

Pracovní leD svítilny Starline
LED svítilny se v poslední době stávají zcela nepostradatelnými pomocníky každého mechanika. Vzhledem k rozličným požadavkům na použití 
a rozměry rozšiřujeme naší nabídku o několik novinek.

GV STleDK6024 – skvěle padne do ruky a vyznačuje se vysokým výkonem i při zachování 
drobných rozměrů a dlouhou výdrží. Je vyrobena z kvalitního PVC a disponuje silnou 3 W COB 
diodou a Li-ion akumulátorem zabezpečujícím až 5 hodin provozu. Na zadní straně je sklopný 
hák pro zavěšení a dva silné magnety. Nabíjení probíhá po rozpojení svítilny, kdy spodní část 
obsahuje USB, a svítilnu tak lze vsunout a nabíjet v  jakémkoli běžném USB portu, např. PC, 
nabíječce na mobil apod.
Rozměry: 5×3,5×16 cm 
Váha: 140 g

Kód: GV STleDK6024
Běžná cena bez DPH: 429 Kč

GV STleDK1091 – kompaktní svítilna, lze ji použít i v těsnějších místech a díky chytře vymy-
šlenému výklopnému podstavci obsahujícím karabinu, hák i magnet ji lze postavit, zavěsit, 
nebo připnout magnetem téměř v jakékoliv poloze. K osvětlení slouží dvě silné COB diody 
(2 W+0,5 W).  Silný LI-ion akumulátor zabezpečuje provoz až 4 hodiny.
Rozměry: 6×3,4×13,5 cm
Hmotnost: 194 g

Kód: GV STleDK1091
Běžná cena bez DPH: 590 Kč

Poslední novinkou v tomto segmentu je GV leDK6043. Jedná se o klasickou pracovní sví-
tilnu, která je osazena hned 48 SMD diodami a vyniká vskutku intenzivním osvětlením. Je 
určena všem vyznavačům staré poctivé klasiky, kteří preferují jednoduchou a bytelnou pra-
covní lampu do zásuvky 230 V.
Je vybavena dostatečně dlouhým kabelem o délce 5 m a není tedy nutné lampu neustále 
přepojovat k nejbližší zásuvce. Lampu je možné zapnout/vypnout pomocí velmi dobře hma-
tatelného vypínače integrovaného v ergonomické gumové rukojeti.

Kód: GV leDK6043
Běžná cena bez DPH: 390 Kč



Info Auto Kelly 79březen / 2018

NOVINKY
GARÁŽOVÉ VYBAVENÍ

Rozšíření svářecího programu Starline
Stávající sortiment invertorových svářeček Starline se nyní rozrůstá o zcela novou MIG svářečku GV SVST003 (lidově „cé óčko“). Jedná se o sva-
řovací kombinovaný invertor IGBT pro MMA/MIG/MAG/TIG-lift svařování. Lze ho tedy používat jak pro běžné svařování obalovanou elektrodou, 
tak pro svařování v ochranné atmosféře. Jako doplněk lze zakoupit sadu pro TIG-lift sváření – pro občasné a základní sváření metodou netavící 
se elektrody (např. pro nerez ocel). Hlavní předností tohoto malého, 
lehkého, výkonného a velmi účinného invertoru je možnost volit mezi 
režimy MMA/MIG/TIG-LIFT, a tím tak svářečku používat pro svařování 
různorodých materiálů. Je velmi vhodná pro použití v autoservisech.
Velkou výhodou tohoto funkcemi nabitého invertoru je možnost 
plynulého nastavení svařovacího proudu a rychlosti podávání drátu 
buď automaticky nebo manuálně. Vnitřní elektronika disponuje pre-
cizním proudovým řízením, vysokou kvalitou zpracování a v nepo-
slední řadě vynikajícím výkonem a svařovacími vlastnostmi, jako je 
malý rozstřik, nebo skvělá adaptace na kolísající napětí ± 15 %, proto 
si dokáže poradit i s delším napájecím kabelem. Nastavení hodnot je 
vždy přehledně zobrazováno na 2 kvalitních LCD displejích.

Klíčové parametry:
MMA: 10-160A
MIG: 10-200A
TIG-lift: 10-200A
Hmotnost: 13 kg
Rozměry: 555×310×385 mm

Kód: GV SVST003
Běžná cena bez DPH: 9 000 Kč

Nábytek Starline
Decentní a ucelený design nového garážo-
vého nábytku Starline dodá každé dílně mo-
derně svěží a prestižní vzhled. Navíc ušetří 
spoustu času při hledání nářadí, které se do-
posud válelo všude možně po dílně. V kom-
binaci s policovými skříňkami na zem, šuplí-
kovými kabinety či pracovním stolem navíc 
získáváte novou, velmi užitečnou pracovní  
a přípravnou plochu s kvalitním povrchem. 
Na výběr je hned ze 13 nových položek, ze 
kterých lze sestavit libovolnou sestavu pad-
noucí na míru do vaší dílny.

moduly garážového nábytku starline:
kÓD NÁZEV BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

GV GNST100 Skříň policová široká, Starline 10 514 Kč 

GV GNST101 Skříň policová úzká, Starline 7 370 Kč 

GV GNST102 Skříňka policová na zem, Starline 3 783 Kč 

GV GNST103 Kabinet šuplíkový na zem, Starline – 5 šuplíků 6 367 Kč 

GV GNST104 Skříňka závěsná na zeď, Starline 3 320 Kč 

GV GNST105 Skříňka závěsná malá (výklopná dvířka), Starline 1 951 Kč 

GV GNST106 Skříňka závěsná malá (zašupovací dvířka), Starline 1 670 Kč 

GV GNST107 Stůl pracovní, Starline 5 971 Kč 

GV GNST108 Šuplík k pracovnímu stolu, Starline 906 Kč 

GV GNST109 Deska závěsná k pracovnímu stolu, Starline 1 721 Kč 

GV GNST110 Deska závěsná nad skříňku, Starline 872 Kč 

GV GNST111 Sloup oboustranný mezi závěsné desky, Starline 260 Kč 

GV GNST112 Sloup jednostranný k závěsným deskám, Starline 197 Kč 
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Novinky  
v nářadí Starline
Značka Starline je v sortimentu ručního, elektrického a AKU nářadí mezi profesionály dlouhodobě vnímána 
jako kvalitní a spolehlivá. Její nabídku proto neustále rozšiřujeme a představujme vám hned tři novinky.

aKU rázový utahovák Starline 18V s technologií bezuhlíkového motoru díky dokonale 
kompaktní a lehké konstrukci umožňuje použití i na místech s omezeným přístupem. 
Využívá kvalitní Li-ion baterie s dlouhou výdrží a je ergonomicky tvarován tak, aby s ním 
byla práce co nejpohodlnější. 

NOVINKY
GARÁŽOVÉ VYBAVENÍ

Pro nejlepší
opravárenský servis
Náhradní díly v kvalitě prvovýbavy, inovativní digitální produkty, globální 
partnerská síť, vynikající program školení a exkluzivní servisní koncept 
formují perfektní základy pro dlouhodobý úspěch a spokojené zákazníky. 
Navštivte stránky aftermarket.zf.com

   1 1/9/2018   4:32:36 PM

AKU nářAdí 

eleKtricKé nářAdí 

eleKtricKé nářAdí 

AkU bezuhlíkový rázový utahovák Starline 18V
• Technologie bezuhlíkového motoru
• Dokonale kompaktní a lehká konstrukce
• 2× 1.5Ah/Li-ion 18V baterie
• Volnoběžné otáčky: 0–2 400 ot./min
• Max. kroutící moment 300 Nm
• LED osvětlení pracovní plochy
• LED indikátor stavu nabití

Objednací kód: GV Hl-BlW01
Běžná cena bez DPH: 4 999 Kč

Vibrační bruska 260 W
• Výkonný motor 260 W a nízká hmotnost
• Oscilace až 12 000 kmitů za minutu
• Velikost brusné desky 90×187 mm
• Měkčené držadlo
• Aretační tlačítko

Objednací kód: GV Hl-OS013
Běžná cena bez DPH: 749 Kč

excentrická bruska 350 W
• Příkon: 350 W
• Volnoběžné otáčky: 0–13 000 ot./min.
• Počet kmitů: 9 000–24 000/min.
• Excentricita: 2 mm
• Brusný talíř: 125 mm

Objednací kód: Hl-RS010
Běžná cena bez DPH: 749 Kč
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Diagnostické  
přístroje a jejich 
příslušenství
Významnou novinkou pro letošní jaro je také zajímavé rozšíření nabídky ze sortimentu diagnostik v podo-
bě kompletního diagnostického sortimentu HELLA – GUTMANN. A na co se můžete těšit?

NOVINKY
GARÁŽOVÉ VYBAVENÍ

Kalibrace asistenčních systémů vozidel – CSC Tool

Jedná se o multiznačkové diagnostické pří-
stroje s uživatelským rozhraním plně lokalizo-
vaným do češtiny. Vybírat lze buď z klasické 

bezdrátové diagnostiky Mega macs PC spolu-
pracující s vaším notebookem, nebo lze vybrat 
z kompletních diagnostických sad Mega macs.  

Skládají se z komunikačního rozhraní a dílen-
ského tabletu, který je dále možné doplnit  
o nejrůznější příslušenství. 

Velmi aktuální novinkou, se kterou se poma-
lu začínají setkávat technici ve všech dílnách, 
je přítomnost asistenčních systémů na vozi-
dlech. Již dávno ovšem neplatí, že se jedná jen 
o výbavu luxusních vozidel vyšších tříd, se kte-
rými se v běžných servisech takřka nesetkáte. 
Z důvodu snahy o stále se zvyšující bezpeč-
nost vozidel se tyto systémy začaly rozšiřovat i 
do segmentu střední a nižší třídy vozidel. Není 
tedy nic neobvyklého setkat se s radarem či 
asistenčními kamerami na vozidlech, které 
k vám do dílny pravidelně jezdí.
Stejně tak jako jiné systémy, i tyto asistenční 
systémy je třeba po opravě některých částí 
vozidla zkalibrovat, resp. ustavit do základního 
nastavení tak, aby i nadále bezchybně plnily 
svou funkci. Důvodů ke kalibraci je velká řada 
– např. od opravy poškození předního nárazní-

ku přes běžnou výměnu čelního skla až po zá-
sahy do podvozku, po kterých je třeba seřídit 
geometrii (např. výměna čepů či silentbloků). 
Komfortním a výkonným řešením pro ka-

libraci jízdních asistentů je přístroj CSC 
Tool. Pomocí tohoto přístroje lze velmi po-
hodlně a rychle provádět veškerá potřeb-
ná nastavení.
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NOVINKY
GARÁŽOVÉ VYBAVENÍ

diagnostické přístroje Hella – gutmaN:
kÓD NÁZEV BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

DG HEMEGAMACSPC Hella Mega Macs PC + basic software 51 740 Kč

DG HE8PD010601-151 Hella Mega Macs 42 SE 67 340 Kč

DG HE8PD010601-571 Hella Mega Macs 77 181 740 Kč

kalibrace asistenčních systémů vozidel – CsC tool:
kÓD NÁZEV BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

DG HE8PD010601-911 Zařízení pro kalibraci jízdních asistentů 176 540 Kč

DG HE8PZ010611-191 Sada kalibračních panelů – 6 ks 72 540 Kč

regloskopy Hella: 
kÓD NÁZEV BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

DG HE8PA006796-071 Regloskop SEG Economy, zelený 11 934 Kč

DG HE8PA007732-311 Regloskop SEG IV DllX, zelený 28 340 Kč

DG HE8PA007732-401 Regloskop SEG V, zelený 90 740 Kč

Regloskopy
V podobě regloskopů řady SEG poskytuje 
společnost Hella Gutmann Solutions auto-
servisům výkonné a profesionální přístroje 
nejnovější generace. V závislosti na vari-
antě umožňují přístroje SEG rychle a snad-
no kontrolovat a seřizovat i nejmodernější 
systémy světlometů. Ne každý autoservis 
ale chce nebo musí využívat celou nabídku 
funkcí regloskopu. Přístroje řady SEG jsou 
proto k dispozici v různých provedeních. 
Každý si tak vybere verzi, která odpovídá 
jeho potřebám.
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NOVINKY
GARÁŽOVÉ VYBAVENÍ

Diesel testovací 
stolice meRliN
Pro všechny zájemce o testová-
ní vstřikovačů a vstřikovacích 
čerpadel přinášíme velmi zají-
mavou novinku v podobě testo-
vacích stolic britského výrobce 
MERLIN, které dokáží zaujmout 
nejen svým výkonem, ale i velmi 
atraktivní cenou.

Testovací stolice  
– vstřikovače
 

výběr z nabídky testovacích stolic merliN:
kÓD NÁZEV BĚŽNÁ CeNa BeZ DPH

ME S300-1 Jednoduchý tester vstřikovačů S300-1 36 000 Kč

ME MER12-20 Hostitelská stanice pro HK 1400, MER 12-20 448 500 Kč

ME S4000MK2 Tester vstřikovačů Common rail S4000MK2 600 000 Kč

ME S8000 Testovací stolice S8000 1 260 000 Kč

Na všech nabízených zařízeních lze velmi jed-
noduše v  automatickém módu ověřit správ-
nou funkčnost diesel vstřikovačů. Je možné 
vybírat ze sestavy pro měření vstřikovačů 
typu EUI/PD (Pumpe Düse) a EUP nebo stolic 
pro testování novějších systémů Common rail. 
Měřicí stolice umožňují změřit množství vstři-
kované dávky podle předepsaných hodnot 
při různém zatížení a průtok paliva do přepa-
du (backleak) u vstřikovačů Common rail. Sto-
lice zároveň změří elektrické veličiny, těsnost 
a otevírací tlak vstřikovače.
Všechny testovací stolice obsahují test plá-
ny, které je možné upravovat dle vlastních 
potřeb, nebo vytvářet nové. Neocenitelnou 
výhodou je volitelná možnost kódování vstři-
kovačů, kterou ocení opravdu každý.

Testovací stolice  
– čerpadla a vstřikovače
Další zajímavou novinkou je kombinované ře-
šení v podobě testovací stolice, která umož-
ňuje testování vstřikovačů i vstřikovacích 
čerpadel systému Common rail. Je vhodnou 
volbou pro každého, kdo se rozhodne pro 
testování kompletní řady komponentů vstři-
kovacího systému CR.



Info Auto Kelly 85březen / 2018

KOmPleTNÍ SORTimeNT VYBaVeNÍ aUTOSeRViSů 
a DÍleN Na WWW.aUTOKellY.CZ, SeKCe VYBaVeNÍ SeRViSů

VYBAVENÍ AUTOSERVISů

►	Ruční
►	Elektrické
►	Akumulátorové
►	Pneumatické
►	Zahrada

speciální nářadí a přípravky

►	Podvozek,	brzdy,	pohon	kol
►	Výfukové	potrubí
►	Rozvody
►	Videoskopy
►	Palivová	soustava
►	Motor	a	převodovka
►	Chladící	soustava
►	Karoserie

►	Zouvací	zařízení
►	Vyvažovací	zařízení
►	Huštění	a	tlak	pneu
►	Myčky	na	kola
►	Drobné	vybavení
►	TPMS

►	Pro	osobní	automobily
►	Pro	nákladní	vozy
►	Pro	motocykly
►	Pro	stavební	a	zemědělské	stroje
►	Osciloskopy
►	TPMS

►	Plničky	klimatizací
►	Příslušenství	pro	plnění	a	servis
►	Náplně	klimatizací
►	Desinfekce	klimatizace
►	Detekce	úniku	chladiva
►	Opravy

►	Pevné	zvedáky
►	Přenosné	zvedáky
►	Jeřáby
►	Speciální	zvedáky
►	Manipulátory
►	Podpěry,	nájezdy	a	příslušenství
►	Hydraulika

►	Geometrie
►	Nabíjecí	a	startovací	technika
►	Diesel	program
►	Regloskopy
►	Emisní	stanice
►	Testery	brzd	a	tlumičů
►	Videoskopy
►	Drobné	vybavení

►	Svářecí,	ohřívací	a	letovací	technika
►	Rovnání	karoserie
►	Práce	s	autokapalinami
►	Dílenský	nábytek	a	organizéry
►	Navíječe	(voda,	vzduch,	elektro)
►	Pracovní	lampy	a	svítidla
►	Chlazení,	větrání,	vytápění

►	Mycí	a	čisticí	chemie
►	Vysokotlaká	mycí	zařízení
►	Vysavače	a	extraktory
►	Mycí	stoly	a	ultrazvukové	myčky
►	Utírání	a	stírání
►	Sorbenty	a	úklidové	textilie

►	Pracovní	oděvy
►	Pracovní	rukavice
►	Pracovní	obuv
►	Ochrana	zraku	a	sluchu
►	Ochrana	dýchacích	cest
►	Hygiena	a	péče	o	ruce
►	Ochranné	povlaky
►	Pracovní	rohože,	podložky	a	povrchy
►	Dílenské	lékárničky

►	Autochemie
►	Řezivo,	brusivo,	vrtáky
►	Spojovací	materiál
►	Elektroinstalační	materiál
►	Lepící	a	izolační	pásky
►	Hadice,	těsnění,	průchodky

►	Technická	dokumentace
►	E-shop
►	Promo	vozy
►	Tréninkové	centrum
►	Systém	vzdělávání
►	Profi	Diesel	Centra
►	Servis	garážové	techniky

nářadí pneuservis a stlačený vzduch

klimatizace, chlazenídiagnostika zvedáky, manipulátory, hydraulika

vybavení dílnytestování, měření, nabíjení mytí a čištění

spotřební materiálochranné pracovní pomůcky a prostředky podpora

Vybavení autoservisů
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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 kvali-
tu, a sází proto na velké zkušenosti spo-
lečnosti FAG. Zvláště důležitá je pro ně 
dlouhá životnost a přesnost jimi instalo-
vaných dílů, protože ložiska kol jsou vý-
znamná z hlediska bezpečnosti. U FAG je 
kvalita na všech úrovních samozřejmostí: 
Materiál, vývoj, výroba a testy splňují nej-
vyšší nároky. FAG je kromě toho žádaným 
dodavatelem výrobců vozidel. I oni důvě-
řují vynikající kvalitě.

Řešení oprav od profesionálů 
pro profesionály
Inovace od FAG jsou směrodatné pro au-
tomobilový průmysl. Společnost FAG tak 
nevynalezla a nedala patentovat pouze 
kuličkovou brusku pro perfektní kuličky, 
nýbrž i válcovaný a nýtovaný nákružek. 
Ten zajišťuje, aby byla vůle v ložisku od 
začátku definovaná a přednastavená. Vý-
měna ložisek kol se díky tomu stala pro 
servisy jednodušší a bezpečnější. A pro-
tože FAG dbá na to, aby se každá oprava 
dala provést tak jednoduše, jak je to jen 
možné, balení FAG obsahují kromě ložiska 
kola i veškeré díly příslušenství, které jsou 
potřebné pro profesionálně provedenou 
opravu. Protože FAG přesně ví, jak oprava 
probíhá, jsou sady doplňovány o díly, kte-
ré jsou nutné k zajištění bezproblémové-

Ložiska kol FAG – spolehlivá kvalita

ho 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 
menšímu 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 po-
třebuje podporu, najde potřebné informa-
ce na servisním portálu REPXPERT.

Výhody ložisek kol od FAG
Zkušenosti
Inženýři FAG mají v celém odvětví vysokou 
prestiž a jsou garanty pro inovace, které 
stanovují celosvětově platné standardy, 
jako např. válcovaný a nýtovaný nákružek.

Dodavatel do prvovýbavy 
a kvalita Schaeffler
FAG spolupracuje s výrobci vozidel již při 
vývoji. Náhradní díly značky FAG mají stej-
nou kvalitu, jako díl zabudovaný výrob-
cem vozidla.

Orientace na praxi
Sada WheelSet FAG nebo WheelPro FAG 
obsahuje 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 ob-
sahuje více příslušenství, než předepisuje 
výrobce vozidla. O tom rozhodnou zkušení 
servisní specialisté FAG na základě svých 
odborných vědomostí a po důkladném še-
tření v servisu. Jde koneckonců o pomoc 
pro servisního profesionála.

Bezpečnost
Kvalita našich ložisek kol, jakož i k nim 
náležejících dílů příslušenství, představu-
je podstatný základ bezpečnostního kon-
ceptu značky FAG. Díky tomu, že šrouby, 
matice a veškeré další díly jsou vždy sla-
děné s ložiskem kola a vozidlem, je nutné 
vidět řešení pro opravu jako komplexní 
systém.

Prostřednictvím různých bezpečnostních 
systémů 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 případnému výpadku ložiska kola

Kdo tedy provede montáž ložiska kola podle 
návodu pro opravy FAG, může se cítit abso-
lutně bezpečně.

www.schaeffler-aftermarket.cz

FAG_WheelBeraing_PC_2017_210x297_CZ.indd   1 24.01.2018   14:10:27
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KDYŽ SE 
VÝKON

SETKÁVÁ S
PŘESNOSTÍ

Motoristické sporty jsou perfektním spojením rychlosti, síly a přesnosti.
Adrenalin. Technika a týmová spolupráce.

Síla a přesnost zároveň charakterizují dvě značky: NGK a NTK.
Když se síla NGK spojí s přesností NTK vybuchne nová ENERGIE!
Proto se světoví výrobci automobilů spoléhají
právě na výrobky NGK a NTK.

DVĚ ZNAČKY. JEDEN VÝROBCE.DVĚ ZNAČKY. JEDEN VÝROBCE.
ODBORNÍK V OBLASTI ZAPALOVÁNÍ 
A SENZORŮ.

NGK a NTK přesouvá zkušenosti 
ze závodních okruhů na silnice.
Objevte novou energii!

www.ngk.cz



březen / 2018Info Auto Kelly88

83 poboček 
v ČR
Město Adresa Telefon E-mail Otevírací doba

Centrála Auto Kelly

Praha 9 - Vysočany Ocelářská 16 840 808 808 autokelly@autokelly.cz

Centrální sklad s pobočkou

Praha Východ - Strančice Kunice 227, Hala DCC 323 607 144 vydej-cs@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

Pobočky Auto Kelly

1  Praha 4  K dolům 901/14 266 311 122 praha4@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

2  Praha 5 Mládí 824 251 625 540 praha5@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

3  Praha 9 - Vysočany Ocelářská 16 266 100 630 praha9@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

4  Praha 11  Kulhavého 669 271 750 872 praha11@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

5  Praha 6  Podbabská 81 233 320 693 praha6@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 

6  Praha 8  Pražská 238 284 688 760 praha8@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00 

7  Benešov Křižíkova 766 317 700 740 benesov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

8  Beroun (Počaply)   Plzeňská 67 311 514 846 beroun@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

9  Blansko Na Řadech 2 516 434 200 blansko@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

10  Brandýs n. L. Karla Lípy 1678 318 581 200 brandys@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00 

11  Brno - Slatina Řípská 1407/2B 548 213 707 brno@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

12  Brno - Lesná Loosova 1C 548 210 939 brnosever@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

13  Bruntál Zeyerova 2032/14A 554 718 440 bruntal@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

14  Česká Lípa Žitavská 3112 487 522 574 ceskalipa@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

15  České Budějovice České Vrbné 2392 387 420 372 budejovice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

16  Český Krumlov Budějovická 179 380 731 430 krumlov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

17  Děčín Ústecká 860 412 516 415 decin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

18  Domažlice Masarykova 415 379 482 828 domazlice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

19  Frýdek - Místek Ostravská 264 – Sviadnov 558 639 872 frydek-mistek@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

20  Havířov Těšínská 1/992 596 410 660 havirov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

21  Havlíčkův Brod Humpolecká 1576 569 444 999 havlbrod@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

22  Hodonín Velkomoravská 83 518 323 393 hodonin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

23  Hradec Králové Jana Masaryka 1920/27 495 530 520 hradec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00

24  Hranice  Nádražní 399 581 602 614 hranice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00   So 8.00–12.00

25  Cheb Truhlářská 14 354 595 770 cheb@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00       So 8.00–13.00

26  Chomutov Obchodní zóna 268 - Otvice 474 699 370 chomutov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

27  Jablonec n. Nisou Palackého 3520 483 306 306 jablonec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

28  Jičín Holín 66 493 539 569 jicin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

29  Jihlava Kainarova 4496 567 210 106 jihlava@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

30  Jindřichův Hradec Jarošovská 753/II 384 364 220 jindrichuvhradec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

31  Karlovy Vary Dolní Kamenná 1027/9 353 228 999 kv@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–20.00 Ne 8.00–20.00

32  Kladno Železničářů 2450 312 525 719 kladno@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

33  Klatovy Tyršova 45 376 323 510 klatovy@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

DISTRIBUČNÍ SÍť

V NOVÉM

NOVá

Karlovy Vary

Plzeň

Ústí n. 
Labem

České Budějovice

Liberec

Pardubice

Jihlava

Olomouc

Zlín
Brno

Ostrava

Hradec KrálovéPraha
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34  Kolín Havlíčkova 863 321 621 132 kolin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

35  Kunice Kunice 227, Hala DCC 323 607 144 kunice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

36  Liberec Dr. Milady Horákové 119/103 485 130 860 liberec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

37  Litoměřice Na Vinici 948/13 416 533 732 litomerice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00    

38  Louny Rybalkova 2952 415 655 555 louny@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00    

39  Mariánské lázně Chebská 602/20 354 426 127 mlazne@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

40  Mělník Mladoboleslavská 3561 315 601 901 melnik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

41  Milevsko Čs. Legií 65 384 389 185 milevsko@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00 So 8.00–11.00

42  Mladá Boleslav Průmyslová 862 326 736 111 boleslav@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

42  Most Velebudická 1247 476 100 771 most@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

44  Náchod Běloveská 944 491 453 333 nachod@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So: 8.00–12.00

45  Nepomuk Kozlovická 538 371 596 426 nepomuk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So: 8.00–12.00

46  Nový Jičín Hřbitovní 3 556 720 659 novyjicin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So: 8.00–13.00

47  Nymburk Boleslavská třída 287 325 538 088 nymburk@autokelly.cz Po–Pá: 8.00–18.00 So 8.00–13.00

48  Olomouc Kafkova 1227/6 585 202 277 olomouc@autokelly.cz Po–Pá 8.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

49  Opava Těšínská 1028/37 553 652 822 opava@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

50  Ostrava Výškovická 3123/46 596 781 406 ostrava@autokelly.cz Po–Pá 7.00–20.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

51  Pardubice Pražská 875 466 335 100 pardubice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–13.00 Ne 8.00–13.00

52  Pelhřimov Nádražní 1112 565 333 050 pelhrimov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

53  Písek Pražská 434 382 271 486 pisek@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

54  Plzeň U Letiště 6, OC Borská Pole 377 225 828 plzen@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–15.00 Ne 8.00–15.00

55  Plzeň 2 Úněšovská 2013/10 377 422 812 plzen2@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

55  Podbořany Šumavská 992 415 210 350 podborany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–11.30

51  Přerov Polní 3258/17 585 311 042 prerov@autokelly.cz Po– Pá 8.00–17.00 So 8.00–13.00

58  Příbram Husova 366 318 690 962 pribram@autokelly.cz Po– Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

59  Rakovník Plzeňská 2701/II 313 511 399 rakovnik@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

60  Rokycany Plzeňská 1060 374 789 180 rokycany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

61  Rumburk Šluknovská 9 412 332 665 rumburk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 9.00–11.30

62  Říčany Černokostelecká 1794 326 997 040 ricany@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 9.00–13.00

63  Sokolov Stará Ovčárna 46 352 324 240 sokolov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

64  Strakonice Volyňská 158 383 390 224 strakonice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

65  Stříbro Tř. 5. května 1477 374 622 772 stribro@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00               So 8.00–11.00

66  Sušice Na Valše 151 376 522 005 susice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00               So 8.00–11.00

67  Svitavy ul. Kapitána Jaroše 219/40 461 723 082 svitavy@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00  So 8.00–12.00

68  Šumperk Uničovská 1794/52 583 232 332 sumperk@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

69  Tábor U Čápova dvora 2871 381 276 706 tabor@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

70  Teplice Riegrova 1505 417 535 926 teplice@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

71  Trutnov Za Cihelnou 170 499 828 442 trutnov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

72  Třebíč Žďárského 194 568 420 119 trebic@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

73  Třinec Oldřichovice 935 558 339 418 trinec@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

74   Staré Město  
u Uherského Hradiště Tovární 2011 572 542 451 uh.hradiste@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

75  Ústí nad Labem Masarykova 750/316 475 221 619 usti@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

76  Ústí nad Orlicí Moravská 1376 465 320 733 ustino@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

77  Vlašim Okružní 1884 725 817 846 vlasim@autokelly.cz Po–Pá 8.00–19.00 So 8.00–19.00 Ne 8.00–19.00

78  Vrchlabí Lánovská 1250 499 629 209 vrchlabi@autokelly.cz Po–Pá 8.00–17.00

79  Vsetín Generála Klapálka 790 571 410 111 vsetín@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

80  Vyškov Brněnská 455/39 517 333 400 vyskov@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

81  Zlín Broučkova 5458 577 200 120 zlin@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

82  Znojmo
Dukelských bojovníků 163 
(v areálu bývalé Hypernovy) 515 222 294 znojmo@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

83  Žďár nad Sázavou
Brněnská 1144/28  – nákupní park 
Žďár 566 520 234 zdar@autokelly.cz Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–13.00

Regionální zastoupení Auto Kelly

1  Skalice u České Lípy Skalice 382 777 116 691 autokelly.nb@tiscali.cz Po–Pá 9.00–17.00 So 9.00–12.00

2  Žatec Masarykova 1956 415 710 949 igor.smekal@tiscali.cz Po–Pá 9.00–17.00 So 9.00–12.00
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23. 5. 2018 středa
BRNO SPRÁVNÝ PŘEJÍMACÍ TECHNIK ZR SK RA20 BR P řízení autoservisu

23. 5. 2018 středa
OSTRAVA KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 OS1 S klimatizace

a airbagy

24. 5. 2018 čtvrtek
BRNO KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR2 S klimatizace

a airbagy

29. 5. 2018 úterý
PRAHA PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 PR P klimatizace

a airbagy

29. 5. 2018 úterý
PRAHA COMMON RAIL 1 – PRINCIPY A POSTUPY OPRAV ZR SK DS01 PR P diesel

30. 5. 2018 středa
PRAHA

TRUCK – COMMON RAIL SYSTÉMY
A DIAGNOSTIKA ZR SK TR-MM03 PR P truck

30. 5. 2018 středa
Kostel. n. Orl. BRZDY FERODO 1 ZR SK PR-FED01 KO S podvozku

30. 5. 2018 středa
PRAHA READINESS KÓDY – PŘÍPRAVA NA STK ZR SK DE24 PR P diagnostik

31. 5. 2018 čtvrtek
BRNO PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 BR P klimatizace

a airbagy

5. 6. 2018 úterý
PRAHA JAK ZÍSKAT ZAMĚSTNANCE AUTOSERVISU ZR SK RA58 PR P řízení autoservisu

5–6. 6.
2018

út–st
PRAHA PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU BOSCH TSI ZR SK MM-B30 PR P motorář

6. 6. 2018 středa
PRAHA PRÁVA A POVINNOSTI AUTOSERVISU ZR SK RA03 PR P řízení autoservisu

12. 6. 2018 úterý
PRAHA DELPHI 1 ZR SK DE85 PR S diagnostik

12. 6. 2018 úterý
PRAHA START STOP SYSTÉMY ZR SK EL26 PR P autoelektrikář

13. 6. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP – KLIMATIZACE ZR WS KA25 PR W klimatizace

a airbagy

13. 6. 2018 středa
PRAHA ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA V PRAXI ZR SK RA32 PR P řízení autoservisu

13. 6. 2018 středa
Zruč n. S.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY A INTELIGENTNÍ
SVĚTLOMETY ZR SK PD40 ZR S podvozku

14. 6. 2018 čtvrtek
LIBEREC CAN BUS – PRINCIPY, MĚŘENÍ  A DIAGNOSTIKA ZR SK EL28 LB P autoelektrikář

19. 6. 2018 úterý
PRAHA ZISK A RENTABILITA AUTOSERVISU ZR SK RA40 PR P řízení autoservisu

19. 6. 2018 úterý
PRAHA

WORKSHOP – PLNIČKY
AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ZR WS MM25 PR1 W motorář

19. 6. 2018 úterý
PRAHA TEXA 1 ZR SK DE81 PR S diagnostik

20. 6. 2018 středa
PRAHA

COMMON RAIL 2 – DIAGNOSTIKA
A MĚŘENÍ V PRAXI ZR SK DS03 PR E diesel

20. 6. 2018 středa
PRAHA KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR1 S klimatizace

a airbagy

21. 6. 2018 čtvrtek
BRNO KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR5 S klimatizace

a airbagy

26. 6. 2018 úterý
PRAHA ZÁŽEHOVÉ MOTORY 1 – FSI ZR SK MM05 PR P motorář

27. 6. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP – GEOMETRIE ZR WS PD25 PR W podvozku

27. 6. 2018 středa
BRNO TURBODMYCHADLA – PŘÍČINY ZÁVAD ZR SK MM40 BR P motorář

28. 6. 2018 čtvrtek
BRNO READINESS KÓDY – PŘÍPRAVA NA STK ZR SK DE24 BR P diagnostik

termín den/místo název objedn. kód obtížnost specialista

3. 4. 2018 úterý
PRAHA DPF – FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 PR P diesel

3–5. 4. 2018 út–čt
PRAHA MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ MOTORU BOSCH ZR SK MM-B20 PR P motorář

4. 4. 2018 středa
PRAHA ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 PR P řízení autoservisu

5. 4. 2018 čtvrtek
HAVÍŘOV ZÁŽEHOVÉ MOTORY 1 – FSI ZR SK MM05 HA P motorář

9–10. 4.
2018

po–út
PRAHA ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ VZŇETOVÝCH MOTORŮ ZR SK DS-B20 PR P diesel

10. 4. 2018 úterý
PRAHA EASYBIKE ELEKTRO KOLA – SERVIS A ÚDRŽBA ZR SK PR-ST03 PR S produkt

12. 4. 2018 čtvrtek
BRNO EASYBIKE ELEKTRO KOLA – SERVIS A ÚDRŽBA ZR SK PR-ST03 BR S produkt

17. 4. 2018 úterý
PRAHA ELEKTRONICKÉ SERVISNÍ KNÍŽKY RŮZNÝCH ZNAČEK ZR SK RA34 PR P řízení autoservisu

18. 4. 2018 středa
PRAHA PLNIČKY OLEJŮ AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ZR SK MM30 PR S motorář

19. 4. 2018 čtvrtek
BRNO DPF – FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 BR P diesel

24. 4. 2018 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR1 S klimatizace

a airbagy

24. 4. 2018 úterý
PRAHA MAXON SKÚTRY ZR SK PR-ST01 PR S produkt

25. 4. 2018 středa
PRAHA TRUCK – SCR, AD BLUE A DIAGNOSTIKA ZR SK TR-DS03 PR P truck

25. 4. 2018 středa
BRNO MAXON SKÚTRY ZR SK PR-ST01 BR S produkt

25.–26. 4. 
2018

st–čt
PRAHA HYBRIDNÍ VOZIDLA ZR SK DE-B40 PR E diagnostik

26. 4. 2018 čtvrtek
BRNO KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR3  S klimatizace

a airbagy

2. 5. 2018 středa
PRAHA PARALELNÍ MĚŘENÍ 2 ZR SK EL10 PR P autoelektrikář

3. 5. 2018 čtvrtek
PRAHA PRODEJNÍ DOVEDNOSTI AUTOSERVISU ZR SK RA42 PR P řízení autoservisu

3. 5. 2018 čtvrtek
PRAHA VYŘEŠENÉ PŘÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE 1 ZR SK DE20 PR P diagnostik

9. 5. 2018 středa
PRAHA

TPMS – SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 PR1 S podvozku

9. 5. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP – PNEUSERVIS ZR WS PD35 PR1 W podvozku

10. 5. 2018 čtvrtek
PRAHA BRZDY ATE ZR SK PR-ATE01 PR S podvozku

10. 5. 2018 čtvrtek
OSTRAVA

TPMS – SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 OS S podvozku

16. 5. 2018 středa
PRAHA

ASISTENČNÍ SYSTÉMY A INTELIGENTNÍ
SVĚTLOMETY ZR SK PD40 PR S podvozku

17. 5. 2018 čtvrtek
HAVÍŘOV OPRAVY KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA03 HA P klimatizace

a airbagy

18. 5. 2018 pátek
PRAHA OPRAVY KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA03 PR P klimatizace

a airbagy

22. 5. 2018 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR2 S klimatizace

a airbagy

22. 5. 2018 úterý
PRAHA SPRÁVNÝ PŘEJÍMACÍ TECHNIK ZR SK RA20 PR P řízení autoservisu
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23. 5. 2018 středa
BRNO SPRÁVNÝ PŘEJÍMACÍ TECHNIK ZR SK RA20 BR P řízení autoservisu

23. 5. 2018 středa
OSTRAVA KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 OS1 S klimatizace

a airbagy

24. 5. 2018 čtvrtek
BRNO KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR2 S klimatizace

a airbagy

29. 5. 2018 úterý
PRAHA PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 PR P klimatizace

a airbagy

29. 5. 2018 úterý
PRAHA COMMON RAIL 1 – PRINCIPY A POSTUPY OPRAV ZR SK DS01 PR P diesel

30. 5. 2018 středa
PRAHA

TRUCK – COMMON RAIL SYSTÉMY
A DIAGNOSTIKA ZR SK TR-MM03 PR P truck

30. 5. 2018 středa
Kostel. n. Orl. BRZDY FERODO 1 ZR SK PR-FED01 KO S podvozku

30. 5. 2018 středa
PRAHA READINESS KÓDY – PŘÍPRAVA NA STK ZR SK DE24 PR P diagnostik

31. 5. 2018 čtvrtek
BRNO PROPLACH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA07 BR P klimatizace

a airbagy

5. 6. 2018 úterý
PRAHA JAK ZÍSKAT ZAMĚSTNANCE AUTOSERVISU ZR SK RA58 PR P řízení autoservisu

5–6. 6.
2018

út–st
PRAHA PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU BOSCH TSI ZR SK MM-B30 PR P motorář

6. 6. 2018 středa
PRAHA PRÁVA A POVINNOSTI AUTOSERVISU ZR SK RA03 PR P řízení autoservisu

12. 6. 2018 úterý
PRAHA DELPHI 1 ZR SK DE85 PR S diagnostik

12. 6. 2018 úterý
PRAHA START STOP SYSTÉMY ZR SK EL26 PR P autoelektrikář

13. 6. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP – KLIMATIZACE ZR WS KA25 PR W klimatizace

a airbagy

13. 6. 2018 středa
PRAHA ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA V PRAXI ZR SK RA32 PR P řízení autoservisu

13. 6. 2018 středa
Zruč n. S.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY A INTELIGENTNÍ
SVĚTLOMETY ZR SK PD40 ZR S podvozku

14. 6. 2018 čtvrtek
LIBEREC CAN BUS – PRINCIPY, MĚŘENÍ  A DIAGNOSTIKA ZR SK EL28 LB P autoelektrikář

19. 6. 2018 úterý
PRAHA ZISK A RENTABILITA AUTOSERVISU ZR SK RA40 PR P řízení autoservisu

19. 6. 2018 úterý
PRAHA

WORKSHOP – PLNIČKY
AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ZR WS MM25 PR1 W motorář

19. 6. 2018 úterý
PRAHA TEXA 1 ZR SK DE81 PR S diagnostik

20. 6. 2018 středa
PRAHA

COMMON RAIL 2 – DIAGNOSTIKA
A MĚŘENÍ V PRAXI ZR SK DS03 PR E diesel

20. 6. 2018 středa
PRAHA KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR1 S klimatizace

a airbagy

21. 6. 2018 čtvrtek
BRNO KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR5 S klimatizace

a airbagy

26. 6. 2018 úterý
PRAHA ZÁŽEHOVÉ MOTORY 1 – FSI ZR SK MM05 PR P motorář

27. 6. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP – GEOMETRIE ZR WS PD25 PR W podvozku

27. 6. 2018 středa
BRNO TURBODMYCHADLA – PŘÍČINY ZÁVAD ZR SK MM40 BR P motorář

28. 6. 2018 čtvrtek
BRNO READINESS KÓDY – PŘÍPRAVA NA STK ZR SK DE24 BR P diagnostik

termín den/místo název objedn. kód obtížnost specialista

3. 4. 2018 úterý
PRAHA DPF – FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 PR P diesel

3–5. 4. 2018 út–čt
PRAHA MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ MOTORU BOSCH ZR SK MM-B20 PR P motorář

4. 4. 2018 středa
PRAHA ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNÍŽKA ŠKODA ZR SK RA30 PR P řízení autoservisu

5. 4. 2018 čtvrtek
HAVÍŘOV ZÁŽEHOVÉ MOTORY 1 – FSI ZR SK MM05 HA P motorář

9–10. 4.
2018

po–út
PRAHA ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ VZŇETOVÝCH MOTORŮ ZR SK DS-B20 PR P diesel

10. 4. 2018 úterý
PRAHA EASYBIKE ELEKTRO KOLA – SERVIS A ÚDRŽBA ZR SK PR-ST03 PR S produkt

12. 4. 2018 čtvrtek
BRNO EASYBIKE ELEKTRO KOLA – SERVIS A ÚDRŽBA ZR SK PR-ST03 BR S produkt

17. 4. 2018 úterý
PRAHA ELEKTRONICKÉ SERVISNÍ KNÍŽKY RŮZNÝCH ZNAČEK ZR SK RA34 PR P řízení autoservisu

18. 4. 2018 středa
PRAHA PLNIČKY OLEJŮ AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK ZR SK MM30 PR S motorář

19. 4. 2018 čtvrtek
BRNO DPF – FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZR SK DS08 BR P diesel

24. 4. 2018 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR1 S klimatizace

a airbagy

24. 4. 2018 úterý
PRAHA MAXON SKÚTRY ZR SK PR-ST01 PR S produkt

25. 4. 2018 středa
PRAHA TRUCK – SCR, AD BLUE A DIAGNOSTIKA ZR SK TR-DS03 PR P truck

25. 4. 2018 středa
BRNO MAXON SKÚTRY ZR SK PR-ST01 BR S produkt

25.–26. 4. 
2018

st–čt
PRAHA HYBRIDNÍ VOZIDLA ZR SK DE-B40 PR E diagnostik

26. 4. 2018 čtvrtek
BRNO KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 BR3  S klimatizace

a airbagy

2. 5. 2018 středa
PRAHA PARALELNÍ MĚŘENÍ 2 ZR SK EL10 PR P autoelektrikář

3. 5. 2018 čtvrtek
PRAHA PRODEJNÍ DOVEDNOSTI AUTOSERVISU ZR SK RA42 PR P řízení autoservisu

3. 5. 2018 čtvrtek
PRAHA VYŘEŠENÉ PŘÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE 1 ZR SK DE20 PR P diagnostik

9. 5. 2018 středa
PRAHA

TPMS – SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 PR1 S podvozku

9. 5. 2018 středa
PRAHA WORKSHOP – PNEUSERVIS ZR WS PD35 PR1 W podvozku

10. 5. 2018 čtvrtek
PRAHA BRZDY ATE ZR SK PR-ATE01 PR S podvozku

10. 5. 2018 čtvrtek
OSTRAVA

TPMS – SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ
TLAKU V PNEUMATIKÁCH ZR SK PD30 OS S podvozku

16. 5. 2018 středa
PRAHA

ASISTENČNÍ SYSTÉMY A INTELIGENTNÍ
SVĚTLOMETY ZR SK PD40 PR S podvozku

17. 5. 2018 čtvrtek
HAVÍŘOV OPRAVY KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA03 HA P klimatizace

a airbagy

18. 5. 2018 pátek
PRAHA OPRAVY KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ZR SK KA03 PR P klimatizace

a airbagy

22. 5. 2018 úterý
PRAHA KLIMATIZACE 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY ZR SK KA01 PR2 S klimatizace

a airbagy

22. 5. 2018 úterý
PRAHA SPRÁVNÝ PŘEJÍMACÍ TECHNIK ZR SK RA20 PR P řízení autoservisu
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