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Vážení čtenáři,

vítejte u nového čísla naše-
ho magazínu. Za okny pul-
zuje jaro v plné síle a vy už 
máte jistě za sebou zpro-
voznění zahrádek, přípravu 
kol na výlety s rodinou a 
možná dokonce i plánová-
ní letní dovolené.

My v APM Automotive však momentálně žijeme 
jednou z největších akcí v naší historii, kterou 
připravujeme společně s naší sesterskou společ-
ností Stahlgruber CZ. My modří víme :-) a vy už 
určitě tušíte – ano správně, jde o veletrh EXPO 
2018, o kterém se už nějakou dobu dozvídáte 
lákavé informace nejen od našich obchodních 
zástupců. Spousta z vás se také zapojila do akce 
Velká jarní, jejíž odměnové vouchery budou mít 
přímo na veletrhu ještě vyšší hodnotu.
Na veletrhu EXPO 2018 budete mít unikátní 
možnost vidět pohromadě naprostou většinu 
dodavatelů APM Automotive i Stahlgruber CZ. 
Můžete tedy nejen shlédnout celou šíři našeho 
sortimentu, ale také se seznámit s aktuálními 
novinkami, trendy a zkrátka vším aktuálním z 
oboru. Zástupci vystavovatelů budou připraveni 
nejen vše ukázat, předvést a vysvětlit, ale může-
te s nimi probrat i váš pohled, nápady, náměty 
na vylepšení. Týmy našich servisních konceptů 
budou navíc pořádat v průběhu dne několik se-
minářů k aktuálním tématům.
A pozor – na EXPO 2018 se nebudou nudit ani 
vaše manželky s dětmi. Pro ženy bude připrave-
na relaxační zóna, kde si budou moci užít např. 
kosmetiku, líčení, péči o nehty, atd. … a děti se 
jistě vyřádí v dětském koutku, kde budou nejen 
hračky pro nejmenší, ale i např. herní konzole 
pro ty, které už hračky bez monitoru nebaví. 
Samozřejmě během celého dne bude zajištěno 
pro všechny návštěvníky občerstvení.
Vystavovatelé si pro návštěvníky připravili 
spoustu výhodných akcí, odměn, slev, soutěží a 
hlavně závěrečnou tombolu se skvělými cenami 
(více uvnitř magazínu), která bude vylosována 
ze vstupenek těsně před odpoledním koncer-
tem známé poprockové kapely Eddie Stoilow.
Takže vy, kdo jste to ještě neudělali – nahlašte 
nám prosím svoji účast jednoduchým klikem na 
tlačítko „CHCI NA EXPO 2018“ v objednávacím 
shopu APMCat (webcat.apm.cz) a v sobotu 5. 
května v Praze na výstavišti PVA EXPO PRAHA v 
Letňanech si společně užijeme skvělý den plný 
věcí, které nás prostě baví.

Těšíme se na vás.
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■ V tomto vydání:

Uhlíkově neutrální auta
Společnost BOSCH se jako jeden z největších svě-
tových dodavatelů automobilových komponentů 
ve svém výzkumu zaměřuje i na syntetická paliva 
a možnost využití proklínaného CO2  jako cenné 
suroviny … str. 32    

GK Autodíly Letohrad  

ELetohradský obchodník s autodíly Jiří Krčmář 
postavil své podnikání na kvalitním sortimentu, 
osobním přístupu a regionálním charakteru. A z 
mnoha jeho spokojených zákazníků se tak stali 
přátelé…str. 18-20
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„Pokud vaši rodiče nikdy neměli děti, je velká 
pravděpodobnost, že je nebudete mít ani vy.“

Tomáš Treybal
Marketing & PR manager

APM Automotive s.r.o.
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Rozšíření nabídky sprejů CARFI T a VIP

■ KYB katalog pro rok 2018
Společnost KYB, světový výrobce tlumičů a pružin pérování, připravil také pro rok 2018 nové evropské katalogy svých 
produktů tvořené kompletním abecedním seznamem vozidel, k nimž jsou přiřazeny všechny dostupné KYB výrobky.

Nové katalogy obsahují více než stovku nových položek tlumičů a 230 nových položek pružin zavěšení včetně 
položek pro lehká užitková vozidla. Hodně těchto nových položek je již dostupných na skladě evropského 
zastoupení výrobce. K dispozici je i 55 nových položek horního uložení tlumičů. Sada horního uložení je 
klíčová pro správnou funkci tlumiče a jeho životnost - měla by být vyměněna pokaždé s tlumičem. V kata-
logu také naleznete 40 nových ochranných sad, které jsou rovněž nezbytnou součástí tlumiče. 

Katalogy zahrnují přesně 80 výrobců vozidel a díky tomu mají nejlepší pokrytí evropského vozového 
parku na poli náhradních dílů. Pro snazší vyhledávání jsou v obou katalozích výrobci seřazení abecedně 
a nechybí ani názorné fotografi e výrobků. Interaktivní elektronickou verzi katalogu naleznete na webo-
vých stránkách KYB v sekci zóna podpory. Katalog je součástí databáze TecDoc.

■ Novinka RAVENOL: převodový olej na spojky Haldex 
Portfolio převodových olejů RAVENOL v nabídce APM Automotive nově doplnil olej pro 
Haldex spojky s označením  AWD-H FLUID. Je to vysoce výkonný převodový olej se speciál-
ními aditivy a inhibitory vytvořená speciálně pro efektivní proces přenosu energie ve spoj-
kách, které automaticky řídí převod výkonu 
motoru na druhou nápravu. 

Nabízí vynikající tekutost při nízkých tep-
lotách, stabilní index viskozity, spolehli-
vou ochrana proti opotřebení, korozi a pě-
nění, výborný koefi cient stability tření a také skvělý chladící výkon. Je tedy vhodný 
pro použití v pohonech všech kol a Haldex spojkách ve vozidlech AUDI, VW, SEAT, 
SKODA, OPEL, LAND ROVER a VOLVO.

Nový olej RAVENOL AWD-H FLUID (obj. č. RAV1211140/balení) splňuje specifi kace 
VW G052 175A2, G055 175A2, G060 175A2 / Volvo 31367940 / 
GM 93165387 / Opel 1940057 
/ Land Rover LR 054941, LR 
003136 a je dostupný v bale-
ních od malé aplikační kartu-
še (300 ml) až po 208litrový 
sud. Praktickou novinkou 
je ekonomicky výhodné 
balení ´bag in box´  (20 l), 
tedy olej v zatavené folii s 
výpustním ventilem umís-
těným do papírové krabice. 

■ Continental rozšiřuje nabídku 

sad ContiTech PRO
Některé motory potřebují kromě běžného rozvodového 
řemene, který pohání vačkový hřídel, další hnací řemen. 
Tento přídavný řemen pohání např. vyvažovací hřídel 
nebo vstřikovací čerpadlo. Díky sadám Continental PRO 
dostanou zákazníci oba 
požadované řemeny v jedi-
ném balení.

Momentálně je dostup-
ných více než 30 různých 
typů těchto sad, přičemž se bude jejich nabídka neu-
stále rozšiřovat. 

Sady Continental PRO obsahují veškeré potřebné 
komponenty, v nabídce jsou také sady obsahující 
vodní čerpadlo. Na uvedené sady se vztahuje pětiletá 
záruka od výrobce. Zákazník tyto výrobky může jedno-
duše identifi kovat podle typických 
písmen „PRO“ za kódem 
výrobku, např. CT-
939K6PRO.

Pro letošní jaro připravila společnost APM Automotive hned čtyři nové produkty s privátními značkami CarFit a VIP.

Nabídku technických sprejů CarFit  v praktickém 400 ml balení tak nově doplnila rych-
leschnoucí akrylátová Černá barva matná vhodná nejen na kovové, ale také dřevěné, 
skleněné, kamenné či plastové povrchy. Druhou novinkou je Bílá vazelína ve spreji pro 
efektivní mazání kovových nebo plastových mechanických dílů. Sprej odpuzuje vodu a 
má vynikající mechanickou i tepelnou stálost. 

Rozšířená byla také řada autokosmetiky VIP. Pro efektivní čištění exteriéru i interiéru vo-
zidel je určen universální Pěnový čistič, který při jednoduché aplikaci vytváří účinnou 
pěnu. Ta má silné rozpouštěcí schopnosti, takže ji stačí po krátkém působení otřít čistým 
hadříkem. Na čistění a konzervaci palubní desky a plastových 
částí zejména v interiéru je pak určen inovovaný Cockpit spray

s jemnou vůní vanilky, který má nejen čistící účinek a dodá plas-
tům trvalý lesk, ale navíc je také antistatický a zároveň snižuje 
přilnavost nečistot. Sprej je přitom bez obsahu silikonu a umož-
ňuje použití i dnem vzhůru.  
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■ FEBI v modernizovaném designu
Světově proslulá značka FEBI se objevuje v novém designu. Ve svých prezentačních materiálech tak namísto dosavadní modročervené kombinace 
nově klade důraz na svoji hlavní fi remní barvu = červenou - v dobře vyvážené kombinaci s bílou.   
Osvědčené logo FEBI, které se v současné podobě používá od roku 1994, zůstává těmito změnami nedotčeno. Nadále bude používán také slogan 
´Solutions Made in Germany´ (Řešení vyrobeno v Německu), v souladu s rostoucí internacionalizací ale bude jeho anglická podoba využívána na 
různých trzích a tedy i v Česku.

Nový vzhled značky měl premiéru už loni na podzim na mezinárodním veletrhu náhradních dílů Equip Auto v Paříži a od té doby se změny vy-
cházející z nového fi remního designu rozšířily prakticky do všech činností. Výraznou změnou 
v této souvislosti prošly také webové stránky společnosti, které tak nabízejí jasně strukturovaný 
přehled sortimentu v oblasti osobních automobilů a užitkových vozidel. 

„S novou, modernizovanou tváří FEBI jsme vylepšili profi l značky a současně jsme se prezentovali 
jako vedoucí inovační síla na trhu náhradních dílů. Naším cílem je být jedničkou na trhu náhrad-
ních dílů - v minulosti, dnes i v budoucnu. To, že tento cíl plníme se sebevědomím a dostatečným 
´drajvem´, se projevuje také díky novému designu značky,“ vysvětluje Beate Theis, ředitel skupiny 
marketingu Bilstein Group.

Nový design mají také nové prezentační brožury FEBI přeložené mimo jiné i do češtiny, kte-
ré APM Automotove poprvé představí všem návštěvníkům chystaného veletrhu EXPO 2018. 
Zatímco jedna je praktickým průvodcem moderními systémy řetězových rozvodů, na kterých 
FEBI demonstruje své odborné kompetence výrobce, publikace uvozená výše zmíněným slo-
ganem  Solutions Made in Germany stručně, ale poutavě představuje celou širokou produkto-
vou nabídku značky. A také moderní vyhledávač partsfi nder.bilsteingroup.com, kde je všem 
mechanikům rychle dostupný vždy zcela aktuální sortiment febi i dalších koncernových značek 
a který je rovněž dostupný v češtině. 

■ Řešení BILSTEIN pro modely VAG
BILSTEIN rozšiřuje katalog o tři originální řešení DampTronic pro 
vybrané modely skupiny Volkswagen. Nové položky BILSTEIN jsou 
určeny pro modely VAG postavené na modulární podvozkové plat-
formě MQB.

V roce 2012 představili konstruktéři skupiny Volkswagen novou 
podvozkovou platformu MQB. Od této chvíle jsou na ní postaveny 
všechny následující generace městských a rodinných automobilů 
značek Audi, SEAT, Škoda a Volkswagen. Patří mezi ně Volkswagen 
Golf VII, SEAT Ibiza V, Škoda Octavia III a také Volkswagen Passat či 
Polo.

Z platformy MQB vycházejí také nejnovější modely z populárních 
segmentů crossover nebo SUV, tedy např. Audi Q2, SEAT Arona a 
Ateca, Škoda Kodiaq a Karoq, Volkswagen T-Roc a Tiguan. Celkově 
se jedná o dvacet dva modelů vozidel skupiny VW.

Některé z těchto modelů jsou vybaveny adaptivním systémem od-
pružením DCC (Adaptive Chassis Con-
trol). BILSTEIN pro tento systém nabízí 
tlumiče s aktivním systémem tlumení 
DampTronic.

■ Nová plnička od WIGAMU
Zcela nový typ automatické plničky klimatizací připravila pro letošní se-
zonu uznávaná italská fi rma WIGAM. Nová ´dvoustovka´ je určena pro 
nové chladivo R1234yf a mimo 
jiné je vybavena i integro-
vaným analyzátorem plynu. 
Na český trh ji v kompletním 
setu s potřebným příslušen-
stvím přináší společnost APM 
Automotive.

Tak jak přibývá automobilů s novým chladivem, potřebují servisy stá-
le více i odpovídající plničky. Proto se italský výrobce rozhodl vyvi-
nout právě tuto novou plničku 
WIGAM 200/4A, která nabízí 
tradičně robustní konstruk-
ci, osvědčenou kvalitu a 
jednoduché ovládání. Pl-
nička má plně automati-
zované prakticky všechny 
procesy  - od recyklace 
chladiva, přes vypuštění 
a vážení oleje či vakuový 
test až po plnění. Zajíma-
vá je i možnost osobního 
nastavení automatického 
cyklu. Srdcem plničky je 
vysoce výkonný kompre-
sor, který dokáže obnovit 
až 95% chladiva ze systé-
mu. Samozřejmě nechybí 
ani jednoduše aktualizo-
vatelná databáze. Díky 
funkci Hybrid-Ready:Au-
toClen je možné ji využít 
i při servisu hybridních 
vozidel.  

Kromě letošní noviny APM 
nabízí i další osvědčené plnič-
ka značky WIGAM. S výběrem té 
správné právě pro dané potřeby me-
chanikům pomohou zkušení tech-
nicko-prodejní specialisté 

Martin Kasík - tel. 739 530 711

Lukáš Juřica -  tel. 739 684 358

obj. č. typ tlumiče použití

BIL23238978 BILSTEIN B4 DampTronic přední osa

BIL20238988 BILSTEIN B4 DampTronic zadní osa

BIL23254343 BILSTEIN B6 DampTronic přední osa

BIL20254353 BILSTEIN B6 DampTronic zadní osa

BIL49255874 BILSTEIN B16 DampTronic sada na obě osya

ničky. Proto se italský výrobce rozhodl vyvi
plničku 
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■ Svíčky DENSO v inovovaném balení
Společnost DENSO aktualizovala 
obaly u celé řady zapalovacích sví-
ček. Nové, jednotné balení bude 
obsahovat varování, informace o 
používání výrobku a doporučené 
způsoby montáže. Navíc po naske-
nování QR kódu z obalu, budou mít zákazníci přístup k podrobnějším 
informacím o produktu a informacím o možnostech jeho použití.

 
Nové varování se objeví na obalech všech zapalovacích svíček 
DENSO: Nickel TT, Platinum, Iridium, Iridium Power, Iridium Tough, 
Iridium TT a Iridium Racing. Platí to pouze pro obaly obsahující 
jednu zapalovací svíčku. Balení 4 a 10 svíček zůstanou prozatím 
nezměněné. Nové obaly se objeví na trhu v průběhu roku 2018.  
V tomto období bude možné zakoupit svíčky jak ve staré tak nové 
verzi obalu.
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■ BOSCH: dalších 51 fi ltrů  
BOSCH před nedávnem rozšířil svou 
nabídku fi ltrů pro osobní i užitkové 
vozy. Mezi novinkami mají největší 
zastoupení vzduchové fi ltry, např. pro 
vozidla Volvo či Opel. Mezi novými 
palivovými fi ltry se mimo jiné objevi-
la položka pro Mercedes C180 BlueTec (2014-) a mezi kabinovými fi ltry 
pro Ford Mondeo V (2014-). Rozšířila se také nabídka pro japonské au-
tomobily, např. nový vzduchový fi ltr pro Nisan Note.

Na krabičky s jednou svíčkou DENSO byla přidána nová varování.  
Ke změnám dojde také u dalších balení.

Společnost Schaeffl  er nyní přidává do sad rozvodových řetězů INA aditi-
vum na mazání řetězů. Kromě toho sady obsahují nejen rozvodové řetě-
zy, řetězová kola, hydraulické a mechanické napínáky řetězu, napínací a 
kluzné lišty, ale také veškerá těsnění a montážní díly potřebné pro odbor-
nou opravu.

■ Méně opotřebení s aditivy pro sady   

rozvodových řetězů INA
Pro optimální mazání a ochranu před opotřebením přidává nyní spo-
lečnost Schaeffl  er k sadám rozvodových řetězů INA nové speciální adi-
tivum pro řetězy. Na jeho vývoji se podílela fi rma Liqui Moly, uznávaný 
specialista na oleje a aditiva

Nové aditivum ´Chain Protect´ až o 20% procent snižuje opotřebení 
rozvodového řetězu při záběhu po výměně. Řetězy totiž musí trvale 
a přesně pracovat i přes jejich velké zatížení a vysoké otáčky. Zvláště 
náročné jsou požadavky u vozidel provozovaných převážně na krátké 
vzdálenosti. Nový řetězový systém je většinou montován v prostředí 
charakterizovaném opotřebeným, použitým a znečištěným olejem. 

Rozhodujícími faktory pro vysokou životnost nových rozvodových 
řetězů a hladký chod motoru jsou výměna kompletního systému řetě-
zového pohonu, použití oleje předepsaného výrobcem vozidla a další 
snížení opotřebení použitím nového aditiva. „Mechanické opotřebení 
a z něho vyplývající prodloužení řetězu je většinou způsobeno špatným 
mazáním a může v nejhorším případě způsobit poruchu motoru,“ říká 
Dan Evers, vedoucí oddělení rozšířených produktů fi rmy Schaeffl  er 
Automotive Aftermarket. „S Liqui Moly jsme společně vyvinuli aditivum, 
které působí proti těmto jevům, a poskytuje tak mimořádnou ochranu 
proti opotřebení.“

Aditivum na bázi maziva MoS2 pro zajištění lehkého chodu nanesené 
při montáži přímo na řetěz a ozubená kola vytvoří vysoce odolný ma-
zací fi lm na všech třecích a kluzných kovových plochách, což snižuje 
tření a zaručuje hladký chod řetězu. To je pro řetěz zvláště výhodné ve 
fázi zabíhání, kdy se musí vypořádat s již zaběhlým prostředím. Sada 
obsahuje nejen rozvodový řetěz, řetězová kola, hydraulické a mecha-
nické napínáky řetězu, napínací a kluzné lišty, ale také veškerá těsnění 
a montážní díly potřebné pro odbornou opravu. Díky kompletní vý-
měně všech dílů v systému rozvodů se lze vyhnout nákladným násled-
ným poškozením motoru.

obj. číslo typ fi ltru aplikace

RBF026400367 vzduchový Mini Cooper D 1.6 (10-)

RBF026400394 vzduchový Audi A5 3.0TFSI (11-)

RBF026400475 vzduchový Fiat 500 0.9 TwinAir (13-)

RBF026400498 vzduchový Opel Corsa 1.0 (14-)

RBF026400506 vzduchový Mazda MX-5 (05-)

RBF026400511 vzduchový Citroen C4 1.6 BlueHDi (14-)

RBF026400548 vzduchový Nissan Note 1.5 DCi (13 -)

RBF026400567 vzduchový Volvo S90 (16-)

RBF026400584 vzduchový Opel Karl (15-)

RBF026402863 palivový Mercedes-Benz C 180 
BlueTec (14-)

RB1987435552 kabinový Ford Mondeo V (14-)

tomobily, např. nový vzduchový fi ltr pro Nisan Note.

m poškozením motoru.
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■ Nová sada rozvodů ET Engineteam   

s VVT hubem
Společnost KS Motor rozšířila svou na-
bídku o kompletní sadu rozvodů ET 
Engineteam RS0061, která kombinuje 
sadu řetězového rozvodu RS0057 (řetěz a napínák řetězu) s VVT hu-
bem pro nastavení časování ventilů VT0002. 

Kompletní set rozvodů RS0061 je určen pro automobily VW Golf / Pa-
ssat / Jetta / Touran / Eos, Audi A3 / A4 / A6 / TT, Seat Altea / Leon 
/ Toledo, Škoda Octavia / Octavia II od roku výroby 2004 s motory o 
objemu 2,0 / 2,5 FSI / TFSI / RS a typovým označením BLR, BLX, BLY, 
BVX, BVY, BVZ, BWA.

■ Čtenáři časopisu Sport auto uznávají 

kvalitu BILSTEIN   
Hned dva důvody k oslavě měli specialisté z fi rmy BILSTEIN po zveřej-
nění výsledků v hlasování čtenářů oblíbeného německého časopisu 
Sport auto. V již 25. ročníku prestižní ankety totiž právě značka BIL-
STEIN získala dva tituly BEST BRAND (= nejlepší značka), když vyhrála 
v kategoriích   
Kvality podvozků uzná-
vaného německého 
výrobce tlumičů a pří-
slušenství ukazují nejen 
jejich mnohé úspěchy 
v motorsportu a zku-
šební testy řady spor-
tovních týmů. Stejně 
důležité jsou i názory 
řidičů a lidí, kteří využí-
vají auta mimo závodní 
okruhy. A právě ty pre-
zentují výsledky tra-
diční čtenářské ankety 
magazínu Sport auto v 
kategoriích ´Tlumiče´ a  
´Sportovní podvozky´, 
v nichž uspěla právě značka BILSTEIN. 

Do ankety se zapojilo přes 13.200 čtenářů, ze kterých v kategorii tlu-
mičů hlasovalo pro Bilstein hned  69,1%, což znamenalo velmi pře-
svědčivé vítězství. A podobné jednoznačná byla i kategorie sportov-
ních podvozků, kde produkty se známým modrožlutým logem získaly 
64,9% hlasů.

■ KYB K’lassic: tlumiče pro starší vozidla    
KYB K’lassic je zcela nová 
řada tlumičů pérování od 
KYB zaměřená výhradně 
na starší vozidla. Hodnota 
těchto vozů totiž výrazně klesá a jejich majitelé tak hledají stále lev-
nější a levnější alternativu.

Zákazník již tedy nemusí vybírat mezi nespočtem levných neznámých 
značek často velmi pochybné kvality, ale může se spolehnout na tuto 
levnější variantu od prémiového výrobce tlumičů. Řada tlumičů KYB 
K’lassic pokrývá zhruba 15% starších vozidel evropského vozového 
parku. Tlumiče jsou vyráběny dle vysokých standar- dů KYB, a tak je 
zaručena jejich kvalita i 
dlouhá životnost.

Motoristé již tedy nemusí ris-
kovat nákupem neznámé znač-
ky, ale mohou se zcela spo-
lehnout na novou levnější 
řadu od KYB, která vozidlu 
vrátí bezpečné jízdní vlast-
nosti.

■ Kdo nevyzkouší, neuvěří…
Společnost HENKEL opět posunula technologické hranice. Tentokrát se její inovace zaměřila na kon-
strukční lepení a trh bourá novou řadou hybridních dvousložkových lepidel LOCTITE® HY.

Do té kromě jiného patří i produkt LOCTITE HY 4070 -  ultrarychlé univerzální vteřinové lepidlo, 
které překvapuje rychlostí fixace při pokojové teplotě.

Svým složením je to kyanoakrylát s metakrylátem v mísícím poměru 10:1 s provozní teplotou od -40°C do 100°C.  Co to znamená v praxi? 
Lepidlo nestéká, vyplňuje spáry až do 5 mm, lepí kovy, většinu plastů a pryže. Jeho největší devízou je ale rychlost. Fixace lepených 
dílů je do 60 sekund (při malé spáře) a pevnost spoje vyšší než 70% je už po jedné hodině (ocel). HY 4070 tak spojuje rychlost 
vteřinového s pevností konstrukčního lepidla. Jeho skvělé vlastnosti výrobce demonstruje mimo jiné i extrémním 
testem, kdy lokomotiva táhne náklad o váze 208 tun ´přilepený´ pouhými  3g lepidla HY 4070. 

LOCTITE HY 4070 (obj. č. LT2237457) nabízí rychlou pevnost spoje na mnoha materiálech, jako jsou kovy, 
plasty, pryže, dřevo, papír, kůže a je dodáváno včetně 4 ks náhradních mixérů umožňujících i přímou 
aplikaci lepidla.

od -40 C do 100 C.  Co to znamená v praxi? 
ou je ale rychlost. Fixace lepených 

HY 4070 tak spojuje rychlost 
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ROZVODOVÁ SADA RS0061 OBSAHUJE:
- rozvodovou řetězovou sadu RS0057 = napínák řetězu + řetěz   
  (OE: 06D 109 229 B, 06D109229B, 06F 109 217 A, 06F109217A)

- VVT hub VT0002 = vstupní hřídel s kolečkem o devatenácti zubech    
  (OE: 06F109088C, 06F109088G, 06F109088J)

CO JE VVT HUB

Proměnlivé časování ventilů (Variable valve timing - VVT) je tech-
nologie, která v součinnosti s řídící jednotkou umožňuje plynule 
řídit okamžik a dobu otevření ventilů v závislosti na otáčkách mo-
toru. Výsledkem je příznivé ovlivňování výkonu dle aktuální potře-
by, resp. snížení spotřeby paliva a produkce emisí. 

VT0002 - Nastavovač vačkového hřídele
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■ Emise pod kontrolou!  BLUECHEM OXICAT 
Během provozu vozidla se usazují nečistoty jak v katalyzátoru, tak na 
lambda sondě. To způsobuje nejen zvýšenou spotřebu paliva či po-
stupnou ztrátu výkonu, ale také více škodlivých emisí oxidu uhelnaté-
ho a uhlovodíků. Proto společnost BLUECHEM přichází na trh s novou 
čistící technologií speciálně vyvinutou pro čištění výfukového systé-
mu (lambda sonda, katalyzátor, turbo a také EGR ventil). 

Přípravek BlueChem OXICAT rozpouští pryskyřici, gumu a karbonové 
usazeniny ve výfukovém systému. Jeho unikátní formule přitom fun-
guje tak, že speciální aktivní složky produktu neshoří už ve spalovací 
komoře, takže se pak postupně dostávají do celého výfukového systé-
mu. OXICAT tak proniká do zbytků nečistot a během provozu vozidla 
je postupně rozpouští a odstraňuje znečištění. Při pravidelném pou-
žívání navíc zabraňuje jejich dalšímu vytváření. Díky vhodné aditiva-
ci přípravek navíc optimalizuje vstřikování paliva. Celkově tak nejen 
redukuje škodlivé emise, ale zároveň předchází chybovým hláškám 
OBD diagnostiky z důvodu vysokého znečištění v emisním systému.

OXICAT (obj. č. BCH33230) je vhodný pro benzínové, dieselové i hyb-
ridní motory a pro všechny typy katalyzátorů. Je dodávám v balení 
300 ml, které vystačí na 60 až 80 litrů paliva. Aplikuje se před tanková-
ním přímo do nádrže a výrobce doporučuje pravidelné použití každé 
tři měsíce.

■ Rozšíření katalogu BILSTEIN
BILSTEIN rozšiřuje svou nabídku pro dalších 40 modelů osobních au-
tomobilů. Mezi nové položky patří pružiny a tlumiče pérování z řady 
Replacement and Performance.

Ačkoli katalog BILSTEIN už obsahuje více než pět tisíc položek, jsou 
systematicky doplňovány další. Tentokrát byla řada Replacement 
rozšířena o 28 položek včetně tlumičů BILSTEIN B4-DTC s variabilními 
provozními charakteristikami. Všechny jsou určeny pro vybrané mo-
dely koncernu VW. Mezi ně patří nové vozy SUV Audi Q2, SEAT Ateca, 
Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan Allspace.

Jejich náhradami mohou být tlumiče s vylepšenými parametry BIL-
STEIN B6-DTC a B6-Sport patřící do série Performance. Kromě toho 
BILSTEIN představil položku B6-4600 pro Jeep Cherokee, vyrobený 
po listopadu 2013.

Výměna tlumičů se často pojí také s výměnou nových pružin. BIL-
STEIN přináší nové položky B3 pro vybrané modely, včetně vozů Hy-
undai i30 a ix35, Kia cee‘d a Sportage a Opel/Vauxhall.

■ Prémiové díly NK PRO: 

technologie pro příští generace   
Vývojové centrum značky NK se rozhodlo rozebrat, důkladně zanaly-
zovat a pak vylepšit některé své díly řízení a zavěšení. Výsledkem jejich 
úsilí se pak stala zcela nová řada prémiových dílů…   
NK PRO je tak synonymem pro nejvyšší kvalitu, absolutní spolehlivost 
a prodlouženou životnost. Technici totiž každou součást oblíbených 
dílů řízení NK pečlivě prozkoumali, aby identifi kovali oblasti rizika 
předčasného selhání. Na základě těchto výzkumů pak nabídli moder-
ní řešení s kombinací nové konstrukce jednotlivých komponentů a 
nejkvalitnějších materiálů určených pro použití v těch nejnáročnějších 
podmínkách. Od extrémní zimy až po horké léto, pro použití ve městě 
nebo v terénu. Výsledné úpravy tak eliminují všechna potencionálně 
slabá místa a řada NK PRO může nabízet vysokou spolehlivost i život-
nost, což výrobce opět potvrzuje prodlouženou pětiletou zárukou.

Například stabilizátory NK PRO mají zesílený průměr spojovací tyče 
pro vyšší pevnost a pro dosažení extrémně nízkých tolerancí pak 
chromový povlak Cr+3, ostatní díly využívají povrchovou úpravu ka-
taforézou, takže všechny disponují vysokou odolností proti korozi. 
Manžety kulových klouby jsou z transparentního polyuretanu odol-
nému vůči chemické degradaci i extrémní teploty až do -60°C. Klou-
by navíc využívají synergii se speciálním bílým mazivem vyvinutý pro 
tlumení nárazů a snížení opotřebení. Také toto mazivo funguje dobře i 
při extrémních teplotách (-45°C / +130°C) a navíc poskytuje vynikající 
ochranu proti korozi.

TECHNOLOGIE DER NÄCHSTEN GENERATION

TECHNOLOGISCH FORTSCHRITTLICHE; HOCHLEISTUNGSFÄHIGE 
LENKUNGS- UND AUFHÄNGUNGSTEILE
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Braketrough Technology´: Continental představuje nové image značky ATE

•  Prémiová značka ATE přináší nové neobvyklé motivy a více emocí 
•  Logo ATE ale zůstává zachováno jako symbol inovativní historie 

Společnost Continental se rozhodla revitalizovat tradiční značku brzd 
ATE. Novým sloganem, novými snímky, novým designem a vylepšenou 
online přítomností. „Chceme tak vyslat jasný signál: ATE je průkopníkem 
brzdových produktů a zůstane tak i v budoucnosti. Naše silná prémiová 
značka pomáhá našim partnerům držet krok v náročném konkurenčním 
prostředí,“ vysvětluje Peter Wagner, viceprezident Independent After-
market a ředitel společnosti Continental Aftermarket.

Nový slogan „Brakethrough Technology“ shrnuje nejdůležitější vlastnos-
ti ATE. Jedná se o slovní hříčku, která vyjadřuje tradici, inovativnost i zku-
šenosti ve vývoji a výrobě brzdových systémů – právě to jsou charakteri-
stické znaky, které vytvářejí celosvětovou důvěru mechaniků i motoristů 
ve značku ATE. 

Moderní světlý a vzdušný design s teplými barevnými odstíny přináší ne-
obvyklé motivy v popředí. Tradiční modrá však zůstane vždy přítomna v 
různých obrazových prvcích. „Díky novým snímkům opouštíme garáž a 

vstupujeme do světa automobilového průmyslu. Přitom znovu potvr-
zujeme naši pozici předního dodavatele originálních i náhradních dílů 
a zdůrazňujeme naši představu o prémiové značce,“ vysvětluje Peter 
Wagner s tím, že známé modré logo ATE zůstává nezměněno, protože 
se jedná o symbol více než stoleté historie fi rmy, v nímž specialisté ATE 
nepřetržitě přicházeli s průkopnickými vynálezy a vytvářeli tak nové a 
nové standardy.

Nový design je přizpůsoben požadavkům digitálních médií, což doklá-
dají i přepracované webové stránky www.ate.de  přizpůsobené i pro 
prezentaci v mobilních zařízeních. 

Naše poslání: dosáhnout nečekaného
Jsme specialisté na brzdy, ale zároveň
jsme také experty na zrychlení, protože 
máme ve zvyku zavádět průkopnická 
řešení. 
Chceme se i nadále zlepšovat a 
soustředit na lepší budoucnost našich 
partnerů

Emoce a neobvyklé motivy: tradiční značka brzd ATE představená v novém designu.
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PŘIJĎTE SI S NÁMI UŽÍT EXPO 2018

APM Automotive a Stahlgruber CZ zvou: 

Najděte si v sobotu 5. května čas a můžete i s celou rodinou navštívit veletrh dodavatelů APM Automotive a Stahlgruber CZ – EXPO 2018 na výstavišti v 
pražských Letňanech. Podobná akce tu zatím nebyla a vy se můžete stát její součástí. 

Využijte jedinečnou možnost shlédnout na 
jednom místě kompletní sortiment obou 
sesterských společností, představení novinek 
a poznejte nové trendy a vývoj v oblasti oprav 
automobilů a garážové techniky. Rovněž 
můžete využít i mnoho akčních nabídek, které 
budou připraveny pro tento den. Můžete také 
navštívit některý z odborných seminářů, které 
pro mechaniky chystají specialisté servisních 
konceptů obou pořádajících společností či 
zástupci některých dodavatelů. 

Přijďte osobně poznat lidi, kteří sestavují náš 
sortiment a můžete s nimi probrat například 
i svoje nápady, tipy na vylepšení, názory, atd.. 
Využijte jedinečnou možnost získat informace 
o novinkách či technických specifi kách přímo 
od zástupců značek. Poznejte další lidi z 
branže a podělte se s nimi o své problémy či 
zkušenosti. 

Nepropásněte příležitost výhodněji uplatnit 
vouchery získané ve velké Jarní akci a 
nenechte si ujít speciální zvýhodněné 
veletržní nabídky (různé slevy, akční balíčky 
či odměny za nákupy přímo na místě). Po 
celý den pro vás bude připraveno bohaté 
občerstvení a program pro celou rodinu. 
Nebude totiž chybět ani dětský koutek či 
relaxační zóna pro ženy či koncert populární 
poprockové skupiny Eddie Stoilow…

■ Prezentace pořadatelů
Součástí veletrhu bude také nakolik 
krátkých odborných seminářů specialistů 
servisních konceptů.Ti se v několika zhruba 
20minutových blocích zaměří především na 
problematiku fi ltrů pevných částic, nového 
chladiva klimatizací, servisu automatických 
převodovek či na program testování a oprav 
dílů pro dieselové motory. 

Společnou expozici obou pořádajících fi rem 
vytvoří především vybrané ukázky z bohatého 
sortimentu dílenského vybavení, přičemž 
představen bude také zcela nový katalog právě 
s průřezem garážové techniky. Diagnostici 

AutoPROFITEAMu pak 
několik instruktážních 
videokurzů doplní 
praktickými ukázkami, 
když některé ze svých 
přístrojů připojí k 
automobilu Mini Cooper v 
barvách APM Automotive. 
Přímo na místě bude 
připraven i motocykl 
BMW GS, které trio 
Miroslav Lucák, František 
Vaněk a Vladimír Míča 
využije v předvedení motodiagnostiky TEXA 
diagnostici. Na prostranství před výstavní 
halou pak nebude chybět ani prezentační vůz 
s nářadím.

■ Veletrh dodavatelů
Na výstavní ploše najdete více než osm 
desítek různě velkých stánků, v nichž se 
bude prezentovat zhruba stovka vám dobře 
známých značek náhradních dílů či servisního 
vybavení. Někteří dodavatelé přitom svoji 
expozici zpestří různými dovednostními či 
tipovacími soutěžemi.  

Výstavní stánky značky ELRING tradičně 
doplňuje maketa motoru, na níž si zájemci 
mohou vyzkoušet svoji šikovnost a rychlost 
při montáži hlavy válců na čas. Pražská výstava 
nebude v tomto směru výjimkou a i tam si 
tak mechanici mohou poměřit síly se svými 
kolegy a vyhrát některou z drobných cen. 
Také fi rma NK chystá do svého stánku 
dovednostní soutěž, ovšem spíše pro 
sportovce (včetně dětí). 
Kdo v dané sportovní 
disciplíně uspěje, 
získá unikátní šedou 
kšiltovku.

Firma FEBI přichystala 
naopak tipovací 

soutěž spojenou s představením jedné 
z mnoha novinek v sortimentu. Ten, kdo 
nejpřesněji odhadne počet dílů umístěných 
v průhledném prezentačním boxu, získá 
špičkovou herní konzoli Playstation PS4.

OPTIMAL si na EXPO 
2018 připravil nejen 
představení nových 
produktových řad (díly 
hnací hřídele a Hardy 
spojky) a také několik 
produktových školení. 
Technický trenér Matthias 
Werschnitzki přítomné 
seznámí s důležitými 
detaily pro manipulaci 
s řemenovými rozvody, 
vodními čerpadly, tlumiči 

pérování a díly řízení. První školení plné tipů 
a rad pro mechaniky začne přímo ve stánku v 
9.30 hodin a další pak v 10.30, 13.30 a 14.30 
hodin. 

Další odborné semináře budou připraveny 

stánku BOSCH. První školení nazvané FSA 
760: Diagnostika nastavení rozvodů pomocí 
osciloskopu začne v půl jedenácté a další pak 

v 11.30, 13.00, 14.00 a 15.00 
hodin.
Mnozí dodavatelé si přímo 
pro pražský veletrh EXPO 
2018 připravili speciální 
odměny za nákupy. S 
oblíbenými oleji CASTROL 
tak účastníci výstavy 
mohou získat i atraktivní 
dekorativní sestavu 
´sudového´ nábytku, ze 
stánku KS TOOLS si pak 
návštěvníci mohou kromě 
přehledu o bohaté nabídce 
nářadí a dílenských 
přípravků odnést i atraktivní 
hodiny s teploměrem 
a hydrometrem nebo 
fotbalový míč s batohem. 
Bonusem za nákup 

náhradních dílů BOSCH bude zimní 
péřová bunda, výrobce tlumičů KYB pro 
své zákazníky přichystal kvalitní pracovní 
kombinézu a společnost SCHAEFFLER chce 
veletržní prodej svých značek FAG, INA a 
LUK podpořit prémiovou autodráhou Carrera 
Evolution. Drobné dárky za nákupy ale na 
veletrh přiveze i celá řada dalších značek.

Odborné semináře (zasedací místnost v 1. patře)

11.00 DPF / FAP (fi ltry pevných částic) Miroslav Lucák

11.30 Prezentace AutoPROFITEAM Josef Polák

12.15 1234YF (nové chladivo) Dan Grmela

13.00 ATF (automatické převodovky) Martin Kasík

13.30 DPF / FAP (fi ltry pevných částic) Miroslav Lucák

14.00 AutoDiesel Specialista Radek Černý

15.00 Trendy v aftermarketu 
(Continental / VDO / Ate)

Radim Smejkal
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■ Tradice

Letošní veletrh dodavatelů autodílů servisního 
vybavení pořádaný společně fi rmami APM 
Automotive a Stahlgruber CZ vychází zejména z 
tradice jejich mateřské společnosti Stahlgruber DE, 
která tzv. „leistungsschau“  pořádá pravidelně už řadu 
let a mezi zákazníky i dodavateli jsou velmi oblíbené. 
Výstavy se tak konají ve veletržních areálech po 
celém Německu, letos tak veletrh už byl v Mnichově 
a v Chemnitzu a plánovány jsou ještě výstavy v 
Sindelfi ngenu a Norimberku.

EXPO 2018 samozřejmě navazuje také na tradici 
APM Adrenalin Day, tedy v minulosti pořádaných 
domácích veletrhů APM Automotive konaných vždy 
na jaře přímo v kdyňské centrále společnosti, kde 
býval připraven bohatý doprovodný program pro 
veřejnost a různé adrenalinové zážitky pro zákazníky. 
Pro řadu z nich ale byla západočeská Kdyně příliš 
vzdálená, takže v roce 2012 se veletrh už pro malý 
zájem neuskutečnil. Nyní se ale díky spolupráci se 
sesterskou fi rmou mohou mechanici s dodavateli 
opět setkat a Praha je pro tuto událost jistě mnohem 
výhodnější…

EDDIE STOILOW je jednou z nejtalentovanějších kapel české hudební scény. Na 
kontě má čtyři řadová alba i několik hitů a jejich koncerty přitahují stále více fanoušků. 
Koncertovali se Simply Red, One Republic či Kosheen, na tuzemské scéně spolupracovali 
s Davidem Kollerem, Orionem nebo Xindlem X. Jako bubeník si s kapelou před časem 
zahrál i fotbalový brankář Petr Čech. Zatím poslední nahrávkou skupiny Eddie Stoilow 
je album Jupiter, které zaujalo vynikajícím zvukem, nezaměnitelným hlasem zpěváka 
Honzy Žampy i zřetelnými odkazy na legendární Pink Floyd.

Koncert v rámci veletrhu EXPO 2018 začne v hale č. 4 v 17:00 hod.

Vystavovatelé EXPO 2018:

www.apm.cz/expo
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EXPO 2018  (5. 5. 2018, 10-19 hod.)
TOMBOLA O HODNOTNÉ CENY!

ZAREGISTRUJTE SVOU ÚČAST NA VELETRHU EXPO A ZÍSKEJTE 
MOŽNOST VYHRÁT NĚKTEROU Z MNOHA CEN V TOMBOLE:

www.apm.cz  •  www.stahlgruber.cz TĚŠÍM
E S

E N
A VÁS!

Veletrh EXPO 2018 je pořádán pro registrované zákazníky společností APM Automotive s.r.o. a STAHLGRUBER CZ s.r.o.
Podmínky pro účast v tombole naleznete na www.apm.cz/expo nebo www.stahlgruber.cz/expo

DIAGNOSTIKA  
SUPERVAG PRO PLUS 

SE VŠEMI MODULY

    MOC bez DPH:

100 000 Kč

1. cena

DIAGNOSTIKA  
MEGAMACS PC HW  
+ BASIC LICENCE

MOC bez DPH:

80 000 Kč

2. cena

DIAGNOSTICKÝ 
MODUL BOSH  

KTS 560

MOC bez DPH:

59 820 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK  
HAZET  

19 DÍLŮ / 179-7

MOC bez DPH:

55 000 Kč

4.-5. cena3. cena

... a mnohem více dalších cen v podobě přístrojů a nářadí pro Vaší dílnu.

Ještě jste si nezaregistrovali svou účast na veletrhu EXPO?
Pro vlastní účast na veletrhu je nutná registrace skrze Vašeho obchodního zástupce, nebo online: 
• zákazníci APM Automotive s.r.o. prostřednictvím webshopu APMCat
• zákazníci STAHLGRUBER CZ s.r.o. v elektronickém katalogu STAkis 
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Tato spojitost mezi bezpečností jízdy a 
teploty v kabině vozidla je založena na lidské 
fyziologii. Člověk má stálou tělesnou teplotou, 
což znamená, že organizmus musí sám 
udržovat teplotu těla – pomocí zahřívání nebo 
vylučování nadbytečného tepla. Stačí, aby 
teploměr ukazoval okolní teplotu jen 32,2°C, 
abychom se začali potit – bez toho nelze 

V systému klimatizace koluje chladící médium 
mezi výparníkem, který odebírá teplo z kabiny, 
a kondenzátorem, v němž kapalina ´předává´ 
teplo ven. Kondenzátor je obvykle umístěn 
v nejpřednější části motorového prostoru 
před chladičem motoru – tak, aby jej proudící 
vzduch při jízdě co nejúčinněji ochlazoval. 
Toto řešení, ačkoli je po technické stránce 
velmi jednoduché, má určité nevýhody. 
Hliníkové lamely kondenzátoru jsou vystaveny 
poškození od malých kamínků a nečistoty, 
které vyplňují prostor mezi lamelami, 
snižují výkon kondenzátoru. 
Kromě toho automobil není 
se zapnutou klimatizací v 
neustálém pohybu. Proto 
je v době největších veder 
slyšet namáhavý provoz 
ventilátorů chladiče, 
které vytvářejí umělé 
proudění vzduchu 
kondenzátorem při 
stání, například na 
semaforu. 

TEPELNÝ KOMFORT PRO BEZPEČNOU JÍZDU

KONDENZÁTORY CHLAZENÉ KAPALINOU – EFEKTIVNĚJŠÍ A ÚSPORNĚJŠÍ

I když většina řidičů perfektně chápe souvislost mezi správným fungováním systému zavěšení nebo brzd a vlastní bezpečností, klimatizační systém se 
považuje za luxus. Jenže obzvláště v horkých dnech má jeho činnost bezprostřední vliv na bezpečnost jízdy. 

Systém klimatizace odebírá teplo z kabiny automobilu a vypouští ho ven. Jeho nejvíce zatíženou součástí je právě kondenzátor. Konstruktéři společnosti 
Valeo objevili způsob, jak zjednodušit jeho fungování, a zároveň snížit spotřebu paliva, kterou zapnutá klimatizace zvyšuje.

udržet potřebnou tělesnou teplotu. Ale když 
jsme v prostředí s vlhkým vzduchem, začíná 
to být nebezpečné pro zdraví – dokonce již 
35°C může způsobit přehřátí organismu. 
Letní slunce dokáže kabinu automobilu 
bleskově zahřát. Pokrok v izolaci oken brzdí 
skutečnost, že se zvětšuje plocha a sklon 
oken. Navíc teplota v rozehřáté kabině není 
všude stejná. Teplý vzduch stoupá nahoru, 
takže v blízkosti střechy může teploměr 

ukázat až o deset stupňů více než v 
okolí kokpitu. 

Konstruktéři Valeo přišli s novým řešením 
tohoto problému tak, že vytvořili klimatizační 
kondenzátor chlazený kapalinou na 
glykolovém základu. Kvůli nízké provozní 
teplotě musel být použitý samostatný chladicí 
okruh nezávislý na systému chlazení motoru 
(v němž kapalina dosahuje 90°C). Toto řešení 
má řadu výhod. Např. umožňuje zdokonalit 
proces výměny tepla a snížit kolísání tlaku 
v klimatizačním systému, což je důsledkem 

tepelné setrvačnosti chladícího 
média. Efektivnější výměna 
tepla při chlazení kapalinou 
má dva významné 
důsledky. Za prvé, chladič 

může být menší a za 
druhé – nemusí již 
být v přední části 

motorového prostoru. 
Tím pádem je riziko 
jeho poškození 

mnohem menší, a 
to je důležité nejenom 

pro řidiče (náklady na výměnu), 

Ani pootevřená okna nemohou klimatizaci 
nahradit. Tím spíše, že za za rychlé jízdy působí 
velký hluk a nepříjemné víření v kabině. Pokud 
klimatizace nefunguje správně, hlava řidiče 
se nachází v nejteplejší zóně, což snižuje jak 
vnímání, tak rychlost reakcí. Dle výzkumu 
francouzských vědců nárůst teploty v kabině 
na 27°C způsobí, že vnímání podnětů a 
rychlost reakcí řidiče klesnou až o 22%. 
Řízení automobilu ale vyžaduje bezchybné 
vyhodnocení situace a co nejrychlejší reakci 
na ohrožení. A k tomu je nutná koncentrace, 
která je možná pouze tehdy, pokud řidič 
pociťuje tepelné pohodlí, tedy .ani horko ani 
zimu. Podle odborníků je ideální teplota kolem 
22°C, kterou ale v době letního horka není 
možné dosáhnout bez funkční klimatizace. 
Jejím úkolem navíc není jen snižovat teplotu, 
ale i odstraňovat vlhkost v kabině. Ta může být 
nebezpečná i v létě – to když dešťová přeháňka 
rychle ochladí skla, která se pak okamžitě se 
zamlží…  
Bezchybné fungování klimatizace zajistí jen její 
pravidelná a profesionální údržba. Minimálně 
jednou ročně je nutné zkontrolovat množství 
chladicí kapaliny, vyměnit kabinový fi ltr a 
ideálně také odstranit vlhkost ze systému… 

ale i životní prostředí. Vážné poškození 
kondenzátoru může vést k netěsnosti systému 
a chladící médium ochlazující klimatizaci 
(jak R134a, tak i HFO1234yf ) přispívá ke 
skleníkovému efektu. 
Efektivnější klimatizační systém navíc 
méně zatěžuje motor, protože se 
tak často nezapíná ventilátor 
chladiče a kompresor 
klimatizace překonává 
menší odpor. To má 
měřitelný dopad 
na spotřebu paliva, 
která je ve srovnání se 
vzduchem chlazeným 
kondenzátorem cca o 
6-8% nižší. To zřejmě 
přesvědčilo mimo 
jiné i automobilku 
BMW, která pro své 
hybridní modely již 
od roku 2015 využívá 
právě toto řešení fi rmy 
VALEO. 

všude stejná. Teplý vzduch stoupá nahoru,
takže v blízkosti střechy může teploměr
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■ Airtex na první pohled 
AIRTEX je jedním z největších světových 
výrobců vodních a palivových čerpadel, 
který byl založen už v polovině třicátých let 
minulého století v severní Americe. Firma se 
poměrně rychle rozrostla a dnes je úspěšnou 
globální společností s centrálou sídlící ve 
městě Fairfi eld v Illinois (USA). Evropská di-
vize Airtex, známá jako Airtex Products S.A. se 
sídlem ve Španělsku, je evropským lídrem na 
trhu, který prodává více než 60 různých zemí.
Airtex je jediným americkým výrobcem, který 
navrhuje a vyrábí mechanická i elektrická 
palivová čerpadla pro celou řadu automobilů. 
Patří do nadnárodní skupiny UCI Interna-
tional, což je jedna z největších a nejšířeji 
zaměřených severoamerických společností 
a  zároveň významný výrobce a dodavatel 
komponentů pro automobilový průmysl a 
to jak do prvovýroby, tak na nezávislý trh. 
Vedle fi rmy Airtex Products 
LP specializované na palivová 
čerpadla skupina zahrnuje 
také úspěšného výrobce vod-
ních pump ASC Industries Inc. 
a fi rmu Champion Laborato-
ries Inc. zaměřenou na výrobu 
fi ltrů (zejména pro americký 
trh). Skupina Airtex / ASC je tak 
největším světovým výrobcem čerpadel, která 
vlastní a provozuje nejmodernější výrobní 
závody v USA, Mexiku, Číně a Španělsku.

■ Airtex ve Španělsku
Své evropské zastoupení s továrnou ve 
Španělsku má úspěšná společnost již od 
roku 1993, kdy získala místního zavedeného 
výrobce vodních pump. Tradice jejich výroby 
v Zaragoze je tak mnohem delší. 

Vše začalo už v roce 
1949 založením 

p ů v o d n ě 
malé kovodí-
lny Talleres 
Larraz S.L. 

sídlící v jedné z městských částí Zaragozy. Už 
v roce 1953 pak úspěšně se rozvíjející dílna 
zahájila výrobu vodních čerpadel se značkou 
Larraz Workshops Pumps, což přineslo další 
rozvoj společnosti, která si o patnáct let 
později vyžádal přesun výrobních porostorů 
do průmyslového polygonu  Cogullada, kde 
sídlili i další výrobci automobilových dílů. V 
té době s náhradními pumpami ze Zaragozy 
jezdily ve Španělsku osobní či nákladní vozy 
nejen místních výrobců  Seat a Pegaso, ale 
také další značky jako Renault, Simca, Fiat, 
Alfa Romeo, Austin, Mercedes, Perkins... 
S exportem pump na evropské trhy fi rma 
začala až po roce 1989, kdy ji získala místní 
investiční skupina a založila společnost Larraz 
Automoción Industrias používající obchodní 
značku LAI. Tu ale po čtyřech letech nahra-
dila značka AIRTEX. “V té době došlo k zásadní 
změně. Zatímco v roce 1989 jsme jako Larraz 

vyráběli 150 až 200 
položek, značka 
LAI už nabíz-
ela zhruba 400 
různých odkazů a 
po změně na Air-
tex tento počet 
rychle narostl 
na 700 a to jen v 

rámci evropského katalogu,“ vzpomínal na 
převratné období tehdejší generální ředitel 
zaragozského podniku José Miguel Guinda. 
„Podpora, kterou nám společnost Airtex 
poskytla, nám umožnila investovat do nových 
zařízení, nových strojů a zlepšit logistiku. 
Počítačem řízený sklad a vyskladňování po-
mocí čárových kódů přineslo větší spolehli-
vost dodávek.“ 

Od roku 2001 vyrábí fi rma Airtex Products 
S.A. také elektrocké palivové pumpy, které 
přinesly další obchjodní úspěch a rozvoj 
fi rmy, která se tak už v roce 2009 musela opět 
stěhovat. Větší a hlavně modernější prostory 
našla  v novém areálu Polygon Campus na ji-
hozápadním předměstí Zaragoza PLAZA, což 
je intermodální dopravní centrum (železniční, 

silniční a letadlové) s napojen-
ím na nejdůležitější evrop-
ská výrobní a spotřební 
střediska.

Za více než 70 let exis-
tence přešla dnešní Air-

tex Products S.A. z rodinné 
společnosti s velmi lokál-
ním charakterem na 
mezinárodně uznáva-

nou společnost s prestiží 
založenou na kvalitě svých 

výrobků a výjimečném ser-

visu. Tento vývoj byl možný díky změnám 
v obchodním modelu, optimalizaci v doda-
vatelském řetězci a především díky lidskému 
týmu.

■ Hlavní produkty
Hlavním předmětem činnosti Airtex Prod-
ucts S.A. je výroba a distribuce čerpadel 
pro automobilový průmysl, když vedle 
vodních čerpadel nejen pro osobní a lehké 
užitkové vozy, ale i pro těžká nákladní vo-
zidla, se zaměřuje také na elektrická palivová 
čerpadla. Všechny své pumpy přitom 
osvědčený španělský výrobce dodává jak do 
prvovýroby (např. automobilek Ford, GM, 
VW, PSA, Renault, Opel, Saab, Yamaha, John 
Deere, Deutz…), tak na trh náhradní spotřeby. 
Tam přitom míří zhruba 70% z více než 10 
milionů vodních pump a 7 milionů palivových 
čerpadel, které každým rokem opustí výrobní 
závod v Zaragoze.

Vodní čerpadlo je důležitý prvek k zajištění 
správného fungování motoru, zajištění jeho 
výkonu a správné funkce  chladicího systému. 
Je to přesné a vysoce výkonné zařízení určené 
k práci v extrémních teplotách. Má pět základ-
ních součástí, když porucha kterékoliv z nich 
může v důsledku způsobit vážné poškození 
motoru. Proto je nesmírně důležitá jejich kval-
ita a přesnost, kterou Airtex u svých produktů 
garantuje.

Široký sortiment vodních pump Airtex před 
nedávnem úspěšně rozšířila také řada kom-
pletních rozvodových sad pro osobní a leh-
ká užitková vozidla, ve kterých osvědčené 
pumpy doplňují o další díly pro efektivní 
opravu rozvodů, tedy rozvodový řemen, 
napínací kladka a volnoběžka. K dispozici je 
zatím 190 referencí a další budou přibývat.

Palivové čerpadlo instalované přímo v nádrži 
pumpuje palivo do motoru. Jedná se o 
produkt, který díky své technické náročnosti 
vyžaduje velmi vysoké výrobní standardy. Air-
tex nabízí více než 2.100 palivových čerpadel, 
včetně kompletních sestav palivového sys-
tému (palivové pumpy s celým vedením, 
fi ltrem i měřičem množství paliva). Všechna 
čerpadla přitom nejen splňují ale mnohá 
dokonce překračuji OE specifi kaci, neboť 
techničtí specialisté  společnosti často 
navrhují různá vylepšení konstrukcí. Navíc se 
zapojili také do vývoje tzv. bezkartáčových 
(Brush-Less) palivových čerpadel, která v blíz-
ké budoucnosti čeká velké využití. Díky vlast-
nímu výzkumu a vývoji, interním návrhům a 
moderním výrobním závodům splní čerpadlo 
Airtex Brush-Less očekávání trhu výrobců 
automobilů zítřka.

Firemní centrála, kde většina administrativních pracovníků sdílí velký kancelářský prostor s kójemi 
(tzv. open space), moderní výrobní hala, v níž pracují zejména ženy (prý jsou při práci preciznější než 
muži) a to vše doplněné obrovským skladem,  z nějž do celé Evropy míří vodní i palivové pumpy 
pro osobní i nákladní vozy všech běžných značek. Tak by se dala jednoduše popsat továrna spo-
lečnosti AIRTEX Products S.A. ve španělské Zaragoze…

AIRTEX: cestou k našemu úspěchu je úspěch našic
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„Made in Airtex“:
•  Dobrý poměr kvality a ceny
•  Vysoká spokojenost zákazníků
•  Flexibilita a efektivní spolupráce
•  Výjimečná služba
•  Společnost, která odměňuje talenty
•  Globální dodavatel
•  Environmentální politika

ch zákazníků
■ Dokonalost ve výrobě a testování
Airtex nabízí nadstandardní tříletou záruku, 
což je možné díky nejvyšším požadavkům na 
kvalitu výroby i následné kontroly. Společnost 
např. vyvinula přesně řízený proces komple-
tace vodních pump s využitím osvědčených 
postupů získaných při výrobě. Čerpadla jsou 
sestavována moderními elektromechanick-
ými lisy, které umožňují 100% kontrolu jak 

tlaku ke slisování celé sestavy tak rozměrové 
přesnosti jednotlivých součástek i celé pumpy 
– a to po celou dobu kompletace. Navíc Airtex 
každé čerpadlo dvakrát testuje na těsnost - 
nejprve po opracování těla pumpy a poté i po 
sestavení (tedy před fi nální distribucí).
Ke spolehlivosti a konkurenceschopnosti 
společnosti přispívají také standardizované 
procesy ve všech závodech. Centra výzkumu 
a vývoje jsou vzájemně propojena a mají tak 
k dispozici komplexní přehled o nových tren-
dech i technologiích. S nedávným otevřením 
nového výrobně vývojového závodu v De-
troitu bude podpora výzkumu a inovací ještě 
výraznější. A díky dlouholeté spolupráci přímo 
s automobilkami může Airtex své zkušenosti a 
znalosti předávat i na trh náhradní spotřeby. 

Airtex má vlastní kanál YouTube (www.you-
tube.com/user/AIRTEXPRODUCTSSA), který 
přináší řadu montážních videotipů a prak-
tických rad pro správnou instalaci čerpadel. 
Výběr správného náhradního dílu přitom 
mechanikům může usnadnit také zobra-

zování jednotlivých produktů v režimu 360° 
přístupné na webových stránkách www.air-
tex.es. Jednoduchým pohybem myši je tak 
možné prohlédnout si dané čerpadlo v libo-
volné poloze. 

   ŘEMENICE přenáší pohyb hnacího řemenu k ložisku. Je vyrobena ze slinutého materiá-

lu, oceli, litiny nebo plechu.

    TĚLO pumpy z hliníku nebo litiny je konstrukčním prvkem, který podporuje ostatní 

prvky čerpadla a zajišťuje spojení s chladicím okruhem. Dosedací oblast těla musí být 

dokonale obrobena, aby se zajistila nejen těsnost systému a fungování čerpadla. K tomu 

zároveň pomáhají také přesná těsnění, která mohou být vyrobena z pryže, papíru nebo 

plechu s gumovou vrstvou. U některých aplikací je třeba namísto těsnění použít vhodnou 

těsnicí hmotu.

     

     LOŽISKO přenáší otáčení náboje/kladky na oběžné kolo. Jeho konstrukce a kvalita 

mají přímý vliv na životnost čerpadla. Přitom existují dva typy ložisek – Roller/Ball a Ball/

Ball, přičemž větší trvanlivost i odolnost při vyšším zatížení nabízí provedení Roller-Ball 

spojující válečky a kuličky.

     TĚSNĚNÍ zabraňuje úniku chladicí kapaliny a zajišťuje vodotěsnost čerpadla a zároveň 

chrání ložisko. Kvalita těsnění spolu s vhodnou chladicí kapalinou napomáhá správnému 

fungování vodního čerpadla. Těsnění se skládá ze dvou odlišných částí, z nichž jedna je 

upevněna k tělu a druhá se otáčí s ložiskem.

     OBĚŽNÉ KOLO (vrtule) zajišťuje průtok chladicí kapaliny, když její tlak i rychlost v chla-

dícím okruhu je dána zejména průměrem kola a počtem i velikostí jednotlivých ploutví. 

Snížení průtoku může vážně ovlivnit životnost motoru. Oběžná kola používaná v čerpa-

dlech Airtex jsou vyrobená z mosazi, plechu, plastu nebo litiny (vždy v závislosti na kon-

strukci OE dílu).

 Airtex své vodní pumpy dodává samozřejmě i se všemi potřebnými montážními pokyny, 

které je třeba dodržet (pro správnou funkci a dlouhou životnost). A to platí i v případě 

specifi ckých montážních požadavků, které souvisejí i s dalšími systémy automobilu. K 

hlavním zásadám správné montáže vodního čerpadla patří např. absolutní zákaz pou-

žívání běžné vody z vodovodu – to kvůli obsahu vápníku, který může poškrábat těsnicí 

plochy a způsobit únik chladicí kapaliny. Čerpadlo může být poškozeno také nadměrným 

napětím řemenu (nárůst napětí řemenu o 10% sníží životnost ložiska až o polovinu).
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■ LOŽISKA PRO VELKÉ RODINNÉ FORDY

SKF má jako první na aftermarketovém trhu k dispozici kompletní nabídku kolových ložisek pro všechny motorizace vozů FORD Galaxy /S-Max. 
Ložiska jsou dodávána v sadách VKBA7083 a VKBA7084. 

■ PŘEDMAZANÉ KLOUBY

Společnost SKF změnila koncepci mazání kloubů a optimalizovala obsah montážních sad těchto dílů. Mazivo, které bylo přidáváno do krabice  
v plastových sáčcích, je nově nahrazeno automatickým a přesným průmyslovým předběžným promazáním kloubů v balení. Homokinetické klouby 
v sadách kloubů pro osobní a malé užitkové vozy jsou tak již předmazány a tedy určeny k přímé montáži bez nutnosti dodatečné aplikace tuku.

■ POVINNÁ VÝMĚNA MATICE

Při montáži ložiska a brzdového kotouče SKFVKBD1015 u vozů RENAULT Clio III/Grandtour, Megane II, 

Modus/Grand Modus, Twingo II je nutné použít novou matici, která je součásti sady. Stejně tak se nesmí 
znovu použít ani staré krycí víčko. 
Montážní doporučení: Po sejmutí starého brzdového kotouče s maticí a víčkem (1) je třeba tělo náboje 
zbavit všech nečistot a případné koroze. Před montáží nového ložiska pak na náboj (2) aplikujte pastu pro-
ti stykové korozi SKF Antifret (obj. č. SKFLGAF3E/0.5). Při nasazování ložiska a brzdového kotouče použijte 
tlak POUZE na vnitřní kroužek ložiska (3, 4)! Ložisko pak zajistěte novou maticí (utahovací moment 175 
Nm) a tu zakryjte novým víčkem (obojí je součástí sady).

Možné důsledky nedodržení uvedeného postupu montáže:

•  Vnitřní kroužky ložiska mohou být během montáže odděleny 
•  Poškození valivých těles, oběžných drah a kroužků 
•  Předčasné selhání/poškození ložiska (způsobené vniknutím vody…) 

Výhody nového řešení:

•  Správné množství maziva, které je aplikováno do přesných pozic uvnitř kloubu.
•  Odpadá vytlačování maziva ze sáčku do manžety (snížení rizika zanesení nečistot)
•  Snížení plastového odpadu!

SKF: NOVINKY A INOVACE 

Motorizace Sada ložiska Pozice OE číslo

1.5 EcoBoost
2.0 EcoBoost
2.0 TDCi

SKFVKBA7083 přední 2006558

SKFVKBA7084 zadní 1864632



www.skf.com



„Naše prodejna funguje už šestým rokem, 
když před tím jsem v oboru pracoval až sedm 
let jako zaměstnanec. Pak jsem si ale řekl, že 
když už se kvůli prodeji autodílů nervovat, tak 
raději sám pro sebe. A od té doby se snažím 
válčit s problémy a budovat vlastní značku 
GK,“ vzpomíná Jiří Krčmář 
na své začátky, kdy mu prý 
spousta lidí říkala, že se asi 
zbláznil. „Uznávám, že dneska 
bych do toho už asi nešel. Tedy 
spíše dnes už vím, jak naivní 
jsem tehdy byl. Ale vyšlo to. 
S dnešními zkušenostmi bych 
tenkrát asi sám sebe nepře-
svědčil, ale rozhodně svého 
rozhodnutí nelituju. Doba se 
mění a trh samozřejmě taky. 
Lidi mi říkali, že první úspěchy 
se dostaví tak za půl roku a ty 
další možná až za dva roky. A 
musím říci, že ten první půlrok 
byl opravdu náročný. Ale taky 
zajímavý. A než to celé začalo 
dávat smysl a zákazníci, part-
neři i konkurenti nás začali 
brát vážně, opravdu uplynuly 
skoro dva roky. Teď už máme 
stálé zákazníky, které se sna-
žíme co nejlépe zásobit díly 
přesně podle jejich potřeb,“ 
dodává zakladatel a majitel 
fi rmy, která s vlastním rozvo-

zovým autem dvakrát denně zaváží mechani-
ky v okolí 30 - 50 km od Letohradu. Přesto se 
ale snaží zůstat regionálním prodejcem, který 
si váží svých zákazníků a nesnaží se vymýšlet 
nějaké experimenty. 

■ Spojení, které funguje
Podle letohradského prodejce nelze jasně říci, 
o co mají místní zákazníci největší zájem. „Sa-
mozřejmě nejvíce jdou ty běžné spotřební věci 
jako brzdy, fi ltry, spojky. Většinou se nejedná o 

nějaká specifi ka. My se 
snažíme nabízet zá-
kazníkům to, co potře-
bují, ale nepouštíme se 
do nějakých tuningů a 
podobných specialit,“ 
vypráví Jiří Krčmář, 
který má prakticky 
jen jednoho stálého 
zaměstnance a pou-
ze v případě potřeby 
využívá pomoci dvou, 
tří brigádníků. „Pro-
tože tu pracuje moje 
přítelkyně, snažíme se 
to dělat v duchu ro-
dinné fi rmy. A tak se z 
některých zákazníků 
časem stali známí a ze 
známých přátelé. My-
slím, že i to utváří naši 
úspěšnou značku. Stej-
ně jako spojení s APM 
Automotive, která je 
takovou naší srdcovou 
dodavatelskou fi rmou. 
Začátky spolupráce 
sice byly trochu nesmě-
lé, protože když fi rma 
GK Autodíly začínala, 

neměl o ni tehdejší obchodní zástup-
ce APM příliš zájem. To ale trvalo jen 
pár měsíců. Pak jsme se sešli a řekli si, 
co jeden o druhého očekáváme a po-
třebujeme. Od té doby spolupracuje 
a myslím, že k oboustranné spokoje-
nosti.“

Za léta strávená za pultem poznal 
Jiří Krčmář desítky a stovky zákazní-
ků a dobře ví, že každý je jiný. „Jsou 
takoví, kteří nikdy nemají problém a 
jiní, kteří mají problémy skoro pořád. 
Ale to je o lidech a o jejich povahách. 
Někdo prostě umí být spokojený a ně-

Uprostřed Pardubického kraje v podhůří Orlických hor při soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka leží malebné město Letohrad. A uprostřed 
Letohradu, kousek od náměstí sídlí nevelká, ale náhradními díly skvěle zásobená prodejna GK Autodíly, která patří k nejlepší místní partnerům spo-
lečnosti APM Automotive. Její jméno vychází iniciál svého zakladatele Jiřího Krčmáře, který před léty používal přezdívku George…
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GK Autodíly Letohrad: úspěšná značka s rodinným přístupem

„V branži jsem už asi 17 let. Když jsem začínal, představoval jsem si to jinak. Tehdy 
jsem si myslel, že autům rozumím, protože jsem se v nich od mládí hrabal. Praxe 
se nakonec ukázala mnohem složitější. Ale za ta léta už mám myslím dost zkuše-
ností a zároveň vím, že pořád je, co se učit. A taky vím, že mě moje práce baví, a to 
je to hlavní. Protože jinak bych to asi nemohl dělat…“ 
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„V minulosti jsem díly bral od jednoho obchod-
níka z Ústí nad Orlicí, který měl sice všechno, co 
jsem potřeboval, ale protože tímhle směrem ne-
zavážel, musel jsem si pro díly jezdit sám,“ vzpo-
míná Jan Dušek s tím, že řadu let prakticky 
denně jezdil na otočku tam a zpátky, což je 52 
km. „Před pár lety jsem ale narazil na fi rmu GK 
Autodíly. Přestože do Letohradu jezdím často, 
dlouho jsem o obchodu Jirky Krčmáře nevěděl. 
Ale od té doby si spolupráci s ním užívám. Nejen 
že je to k němu jen 6 km a že ke mně jezdí i se 
svými rozvozy, ale co ten chlap pro mě jako pro 
zákazníka dokáže udělat, to je skoro neuvěřitel-
né. Má kvalitní díly, je absolutně neomylný při 
vyhledávání i objednávání dílů a velkou výho-
dou jsou také spolehlivé rozvozy, které zajišťuje 
jeho přítelkyně.“

Jan Dušek je vyučený opravář zemědělských 
strojů, který si své řemeslo udržoval i v době, 
kdy se živil jako řidič kamionu. A před patnácti 
lety si otevřel vlastní autodílnu. Asi jako všich-
ni začínal v garáži, ale dnes už má k dispozici 
novou prostornou, dobře vybavenou a za ka-
ždých okolností precizně uklizenou dílnu se 
dvěma stáními. „Jsem tu sám. Mám toho sice 
moc, ale už jsem se naučil věci naplánovat tak, 
abych tu nikdy neměl více než dvě auta naráz. 
Pokud mi stojí nějaké auto venku před dílnou, 
je to jen proto, že si je majitel ještě neodvezl. 
Jsem se zákazníky jasně domluvený a někteří 
na opravu čekají třeba i tři měsíce. Ale počkají 
si. Samozřejmě pokud je něco akutního, beru je 
přednostně.“ 

Přestože má dílnu jen pár kroků od domu, do-
držuje pravidelný režim a každé ráno v sedm 
je v dílně a pouští se do práce. „Před jedenác-
tou jedu na oběd, po návratu se na chvilku na-

Jedním ze zákazníků letohradské prodejny GK Autodíly je Jan Dušek majitel autodílny z podhůří 
Orlických hor, který si spolupráci s Jiřím Krčmářem a APM Automotive moc pochvaluje. Jako zku-
šený autodiagnostik, který se snaží o komplexní péči o zákazníkův automobil, totiž často spolu-
pracuje také s diagnostickými specialisty AutoPROFITEAMu, především Františkem Vaňkem.
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kdo ne,“ říká 42letý obchodník s tím, že 
těch věčně nespokojených je výrazná 
menšina. I jim se prý ale snaží vyhovět. 
„Zboží je široká škála a nemyslím, si, že by 
někdo nabízel nějaký výrobek horší nebo 
lepší – co se týče stejné krabičky. Takže 
jde spíše o ten přístup a vzájemné vztahy. 
Překvapivě není vždy až tak důležitá cena. 
Ta se taky řeší, ale musím říci, že už ne na 
úkor kvality. A i mezi levnějšími produkty 
jsou díly, které máme vyzkoušené a víme, 
že fungují. Takže i když jde někdo jen po 
ceně, dokážeme mu nabídnout rozumný 
kompromis.“

Majitel prodejny GK Autodíly ale svým 
zákazníkům raději nabízí kvalitní a hlavně 
osvědčené značky. Např. baterie BOSCH, 
brzdy ATE, pružiny CS Germany, řemeny 
DAYCO, rozvody INA či CONTITECH, pumpy 
AIRTEX….“Snažím se zákazníky směřovat k 
používání kvalitnějších dílů. Ono se to větši-
nou i vyplatí, protože ty levné věci zpravidla 
nefungují. A takové díly já prodávat nechci. 
Už jen proto, že nám to může přinášet zby-
tečnou zátěž v podobě reklamací. Lidi dnes 
už dost dají i na doporučení. Někdy je to ale 
spíše na škodu. Třeba když příliš věří někte-
rým zaručeným radám na internetu a pak 
občas řeší i úplné nesmysly.“

■ Spokojený život plný aut
Jak Jiří Krčmář přiznává, kolem aut se točí 
celý jeho život. I ten rodinný, protože jeho 
přítelkyně pracuje s ním. Když mají volno, 
tedy vlastně jen v sobotu odpoledne nebo 
v neděli, obvykle prý společně vyrážejí na 
nějaké výlety třeba i přes celou republiku, 
na nějaké zajímavé místo. Samozřejmě 
autem. A někdy jsou jejich cílem různé 
závody - automobilové. „Vždycky jsem mi-
loval auta a všechno kolem nich a strašně 
rád jezdím rychle – tedy když je to mož-
né. Proto jsou mou největší zálibou různé 
výlety autem. Navíc jeden kamarád, který 
je i naším zákazníkem, jezdí závody v dri-
ftování, další zase závody do vrchu, takže 
občas jezdíme s nimi je podporovat. Máme 
to rádi a užíváme si to,“ říká Jiří Krčmář a 
zároveň přiznává, že sám nezávodí. Mimo 
jiné prý i z pocitu zodpovědnosti k vlastní 
fi rmě a jejím zákazníkům. „Jednou jsem při 
nepovedené zkušební jízdě měl bouračku a 
skončil na vyšetření ve špitále. Tam jsem si 
uvědomil některé souvislosti. Třebaže kdyby 
to dopadlo hůře, fi rma by zůstala zavřená a 
my bychom byli v háji,“ vysvětluje sympatic-
ký muž, který patří mezi vyznavače vozů 
BMW. A tak do práce nebo na výlety jezdí 
´trojkovým ´ kupátkem o výkonu 286 koní.

S přítelkyní, která má v obchodě na starosti 
především rozvozy zboží, bydlí v sousední 
vesnici a do Letohradu tak jezdí šest dní v 
týdnu. „Samozřejmě bychom chtěli i rodinu, 
ale zatím máme moc práce. Naštěstí přítel-
kyně je mladší, bude jí 28, takže ještě máme 
čas. Taky máme naplánované nějaké další 
věci do budoucna, ale na rodinu se těším.“ 

táhnu a pak se vrátím do dílny a jede se dál. Ve 
tři si zajedu na nedalekou pumpu na kafe a pro-
hodit pár slov se známými. V dílně jsem pak tak 
do pěti, šesti hodin, jak je zrovna třeba. To je můj 
každodenní systém. To musí být, jinak je v tom 
bordel. Přítelkyni se to sice někdy nelíbí, stejně 
jako když občas potřebuju něco dodělat třeba v 
sobotu. Ale to se nedá nic dělat.“ 

Být důsledný, pečlivý a udržovat pořádek se 
bezmála 60letý servisák naučil už učilišti v Dol-
ní Lipce, kde to prý bylo tvrdé jako na vojně 
– disciplína, kázeň, nástupy a taky opravdové 
poznání motoru i celého auta… „To všechno 
mi z té doby zůstalo. Proto si i dnes každého zá-
kazníka a jeho auto beru osobně. Když se s maji-
telem vozu bavím, zjišťuju, jaký má k autu vztah 
a některé potom raději odmítnu. V současnosti 
jich mám asi 120, když někteří za mnou jezdí 
až z Prahy. Snažím se totiž, dát jim celé auto do 
takové kondice, aby ke mně příští rok nebo dva 
nemuseli. A zákazníci to ví. I když přijde někdo 
nový. Prostě si nejprve celé auto důkladně pro-
hlédnu a udělám na něm všechno, co považuju 
za nutné. V žádném případě nechci dělat jen 
nějaké nutné provizorní opravy a zbytek nechat 
být. Lidi už to nekomentují – ani práci, ani cenu, 
i když to dalo dost práce je vychovat, aby uznali, 
že to tak má být.“

Jan Dušek je na první pohled spokojený a vy-
rovnaný muž. Je na něm vidět, že jej práce i 
po letech pořád baví. Prý dokonce čím dál víc. 
„Měl jsem i krize, když jsem se špatně vyrovnával 
s tím, jak někdo dokáže být zlý. Ale teď jsem v po-
hodě. I díky lidem kolem sebe,“ říká mechanik, 
pro kterého je práce asi jeho největším ko-
níčkem. Jinak se snaží svůj volný čas věnovat 
hlavně své přítelkyni. Až do loňského jara měl 

Jan Dušek: základem dobré práce je systém
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Jen vyměnit vadné díly nestačí

Jednou ke mně do dílny dorazil vůz kvůli problémům s nadměrnou kouřivostí. Auto mělo od sazí úplně 
černý zadek, a když se sešlápl plyn z volnoběhu, kouřilo to jak sud s hořícím asfaltem.

Chevrolet Captiva 2.0 CRDI (110 kW), r. v. 2011, systém řízení motoru EDC 16

Při jeho prohlídce jsem zjistil, že systém DPF je nefunkční a že ve voze ani není originální software.  

Před každou podobnou opravou v systému DPF je potřeba majiteli vozu vysvětlit, že vše souvisí se 
vším, a upozornit, že bude třeba prověřit všechny systémy motoru, které mohou mít vliv na kouřivost. 
Tedy že bude potřeba zkontrolovat vstřikovací systém, systém nasávání vzduchu, výfukový systém, 
regulaci turbodmychadla, dekarbonizaci motoru, funkci snímačů a akčních členů na motoru, přesné 
nastavení rozvodů… V neposlední řadě je potřeba také zajistit správný SW řídící jednotky motoru.

Když jsem všechno toto provedl a vadné díly nahradil novými, bylo třeba systém diagnosticky nastavit 
a vyzkoušet. A k tomu jsem si přizval Fandu Vaňka, který má nejen potřebné vybavení, ale také bohaté 
zkušenosti. Od té doby Chevrolet bez problémů jezdí, když jeho majitel auta byl důkladně poučen o 
správném způsobu provozování. I když si vůz i po opravě ještě několikrát zakouřil. Výfukový trakt se 
totiž čistil průběžně při provozu a než se takto vyčistil celý trakt, bylo potřeba ujet i několik desítek 
kilometrů.

Pro diagnostiku je třeba dostatek ´šťávy´

Při diagnostikování je kromě jiného důležité také zajistit zásobování na-
pětí vozu externím zdrojem. To platí především pro vozy, vyšší třídy, které 
jezdí k Honzovi běžně. Jedním takovým je např.

Range Rover 3.0 TDI (130 kW), r. v. 2004

Ty už mají zapojení elekroniky tak složité, že už pouhé diagnostikování 
vyžaduje mít k dispozici velkou dávku elektrické energie. Bohužel stále 
velká část servisů na to nebere zřetel a pracují stylem ´nějak to dopad-
ne´ . A protože při konfi guračních diagnostických procesech diagnostika 
obvykle vyžaduje i opakované vypnutí a zapnutí zapalování, občas může 
dojít k vybití autobaterie. Obzvlášť v zimním období, kdy akumulátory 
nejdou v plné kondici. V takovém případě pak dochází ke ztrátě komu-
nikace s diagnostikou a není tedy možné danou operaci provést nebo 
dokončit.

Honza Dušek je na podobné situace dávno vybaven profesionálním 
zdrojem, který udržuje ve vozidlech stálé napětí v různém zatížení. Tento 
systém hlídá napětí v síti velmi spolehlivě. Podle jeho zkušeností totiž u 
řady luxusních aut už při zapnutém zapalování dochází k odběru proudu 
cca 20 A. Takovou poptávku po energii běžný dílenský nabíjecí zdroj ob-
vykle není schopen zvládnout…

Perlička z praxe Jana Duška: 

Rada pro všechny od Františka Vaňka: 

také psa, nádherného a ´moudré-
ho´ leonbergera, se kterým den-
ně chodíval na procházky do oko-
lí, což jediné mu prý teď chybí. 

 „Spolupráce s APM Automotive, 
byť zprostředkovaná prostřednic-
tvím fi rmy GK autodíly, je moje 
srdeční záležitost. Díky klukům 
diagnostikům z Autoprofi teamu 
mám v APM obrovské informační 
zázemí, a to jak v oblasti diagnos-
tického či softwarového vybavení, 
tak při některých problematických 
opravách. Díky Fandovi Vaňkovi 
se kvalita mé práce hodně zved-
la,“ říká zkušený diagnostik, kte-
rý si při práci vystačí se čtyřmi 
diagnostickými přístroji. Před 
lety začínal s diagnostikou ATAL, 
kterou pak právě na doporučení 
z AutoPROFIEAMu doplnil Su-
perVAG. Nakonec si našetřil i na 
BOSCH KTS, takže je aktuálně se 
svým diagnostickým vybavením 
spokojený. Tím spíš, že pro vyhledávání složitějších závad v sys-
témech datového vedení má také vlastní osciloskop.

„Základem dobré opravy je kvalitní diagnostika a dostatek potřeb-
ných informací. A samozřejmě také dobrý dodavatel autodílů a to 
všechno já i zásluhou APM Automotive mám. Pak už jde všechno 
bez stresu,“ uzavírá vitální muž s jasným názorem a přímým jed-
náním. Zároveň přiznává, že v rohu dílny má připravenou ´basu 
plzeňského´. „Večer si sednu a dám si jedno nebo dvě, srovnám si 
myšlenky a připravím si to v hlavě na další den.“
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Čištění DPF mokrou cestou
Filtr pevných částic, který je již několik let součástí každého moderního dieselového automobilu, zachycuje pevné 
nečistoty, saze a další jedovaté látky před vypuštěním z výfuku a pomáhá chránit životní prostředí. Filtr je dlouhodobě 
téměř bezúdržbový, čas od času se ale musí zbavit usazených nečistot a tak se ve víceméně pravidelných cyklech sám 
regeneruje. Řídící jednotka motoru díky snímačům rozpozná zanesený fi ltr a následně vyvolá proces regenerace, při 
kterém dochází k umělému zvýšení teploty výfukových plynů ve fi ltru tak, aby saze a nečistoty vyhořely.

Počet regeneračních cyklů však není nekonečný a tak po přibližně 100.000 ujetých kilometrech je fi ltr natolik znečištěn, že již není schopen automa-
tické regenerace. Nastává problém, auto nejede tak jak by mělo a fi ltr je třeba vyměnit za nový. Anebo lze využit cenově výrazně výhodnější alterna-
tivu v podobě odborného servisního vyčištění…

■ Prevence
Víceméně preventivním prostředkem usnad-
ňujícím regeneraci fi ltru pevných částic sníže-
ním teploty potřebné k vypálení sazí ve fi ltru 
je dieselové aditivum DPF Power Clean. 
Jeho jednoduchá aplikace nalitím do pa-
livové nádrže umožní, že se saze vypalují 
již při teplotě výfukových plynů 300-350 °C 
(původně je potřebných cca 700 °C) a tedy 
i při městském provozu. Čistící aditivum je 
vhodné pro všechna vozidla s DPF i s AD 
modulem a výrobce doporučuje použití 
zhruba jednou za tři měsíce.

■ Výplach
Pokud je ale už třeba DPF čistit, nabízí se 
dvě možnosti. Efektivnější, ale technicky 
náročnější je vypláchnutí demontovaného 
fi ltru. K tomu je určen tekutý čistič DPF Flu-

shing Liquid, jímž je třeba fi ltr zcela napl-
nit a pak jej nechat cca 8-10 hodin působit. 
Produkt velmi účinně postupně změkčuje, 
uvolňuje a následně i rozpouští a od-
straňuje všechny pozůstatky sazí, 
přičemž vzniká ve fi ltru kašovitá 
hmota, která nakonec jednoduše 
vypláchne teplou a čistou vodou. Po 
důkladném vypláchnutí a vysušení stačí DPF 
namontovat zpět a vyresetovat chybu přes 
diagnostiku. Celý proces pak zakončí testova-
cí jízda po dobu alespoň 20 minut (ideálně i s 
použitím čistícího aditiva).

DPF Flushing Liquid  je použitelný na všechny 
hliníkové, hořčíkové, zinkové a kadmiové části 
fi ltrů a je vhodný i na nejnovější ge-
nerace DPF. To metoda regenerace 
DPF patří k nejúčinnějším, neboť jejím 
použitím klesají hodnoty znečištění 
až na úroveň pod 1%, což v praxi 
znamená úplně čistý fi ltr.

■ Aktivní pěna 
Servisně jednodušší a tedy rychlej-
ší metodou je pěnové čištění DPF 
bez potřeby jeho demontáže. Pro 
tento účel jsou k dispozici dva pro-
dukty, které efektivně a rychle roz-

pouští usazené saze a přitom 
jsou šetrné vůči materiálům 

používaným na výrobu fi ltrů 
(hliník, hořčík, zinek, kad-
mium). Jsou tedy vhodné 
jak pro všechny DPF (i nej-
novější generace), tak pro 
čištění katalyzátorů. 

DPF Top Gun Cleaner je 
určený pro aplikaci spe-
ciální pistolí na vychlad-
lém vozidle.  Novinkou je 
pak sprej DPF Catalyst 

Cleaner (s hadičkou a 
speciálním třístranným 
pěničem), který se apli-
kuje se do DPF zahřátého 
na provozní teplotu, aby 
pěna rychleji expando-
vala. V obou případech 
je doporučeno před čiš-

těním zkontrolovat, 
zda je v motoru 
dostatek oleje. 
Aplikace pěny se 

provádí přes ot-
vor po demontovaném 

teplotním nebo tlakovém senzoru stříkáním 
v pětivteřinových intervalech, až je fi ltr zcela 
naplněný pěnou. Pak se senzor může namon-
tovat zpět a s autem vyrazit na zkušební jízdu 
v rozsahu 20-30 km (pěnu aplikovanou pis-
tolí je třeba před jízdou nechat cca 20 minut 
působit).  Když elektronika motoru nespustí 

regenerační proces au-
tomaticky, je třeba jej 
spustit ho manuálně po-

mocí diagnostického 
zařízení. Výrobce při-
tom opět doporučuje 

doplnit čištění i aplikací 
čistícího aditiva DPF 

Power Clean do 
paliva.

Německá značka BLUECHEM, která se specializuje na moderní petrochemické výrobky pro údržbu a opravy motorových vozidel, nabízí na čištění 
fi ltrů pevných částic dieselových motorů hned několik produktů řady PowerMax.
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SCHAEFFLER OSVĚDČENÉ POSTUPY: VÝMĚNA ROZVODŮ            

Výměna rozvodového řemene je opravou, 
která je motoristy považována za velmi 
drahou a náročnou. Je ale důležitá, neboť 
případné náklady na opravu motoru plynoucí 
z chybné funkce rozvodů jsou tak vysoké, že 
mohou překročit celkovou hodnotu vozidla. 
Proto by měly autoservisy nabízet výměnu 
rozvodového řemene společně s výměnou 
vodní pumpy a měly by také přesvědčit 
majitele vozu, aby tento typ opravy zbytečně 
neodkládal.

Před samotnou opravou je třeba zákazní-
ka informovat o možné potřebě vyměnit 
i řemenici klikové hřídele, která bývá vy-
bavená pryžovými tlumiči a má tak omez-
enou životnost. Pokud je poškozená (ohnutá 
nebo zlomená), je nutné ji vyměnit, protože 
případné poškození a následky pro motor 
mohou byt daleko dražší, než je hodnota 
řemenice. Důležité je také zmínit, že společně 
s výměnou rozvodového řemene bude nut-
né vyměnit i vodní pumpu. Proto použijeme 
sadu INA ΚΙΤ WAPU 530 0443 30 s vodním 
čerpadlem (1). Kromě toho jsou potřeba také 

V rámci kompletní technické podpory poskytuje INA řadu příruček typu „krok za krokem“, které obsahují populární opravy prováděné týmem tech-
nické podpory. Tento článek popisuje výměnu rozvodového řemene a vodního čerpadla u vozu OPEL Astra G 1.4 (kód motoru X14XE), která má 
jistá specifi ka…

speciální nástroje pro zajištění vačkové hřídele 
a zajišťovací kolíky pro napínák klínového 
řemenu. 

S ohledem na vlastní bezpečnost je vhodné 
opravu začít odpojením akumulátoru (poz-
namenejte si kód radia a odpojte záporná pól) 
a pak už lze demontovat kryty motoru, vz-
duchový fi ltr s hadicemi a také odpojit snímače 
vzduchu (2 a 3). Dalším krokem je demontáž 
klínového řemene s použitím přidržovacího 
kolíku k zajištění napínáku v servisní poloze (4 
a 5). Poté lze demontovat horní plastový kryt 
rozvodového řemenu společně se snímačem 
polohy vačkové hřídele. Je vhodné odložit 
snímač stranou, aby nedošlo k jeho poškození 
při demontáži řemenu (6 a 7). Vozidlo je nyní 
připraveno ke zvednutí a k odmontování 
řemenice klikové hřídele (8 a 9). Vůz s demon-
tovanou řemenicí je třeba spustit zpět na zem 
a následně zvedákem podepřít motor pod 
olejovou vanou tak, aby bylo možné demon-
tovat horní ukotvení motoru (10).

Nyní je vše připraveno pro nastavení motoru 

do servisní polohy a aretaci vačkové hřídele 
v horní úvrati. Otočte motorem pomoci 
klikové hřídele ve směru hodinových ručiček 
a nastavte motor na značku pro horní úvrať 
prvního válce (11).

■ Bezpečnostní pokyny
Otáčejte motorem ve směru otáčení pouze 
pomoci řemenice klikové hřídele. Při otáčení 
pomoci vačkové hřídele nemusí byt kliková 
hřídel v poloze horní úvrati. Řemenice 
klikové hřídele a řemenice vačkové hřídele 
se nesmí otáčet kompletně s demontovaným 
ozubeným řemenem. Ozubený řemen 
nesmí přijít do styku s olejem nebo chladicí 
kapalinou!

Nastavovací práce na ozubeném řemenu musí 
byt prováděny pouze se studeným motorem. 
Doporučujeme již nepoužívat demontovaný 
hnací řemen a příslušenství (= vždy vyměnit!).
Značky na řemenicích vačkových hřídeli musí 
stát proti sobě. Teprve pak můžete použít 
aretační nástroj a tím nastavit motor do 
servisní polohy (12). Nyní jste připraveni k 
demontáži rozvodového řemene a vodního 
čerpadla. Ještě před tím je ale třeba označit si 
polohu (jednoho ze dvou upevňovacích ok) 
na bloku motoru (13). 

Před montáží nové vodní pumpy je 
doporučeno vyčistit kryt velmi jemným 
smirkovým papírem nebo bruskou s malým 
kartáčkem, což značně zjednoduší montáž a 
čerpadlo se bude volně otáčet do své konečné 
správné polohy (14).

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3
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        OPEL ASTRA G 1.4

Další věc, kterou je třeba udělat, je 
namontovat vodicí kladku a napínák. V tomto 
typu montáže je důležité dodržovat pokyny 
výrobce tykající se utahovacích momentů (15 
a 16).

Namontujte rozvodový řemen a napněte 
napínací kladku proti směru hodinových 
ručiček. Před utažením šroubu kladky musí 
být indikátor umístěn těsně před pravým 
dorazem (17). Pak je možné vyjmout nástroj 
pro blokování (KM-852), otočit motorem o dvě 
otáčky ve směru otáčení motoru a nastavit 
motor na značku horní úvrati prvního válce. 
Nyní je čas nastavit napínák do správné polo-
hy. K tomu povolte šroub kladky napínáku, 
otočte kladku napínáku proti směru hodi-
nových ručiček pomoci vhodného nástroje 

tak, aby indikátor na měřiči napnutí souhlasil 
se značkou ´NEW´ (nový). Poté utáhněte uta-
hovacím momentem 20 Nm a otočte mo-
torem o dvě otáčky ve směru otáčení motoru. 
Značka horní úvrati musí zůstat správně nas-
tavena, není-li tomu tak, je nutné stejný post-
up opakovat a znovu ji nastavit (14).

Nyní už lze namontovat zbývající díly a 
samozřejmě naplnit také okruh chladicí 
kapalinou. Montáž se provádí v opačném 
postupu k demontáži. Je nutné také 
zkontrolovat stav řemenu pohonu agregátů 
a napínáků řemenu a v případě potřeby je 
vyměnit.

PRAKTICKÁ RADA:
Zákazník si může stěžovat na pískavý hluk při volnoběhu, když je motor horký. To bývá způsobe-
no dynamickým spojem u vodní pumpy a prokluzováním. Jde o spontánní škubavý pohyb, který 
může vzniknout, když se dva objekty po sobě posouvají. To je způsobeno částečným odtržením fi l-
mu kapaliny od chlazeného rozhraní. Tato porucha se vyskytuje, pokud nejsou zajištěny optimální 
podmínky pro vytvoření fi lmu kapaliny, např.:

•  NÍZKÁ VISKOZITA CHLADICÍ KAPALINY
•  NÍZKÉ OTÁČKY MOTORU
•  TLAK V SYSTÉMU V MÍSTĚ ZESLÁBNUTÍ

K odstranění této poruchy se doporučuje přejít na chladivo s ředěním 50% glykolu a 50% vody 
místo ředění 40/60. Přechod na 50/50 může být 
zajištěn vypuštěním a napuštěním obvodu nebo 
přidáním čistého glykolu do systému. Tato změ-
něná hodnota ředění chladiva přinese vyřešení 
problému s hlukem a jednoduchou opravu, chce-
te-li rychle vrátit vozidlo zákazníkovi.
TIP: Snadný způsob, jak zjistit, zda hluk pochází 
z těsnění vodního čerpadla, je pomalu otevřít 
zátku expanzní nádoby. Pokud se hluk změní, po-
chází problém z vodního čerpadla. 
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Výměna oleje v převodovce s dvojitou spojkou
Převodovka s dvojitou spojkou je moderní 
řešení, které nalézá stále častěji uplatnění v 
osobních i lehkých užitkových vozech. Kon-
strukce dvojspojkové převodovky, kterou 
koncern VW označuje jako ´DSG´ (Direct Shift 
Gear), totiž spojuje výhody mechanické a au-
tomatické převodovky, tedy sportovní chara-
kter a nízkou spotřebu mechanické varianty s 
komfortem té automatické. Navíc umožňuje 

řazení bez přerušení tahu motoru, neboť je 
neustále alespoň jedno soukolí v záběru. 
Řidiči si přitom u DSG převodovek cení zejmé-
na krátký reakční čas a rychlé i přesné řazení 
jednotlivých stupňů. 

K zajištění bezchybného fungování 
převodovky je však potřeba pravidelný servis, 
při kterém se navíc musí dodržovat speciální 

postupy. Velkou roli zároveň hraje i výběr 
vhodného převodového oleje a olejového fi l-
tru a někdy i tepelného výměníku/olejového 
chladiče. 
Sortiment Febi obsahuje všechny výrob-
ky potřebné pro technický servis této 
převodovky, tedy vhodný ATF převodový olej 
i olejový fi ltr a v případě potřeby také chladič 
oleje (obj. č. FE38787).

PRACOVNÍ POSTUP:

■ Postup výměny oleje v převodovce 02E s dvojitou spojkou
Tento typ převodovky se používá ve vozidlech koncernu VW. 
Při výměně oleje a fi ltru je třeba dodržet určité podmínky stanovené výrobcem a používat speciální nářadí a nástroje odpovídající požadavkům 
výrobce automobilu. Před samotným zahájením servisního úkonu (výměny oleje) je doporučeno splnění několika podmínek:

•  plně nabitý akumulátor a všechny elektrické spoje plně funkční
•  originální nastavení motoru (= nezměněné tuningem)
•  mechanismus převodovky v perfektním stavu
•  dodržení intervalu výměny (max. 60.000 km - nebo 30.000 km při náročném stylu jízdy)
•  servisovaný automobil musí být postaven na pracovišti vodorovně 
•  převodový olej zahřátý na cca 35 - 45°C

Teplota oleje se kontroluje pomocí odpovídajícího diagnostického zařízení, 
které získává data z ECU z CAN sběrnice.

1) Odšroubovat víko fi ltru (nástrčný šestihranný klíč velikosti 24 mm) a vyndat starý fi ltr. Poté 
vyšroubovat zátku pro vypuštění oleje, která se nachází ve spodní části převodovky (imbusový 
klíč se šestihranem velikosti 14 mm – obr. č. 3).

2) Pro vypuštění vyjetého oleje vyšroubovat olejovou trubku ze zátky pro vypuštění oleje (imbusový 
klíč se šestihranem velikosti 8 mm, obr. č. 4). Obvykle vyteče okolo 5 litrů oleje.

3) Po úplném vypuštění vyjetého oleje už je možné namontovat nový fi ltr instalačním otvorem směrem dolů (febi FE4176 / OE 02E 305 051C - obr. 
č. 5) a poté utáhnout víko – utahovací moment 20 Nm a olejovou trubku – 3 Nm.

4) Poté je potřeba do otvoru zátky pro vypuštění oleje našroubovat adaptér a ten následně připojit k plničce oleje (obr. č. 6).

5) Po připojení plničky k převodovce je možné ji spojit se zásobníkem oleje a nalít potřebné množství oleje - doporučuje se 5,5 litru ATF oleje. Febi 
nabízí ATF oleje pro DSG převodovky (žlutá barva) odpovídající specifi kacím určeným výrobcem automobilu ve dvou baleních – obj. č. FE39070 (1 
litr) a FE39071 (5 litrů).

6) Po naplnění převodovky olejem by se ještě neměl vyšroubovávat adaptér. Nejprve je třeba nas-
tartovat motor (s nezatíženými koly = např. na zvedáku). Motor by měl běžet na volnoběh, 
dokud se teplota oleje nezvýší (na 35 - 45°C) a až pak je možné postupně přepínat mezi 
převodovými stupni (před přepnutím na další převodový stupeň je třeba minimálně 5 
vteřin počkat!).

7) Proces přepínání mezi převodovými stupni je třeba zopakovat 
dvakrát, pak přijde na řadu kontrola úrovně oleje. Pokud je 
správná, z olejové trubky během jedné vteřiny vyteče 
kapka oleje. Nyní už je možné vypnout mo-
tor a následně odinstalovat připojené 
plnicí zařízení a vrátit vypouštěcí zátku 
s novým těsněním na původní místo, 
přičemž je doporučený utahovací mo-
ment 45 Nm.
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Skloubení dvou spojek v převodovce DSG vyžaduje in-
teligentní způsob jejich řízení a kontrolu řadících me-
chanismů řídicí jednotkou motoru.  Díky tomu ale DSG 
přináší účinnost blízkou normálním manuálním převo-
dovkám a komfort převodovek automatických.

Elektrohydraulický řídící modul stále připravuje jeden 
dopředu zařazený rychlostní stupeň. Např. při rozjíždění 
vozu jsou v převodovce současně zařazeny 1. i 2. rych-
lostní stupeň. Sešlápnutím plynu se aktivuje spojka 
pro ´jedničku´, takže se auto rozjíždí. Když pak 
motor dosáhne optimálních otáček pro řazení, 
dojde pouze k postupnému vypínání první 
spojky a současně zapínání druhé. Díky 
tomu není přerušen přenos výkonu moto-
ru na kola. V okamžiku, kdy je sepnu-
ta spojka číslo 2 a výkon je přenášen 
touto částí, druhá větev převodovky 
připraví zařazení třetího stupně. 

Celé řazení trvá pouhých 0,3 až 0,4 s. Po-
kud řídící elektronika zjistí, že automobil 
začíná zpomalovat, připravuje nezatíže-
ná část převodovky nižší rychlostní stupně.

Foto 1: Převodovka 02E s dvojitou spojkou 
montovaná do vozidel koncernu VW - pohled 
ze strany olejového fi ltru (řez převodovkou – 
studijní model).
model).

Foto 2: Pohled ze strany elektrohydraulick-
ého systému. V popředí je hřídel zpětného 
rychlostního stupně a řez hřídelem dvo-
jité spojky - zlatou barvou jsou označena 
ozubená kola sudých rychlostních stupňů = 
2., 4. a 6. / stříbrnou pak ozubená kola lichých 
převodových stupňů = 1., 3., 5. a zpátečky R 
(řez převodovkou – studijní model).

Foto 4: Olejová trubka – pohled z vnitřní stra-
ny převodovky (řez převodovkou – studijní 
model).

Foto 6: Plnička VW VAS 6262A s adaptéry - 1 = 
rovný adaptér VAS 6262/2, 2 = rohový adap-
tér VAS 6262/4, 3 = nátrubek pro připojení 
k nádobě s olejem. Adaptéry a nádoby se 
připojují s využitím rychlospojek.

Foto 5: Instalace nového fi ltru do systému 
mazání převodovky 02E (řez převodovkou – 
studijní model).

Foto 3: Těleso fi ltračního prvku a zátka pro 
vypuštění oleje - 1 = zátka pro vypuštění 
použitého oleje a plnění nového oleje (tento 
způsob se používá od ledna 2005), 2 – do 
konce roku 2004 se zátka pro vypuštění oleje 
nacházela na stejném místě převodovky 02E, 
zátka s označením „1“ se dříve používala pro 
plnění oleje.
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5. ´Přepětí´ v podvozku

Pokud nejsou povoleny gumo-kovové díly 
podvozku při snižování či zvyšování pod-
vozku, tak při tom dochází k tzv. ´přepětí´ 
podvozku. To vede často k nevhodným jízd-
ním vlastnostem, není dosaženo očekávané 
zvýšení/snížení podvozku a gumo-kovové díly 
se rychleji opotřebují.

4. Spuštění vozidla s prázdným měchem

Často bývá vozidlo spuštěno ze zvedáku s 
prázdnými měchy či měchovými moduly. 
Stání vozu s prázdným měchem na zemi ale 
může poškodit měch (měchový modul), který 
pak v krátké době vypoví službu.

Správně: Nespouštějte nikdy vozidlo s práz-
dnými měchy či měchovými moduly. Dbejte 
pokynů výrobce a vypouštění a napouštění 
měchu provádějte za pomoci diagnostick-
ého zapojení, které zároveň diagnostikuje 
případné chyby. Praktické instalační návody 
a videa (v anglickém, německém, ruském a 
polském jazyce) jsou k dispozici na webovém 
YouTube kanálu BILSTEIN (www.youtube.
com/user/BILSTEINde)

3. Nedodržení předepsaných utahovacích 

momentů

Velice často se při montáži podvozkových dílů 
používá příliš velký nebo naopak příliš malý 
utahovací moment. Tím později mohou vzni-
kat nevhodné zvuky nebo to může vést ke 
špatné funkci či poškození podvozkových dílů 
či vozidla.

Správně: Podvozkové díly musejí být mon-
továny správným nářadím a utahovány 
správným utahovacím momentem.

Správně: Vždy používejte předepsané / 
vhodné nářadí. Nikdy nepřidržujte pístnici 
kleštěmi, protože dojde k jejímu poškození a 
rapidnímu snížení životnosti tlumiče.

1. Montáž tlumičů v předpjatém stavu

Finální dotažení tlumičů je zcela nevhodné 
provádět ještě na zvedáku, kdy kolo/rameno 
volně visí.

Správně: Tlumiče, které mají gumová uložení, 
je možné utáhnout, až když je vozidlo opět 
na zemi, popřípadě pokud máte kolo/rame-
no podepřené v poloze jakoby vozidlo bylo 
na zemi. Ostatní uchycení např. objímky či 
třmeny je třeba dotáhnout ještě na zvedáku.

2. Nevhodné užívání rázového utahováku 

(nářadí)

Tlumiče a další podvozkové díly mohou 
být poškozeny při montáži / demontáži 
rázovým utahovákem, což později může 
vést k nežádoucím zvukům. Hrozí mimo jiné 
i uvolnění matice na pístnici uvnitř tlumiče 
- POZOR: pístnice by poté mohla z tlumiče 
vystřelit. Také použití kleští může poškodit 
pístnice či tělo tlumiče. Případné poškrábání 
povrchu pístnice kleštěmi v důsledku způsobí 
narušení těsnění s následným možným 
únikem plynu/kapaliny tlumiče.

chyby při výměně tlumičů
Ve snaze ještě vy-
lepšit svoji podporu 
mechanikům sesta-
vila fi rma BILSTEIN 
coby světový výrobce 
prémiových tlumičů 
seznam TOP 10 nej-
častějších chyb při výměně tlumičů, který 
vychází jak ze zkušeností samotných vý-
vojářů a techniků fi rmy, tak z dlouhodobé 
praxe tisíců jejích zákazníků. Servisy tak 
mohou zvýšit své kompetence experta 
pro podvozky a provádět bezproblémové 
výměny tlumičů.
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10. Vynechání kontroly geometrie

Po výměně podvozkových dílů je často za-
pomínáno na kontrolu geometrie. Špatná ge-
ometrie vozu má přitom za následek špatné 
jízdní vlastnosti a nepřiměřeně větší zatížení 
podvozkových dílů.

Správně: Jakmile je vyměněn podvozkový 
díl, je třeba provést kontrolu geometrie pro 
to určeným nářadím či měřícím zařízením. 
(Geometrii je třeba zkontrolovat i u vozidel/
náprav, kde není možné měnit nastavení/
hodnoty nápravy!)

9. Nevhodné objednací číslo nebo popis 

dílu

Občas se může stát, že se objednaný díl pro 
dané vozidlo nehodí a je potřeba jiná modifi -
kace daného dílu. Pamatujte, že není Octavia 
jako Octavia nebo Mercedes jako Mercedes.

Správně: Správné díly je třeba vyhledávat 
podle katalogů nebo objednacích čísel (OE) - 
správné určení nového dílu je rozhodující pro 
možnost jeho montáže a správnou funkčnost. 
Je třeba dávat pozor na rok výroby, motorizaci 
atd. V on-line katalogu BILSTEIN naleznete 
nápovědu na správné určení obj. čísla. Mimo 
to před každou montáží důkladně zkontrolu-
jte díly, které chcete montovat (kompletnost, 
funkčnost i tvarovou shodnost s původním 
dílem).

8. Špatná či neúplná výměna dílů

Často jsou montovány špatné díly nebo 
některé díly chybí (např. pružinová miska, 
pouzdro, doraz…). Chybí-li např. horní 
uložení, může takto neúplně namontovaný 
tlumič poškodit podvozek (vozidlo).

Správně: K tlumiči patří určité díly. Tyto díly 
musí být správně namontovány, aby umožnily 
správnou funkci tlumiče.

Správně: U stavitelných podvozků je možné 
měnit výšku pružinové misky, nicméně jen v 
určitém rozmezí. Informace jsou v technick-
ých datech a je třeba je dodržovat.

7. Špatné nastavení výšky pružinové misky 

u stavitelných podvozků

Špatné nastavení výšky pružinové misky 
může vést k tomu, že pružina nemá žádné 
předpětí. U systému, kdy jsou pružina a tlumič 
oddělené, tak je možné, že může pružina 
vypadnout nebo se zaseknout. Tlumič jde 
v tomto případě na horní doraz a rychleji se 
opotřebovává a nenechává prostor pro tlu-
mení. Pokud je pružinová miska příliš vysoko, 
jde tlumič na spodní doraz a nemá dostatečný 
tlumicí prostor. Je zde možnost, že se pružina 
zablokuje. Následkem špatné výšky pružinové 
misky jsou nevhodné jízdní vlastnosti.

6. Zanedbání kontroly (výměny) všech 

podvozkových dílů

Často nejsou kontrolovány příp. vyměněny 
všechny díly podvozku, např. pružiny, horní 
uložení, dorazy, prachovky, podvozková elek-
tronika, kompresor atd.

Správně: Všechny díly je potřeba zkontro-
lovat, příp. vyměnit. U vozidel s měchy či 
měchovými moduly by se měly zkontrolovat 
jak kompresor s relé, tak i tlakové hadičky.jak kompresor s relé, tak i tlakové hadičky.

Správně: Po snížení či zvýšení vozidla je 
třeba všechny komponenty podvozku 
přizpůsobit na novou výšku. K tomu je třeba 
uvolnit všechny gumo-kovové spoje vozidla 
(podvozku). Poté spustit na zem, aby si díly 
´sedly´ a pak utáhnout, ale nikdy nedotaho-
vat ve zdvižené poloze. Nebo dotáhnout na 
nůžkovém zvedáku, kdy je podvozek zatížen.
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Na oblíbené kdyňské trati plné serpentýn se každoročně koná jeden ze závodů Mistrovství České republiky v automobilovém slalomu. Letošní již 19. 
ročník tradičního slalomu do Korábu se uskuteční v neděli 13. května a opět i s podporou APM Automotive. 

Serpentýny na Koráb jsou dlouhá léta oblíbe-
ným místem pořadatelů nejrůznějších závo-
dů. Tradičně dotváří jednu z nejatraktivnějších 
rychlostních zkoušek Rallye Šumava či Histo-
ric Vltava Rallye. Už od 70. let minulého století 
se tam víceméně pravidelně konají také slalo-
mové i sjezdové závody minikár (před čtyřmi 
lety tam bylo dokonce Mistrovství Evropy ve 

sjezdu). Do svého kalendáře korábské serpen-
týny zařadil také vrchařský pohár Edda Cup 
(letošní závod je naplánován na 18. května). 
A už bezmá-
la dvacet let 
patří Koráb i 
do seriálu re-
publikového 
šampionátu 
automobilo-
vého slalo-
mu Autoklu-
bu ČR, který 
p r av i d e l n ě 
doplňuje i 
volný závod amatérů. 
Při těchto tradičních závodech pořádaných 
místním Automotoklubem tak mezi kužely v 

Kdyně

Koráb

Automobilový slalom Kdyně  

korábských serpentinách byly v mi-
nulosti vidět vozy jako Ford Mustang 
Shelby, Lancia Delta Integrale, vrchař-
ský speciál Škoda 100 MB či dříve vel-
mi populární trabanty. Klikatou trať 
známou si vyzkoušelo i několik formu-
lových vozů nebo malá cartcrossová 
´bugina´. Samozřejmě nechyběla ani 

spousta škodovek i dalších 
´obyčejných´ aut. 
„Závodníci při slalomu absol-
vují tři soutěžní jízdy, přičemž 
nejhorší výsledek se škrtá. 
Aut přitom obvykle bývá o 
něco méně než závodníků, 
protože na jednom voze se 
mohou střídat dva jezdci, 
takže jim závod vyjde levněji,“ 
vysvětlují pořadatelé z AMK 
Kdyně. A přestože je trať větši-
ně účastníků již dobře známá, 
několik vozů se každý rok do-
stane mimo ni. Nijak zvláštní 
výjimkou prý nejsou ani ha-
várie v rámci seznamovacích 
jízd. „Všem jezdcům vždy říká-

me, že seznamovací jízda je pro 
seznámení s tratí, ne pro závodění. Ko-
ráb je zrádný. Dole může být sucho, 
ale nahoře bývá vozovka mokrá,“ 

varují pořada-
telé a zároveň 
připomínají, že 
trať je v prv-
ním úseku po 
startu ztížená 
brankami z ku-
želů, jimiž mu-
sejí soutěžící 
projet. Dále na 
trati se už ku-
žely objevují 

už jen na rovinkách, kde plní 
spíše úlohu zpomalovacích 
retardérů.

Slalomová trať Koráb:

délka: celkem 2,2 km
min. šířka 5 m
převýšení: 126
nejrychlejší čas: pod 2 min



Pozor: 
Pokud jsou použity šrouby s jiným stoupáním závitu, bude závit 
zničen. V nejhorším případě může dojít i ke ztrátě kola!

Změněná příruba ložiska kola
Bezpodmínečně použijte šrouby dodané v balení
Výrobce: BMW

Modely: 5er (F07, F10, F11, F18)
 6er (F06, F12, F13)
 7er (F01, F02, F03, F04)
 X1 (E84)
 X3 (F25)
 X4 (F26)

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Obrázek 2:  Vždy musí být použity dodané šrouby.

Obrázek 1:   Levý šroub: M12x1,5  
Pravý šroub: M12x1,25

U výše uvedených vozidel jsou na přední nápravě 
namontována ložiska kol 3. generace, která jsou 
upevněna čtyřmi šrouby k čepu nápravy.

Výrobce vozidla používá v sériové výrobě různá 
ložiska kol s různými stoupáními závitů.

Při opravě je proto vhodné nejprve našroubovat šrouby rukou a na 
konci je dotáhnout na předepsaný utahovací moment. Důrazně 
nedoporučuje používat během montáže rázové utahováky.
Je třeba dodržet následující utahovací momenty:

M12x1,5 M12x1,25
1. stupeň: 80 Nm
2. stupeň: 90°

1. stupeň: 20 Nm
2. stupeň: 120 Nm
3. stupeň: 90°

Pokud se mají vyměňovat ložiska kol, musí být 
bezpodmínečně použity šrouby, které jsou v sadě 
ložiska kola FAG. Jedině tak lze zajistit, že bude 
shodné stoupání závitu v přírubě ložiska kola a na 
šroubu. 

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!
Schaeffler CZ s.r.o.
Tel. +420 267 298 601-7
aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler.cz/aftermarketSt
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Reprezentantka APM na závodech světové triatlonové špičky
Zatímco v zaměstnání Šárka Mazálková už sedmým rokem reprezentuje společnost APM Automotive, ve volném čase 
se věnuje triatlonu. A právě v tom bude naše ostravská obchodní zástupkyně začátkem června reprezentovat Českou 
republiku na letošním The Championship, což je neofi ciální triatlonové mistrovství světa na středních tratích…

„Ve světě jsou nejznámější dvě triatlonové série 
– IRONMAN a CHALLENGE FAMILY a každá po-
řádá své závody, při kterých je možné se kvali-
fi kovat na jejich mistrovství. Já jsem se minulý 
rok v Praze na závodě Challenge kvalifi kovala 
na světové mistrovství The Championship, které 
se bude konat v červnu ve slovenském Šamo-
ríně,“ vysvětluje Šárka Mazálková, kterou tak 
v tamním moderním sportovním resortu X-
-bionic® sphere čeká celkem 1,9 km plavání, 

90 km jízdy na kole a 21 km běhu. Právě to je 
označováno jako střední triatlonová distance, 
neboli tzv. ´půlka´. 
Do APM Automotive nastoupila tehdejší 
Brňačka v únoru 2011, ale už po půl roce se 
přesunula na sever Moravy, kde se ujala funk-
ce obchodního zástupce APM Automotive. 
„Za tu dobu mám mezi zákazníky samozřejmě 
spoustu známých. S některými máme doslova 
přátelské vztahy, s jinými je to čistě obchodní. 
Líbí se mi, že si sama organizuju práci a zároveň 
jsem sama zodpovědná za její výsledky. I když v 
těch se samozřejmě promítá řada dalších fakto-
rů a součinnost všech lidí z fi rmy -  všechno od 
rozvozů až po prodej musí hrát. Líbí se mi také 
práce v terénu, že nejsem uvázaná jen ke sto-
lu. To by nebylo pro mě,“ přiznává Šárka, která 
sama sebe označuje za živějšího člověka. 

A stejně jako do Ostravy se i k triatlonu se prý 
dostala přes svého přítele. „Nejdříve jsem za-
čala běhat a pak i trošku plavat, takže nakonec 
už zbývalo přidat jen to kolo a bylo to. Závodit 
začal Jirka a já jsem samozřejmě jezdila s ním. 
Nejprve jako divák a morální podpora, ale pak 
jednou přišel zlom. Na pardubickém závodě 
CZECHMAN, což je podle mě jeden z nejhezčích 
závodů u nás, jsem si řekla, že bych to taky chtě-
la zkusit. To bylo před necelými čtyřmi lety. A 

první závod jsem šla v roce 2015 právě v Šamorí-
ně,“ vzpomíná usměvavá 30letá žena s tím, že 
o to více se na letošní The Championship těší. 
Podle ní se totiž na první závod nezapomíná. 
„Celý tamní areál je krásný. Běžecká trať vede 
mimo jiné i po tamním dostihovém oválu, kde je 
takový jemný písek, který se mi samozřejmě po 
chvíli dostal i do bot. A protože jsem v depu ztra-
tila ponožky, běžela jsem na boso, takže se dá 
říci, že před cílem jsem skutečně potila krev. Bylo 

to trochu o vůli, ale 
dala jsem to.“ 

Do svého prvního 
závodu se vrhla 
bez zkušeností z 
nějakého kratšího 
triatlonu. Rovnou 
si vybrala nároč-
nou střední di-
stanci. A i když to 
vypadá, že k tomu 
má fyzické dis-
pozice a že spor-
tovala od mládí, 
opak je pravdou. 
„Jako malá jsem 
byla spíš na muzi-
ku. Chodila jsem 
zpívat do sboru a 
hrála na fl étnu a 
na kytaru. Běhat 
jsem začala až 
zhruba před pěti, 

šesti lety. Tedy vlastně až po přestěhování do 
Ostravy. Vždy jsem byla trochu extremista. Tak-
že i tehdy jsme si naplánovala trasy tři až pět 
kilometrů. A pak jednou, když měl přítel běžet 
půlmaraton, jsem se ráno rozhodla, že bych to 
taky mohla zkusit, i když jsem nikdy před tím 
´dvacku´  neběžela. A zvládla jsem to. Sice jsme 
pak týden nemohla chodit, ale odběhla jsem to.“

Až donedávna byl Šárčiným trenérem zkuše-
ný český reprezentant Filip Ospalý. „Hodně mi 
pomohl. Vlastně mi plánoval tréninkové dávky 
a naučil mne spoustu věcí a dal mnoho cenných 
rad. Ale teď mám nového trenéra Honzu Jaku-
bíčka a věřím, že se zase posunu dopředu,“ říká 
závodnice, jejímž cílem je prý vždy hlavně 
dojet až do cíle a nezranit se. A samozřejmě 
také se umístit co nejlépe. Časem by se přitom 
chtěla dopracovat i k dlouhému triatlonu, 
tedy k dvojnásobným distancím. „Ráda bych si 
alespoň jednou zkusila slavný závod IRONMAN 
na Havaji, což je vlastně mistrovství v dlouhém 
triatlonu série IRONMAN. Když se budu snažit a 
budou výsledky, může se mi to podařit. Teď se 
ale musím více soustředit na šamorínský THE 
CHAMPIONSHIP 2018. To je jasný vrchol letoš-
ní sezony. Ještě před tím potřebuju absolvovat 
nějaké testovací závody. Bohužel u nás se v da-
ném termínu - duben a květen - nic nejede, tak-

že budu muset 
vyrazit někam 
do světa. Nejspíš 
do Černé Hory.“

Triatlonu Šárka 
Mazálková ak-
tuálně obětuje 
skoro veškerý 
volný čas. Vlast-
ně jen chodí do 
práce a trénuje. 
Poctivě. Šest-
krát týdně, z toho 4-5x dvoufázově, takže ráno 
před prací jde plavat a po práci běhat nebo 
na kolo. „Baví mě to. Proto ráno v šest skáču do 
bazénu, abych nejpozději v osm byla v práci, kde 
bývám tak do pěti. Domů přijedu tak v půl šesté 
a vybíhám. Domů se vracím kolem osmé. To už 
opravdu nezbývá moc času na nějakou jinou 
zábavu. Ráda si ale něco přečtu,“ říká nadše-
ná sportovkyně, která teď zrovna po malých 
kouscích čte ságu Píseň ledu a ohně, tedy 
knižní předlohu známého seriálu Hra o trůny, 
jehož je velkým fandou. 

„Mám ráda i muziku, ale při tréninku ji většinou 
neposlouchám. To se soustředím spíše na gra-
fy, sleduji watty, rychlost a tepovou frekvenci. 
Ale při jízdě na cyklotrenažéru si někdy pustím 
nějaký fi lm. Ale nejčastěji koukám na ty grafy, 
protože podle toho mám psané tréninky. Dělám 
to sice jako ´hobbík´, ale když se chce člověk 
někam posunout, musí se snažit. A stejně tak si 
musím hlídat i stravu, aby tělo dostalo, co potře-
buje. Výdej energie při tréninku je veliký a příjem 
tomu musí odpovídat,“ uzavírá Šárka Mazálko-
vá a zároveň přiznává, že jejím nejoblíbeněj-
ším jídlem je svíčková s knedlíkem. Tu si ale v 
poslední době dopřává jen velmi zřídka...

THE CHAMPIONSHIP 
2018, světový šampi-
onát Challenge Family 
ve středním triatlonu, se 
uskuteční 2. a 3. červ-
na 2018 ve slovenském 
centru X-bionic® sphere 
Šamorín.
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NK – KVALITA PRO VAŠI BEZPEČNOST

•  ŠIROKÝ SORTIMENT PROVĚŘENÝCH AUTODÍLŮ
   BRZDOVÉ DÍLY
   PODVOZKOVÉ DÍLY
   SPOJKOVÉ DÍLY
•  SKVĚLÝ POMĚR KVALITA / CENA
•  NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, www.apm.cz, webcat.apm.cz
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Až donedávna byl uhlíkově neutrální spalovací 
motor považován za něco z říše snů. Tyto sny 
se však mohou již brzy stát realitou. Tajemství 
spočívá v syntetických nebo jinak uhlíkově 
neutrálních palivech, při jejichž výrobě se 
zachycuje CO2. Tento 

s k l e n í k o v ý 
plyn se tím 
přetváří na 
surovinu, která se s po-

mocí elektřiny z obnovi-
telných zdrojů používá k 

výrobě benzínu, nafty nebo 
náhrady zemního plynu. Díky 

tomu je možné benzínové a dieselové 
motory přeměnit na uhlíkově neutrální a 

výrazně tak přispět k omezení globálního 
oteplování. Podle odborníkům fi rmy Bosch 
by použití syntetických paliv jako doplňku k 
elektrifi kaci mohlo do roku 2050 ušetřit až 2,8 
gigatuny CO2. To odpovídá trojnásobku emisí 
oxidu uhličitého v Německu za rok 2016.

Spalování s nízkým obsahem sazí 

Pohled za hranice Evropy ukazuje, jak na-
léhavé je další snížení emisí z dopravy: pokud 
mají být dosaženy klimatické cíle stanovené 
pařížskou konferencí, bude v následujících 
čtyřech desetiletích nutné celosvětově snížit 
emise CO2 z dopravy o 50% a ve vyspělých 
ekonomikách nejméně o 85%. Dosažení bu-
doucích klimatických cílů si ale kromě elek-
tromobility žádá i další inteligentní řešení. 
Vždyť i kdyby všechna auta jezdila na 
elektřinu, tak letadla, lodě i nákladní auta 
budou ke svému pohonu i nadále využívat 
především palivo. Uhlíkově neutrální spalo-
vací motory poháněné syntetickými palivy 
jsou tedy velmi slibnou cestou. Tím spíše, že 
syntetická paliva mohou být navržena tak, 
aby jejich spalování probíhalo prakticky bez 
sazí, což by snížilo náklady na ošetření výfu-
kových plynů.

Další výhodou může být i zachování stáva-
jící sítě čerpacích stanic a také stávající 
know-how v oblasti technologie spalování. 
Navíc, i přestože elektromobily v následu-
jících letech výrazně zlevní, by se do vývoje 
v oblasti těchto paliv mělo vyplatit vložit 
úsilí. Bosch spočítal, že v závislosti na typu 
použitých obnovitelných zdrojů energie 
může být hybrid na syntetické palivo při 
160.000 kilometrech levnější než elektro-
mobil s dlouhým dojezdem.

Uhlíkově neutrální automobily:

Syntetická paliva přeměňují CO
2
 na surovinu 

Studie Bosch podtrhuje značný potenciál snížení emisí CO
2

Druhý dech pro čerpací stanice 

a starší vozidla

Z technického hlediska je výroba syn-
tetických paliv již možná. Pokud je použitá 
elektřina vyrobena z obnovitelných zdrojů 
- tedy bez CO2 - jsou tato paliva uhlíkově 
neutrální a značně univerzální. K pohonu 
palivových článků lze využít vytvořený 
vodík (H2), zatímco paliva vytvořená dalším 
zpracováním je možné použít k pohonu 
spalovacích motorů nebo leteckých turbín. 
Pilotní projekty na komercializaci syntetické 
nafty, benzínu a plynu probíhají v současné 
době v Norsku a Německu. A jelikož jsou 
syntetická paliva kompatibilní se stávající 
infrastrukturou a generací motorů, získaly by 
si své místo na trhu mnohem rychleji, než ele-
ktrifi kace stávajícího vozového parku. Ani pro 
řidiče starších aut by se  nic neměnilo, protože 
i ty budou poháněny syntetickým palivem - 
pokud jde o chemickou strukturu a základní 
vlastnosti, je to stále benzín.

  Otázky a odpovědi

  Více o syntetických palivech

■ Jak se syntetická paliva vyrábí? 
Syntetická paliva se vyrábí výhradně z obnovi-
telných zdrojů energie. V první fázi se nejprve 
z vody vyrobí vodík. Poté se k výrobě přidá 
uhlík, čímž vznikne kapalné palivo. Uhlík lze 
získat recyklací z průmyslových procesů nebo 
dokonce zachytit ze vzduchu pomocí fi ltrů. 
Kombinací CO2 a H2 vzniká syntetické palivo, 
kterým může být benzín, nafta, plyn nebo 
petrolej. 

■ Kolik bude toto palivo stát? 
V současné době je výroba syntetických paliv 
složitý a nákladný proces. Nicméně, navýšení 
výroby a příznivé ceny elektřiny by mohly 
znamenat výrazné zlevnění syntetických 
paliv. Současné studie naznačují, že cena sa-
motného paliva (bez jakýchkoliv spotřebních 
daní) by se v dlouhodobém výhledu mohla 
pohybovat mezi 1,00 - 1,40 € za litr. 

■ Jaký je rozdíl mezi syntetickým 

palivem a biopalivem? 
Na rozdíl od biopaliv nedochází u syntetick-
ých paliv k rozhodování mezi „nádrží a 
talířem“, což znamená, že se zemědělci nemu-
sí rozhodovat, jestli budou na poli pěstovat 
plodiny určené do pohonných hmot nebo 
potraviny, případně krmivo pro dobytek. A 
pokud jsou použity zdroje obnovitelné ener-
gie, je možné syntetická paliva vyrábět v neo-
mezených množstvích, což nelze očekávat  
v případě biopaliv, a to z důvodů dostupného 
množství půdy.
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N Á Š  S O R T I M E N T

Klatovy

Plzeňská 823

tel. +420 376 399 144

klatovy@apm.cz

Olomouc

Týnecká 714/6

tel. +420 585 314 568

olomouc@apm.cz

Opava

Vojanova 2988/36

tel. +420 553 673 046

opava@apm.cz

Benešov

Žižkova 1077

tel. +420 317 711 042

benesov@apm.cz

Mladá Boleslav - Kosmonosy

Karla Veselého 728

tel. +420 326 702 846

mlada.boleslav@apm.cz

Brno

Škrobárenská 484/8

tel. +420 531 012 622

brno@apm.cz

Jihlava

Demlova 31

tel. +420 255 729 652

jihlava@apm.cz

Domažlice

Masarykova 181

tel. +420 379 768 899

domazlice@apm.cz

Kdyně - centrála

Nádražní 104

tel. +420 379 302 922

info@apm.cz

Most

Obchodní 23 

tel. +420 417 639 238

most@apm.cz

Chomutov

Kukaňova 5375

tel. +420 474 334 267

chomutov@apm.cz

Hodonín

Velkomoravská 4017/77

tel. +420 517 332 449

hodonin@apm.cz

Ostrava - Vítkovice

1. máje 3236/103 

tel. +420 596 613 630

ostrava@apm.cz

N A Š E  P O B O Č K Y

České Budějovice

Luční 79

tel. +420 739 530 794

budejovice@apm.cz

Plzeň

Skladová 20

tel. +420 377 244 064

plzen@apm.cz

Pardubice - Staré Hradiště

Ohrazenická 123 

tel. +420 466 531 757

pardubice@apm.cz

Praha - Trója

Čimická 442/33

tel. +420 255 729 652

praha.troja@apm.cz

Praha - Hostivař

Pražská 16

tel. +420 225 001 822

praha@apm.cz

Zlín

Prštné 526 

tel. +420 576 201 955

zlin@apm.cz

Znojmo

Družstevní 3392/5a 

 tel. +420 515 225 255

znojmo@apm.cz

Uherské Hradiště

Hradišťská 83 

tel. +420 572 503 703

uherske.hradiste@apm.cz

Valašské Meziříčí

Legií 1549

tel. +420 571 610 465

valmez@apm.cz

Ústí nad Labem

Drážďanská 830/72

tel. +420 475 209 765

usti@apm.cz

Roztoky

Lidická 1348

tel. +420 255 729 650

roztoky@apm.cz

Tachov

Vítkov 103

tel. +420 378 772 094

tachov@apm.cz

Šumperk

Čsl. armády 1323/21

tel. +420 583 210 831

sumperk@apm.cz

Teplice

Masarykova tř. 1950 

tel. +420 417 532 311

teplice@apm.cz

Praha - Zličín

Sárská 5/133

tel. +420 225 091 822

praha.zlicin@apm.cz

Karlovy Vary

 Jáchymovská 160/47

tel. +420 353 564 348

karlovy.vary@apm.cz
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■ B A V T E  S E  S  N Á M I . . .
■ Sjede trabant do 
příkopu a zůstane stát 
vedle kravince. Kra-

vinec povídá: “Co ty jsi 
zač?” Trabant: “Já jsem auto!” Na 

to kravinec: “Jestli ty jsi auto, tak já 
jsem pizza!”

■ “Paní Nováková, v žaludku vašeho 
manžela jsme našli karburátor a kus 
stěrače.” “To je divný, vždyť nikdy nic 
takového nejedl!” “Ono to bude asi 
tím, že váš manžel ještě nikdy neměl 
tak vážnou dopravní nehodu.”

■ “Tak jsem sousede slyšel, že vám 
žena rozbila vaše nové Porsche. 
Nestalo se jí nic?” “Zatím ne, je ještě 
pořád zamčená v koupelně.”

■ Dva zloději ukradnou motorku se 
sajdkárou. Ten, co řídí, povídá: “Kdy-
by jeli policajti, tak zakukej!” Jen co 
se rozjedou se z bočního vozíku 
ozve: “Ku ku ku...” Ten, co řídí, zvýší 
rychlost, ale vzápětí se opět ozve: 
“Ku ku ku ku ku...” Zase přidá, řízne 
pár zatáček, ale opět slyší: “Ku ku ku 
ku ku...”
Tak se už naštve a ptá se: “Co je 
pořád, sakra, vždyť žádný policajty 
nevidím!!!” A ten ve vozíku zakřičí: 
“Ku ku... kurva, ta sajdkára nemá 
dno!!!”

■ Chlápek doběhne na policii a oz-
namuje: „Ukradli mi trabanta! Zbyla 
mi po něm jen plachta!”
-„A vytřásl jste jí dobře?”

■ „Jardo, proč sis, prosím tě, pořídil 
starou škodovku?” 
- „Protože to nové audi, co stálo ve-
dle, nešlo otevřít!”

■ Mezi motoristy: „Tak si představ, 
jeden můj známý porazil autem 
dívku a potom se s ní oženil.” 
- „Vidíš, vidíš, to je ono. Kdyby ta-
kových případů bylo víc, tak by řidiči 
jezdili opatrněji.”

■ Jede nadměrně naložený 
náklaďák a zaklíní se pod mostem. 
Vytvoří se kolona, přijedou policajti. 
Jeden z nich se ironicky zeptá: „Zak-
línil jste se pod mostem, co?”
- „Ne. Vezu most a došel mi ben-
zín…”

■ „Marie, vzpomínáš, jak jsem před 
půlhodinkou řičel nadšením, že 
jsem našel klíče od auta?”
- „Jo, vzpomínám.”
„A hele, nevzpomeneš si, kam jsem 
je dal potom?”

JESTLIPAK UŽ VÍTE JAKÝ JE NEJNOVĚJŠÍ HEVER V SORTIMENTU APM AUTOMOTIVE ? 
VE WEBSHOPU APMCAT HO NAJDETE POD KÓDEM APMHEVER250. JE TO NÁŠ NOVÝ ...(tajenka)... .“

Poznávačka: Poznáš auto podle detailu?
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ALKOHOL
ARCHITEKTKA
BAČKORA
BUJÓN
DENÍK
ENCYKLOPEDIE
ETIKA
FORMA
GEJŠA
GULAG
HOUSENKA
KAHAN
KARTA
KARTON
KEČUP
KERAMIKA
KNOSÁL
KOLIBA
NOŽIČKA
OKENICE
OTLAK
PARAGRAF
POKUS
POSTEL
PRŮPLAV

PŘEDLOHA
ROŠÁDA
SABOTÁŽ
SEZÓNA
SKLADBA
SKÚTR
SLUCH
SMRŠŤ
STUHA
SUKNĚ
ŠIŠKA
ŠUPINA
TELEGRAF
TRÁVNÍK
ÚSTAVA



ELPARTS | JAKOPARTS

Dva silné  
sortimenty!

ELPARTS

JAKOPARTS



Váš dodavatel autodílů

•  skvělá prémiová chuť i složení
•  k dostání na všech prodejnách       
    APM Automotive

nová dávka
ENERGIE

energy drink 

pro mechaniky
HEVER

obj.č. 
APMHEVER250

25,-
včetně DPH

APM

včččč


