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Vážení obchodní partneři,
vítám Vás u čtení třetího letošního čísla ELIT maga-
zínu, které přináší pravidelné novinky ze světa 
náhradních dílů. V tomto čísle si můžete přečíst 
podrobné informace o produktech a specifikách 
vybraných typů náhradních dílů od světoznámých 
výrobců. 
Hlavním tématem tohoto čísla jsou barvy a laky, 
které nově zařazujeme do našeho sortimentu. Na 
několika stránkách se dozvíte řadu novinek, pro-
duktových informací a rad, které se Vám můžou 
hodit a hlavně Vám mohou pomoci rozvinout škálu 
služeb, které nabízíte svým zákazníkům. Můžete se 
pak spolehnout i na podporu našeho týmu pro 
barvy a laky, který Vám ochotně se vším pomůže. 
Barvy a laky nejsou tématem pouze tohoto čísla, ale 
i Roadshow, která nyní probíhá po celé České 
republice. O Roadshow se dozvíte více přímo 
v článku uvnitř tohoto čísla, případně se informujte 
na nejbližší pobočce nebo u svého prodejního 
poradce. Všichni Vám ochotně poskytnou veškeré 
informace. Těšit se můžete opět na zajímavé ceny, 
možnost vyzkoušet si stroje vlastníma rukama 
a především ukázku systému ADAS, který je nutný 
ke kalibraci asistenčních systémů nových vozů. 
V tomto čísle naleznete řadu produktových novi-
nek a jeden opravdu zajímavý článek. Jeho téma-
tem je eCat 4 a tipy a triky pro jeho co nejsnadnější 
používání. Ukážeme Vám funkce, o kterých jste 
třeba ještě nevěděli, a vysvětlíme Vám, k čemu se 
Vám budou hodit. V případě konkrétních dotazů se 
můžete samozřejmě obrátit na svého prodejního 
poradce nebo na kohokoliv z našich poboček. Rádi 
Vám se vším poradí a pomůžou. 
Kromě tipů a triků v eCatu 4 jsme do eCatu zakom-
ponovali nově i platbu přes QR kód. Urychlí Vám to 
tak placení a ušetří Váš čas. V současném čísle se 
dozvíte, kde v eCatu QR platbu naleznete. 
Připravili jsme pro Vás i zajímavý rozhovor se závod-
ním jezdcem BMW. V článku se dozvíte i takové 
podrobnosti, jako jaký olej používá a proč je výběr 
oleje do vozidla důležitý. V tomto čísle nemůže také 
chybět pravidelná právní rubrika a kategorie revue. 
Věřím, že si u čtení magazínu odpočinete a zároveň 
se i vzděláte v našem oboru. 
Přeji Vám příjemné čtení a hodně pracovních i život-
ních úspěchů.

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

Pište na adresu magazin@elit.cz
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Proč profesionálové volí značku Sikkens:

• Nabízí nejen produkty špičkové kvality, ale i komplexní softwa-
rové řešení pro efektivní provoz lakoven.

• Umožňuje vyhledání nejlepší možné barevné shody na první 
pokus.

• Poskytuje globálně přístupnou databázi odstínů.
• Nabízí kompletní nabídku škály odstínů, a tak i přímý přístup 

k více než 2 milionům receptur a variant.
• Garantuje super kvalitu u všech typů aplikací.

ELIT vstupuje na trh autoopravárenského lakování a přináší kromě kompletní nabídky 
příslušenství a vybavení pro lakovny také prémiovou značku autolaků SIKKENS pro pro-
fesionální použití, se kterou po celém světě pracují ty nejlepší autolakovny. Na tuzemském 
trhu tak nyní nabízíme vůbec nejširší nabídku značky Sikkens těm, kteří v oboru lakování 
vždy hledají top řešení.

Začněte s míchací stolicí s příslušenstvím 
Důležitým a obvykle prvním krokem pro úspěšný začátek lakování se Sik-
kens je využití startovacího balíčku, který nabízí kompletně vybavenou

míchací stolici s příslušenstvím včetně pracovního stolu, váhy, komplet-
ního koloristického boxu a samozřejmě i klíčový produkt – spektrofoto-
metr.                

AUTOLAKY
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TO NEJLEPŠÍ Z NABÍDKY SIKKENS

Colorbuild Plus 

Víceúčelový plničový systém 
je vhodný pro všechny typy 
oprav. Skládá se ze základů 
šesti barev, jež vám poskyt-
nou podkladový nátěr, který 
se barevně úzce shoduje 
s  jakoukoli karoserií. Díky 
této jedinečné funkci postačí 
pro dosažení dokonalého 
konečného výsledku vrch-
ního nátěru.

Autocryl LV MM

Topcoat Autocryl Plus LV vyho-
vuje VOC legislativě a využívá nej-
novější jednostupňovou techno-
logii AkzoNobel. Představuje 
kombinaci vysokého lesku 
a vysoké ziskovosti, kdy je potřeba 
pouze 1,5 vrstvy k dosažení 
vysoké kryvosti. Šetří se tak mate-
riál a čas, což vede ke kratším 
dobám zpracování. Autocryl Plus 
LV je k dispozici v sortimentu 
21 barev určených k míchání a je 
vhodný pro dosažení shody 
s  jakýmkoli základním odstínem 
barvy vozu.

Autosurfacer UV

Unikátní UV plnič, který schne během pouhých 
třiceti sekund až dvou minut pod světlem UV-A, 
v závislosti na velikosti opravy (s ruční UV LED 
lampou Tesla Cure R100). Snižuje spotřebu na 
opravu o téměř 50 % a jedná se o 1K produkt 
pro okamžité použití bez jakékoli doby 
zpracovatelnosti.

Autoclear 2.0 a Autoclear 
LV Superior

Čirý lak Autoclear 2.0 je flexibilní čirý 
lak s vynikajícím celkovým vytvrze-
ním, který spolehlivě splňuje denní 
požadavky. Poskytuje možnost 
sušení při teplotách 40 °C a 60 °C.

Koncepce čirého laku Autoclear LV 
Superior nabízí rychlosti sušení mezi 
10 a 35 minutami a kombinuje vyni-
kající vzhled, rychlost a robustnost.

Autowave MM 2.0

Tento basecoat (základní lak) 
na vodní bázi zajišťuje vyni-
kající pokrytí, kontrolu meta-
lických barev a rozstřikova-
telnost. Kombinace rychlé 
doby zpracování, snadnosti 
použití, ale také spolehlivosti 
a dokonalé barevné shody 
vede k jistotě pro dosažení 
špičkových výsledků.

Sikkens je jako značka součástí společnosti AKZO NOBEL, jednoho z  předních světových výrobců barev a je 
vyhledávána jak nezávislými autolakovnami, tak OEM lakovnami, pojišťovnami a provozovateli vozových parků. 



V sortimentu stříkací techniky nabízíme špičkové výrobky od nejlepších, světově zná-
mých značek SATA a DEVILBISS. Z naší široké nabídky můžete vybírat v eCatu v sekci 
„Stříkací technika“.

Veškeré technologie, které urychlují dobu opravy a zlepšují efektivitu práce v lakovnách, 
naleznete v našem eCatu v sekci „Vybavení lakoven“. Jedná se především o myčky stříkacích 
pistolí, infračervené zářiče nebo pneumatické zvedáky na přípravné stání. Centrální odsávání 
včetně kompresorů a kompletních rozvodů stlačeného vzduchu navíc umíme vytvořit přímo 
na míru. Nechybí ani nabídka stříkacích kabin od anglických výrobců Junair a Rowley, při-
čemž každá z nabízených značek cílí na jiné zákazníky, proto se v naší nabídce vhodně 
doplňují a poskytují řešení každé autolakovně, od malého servisu po velký značkový servis.

Vlajková loď a špičková kvalita bez kompromisu

Produkty německého výrobce stříkacích 
pistolí SATA naleznete v lakovnách po 

celém světě. Jde o velmi rozšířenou značku, 
která se vyznačuje především svou vysokou 
kvalitou a perfektní technologií. Svou pro-
duktovou řadu dělí do 2 skupin podle typu 
tryskových sad na HVLP a RP. Nejnovější TOP 
řady pistolí 5000 a 5500X nastavují měřítka 
v oblasti kvality a dělá z lakování opravdové 
potěšení. S použitím digitální verze mohou 
lakýrníci precizně nastavit tlak a vzdálenost 
dle používaného laku, klimatických podmí-
nek a svého pracovního stylu.

K používání pistolí se pojí také příslušný 
paint-system. Značka SATA vyvinula systém 
RPS - ideální systém kelímků pro lakovny. 
Usnadňuje práci lakýrníkovi, zvyšuje jeho 
produktivitu a dramaticky snižuje spotřebu 

čisticích prostředků. Systém kelímků pasuje 
na všechny pistole SATA bez redukce a zaru-
čuje tak vysokou rychlost při výměně barvy. 
Kelímky jsou ve velikostech 0,3 l, 0,6 l a 0,9 
litrů. V nabídce jsou také v UV provedení.

Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné 
mít v každé lakovací kabině co nejkvalitnější 
stlačený vzduch. Ať už se jedná o samotné 
lakování nebo provoz ofukovacích pistolí, 
čisticích zařízení, či vzduch do dýchacích 
zařízení, SATA nabízí kombinaci kabinových 
filtrů pro všechny případy. 

Když se zeptáte zkušeného lakýrníka na 
značku kvalitních stříkacích pistolí, 

určitě jako jednu z prvních zmíní DeVilbiss. 
Právě tato značka vynalezla aplikaci nástřiku 
barvy pistolí a od té doby se stala synony-
mem pro vysokou kvalitu, flexibilitu a efekti-
vitu přenosu.

Její TOP řada GTi Pro Lite je jednou z nejlep-
ších na světě. Vybírat můžete ze širokého 
spektra stříkacích sad tak, aby se pistole 
mohly používat v kombinaci s libovolným 
výrobcem barev přesně podle vašich poža-
davků. Velice přesný digitální ukazatel 
vstupního tlaku ještě více zlepšuje kvalitu 
procesu a výsledek opravy.

Kromě profesionálních pistolí, plničových 
a  spot-repair pistolí je v nabídce také kom-
pletní šíře náhradních dílů a příslušenství 
k téměř libovolné pistoli. Pokud hledáte pis-
toli pouze pro hobby použití, doporučujeme 
pistole z řady Starting line, které jsou pro 
tyto účely dostatečné. 
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VYBAVENÍ LAKOVEN

Lakovací kabiny JUNAIR mohou být prove-
deny s klasickým vertikálním nebo s diago-

nálním prouděním vzduchu, dále mohou být 
vybaveny dalšími doplňkovou výbavou pro 
zvýšení efektivity lakování a snížení nákladů na 
provoz. Některé použité technologie jsou 

značkou JUNAIR patentovány a nenajdete je 
v žádné jiné konkurenční kabině.
Veškerá výroba lakovacích kabin JUNAIR 
probíhá ve Velké Británii a pro jejich výrobu 
jsou použity komponenty vyrobené ve Velké 
Británii nebo v Evropské unii. 

Základní nabídka lakovacích kabin JUNAIR se skládá ze čtyř modelů:

Junair Color Box Základní model s diagonálním otevřeným odsáváním v zadní části kabiny.

Junair 1 Series Lakovací kabina s diagonálním odsáváním v uzavřených boxech umístěných v zadní části, na přání je možná varianta 
s odsáváním na jedné straně kabiny a s modulačním hořákem.

Junair 3 Series
Lakovací kabina s modulačním hořákem a vertikálním odsáváním centrální jámou. Na přání je možné provedení
s diagonálním odsáváním z obou stran kabiny nebo provedení s vertikálním celopodlahovým odsáváním na nízké
nájezdové rampě LEVAC, případně s podsklepením EVAC.

Junair 5 Series
Vlajková loď značky JUNAIR. Již v základním provedení nabízí celopodlahové vertikální odsávání na rampě LEVAC
nebo s podsklepením EVAC. Kabina je dále standardně vybavena sadou pro úsporu energie, modulačním hořákem,
LED osvětlením a intuitivním ovládacím panelem iSystem³.

TIP:
Máte zájem naprojektovat a vyrobit lakovací kabinu přesně podle svých představ? Kontaktujte svého prodejního poradce pro 
více informací.
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Perfektní poměr ceny a výkonu. Kabina pro každého!

Tato značka sídlí rovněž ve Velké Británii 
a  vyrábí lakovací kabiny střední třídy. 

Pro výrobu používá komponenty vyro-
bené ve Velké Británii. Chytrá řešení, jed-
noduchá konstrukce, snadná údržba, příz-
nivá cena, to jsou důvody proč značku 

ROWLEY zvolilo přibližně 65 % zákazníků 
ve Velké Británii.
Lakovací kabiny ROWLEY mohou být prove-
deny s diagonálním odsáváním i v provedení 
s vertikálním odsáváním s podsklepením nebo 
na nájezdové rampě. 

Základní nabídka lakovacích kabin ROWLEY se skládá ze čtyř základních modelů:

ROWLEY AeroEco Základní model lakovací kabiny se zadním diagonálním prouděním vzduchu. Je ideální pro malé lakovny s malým 
objemem zakázek nebo jako startovací kabina.

ROWLEY AeroMidi
Lakovací kabina s ideálním poměrem cena/výkon. Možné je také provedení s diagonálním prouděním vzduchu nebo 
s vertikálním prouděním vzduchu s odsáváním centrální jámou, celopodlahové podsklepené, případně celopodla-
hové na nájezdové rampě.

ROWLEY AeroMaxi
Vlajková loď značky ROWLEY. Možné je také provedení s diagonálním prouděním vzduchu nebo s vertikálním prou-
děním vzduchu s odsáváním centrální jámou, celopodlahové podsklepené případně celopodlahové na nájezdové 
rampě s modulačním hořákem a větší intenzitou osvětlení 1 200 lux.

ROWLEY 
AeroSmart

Box pro „Smart opravy“ je ideální také jako přípravné stání. Box je vybaven vším, co potřebujete pro tento druh práce. 
Má výkonné odsávání, filtraci vstupního vzduchu, vlastní silné osvětlení i možnost uzavření boxu pomocí nehořlavých 
závěsů.

TIP:
Kromě představených základních modelů je možné naprojektovat a vyrobit lakovací kabinu přesně podle přání zákazníka. Kontaktuj-
te svého prodejního poradce pro více informací.
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Pokud chcete vybavit svou lakovnu zvedákem, který splňuje 
normy pro použití ve výbušném prostředí, můžete zvolit pneu-

matické zvedáky od firmy HERKULES. Německý výrobce se speciali-
zuje pouze na pneumaticky poháněné zvedáky.

Zvedáky se rozlišují na 2 hlavní typy – standardní nebo duální. Duální 
zvedák je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují zvedat vozidla na 
kolech nebo za podvozek. U zvedáků není potřeba žádná stavební 
příprava a je možné je začít používat téměř ihned po sestavení. 
S volitelnými kolečky jsou zvedáky navíc mobilní a lze s nimi pohy-
bovat po celém pracovním prostoru.

Herkules nabízí také pracovní vysokozdvižné plošiny, které jsou 
nezbytné při lakování vyšších vozů, jako jsou dodávky, autobusy 
nebo nákladní vozy. 

V naší komplexní nabídce pro lakovny naleznete také švédského 
výrobce mycích zařízení pro stříkací pistole. Tento globální lídr na 

trhu se vyznačuje především neustálými invencemi, patentovanou tech-
nikou a precizní kvalitou.

Myčky jsou manuální nebo automatické a vhodné pro laky na vodní 
i ředidlové bázi. Podle počtu zaměstnanců v lakovně se můžete roz-
hodnout pro 1 až 4 mycí doky, které mohou umývat zároveň.

V nabídce firmy Drester lze dále nalézt všechna dodatečná zařízení, 
jako jsou míchací stoly, sběrače odpadu, recyklační a další zařízení 
pro co největší optimalizaci míchací místnosti.

Mezi největší přednosti výrobků DRESTER patří vynikající čistící 
výkon, minimalizace odpadu chemických látek a flexibilní řešení pro 
každou velikost a potřebu lakovny. 

Globální lídr na trhu infračervených zářičů pro lakovny je firma IRT. 
V dnešní době se zářiče a lampy stávají velmi populární z důvodů sílí-

cího tlaku na vysoce kvalitní, rychlou a ekonomickou opravu.

Díky mnoholetým zkušenostem a vývoji ve spolupráci s předními výrobci 
barev a s lakovnami značka IRT vyvinuta řadu špičkových infračervených 
lamp. Zářiče IRT jsou vyráběny ve Švédsku, a proto se můžeme spoleh-
nout na jejich vysokou kvalitu. Jsou nejúčinnější v úsporách energií a mají 
vyšší výkon v porovnání s obvyklými infračervenými zářiči na trhu.

V nabídce naleznete širokou škálu výrobků od kompaktních lamp do ruky 
až po velké pojízdné stojanové lampy s digitálním ovládacím panelem. 
Software obsahuje několik sušicích programů a rozhraní je kompletně 
v češtině. 
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Společnost FIAC je v oboru stlačeného vzduchu světově známá 
pro vysokou kvalitu svých výrobků a zákaznických služeb.

Stávající nabídku kompresorů rozšiřují výkonné šroubové kompre-
sory určené především do lakoven, kde je na kvalitní stlačený vzduch 
kladen ten nejvyšší důraz. Technicky velice kvalitní šroubové kom-
presory obsahující filtraci vzduchu spolu se sušičkou a zaručují, že se 
k připojenému nářadí dostane pouze ten nejkvalitnější vzduch.

Kromě kompresorů je nově v nabídce kompletní sortiment rozvodů 
stlačeného vzduchu. Z toho důvodu je možné instalovat nejen kom-
presor, ale i správné tlakové potrubí s koncovkami včetně všech 
revizí a zkoušek.. 

Italský výrobce RUPES se kromě výtečných brusek a leštiček pro lakovny 
zaměřuje i na profesionální centrální odsávací systémy pro lakovny.

Odsávání pro přípravné stání se dá vyřešit několika způsoby. Nejjed-
nodušší a ekonomicky nejvýhodnější variantou je zakoupení odsá-
vacího kitu, který se skládá z odsávací jednotky, otočného ramena 
upevnitelného na zeď a odsávacího hnízda, do kterého se zapojuje 
elektrické nebo pneumatické nářadí. V nabídce naleznete několik 
variant různě výkonných odsávacích jednotek, rozměrů a podob 
otočných ramen a také odsávacích hnízd. Zrychlí vám čas přípravy 
před lakováním nejvyšší efektivitou broušení, která je zajištěná 
dokonalým odsáváním.

Centrální odsávání se skládá z centrální jednotky, ze které je vedeno 
odsávací potrubí do jednoho či několika odsávacích ramen, do kte-
rých je následně zapojeno brousicí nářadí na jednotlivých pracov-
ních stanovištích. Toto řešení je určené pro větší provozy, kde se 
vyskytuje 3 a více pracovních stání. 

TIP:
Pokud máte zájem o kompletní projekt rozvodu stlačeného vzduchu, můžete se bez obav obrátit na nás. Projektový manažer na zákla-
dě přesných rozměrů dílny a individuálních potřeb provozu vytvoří projekt s nabídkou přímo na míru. Pro více informací kontaktujte 
svého prodejního poradce.

TIP:
Pro větší provozy doporučujeme komplexní projekt centrálního odsávání, který se vyhotoví na míru podle přesných rozměrů dílny 
a individuálních požadavků. Nabídku sestaví náš projektový manažer pro lakovací provozy. Pro více informací kontaktujte svého pro-
dejního poradce.
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BROUŠENÍ

V průběhu roku 2018 ELIT postupně uvedl do své nabídky všechny hlavní značky broušení, 
které jsou dnes používané v našich autoservisech, autobazarech a samozřejmě i v profesi-
onálních lakovnách. Aktuálně nabídka obsahuje více než 800 položek, které v našem eCatu 
naleznete v samostatné sekci „Broušení“. Nabídka je dále rozdělena podle jednotlivých 
tvarů brusných kotoučů a výseků a také podle jednotlivých výrobců. V rámci tohoto sorti-
mentu dokážeme nabídnout všechny produkty velkého množství výrobců na jednom 
místě, navíc s možností jednoduchého filtrování a výběru položek. Díky silnému nasklad-
nění máme dostupnou většinu položek a nejběžnějších zrnitostí.

Vyzkoušejte si, co vám 
bude vyhovovat, a navíc 
i ušetříte!

Máme pro vás unikátní řešení ve formě star-
tovacích sad značek INDASA, MIRKA 

a NORTON. V každé sadě najdete kotoučky růz-
ných zrnitostí, takže nemusíte investovat do 
celých balení. 

Ten nejlepší mix značek profesionálních brusiv, který si dovedete představit!

V nabídce této por-
tugalské značky 

najdete nejlepší 
poměr cena/výkon. 
V  sortimentu jsou 
zastoupeny řady broušení HT line, 
Film line a Plus line. U řady HT line při-
nášíme inovativní patentovanou 
odsávací technologii ULTRAVENT, 
která se může směle rovnat s odsává-
ním na síťce. Spojením všech produk-
tových řad vzniká kompletní nabídka 
brusiva od P80 až po P2500 včetně 
příslušenství k broušení jako unašeče, 
brusné houbičky a další.                                      

Nejširší nabídku brusiva přiná-
šíme prostřednictvím renomo-

vané finské značky, která nabízí pro-
duktové řady kotoučů, výseků, rolí 
a archů Gold, Abranet ACE, Abralon, 
Autonet, Microstar, Q.Silver ACE, 
WPF a unikátní systém OSP. Tento 
systém umožňuje zjednodušit celý 
proces broušení díky kombinova-
nému brusivu různých zrnitostí, 
takže je proveden v méně krocích, 
a navíc díky odsávání na síťce nabízí 
špičkovou čistotu, bezprašnou práci 
a kvalitní provedení.                                                      

Sor timentní 
n a b í d k a 

brusiva značky 
3M obsahuje produktové řady 
kotoučů, výseků, rolí a archů Cubi-
tron, Purple, Gold, Trizact a Blue. 
Doplněním nabídky broušení od 
3M tak dokážeme nabídnout 
brusné řady a produkty pro speci-
fické operace a kroky v rámci 
všech fází broušení. Nejoblíbenější 
produkty, zejména produktovou 
řadu Trizact na filmu a pěně, máme 
skladem jak na centrálním skladu, 
tak i na pobočkách.                           

Tento technicky vyspělý systém 
broušení obsahuje produktové 

řady kotoučů, výseků, rolí a archů 
Pro Plus, Blue Fire, Pro Film, Multi-
-Air, Ice a unikátní systém Cyclonic. 
Ten (obdobně jako systém OSP 
u MIRKY) umožňuje zjednodušení 
celého procesu, provedení v méně 
krocích a navíc používá barevné 
provedení kotoučů, které na první 
pohled pomáhá vybrat správnou 
variantu pro fázi broušení.               



LEŠTĚNÍ
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Nabídka sortimentu leštění v ELITU obsahuje všechny klíčové značky na trhu, takže je možné 
vybírat z nejběžněji používaných leštících systémů v lakovnách. Všechny značky jsou dostupné 
na našem eCatu na jednom místě, v sekci „Leštění“, kde je k dispozici více než 150 položek. 
Všechny systémy leštění jsou rozděleny do sekcí dle zvoleného lešticího postupu. Pro mistry 
detailu jsme připravili také nabídku speciálních leštících past, vosků a kotoučů pro ten nejdoko-
nalejší výsledek, odstranění nežádoucích hologramů a správnou aplikaci speciálních lešticích 
past pro nové i starší vozy.

V rámci této nabídky nabízíme kompletní sortiment pneumatických a elektrických brusek 
a leštiček, dále širokou nabídku ručních hoblíků a v neposlední řadě také vysavače s příslušen-
stvím, včetně hadic, filtrů a možností sestavení kompletních jednotek. Všechny produkty 
naleznete na našem eCatu ve speciální sekci „Strojky, vysavače a nářadí“. Ke všem jsou vybrány 
doporučené unašeče. Kromě níže zmíněných značek nabízíme také vybrané unašeče značek 
NORTON a 3M.

Lešticí systém od této britské firmy se zamě-
řuje na co nejjednodušší a nejrychlejší 

řešení. Na základě dlouhodobého vývoje pro 
rychlejší a trvanlivější úpravu povrchů Farécla 
vyvinula postupně se rozmělňující brusnou 
složku. To znamená, že s jednou pastou zároveň 
brousíte i leštíte! Nabídku leštění FARÉCLA prá-
vem řadíme na první místo mezi nabízenými 
lešticími systémy, protože kromě dokonalé kva-
lity nabízíme i nejpříznivější ceny. 

Finská společnost MIRKA postupně zjednodu-
šuje systém leštění Polarshine, který nyní nabí-

zíme v nejaktuálnější verzi. Lešticí pasty Polarshine 
20, Polarshine 10 a Polarshine 5 nyní kompletně 
pokrývají celý proces společně s veškerým příslu-
šenstvím lešticích kotoučů, mikrovláknových utě-
rek a unašečů. V nabídce také nezapomínáme ani 
na lešticí systém Golden Finish, který obsahuje 
kromě lešticích past i leštící kotouče. Celý proces 
od předfinální úpravy povrchu a leštění tak nyní 
zpracujete najednou. 

Obdobně jako u ostatních značek je i sys-
tém leštění NORTON založen na jedno-

duché kombinaci lešticích past a kotoučů 
v  různém barevném rozlišení, včetně pří-
slušné mikrovláknové utěrky pro finalizaci. 
Navíc je doplněný sadou NORTON pro reno-
vaci světlometů, která si po uvedení do naší 
nabídky na jaře 2018 získala již desítky 
zákazníků, kteří oceňující příznivou cenu při 
dosažení těch nejlepších výsledků. 
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Leštění od firmy 3M je klasikou na trhu zejména pro speciální a finální úpravy, které lakýrníci 
mnohdy vyžadují. Nabízíme proto kompletní systém barevně odlišených lešticích past Fast Cut, 

Extra Fine, Perfect-It III a další. V kombinaci s předfinálním přípravou povrchu kotouči Trizact se tak 
můžete spolehnout na skvělý výsledek své lešticí práce.                                             
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STROJKY, VYSAVAČE 
A NÁŘADÍ

Vlajkovou lodí této sortimentní nabídky jsou 
výrobky italského výrobce RUPES, které 

kombinují prvotřídní kvalitu, příznivou cenu 
a skvělý italský design.

Díky tvrdé práci a inovaci RUPES patří mezi 
naprostou špičku!

Z nabídky RUPES upozorňujeme především na  
bezkonkurenční elektrické brusky SCORPIO a elek-
trickou leštičku BIGFOOT, které na trh přináší 
moderní a propracovaný design spolu s mnoha 
technickými vylepšeními pro ještě lepší práci. Na 
RUPES si prostě okamžitě zvyknete, navíc s dob-
rým pocitem investice rozumné ceny. 

Nabídka finské společnosti MIRKA je svou 
širší velice podobná nabídce RUPES. Jde 

o  léty prověřenou kvalitu velmi dobře zave-
dené značky, kterou používá většina českých 
lakoven. V naší nabídce naleznete všechny klí-
čové elektrické a pneumatické produkty včetně 
vysavačů a příslušenství. 

Kromě lešticích systémů nabízíme i napros-
tou senzaci od této značky – nejlevnější 

elektrickou leštičku na českém trhu! Od března 
2018 pracuje s více než 100 prodanými kusy 
řada profesionálů s velmi pozitivními referen-
cemi na její celkovou kvalitu, hlučnost, vibrace 
a lešticí výkon. 

Jako první v ČR uvádíme na trh tuto prémio-
vou značku amerického výrobce brusek, leš-

tiček a vysavačů. Přinášíme tím absolutní špičku 
bez kompromisu s dlouhodobou spolehlivostí 
při trvalém zatížení. Hitem nabídky je beze-
sporu nejlehčí orbitální pneumatická bruska 
s odsáváním. 

Pro doplnění již tak široké nabídky jsme zařa-
dili také produkty značky INDASA, jejíž sorti-

ment ručních hoblíků kompletně pokrývá 
všechny produktové řady brusiv INDASA a jejich 
kombinací tak dosáhnete nejlepších výsledků. 
Samozřejmostí jsou i pneumatické a  elektrické 
brusky s víceděrovým odsáváním, které per-
fektně pasuje na technologii Ultravent. 



UTÍRÁNÍ, ČIŠTĚNÍ
A MASKOVÁNÍ
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Kategorie, na kterou je mezi profesionály v oboru lakování kladen velký důraz, i když je mezi 
zákazníky trochu opomíjená, jsou produkty k utírání, čištění a maskování. Skladba výrobků 
obsahuje vše, co lakovna ke svému provozu potřebuje: čisticí a lešticí utěrky, produkty k masko-
vání jako jsou papíry a fólie nebo mnoho variant lepicích a maskovacích pásek.

UTÍRÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
Vysoce obrátkové položky v lakovnách jsou 
bezesporu veškeré produkty k utírání. Z toho 
důvodu jsme navázali spolupráci s jedničkou 
v tomto oboru – firmou TORK a do nabídky 
zahrnuli nejdůležitější produkty, které se 
skvěle uplatní v lakovnách. K utěrkám růz-
ných tvarů, množství a materiálů máme 
i  odpovídající zásobníky pro co nejkomfort-
nější používání. Nabídku utěrek navíc dopl-
ňují již osvědčené utěrky XT.
K leštění je vždy nutné používat speciální 
mikrovláknové utěrky na finální doleštění 
povrchu. Ke každému lešticímu systému 
doporučuje výrobce právě svou mikro-utěrku 
pro dosažení těch nejlepších výsledků. Záleží 
tedy právě na vás, jaký systém preferujete 
a  podle toho volíte utěrky Farécla, Norton, 
Mirka nebo 3M.

MASKOVÁNÍ
Jednou z nejdůležitějších činností před samot-
ným lakováním je správné zamaskování částí, 
které by neměly s novým lakem přijít do styku. 
K zakrytí velkých částí slouží maskovací papír, 
který nabízíme v různých šířkách od 30 do 100 
cm s návinem až 200 m ve dvou různých kvali-
tách od italského výrobce Corcos. Nabídku dále 
doplňuje maskovací papír Norton s návinem 
300 m a patřičným zásobníkem.
Při lakování jednotlivých dílů na zkompletova-
ném autě je nutné zbytek vozidla zakrýt 
a  ochránit proti případnému barevnému pra-
chu, který by se usadil na ostatních dílech. Ide-
álním pomocníkem pro tyto případy je masko-
vací folie. Můžete volit mezi samostatnou folií 
Corcos o šířce 4 m nebo 5,2 m s návinem až 300 
m nebo folií s fixační páskou pro snadnější 
upevnění v šířkách 55-270 cm o návinu 20 m.

MASKOVACÍ PÁSKY
Maskovací a lepicí pásky jsou téma, kterému 
jsme věnovali opravdu velkou pozornost. 
Dostalo se nám do ruky opravdu mnoho rozlič-
ných pásek od různých výrobců a všechny jsme 
podrobili velmi náročnému testování. Ve finále 
jsme se rozhodli pro kompletní nabídku pásek 
od výrobce brusiva Indasa, které nás přesvěd-
čily svou kvalitou, odolností, širokým výběrem 
a navíc i velmi atraktivní cenou. V nabídce této 
značky jsou maskovací pásky s odolností až do 
110 °C, oboustranné pásky, konturovací pásky, 
pěnové pásky nebo trimovací pásky a to 
v mnoha šířkách a délkách.
Pokud jsou však někteří z vás zvyklí používat 
pásky 3M, najdete je u nás také. Nabídku těch 
nejpoužívanějších 3M maskovacích, oboustran-
ných či pěnových pásek jsme ještě vhodně 
doplnili i produkty značky Corcos a Kemtex. 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Belgická firma Kemtex, která se specializuje na kompletní nabídku spotřebního materiálu a pří-
slušenství pro lakovny, je naším hlavní dodavatelem tohoto sortimentu. Mezi její nejžádanější 
výrobky, které naleznete převážně v kategorii spotřebního materiálu, patří míchací kelímky, 
míchátka, test karty, tmelové špachtle, retušovací štětce a mnoho dalšího. Pokud hledáte kom-
plexní paint systém od dalších renomovaných výrobců, máme pro vás také řešení. V naší 
nabídce naleznete jednorázové kelímky od značek 3M, SATA nebo Farécla.

PAINT SYSTÉM
Každá stříkací pistole musí být opatřena 
kelímkem s barvou. Univerzální kelímky, je 
možné používat opakovaně, ale musí být po 
každém použití pečlivě vyčištěny. Mnohem 
efektivnější variantou je proto použití sys-
tému jednorázových kelímků. Pravděpo-
dobně nerozšířenější systém vyměnitelných 
kelímků PPS nabízí značka 3M. Kelímky všech 
objemů včetně filtrů a víček jsou nyní k dispo-
zici i v našem eCatu v sekci „Spotřební 
materiál“.
Vlastní unikátní systém vyměnitelných jed-
norázových kelímků má i značka SATA. Sys-
tém nazvaný RPS – Rapid Preparation System 
zajistí efektivní zpracování laku s výraznou 
úsporou materiálu, neboť usnadňuje lakýrní-
kům práci, výrazně zvyšuje celkovou produk-
tivitu a zároveň snižuje spotřebu čisticích 
prostředků a rozpouštědel. Barva se míchá 
přímo v kelímku, ze kterého se po nasazení na 
pistoli rovnou lakuje. Systém, který se skládá 

pouze z kelímku, víčka a sítka, funguje s pisto-
lemi SATA bez jakékoliv redukce.
Alternativu přináší výrobce lešticích pro-
duktů Farécla. Úplně nový systém nazvaný 
OPS – Optimised Paint System – je inovativní 
proces pro přípravu a následnou aplikaci laku 
na vodní nebo rozpouštědlové bázi. Barva je 
míchána přímo v kelímku, který se jednoduše 
aplikuje na pistoli a výrazně šetří čas 
a náklady materiálu.

MÍCHACÍ KELÍMKY
Velká spousta lakýrníků je zvyklá pracovat 
s tvrdými kelímky, do kterých se barva nalévá 
až po namíchání. Aby se namíchala ve správ-
ném poměru, je zapotřebí profesionální 
míchací kelímek s vyznačenými poměry 

k  namíchání barvy nebo laku. V nabídce 
naleznete míchací kelímky Kemtex ve 4 veli-
kostech. Ke každému je dostupné patřičné 
víčko pro krátkodobé uchování namíchané 
barvy i další potřebné příslušenství, jako jsou 
plastová nebo kovová míchátka, retušovací 

štětce, lahvičky na barvu a další pomůcky.

OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
K přípravě před samotným lakováním patří 
i  aplikace nejrůznějších tmelů, proto v naší 
nabídce najdete i několik druhů plastových 
a  kovových špachtlí pro správné nanášení. 
Nechybí ani speciální jednorázové desky 
s lesklým papírem, které slouží pro smíchání 
tmelu s  tužidlem a jsou fenoménem pře-
vážně v západní Evropě. 

Nezapomeňte si vybrat všechny drobnosti, které potřebujete!
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OCHRANNÉ PRACOVNÍ
POMŮCKY A PROSTŘEDKY

Pomůcky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou jednou z nejdůležitějších produkto-
vých kategorií v naší nabídce, protože pro obor lakování jsou ve velké míře vyžadovány 
legislativně. Firmy KEMTEX a CORCOS, které se specializují na kompletní sortiment spotřebního 
materiálu, nabízejí také veškeré ochranné materiály pro pracovníky v lakovnách. Nabídka je 
vhodně doplněna také o nejpoužívanější produkty 3M. Najdete ji na našem eCatu v sekci 
„Ochranné pomůcky a prostředky“.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
Nezbytná součást každého lakýrníka je 
ochrana dýchacích cest. DeVilbiss nabízí 
ergonomickou kuklu s vlastním přívodem fil-
trovaného čistého vzduchu, který není závislý 
na kvalitě vzduchu uvnitř lakovací kabiny. Pro 
méně náročné je v nabídce klasická dýchací 
rouška s vyměnitelnými filtry.
V nabídce firmy SATA naleznete také profesi-
onální ochranu dýchacích cest, která je dnes 
legislativně vyžadována. Díky externímu pří-
vodu filtrovaného čistého vzduchu u kukly 
SATA Air vision máte vždy zaručenou abso-
lutní bezpečnost. Moderní a ergonomický 
design kukly padne na hlavu naprosto kaž-
dému. Pro méně náročné můžeme nabídnout 
klasickou ochranu dýchacích cest s vyměni-
telnými filtry.

Jako ekonomickou variantu nabízíme jedno-
rázové respirátory nebo respirátory s vyměni-
telnými filtry od italského výrobce ochran-
ných prostředků Corcos. Nabídku doplňuje 
také široká paleta ochranných produktů 3M.

OCHRANA SLUCHU
Sluch je potřeba chránit především na pří-
pravném stání, kde je neustále v provozu 
bruska s odsáváním. Pro tyto účely je 
v nabídce sortiment pro ochranu sluchu jako 
jednorázové zátky včetně zásobníků nebo 
klasické sluchátkové chrániče od firem 3M 
aKEMTEX.

OCHRANA ZRAKU
Pro ochranu zraku nabízíme různé varianty 
brýlí 3M a UVEX. Můžete volit mezi čirými 

nebo zabarvenými a různými designy pro 
veškerá použití.

OCHRANNÉ OVERALY
Pracovní oděv je další nezanedbatelnou 
položkou, kterou by měl mít každý pracovník. 
Nově tedy v nabídce naleznete několik vari-
ant pracovních jednodílných overalů urče-
ných do lakovny. Hlavním dodavatelem je 
firma KEMTEX a overaly jsou dostupné ve 
všech standardních velikostech.

PRACOVNÍ RUKAVICE
Stávající široká nabídka pracovních rukavic pro 
rozličné použití je nyní obohacena o několik vari-
ant určených primárně pro lakýrníky. Jsou 
odolné vůči barvám a lakům a  spolehlivě 
ochranní při každodenním použití. 

PODZIMNÍ
HITY

koleníŠ

16. 10. Common Rail 2 SIEMENS – DENSO – Brno

22. 10. Benzínové vstřikování 1 – MPI – Brno

23. 10. Benzínové vstřikování 1 – MPI – Praha

6. 11. Právní minimum – Brno

13. 11. Sériová diagnostika 1 – Brno

14. 11. Sériová diagnostika 1 – Praha

19. 11. Paralelní měření 1 – Brno

20. 11. Klimatizace 2 – Garance plus – Zruč nad Sázavou

REZERVUJTE SI MÍSTA JIŽ NYNÍ!
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ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
Po skončení prázdnin a dovolených se v autoservisech opravují různě poškozené vozy. 
V této právní poradně se proto budeme věnovat problematice odpovědnosti za škodu 
způsobenou při poskytování služby. Právní úpravu najdeme v občanském zákoníku 
(zákon č. 89/2014 Sb., OZ) a také v zákoně o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). 
Na závěr ještě zodpovíme dotaz čtenáře týkající se pronájmu nebytových prostor.

ZEPTEJTE SE 
V ELITU

pište na
magazin@elit.cz

U havarovaných vozidel, kde byl zajištěn 
policejní protokol a fotodokumentace 

a  likvidace škody se účastní i pojišťovna, 
autoservisy příliš problémů přímo se zákaz-
níky nemívají. Jinak tomu ale je, pokud vozi-
dlo utrpělo jen drobná poškození nebo jde na 
pravidelnou prohlídku. Ve všech případech je 
nutné, aby autoservis chránil sebe i zákaz-
níka, pokud by došlo k poškození vozidla 
nebo k reklamaci opravy. Autoservis obvykle 
přijímá vozidlo s vymezením základních para-
metrů, včetně stavu kilometrů. Případná 
poškození, která zákazník požaduje opravit, 
se mnohdy jen zapíší do přejímacího proto-
kolu. V servisu však může dojít k tomu, že 
vozidlo je náhodou či nedbalostí poškozeno 
nebo zákazník tvrdí, že poškozeno bylo.

Obecně pro podnikatele jako odborníka platí 
§ 5 OZ, který ukládá odborníkovi v oboru jed-
nat se znalostí a pečlivostí obvyklou v daném 

oboru. Toto se nazývá odborná péče. Poru-
šení tohoto požadavku zákona jde k tíži 
odborníka. Oprava či jiný typ servisu vozidel 
(dále jen servis) se řídí ustanoveními smlouvy 
o dílo, dle § 2586–2622 OZ. Pokud servis není 
proveden řádně, pak se na vady práce použijí 
ustanovení o kupní smlouvě v části zvané 
práva z vadného plnění (§ 2099–2112 OZ) 
a  dále ustanovení OZ o záruce za jakost, 
která jsou upravena § 2113–2117.

Z důvodu ochrany jak podnikatele, který se 
v  OZ nazývá zhotovitel, tak zákazníka, který 
je objednatelem, je vhodné při opravě drob-
nějších poškození laku nebo karosérie či skel 
pořídit i fotodokumentaci. Rozhodně lze 
fotodokumentaci doporučit v těch přípa-
dech, kdy zákazník požaduje jiný typ servisu 
a nežádá opravu drobnějších poškození. Roz-
sah a předběžnou cenu opravy zakotvuje 
zhotovitel do objednávky, která je obvykle 

písemná. Z pohledu práva jde o smlouvu 
o  dílo, protože v objednávce jsou uvedeny 
její základní náležitosti. K nezbytným prvkům 
smlouvy o dílo patří druh zhotovovaného 
díla, tedy požadavek na servis, a označení 
věci – automobilu, kterého se servis týká. 
Dále k nezbytným ujednáním patří i cena 
a doba trvání servisu.

V případě, že zákazník trvá na již použitém 
nebo vlastním náhradním dílu, zhotovitel 
může opravu odmítnout, pokud by to jako 
odborník považoval za nevhodné, nebo 
dokonce nebezpečné pro provoz vozidla. 
Rozhodně je nutné poznamenat do objed-
návky, že takové náhradní díly byly použity 
na výslovné přání zákazníka a ten že byl 
poučen o možných rizicích při provozu 
vozidla.
I při sebevětší opatrnosti může v autoservisu 
nebo při zkušební jízdě dojít k poškození 

vozu. V takovém případě odpovídá za vznik-
lou škodu provozovatel autoservisu, bez 
ohledu na to, kdo škodu zavinil. OZ dává 
přednost náhradě škody uvedením do 
původního stavu, tedy provedením opravy 
věci. Náhrada škody na převzaté věci je 
upravena v § 2944 OZ.

Jak však postupovat v případě, že v servisu je 
starší vozidlo a dojde k jeho poškození 
nedbalostí zaměstnance? Je možné použít 
starší náhradní díl? V takovém případě je opět 
nutné obrátit se na citovaný § 5 OZ, tedy 
postupovat s náležitou odbornou péčí tak, 
aby vozidlo po provedené opravě splňovalo 
všechny požadavky a mohlo bezpečně vyjet 
na silnici. Použití staršího náhradního dílu je 
možné v případě, kdy jeho cena odpovídá 
poškozenému dílu a nebrání řádnému a bez-
pečnému provozu vozidla. Zákazník o jeho 
použití musí být informován. Jestliže však 
starší náhradní díl není bezpečný nebo jej již 
nelze opatřit, musí servis použít nový. 
V  §  2969 OZ najdeme ustanovení, které 
výslovně říká, že je nutné zohlednit i to, co 
musí být účelně vynaloženo k obnovení nebo 
nahrazení funkce věci. Pokud se vozidlo bez 
příslušné součástky či části nedá použít, pak 
ta musí být namontována nová, bez ohledu 
na opotřebení či stáří poškozeného dílu. 
Právníci jako typický příklad uvádějí poško-
zení sedadel ve starším vozidle. Sedadla mají 

v okamžiku poškození cenu 20 tisíc korun. 
Starší sedadla není možné za tuto či podob-
nou cenu sehnat, proto musí být namonto-
vána nová v ceně 40 tisíc korun. Od zákazníka 
nelze požadovat, aby zaplatil rozdíl, protože 
auto bez sedadel nemůže používat.

V případě, že se autoservis a zákazník nedo-
hodnou, jak vyřešit způsobenou škodu, musí 

se zákazník obrátit na občanskoprávní soud. 
Obvykle pak přichází na řadu znalecký posu-
dek na provedený servis a poměrně zdlou-
havé soudní řízení, které může vést k vyso-
kým nákladům.

Vozidlem může být také způsobena škoda 
třetí osobě. Tato situace nastává nejčastěji 
tehdy, kdy servisované auto vezme technik 
na zkušební jízdu a dojde k dopravní nehodě. 
Za takto vzniklou škodu opět poškozenému 
odpovídá provozovatel servisu. Pokud 
nehodu nezaviní zaměstnanec servisu, škoda 
se hradí z povinného ručení viníka. Zákazní-
kovi je však povinen škodu nahradit vždy pro-
vozovatel autoservisu. Zaviní-li dopravní 
nehodu zaměstnanec, zákazníkovi opět 
odpovídá jeho zaměstnavatel – provozovatel 
autoservisu, nikoli zaměstnanec.

V souladu se zákoníkem práce však může 
zaměstnavatel požadovat od zaměstnance, 
který škodu způsobil, její náhradu. V případě 
nedbalosti lze vymáhat škodu až do výše 
4,5násobku průměrné měsíční mzdy. Způso-
bí-li zaměstnanec škodu úmyslně nebo pod 
vlivem návykové látky, pak ji musí nahradit 
celou. Škoda ve skutečné výši se nahrazuje 
též v případě tzv. hmotné odpovědnosti, 
tedy škody na věcech, za něž zaměstnanec 
převzal písemnou odpovědnost. Typickým 
případem může být poškození notebooku 

nebo ztráta mobilního telefonu. Pro zaměst-
navatele i zaměstnance nabízí pojišťovny 
různé typy pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené z činnosti podnikatele nebo 
z výkonu povolání. Běžné pojištění za způso-
benou škodu, které je obvyklou součástí 
pojištění domácnosti, se ale na škody způso-
bené podnikáním nebo při pracovní činnosti 
nevztahuje.

Pro úplnost je třeba doplnit, že zákazník ser-
visu je chráněn nejen OZ, ale i předpisy práva 
veřejného, tedy zákonem o ochraně spotře-
bitele, č. 634/1993 Sb., a živnostenským 
zákonem č. 455/1991 Sb. Podnikatel by proto 
neměl nikdy zapomenout vystavit potřebné 
doklady, jako je objednávka, protokol o pře-
vzetí vozidla do servisu, protokol o předání 
vozidla zákazníkovi s popisem provedené 
opravy, případně též reklamační protokol 
a  samozřejmě řádný daňový doklad. Popis 
servisu a použitých dílů může být též na fak-
tuře. Nespokojený zákazník se totiž může 
obrátit rovněž na orgány dozoru, jako je 
Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad 
nebo finanční úřad.

V závěru poradny odpovídáme na dotaz: Pro-
najímáme nevyužívané patro domu, kde sídlí 
naše firma. Současný nájemce si, s naším sou-
hlasem, provedl drobné stavební úpravy. Zavá-
zal se při skončení smlouvy tyto úpravy na své 
náklady odstranit. Koncem roku chce skončit 
nájem a máme již nového zájemce, kterému 
prostory, jak jsou, vyhovují. Můžeme nějakým 
způsobem dát do nájemní smlouvy, že stavební 
úpravy odstraní nový nájemník?

Nájemní smlouvu, a to i pro podnikatelské 
účely, upravuje občanský zákoník (zákon č. 
89/2012 Sb., OZ). Při skončení nájmu je nutno 
předmět nájmu, v tomto případě tedy pro-
story k podnikání, odevzdat ve stavu, v jakém 
je nájemce převzal, s přihlédnutím k obvyk-
lému opotřebení. Znamená to, že do nové 
nájemní smlouvy je třeba zakotvit povinnost 
nájemce uvést prostory do požadovaného 
stavu. Jinak by musel nový nájemce předat 
prostory, jak je převzal po stavebních úpra-
vách. Protože nový nájemce nezná původní 
stav prostor, doporučuji do předávacího pro-
tokolu popsat, jaké stavební úpravy byly pro-
vedeny předchozím nájemcem, a nafotit, jak 
prostory vypadají. Ve smlouvě je pak třeba 
uvést, jaké stavební úpravy budou odstra-
něny na náklady nového nájemce. Pokud byla 
pořízena stavební dokumentace a fotografie 
před započetím úprav předchozím nájem-
cem, lze doporučit, aby všechny tyto doku-
menty byly přílohou smlouvy a předávacího 
protokolu. Nájemní smlouva je dohodou 
stran. Strany tedy mohou do nájemní 
smlouvy ustanovení o odstranění staveb-
ních úprav zakotvit, ale vzhledem k tomu, 
že jde o poměrně složitou věc, rozhodně 
doporučuji nájemní smlouvu konzultovat 
s  právníkem, případně zkušeným realitním 
poradcem. 

Na otázky odpovídá:
JUDr. Olga Sovová, Ph.D., 
advokátka, 
pobočka Mokropeská 2026, 
252 28 Černošice
e-mail: akjudrsovova@seznam.cz, 
tel.: 608 666 555
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NA ZÁVODECH JSEM SE V PODSTATĚ 
NARODIL, ŘÍKÁ AUTOMOBILOVÝ ZÁVOD-
NÍK A MISTR ČESKÉ REPUBLIKY ROBERT 
ŠENKÝŘ
Už od mala měl k závodění blízko. Robert Šenkýř, úspěšný automobilový závodník a maji-
tel týmu Robert Šenkýř – motorsport, nám poskytl rozhovor, který stojí za přečtení.

Automobilový závodní tým ROBERT ŠEN-
KÝŘ – MOTORSPORT vznikl v roce 1997, 

závodní tradice rodu Šenkýřů je však 
o  mnoho delší. Začal ji Robertův otec Jan 
Šenkýř, známý ladič a konstruktér, který se 
jako jezdec po boku Zdeňka Vojtěcha a Bře-
tislava Engeho podílel na triumfu značky 
Škoda v mistrovství Evropy značek v roce 
1981 a v letech 1979–1981 byl vítězem mist-
rovství ČSSR v závodech na okruzích.

Robert jezdil odmalička po závodech se 
svým otcem v roli časoměřiče a mechanika 
a  po absolvování závodní školy Jiřího 
Mičánka v roce 1992 získal licenci automobi-
lového závodníka. Závodnickým debutem 
mladého jezdce byl závod do vrchu 
v  Náměšti nad Oslavou v roce 1993, kde 
Robert startoval s vozem Škoda Favorit ve 
skupině N-1300. V roce 1994 již absolvoval 
s vozem Škoda Favorit skupiny „A“ kompletní 
seriál mistrovství České republiky a celkově 
skončil devátý.

1)  V první řadě bych se vás ráda zeptala, 
co vás vůbec přivedlo k závodění.

U nás to bylo jednoduché. Táta, Jan Šenkýř, byl 
automobilovým závodníkem, v letech 1980–81 
dokonce i členem továrního týmu Škoda 
Motorsport. Já jsem se tedy na závodech 
v podstatě narodil.
V roce 1992, těsně před mými osmnáctými 
narozeninami, mně táta umožnil absolvovat 
vůbec první porevoluční závodní školu a ve 
stejném roce jsem startoval i ve svém prvním 
závodě v životě.

2)  Co považujete za svůj největší profesní 
úspěch?

Za těch 27 let kariéry se toho povedlo opravdu 
dost, nad mnoha tituly mistra České republiky 
a zóny střední Evropy však určitě ční dva tituly 
mistra Evropy v závodech do vrchu v letech 
2003 a 2004. Startoval jsem i v legendárním 
závodě 24 hodin Nürburgring, s vozem Saleen 
S7 i v závodech nejvyšší kategorie GT1.

3) Jak se na závody připravujete?
Příprava se vždy lišila podle disciplíny, závody 
na okruzích a do vrchu vyžadují každé jiný pří-
stup. Obecně však platí, že jsem byl v přípravě 
vždy precizní, protože jak říkal můj otec, 
„závody se vyhrávají v dílně“.

4) Jak k vaší profesi přistupuje vaše rodina?
Závodím už opravdu dlouho, takže všichni berou 
automobilový sport a vše kolem něj jako moji 
normální činnost. Bylo i pár nehod a dramatic-
kých situací, to samozřejmě rodině na klidu 
nepřidalo.

5)  Jaké jsou vaše nejbližší plány (výhledy) 
do budoucna, v profesní i soukromé 
sféře?

Zmíním hlavně tu profesní sféru. Již za pár týdnů 
začínáme stavět nové firemní sídlo. Bude to velká 
věc, centrum středoevropského tuningu a motor-
sportu. V první půli příštího roku už bychom se 
měli nastěhovat, na to se moc těším.

6)  Jaké používáte oleje do vašich závodních 
vozů? A proč zrovna ty? Čím se řídíte při 
výběru?

Vždy ty nejlepší! Motoristický sport, který pro-
vozujeme, není o kompromisech. Hledáme to 
nejlepší pro naše vysokovýkonnostní motory. 
Ve vozech nejvyšší GT kategorie, ať už je to 
BMW M6 GT3, nebo BMW Z4 GT3, pak všechna 
maziva dokonale otestujeme.
To, co se nám osvědčí, potom dále nabízíme 
a doporučujeme našim zákazníkům v tuningu 
i motorsportu.

7)  Slyšela jsem, že jste spojen se značkou 
Ravenol. Ráda bych se tedy zeptala, jak 
jste s ní spokojen?

Jedna z divizí ŠENKÝŘ MOTORSPORTU se 
zabývá prodejem high-tech technologií pro 
motorsport a tuning. Jedním z našich dodava-
telů je i německá společnost Drexler Automo-
tive, která do svých samosvorných diferenciálů 
oleje Ravenol doporučuje.

Pro Drexler i Ravenol jsme tak začali pomáhat 
s vývojem komponentů – testovali jsme různá 
nová maziva a dávali oběma dodavatelům 
feedback.
Postupně jsme oleje Ravenol začali zkoušet 
i v motorech, které v naší motorárně stavíme, 
a  při zpětných kontrolách motorů jsme zjis-
tili, že olejové vany a jiné části motorů, které 
s olejem přijdou do styku, vypadají čistěji 
než u  našich předešlých olejů. Navíc jsme 
nikdy neměli potíže s ložisky v motoru.
S olejem Ravenol je vždy vše v motoru nama-
zané tak, jak si to představujeme. 

8)  Jak se vůbec vyvíjely nároky na 
maziva?

Díky vysokým teplotám závodních motorů 
používáme zásadně olej Ravenol RSS 10W-
60. Tam jsou nároky pořád ty nejvyšší. Do 
tuningu a amatérského motorsportu k velké 
spokojenosti používáme i oleje 0W-40 nebo 
5W-30.

9)  Jak maziva Ravenol pomáhají k dosa-
žení špičkových výkonů?

Jak jsem již zmínil, k dosažení špičkového 
výsledku není prostor na kompromisy. Oleje 
Ravenol jsou pro nás konstantou kvality.
Pro mnohé méně známá značka, ale my, co 
jsme automobilovému průmyslu blíže, 
známe všechny kvality a přednosti olejů 
a maziv Ravenol.

10)  Jaké konkrétní oleje od Ravenolu 
používáte?

Kromě již zmíněných motorových olejů RSS 
10-60, 0W-40 a 5W-30 používáme např. i speci-
ální převodový olej Ravenol Gear oil, k tomu 
samozřejmě i standardní oleje do převodovky 
a rozvodovky 75W-90 a 75W-140.

11)  Proč je tak důležité vybrat kvalitní olej?
Protože přesně kvalita oleje a četnost jeho 
výměny přesně reflektuje opotřebení motoru, 
výši spotřeby a jízdní výkon.
Asi teď půjdu proti většině výrobců aut, ale já 
zásadně ve všech našich sériových autech 
měním olej po deseti až patnácti tisících kilo-
metrech, a ne, jak doporučuje výrobce, po tři-
ceti tisících.

U sportovních aut, které sem tam vyjedou na 
okruh, doporučuji výměnu každých pět tisíc 
kilometrů.

12)  Stala se vám někdy nějaká ošklivá 
autonehoda?

Ano, za těch mnoho let se sem tam něco událo. 
Dvě větší havárie na závodní trati a jedna i na 
běžné komunikaci. To jsou ty, co skončily 
v  nemocnici. Jinak drobné kontakty a menší 
nehody k motorsportu čas od času patří.

13)  Jak zvládáte neustálý přísun adrena-
linu při této profesi?

Nutně ho neustále potřebuji. :-)) 
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RAVENOL NA FORMULI 1
Je nám potěšením vám představit partnerství mezi týmem Formule 1 Sahara Force India 
a týmem RAVENOL, specialistou na vysoce výkonná maziva.

RAVENOL se sídlem ve Wertheru vyrábí 
a  prodává maziva nejvyšší kvality již od 

roku 1946. Výzkumné a vývojové oddělení spo-
lečnosti RAVENOL patří k nejpokročilejším na 
světě. Vyvíjí některé z nejpopulárnějších maziv 
na trhu, a nejen že se svými produkty splňují 
potřeby nejambicióznějších automobilů na 
světě, ale překonávají i potřeby budoucí! 
Maziva RAVENOL jsou dodávána přímo do 
vývojového centra Force India v Silverstone.

Vijay Mallya, vedoucí týmu a výkonný ředitel 
společnosti Sahara Force India, říká: „Jsem 
potěšen přivítat RAVENOL v sezóně 2018. 

Formule 1 nabízí RAVENOLu fantastickou příle-
žitost prezentovat se celosvětovému publiku 
a  zvýšit povědomí o svých vysoce kvalitních 
produktech. Těšíme se na úspěšné partnerství 
a  spolupráci s RAVENOLem, abychom dosáhli 
svých marketingových cílů.“

Ředitel RAVENOL Motorsport Martin Huning 
považuje vstup do Formule 1 za další logický 
krok k dalšímu rozvoji. „Jsme odhodláni snižo-
vat spotřebu paliva a dopad na životní pro-
středí tím, že neustále využíváme nejnovější 
vývoj v oblasti mazacích technologií, abychom 
vyrobili některé z nejmodernějších dostupných 

maziv. Skutečnost, že jsme byli vybráni jako ofi-
ciální partner pro mazání společností Sahara 
Force India, zdůrazňuje vysokou kvalitu našich 
výrobků.“

V rámci partnerství je RAVENOL vidět na vzdu-
chových přepážkách vozu Sahara Force India 
VJM11, stejně jako na kombinéze řidiče. 

50 LET ELEKTRICKÝCH PALIVOVÝCH
ČERPADEL BOSCH
1967–2017: Od elektrického palivového čerpadla po moduly dodávky paliva integrované 
do palivové nádrže.

50 let zkušeností

Elektrické palivové čerpadlo od společnosti Bosch: Vysoká spolehlivost při dlouhé ži-
votnosti

• Široká paleta produktů s více než 450 moduly pro vestavění do palivové nádrže, 60 
sadami opravárenských řešení a 120 palivovými čerpadly v kvalitě Bosch

• Perfektně pasující montáž všech komponentů a sad ffVysoká kvalita a spolehlivost díky 
přísný kontrolám u zkušebních sérií a náročné koncové výstupní kontrole

• Trvalý další vývoj palivových čerpadel směrem ke stále robustnějším, menším, výkon-
nějším a efektivnějším komponentům

1967:
Elektronické vstřikování paliva systému 
jetronic
V roce 1959 zahájila společnost Bosch vývoj 
elektronicky řízeného systému vstřikování 
paliva pro automobily. Když se v roce 1967 
dostal na trh D-Jetronic jako první elektro-
nický (tlakem řízený) systém vícebodového 
vstřikování paliva pro čtyřtaktní zážehové 
motory, byl to první sériově vyráběný systém 
svého druhu na světě. Obsahoval jako nedíl-
nou součást elektrické palivové čerpadlo 
Bosch. Prvním sériově vyráběným vozidlem 
s D-Jetronic byl Volkswagen 1600 LE/TLE (typ 
3). Vyšší výkon dosažený díky vstřikování se 
přirozeně uplatnil nejprve v oblasti závodních 
a sportovních vozů. Ale již v polovině roku 
1960 se začalo vyvíjet také povědomí 
o  ochraně životního prostředí. Tehdy se také 
silně projevila energetická krize. Význam tímto 
získalo hlavně snížení spotřeby paliva a emisí 
výfukových plynů.

Jetronic firmy Bosch a jeho nástupci udělali ze 
vstřikování benzinu na trhu dominantní sys-
tém, který zcela vytlačil karburátor. Ale elek-
trické palivové čerpadlo se rozšířilo nejen 

u benzinu, ale začalo se využívat i pro dodávku 
nafty u systému vstřikování vznětových 
motorů. Ve spojení s elektronickým řízením 
vstřikování paliva umožnily systémy vstřiko-
vání zážehových motorů použití regulovaných 
třícestných katalyzátorů pracujících v uza-
vřené smyčce, a tím zajistily dodržení přísněj-
ších ekologických norem. Dnes si již nelze 
představit moderní vozidla bez účinných vstři-
kovacích systémů.

Od elektrického palivového čerpadla ben-
zinu po moduly dodávky paliva integrované 
do palivové nádrže

První elektrická palivová čerpadla vykonávala 
svoji funkci daleko od nádrže. Napájela spoleh-
livě systém vstřikování palivem, které se po smí-
sení se vzduchem vstřikovalo přes vícebodové 
vstřikování do hlavy válců. V současnosti jsou 
moduly pro dodávku paliva umístěny přímo 
v palivové nádrži a obsahují palivový filtr, pali-
vové čerpadlo, regulátor tlaku paliva a sníma-
čem hladiny paliva v nádrži. 
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ADAS – JE POTŘEBA SE BÁT?
ADAS (Advanced driver-assistance systems) je zkratka pro asistenční a informační sys-
témy, které přímo zasahují do řízení vozidla. Některé pouze upozorňují řidiče, jiné aktivně 
brzdí, zatáčí či jinak ovládají vozidlo.

Není tajemstvím, že Evropská komise bude 
některé systémy v blízké budoucnosti vyžado-

vat, nicméně automobilky nečekají na legislativce 
a systémy již nabízejí nejen v prémiové třídě, ale také 
v segmentu malých, nebo dokonce městských 
vozů. V segmentu nákladních vozidel jsou některé 
dokonce již povinné. 
Pokud si chceme představit, co jsou vlastně ADAS 
systémy, můžeme použít obr. 1, jde o pavučinu 
okolo vozu, kterou vytváří jednotlivé senzory, sní-
mače a kamery. 
A jelikož jde o věci nastavitelné, je každému hned 
zřejmé, že při určitých servisních činnostech bude 
také nezbytně nutné provést základní seřízení.
Zkusíme-li zůstat opravdu u těch nejzákladnějších, 
tj. spojených s kamerou, je nezbytné provést 
základní nastavení (kalibraci systému) nejen při 
výměně čelního skla, ale také např. při seřízení 
geometrie! 
Takovou kalibraci dle automobilek rozdělujeme na 
dynamickou, prováděnou za určitých předem sta-
novených podmínek zkušební jízdou, tento systém 
používá např. BMW, Ford, Opel nebo Volvo, nebo 
statickou kalibraci za pomocí kalibrační stolice. 
Tento systém využívají automobilky Kia/Hyundai, 
Renault, Mazda, Toyota, Mercedes a samozřejmě 
VW group.
Mnoho let pravidelně, nejen od autoservisů, ale 
i autosklářů, pojišťoven, ale bohužel i od značkových 
servisů, slyšíme, jak vlastně kalibrace není potřebná 
a že ji vlastně nikdo kromě pár značkových auto-
servisů neprovádí. Bohužel omyl je pravdou a asi 
nikdo z nás nechce zažít situaci, kdy mu vozidlo 
v dálniční rychlosti najednou začne panicky brzdit 
nebo trhne volantem na stranu. O tom, že spousta 
vozidel oslňuje protijedoucí řidiče špatně seříze-
nými světlomety, ani nemluvě. Ano, opravdu, až na 
výjimky je základní nastavení striktním předpisem 
výrobce, navíc vozidlo bez kalibrace nemá v pro-
vozu co dělat. 
Zapomínáme, že vývoj automobilů je v tomto 
ohledu stejně rychlý jako ten ve spotřební elektro-
nice. Před několika lety bylo pro kohokoliv z nás 
nemyslitelné tahat s sebou počítač, telefon byl 
přece na rohu a dopis nebo fax také fungoval. Dnes 
má „chytrý telefon“ většina z nás, a i když mu říkáme 
telefon nebo mobil, zvládá také fotit, posílat e-maily, 
přehrávat videa, nakupovat, navigovat nás a kromě 
velmi krátké výdrže přesahuje dnešní telefon coko-
liv, co jsme si představovali před ani ne deseti lety.
Stejný prudký vývoj zaznamenaly i automobily 
a množství elektroniky v nich to jen dokazuje. Kde 
jsou doby max. pěti řídicích jednotek a bohužel, se 
zvyšujícím se výpočetním výkonem vozů, nám také 
přibyly asistenční systémy, které, ačkoliv o to 
spousta z nás nestojí, nás umí udržet v jízdním 
pruhu nebo nám mohou pomoci při vycouvávání 
z řady vozidel. To vše s jednoduchým cílem: snížit 
množství mrtvých, resp. hloupých nehod ve měs-
tech, kdy se nevěnujeme provozu, ale „naší“ chytré 
krabičce. 

Kalibrace nejen těchto systémů není teoreticky 
složitá, stačí diagnostika, u některých vozidel kali-
brační stolice, a za několik desítek minut je vozidlo 
připraveno zpět seřízené do provozu. Realita je 
samozřejmě odlišná a kolegové z naší hot-line by 
mohli hodiny vyprávět o chybách v softwaru vozi-
del, odchylek v toleranci čelních skel nebo likna-
vosti mechaniků při montáži. Kdy více než v tomto 
případě, kdy nám radar vozu aktivně pracuje na 
vzdálenost až 400 metrů a umí opravdu aktivovat 
panické brždění vozidla, je nezbytná preciznost 
a  porozumění celému procesu kalibrace. Ano, 
bohužel i v tomto případě platí, že bez školení se 
do ničeho po hlavě nedá vrhat. Co hůř, odpověd-
nost za škodu, kterou tím můžeme způsobit, 
zůstává na nás autoservisech jakožto 
odbornících. 

Zajímá vás více informací o seřízení systémů spo-
jených s kamerou, radarem nebo o moderních 
světlometech? V rámci podzimní roadshow 
budeme celý systém kalibrace jízdních asistentů 
prezentovat a díky více než 5 tisícům prodaných 
zařízení v Evropě a tisícům uskutečněných kalib-
rací vám budeme moci ukázat, jak na ADAS. 

Nejběžnější použití ADAS systémů
Adaptivní tempomat
Asistent světel
Asistent jízdních pruhů
Automatické parkování
Detekce mrtvých úhlů
Neoslňující dálková světla
Systém varování před čelní srážkou
Systém rozpoznání dopravních značek

1. Základní nastavení pro seřízení levého světlometu  2. Pohled na čelní sklo Mercedesu s dvěma kamerami, senzorem 
a night vision kamerou  3. Kompletní kalibrační pracoviště.

1 2

3

KRYT HLAVY VÁLCŮ 
V mnoha moderních čtyřdobých motorech obsahuje kryt hlavy válců horní ovládací 
prvky řídicí jednotky motoru a ventily ve ventilaci klikové skříně se všemi periferními 
zařízeními. 

Zároveň zabraňuje úniku maziv do okolního 
prostředí. Dále chrání motor před nečisto-

tami nebo jinými cizími předměty. 
Kryty hlav válců jsou vyráběny z materiálu, 
který je v souladu s originálním výrobním návr-
hem, dále s integrovaným ventilem a včetně 
těsnění.

Kdy je potřeba kryt hlavy válců vyměnit

Projevy
• Těsnění prosakuje: Z vozidla uniká olej.

• Pach oleje za chodu.
• Zablokované ventily: trhavý chod motoru, 

v extrémních případech se rozsvítí kontrolka 
motoru, dokud nedojde k poškození motoru.

Příčiny poruchy
S vysokým počtem najetých kilometrů může 
dojít ke vzniku následujících problémů:
• Těsnění pozbývají svou funkci a musí být 

vyměněna.
• Integrované ventily pro ventilaci klikové 

skříně se často zanášejí.

• Poškození držáků na krytech hlavy válců 
z důvodu nesprávné montáže a někdy 
i v důsledku opotřebení materiálu.

Následné poškození
• Prosakování motorového oleje.
• Motor neběží hladce. 
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VELKÉ VZDÁLENOSTI PRO NÁS NEJSOU 
ŽÁDNÝ PROBLÉM!
U dodávek nehraje hlavní roli požitek z jízdy. V první řadě jde totiž o přepravu věcí z bodu 
A do bodu B, a to s maximální výdrží. Na „lehké užitkové vozy“ jsou proto kladeny vysoké 
nároky. Tyto nároky na kvalitu a životnost hravě splní těsnění hlavy válců značky Elring.

Těsnění by mělo zvládnout minimálně 500 000 
kilometrů, protože dodávky, mikrobusy atd. 

mají dlouhou životnost. Ať už jde o soukromou 
přepravu, nebo komerční dopravu zboží, vozidla 
jsou využívána k mnoha účelům a často jsou nalo-
žena na maximum. V mnoha zemích světa jsou 
dodávková vozidla navíc neodmyslitelnou sou-
částí osobní přepravy. Silnice v Evropě si bez nich 
již nedokážeme představit. To si uvědomili také 
výrobci. Množství modelů dodávek je v dnešní 
době opravdu nepřeberné.
„Nároky na dodávková vozidla jsou obrovské. 
Proto dodávky také častěji jezdí do servisů na 
výměnu opotřebených dílů, ke kterým patří 
například také těsnění hlavy válců,“ vysvětluje 
Mario Rauch, technický školitel a specialista ze 
společnosti Elring. Kromě spolehlivé a profesio-
nální opravy v servisu jsou potřeba také kvalitní 
náhradní díly. Těsnění hlavy válců, sady těsnění 
a další díly ve špičkové kvalitě nabízíme také pro 
dodávková vozidla. 

Jak vybrat motoru správné těsnění?
U dodávek jsou často používány motory, které 
mají stejnou konstrukci jako velkoobjemové 
motory osobních automobilů. „Jedná se téměř 
vždy o vznětové motory, zážehové motory jsou 
používány velmi zřídka,“ poznamenává Rauch. Při 
opravách a zjišťování správného dílu takového 
motoru se často naskytne otázka, které z nabíze-
ných těsnění hlavy válců je to nejlepší. Když srov-
náte uvedené varianty v katalogu, nabízíme větši-
nou tři až pět rozdílných tlouštěk.

„Zde je namístě vyvrátit jeden rozšířený omyl: Na 
rozdíl od zážehového motoru neslouží tyto různé 
varianty u vznětového motoru k vyrovnání rozdíl-
ného rozměru plochy na hlavě válce. Různé 
tloušťky jsou spíše nutné k vyrovnání výstupků na 
pístech, které jsou zde z technologických důvodů. 
Rozměry výstupků se pohybují v toleranci něko-
lika desetin milimetru a naleznete je v katalogu 
u příslušného těsnění hlavy válce.

Po úspěšné kontrole výstupků pístů podle 
nařízení výrobce je pak snadné vybrat správ-
nou verzi těsnění a namontovat ji.
„Pro jistotu doporučujeme provádět měření 
vždy. Pouze ten, kdo si je jistý historií svého 
vozidla, může originální těsnění nahradit těs-
něním značky Elring stejné tloušťky,“ upozor-
ňuje technický školitel. Pokud by v rámci 
oprav byl nutný zásah do klikové skříně (či byl 
zásah plánován nebo byla nutná výměna 
pístu), je nutné měření výstupku pístu prová-
dět vždy.

Klademe-li důraz na hlavu válce, je nutné pomocí 
tlustšího těsnění hlavy válce zajistit, aby ventil po 
úpravě povrchu běžel hladce. Pak však hrozí 
nebezpečí, že se sníží kompresní poměr, čemuž 
bychom se u vznětových motorů měli vyhýbat. 
Technicky správný způsob je pak nasazení venti-
lového sedla s ohledem na rozměr plochy.

Servis po nákupu
Stejně jako u osobních a nákladních vozidel, také u 
tohoto typu vozidel nabízí společnost Elring celou 
řadu servisních služeb. „Kromě již zmíněného 
dokumentu s technickými informacemi o servisu 
‚TSI‘ k přesnému určení dílu přispívají naše tech-
nické výkresy s rozloženými díly,“ doplňuje Rauch. 
Vzhledem k tomu, že trh s dodávkovými vozy se 
rozrůstá, bude se rozšiřovat 
i  nabídka našeho servisu. 
Neboť tam, kde jsou nutné pre-
cizní a profesionální opravy, je 
vždy po ruce servisní tým spo-
lečnosti Elring.                                      

Know-how společnosti Hella v oboru elek-
troniky pro nezávislý trh dílů
Podíl elektroniky ve vozidlech v posledních letech neustále roste. Už dlouho hraje v tomto vývoji 
zvláštní roli také společnost HELLA jako jednička v inovacích v segmentu originálních dílů. S dva-
cítkou výrobních závodů a vývojových středisek v 10 zemích, víc než 60 lety zkušeností v oboru 
elektroniky a rozsáhlým programem výrobků patří HELLA k vedoucím dodavatelům elektro-
niky, jehož kvalitním výrobkům věří mnozí výrobci automobilů po celém světě. Svědčí o tom 
přes 100 milionů prodaných senzorů polohy CIPOS® v obchodním roce 2015/2016. 

Úspěšný transfer know-how do segmentu 
nezávislého trhu dílů
Z tohoto know-how v segmentu originálních 
dílů těží ve velké míře také nezávislý trh dílů, 
neboť společnosti HELLA se do něj daří úspěšně 
přenášet know-how ze segmentu originálních 
dílů a optimálně tak využívat již existující 
odborné znalosti a zkušenosti.
HELLA tak svým obchodním partnerům 
pomáhá zrychlit, zjednodušit a zefektivnit 
jejich podnikání. Je přitom vždy blízko trhu 
a  jedná pragmaticky a se zaměřením na 
zákazníka.
Důvěřujte proto i na nezávislém trhu dílů boha-
tým odborným znalostem a zkušenostem 
a dlouholetému know-how společnosti HELLA 
v oboru elektroniky – to vše ve špičkové kvalitě 
pro úspěšné podnikání!

Senzor hladiny oleje
Senzory hladiny oleje od společnosti HELLA hlí-
dají, aby motor nezačal bez povšimnutí praco-
vat s příliš malým množstvím oleje. Osvědčená 
technologie ultrazvukových senzorů pracuje 
na principu doby chodu a za jízdy neustále 
snímá hladinu oleje. Během provozu motoru 
(dynamický režim) je stav náplně podstatně 
nižší než stav naplnění při vypnutém motoru 
(statický režim). Měrkou oleje lze motorový olej 
kontrolovat jen při vypnutém motoru.
Senzory hladiny oleje značky HELLA dokážou 
sledovat hladinu oleje nepřetržitě, tzn. v dyna-
mickém i statickém rozsahu, a poskytují údaje 
o hladině oleje během celého provozu motoru. 
Senzor během provozu motoru nepřetržitě 
monitoruje hladinu oleje. Zamezuje tak poklesu 
hladiny oleje pod minimální úroveň a násled-
nému možnému poškození motoru kvůli naru-
šenému olejovému filmu. Okrajové vlivy, napří-
klad naklonění vozidla nebo zrychlení 
v příčném a podélném směru, jsou v řídicí jed-
notce vozidla kompenzovány výpočtem střední 
hodnoty. 
S vývojem a výrobou senzorů hladiny oleje do 
mnoha různých modelů vozidel má společnost 
HELLA už víc než dvacetileté zkušenosti.

Výhody značky Hella
• Přední pozice na světovém trhu s víc než 70 

miliony prodaných senzorů a s víc než 11 
miliony olejových senzorů prodaných ročně 
(PULS + OPS)

• Přes 17 let zkušeností v oblasti monitoro-
vání motorového oleje a praktického vyu-
žití senzorů

• Mezinárodní vývoj systémů 
a aplikační podpora 
od vývoje až po 
výrobu

• Již nyní spl-
nění normy 
EURO 5/6 
k dodržení 
limitů pro 
CO2 u budou-
cích motorů a sní-
žení spotřeby benzínu 
použitím senzorů v systému

• Optimalizovaná teplotní rovnováha 
díky přesnému měření teploty

• Osvědčená technologie využívající víceči-
pové moduly (Multi Chip Modul, MCM) stan-
dardně ve všech olejových senzorech

• Díky ultrazvukovému měření hladiny oleje 
odpadá použití mechanické měrky oleje 
a systém navíc sám varuje při poklesu množ-
ství olejové náplně pod minimální hodnotu

• Nepřetržité sledování dynamické a statické 
hladiny oleje

Inteligentní bateriový senzor
Inteligentní bateriový senzor (IBS) plní klíčovou 
funkci pro účinný energetický management. 
Senzor měří proud, napětí a teplotu přímo na 
baterii. Tyto údaje slouží jako vstupní data pro 
rozšířený algoritmus baterie, který slouží 
k výpočtu těchto parametrů:
• stav dobití (SoC),
• stav nabití baterie (SoH),
• funkční stav baterie (SoF).
S těmito informacemi mohou pracovat různé 
funkce energetického managementu pro 

spalovací motory a inteligentní ovládání alter-
nátoru ke snížení emisí CO2. Senzor může také 
snižovat riziko provozního výpadku kvůli příliš 

slabé baterii. Jeho mechanická 
konstrukce se vyznačuje 

nenáročným kom-
paktním designem 
při zachování 
maximální flexi-
bility pro různé 

varianty kabelů 
a řešení 
integrace. 

Rozšířené algo-
ritmy baterie 

podporují velké 
množství různých 

modelů baterií 
a  umožňují tak snadnou 

montáž do vozidla s nízkými 
náklady.

Společnost HELLA je v segmentu inteligentních 
bateriových senzorů celosvětovou jedničkou na 
trhu i v oblasti inovací. Její know-how v oblasti 
vývoje a výroby IBS je využíváno výrobci origi-
nálních dílů po celém světě. V úzké spolupráci 
s výrobci vozidel jsou senzory přesně přizpůso-
bovány konkrétním modelům vozidel.
Prostřednictvím globální sítě výrobních zařízení 
(Evropa, NAFTA, Čína a Korea) je společnost 
HELLA schopna dodávat na každý trh inteli-
gentní bateriové senzory z místní výroby.

Výhody značky hella
• Přes 30 milionů prodaných inteligentních sen-

zorů stavu autobaterie se zahájením výroby 
v roce 2000

• Jednička na světovém trhu
• Flexibilní design pro jedno-

dušší použití                              
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FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS – 
VÝROBNÍ ZÁVOD PINETOWN INVESTUJE 
DO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A PRODUKTIVITY
Závod společnosti Federal-Mogul Motorparts na motorová ložiska a ventily na severním 
okraji města Durban v Jižní Africe byl založen v roce 1962 a je jediným závodem na 
výrobu ložisek a ventilů v Jižní Africe.
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Závod společnosti Federal-Mogul Motorparts 

na motorová ložiska a ventily na severním okraji 

města Durban v Jižní Africe byl založen v roce 

1962 a je jediným závodem na výrobu ložisek 

a ventilů v Jižní Africe. V současné době závod 

zaměstnává 400 lidí. Výrobní kapacita závodu je 

12 000 kusů ventilů za den, s možností rozšíření 

o dalších 6 000 kusů. Výroba ložisek je v současné 

době na úrovni 38 000 kusů za den, s možností 

rozšíření o dalších 11 000 kusů. Závod je zavedeným 

globálním dodavatelem pro všechny tržní segmenty 

a exportuje 60 % své výroby, z čehož 90 % je určeno 

pro trh s náhradními díly a 10 % pro OEM.
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Závod Pinetown 
investuje do 
zvyšování kvality 
a produktivity
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Pozitiva závodu Pinetown

Závod Pinetown má řadu strategických výhod, 

mezi něž patří flexibilita při výrobě malých sérií pro 

specializované zákazníky, což vychází částečně 

z jeho úzké spolupráce s potenciálními zákazníky 

při	zjišťování	jejich	potřeb.	Závod	může	rychle	

reagovat na vývoj nových dílů a nabízí krátké doby 

realizace objednávek od 2 do 9 týdnů. Další výhodou 

jsou nízké náklady na pracovní sílu a režijní náklady, 

dále podpořené možností přístupu k technikám 

štíhlé výroby a vylepšením produktivity společnosti 

Federal-Mogul Motorparts. Závod Pinetown nabízí 

řadu více než 3 200 referencí ventilů a 5 500 

referencí ložisek.
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Výrobní kapacita závodu je 12 000 kusů ven-

tilů za den s možností rozšíření o dalších 6 000 
kusů. Výroba ložisek je v současné době na úrovni 
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dodavatelem pro všechny tržní segmenty 
a  exportuje 60 % své výroby, z čehož 90 % je 
určeno pro trh s náhradními díly a 10 % pro OEM.

Pozitiva závodu Pinetown
Závod Pinetown má řadu strategických výhod, 
mezi něž patří flexibilita při výrobě malých sérií 
pro specializované zákazníky, což vychází čás-
tečně z jeho úzké spolupráce s potenciálními 
zákazníky při zjišťování jejich potřeb. Závod 
může rychle reagovat na vývoj nových dílů 
a  nabízí krátké doby realizace objednávek od 
2 do 9 týdnů. Další výhodou jsou nízké náklady 
na pracovní sílu a režijní náklady, dále podpo-
řené možností přístupu k technikám štíhlé 
výroby a vylepšením produktivity společnosti 
Federal-Mogul Motorparts. Závod Pinetown 
nabízí řadu více než 3 200 referencí ventilů 
a 5 500 referencí ložisek.

Výrobky světové třídy 
Produktová řada ložisek závodu Pinetown zahr-
nuje prvotřídní ojniční ložiska a hlavní ložiska, 
opěrné podložky a podložky pro osobní 
i  nákladní automobily. Řada ventilů zahrnuje 
sací a výfukové ventily pro osobní i nákladní 
automobily. Závod má dlouhou historii výroby 
originálních dílů s takovými zákazníky, jako jsou 
společnosti Deutz, Mercedes-Benz, Perkins, 
Ford a VW.
99 % ventilů AE je vyráběno v závodě Federal-
-Mogul, který dodává svou produkci automobi-
lovým výrobcům. Závod Federal-Mogul v Pine-
townu v Jižní Africe vyrábí sací a výfukové 
ventily pro originální výbavu i trh náhradních 

dílů. Tento závod získal svou první zakázku na 
výrobu ventilů pro automobilový průmysl v roce 
1985 a od té doby se na jeho seznam zákazníků 
vyrábějících originální výbavu automobilů 
rychle dostalo mnoho dalších jmen. Závod se 
rozkládá na ploše 5 200 m2 a jeho výrobní kapa-
cita dosahuje 6 milionů ventilů za rok.

Jednou z největších hodnot závodu F-M Pine-
town je tým vysoce kvalifikovaných pracov-
níků. Jeho zaměstnanci mají bohaté zkušenosti 
s výrobou vysoce přesných kovových obrábě-
ných komponentů a díky tomu jsou schopni 
vyrábět ještě přesnější díly, než požadují normy 
ISO s tolerancemi v řádu mikrometrů. Řídící 
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Investice do 
nejmodernější 
výroby

Nákup plně automatizovaného 

zařízení na navařování stopek 

ventilů stelitem představuje 

významnou investici do 

zlepšení výrobních kapacit 

závodů pro výrobu ventilů.

Navíc použití plně 

automatizovaných strojů na 

hrubé a závěrečné broušení 

sedel výrazně omezuje 

výskyt vrypů/otisků na dříku 

a zlepšuje kontrolu kvality 

procesu broušení hrubě 

opracovaných povrchů 

i dokončených sedel.

Výrobky světové třídy

Produktová řada ložisek závodu Pinetown 

zahrnuje prvotřídní ojniční ložiska a hlavní ložiska, 

opěrné podložky a podložky pro osobní i nákladní 

automobily. Řada ventilů zahrnuje sací a výfukové 

ventily pro osobní i nákladní automobily. Závod má 

dlouhou historii výroby originálních dílů, s takovými 

zákazníky, jako jsou společnosti Deutz, Mercedes-

Benz, Perkins, Ford a VW.
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pracovníci výroby ventilů AE mají rozsáhlé zku-
šenosti a znalosti a někteří z nich v tomto oboru 
pracují již 30 let. 
Pro zajištění nejvyšší kvality značky AE se 
v  celém závodě používají sofistikované kont-
rolní postupy.

Trvalé zlepšování celého výrobního sorti-
mentu ventilů AE, který obsahuje více než 
3  000 katalogových položek, umožňuje nej-
rozsáhlejší pokrytí potřeb světového trhu 
náhradních dílů, včetně nejmodernějších 
motorů. Výrobní program AE zahrnuje také 

vodítka ventilů a vložky sedla pro motory leh-
kých nákladních a užitkových automobilů.
Výrobní program AE zahrnuje také některé 
ventily s nitridovaným a chromovaným dří-
kem, kobaltovou povrchovou úpravu povr-
chu ventilového sedla a vysoce kvalitní nik-
lové slitiny, které lze použít v motorech 
s provozními teplotami až 820 °C.
Každý ventil AE je navržen a vyroben přesně 
podle provozních požadavků motoru, pro 
který je určen.

Investice do nejmodernější výroby 
Nákup plně automatizovaného zařízení na 
navařování stopek ventilů stelitem předsta-
vuje významnou investici do zlepšení výrob-
ních kapacit závodů pro výrobu ventilů. 
Navíc použití plně automatizovaných strojů 
na hrubé a závěrečné broušení sedel výrazně 
omezuje výskyt vrypů/otisků na dříku a zlep-
šuje kontrolu kvality procesu broušení hrubě 
opracovaných povrchů i dokončených sedel.
 

Z
P

R
A

V
O

D
A

J
 O

D
B

O
R

N
O

S
T

I 
V

 O
B

L
A

S
T

I 
M

O
T

O
R

Ů
 –

 Z
Á

Ř
Í 

2
0

16

Investice do 
nejmodernější 
výroby

Nákup plně automatizovaného 

zařízení na navařování stopek 

ventilů stelitem představuje 

významnou investici do 

zlepšení výrobních kapacit 

závodů pro výrobu ventilů.

Navíc použití plně 

automatizovaných strojů na 

hrubé a závěrečné broušení 

sedel výrazně omezuje 

výskyt vrypů/otisků na dříku 

a zlepšuje kontrolu kvality 

procesu broušení hrubě 

opracovaných povrchů 

i dokončených sedel.

Výrobky světové třídy

Produktová řada ložisek závodu Pinetown 

zahrnuje prvotřídní ojniční ložiska a hlavní ložiska, 

opěrné podložky a podložky pro osobní i nákladní 

automobily. Řada ventilů zahrnuje sací a výfukové 

ventily pro osobní i nákladní automobily. Závod má 

dlouhou historii výroby originálních dílů, s takovými 

zákazníky, jako jsou společnosti Deutz, Mercedes-

Benz, Perkins, Ford a VW.

20

CZ_Engine - Engine Expertise Newsletter 04 EN - v18.indd   20 12/6/2016   11:23:13 PM

2928

produktové informace |  magazín magazín | produktové informace
pr

od
uk

to
vé

 in
fo

rm
ac

e

pr
od

uk
to

vé
 in

fo
rm

ac
e

HI-TECH BRAKE SOLUTIONS
MADE IN EUROPE

LICENSE TO RACE

sbs.dk

KENAN SOFUOGLU
Kawasaki Puccetti Racing

For more than 20 years racing has been part of our 
DNA. 

Through our Partners in Racing concept, we deliver 
the stopping power to the best of the best in racing. 
Whether it comes to international top level road 
racing such as Superbike, Supersport or 
Endurance, national competitions, track days or 
classic road racing, SBS offers you the brake pads 
you need for winning important 100th of seconds 
when braking. Our race compounds are specially 
developed for competition and race track use - 
tested and approved by some of the World 
Championship riders.

Choose between:
// ROAD RACING & ENDURANCE – DS
// ROAD RACING & CLASSIC RACING – DC / DCC
// ROAD RACING & TRACK DAYS – RS
// RACING REAR – RQ / LS

Follow our recommendations for the ideal pads for 
your bike.

GO AHEAD!

Více než 20 let závodění je součástí naší 
DNA

Skrze naše partnery v závodní koncepci dodá-
váme jednu z nejúčinnějších sil k zastavení těm 
nejlepším závodníkům.
Ať už jde o mezinárodní silniční závodění jako 
Superbike, Supersport nebo Endurance, národní 
soutěže, okruhové dny nebo klasické silniční 
závody, SBS vám nabízí brzdové destičky, které 
potřebujete k vítězství. Naše závodní směsi jsou 
speciálně vyvinuté pro použití na závodních 
tratích a testované těmi nejlepšími světovými 
jezdci.

Vyber mezi:
// ROAD RACING & ENDURANCE – směs DS
// ROAD RACING & CLASSIC RACING – směs DC/DCC
// ROAD RACING & TRACK DAYS – směs RS
// RACING zadní – směs RQ/LS

GO A HEAD!

Oficialni dovozce do CZ a SK, 
ELIT CZ a ELIT SK



CASTROL – SPOLEHLIVÝ PARTNER
Během posledních 100 roků Castrol úzce spolupracuje s výrobci automobilů. Společně 
s nimi pracuje na vývoji produktů, které přesně odpovídají potřebám moderních motorů 
a automobilů.

Od moderních automobilů očekáváme účin-
nost, dynamiku, ekologickou příznivost 

a  hospodárnost. Nízké emise zplodin a nízká 
spotřeba paliva musí jít ovšem ruku v ruce 
s dostatečným výkonem. To vyžaduje vysokou 
přesnost při přizpůsobení dílů, při používání 
moderních materiálů a dalších nových zařízení, 
jako je turbo přeplňování, systém stop-start 
nebo propojení s doplňkovým elektrickým 
motorem ve vozech s hybridními pohony. Díky 
všem těmto faktorům vyžaduje každý motor 
zvláštní olej, který je přizpůsobený přímo 
v něm použitým technologiím a konstrukčním 
řešením, případně typickým podmínkám jeho 
práce. Proto také stále více předních výrobců 
vozidel úzce spolupracuje s výrobci olejů a spo-
lečně pracují na vývoji těch nejlepších 
produktů.

Již 100 let
V roce 1914 navrhl Charles Wakefield, zaklada-
tel značky Castrol, slavnému Henrymu Fordovi 
vytvoření oleje, který by ideálně odpovídal 
potřebám jeho modelu Ford T. Olej Ford Castrol 
se stal mazivem oficiálně doporučovaným ze 
strany společnosti Ford Motor Company a byl 
prvním produktem svého druhu vytvořeným 
speciálně pro potřeby konkrétního motoru. 
Spolupráce s detroitským koncernem trvá 
dodnes – Ford do všech svých modelů doporu-
čuje produkty Castrol Magnatec. Ty jsou speci-
álně navržené s ohledem na motory Ford, aktu-
álně pak na moderní řadu pohonných jednotek 
EcoBoost. Ford doporučuje produkty Castrol 
a v autorizovaných servisech této značky se jiné 
oleje nepoužívají.

Široké spektrum výběru
Příklad společnosti Ford následovali posléze 
i druzí. Dnes spolupracuje Castrol se širokou šká-
lou výrobců automobilů. Největším z nich je sku-
pina Volkswagen Audi Group (VAG). Do její 
nabídky patří značky jako Audi, Seat, Škoda 
a Volkswagen. Znamená to široké spektrum růz-
ných prostředí – od menších, hospodárných 
pohonných jednotek TSI, jaké pohánějí mimo 
jiné Škody a Volkswageny, až po motory s vyso-
kým výkonem pro špičkové modely Audi. Silné 
motory jsou rovněž doménou jiných partnerů 
Castrol – zejména dvou legendárních britských 
značek, Jaguar a Land Rover. Mezi společnosti, 
které spolupracují s firmou Castrol, patří také 
Volvo. Švédský výrobce je známý především pro 
svůj vysoký důraz na bezpečnost. Od uzavření 
partnerství nejenže Volvo doporučuje produkty 
Castrol, ale také se aktivně podílí na vývoji 
nových produktů.

Splnění požadavků norem 
Kromě Fordu, který důsledně používá produkty 
řady Magnatec, volí většina partnerů společ-
nosti Castrol oleje z řady Castrol EDGE, vyvíjené 
s ohledem na jejich pohonné jednotky. Ale spo-
lupráce na tvorbě speciálně určených produktů 
není jediná oblast kontaktu s výrobci. Velcí 
výrobci automobilů mají svoje normy, bez jejichž 
splnění nemůže olej získat příslušné osvědčení. 
V nabídce společnosti Castrol se proto nacházejí 
produkty splňující celou řadu norem vyžadova-
ných výrobci vozidel. Informace o konkrétních 
specifikacích, s nimiž je daný produkt shodný, 
najdete na etiketě oleje, případně na internetové 
stránce www.castrol.cz. 

Na cestě i na závodní dráze 
Spolupráce s výrobci automobilů jde často 
dál, než jsou oleje pro sériově vyráběné vozy. 
Castrol se vždy významně angažoval v motori-
stickém sportu a partnerství s některými znač-
kami mu otevřelo na tomto poli nové mož-
nosti. Oleje Castrol jsou proto mazivem 
motorů v závodních vozech Audi – a to jak 
v  německé sérii DTM, tak i ve vytrvalostních 
závodech. Rovněž součástí spolupráce s fir-
mou Ford je výroba olejů do výkonných vozi-
del této značky – jak pro třídu WRC, která se 
účastní bojů o mistrovství světa, tak i nižších 
tříd R5 nebo R2, které můžeme potkat i na 
středoevropských závodních okruzích. Také 
partnerství s automobilkou Škoda se promítá 
do účasti na mistrovstvích světa – tovární vůz 
Škoda Fabia R5 využívá olej Castrol EDGE. Ale 
takováto spolupráce se týká nejen stálých 
partnerů společnosti Castrol – po několik roků 
byla společnost také partnerem týmu JAS 
Honda v sérii závodů WTCC (Mistrovství světa 
cestovních vozů) a nedávno se díky pětileté 
smlouvě s týmem Renault Sport F1 vrátila i do 
závodů Formule 1.

Díky výsledkům práce laboratoří Castrol 
můžeme naše produkty také přizpůsobit 
potřebám partnerů. Spolupráce s předními 
výrobci automobilů je důkazem jejich důvěry 
v produkty Castrol. A zároveň je potvrzením 
špičkové kvality těchto olejů. 

VOLÍ CASTROL EDGE
MOTORSPORT
ŠKODA

SUPERCAR

Castrol EDGE, posílený technologií TITANIUM FLUID STRENGTH 
TECHNOLOGY™ je naše nejsilnější a nejpokročilejší řada motorových 
olejů. Technologie TITANIUM FST™ zdvojnásobuje pevnost mazacího 
filmu*, zabraňuje porušení olejové vrstvy a snižuje tření.

V popředí řady Castrol EDGE stojí olej Castrol EDGE SUPERCAR, 
osvědčený a vyzkoušený ve špičkových světových supersportech 
a vhodný k použití v běžných vysoce výkonných automobilech, 
kde díky němu můžete s důvěrou posouvat hranice výkonu.

*Zkouškám byly podrobeny výrobky, které představují 61% našeho objemu prodeje v roce 2012. Tribologické 
zkoušky prokázaly, že olej Castrol EDGE posílený technologií TITANIUM FST™, zdvojnásobuje pevnost 
mazacího filmu, zabraňuje porušení olejové vrstvy a snižuje tření, čímž pomáhá maximalizovat výkon motoru.

www.castrol.com

SÍLA PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON
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OLEJOVÉ FILTRY – POŠKOZENÝ 
FILTRAČNÍ PAPÍR
Pokud se během výměny oleje setkáte s tím, že je papír filtrační vložky zdeformovaný 
nebo poškozený, má to několik možných příčin.

• Prvním a nejčastějším důvodem je nedodržení 
správné údržby a intervalů výměny. Olejový 
filtr pracoval v nadměrné zátěži, dosáhl hranice 
své absorpční kapacity a zbortil se.

• Druhou příčinou může být trvalý provoz 
při vysokých teplotách motoru. Toto způ-
sobí předčasné zestárnutí papíru a zkřehnutí 

impregnační vrstvy. Výsledkem je zničení celu-
lózových vláken, papír se roztrhne a filtr se 
rozpadne.

• Třetí možný důvod se vztahuje k úsadám kar-
bonu v motoru. Jejich působením se může 
zaseknout regulační ventil tlaku oleje a vlivem 
extrémního tlaku oleje se poškodí i olejový filtr.

DŮLEŽITÉ: Vedle dodržování specifikací a předpisů výrobce vozidla by v případě výměn oleje a filtru měly být vždy brány v potaz individu-
ální provozní podmínky vozidla! Použití vysoce kvalitního motorového oleje také významně snižuje zatížení olejového filtru.

Další okolnosti, které také mohou vést k  poško-
zení filtračního papíru, jsou například zvýšená pří-
tomnost paliva v oleji nebo vysoký 
obsah biosložek v palivu. Četnější 
krátké jízdy azvýšené opotřebení 
motoru by měly vést ke zkrácení 
intervalů výměny oleje.                     

SRDCE JÍZDNÍHO KOMFORTU
Řešení společnosti Schaeffler pro trh s automobilovými náhradními díly pro vše kolem 
dvouhmotových setrvačníků.

Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí s Luk RepSet kompletní řešení, ve 
kterém jsou všechny díly optimálně sladěny.

Pomocí aplikace „DMF CheckPoint“ je možné během několika sekund zjistit 
pro každý dvouhmotový setrvačník LuK utahovací momenty a požadované 
hodnoty pro volný úhel a klopnou vůli.

Snižování vibrací a hluku je v současné 
době nezbytným požadavkem pro spl-

nění stále přísnějších emisních limitů a zvý-
šených požadavků na vyšší výkon ve stále 
menších a zároveň výkonnějších generacích 
motorů. V hnacím ústrojí vozidel nevyhnu-
telně dochází k vibracím, které jsou zejména 
při nízkých otáčkách vnímány jako chvění 
a hukot. Dvouhmotové setrvačníky LuK sni-
žují tyto torzní kmity a vibrace, a tím zajišťují 
hladký a přesný výkon pohonu i pro menší 
a obvykle výkonnější motory. V současnosti 
více než jedno ze dvou osobních vozidel 
a dodávek opouští výrobní linku s dvouhmo-
tovým setrvačníkem. Tento trend je stále na 
vzestupu. Divize Schaeffler Automotive 
Aftermarket v současnosti pokrývá svým 
rozsáhlým sortimentem dvouhmotových 
setrvačníků a opravárenských řešení 
v  Evropě více než 97 procent vozidel vyba-
vených dvouhmotovými setrvačníky.

Od okamžiku vynálezu před třiceti lety vyro-
bila společnost Schaeffler více než 100 mili-
onů dvouhmotových setrvačníků, a je tak 
dnes lídrem na trhu i v oblasti technologií. 
Dvouhmotový setrvačník byl nejen vynale-
zen značkou LuK, ale v posledních třech 
desetiletích u něj došlo k jeho dalšímu 

vývoji. Pouze v Evropě je společností Scha-
effler vybaveno dvouhmotovým setrvační-
kem více než 85 milionů vozidel. To platí pro 
vozidla s manuální převodovkou, pro vozidla 
se vznětovým motorem a také pro vozidla 
využívající dvojité spojky LuK. Při výměně 
dvouhmotových setrvačníků platí: V každém 
případě zachovejte původní technologii. 
Specialisté z oblasti aftermarketu v žádném 
případě nedoporučují namontovat pevný 
setrvačník místo dvouhmotového setrvač-
níku. A jejich zdůvodnění: Dochází nejen 
k  ovlivnění nebo ztrátě jízdního komfortu, 
ale může také dojít ke snížení životnosti 
jiných komponentů v hnacím ústrojí. Závady 
sahají od zlomení klikové hřídele, přes 
poškození ložisek v převodovce, po nad-
měrné opotřebení kloubových hřídelí nebo 
zvýšenou spotřebu paliva.

S LuK RepSet DMF dodává společnost Scha-
effler kompletní řešení pro trh s automobi-
lovými náhradními díly. Sada obsahuje 
vedle spojkové lamely a přítlačného kotouče 
spojky také dvouhmotový setrvačník, kon-
venční vypínací ložisko nebo hydraulický 
centrální vypínací mechanismus, vodicí 
pouzdro – pokud jsou tyto komponenty 
součástí sortimentu Schaeffler Automotive 

Aftermarket – a všechny potřebné šrouby 
pro upevnění dvouhmotového setrvačníku 
na klikovou hřídel. Plusem všech řešení LuK 
RepSet DMF je, že všechny díly jsou vzá-
jemně optimálně sladěny a jsou vyráběny 
v kvalitě pro prvovýbavu. Tím jsou také pře-
dem vyloučeny problémy, které by mohly 
nastat v důsledku kombinace dílů od růz-
ných výrobců.

Kromě toho zkušební nářadí LuK pro dvou-
hmotové setrvačníky umožňuje měření 
klopné vůle a volného úhlu. Tak mohou 
autoservisy vedle výsledků optické kontroly 
určit, zda je potřeba při výměně spojky 
vyměnit také dvouhmotový setrvačník. Spo-
lečnost Schaeffler kromě toho nabízí pro trh 
automobilových náhradních dílů celou řadu 
podpůrných služeb a informačních materi-
álů: od speciálních školení, přes brožury 
a  servisní informace, až po novou aplikaci 
„DMF CheckPoint“. Tedy vše, co potřebují 
dílenští profesionálové.                                    
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FOR EVERY BIKE.
FOR EVERY DAY.

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

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

moto.brembo.com 
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GUMOKOVOVÉ DÍLY SWAG: 
ZÁRUKA KONSTANTNĚ PŘESNÉ JÍZDY
Konstrukce moderních podvozků u automobilů je stále komplexnější, přičemž významnou roli 
hrají gumokovové díly. Ty slouží především u konstrukcí náprav s několika rameny jako elas-
tické klouby mezi podvozkem a karosérií. V podvozku se gumokovové díly používají jako 
opěrná uložení příčných ramen, stabilizátorů, motoru, převodovky a pružicích jednotek.

Absorbováním vibrací vznikajících během 
jízdy na vozovce a v pohonných agregá-

tech přispívají gumokovové díly podstatnou 
měrou ke zvýšení jízdního komfortu a izolo-
vání hluků. Navíc zlepšují chování řízení 
a  jízdní stabilitu na nerovnostech vozovky 
i  při brzdění a úhybných manévrech. Elasto-
mery použité při výrobě gumokovových dílů 
jsou přesně sladěny s technickými požadavky 
a zatíženími ve specifické montážní poloze.

Přesto nemohou gumokovové díly absorbo-
vat všechny vibrace v podvozku. Byla tedy 
vyvinuta hydraulicky tlumicí elastomerová 
uložení (hydroložiska), která se skládají 
z  vnějšího kovového pouzdra, ve kterém je 
uložen speciálně tvarovaný gumový materiál 
s komorami s kapalinou a průtokovými kanály 
(viz obr. 1).

Díky tlumicím vlastnostem kapaliny, které se přidávají 
k tlumicím vlastnostem gumového jádra, je tak dosa-
ženo optimálního snížení vibrací také u vyšších kmito-
čtů s menšími amplitudami. Když se místo hydroloži-
sek použijí pouze na dlouhou životnost orientované 
díly s plným gumovým jádrem, neabsorbují vibrace 
kompletně, nýbrž je přenášejí na okolní díly pod-
vozku. Tím se – podle NVH (Noise, Vibration, 
Harshness / hluk, vibrace, hrubost) – mohou slyšitelně 
a citelně projevovat hluky a vibrace.

Kromě těchto vibroakustických vlastností jsou gumo-
kovové díly pohybově elastické a výborně se proto 
hodí jako spojovací prvky. U moderních podvozků se 
tak dosahuje cíleného zvýšení bezpečnosti a dyna-
miky jízdy, protože tuhost elastomerů je přesně sla-
děna s kinematikou podvozku. 

Tato elastokinematika umožňuje optimální polohu 
kol v různých jízdních situacích, takže lze podstatnou 
měrou ovlivňovat komfort a bezpečnost.

Příklad: Díky cílené poddajnosti na místech uložení 
zavěšení (viz „a“ v obr. 2) dochází při brzdění díky 
natočení kola ve směru sbíhavosti k požadované sta-
bilizaci (nedotáčivost vozidla). 

Pokud se místo hydroložiska namontuje tuhý 
náhradní díl, je značně zmenšen výrobcem poža-
dovaný efekt, tedy změna sbíhavosti při brzdění, 

Konstrukce moderních  pod-
vozků u automobilů je stále 
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se gumokovové díly používají 
jako opěrná uložení příčných 
ramen, stabilizátorů, motoru, 
převodovky a pružicích jednotek.

FUNKCE GUMO - 
PRYŽOVÝCH DÍLŮ 
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specifické montážní poloze.

 

KONSTRUKCE A FUNKCE 
„HYDROLOŽISEK“
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(viz obr. 1).
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s plným gumovým jádrem, neab-
sorbují vibrace kompletně, nýbrž je 
přenášejí na okolní díly podvozku. 
Tím se – podle NVH (Noise, Vibra-
tion, Harshness / hluk, vibrace, hru-
bost) – mohou slyšitelně a citelně 
projevovat hluky a vibrace.

 

ELASTOKINEMATIKA

Kromě těchto vibroakustických 
vlastností jsou gumokovové díly 
pohybově elastické a výborně se 
proto hodí jako spojovací prvky.  
U moderních podvozků se tak  
dosahuje cíleného zvýšení 
bezpečnosti a dynamiky jízdy, 
protože tuhost elastomerů je 
přesně sladěna s  kinematikou  
podvozku. 

Tato elastokinematika umožňuje 
optimální polohu kol v různých 
jízdních situacích, takže lze pod-
statnou měrou ovlivňovat komfort a 
bezpečnost.
 

Gumokovové díly od SWAG: 
záruka konstantně přesné jízdy
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Obr. 2: Elastokinematický efekt při brzdění

Příklad: 
Díky cílené poddajnosti na mí-
stech uložení zavěšení (viz „a“ 
v obr. 2) dochází při brzdění díky 
natočení kola ve směru sbíha-
vosti k požadované stabilizaci 
(nedotáčivost vozidla). 
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Obr. 1: Uspořádání hydroložiska (bez vnějšího pouzdra)

Jízda

Průtokový kanál 
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SPRÁVNÁ MONTÁŽ

Pokud se místo hydroložiska na-
montuje tuhý náhradní díl, je značně 
zmenšen výrobcem požadovaný 
efekt, tedy změna sbíhavosti při 
brzdění. S následkem, že tuhé 
prvky sice vydrží déle, zato ale mo-
hou zvyšovat riziko nehody.

Kapalina protéká skrz kanály po-
dle jízdní situace a poskytuje tak 
nejlepší možný potenciál tlumení. 
Kvůli orientaci průtokových kanálů 
je u hydroložisek bezpodmínečně 
nutné dbát na správnou montážní 
polohu. U Mercedesu třídy C se 

ložisko například musí umístit tak, 
aby značka „a“ v montážní poloze 
příčného ramene směřovala dolů a 
značka „b“ ke kulové hlavě 
(viz obr. 3).

Je nutná opatrnost, protože gumo-
kovové díly zvnějšku často vypa-
dají shodně a rozdíly v kvalitě tak 
nejsou vidět na první pohled. Mno-
zí dodavatelé sází na plné gumové 
jádro, které však nedisponuje pre-
cizním tlumením vibrací a hluku ani 
elastokinematickými schopnostmi 
hydroložisek (viz obr. 4). Cenově 
příznivá alternativa tedy není vždy 
tou lepší volbou!

Spoléhejte se i Vy na náhrad-
ní díly SWAG v testované 
kvalitě originálních dílů. Cel-
kový sortiment naleznete na: 
www.swag-parts.com

SWAG je značka skupiny bilstein, 
která zastřešuje i další silné značky. 
Další informace naleznete na:  
www.bilsteingroup.com

Obr. 2: Elastokinematický efekt při brzdění

a b

Obr. 3: Montážní poloha hydroložiska

Obr. 4: Porovnání mezi hydroložisky a gumovými uloženími

     SWAG                konkurence
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SWAG         konkurence
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ložisko například musí umístit tak, 
aby značka „a“ v montážní poloze 
příčného ramene směřovala dolů a 
značka „b“ ke kulové hlavě 
(viz obr. 3).

Je nutná opatrnost, protože gumo-
kovové díly zvnějšku často vypa-
dají shodně a rozdíly v kvalitě tak 
nejsou vidět na první pohled. Mno-
zí dodavatelé sází na plné gumové 
jádro, které však nedisponuje pre-
cizním tlumením vibrací a hluku ani 
elastokinematickými schopnostmi 
hydroložisek (viz obr. 4). Cenově 
příznivá alternativa tedy není vždy 
tou lepší volbou!

Spoléhejte se i Vy na náhrad-
ní díly SWAG v testované 
kvalitě originálních dílů. Cel-
kový sortiment naleznete na: 
www.swag-parts.com

SWAG je značka skupiny bilstein, 
která zastřešuje i další silné značky. 
Další informace naleznete na:  
www.bilsteingroup.com

Obr. 2: Elastokinematický efekt při brzdění

a b

Obr. 3: Montážní poloha hydroložiska

Obr. 4: Porovnání mezi hydroložisky a gumovými uloženími
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4. Porovnání mezi hydroložisky a gumovými uloženími
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SWAG is a bilstein group brand
www.swag.de

Sada rozvodového řetězu: SWAG 99 13 385 Napínák řetězu: SWAG 30 94 6274 Vodicí lišta: SWAG 30 93 6631

Rozvodové řetězy SWAG

• SWAG je vedoucí dodavatel rozvodových řetězů a sad 
rozvodového řetězu pro opravy na nezávislém trhu 
náhradních dílů a doplňků

• 250 sad rozvodového řetězu, 370 rozvodových řetězů 
pro více než 40 světových výrobců vozidel 

• Více než 97%ní pokrytí vozidel pro vedoucí evropské 
výrobce

• Strategické partnerství s technologickým lídrem a OEM 
dodavatelem IWIS pro nezávislý trh náhradních dílů a 
doplňků

•  Made in Germany: Výroba důležitých komponent 
systému jako například napínáky řetězu ve vlastní 
továrně v Ennepetalu 

• Snížení míry opotřebení alespoň o 50% v porovnání s klasickými materiály
• Snížení množství emisí CO2 díky snížení tření až o 20%

Rozvodové řetězy SWAG se dodávají se zárukou kvality na pět let nebo 100 000 najetých kilometrů (když se používá 
motorový olej předepsaný výrobcem a dodržují se intervaly výměny specifikované výrobcem).

Výhody povrchové úpravy Tritan©

• V roce 2016 asi 35% všech prodaných napínáků 
řetězu bylo vyrobeno u nás

• Zaručená nejvyšší kvalita: Pravidelné zatěžkávací
zkoušky a zkoušky tahem, a také 100%ní testování 
všech rozvodových řetězů a dílů vyrobených v naší 
továrně

• Vybrané rozvodové řetězy vyrobené firmou SWAG
jsou opatřeny povrchovou úpravou TRITAN®: Nová
technologie TRITAN® pro čepy řetězu zaručuje
bezúdržbovost pohonů rozvodových řetězů, dokonce
i v případě náročných požadavků budoucích motorů



Nová vývojová platforma pro elektrické 
a hybridní pohony aneb jak Schaeffler 
urychluje elektrickou mobilitu
Nově vytvořená divize E-Mobility prezentovala na 11. sympoziu společnosti Schaeffler inova-
tivní řešení pro budoucí elektrické a hybridní pohony. Patří mezi ně zejména kompaktní hybridní 
moduly s integrovanou trojitou spojkou, stejně jako nová generace elektrických nápravových 
pohonů a kompletní ”převodovky určené pro hybridní pohonné systémy”. Elektrické a elektro-
nické komponenty pro různé agregáty jsou založeny na sdílené vývojové platformě, kterou 
technologická společnost poprvé prezentuje veřejnosti. Společnost Schaeffler si přitom klade 
za cíl napomáhat elektrické mobilitě při jejím rychlejším prosazování na trhu.

V příštím desetiletí budou limity CO2 na 
významných automobilových trzích ještě 

zpřísněny. Evropská unie například chystá pro 
rok 2021 plánovanou hodnotu pro nový vozový 
park 95 gramů CO2 na kilometr snížit do roku 
2030 o dalších 30 procent. Ve stejné době již 
bude mít několik trhů, jako je např. Čína a Kali-
fornie, pevně stanovené předpisy i pro vozidla 
s  alternativními pohony. Vzhledem k tomu, že 
se v jednotlivých zemích liší nejen zákonné 
požadavky, ale také preference zákazníků, 
zaměřuje se nová divize E-Mobility společnosti 
Schaeffler na řadu různých řešení pohonů. Aby 
bylo přesto možné navrhovat nákladově efek-
tivní elektromobily i hybridní vozidla, jsou elek-
trické a elektronické komponenty pohonu zalo-
ženy na sdílené vývojové platformě. Tato 
platforma zahrnuje jak hardwarové kompo-
nenty, jako jsou elektromotory a výkonová 
elektronika, tak i základní softwarové moduly, 
které jsou potřebné pro regulaci pohonu.

Společnost Schaeffler již dnes dosahuje vel-
kých úspěchů na trhu s dvojitými spojkami 
a  hybridními moduly pro hybridní vozidla, 
v nichž je elektrický pohon umístěn mezi spalo-
vacím motorem a převodovkou – řešení, které 
inženýři označují jako „uspořádání P2“. V sou-
časném hybridním modulu druhé generace již 
bylo dosaženo úspěchu tím, že se podařilo do 
elektromotoru umístit oddělovací spojku, která

při elektrickém pohonu odpojuje hybridní 
modul od spalovacího motoru. Ve třetí gene-
raci, která byla poprvé představena na sympo-
ziu Schaeffler, je kompletní dvojitá spojka umís-
těna uvnitř elektromotoru – přesněji řečeno 
uvnitř dutého prostoru rotoru. Zde se pro zajiš-
tění přenosu nezbytného výkonu používají 
vícelamelové spojky, které jsou standardně 

používány ve sportovních vozidlech s vysokým 
výkonem. V kombinaci s rovněž vysoce integro-
vanými akčními jednotkami pro ovládání 
těchto tří spojek tak vznikl extrémně kom-
paktní hybridní modul, který jen nepatrně pro-
dlužuje hnací ústrojí v porovnání s variantami, 
které jsou založeny pouze na spalovacím 
motoru.

Inteligentní převodovky pro hybridy
Společnost Schaeffler vyvinula převodovky typu plug-in pro hybridní vozidla optimalizované z hlediska zástavbového 
prostoru. Převodovky určené výhradně pro hybridní vozidla kombinují výhody automatizovaných manuálních převodo-
vek s převodovkami vozidel s elektrifikovaným pohonem. Kromě toho umožňují zlepšit dynamiku jízdy a jízdní komfort 
při současném snížení spotřeby paliva a množství emisí.

Funkční principy: DH-ST 6 + 2
Celkový systém převodovky pro spalovací a elektrické motory: 
Jeho speciální funkcí je rozdělení převodovky na dvě jednotky, 
každá z nich má dva převodové stupně. Mezi nimi se nachází 
replikační převodovka, ta má také dva převodové stupně. Spalovací 
motory využívají obě jednotky převodovky včetně elektrické větve. 
Výsledkem je celkem šest převodových stupňů použitelných pro 
spalovací motory. Díky duálnímu použití jedné úrovně převodů je 
pro tento účel dostatečné využití pěti převodových stupňů. Dva 
převodové stupně jsou k dispozici pro elektrický motor.

Elektromotor 
integrovaný 

paralelně k hřídeli Převodovka

Spalovací motor Během řazení kompenzuje integrovaný 
elektromotor absenci točivého momentu 
spalovacího motoru. Kompaktní konstrukce 
mechanicky sofistikované převodovky 
šetří zástavbový prostor. Šest převodových 
stupňů v režimu pro spalovací motory a dva 
převodové stupně v režimu elektrického 
motoru přispívají ke snížení spotřeby paliva. 
Převodovky určené výhradně pro hybridní 
vozidla jsou ideálně vhodné pro koncepce 
vozidel s vysokým výstupním výkonem.

Výhody této konstrukce převodovek

Vysoký 
výstupní 

výkon

Malý zá-
stavbový 

prostor

Cenově 
výhodná 
varianta

Snížení 
spotřeby

Společnost Schaeffler vyvinula převodovku pro hybridní vozidla typu plug-in, která je optimalizována pro vývoj těchto vozidel. Tato převodovka, určená 
výhradně pro hybridní pohonné systémy, kombinuje výhody automatizovaných manuálních převodovek s převodovkami určenými pro elektrifikované 
pohony. Zvyšuje dynamiku a jízdní komfort při současném snížení emisí.

Výrobci automobilů přehodnocují své před-
stavy o převodovkách v souvislosti se stále 
vyšším podílem plug in hybridních vozidel na 
trhu. Místo umístění elektromotoru před pře-
vodovku nebo za převodovku se stává mož-
ným spojení elektrického pohonu a převo-
dovky tak, aby vznikla jediná funkční jednotka. 
Společnost Schaeffler poprvé na sympoziu 
prezentovala revoluční koncept „převodovky 
s  hybridním řazením“. „DH-ST 6+2“ (převo-
dovka určená pro hybridní pohonné systémy) 
je založena na automatizované manuální pře-
vodovce a nabízí dva elektrické převodové 
stupně a šest mechanických převodových 
stupňů. Elektromotor, který pracuje paralelně 
ke spalovacímu motoru, je integrován do kon-
strukce převodovky tak, aby měl k dispozici 
dva převodové stupně. Výhodou je, že elekt-
rický motor lze provozovat velmi efektivně 
i při vysokých rychlostech jízdy. Pro spalovací 
motor jsou k dispozici také dva výhradní pře-
vodové stupně. Multiplikační převodovka 
mezi dvěma dílčími převodovkami zajišťuje, že 
spalovací motor může využívat také převo-
dové stupně elektrické větve, čímž vzniknou 
další čtyři převodové stupně. Díky 

dvojnásobnému využití jedné sady kol je tedy 
potřeba pouze pět sad kol pro šest převodo-
vých stupňů. Simulace provedené společností 
Schaeffler ukazují, že s „DH-ST 6+2“ je možné 
dosáhnout nejen sportovního jízdního 
výkonu, ale při výkonu systému 220 kW také 
velmi nízkou spotřebu paliva cca 4,5 l/100 km 
(WLTC). Společnost Schaeffler již v roce 2011 
představila koncepční vozidlo se dvěma 
pohony náprav na přední a zadní nápravě. 
Tato koncepce umožňovala aktivní rozložení 
krouticího momentu mezi koly jedné nápravy. 
Od té doby nabízí společnost Schaeffler nejen 
klíčové komponenty pro sériovou výbavu 
těchto pohonů, ale vyvinula také kompletní 
modulární systém pro elektrické nápravy. 
Tento systém zahrnuje jak axiálně paralelní, 
tak koaxiální pohony včetně volitelných kom-
ponent pro diferenciál, přepínatelné převo-
dovky se dvěma převodovými stupni a také 
aktivní rozložení krouticího momentu. Pomocí 
konfigurátoru, který společnost poprvé pre-
zentovala na sympoziu, lze elektrické hnací 
nápravy elektromobilů a hybridních vozidel 
v  budoucnu definovat podle požadavků na 
prostor, jízdní výkon a funkce.

Porovnání pohonu náprav z roku 2011 s aktu-
ální verzí ukázalo, že dosažený pokrok v oblasti 
elektrických pohonů je zřejmý. Zatímco na 
začátku desetiletí byl při hmonosti nápravy 90 
kg dosažitelný maximální výkon 60 kW, dosa-
huje současná generace výkonu 145 kW i přes 
snížení hmotnosti o 10 kilogramů. „Těchto 
výsledků bylo možné dosáhnout pouze díky 
tomu, že vyvíjíme elektrické, mechanické 
a  elektronické komponenty našich pohonů 
pomocí systémového přístupu,“ vysvětluje pan 
Matthias Zink, CEO Automotive Schaeffler. 
„Považujeme se za vývojového partnera pro 
všechny formy elektrifikace. Společnost Scha-
effler dnes nabízí široké a dobře rozvrstvené 
technologické portfolio, které může být pou-
žito pro elektrifikaci hnacího ústrojí. Pro systém 
P2 nabízíme například hybridní moduly v kom-
binaci s měniči krouticího momentu, převodov-
kami CVT a dvojitými spojkami. Zde se proka-
zuje rozsáhlá odbornost naší technologické 
společnosti v oblasti mechaniky jako další 
potenciál, z něhož těží naši zákazníci,“ dodává 
pan Zink. „Dodáváme tak ideální produkty pro 
různé požadavky našich zákazníků a pro různé 
potřeby mobility.“ 
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Zpracování brzdových destiček Bosch při 
vysoké teplotě pro bezpečný a spolehlivý 
brzdný výkon
Takzvaná metoda „Scorching“ optimalizuje povrch brzdového obložení pro dosažení krátké 
doby záběhu.

Vyšší výkon motoru, větší brzdná síla
Nové generace vozidel s každým výrobním 
rokem zvyšují nároky na komponenty brzd. 
To je zdůvodněno neustále se zvyšující 
výkonností motorů a automobilové tech-
niky zároveň s rostoucími požadavky na 
pohodlí řidiče. Brzdové systémy – a tedy 
zvláště obložení brzdových destiček, podlé-
hají obrovským vývojovým tlakům.

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

Dokonalé výrobní procesy
Pro každé nové obložení brzdových desti-
ček jsou proto optimálně přizpůsobeny 
všechny výrobní kroky. Jako například 
„Scorching“, což je poslední krok tepelného 
opracování pro vysoce výkonné obložení 
brzdových destiček. Extrémně vysoké tep-
loty (až 600 °C) mění chemické složení povr-
chu obložení tak, aby se doba záběhu pod-
statně zkrátila. Proto nabízejí brzdové 
destičky Bosch rychlý a spolehlivý brzdný 
výkon.

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

Nejlepší řešení pro každý požadavek
Vývoj obložení brzdových destiček je 
opravdu široké pole působnosti. Pro výrobu 
brzdových destiček pro prvovýbavu musí 
být kromě výkonu a opotřebení optimalizo-
vány také hlukové a komfortní vlastnosti. 
I když jsou v těchto oblastech požadavky již 

přirozeně velmi vysoké, klade si společnost 
Bosch pro své zákazníky v oblasti kvality 
„laťku ještě výš“. Každá nová směs obložení 
brzd musí vyhovovat testu ECE R 90 Evrop-
ské unie, ale požadavky společnosti Bosch 
jdou daleko nad tento rámec. V tomto kom-
plexním testu jsou použity metody, které 
mají jediný cíl: z hlediska bezpečnosti 
a pohodlí je nutné dodávat zákazníkům nej-
vyšší důkazy výkonnosti.

Díky dalšímu vylepšení obložení směřo-
vání ke kvalitě Bosch
Každé brzdové destičky, které zvládly tvrdé 
testovací metody společnosti Bosch, jsou 
kromě toho – v závislosti na modelu – vyba-
veny pečlivě vybraným příslušenstvím. Tak 
se navíc k vynikajícímu výkonu dosáhne per-
fektního výsledného komfortu. „Celková 
kvalita musí být vynikající,“ říká Dr. Gente, 
„nic jiného zákazníci v obchodu s náhrad-
ními díly nepřijímají. Říkáme tomu pak kva-
lita Bosch.“ 

Dr. Christof Gente, vývojový inženýr směsí pro třecí obložení u společnosti Bosch
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Kvalita v každém 
detailu

Jedinečná preciznost. 
Dokonce i v balení.
Ve společnosti JURID® si klademe jasný cíl: dosahovat bezchybného 
výkonu brzd s použitím optimálních třecích materiálů. Díky 
nepřetržitému výzkumu & vývoji usilujeme o neustálé vylepšování 
svých špičkových brzdových technologií s cílem zajišťovat bezpečné 
brzdění den za dnem. Kvalita v každém detailu. A v našem zbrusu 
novém balení brzdových destiček.

• Přední prvovýrobce 
brzdových destiček, 
které zajišťují vaše potřeby 
v oblasti brzdových systémů

• Technologie brzdových destiček JURID®: 
inovativní OE technologie společnosti Jurid 
pro trh s autopříslušenstvím

• Vlastní výroba k zajištění 
jedinečné přesnosti

• +98% pokrytí pro brzdové 
destičky a kotouče

• Dodávané 
příslušenství 
v balení

Jurid® je zapsaná ochranná známka společnosti 
Federal-Mogul LLC nebo jedné či více jejích 

dceřiných společností v jedné či více zemích.

jurid-newpackaging-CZ-210x297.indd   1 27/03/2018   15:25



koleníŠ

PRAHA

ELIT CZ pobočka Zličín 
Zličín Business Centre, Budova 3,
Na Radosti 414,
155 00 Praha 5

OLOMOUC

MOLPIR GROUP CZ, a.s.,
Technologická 838/14
779 00 Olomouc

Hotel Prachárna, s.r.o.
Křelovská 91,
779 00 Olomouc

MLADÁ BOLESLAV

FCD s.r.o.
Boleslavská 902
293 06 Kosmonosy

BRNO

ELIT CZ pobočka Brno 
Hviezdoslavova 1527/31,
627 00 Brno – Slatina

ZRUČ NAD SAZÁVOU

HELLA s. r. o.
Revoluční 785,
285 22 Zruč nad Sázavou

Mladá
Boleslav

Olomouc

Brno

Praha

Zruč nad Sázavou

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

1 1 1 1

2 2 Právní minimum – Praha
Dvojité spojky pro DSG převodovky – Olomouc 2 2

3 3 3 3 Filtry pevných částic – Praha

4 4 4 4 Filtry pevných částic – Brno

5 5 5 5

6 6 6 Právní minimum – Brno 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 Klimatizace EU – Praha
Common Rail 1 BOSCH – Brno 11 11 11 Popis systému a diagnostika NOx/EUR6 – Brno

12 Common Rail 1 BOSCH – Praha 12 12 12 Popis systému a diagnostika NOx/EUR6 – 
Kosmonosy

13 Klimatizace EU – Olomouc 13 13 Sériová diagnostika 1 – Brno 13

14 14 14 Sériová diagnostika 1 – Praha 14

15 15 15 15

16 16 Common Rail 2 SIEMENS – DENSO – Brno 16 16

17 17 17 17

18 Klimatizace 2 – Garance plus – Zruč nad Sázavou 18 18 18

19 19 19 Paralelní měření 1 – Brno 19

20 Přijímací technik-profesionál v kontaktu se 
zákazníkem – Brno 20 20 Klimatizace 2 – Garance plus – Zruč nad Sázavou 20

21 21 21 21

22 22 Benzínové vstřikování 1 – MPI – Brno 22 22

23 23 Benzínové vstřikování 1 – MPI – Praha 23 23

24 Přímé vstřikování benzínu TSI/FSI – Brno 24 24 24

25 Přímé vstřikování benzínu TSI/FSI – Praha 25 25 25

26 26 26 26

27 27 27 Funkce a diagnostika vozidel CNG – Brno 27

28 28 28 Funkce a diagnostika vozidel CNG – Praha 28

29 29 29 29

30 30 30 30

31 31

2. pololetí
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ATRAKTIVNÍ DESIGN PODTRHUJE 
VYSOKÉ NÁROKY NA KVALITU
Schaeffler Automotive Aftermarket uvádí na trh nové obaly svých produktů
Jasný design, vysoce kvalitní vyobrazení produktů a jednoznačné přiřazení značek – divize 
Automotive Aftermarket firmy Schaeffler přichází s novým designem obalů pro kompletní sor-
timent produktů.

Přepracovaný design obalů, který bude 
postupně uváděn na trh pro kompletní sorti-

ment produktů Schaeffler Automotive Aftermar-
ket, by se dal charakterizovat jako ideální kombi-
nace nových a již zažitých, osvědčených 
grafických prvků. S cílem opticky zvýraznit vyso-
kou kvalitu zabalených produktů, se na obalech 
nově objevují velkoplošná, vysoce kvalitní a foto-
realistická vyobrazení jednotlivých komponentů 

a opravárenských sad. Nově je také kladen vysoký 
důraz na zviditelnění mateřské značky Schaeffler, 
která je umístěna na předním místě přímo nad 
příslušným obrázkem produktu.

Na obalu natištěný výrazný barevný pruh přitom 
umožňuje rychlou identifikaci značky, tak jak jsou 
prodejci dílů a automechanici už zvyklí - LuK je 
tradičně v typické žluté, značka INA v zelené a FAG 

v červené barvě. Stejně tak je realizováno odpoví-
dající produktové označení v deseti jazycích.

„Prvotřídní kvalita je u nás vidět na každém 
detailu – od jednotlivé spojky až po příslušenství 
jako jsou šrouby a ostatní montážní materiál, 
které jsou součástí našich opravárenských sad. 
Náš vysoký důraz na kvalitu produktů se nyní sna-
žíme vyjádřit také prostřednictvím nového 
designu obalů“, zdůrazňuje Rouven Daniel, 
vedoucí marketingu a komunikace Schaeffler 
Automotive Aftermarket. „Mimo to nové obaly 
poukazují také na další důležitou změnu – od 
ledna 2018 je Automotive Aftermarket samostat-
nou divizí v rámci koncernu Schaeffler, proto jsou 
všechny naše produktové značky nově prezento-
vány pod zastřešující značkou Schaeffler. Tu 
budeme v budoucnu ještě výrazněji zviditelňo-
vat, zároveň však chceme naše zákazníky ujistit, 
že všechny známé a etablované produktové 
značky zůstanou i nadále velmi dobře rozezna-
telné.“ Při volbě materiálu a výrobě zohledňuje 
Schaeffler také vysoké ekologické standardy – 
podle své trvalé strategie „odpovědnost za zít-
řek“. Veškeré obaly lze bez problému zlikvidovat 
a recyklovat.

Více informací o celkovém produktovém portfoliu 
oblasti Automotive Aftermarket firmy Schaeffler 
najdete na OnLine portálu REPXPERT (www.repx-
pert.cz). Informace z první ruky dostanete navíc na 
veletrhu Automechanika Frankfurt, který se koná 
od 11. do 15. září 2018. Navštivte nás na fóru vele-
trhu ve Frankfurtu, stánek A01 – více objevte zde: 
www.schaeffler.com/automechanika. 

Ať pro osobní automobily, lehká 
a těžká užitková vozidla nebo traktory – 
v regálech servisu a obchodu najdete 
v budoucnu produkty Schaeffler značek LuK, 
INA a FAG v nově ztvárněných obalech.
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Jurid je zapsaná ochranná známka společnosti  

Kvalita je 
v maličkostech

Objevte JURID
Německý specialista v oblasti brzd s jedinečnou 100%ní 

precizností.  JURID zajišťuje absolutní bezpečnost za všech 

brzdných podmínek. Díky značce JURID odpovídají i všechny 

aftermarketové brzdové díly prvotřídní OE technologii a kvalitě.  



PETRONAS – PRÉMIOVÝ 
A SVĚTOVÝ HRÁČ NA TRHU 
V OBLASTI OLEJŮ
PETRONAS je nadnárodní ropná a plynárenská společnost, která vyrábí a prodává svou 
širokou škálu automobilových a průmyslových maziv ve více jak 80 zemích světa. 

ELIT CZ se stal jedním z předních distributorů prémiové značky olejů 
PETRONAS na českém trhu a exkluzivně může nabídnout svým 
zákazníkům široké spektrum těchto celosvětově známých a uznáva-
ných olejů pro osobní, užitková a nákladní vozidla. 

Značka olejů PETRONAS je známá po celém světě, a to jak díky své 
prémiové kvalitě maziv, tak i díky svým úspěšným působením 
v motorsportu, kde PETRONAS je hlavním partnerem a technickým 
konzultantem Formule 1 MERCEDES AMG PETRONAS.                         

Prémiová kvalita maziv PETRONAS
• PETRONAS vyvíjí vynikající výrobky v úzké kooperaci s vývojovým týmem Mercedes Formule 1.
• Na základě zkušeností v motorsportu PETRONAS využívá tyto znalosti a poznatky pro svůj další 

vývoj motorových olejů v běžném silničním provozu vozidel.
• Společnost PETRONAS splňuje a ve většině případů převyšuje požadavky OEM výrobců. 
• Exkluzivní spolupráce s PRÉMIOVÝMI světovými výrobci a společné sdílení informací při vývoji maziv.
• Záruka vysoké kvality dodávaných maziv.
• Téměř 100% pokrytí vozového parku v Evropě.

PETRONAS – partner exkluzivních značek
• Dodavatel prvonáplní Mercedes-Benz AMG M133 
• Plnění značkových olejů Mercedes „Powered by PETRONAS“
• Hlavní sponzor & technický konzultant MERCEDES AMG PETRONAS 

Formula One Team
• Hlavní sponzor & technický konzultant PETRONAS De Rooy Iveco Team

• Náplně závodních a testovacích vozů BMW & Mercedes
• Dodavatel prvonáplní a servisního plnění CNHi zemědělské techniky 

a průmyslové a automobilové techniky IVECO

KYB PŘEDSTAVUJE TLUMIČ PÉROVÁNÍ 
S HYDRAULICKÝMI DORAZY V OBOU 
KONCOVÝCH POLOHÁCH
Zcela nový Citroën C5 Aircross byl představen v roce 2017 a je vybaven tlumiči pérování od 
KYB. Recenze v automagazínech popisují toto SUV s nezaměnitelným charismatem jako ultra 
komfortní. Díky zavěšení kol a použité speciální konstrukci tlumičů je komfort jízdy, jenž vozidlo 
má, prostě ohromující.  

Aktivní zavěšení kol se dostává i do běž-
ných osobních vozidel, a to i různých 

kategorií. Díky spolupráci mezi KYB a skupi-
nou PSA bylo vyvinuto nové zavěšení kol 
založené na pasivních tlumičích majících 
vynikající parametry. Tato technologie byla 
prvně použita právě v modelu Citroën C5 
Aircross. Citroën to nazývá progresivní hyd-
raulické tlumení. 

Tajemství v tomto revolučním systému 
odpružení spočívá v dvojitém hydraulickém 
dorazu tlumičů. Celkový zdvih tlumičů péro-
vání může být rozdělen do tří rozdílných 
úseků a v každém úseku tlumiče poskytují 
zcela jiné tlumicí charakteristiky. První úsek je 
okolo centrální polohy zdvihu a je to klasická 
konvenční pracovní část tlumiče využívající 
ventilkový sytém generující tlumicí síly. 
Druhý a třetí úsek jsou koncové polohy tlu-
miče ke konci jeho zdvihu (při stlačení a při 
odskoku). Právě zde přichází na řadu speciální 
hydraulický doraz, který v těchto polohách 
přidá dodatečnou tlumicí sílu pro lepší 
absorpci nárazu. 

Toto rozdělení dovoluje tlumiči, aby jeho 
hlavní ventilkový sytém byl zaměřen na kom-
fort a jeho hydraulické dorazové části 
přebraly práci v náročnějších pracovních 
podmínkách.  Aby bylo dosaženo vhodného 
tlumicího účinku v obou koncových polo-
hách, musí mít dorazy vhodné tlumicí účinky 
s velmi rychlou odezvou. Tyto dorazy posky-
tují nebývalý jízdní komfort, který Citroën 
popisuje jako „efekt létajícího koberce“. Vozi-
dlo pluje silnicí a vznáší se nad nerovnostmi 
vozovky.

Zaměstnanec KYB Europe, Jean François 
Huan, general manager pro trh s náhradními 
díly, vysvětluje: „Je to další skvělý příklad prů-
kopnického technického řešení typického 
pro naše vývojové pracovníky. Těším se, až se 
tato technologie rozšíří i do dalších modelů 
na trhu.“

Podrobnější technické informace:
Výzvy, kterým KYB čelila během vývoje 
tohoto tlumiče s hydraulickými dorazy, byly 
opravdu veliké. Důležité bylo, že se podařilo 
zachovat beze změny hlavní tlumicí charakte-
ristiku tlumiče a k tomu přidat ony speciální 

dorazy. Tento cíl byl dosažen mimo jiné i díky 
nesčetně složitým výpočtům a modelacím 
s následně ověřenými výsledky v jízdních tes-
tech. Další klíčový požadavek bylo navržení 
různých komponent s rozdílnou robustností 
tak, aby vyhověly nejnáročnějším podmín-
kám provozu. Díky tomu, že se podařilo 
vybrat vhodný materiál a pak se následně sla-
dila přesnost výroby, se vše dovedlo ke zdár-
nému konci.

Princip fungování tohoto dorazu při odskoku 
spočívá v tom, že se speciální plastový seg-
ment umístěný ve vnitřní trubce tlumiče 
deformuje a tím určí pracovní část pro půso-
bení tlaku oleje. Když se dorazový kroužek 
dotkne tohoto segmentu, vytvoří se zcela 
nová olejová komora, ze které může olej uni-
kat pouze přes předem daný odtokový otvor. 
Tento řízený průtok generuje hydraulickou 
sílu, kterou lze naladit nastavením otvoru 
v segmentu. Kromě toho lze pracovní oblast 
hydraulického dorazu měnit změnou defor-
mační délky vnitřní trubky. 

Při stlačení je princip podobný. Nová olejová 
komora je vytvořena interakcí polymerní 
součásti umístěné v pístu tlumiče a přesnou 
kovovou trubkou, v níž je ventilkový systém 
stačen. Polymerová komponenta je vytvo-
řena se štěrbinami pro průchod oleje, což 
umožní vyladění celého systému. Aby se 
dosáhlo požadovaného maximálního 

tlumicího účinku, je v podsestavě základního 
ventilu umístěn přídavný ventil. Instalace 
hydraulických dorazů umožňuje výrobci 
automobilů zjednodušit jiné komponenty 
odpružení, jako je například externí doraz. 
Také může zcela zjednodušit provedení pod-
vozku díky eliminacím vibrací a rázů jdoucích 
do karoserie. 

Společnost KYB dokázala vyvinout systém, 
který kombinuje robustnost s širokým rozsa-
hem naladění, poskytující vozidlu měkké tlu-
mení, když je požadováno pohodlí, a také dosta-
tečnou tuhost, když je potřeba při ovladatelnosti 
vozidla. Je důležité zdůraznit, že tyto funkce 
jsou splněny pasivním systémem, který zaru-
čuje bezkonkurenční dobu odezvy a konkuren-
ceschopnou cenu. KYB aplikuje tento systém 
hydraulických dorazů i v dalších vozidlech na 
evropském trhu, 
jako je např. Cit-
roën C4 Cactus.  
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NOVINKA 
V SORTIMENTU

ELIT!



SCHAEFFLER ŠKOLENÍ – NEJLEPŠÍ 
SLUŽBA PRO AFTERMARKET
Výrobce originálních autodílů, společnost Schaeffler, patří mezi lídry v automobilovém 
průmyslu. Je prakticky nemožné najít dnes automobilku, která by její výrobky nepouží-
vala a automechanika, který by neznal produkty značek INA, LuK a FAG patřící do rodiny 
Schaeffler.

Každý výrobek, i ten nejlepší ve svém seg-
mentu, ale musí být správně nainstalován, 

aby mohl plnit svou funkci a nezkracovala se 
jeho životnost. Díly v automobilu a především 
v motoru, jsou namáhány extrémně a někdy 
i  malá nepřesnost při jejich výměně, může 
způsobit závažné poškození. Jak správně 
instalovat a opravovat díly v motoru učí tým 
specialistů společnosti Schaeffler na odbor-
ných školeních, kterých ročně udělají desítky.

„Školení jsou určena každému, kdo pracuje 
s  našimi výrobky. Nejčastěji se samozřejmě 
jedná o automechaniky a zástupce distribu-
torů, ale nejsou výjimkou ani automobiloví 
poradci, učitelé z odborných učilišť nebo 
soudní znalci, kteří si potřebují rozšířit vědo-
mosti o nových trendech,“ vysvětluje Petr 
Palán, školitel společnosti Schaeffler Automo-
tive Aftermarket pro Českou republiku 
a Slovensko.

Ročně český Schaeffler zrealizuje 50-60 ško-
lení. Příprava na ně je náročná a pro školící 
tým představuje nemalou zátěž. Kromě teore-
tického výkladu ve formě prezentace, ilust-
račních fotografií a videí tvoří nejdůležitější 
část praktický nácvik. Na každé školení tak 
musí dopravit velké množství součástek růz-
ných velikostí a váhy, až po celé převodovky 
a motory, vážící až stovky kilogramů. Z tohoto 
důvodu bývají školení několikadenní a kaž-
dým projdou desítky lidí. „Chceme, aby 
všichni účastníci měli vlastní zkušenost s tím, 
co je učíme. Jejich práce je o teoretických 

znalostech a velké praxi, proto je ideální, 
pokud si účastníci mohou během školení 
výměnu nebo opravu dílu sami prakticky 
vyzkoušet. Pokud mechanik nemá praktickou 
zkušenost s úkonem, který má udělat nebo 
nemá správné informace k postupu opravy, 
může nesprávným postupem, nebo vynechá-
ním jednoho kroku, způsobit nevratnou 
chybu, která může stát i spoustu peněz 
a nervů. A to nemluvím o možnosti, že chyba 
opravy způsobí například nehodu, ale myslím 
tím naštvaného majitele auta, které ho někde 
nechá.“ říká ke školení Petr Palán a dodává: 

„Z tohoto důvodu jsou školení kapacitně limi-
tována, protože je potřeba, aby si v ideálním 
případě každý na motor sáhnul, vyzkoušel si, 
co má dělat a jak případně řešit nepředvída-
telnou situaci. Praktických školení se tak nej-
častěji účastní 12-15 lidí, více posluchačů už 
by nám znemožnilo dělat školení na požado-
vané úrovni.“

Témata školení jsou různá. Vždy se ale jedná 
o bloky, které zahrnují celé tzv. kapitoly. Napří-
klad školení na systémy řetězových rozvodů 
nebo školení na DSG převodovky. Právě druhé 

zmiňované téma je pro automechaniky a dis-
tributory nesmírně důležité. Jedná se totiž 
o  výrobek, který využívají i koncernové vozy 
VW a v poslední době jsou automatické DSG 
převodovky u zákazníků stále oblíbenější. 
Některé motorizace se už navíc s manuálními 
převodovkami vůbec nenabízejí. Umět 
správně servisovat a opravovat DSG převo-
dovky je tak pro mechaniky dnes téměř povin-
ností. I proto je o tato školení velký zájem.

Schaeffler se tudíž snaží reagovat na poža-
davky svých zákazníků a dělat je tak často, jak 

jen to je kapacitně možné. „Za našimi zákaz-
níky jezdíme nejen po celé České republice, 
ale i na Slovensko. Nebo jezdí zákazníci za 
námi. Při jednom z po sledních školení se nám 
dokonce stalo, že na celodenní školení do 
pražské centrály přijel automechanik z Košic. 
Večer nasednul do vlaku směr Praha a ráno 
vystoupil na hlavním nádraží. Tramvají dojel 
k nám a odpoledne po školení už zase seděl ve 
vlaku směr Košice. Takové odhodlání nás pře-
kvapilo, takže jsme jeho zápal museli odměnit 
alespoň sadou přípravků INA“ popsal neob-
vyklou účast Petr Palán.

Školení bývají zpoplatněna v řádu stovek 
korun až jednotek tisíc. Pro posluchače je 
připraven celodenní program, který začíná 
v 9.00 a se dvěma kratšími přestávkami 
a obědem pokračuje až do 15.30. Klienti se 
často na školení vrací a v některých přípa-
dech absolvují až tři školení za rok.

Termíny v průběhu roku bývají nepravi-
delné – důvody jsou pragmatické. „Musíme 
se přizpůsobovat práci a časovým možnos-
tem našich klientů. Naše školení by jim 
měla být přínosem, ne překážkou. Proto 
například neškolíme v období letních 
prázdnin, kdy je většina lidí na dovolené, 
ani v době předvánoční hektiky. Většinu 
školení organizujeme na jaře a na podzim, 
přitom se samozřejmě snažíme brát ohled 
na sezónní špičky, kdy je většina auto-
servisů vytížena přezouváním pneumatik 
a  přípravou automobilů svých klientů na 
letní nebo zimní sezónu. Přesto se nám 
daří dělat desítky školení a v roce 2018 oče-
káváme oproti předchozím letům výrazný 
nárůst,“ zmiňuje výhledy do budoucna 
Petr Palán a na závěr dodává: „Montovat 
do aut naše díly by měli jen proškolení spe-
cialisté. Na všech výrobcích máme uve-
deno, že jsou určeny výhradně pro odbor-
nou montáž, ale bohužel víme, že řada lidí 
toto pravidlo ignoruje. Neuvědomují si, jak 
velkou škodu sami sobě nebo jiným mohou 
způsobit. Proto jsem rád, že je o naše kurzy 
zájem a proškolenost mechaniků je čím dál 
větší. 
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Only the best  
get to stop in time
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ULOŽENÍ MOTORU POWERFLEX 
PRO BMW
Firma POWERFLEX je známá výrobou polyuretanových silentbloků v různých tvarech a tvr-
dostech na celou škálu automobilů. Nyní tato firma specializující se na vylepšení jízdních 
vlastností automobilů představila zcela inovativní náhradu hydrosilentbloku u modelů 
BMW řady 3, tedy E36, E46, E90, E92 a E93 (nedoporučuje se pro dieselové motory).

Firma tak pokořila výzvu, kdy musela vyvi-
nout uložení, které bude splňovat bez-

pečnostní prvky a zároveň zlepší jízdní vlast-
nosti. Po mnohaměsíčním vývoji tak světlo 
světa spatřila položka POW PFF5-4650 
(dostupná i v tužší verzi POW PFF5-4650BLK).
A v čem je tedy položka inovativní? Na přilo-
ženém obrázku můžete vidět, z kolika částí se 
uložení skládá. Je to mnohem více součástí, 
než má kterýkoliv jiný silentblok firmy 
POWERFLEX. Díky této konstrukci je zajištěna 
dostatečná tuhost uložení tak, aby nedochá-
zelo k pohybu motoru při akceleraci a  záro-
veň zůstala zachována bezpečnost v případě 
čelního nárazu. Celé uložení je v obalu z hli-
níku 6082 T6, který je opracovaný na CNC 
stroji a opatřený logem firmy POWERFLEX. 
Uvnitř se ukrývá fialový děrovaný puk, který 
v  kombinaci s  červenou vložkou zajišťuje 
vyšší tuhost než originální uložení. Pro 
opravdu závodní chování je možné vybrat 
variantu, kde jsou obě použité vložky nahra-
zeny ještě tužšími černými vložkami. Jednot-
livé polyuretanové prvky jsou odděleny pod-
ložkami a celé uložení je staženo několika 
šrouby. U zkompletovaného uložení je také 
možné jednoduchým způsobem měnit jeho 
tvrdost díky čtyřem otvorům pro podlouhlé 
vložky. Jedna vložka mění tuhost samotného 
silentbloku o zhruba 25 %.
Větší tuhost uložení motoru s sebou samo-
zřejmě přináší i negativní dopady. Při zvýšení 

tuhosti dochází ke zvýšení hluku a vibrací 
uvnitř automobilu. I  zde ovšem lze využít 
podlouhlé vložky. Například chceme-li auto-
mobil využívat ke sportovnější jízdě, vložíme 
podlouhlé vložky, které zvýší tuhost a zlepší 
jízdní vlastnosti. Poté, když chceme automo-
bil používat k civilnějšímu ježdění, můžeme 
vložky jednoduše vysunout a vibrace a hluk 
se vrátí na téměř standardní hodnoty.

Pro lepší představu přikládáme QR kódy, díky 
kterým se můžete přesměrovat na videa 
o podrobné montáži uložení motoru na BMW 
E46 M3 a detailnější popis tohoto inovativ-
ního uložení. Obě videa jsou dostupná i  na 
našem YouTube kanálu ELIT CZ, více než auto-
díly. 

49

produktové informace |  magazín

pr
od

uk
to

vé
 in

fo
rm

ac
e



POLOOSY GENERAL RICAMBI
Firma General Ricambi již více než 30 let dodává automobilové díly té nejvyšší kvality a řadí se 
tak mezi špičku v sortimentu poloos a převodovek řízení. O produkci veškerých dílů od firmy 
General Ricambi se stará přes 150 profesionálů, a to ve výrobním závodě poblíž italského 
Milána, který se rozpíná na ploše 30 000 m2.

Díky vybavenosti tohoto výrobního závodu 
je italská firma General Ricambi uznáva-

ným konkurentem nejen v aftermarketu, ale 
taky na trhu s OE díly. Produkty General 
Ricambi jsou dodávány do 70 zemí světa ze 
sedmi distribučních center, ze kterých je firma 
schopna uspokojit veškerou poptávku.

Co jste možná nevěděli o poloosách
Poloosa zajišťuje přechod výkonu a točivého 
momentu z diferenciálu na kolo a zároveň musí 
automobilu zajistit dostatečnou mobilitu 
a kontrolu.
Toto zajišťují tři hlavní součásti: vnitřní homoki-
netický kloub, spojovací hřídel a vnější homoki-
netický kloub. 
Vnitřní kloub se nachází na straně diferenciálu 

a zajišťuje, aby byla zachována stále stejná 
délka poloosy v průběhu jízdy automobilu, což 
v praxi znamená, že se v tomto místě poloosa 
prodlužuje nebo zkracuje v závislosti na 
propružení nápravy.
Spojovací hřídel bývá velmi často vyrobena 
z  plné ocelové tyčoviny. Toto provedení je 
ovšem poměrně váhově náročné, a tak se 
v  současné době používají jiné metody. Nej-
častější náhradou je dutá tyčovina a u sportov-
ních automobilů se často používají kevlarové 
poloosy.
Třetí důležitou součástí poloosy je její vnější 
kloub, tedy kloub na straně kola. Tento kloub, 
oproti svému vnitřnímu protějšku, je označo-
ván jako pevný a nezajišťuje změnu délky. 
Zajišťuje především konstantní rychlost (odtud 

anglické označení constant velocity joint 
neboli CVJ) kola při různých úhlech natočení. 
Důležité je říci, že ne každý kloub je z technolo-
gického hlediska stejný. Na první pohled se to 
nemusí zdát, ale hlavní rozdíly bývají ve vnitřní 
struktuře, díky které má každý kloub jiný úhel 
natočení, a to až 52°. Tento kloub má primárně 
6 kulových elementů, ovšem v současné době 
není výjimkou 8 těchto elementů.

Proces repase staré poloosy
Na úvod je důležité říci, že firma General 
Ricambi zajišťuje kompletní rekonstrukci staré 
poloosy, a nikoliv její přestavbu nebo opravu. 
Veškeré použité prvky musejí splňovat přísná 
kvalitativní, materiálová i toleranční kritéria 
jako nový díl.

SAMOTNÝ PROCES REPASE LZE POPSAT VE 
TŘECH KROCÍCH:

První krok: příjem a třídění
Správné posouzení poloosy již na jejím vstupu 
do závodu je jedním z nejdůležitějších kroků 
celého procesu. Na základě prvotního ohledání 
je rozhodnuto o budoucnosti poloosy a její 

další cestě. V případě, že je o poloose rozhod-
nuto jako o vhodné k repasi, putuje na roze-
brání, kde dojde ke kompletní demontáži. Po 
kompletním očištění je patrné, které součásti 
mohou být repasovány a které se musejí zlikvi-
dovat. Vhodné komponenty jsou ještě podro-
beny zkouškám a detailnějšímu ohledání.

Druhý krok: skládání
Do procesu skládání už se zapojují pouze 
schválené díly či díly úplně nové. Každá sou-
část poloosy je separátně odeslána dle plánu 

na místo, kde dojde ke kompletaci jednotli-
vých dílů. Díky internímu softwaru firmy 
General Ricambi je pečlivě sledován celý pro-
ces pohybu jednotlivých součástí, což elimi-
nuje možnost vzniku chyby a poloosa je tak 
vždy poskládána dle kritérií na patřičné mon-
tovací stanoviště. Poté jsou klouby, hřídele 
a manžety odeslány na linku (opět za pomoci 

interního softwaru), kde dojde k finální kom-
pletaci. V dnešní době by již nebylo možné 
repasovat poloosy bez použití CNC strojů, spe-
ciálních frézek, tryskacích zařízení či strojů na 
tepelné zpracování, kterých je výrobní závod 

firmy General Ricambi plný. Za zmínku určitě 
stojí i nová, robotizovaná linka pro výrobu 
spojovacích hřídelí všech možných délek 
a  tlouštěk, tudíž je spojovací hřídel na každé 
poloose General Ricambi nová a není nijak 
zkracována, prodlužována či opracována. Díky 
tomu není nutné čekat na staré díly, což velmi 
často způsobovalo problém v dostupnosti 
a zpomalovalo celý proces repase.

Třetí krok: nástřik a kontrola
V posledním kroku dochází ke kompletní kon-
trole již finální poloosy a jejímu odzkoušení. 
Stejně tak je kontrolováno, jestli je spojovací 
hřídel opatřena správnými klouby. Poté je 
poloosa přesunuta na pracoviště, kde dojde 
k  ochrannému antikoroznímu nástřiku 
a následně finálnímu černému nástřiku. Firma 
General Ricambi si zakládá na kvalitě, tudíž 
poté dochází ještě k poslední výstupní kont-
role, čímž se celý proces ukončí a poloosa už 
putuje do krabice a je odeslána. 

Je důležité říci, že firma General Ricambi zajišťuje kom-
pletní rekonstrukci staré poloosy, a nikoliv její přestavbu 
nebo opravu. Veškeré použité prvky musejí splňovat přísná 
kvalitativní, materiálová i toleranční kritéria jako nový díl.
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KOLOVÁ LOŽISKA NTN-SNR
Pro správnou funkci ložisek kol je důležitá nejen správná montáž ložiska (postup podle pokynů 
výrobce), ale také kvalita komponentů použitých při výrobě ložisek.

Proč vybrat právě ložiska NTN-SNR?
• Široká škála standardních i speciálních ložisek.
• Ložiska NTN-SNR pokrývají 98 % vozidel regis-

trovaných v Evropě.
• Široká škála produktů pro evropské a asijské 

aplikace: Audi, Daewoo, Fiat Group, Honda, 
Mazda, Mitsubishi, Renault Group, Peugeot-Ci-
troën Group, Subaru, Suzuki, Opel Group a další.

• V ložiskových sadách jsou zahrnuty všechny 
komponenty (krytky, šrouby, kroužky…).

• Pokyny pro montáž, včetně správných utahova-
cích momentů, jsou v každé ložiskové sadě.

• NTN-SNR je vývojovým a dodavatelským part-
nerem významných výrobců automobilů, jako 
je například Renault, Fiat, PSA, VW, Ford a Mazda.

Při dodávkách vysoce kvalitních komponentů pro 
výrobu ložisek kol společnost NTN-SNR rovněž 
věnuje zvláštní pozornost všem dalším kompo-
nentům dodávaným v sadách ložisek kola, jako 
jsou šrouby, matice, pojistné kroužky, krytky a těs-
nění. Řada z těchto komponentů nemůže být 
znovu použita, proto společnost NTN-SNR dodává 
sady ložisek kol se všemi komponenty potřebnými 
pro správnou výměnu ložisek kol. Pokud je poško-
zen i jen jeden šroub nebo matice, může se poško-
dit celá sestava.

Firma NTN-SNR dodává do automobilek 
i prvovýroby
Jednotlivé komponenty NTN-SNR naleznete 
v  těchto značkách automobilů: ALFA ROMEO, 
ASTON MARTIN, AUDI, BMW, CITROËN, DACIA, 
DAIMLER, FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, HONDA, 
HUNDAI, ISUZU, JAGUAR, KIA, LANCIA, LAND 
ROVER, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, 
OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, RVI, SEAT, 
ŠKODA, SMART, SUZUKI, VAUXHALL, VOLKSW-
AGEN, TOYOTA.

Mezi zákazníky patří i renomované firmy z prvový-
roby: BEHR, BOSCH, BREMBO, DAYCO, DELPHI, FTE, 
GATES, VALEO, ZF.

Kompletní sady kolových ložisek včetně brzdo-
vého kotouče
Od roku 2003 společnost NTN-SNR vyvíjí sortiment 
sad brzdových kotoučů vybavených ložisky pro 
vozidla Renault, Nissan, Vauxhall, PSA či Mercedes-
-Benz. Sada náboje s brzdovým kotoučem obsa-
huje pouze OE produkty, včetně ložisek nalisova-
ných do brzdového kotouče a drobných dílů 
potřebných k montáži, jako jsou maznice a krytky 
maziva.

Z čeho se tyto sady skládají?
Ložisko
Ložiska NTN-SNR jsou díly určené pro OE. Jsou to 
stejná ložiska, jaká jsou dodávána výrobcům auto-
mobilů. Firma NTN-SNR má komplexní odborné 
znalosti týkající se montáže a provozních podmí-
nek. Za zmínku stojí, že jakmile bylo ložisko namon-
továno, nelze ho vyjmout, aniž by bylo poškozeno 

(většinou vnější kroužek ložiska). Když je brzdový 
kotouč opotřebovaný, musí se vyměnit celá 
sestava. Samozřejmě je nutné vyměnit oba brz-
dové kotouče.

Náboj a brzdový kotouč
Firma NTN SNR postupuje podle vývojových 
postupů OE produktů a při vývoji a výrobě těchto 
dílů spolupracuje s partnery v oblasti brzd.
Brzdový kotouč, který je osazen ložiskem, je lako-
ván, a to hned z několika důvodů. Všechny důvody 
mají společný jmenovatel – rez. Kontaktní plocha 
středu kotouče a disku je lakována, aby nedochá-
zelo ke vzniku koroze mezi těmito dvěma plo-
chami. To je zpravidla problémem při použití kol 
z lehké slitiny, kde to může mít za následek obtíž-
nou demontáž kola z vozidla. Třecí plocha kotouče 
je lakována z toho důvodu, aby kotouč nepůsobil 
nevzhledně při použití hliníkových kol, která často 
mívají velké otvory a kotouč je tak jasně vidět. 

Jak se vyvíjela ložiska NTN-SNR?

Generace 0 Generace 1 Generace 2
Brzdový kotouč s 

ložiskem
Generace 3

Utěsnění
Mazání
Upevnění
Axiální zatížení

Utěsnění enkodéru
Axiální zatížení:

• předepjaté
• předem namazané

Příruba
Axiální zatížení
Ozubené kolo
Těsnění enkodéru

Kotouč s nalisovaným 
ložiskem

Upevňovací materiály 
(šrouby)
Držák senzoru

Renault 12
Ford Ka

Suzuki Swift
Kia Cee’d
Hyundai i30

VW Golf
Smart Fortwo
Škoda Octavia

Renault Trafic
Peugeot 5008
Mercedes Citan

Toyota Yaris
Ford Focus
Alfa 159
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PNEUMATIKY HANKOOK
Společnost Hankook, jeden z předních světových výrobců pneumatik na světě, pokra-
čuje v úspěšné spolupráci se společností ELIT. Pro nadcházející zimní sezónu si Hankook 
připravil novinku v segmentu pneumatik pro vozy SUV, které se pohybují v extrémních 
zimních podmínkách. 

Nejnovější v segmentu tovární prvovýbavy
Vysoké kvality letních 
i zimních pneuma-
tik potvrzují 
d l o u h o d o b é 
s p o l u p r á c e 
s  předními 
výrobci auto-
mobilů. Nej-
nověji se 
j e d n á 
o  dodávky 
p n e u m a t i k 
pro aktuální 
generaci BMW 
X3. Pro svoji 
třetí generaci 
vozů BMW, X3, si 
výrobce vybral, 
mimo jiné, také pneuma-
tiky značky Hankook. Dynamicky sportovní 
vzhled vozidla BMW X3 mohou kromě letních 

pneumatik Ventus S1 evo² SUV v rozměru 
225/60 R18 104 W XL doplňovat i zimní 
pneumatiky winter i*cept evo² SUV 
v rozměru 225/60 R18 104 H XL.

Novinka pro zimní sezónu 
2018

Winter i*cept X 
(RW10)
Nový standard pneu-
matik do náročných 
zimních podmínek 

pro vozy SUV. Výrazný 
směrový dezén s ost-

rými hranami zajišťuje 
kultivovaný jízdní prožitek 

díky optimalizovanému 
poměru drážek a styčné plochy. 
Winter i*cept X pro vozidla typu SUV 
zaručuje dynamické a bezpečné výkony 
v těžkých zimních podmínkách.

• Dezén ve tvaru písmene „V“ zlepšuje 
odvod vody a zlepšuje tak 

výkony na mokrém 
povrchu.

• Strukturovaný design 
bloků efektivně odvádí 
vodu a sníh a maxima-
lizuje tak brzdné 
a záběrové vlastnosti.
• Záběrové boky ramen-

ních bloků v designu 
písmene „Z“ rovno-

měrně rozkládají tlak na 
celou hranu ramen a zlep-

šují tak ovladatelnost pří 
jízdě na sněhu.                       
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Vyvážené výkony za 
všech zimních podmínek

Vysoce výkonná zimní 
pneumatika

www.hankooktire.com/cz

Společně
Hankook Tire a Real Madrid

Spojte se s inovací

BE ONE WITH IT

Hankook Tire Česká republika s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, Česká republika
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JEDNODUCHÁ METODA, KTERÁ BUDE 
PŘÍJEMNÝM PŘEKVAPENÍM PRO 
ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU
Stále více zákazníků nezávislých autoservisů hledá úroveň služeb, kterou znají z autori-
zovaných servisních středisek. V opravárenském průmyslu mají samozřejmě obrovský 
význam faktory, jako je kvalita nabízených služeb, jejich cena a preciznost prací. Pokud 
jsou splněny všechny výše uvedené vlastnosti, je třeba v autoservisu zvážit zavedení 
jednoduchých marketingových technik, které jsou úspěšné v autorizovaných servisních 
střediscích.

Jednou z metod, která současně zvýší zisky 
autoservisů i spokojenost zákazníků, je tzv. kří-

žový prodej (cross-selling), což je metoda prodeje 
souvisejících nebo doplňkových výrobků stávají-
címu zákazníkovi. 
Když se tato metoda neprovádí jen náhodně, ale 
cíleně, je zde velká možnost, že to zákazník ocení. 
I když nabídku odmítne, bude váš autoservis hod-
notit jako profesionální zákaznický servis.

Příklad použití křížového prodeje 
v autoservisu 
Jak s ním začít? Vytvoření kontrolního seznamu 
základních činností údržby je vynikající praxí 
v autoservisech. Během servisu vozidla totiž strá-
víme se zákazníkem delší dobu při kontrole 
funkcí, jako je osvětlení, tlak v pneumatikách 
nebo stav stěračů. Pokud zjistíme, že některý díl 
vozidla vyžaduje výměnu – např. stěrače – 
budeme mít možnost o tom informovat zákaz-
níka a nabídnout mu okamžité řešení, které je 
nejen samotným produktem, ale i službou.
 
Připomeňte zákazníkovi produkty nebo 
služby, na které zapomněl, ale mohou být pro 
něj užitečné 
Stěrače jsou obzvláště dobrým příkladem pro-
duktu, na kterém si můžete v autoservisu procvi-
čovat křížový prodej. Jejich výměna je sice tak jed-
noduchá, že sotva kdo bude chtít pouze kvůli 
tomu navštívit autoservis. Zároveň je pro některé 
řidiče dost složitá, protože si nepamatují správ-
nou velikost nebo typ upevnění stěračů čelního 
skla. 
Pokud zákazníkovi toto řešení problému v pra-
vém okamžiku nabídnete, je zde velká pravděpo-
dobnost, že zákazník s potěšením využije nabídku 
jen proto, aby se snadno zbavil šmouh na čelním 
skle. 

Postačuje několik velikostí stěračů
Stěrače jsou také velmi dobrým produktem pro 
použití této techniky i z jiného důvodu. V současné 
době mají stěrače modely v 12 různých velikostech, 
což je dostatečná nabídka produktů pro asi 90 % 
automobilů pohybujících se na silnicích. Společ-
nost Valeo nyní uvádí na trh vylepšenou řadu stě-
račů Valeo FIRST Multiconnection. Pouze 12 objed-
nacích čísel postačuje pro použití těchto stěračů na 
téměř všechna vozidla. Jak je to možné? 

Společnost Valeo je v této oblasti o krok před 
konkurencí díky zavedení dvou významných 
změn. 
Za prvé přichází na trh s novou délkou stěračů 
750 mm, které jsou určeny pro automobily 
s  větším čelním sklem, například Citroën C4, 
Ford S-Max nebo Peugeot 3008.
Za druhé, každý plochý stěrač Valeo FIRST Mul-
ticonnection se dodává s pouze třemi adaptéry, 
které zajišťují snadnou montáž na různá 
ramínka stěračů. 
Již existující řešení bylo změněno a umožňuje 
rychlou a snadnou montáž stěračů Valeo FIRST 
Multiconnection na další dvě ramínka stěračů 
používaná u vozidel značek Volkswagen a BMW 
(např. v modelech jako Audi A1 od roku výroby 
2010, Škoda Octavia III nebo BMW X1 od roku 
výroby 2015).

Ploché stěrače Valeo FIRST Multiconnection lze 
bez obav nabízet zákazníkům, protože kombi-
nují vysokou účinnost a komfortní použití. Jed-
nou ze zde použitých technologií je pokroková 
technologie 3D řízeného proudění vzduchu 
vyplývající z inovativních tvarů spoileru PYRA-
MIDTM. Pryžové stírací břity jsou vyráběny ze 
speciální směsi pryže, díky čemuž je optimali-
zováno stírání vody z čelního skla. Stěrače jsou 
také vybaveny kovovým vnitřním jádrem, které 

zajišťuje na celém povrchu během čištění skla 
správný přítlak. 

Nabídka křížového prodeje ale dopadne dobře 
pouze tehdy, když má autoservis dostatečné 
skladové zásoby produktů. Obecně platí, že 
zákazníci pravděpodobně nebudou chtít čekat 
na výměnu dílu, který přímo nesouvisí s mobili-
tou automobilu. Přepálená žárovka v mlhovce 
nebo neúčinné stěrače ve slunečném dni jsou 
pro zákazníka bezvýznamné. Očekává se však, 
že se zákazník pro takový nákup rozhodne 
v deštivém podzimním večeru. Výdaje autoser-
visu nemusí být enormní. Využití chytrých 
řešení jako jsou stěrače Valeo FIRST Multico-
nnection může přispět ke zvýšení obratu auto-
servisu i ke zvýšení spokojenosti zákazníků. 

Očekávání majitelů vozidel v autoservisech se 
mění minutu po minutě. Výzkumy ukazují, že 
zákazníci věnují více pozornosti atributům, jako 
jsou komfort a čas šetřící řešení. Nezávislé auto-
servisy musí dobře prezentovat svoji úroveň 
služeb, aby dokázaly úspěšně konkurovat auto-
rizovaným servisním centrům. 
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NOVÁ 
ŘADA

Balení
x1 / x2

575000 FM35 350 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B C
575001 FM38 380 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B
575002 FM40 400 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B C
575003 FM45 450 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B C
575004 FM47 470 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B
575005 FM50 500 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B C
575006 FM53 530 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B
575007 FM55 550 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B C
575008 FM60 600 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B C
575009 FM65 650 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B C
575010 FM70 700 mm x1 Flatblade hák FB Modul A B
575011 FM75 750 mm x1 Flatblade FB Modul+ A - - B C

 Adaptér 3 
v balení

Adaptér 4 
v balení

Nové stěrače Valeo FIRST Multiconnection
Nový

zkr. kód
Nové
obj. č.

Technologie  Adaptér 1 
v balení

 Adaptér 2 
v baleníDélka

-

-

-

-

> 90% POKRYTÍ VOZOVÉHO PARKU
12 objednacích čísel plochých stěračů, balení po 
jednom kuse, pokrytí více než 90 % evropského 
vozového parku

NOVÁ DÉLKA 750 MM
Příklady použití: Citroën C4, Picasso, DS 4; 
Ford S-Max, B-Max; Opel Zafira; Peugeot 308, 3008

POKRYTÍ 8 TYPŮ RAMÍNEK STĚRAČŮ
Příklady použití:  Audi A1, A3, A5, Q3, Q5, Q7; 
BMW 5, 6, 7; SEAT Leon; VW Golf, VW Passat, 
VW Polo, VW Transporter

Stěrače Valeo

Předmontovaný 
adaptér
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KAPALINOVÉ MODULY HENGST PRO 
CENOVĚ ÚSPORNÁ FILTRAČNÍ ŘEŠENÍ 
Zvyšující se konkurenční tlaky, silný důraz na snižování nákladů a neustálá potřeba při-
cházet s novátorskými řešeními. To vše automobilový průmysl nutí outsourcovat stále 
větší část vývoje a výrobních procesů dodavatelům systémů. Společnost Hengst se této 
výzvě postavila čelem a vyvinula kapalinové moduly, které se vyznačují snadnou údrž-
bou, ekologickou šetrností a mimořádnou cenovou výhodností.   

Systémy řízení kapalin od specialisty 
v oboru
Vyspělé systémy řízení kapalin od společnosti 
Hengst nabízejí více než jen ekologicky šetr-
nou alternativu ke šroubovacím olejovým fil-
trům. Další technické prvky pečlivě zabudo-
vané do těchto systémů představují nákladově 
efektivní řešení schopné uspokojit veškeré 
potřeby na filtraci kapalin ve vozech jakého-
koli výrobce.

Ekologicky přívětivá alternativa
Trhu s řešeními filtrace oleje dlouho domino-
valy šroubovací filtry. Jejich nevýhody – nea-
dekvátní využívání zdrojů, nákladná likvidace, 
obtížná výměna – však pozici této klasiky na 
trhu citelně oslabují. Společnost Hengst při-
chází s ekologicky přívětivou alternativou. Ino-
vativní kapalinové moduly od specialisty na 
filtry zaručují vysokou úroveň čistoty kapalin 
v oběhu a trvalou ochranu motoru. 

Kapalinové moduly Hengst umožňují výji-
mečné cenové úspory 
Společnosti Hengst se díky integraci řady inteli-
gentních prvků podařilo snížit počáteční 
náklady na pořízení kapalinových modulů, 
které jsou v porovnání se šroubovacími olejo-
vými filtry vyšší. Koncepty řízení kapalin vyvi-
nuté společností Hengst například umožňují 
efektivní sdílené rozhraní pro olejové, chladicí a 
částečně i palivové okruhy ve spalovacích 
motorech. Tato kombinace dalších prvků začle-
něných do jednoho modulu umožnila náklady 
na systémů řízení kapalin společnosti Hengst 
dokonale vyvážit. Společnost Hengst zavedla 
koncept celkových nákladů v oblastech vývoje, 
výroby, montáže, logistiky a řízení sériové 
výroby, který je v porovnání s jednotlivými kon-
cepty mnohem příznivější. Mezi odborníky jsou 
filtrační řešení Hengst uznávána pro svou pré-
miovou kvalitu a průlomové technologie. Spo-
lečnost je uznávaným partnerem vývoje a OEM 

dodavatelem pro automobilový a motorový 
průmysl. 

PŘÍKLADY AKTUÁLNÍ OE PROJEKTŮ:

Modul olejového chladiče pro platformu 
Daimler Truck Heavy Duty Engine Platform 
(HDEP)
Kombinace odborných znalostí ve vývoji 
a  vlastní výroby na nejvyšší technologické 
úrovni byla pro úspěch společnosti Hengst roz-
hodujícím faktorem. To dokládá skutečnost, že 
nejdůležitější komponenty, například vstřiko-
vaná hliníková tělesa, díly vyráběné vstřiková-
ním a lisováním plastů a integrované filtrační 
prvky, si společnost Hengst vyrábí sama. Dal-
ším přesvědčivým argumentem ve prospěch 
společnosti Hengst je její globální orientace.

Olejový modul pro 11 litrový vysoce 
výkonný motor pro Paccar / DAF

Olejový modul je určen pro šestiválcové vzně-
tové motory s vysokým výkonem 220–330 kW 
pro vozidla pro dálkovou nákladní dopravu. 
Vysoce účinný a ekologicky přívětivý filtrační 
prvek nabízí snadnou údržbu a umožňuje bez-
dotykovou výměnu. Systém navzdory své kom-
paktní podobě nabízí řadu funkcí, např.: filtraci 
oleje, chlazení oleje, odstřeďování oleje pro 
prodloužení servisního intervalu (volitelně), 
obtokový ventil, vypouštěcí ventil, termosta-
ticky řízený obtokový ventil výměníku tepla, 
odlučovač olejové mlhy a snímač teploty.

Modul řízení kapalin pro platformu Medium 
Duty Engine Platform od Daimler Trucks 
(MDEG)
Dokonalé zvládnutí modulární konstrukce: díky 
výkonnosti systému přináší řešení společnosti 
Hengst pro řízení kapalin měřitelný přínos 
a  úsporu prostoru, váhy a nákladů. Systémy 
však poskytují mnohem více výhod: počet roz-
hraní je snížen a modul je funkčně zhuštěn 
s možností instalace dalších komponent. Dokla-
dem špičkového a úspěšného vývoje společ-
nosti Hengst je modul olejového chladiče pro 
motory MDEG od Daimler AG. Modul, který je 
uzpůsoben různým výkonnostním třídám 
motorů, se může chlubit extrémně vysokým 

počtem funkcí. Zahrnuje především hlavní ole-
jový filtr a centrifugu (volitelně), je ale vybaven 
také nádržkou na zpomalovač koroze.

Hengst: světový lídr filtrace
Společnost Hengst SE dodává výrobky, sys-
témy a koncepty pro všechny aspekty filtrace 
a  řízení kapalin – od vývoje po špičkovou 
výrobu. Společnost je partnerem vývoje a OEM 
dodavatelem pro mezinárodní automobilový 
a  motorový průmysl. Nejmodernější filtrační 
koncepty od společnosti Hengst nacházejí 
široké uplatnění i v mnoha dalších každoden-
ních i ne zcela běžných způsobech použití. 
Zemědělský sektor, námořnictvo, i výrobci čis-
ticích zařízení a elektrického nářadí pro osobní 
i  pracovní použití. Ti všichni se spoléhají na 
řešení společnosti Hengst ušitá na míru. Filt-
rační systémy společnosti Hengst je možné 
najít ve stále rostoucím počtu zařízení – od 
domácích vysavačů po profesionální elektrické 
nářadí a moderní roboty. Zákazníci po celém 
světě si považují vysoké odbornosti, značkové 
kvality, služeb a orientace společnosti Hengst 
na zákazníka.

Nezávislý trh s náhradními díly: Kvalita ori-
ginálních dílů a špičkové služby

Společnost Hengst je po celém světě považo-
vána za uznávaného specialistu na příslušen-
ství. Společnost pro globální trh vyrábí 
náhradní díly, které splňují stejně přísné poža-
davky na kvalitu jako originální díly společ-
nosti. Společnost Hengst se vyznačuje špičko-
vými výrobky a službami, které nemají 
konkurenci. Díky vysoké dostupnosti výrobků 
a  osobním konzultacím dokáže společnost 
Hengst vždy dodat přesně to, co maloobchodní 
partneři potřebují, a to rychle a spolehlivě. Spo-
lečnost na nezávislý trh s náhradními díly (IAM) 
dodává širokou řadu filtrů pro všechny běžné 
typy motorů. Produktová řada zahrnuje celkem 
2 600 filtračních výrobků pro osobní a užitkové 
vozy, zemědělskou a stavební techniku i pro 
námořnictvo. Olejové filtry, palivové filtry, 
vzduchové filtry, kabinové vzduchové filtry a na 
míru vyrobené speciální filtry od filtrů hydrau-
lického oleje po filtrovací centrifugy. Prodejci 
po celém světě si považují vysoké odbornosti, 
značkové kvality, služeb a orientace společnosti 
Hengst na zákazníka. 



EXKLUZIVNĚ PRO EVROPSKÝ TRH

Objednací kód: LA X-431-PRO4

Objednací kód: 
LA PRO-PRINTER

WIFI tiskárna

X431 Euro Pro4, je nové high-end inteligentní řešení 
pro diagnostiku vozu vyvinuto týmem LAUNCH, 
exkluzivne pro evropský trh.*

Volitelné příslušenství 
pro X431 PRO 3 a PRO 4

EUROPRO 4

NOVÝ PRODUKT
PRO ROK 2018

P R E M I U M  Q U A L I T Y

Na sortiment XT MAX
poskytujeme standardně 
3-letou záruku!



Do ankety bude nominováno 15 autoservisů. Prostřednictvím 
ankety se snažíme propagovat a zdokonalovat naši autoservisní 
síť partnerů ELIT. O nominaci budou rozhodovat regionální 
ředitelé společně s prodejním týmem.
Hodnotit se bude především vzhled provozovny, zařazení 
autoservisu ve fleetu, vybavení, průměr obratu v roce 2018, 
ale také faktury uhrazené ve splatnosti.

Rozhodovat o vítězi bude tým odborníků servisní koncepce 
firmy ELIT. 

Vítězný autoservis ankety Partner ELIT roku 2018 v ČR bude 
prezentován v prvním vydání ELIT magazínu 2019. Obdrží 
certifikát a věcnou cenu v podobě skleněné trofeje, symbolu 
servisní sítě, a tím je TOTEM.

Těšíme se na každého nominovaného partnera.

KDO BUDE NEJLEPŠÍ 
PARTNER ELIT ROKU 2018?
V letošním roce jsme se rozhodli vytvořit první ročník ankety PARTNER ELIT, a to PART-
NER ELIT roku 2018. Vybírat budeme z bezmála 300 autoservisů v České republice.

AUTOSERVIS LUKAS AUTO
Ve třetím vydání letošního ELIT magazínu jsme se vydali k panu Urbánkovi na Vyso-
činu. Svůj autoservis zde provozuje již řádku let a nasbíral za tu dobu řadu odborných 
znalostí a zkušeností. Protože pro pořádnou práci nestačí jen naučené vědomosti, ale 
na něco si musíte prostě přijít sami. 

OBCHODNÍ NÁZEV: LUKAS AUTO s.r.o.  
JMÉNO MAJITELE: Lukáš Urbánek
ADRESA: Červená Hospoda 160, 675 22 Stařeč
TELEFON: +420 774 823 679
E-MAIL: lukas.auto@seznam.cz
SPECIALIZACE NA ZNAČKU: VW GROUP
POČET SERVISNÍCH STÁNÍ: 5
POČET MECHANIKŮ: 4
OTEVÍRACÍ DOBA: po–pá 8.00–17.00
ČLENSTVÍ V KONCEPCI PARTNER ELIT: od r. 2016

Pan Urbánek založil autoservis v roce 2004 
a  již na samotném začátku se vydal přede-

vším směrem oprav autoelektroniky a elektro-
techniky. Postupem času vypracoval společně se 
svým týmem autoservis uznávaný a konkuren-
ceschopný v celém regionu Vysočiny. Do servisní 
sítě PARTNER ELIT se autoservis zapojil v roce 
2016 a o rok později navázal další spolupráci 
s možností servisu a údržby vozových parků spo-
lečností Business Lease, Lease Plan a ALD Auto-
motive, kde v letošním roce eviduje již přes 200 
zakázek. Hlavním cílem je nabízet kvalitní 

a spolehlivý servis osobních vozidel všech zna-
ček a typů. Neustále rozšiřuje nejmodernější 
vybavení a zkvalitňuje služby a servis.
Jsme členem profesionální sítě autoservisů PART-
NER ELIT. Všechny servisy splňují požadavky na 
vybavení servisu, poskytované služby a zaměřují 
se na profesionalitu. Garantem sítě je firma ELIT, 
největší dodavatel náhradních dílů v ČR.
Zapojení do sítě PARTNER ELIT přináší panu Urbán-
kovi řadu výhod. Kromě již zmíněných výhod týka-
jících se zakázek jsou zde i další výhody v rámci 
servisní, vzdělávací i marketingové podpory. Díky 

zapojení do sítě PARTNER ELIT se výrazně zlepšila 
podoba autoservisu. Nyní autoservis okamžitě 
zaujme nové zákazníky a již od pohledu servis 
vzbuzuje u zákazníků pocit kvality a dobře odve-
dené práce.
Autoservis LUKAS AUTO je členem profesionální 
sítě autoservisů PARTNER ELIT. Všechny servisy 
splňují požadavky na vybavení servisu, poskyto-
vané služby a zaměřují se na profesionalitu. 
Garantem sítě je firma ELIT, dodavatel náhrad-
ních dílů pro motocykly, osobní vozy a nákladní 
vozy. 

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
• AUTOSERVIS SE SPECIALIZACÍ NA VOZIDLA VW 

GROUP, AVŠAK ANI JINÉ ZNAČKY NÁM NEJSOU 
CIZÍ,

• 3D GEOMETRII, 
• PNEUSERVIS PŘEDEVŠÍM JAKO SLUŽBU NAŠIM 

STÁLÝM KLIENTŮM,
• AUTOELEKTROSERVIS SPOLU S PROFESIONÁLNÍ 

DIAGNOSTIKOU TÉMĚŘ VŠECH ZNAČEK,
• ÚDRŽBU A SERVIS KLIMATIZACÍ R134A 

I HFO-1234-YF,
• MONTÁŽE A SERVIS NEZÁVISLÝCH TOPENÍ OSOB-

NÍCH I NÁKLADNÍCH VOZIDEL,
• KALIBRACI A NASTAVENÍ AKTIVNÍCH ASIS-

TENČNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ ZAŘÍZENÍ HELLA 
GUTMANN, 

• CHIPTUNING A ÚPRAVU SOFTWARU ŘÍDICÍCH 
JEDNOTEK,

• PŘÍPRAVU A PROVEDENÍ TK + EMISÍ, 
• RUČNÍ MYTÍ A ČIŠTĚNÍ VOZIDEL, 
• CAR STYLING – INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY VOZIDEL, 

POLEPY KAROSERIÍ A AUTOSKEL,
• VÝROBU A KOPÍROVÁNÍ KLÍČŮ, 
• KVALITNÍ ZNAČKOVÉ AUTODÍLY,
• MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ NĚMECKÉ OLEJE LIQUI 

MOLY,  
• KOMPLEXNÍ ÚDRŽBU FIREMNÍCH VOZOVÝCH 

PARKŮ.

Záručním a pozáručním servisem v našem auto-
servisu neztrácíte díky blokové výjimce EU záruku 
poskytovanou výrobcem.
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PŘEMĚNA NAŠICH POBOČEK
Nejenom lidé mění časem svůj zevnějšek, ale i budovy musí dobře vypadat. Proto jsme 
se rozhodli, že pro vás předěláme pobočky v Pardubicích a Karlových Varech. Jsme velmi 
rádi, že nám v těchto regionech věnujete svoji přízeň a tyto pobočky už pro vás slouží 
tak dlouho. Proto si zasloužily novou, přívětivější podobu, která bude více odpovídat 
nárokům moderní doby. 

Pardubice:
Ti z vás, kteří znají naši pobočku v Pardubicích, 
sami museli zaregistrovat, jak se vše v okolí naší 
pobočky za dobu její existence proměnilo. 
Volná prostranství jsou nově zastavěná a nové 
firmy přibyly na obou stranách okolo naší 
pobočky. Naše zdejší pobočka však byla upro-
střed veškerého dění a vše beze změny sledo-
vala až doteď. Protože se snažíme, abychom 
vám poskytovali ty nejlepší služby z oboru, tak 
jsme se rozhodli vylepšit i tuto pobočku tak, 

aby vám lépe vyhovovala a rádi jste ji navštěvo-
vali. Náš prodejní tým zde je vám vždy připra-
ven ochotně pomoci a poradit. Věříme, že sou-
časná podoba pobočky se vám bude líbit 
a pravidelně se budeme na pobočce potkávat. 

Karlovy Vary:
Pobočka v Karlových Varech umístěná blízko 
Ohře v ulici Studentské je jednou z největších 
poboček v regionu. Díky vaší důvěře jsme se 
rozhodli, že zdejší pobočka si již zaslouží hezčí 

provedení, které bude více odpovídat moder-
ním standardům. Pobočka dostala novou jak 
vnější podobu, tak i vnitřní, a zejména uvnitř si 
můžete všimnout nejzásadnějších změn. Jsou 
jimi zejména jinak rozmístěná prodejní místa 
a  jednodušší design interiéru. Na pobočce 
máme 4 prodejní místa, takže i když vás dorazí 
více najednou, tak není problém vás rychle 
obsloužit a najít přesně ten díl, který potřebu-
jete. Naši zkušení prodejci vám zde vždy rádi 
pomohou a uvítají jakoukoliv vaši návštěvu. 

OTEVŘENÍ NOVÝCH POBOČEK
Protože naším cílem je zlepšovat služby vám, našim zákazníkům, tak jsme za posledních pár 
měsíců opět rozšířili naši prodejní síť, o pobočky v Teplicích a Boskovicích. Tato místa pro 
rozšíření naší prodejní sítě jsme vybírali zcela záměrně tak, abychom vám v daných lokalitách 
mohli nabídnout ještě kvalitnější a lepší servis než doposud. Díky otevření těchto poboček se 
můžete těšit na lepší závozy a dostupnější zboží přímo na pobočce ve vaší blízkosti. 

TEPLICE

BOSKOVICE

Pobočku v Teplicích jsme otevřeli ještě 
před prázdninami a nabízí vám opravdu 

velký sortiment produktů díky skladu o roz-
loze 750 m2. Na pobočce vás přivítají dva zku-
šení prodavači, kteří vám vždy rádi poradí 
a  pomůžou najít přesně ten díl, který potře-
bujete. Celkem je pro vás připraveno na 
pobočce 7 lidí, kteří zajišťují vše od objed-
návky přes expedici až po doručení přímo do 
vašeho servisu. Na rozvoz zboží jsou na 
pobočce vyčleněny až 3 vozy. Ale pokud se 
rozhodnete dorazit na pobočku osobně, tak si 
díky velkému parkovišti nemusíte vůbec dělat 
starosti s parkováním. Pokud pak potřebujete 
něco specifického, tak se můžete 
vždy obrátit na svého míst-
ního prodejního poradce.

Otevření pobočky v Boskovicích bylo 
naplánováno na konec prázdnin a to se 

nám také podařilo dodržet. Na pobočce jsou 
připraveni vám pomoci s výběrem náhrad-
ního dílu 2 prodejci a celkem 6 zaměstnanců 
pak má na starosti zajištění dodání dílů vždy 
tam, kam potřebujete. Díky 3 rozvozovým 
vozům se můžete těšit až na 3 závozy denně. 
Na skladu o rozloze 500 m2 pak pro vás máme 
připravené ty nejdůležitější a nejčastěji naku-
pované produkty, takže se nemusíte bát, že 
byste na některé náhradní díly čekali příliš 
dlouho. 

Teplice

Boskovice

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí–pátek  
8.00–18.00 hodin
Sobota  8.00–12.00 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí–pátek  8.00–18.00 hodin

Sobota  8.00–12.00 hodin

ADRESA POBOČKY:
Dubská 1635
415 01 Teplice

Adresa pobočky:
Mánesova 2266/1a

680 01 Boskovice
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QR PLATBA V ELEKTRONICKÉM 
KATALOGU ECAT!
Šetříme váš čas tím, že snižujeme vaše administrativní zatížení. 

V eCatu máte nyní nově možnost za své nákupy platit pomocí QR platby. Platba funguje zcela jed-
noduše a po načtení čárového kódu pomocí mobilní aplikace se vám ihned předvyplní platební 
příkaz a stačí ho jen potvrdit. Nemusíte tak složitě vyplňovat platební údaje v internetovém 
bankovnictví. 

Tuto novou funkcionalitu najdete na faktuře. Postup je následující:

Odkaz pro zobrazení QR kódu naleznete zcela na konci faktury. Po kliknutí na odkaz se vám 
otevře shrnutí informací o platbě a QR kód, který si následně již můžete načíst vaší mobilní 
aplikací. 
V Elitu věříme, že vám tato nová možnost platby sníží časovou náročnost, kterou musíte věnovat 
platbám, a můžete se tak věnovat tomu, co je pro vás opravdu důležité. 

Moje konto QR platbaFaktury Konkrétní faktura

ROADSHOW POKRAČUJE I NA PODZIM!
Již na jaře jste měli možnost zúčastnit se naší Roadshow po celé České republice. Protože 
návštěvnost byla hojná, tak bychom vám rádi tuto možnost umožnili i na podzim, a tak se 
opět vydáváme na cestu k vám. 

Oproti našim cestám z jara letošního 
roku se nyní změnila většina zastávek. 

Najdete nás nyní například v Chomutově, 
Opavě nebo Strakonicích. Kromě změn vět-
šiny našich zastávek se můžete těšit i na 
produktové novinky. Máme pro vás dvě 
zásadní novinky, na které se můžete zajít 
podívat. 
První novinkou, která je i hlavním obsahem 
tohoto čísla ELIT magazínu, je nový sorti-
ment v nabídce Elitu, kterým jsou barvy, laky 
a celkově kompletní vybavení lakoven. Na 
Roadshow budete mít k dispozici specialisty 
v oboru, kteří vám představí naši kompletní 
nabídku, vše ukážou a případně s vámi 
vyzkouší i některé brusky a brusné kotouče. 

Sami pak budete moci posoudit, jak se vám 
s nimi pracuje, a na místě si je můžete obra-
tem objednat za výhodné roadshow ceny. 
Jako druhá novinka je systém ADAS, který je 
nutný ke kalibraci asistenčních systémů veš-
kerých nových vozidel. Pokaždé, když 
budete vyměňovat díly vozidla, např. po 
havárii, bude nutné pomocí tohoto systému 
provést kalibraci asistenčních senzorů. Bez 
této kalibrace v budoucnu již nebudou pojiš-
ťovny proplácet opravu. Kdybyste senzory 
takto nezkalibrovali, tak je pravděpodobné, 
že bude určitá výchylka u senzorů, což 
následně může způsobit špatné fungování 
pokročilých funkcí vozidla, jako například 
automatické parkování, systém jízdy 

v pruzích nebo automatické zastavení v pří-
padě náhlého vstupu chodce do silnice. 
Nezkalibrování tak může vést k tomu, že vůz 
nezastaví při vstupu chodce do silnice nebo 
neudrží auto v pruzích. Kompletní vysvětlení 
systému včetně ukázky nastavování vám 
předvede náš tým specialistů přímo na 
Roadshow. Jedná se opravdu o ojedinělou 
možnost, kdy můžete tento systém vidět 
skutečně v praxi a osahat si ho. 
Kromě těchto dvou zásadních novinek, které 
na vás čekají na podzimní části letošní Road-
show, se můžete dále těšit i na celou řadu 
menšího ručního nářadí a například i stroje 
pro pneuservis. Těšíme se na viděnou na 
jedné ze zastávek. 
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Frýdek-Místek
25. 9.

Olomouc
27. 9.

Brno
2. 10.

Třebíč
4. 10.

Hradec Králové
3. 10.

Mladá Boleslav
9. 10.

Praha
16. 10. | 30. 10.

Plzeň
23. 10.

Strakonice
1. 11.

Česká Lípa
11. 10.

Chomutov
17. 10.

Teplice
25. 10.

Cheb
18. 10.

Opava 26. 9.

Ukázka nového sortimentu 
BAREV A LAKŮ!



TIPY A TRIKY V ECATU 4
Již více než rok můžete používat pokročilou verzi našeho elektronického katalogu eCat 
4. V poslední době však tento katalog prošel výrazným zlepšením výkonnosti a dostal 
hned několik nových funkcí a vychytávek. V tomto článku bychom vám rádi některé tyto 
funkce ukázali. 

1.  Vyhledávání podle VIN čísla
•  Stačí zadat přesné VIN číslo přímo do vyhle-

dávacího pole vlevo nahoře a vybrat typ 
vyhledávání. 

2.  Změna nastavení zobrazené ceny
• Ve vašem nastavení si můžete vybrat, jaká cena 

se vám bude zobrazovat jako primární a jaká po 
najetí myší. Můžete si tak zvolit MOC nebo VOC 
ceny. 

3.  Výběr vozidla přímo z homepage
•  Přímo z homepage si můžete vyhledat vozidlo, 

aniž byste museli proklikávat přes specifikace 
vozů. Stačí zadat pomocí zkratek definici vozi-
dla a strom dílů se vám ihned otevře. Pozor, je 
nutné dělat mezery mezi jednotlivými iden-
tifikačními znaky. Například: OCT RV2006 1.9 
66 ALH = Škoda Octavia, 1.9 obsah, rok výroby 
2006, 66 kW, kód motoru ALH. 

4.  Vyhledávání dílů ve stromu dílů
•  Výrazně vám může zkrátit čas, pokud si díl 

vyhledáte ve stromu vozidla. Do pole pro vyhle-
dávání (najdete ho v levém sloupci pod zálož-
kou Katalog) zadejte například brzdy a vyje-
dou vám pouze ty části stromu produktů, kde 
se vyskytují brzdy.

5.  Kopírování čísla dílu
•  Pokud si potřebujete zkopírovat číslo dílu, tak 

není nutné ho celé označovat, ale stačí kliknout 
na ikonku hned vedle čísla dílu.

6.  Dostupnost u výrobce
•  Ve výpisu produktů si po kliknutí na ikonku 

továrny můžete zobrazit, jak je díl momen-
tálně dostupný přímo u výrobce a kdy bude 
dostupný pro vás. 

•  U tohoto dotazu mějte trpělivost, protože náš 
katalog se doptává databáze přímo u výrobce, 
tak může chvíli trvat, než se vám otevře infor-
mace od výrobce. 

7. Objednání zboží dopředu
•  Pokud objednáváte některý specifický díl, který 

není příliš častý, tak si ho můžete objednat již 
dopředu. V košíku si u dílu vyberete v kalen-
dáři (zobrazí se po kliknutí na ikonku kalendáře 
zcela vpravo) termín, kdy vám má díl dorazit, 
a díl pro vás zarezervujeme. Nehrozí vám pak 
to, že vám díl někdo sebere těsně před vámi. 

Veškeré informace včetně obrázkových návodů 
naleznete také v našem manuálu k eCatu 4, který 
naleznete v patičce jakékoliv stránky v eCatu. 

POKRAČUJÍ ZMĚNY PODOBY PRODUKTŮ 
ZNAČKY XT
Jak jsme vás již informovali ve druhém čísle letošního ELIT magazínu, postupně dochází 
ke změnám podoby loga XT, a tedy i etiket produktů XT. Tyto změny se projevují postupně 
a jedná se čistě o vizuální změnu u produktů. Jejich kvalita zůstává minimálně zacho-
vána a nezřídka se i zlepšuje. 

P R E M I U M  Q U A L I T Y

Zásadní informace je, že XT má nyní dvě verze:

XT = standardní kvalita
XT MAX = prémiová kvalita 

Díky tomuto rozdělení snadno rozlišíte prémio-
vou kvalitu od standardní kvality. 

V případě, že si budete objednávat prémiový 
produkt řady XT, už vám může dorazit produkt, 
který je opatřen logem XT MAX. Logo XT MAX 
zcela nahrazuje původní podobu XT PREMIUM. 
S touto změnou se již nyní můžete setkat napří-
klad u našich XT baterií. 

Toto rozlišení je pak výrazně patrné i u vybavení 
servisů, kde produkty nově označené logem XT 
MAX mají navíc tříletou záruku! Jedná se o pro-
dukty v prémiové kvalitě, ale přitom si je 
můžete pořídit za rozumnou cenu. Je to ideální 
varianta pro většinu servisů. 

V současné chvíli se řeší změna podoby u XT 
olejů, kde největší rozdíl doznají zejména menší 
balení (1l a 5l). Současně se změnou etikety 
totiž dojde i ke změně kanystru, a tak se může 
stát, že již dostanete XT olej v jiném kanystru 
a  s  novou podobou etikety. Stále ale platí, že 
kvalita produktů zůstává zachována. 

Totéž se týká i některých produktů z kategorie 
užitkové chemie, kde již brzy budete moci nara-
zit na novou podobu. 

Změny dalších produktových řad XT a XT MAX 
stále probíhají, a tak se můžete setkat jak se sta-
rou podobou log, tak s jejich novou podobou. 
Na samotné kvalitě produktů se to ovšem nijak 
neprojevuje a zůstane pouze u změn designo-
vých. Kvalita výrobků zůstane zachována. Navíc 
v kategorii XT MAX můžeme hovořit i o zvýšení 
kvality produktů. 
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Barum Czech Rally Zlín nejenže patří k české 
špičce, je to i jedna z nejhezčích, nejtěžších 

a nejoblíbenějších soutěží v Evropě. I proto se 
jede jako součást evropského šampionátu ERC, 
a tak rychlostní zkoušky v okolí Zlína každo-
ročně lákají řady zahraničních posádek včetně 
jezdců patřících do naprosté špičky. Na letošní, 
48. ročník tak našel cestu třeba pilot továrního 
týmu mistrovství světa WRC Španěl Dani Sordo. 
Ten zde ale startoval ve voze třídy R5, tedy 
s technikou srovnatelnou s konkurencí.
Speciály třídy R5 mají stejně jako vozy kategorie 
WRC poháněna všechna kola a přeplňovaný 
benzinový čtyřválec o objemu 1,6 litru. Použí-
vají ale jiný restriktor (omezuje přísun vzduchu) 
a mají povolené menší množství úprav. Přesto 
těmto vozům nechybí špičkové brzdy nebo 

sekvenční řazení. Zatímco soudobá „wé-er-cé-
čka“ jsou určena pro tratě světového šampio-
nátu, vozidla kategorie R5 vznikla pro účely 
národních mistrovství, ale i evropského šampi-
onátu. Výkon jejich motorů se pohybuje okolo 
290 koní.
Avšak na tradiční barumku dorazila i celá ple-
jáda aut nejrůznějších dalších tříd. Četné 
zastoupení měla opět třída 6, do níž patří 
cenově dostupnější speciály specifikace R2, 
tedy vozy s pohonem předních kol, sekvenční 
převodovkou a atmosférickým motorem 
o objemu 1,6 litru a výkonu okolo 185 koní. Tyto 
automobily představují ideální sportovní 
nářadí jak pro mladší jezdce, tak pro zkušené 
závodníky, kteří nemohou či nechtějí investo-
vat do velice drahých speciálů kategorie R5. 

Skvělou podívanou ale zaručily také továrně 
postavené zadokolky v podání vozů Fiat 124 
Abarth RGT nebo velice rychlé historické vozy 
startující v rámci přidružené Star Rally.
Velice náročné tratě rychlostních zkoušek 
v okolí Zlína ale znamenají i velkou „úmrtnost“ 
techniky i velký počet jezdeckých chyb. Pro 
mnohé účastníky je tak výhrou už spatření cíle. 
Nakonec i samotná účast na Barum rally je 
velice prestižní záležitostí. Pro místní pak tato 
tradiční soutěž znamená nejen zviditelnění 
regionu, ale i velký ekonomický přínos, neboť 
na Barum Czech Rally Zlín přijíždějí fanoušci 
rychlých kol nejen z ČR, ale i z celé Evropy 
a někdy i z větších dálek. Účast okolo 250 000 
diváků je zde tradicí. Ještě si myslíte, že je u nás 
nejpopulárnější sport nějaký… no jak se tomu 

Letošní barumka přinesla opravdu napínavý boj o celkové prvenství. Dlouho to vypa-
dalo, že první tři místa budou brát zahraniční posádky. Mohutný finiš tovární škodovky 
ale všem doslova vytřel zrak. Dramata provázela ale i populární třídu 6, určenou pro 
vozy s jednou poháněnou nápravou. Konkurence zde byla tradičně veliká.

říká… fotbal? Takovou diváckou kulisu sem 
jezdí obdivovat i lidé ze zahraničních továrních 
týmů. Například zástupci Peugeot Sportu již 
před časem přiznali, že nám naše české nadšení 
pro motoristický sport závidí. Ano, Barum 
Czech Rally Zlín je naším top podnikem v oblasti 
motoristických soutěží, ale i na jiné rallye chodí 
tisíce diváků. Češi zkrátka milují rallye.

Pro milovníky dob minulých
Součástí barumky je Star Rally, určená pro his-
torické automobily. K těm patří i vozy spadající 
spíše do skupiny youngtimerů a přesně takový 
letos Star Rally vyhrál. Diváci tyto střely na 
kolech doslova zbožňují, protože bez elektro-
niky přinášejí skutečně čisté nadšení. Pro jezdce 
je jejich ovládání často mnohem náročnější 
a  diváky zpravidla uchvacuje nepopsatelná 
zvuková kulisa, již vytvářejí jejich emisními 
limity neomezované výkonné motory.
Pro prvenství si letos dojel automobil, který byl 
kdysi výchozím vozem pro vůbec první speciál 
třídy WRC. Ano, tušíte správně, vyhrál Ford 
Escort RS Coswort, tedy speciál s pohonem 

všech kol, který po tratích vodila posádka Vlas-
timil Neumann – Otto Slezák. Zpočátku ale 
vedla sourozenecká dvojice Tomáš Enge – Lucie 
Engová se speciálem Škoda 130LR. Tomáš si 
letos odskočil z okruhů už podruhé a tentokrát 
z toho bylo pěkné druhé místo. Na třetí příčku 
dosáhla dvojice Jan Krajča – Martin Hejral, 
jedoucí taktéž se Škodou 130LR.

Rychlé dvoukolky baví diváky
Velkému zájmu fanoušků se již tradičně těší nej-
rychlejší vozy s pohonem pouze předních kol, 
patřící do velice silně obsazené třídy 6. Souboje 
jezdců jsou zde často velice těsné a přinášejí 
řadu dramatických momentů. Jasnou převahu 
zde mají špičkové Peugeoty 208 R2, kterým 
konkurují především Opely Adam R2. Na 
otázku, který z těchto vozů je lepší, se hledá 
odpověď na každé rallye.
Na Barum Czech Rally Zlín 2018 byl v rámci třídy 
6 nejrychlejší Märtinš Sesks, lotyšský závodník 
z německého ADAC Opel Rallye Junior Teamu. 
Jeho závodnímu tempu nestačil ani rychlostí 
proslulý Rakušan Simon Wagner s Peugeotem 

208 R2, kterého naši fanoušci dobře znají z loň-
ského působení v národním poháru Peugeot 
Rally Cup. Wagner pro letošek vyměnil české 
tratě za evropské, kde startuje pod hlavičkou 
francouzského, továrně podporovaného týmu 
Saintéloc Junior Team – je tedy vidět, že svými 
loňskými výkony položil základ zajímavé 
závodní kariéře. První dvě příčky tak patřily 
továrně řízeným týmům a stejně tomu bylo 
i  v  případě třetího místa, na němž dojel Švéd 
Tom Kristensson, sedící v dalším Opelu Adam 
R2.

Značkové poháry jsou ozdobou rallye
V rámci barumky se jely také značkové poháry, 
které obohacují naši rallyovou scénu už nějaký 
ten pátek. Dramatické souboje a skutečné 
porovnání schopností jezdců zde zaručuje 
shodná technika. Díky tomu nepřijde zkrátka 
ani oko diváka. Pohárový závod Opel Adam 
Cupu v rámci Barum rally 2018 vyhrála posádka 
Martin Vopatřil – Karel Voltner s Opelem Adam 
Cup. Tento vůz je na rozdíl od špičkových 
„er-dvojek“ vybaven znatelně slabším motorem 
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BARUM RALLY 2018 VE ZNAMENÍ 
DRAMATICKÝCH BOJŮ



1. Desítky tisíc fanoušků na barumce vždy vytvoří jedinečnou atmosféru  2. Ceremoniál vyhlašování 
vítězů se neobejde bez šampaňského  3. Vítězná posádka s tovární Škodou Fabia R5 zdraví diváky 
z cílové rampy  4. Rallye a krásné ženy, to vždy patřilo k sobě. Na své si tam přijdou i ti, co nechtějí koukat 
„jen“ na rychlá auta  5. Pohled do interiéru závodního Peugeotu 208 R2  6. Peugeoty 208 R2 účastnící se 
značkového poháru, představují jednu z nejzajímavějších cest za volant rallyového speciálu  7. Barum 
Czech Rally Zlín byla jako každý rok jednou ze soutěží evropského šampionátu, a tak přivedla na tratě 
v okolí Zlína celou evropskou špičku.

1

2

3

4

75 6

V celkovém pořadí Peugeot Rally Cupu CZ zví-
tězili Jan Talaš se spolujezdcem Zbyňkem Pil-
sem, druhé místo získala dvojice René Dohnal – 
Roman Švec a třetí příčka patří posádce Tomáš 
Knápek – Ivan Horák. „Musím říci, že jsem se ze 
začátku barumky docela trápil. Nešlo mi to na 
mokru a kluci jeli velmi rychle. Patří jim za to 
velký respekt a obdiv. Naštěstí jsme se vyhnuli 
defektům a chybám, takže první místo v cíli 
byla souhra dobrých okolností. A pochopitelně 
jsem nadšený z celkového prvního místa v Peu-
geot Rally Cupu. Byla to moc pěkná sezóna, 
dobře připravená a pro nás jezdce i finančně 
zajímavá. Doufám, že nás bude v příštím roč-
níku víc,“ řekl vítěz seriálu Peugeot Rally Cup CZ 
2018, Jan Talaš.
Letošní rok proběhl druhý ročník Peugeot Rally 
Cupu CZ a startovalo v něm sedm posádek. 
Snahou pořadatelů pro příští rok je, aby jejich 
počet narostl alespoň na deset. Díky atraktiv-
ním finančním odměnám za umístění a popula-
ritě rallye v České republice se to může podařit. 
Navíc i technika je lákavá a lze si ji jak koupit, tak 
půjčit, což může být pro některé jezdce přijatel-
nější řešení.

Kopecký ohromil neskutečným výkonem
Zlatým hřebem letošní Barum Czech Rally 
Zlín byla bitva mezi špičkovými speciály 
třídy R5. Z počátku soutěže se totiž ujal 
vedení náš Jan Kopecký s tovární Škodou 
Fabia R5, který vyhrál se spolujezdcem Pav-
lem Dreslerem první dvě rychlostní zkoušky. 
Třetí RZ ale ovládl Rus Nikolay Gryazin s For-
dem Fiesta R5, zatímco Kopecký doplatil na 
pomalý defekt kola a dojel až patnáctý. Cel-
kového vedení se ujal skutečně velice rychlý 
Rus Alexey Lukyanuk a hned bylo jasné, že 
cesta českých barev za vítězstvím se značně 
komplikuje. V průběžném pořadí byl navíc 
na druhém místě jeho krajan Gryazin a třetí 
letošní hvězda barumky, tovární jezdec mis-
trovství světa Španěl Dani Sordo, který si 
odskočil z WRC, aby prověřil Hyundai i20 R5 
na našich tratích. Přestože k tomuto neexis-
tují podložené informace, pravděpodobně 
tak korejská značka sbírala data z přímého 
porovnání s konkurenční Škodou Fabia R5. 
Nakonec v minulosti už něco podobného 
neoficiálně provedl Citroën s vozem DS3 R5. 
Kopeckému po třetí RZ patřila čtvrtá příčka 

s výkonem jen přes 140 koní a sekvenční převo-
dovkou. Jeho výhodou je ještě větší cenová 
dostupnost, ze zatáček ale odjíždí o poznání 
hůře než speciály třídy R2. Druhý pohárový 
Opel Adam dovedl do cíle David Štefan a třetí 
Martin Baďura. Diváci se ale těšili zejména na 
klání pohárových peugeotů specifikace R2, pro 
něž byla barumka poslední soutěží sezony, 
a  tedy i poslední příležitostí zabojovat jak 
o body, tak o finanční odměny. Ty posádky Peu-
geot Rally Cupu CZ dostávají jak za umístění 
v každé soutěži, tak po ukončení sezony za cel-
kové pořadí v rámci poháru. Peugeot Rally Cup 
se přitom jezdí i v dalších zemích Evropy a pro 
talentované jezdce může být odrazovým můst-
kem pro jejich další závodnickou kariéru.
Pohárové vítězství na tratích v okolí Zlína nako-
nec bral letošní celkový vítěz Peugeot Rally 
Cupu CZ Jan Talaš, jemuž četl rozpis Zbyněk 
Pils. Druhý byl v pohárové klasifikaci Tomáš 
Knápek se spolujezdcem Ivanem Horákem 
a třetí místo ukořistila posádka René Dohnal – 
Roman Švec. Tyto tři posádky tedy dosáhly 
nejen na body, ale i na finanční odměny za 
umístění v rámci pohárového závodu.

se ztrátou 17,8 sekundy na vedoucího jezdce, 
což je v motoristickém sportu opravdu 
hodně. Nicméně byly odjeté teprve tři rych-
lostní zkoušky z patnácti, rallye byla v pod-
statě na samém začátku. Kvůli technickým 
potížím Fiesty R5 odstoupil ve třetí RZ Vác-
lav Pech, který se taktéž těší mezi fanoušky 
velké popularitě.
To vše vedlo k velkým tahanicím o první 
místo – veškerá dosud zamýšlená taktika 
vzala za své a posádky dávaly vše do rych-
losti. To jim značně komplikovalo nevyzpy-
tatelné počasí. Dešťové přeháňky značně 
komplikovaly správný výběr pneumatik 
a  špatná volba ihned znamenala citelnou 
ztrátu. Následně dojel Kopecký třetí a právě 
na nevhodnou volbu pneumatik si naříkal, 
pak ale RZ vyhrál a propracoval se na prů-
běžné druhé místo za Lukyanuka. Jenže 
šestá rychlostní zkouška přinesla další pro-
blém v podobě velkého kamene, který svou 
Fabií R5 trefil a vzniklý defekt znamenal až 
devatenácté místo v dané rychlostní 
zkoušce. Tím se propadl na průběžnou třetí 
příčku za Gryazina, navíc mu na záda dýchal 

Sordo, nabírající na českých rozbitých tra-
tích stále větší jistotu a z toho plynoucí 
rychlost.
Sedmou RZ ovládl Lukyanuk se svým For-
dem Fiesta R5, osmičku a devítku zase 
Kopecký. Tím se opět ocitl na průběžném 
druhém místě. V desáté RZ havaroval Voj-
těch Štajf s Fabií R5 soukromého týmu. 
Letošní barumka tak pro něj skončila. 
Namále měl i Francouz Laurent Pellier s Peu-
geotem 208 T16 (speciál třídy R5), který 
vylétl mimo trať, dokázal se však vrátit zpět 
s  plně funkčním automobilem, a tak mohl 
v  náročné rallye dál bojovat. V průběžném 
pořadí ale opustil top 10, když klesl na dva-
nácté místo. Rychlostní zkoušku vyhrál Miro-
slav Jakeš se soukromou Škodou Fabia R5 
těsně před Sordem s Hyundaiem i20 R5, 
jehož rychlost stále rostla.
Cíl RZ11 viděl jako nejrychlejší Filip Mareš 
s další Škodou Fabia R5 připravovanou mimo 
tovární tým, ale dvanáctou rychlostní 
zkoušku už zase vyhrál Jan Kopecký za 
volantem tovární Fabie R5. Z průběžného 
druhého místa se na první dostal ale až po 

RZ13, kterou vyhrál a posunul se tak i před 
Lukyanuka, za nímž byl třetí Sordo.
Jak Kopecký ovládl i předposlední čtrnáctou rych-
lostní zkoušku, zatímco patnáctou dokázal vybo-
jovat Jakeš. Tovární posádka Kopecký–Dresler se 
tak neuvěřitelným výkonem dokázala dostat zpět 
do vedení barumky a náročnou soutěž ve voze 
Škoda Fabia R5 nakonec i vyhrát, přestože jí cestu 
za úspěchem komplikovaly defekty a velice rychlí 
soupeři. Kopecký tak Barum rally vyhrál počtvrté 
v řadě a celkem zde vybojoval už osm vítězství. 
Druhou příčku obsadil díky vynikajícímu výkonu 
Rus Alexey Lukyanuk s Fordem Fiesta R5 a třetí 
příčku zde při svém premiérovém startu bral zcela 
zaslouženě Španěl Dani Sordo za volantem speci-
álu Hyundai i20 R5.
Diváci opět viděli fantastické souboje o sekundy 
a  dramatické průjezdy rychlostních zkoušek 
v  podání skutečně rychlých jezdců. Zájem byl 
i  o  závodní techniku, což dokazovala návštěva 
mnoha diváků v servisní zóně, kde jsou jak soutěž-
ním speciálům, tak posádkám nejblíže. Letošní 
Barum Czech Rally Zlín se zkrátka opět vydařila 
a  i  nadále zůstává ozdobou nejen našeho, ale 
i evropského motoristického sportu. 
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„STOPĚTADVACÍTKA“ S ŘIDIČÁKEM NA 
AUTO
Již delší dobu mohou majitelé řidičáku skupiny B kromě osobního vozu řídit i skútr s motorem 
o objemu 125 kubíků. Řada z nich po „stopětadváce“ také zatoužila, ale jen hrstka z nich má 
rozumný přístup. Jaká pravidla pro ně platí a na co si dát pozor?

Skútr je skvělá věc, když ve městě profi-
tuje ze své mrštnosti a mimo ní posky-

tuje poměrně velký cestovní komfort. Navíc 
na rozdíl od motocyklů často disponuje vel-
kým zavazadelníkem. Mnoho skútrů má pod 
sedadlem prostor na dvě přilby a ještě menší 
odkládací schránku v přední části pod 
řídítky. Třeba takový Peugeot Satelis nabízí 
pod sedadlem prostor, který pojme dvě 
přilby a ještě zbude nějaké místo. To je ale 
velký cestovní skútr, který se vyrábí jak 
o  objemu 125 ccm, tak v silnějších verzích. 
Malé „padesátky“ či některé menší „stopěta-
dvacítky“ tolik přepravního prostoru nepo-
skytnou. V každém případě si ale zachová-
vají další jmenované přednosti.
Právě proto řada motoristů po skútru již 
zatoužila nebo zatouží. „Padesátka“, kterou 
bylo vždy možné řídit bez řidičáku na moto-
cykl, ale nemá dostatečný výkon, a to ani 
pokud projde tuningem. Proto pro řadu 
řidičů nebyla zrovna lákadlem. „Stopětadva-
cítka“ je ale jiná káva, i když to nemusí platit 
na každou a ani ta nejlepší se kvůli omezení 

výkonu na 11 kW nevyrovná silnějším 
kubaturám.

Co smím řídit s ŘP skupiny B
Řídit skútr s motorem o objemu 125 kubic-
kých centimetrů je možné na základě dopo-
ručení EU, které ale není nařízením, a proto 
je přijaly jen některé státy. Proto je například 
v  Německu na „stopětadvacítku“ řidičák na 
motorku nutný, zatímco u nás nebo na Slo-
vensku či v Polsku ne. Ale pozor, každá země 
toto doporučení implementovala po svém 
a  to, co platí pro domácí motoristy, ještě 
nemusí nutně platit pro cizince. Proto je 
třeba při plánování cesty do zahraničí dobře 
zjistit, jaká pravidla v dané zemi platí. Třeba 
na Slovensku můžete řídit odpovídající skútr 
o objemu 125 kubíků, jen pokud jste majite-
lem řidičského oprávnění na automobil více 
jak dva roky.
Doporučení EU, na jehož základě lze řídit 
„stopětadvacítku“, navíc má i další kritéria: 
vztahuje se totiž jen na stroje s automatic-
kým řazením, v tomto případě tedy 

variátorem, a s výkonem motoru maximálně 
11 kW. Existují i silnější „stopětadvacítky“, na 
ty ale už potřebujete vlastnit řidičské opráv-
nění na motocykl. Výkonové omezení je tro-
chu problém, protože v praxi k bezpečnosti 
nepřispívá. „Stopětadvacítka“ je totiž dosta-
tečně silný stroj (pokud se nebudeme bavit 
o čínských skútrech) na to, aby i do kopce 
dokázal uhánět přes 80 km/h, na rovince 
značkové stroje vyvinou i rychlost 120 km/h. 
Z toho plyne, že je možné jezdit i po dálnici, 
jenže s  motorem o výkonu 11 kW nastane 
problém, pokud ve stokilometrové rychlosti 
dojedete kamion. Nad stovkou je zrychlení 
už opravdu laxní a předjížděcí manévr tak 
vyžaduje velký prostor, což je na dvou-
proudé dálnici často problém. Se silnějším 
motorem by byl tento manévr citelně 
bezpečnější.
Výkonové omezení dokázalo obejít jen BMW 
se svým zcela novým elektroskútrem. Ten ve 
všech rychlostech dále zrychluje jako velká 
motorka (výhoda elektromotoru s velkým 
točivým momentem dostupným ve všech 

1. Čínské stopětadvacítky ani po úpravách nena-
bídnou takový výkon jako značkové stroje s motory 
o výkonu 11 kW  2. Honda Forza 125 představuje 
v tomto segmentu jeden z nejlepších skútrů na trhu  
3. Ke špičce se řadí také Suzuki Burgman 125 (na 
fotce), který stejně jako třeba Peugeot Satelis 125 
patří do rodiny maxi skútrů a lze jej sehnat i s moto-
rem o větším objemu – na takový skútr ale už potře-
bujete řidičák na motorku, zatímco na 
stopětadvacítku o maximálním výkonu 11 kW ne  
4. Honda PCX je zástupcem menších skútrů a jed-
ním z nejspolehlivějších na trhu  5. Yamaha NMAX 
je dalším z řady kvalitních značkových skútrů 
a svými rozměry se hodí do městských ulic.

1 2

3 4

5

otáčkách) a maximální rychlosti dosahuje 
těsně pod stotřicetikilometrovou hranicí. 
Jak je to možné? Paradoxní je, že výkon 
11  kW se při homologaci měří po určitou 
dobu. Inženýři z BMW proto vše spočítali tak, 
aby baterka elektroskútru BMW C Evolution 
došla dříve, než vyprší čas, po nějž se výkon 
měří. Pak se totiž naměřený výkon zprůmě-
ruje, čímž dojde k jeho papírovému snížení 
na 11 kW, a hned máme na světě stroj, který 
můžete řídit s  oprávněním na automobil, 
aniž by byl potřeba řidičák na motorku. 
Nevýhodou tohoto stroje je na skútr 
extrémní hmotnost (těžké akumulátory) 
275  kg, opravdu vysoká pořizovací cena, 
dojezd max. 100 km a malý kufr pod seda-
dlem. Elektroskútr navíc jede zcela neslyšně, 
což může být příčinou kolizních situací.

Jaký vybrat skútr?
Pokud si myslíte, že si vystačíte s „padesát-
kou“, koukněte na nějaká videa na YouTube. 
Třeba na to, kde pár cvoků krokem šplhá 
s  „padesátkama“ alpskou silnicí. Podobnou 
„rychlost“ totiž skútr o objemu 50 kubíků 
vyvine i v českých kopcích. Tuning sice situ-
aci o trochu vylepší, ale zvětšování objemu 
motoru rozhodně není ve shodě s homolo-
gací stroje a navíc „padesátku“ až tolik 
neposílí.
Proto je rozhodně rozumné přemýšlet 
výhradně o „stopětadvacítce“, a to ideálně 
o výkonu 11 kW. Čínské skútry mají všechny 
motor na jedno brdo a výkonem 6,5 kW díru 
do světa rozhodně nedělají. Rozšířený iden-
tický motor (prodává se ve skútrech nejrůz-
nějších značek) má výhodu ve velice levných 
náhradních dílech. Pokud se ale maximální 
rychlost stroje vyšplhá na hranici 90 km/h, 
budete mít tendenci bouchnout šampaňské. 
Na jízdu po dálnici tak můžete zapomenout, 
snad jen s výjimkou zcela rovných úseků. 
Každá jízda ale bude takovým menším bob-
říkem odvahy.
To stroj s výkonem motoru 11 kW jede zna-
telně lépe a překvapivě výraznou změnu 
u mnohých skútrů pocítíte, pokud jim místo 
Naturalu 95 dopřejete vysokooktanový ben-
zin. Třeba již zmiňovaný Peugeot Satelis 
s  ním pak i nad stokilometrovou rychlostí 
dále zrychluje celkem obstojně, a to má 
hmotnost 169 kilogramů.
Při výběru skútru je rozhodující, i kde se 
s  ním chcete pohybovat. Pro jízdu ve městě 
jsou šikovnější menší stroje, jejichž hmot-
nost může být přibližně 120 kg. Maxiskútry 
ideální i pro cesty na delší vzdálenosti nabí-
zejí při těchto jízdách velký komfort, ale ve 
městě naopak nejsou tak obratné jako roz-
měrově menší skútry. Hmotnost maxiskútrů, 
jak se těmto velkým „cesťákům“ říká, se 
navíc pohybuje okolo 170 kilogramů, a tak si 
při běžné jízdě řeknou přibližně o 3,5 litru 
benzinu, zatímco v maximálních otáčkách (u 
Peugeotu Satelis 125 je to 11 000 ot./min!), 
tedy třeba při jízdě po dálnici, je spotřeba 
cca 5 litrů, což není zrovna málo. Lehčí stroje 
jsou přirozeně úspornější, přitom s motorem 
o výkonu 11 kW nebudou v porovnání 

s  maxiskútry brzdou ani na dálnici. Vyšších 
rychlostí ale ani přes nižší hmotnost nedosa-
hují. Limitující je konstrukce motoru a slovo 
má vždy i aerodynamika.
Při pořizování staršího skútru pozor, aby 
nešlo o bouraný stroj. Rozhodně jeho kont-
rolu svěřte odbornému servisu a rovnou 
nechte vyměnit brzdovou kapalinu, olej, 
olejový i  vzduchový filtr a svíčku. Kontrolu 
potřebuje variátor i řetěz, který je dobré rov-
nou promazat. Velmi důležitý je stav pneu-
matik. Pokud budete pořizovat nové, 
vyhněte se levné stlačené tmě z Číny 
a  vsaďte na bezpečnost. V případě skútrů 
nemusí být vůbec drahá. Například velice 
kvalitní obutí Dunlop ScootSmart určené 
právě pro skútry vyjde jen o pár korun více 
než čínské pneumatiky nejisté kvality. Mějte 
na paměti, že dobré pneumatiky jsou pro 
bezpečnou jízdu zcela zásadní.

Jak zrychlit „stopětadvacítku“
Skútr s motorem o objemu 125 kubíků a vari-
átorem moc možností úprav nenabízí. Na 
některé stroje sice existují přestavbové kity 
motoru až na objem 180 kubíků, ale pak je 
situace podobná jako u „padesátek“ – podle 
zákona jde pak o stroj technicky nezpůsobilý 
pro provoz na pozemních komunikacích. 
Navíc sehnat takový přestavbový kit pro jiný 

než čínský skútr je většinou nemožné 
a  „číně“ nijak zvlášť nepomůže. Ani po pře-
stavbě totiž nemůže konkurovat strojům 
s motorem o výkonu 11 kW z výroby.
Pomoci si lze ale i legálně, a to použitím 
tuningového variátoru (zlepší především 
zrychlení – skútr se rozjíždí v nižších otáč-
kách) a kontrastních pružin. Vše lze dále 
vylepšit kvalitním laděným výfukem 
s homologací, ten ale přijde téměř na deset 
tisíc korun, zatímco variátor na necelé čtyři 
tisíce. Pokud budete jezdit i v chladnějším 
počasí, zapřemýšlejte také nad vyhřívanými 
gripy řídítek, které lze běžně dokoupit. Pro 
jízdu ve dvou či odposlech navigace se pak 
hodí bezdrátový komunikační set či hand-
sfree sluchátko.

Více místa pro delší cesty
Skútr má většinou solidní úložný prostor 
pod sedadlem, běžně označovaný jako kufr. 
Kromě tohoto zavazadelníku je běžná 
i  schránka v prostoru pod řídítky, nezřídka 
uzamykatelná (u lepších skútrů vybavená 
automobilovou zásuvkou pro napájení 
mobilu či navigace) a někdy doplněná dru-
hou, menší, bez uzamčení, aby byla pří-
stupná, i pokud běží motor. Část kufru zabe-
rou pomůcky proti odcizení, jako je řetěz se 
zámkem nebo zámek kotoučové brzdy (lze 
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a třeba na semaforu projedete kolonou 
a  zastavíte až před světly vpředu. Ve snaze 
natřít vám to při rozjezdu pak tupě nekou-
kají vpravo ani vlevo. Svůj boj přitom pro-
hrají nejpozději na dalších semaforech, 
a  i  kdyby ne, žádný orgán jim to stejně 
nezvětší. Další hrozbou je, že vás někdo pro-
stě přehlédne (proto řada skútristů, ale 
i motorkářů za dne jezdí se zapnutým dálko-
vým světlem), ať už při odbočování, nebo 

třeba při vjíždění na hlavní silnici. Jestli za 
volantem osobního vozu platí, že dobrý řidič 
předvídá, na skútru nebo motorce platí, že 
předvídavý řidič přežívá.
Proto je bezpodmínečně nutné mít dobrou 
výbavu. Vše samozřejmě začíná přilbou. 
Skútristi často používají otevřené typy, ty ale 
neposkytují ideální ochranu. Klasická inte-
grální přilba je lepší volbou, ale není tak 
komfortní. Ideální je tedy výklopná přilba, 
která kryje bradu, ale spodní část lze vyklo-
pit nahoru, což umožňuje třeba pohodlnou 

komunikaci s obsluhou čerpací stanice. Lepší 
přilby mají navíc i spouštěcí sluneční štít, 
takže není třeba pod přilbu cpát sluneční 
brýle, které nemusejí být v případě nehody 
úplně bezpečné. Velkou výhodou je také, 
pokud lze vnitřek přilby vyjmout a vyprat. 
I  tak se ale doporučuje používat pod přilbu 
kuklu, která stojí pár korun. Při výběru se 
vyvarujte neznámých značek a  zkontrolujte 
si možnost intuitivní obsluhy větracích 

otvorů. Přilba by vám měla perfektně sedět, 
žádná vůle není přípustná! Pak by neplnila 
svou ochrannou funkci. S výběrem může 
pomoci internet, zejména pak SHARP, tedy 
stránka, na níž se zveřejňují testy přileb, na 
poněkud neobvyklé adrese: sharp.dft.gov.
uk.
Přilba ale nestačí. Je třeba si uvědomit, že 
i  v  padesátikilometrové rychlosti vás asfalt 
doslova může svléknout z kůže, natož v rych-
lostech přes sto kilometrů za hodinu. Důle-
žitá je tedy bunda i kalhoty a samozřejmě 

pořídit s integrovaným alarmem reagujícím 
na pohyb), ale i bez nich skútrista může 
potřebovat více místa – zejména pokud jede 
někam dál nebo rovnou ve dvou. Řešení jsou 
v podstatě tři. Jedno představuje přídavný 
uzamykatelný kufr, který se montuje za 
sedadlo. Dalším je bag do prostoru tunelu, 
tedy mezi nohy řidiče skútru. Ten může mít 
i 25 litrů, takže bez potíží pojme přilbu a pár 
dalších věcí, nezřídka má kapsu s pláštěnkou 
pro ochranu před deštěm, běžně odepína-
telný popruh pro pohodlné nošení a existují 
i takové, co je výrobce z  vrchu vybavil kap-
sou s dotykovou fólií pro mobilní telefon se 
zapnutou navigací. Při jízdě v jednom lze 
tento bag připevnit i na místo spolujezdce, 
takže v jednom získáte hned 50 litrů pro-
storu navíc, když použijete bagy dva. Ten 
v tunelu, jak se prostoru mezi řídítky a seda-
dlem říká, ale trochu znepohodlní zejména 
sesedání ze skútru po delší jízdě, kdy musíte 
přehodit nohu jako na motorce. Bag připev-
něný na místě spolujezdce zase zamezí pří-
stupu do kufru pod sedadlem, na což je 
třeba myslet při balení věcí.
Co na sebe aneb asfalt je jak struhadlo
Všude na silnicích můžete vidět blázny jez-
dící v  šortkách a tričku s krátkým rukávem, 
případně svůj „dress code“ vylepší žabkami. 
Jeden jim v  tom letním vedru až závidí. 
Jenže tohle je fajn, jen dokud nespadnete 
nebo vás někdo nesundá. Mezi řidiči aut 
totiž existuje nemalé procento chudáků, kte-
rým bude vadit, když využijete výhod skútru 

Pří výběru skútru je rozhodující i kde se s ním chcete 
pohybovat. Pro jízdu ve městě jsou šikovnější menší 
stroje, jejichž hmotnost může být přibližně 120 kg. Maxi 
skútry ideální i pro cesty na delší vzdálenosti nabízejí při 
těchto jízdách velký komfort, ale ve městě naopak 
nejsou tak obratné, jako rozměrově menší skútry.

rukavice. V kůži bude skútrista vypadat jako 
blbec a stejně tak, pokud si vezme motocy-
klovou kombinézu. V látkovém oblečení 
s  integrovanými chrániči je to mnohem 
lepší. Při jízdách po městě pak mohou stačit 
kevlarové džíny se všitými chrániči kolen 
a  ideálně i boků. Na delší trasy jsou vhod-
nější motokalhoty s chrániči a dle provedení 
i s vyjímatelnou zateplovací vložkou. Mohou 
být vybaveny také nepromokavou vložkou, 
stejně jako motobunda, kterou lze pořídit 
taktéž s vyjímatelným zateplením. Ta by 
měla mít jak chrániče ramen a loktů, tak 
páteřák. Chránič páteře je rozhodně dobrá 
věc, a pokud není součástí bundy, dá se kou-
pit samostatně. Jako součást bundy je jeho 
používání ale nesrovnatelně komfortnější. 
Důležité je ohlídat si, aby mělo oblečení 
dostatek uzavíratelných větracích otvorů, 
které v létě velmi oceníte. Určitě si vyberte 
bundu s dostatkem reflexních ploch, pokud 
takovou nemáte, berte si na noc navíc 
reflexní vestu, ať jste na silnici dobře vidět.
Zapomenout nesmíme ani na rukavice. Zde 
se opět pro skútr nejvíce hodí látkové s chrá-
niči kloubů. Pro delší jízdy je výhodou, 
pokud mají změkčovací polštářky na dlaních 
v místech, kde držíte řídítka. A i zde dbejte 
na možnost odvětrání rukou. Rukavice s vět-
racími otvory jsou běžně na trhu. 
Na skútru úplně jinak než v autě
Pokud jste doposud na skútru či motocyklu 
nejezdili, budou první jízdy v podstatě začá-
tečnické. Nemyslete si, že když jezdíte řadu 

let v autě a někdy v nácti jste létali po vsi na 
Simsonu nebo Pionýru, že dnes budete 
v jedné stopě na silnici jako doma. Ani náho-
dou! Budete muset začínat pomalu téměř od 
nuly i se začátečnickými chybami, téměř 
stejně jako ti, co dříve nejezdili vůbec.
Skútr má oproti motocyklu tu výhodu, že si 
můžete opřít nohy dopředu pod řídítka. To 
lze jen doporučit. Nejen kvůli pohodlí, ale 
také pro možnost zapřít se nohama v pří-
padě razantního brzdění. Uvědomte si, že 
brzdění v zatáčce vede k napřimování 
skútru, a tedy k nedotáčivosti, protože neu-
držíte potřebný náklon. Důležité tedy je volit 
vhodnou nájezdovou rychlost a to bude 
zpočátku citelný problém. Jezděte tedy 
raději pomaleji a postupně získávejte jistotu. 
Náklonů se nebojte. V krajní situaci je stop-
kou až zvuk brousícího se stojánku o asfal-
tový povrch vozovky. Zejména při vyhýba-
cích manévrech pomůže, když na řídítka 
zatlačíte tak, aby se stroj více naklonil – tedy 
jednou rukou nahoru a druhou dolů.
Pozor také na brzdění. Výhodu mají ti, co 
vlastní skútr s duální brzdou, kdy jsou jak 
přední, tak zadní brzda ovládány jednou 
páčkou. Rozhodně velké plus zejména pro 
začátečníky představuje ABS, kterým je 
u některých skútrů vybavena přední brzda – 
ta zde odvádí většinu práce. Pozor ale na 
zadní brzdu, kde zablokování kola a následný 
smyk stále hrozí, a to i v případě používání 
duální brzdy. Na rozdíl od kola najdete páčku 
pro ovládání přední brzdy vpravo a zadní 

vlevo. Správné brzdění by mělo být asi ze 
70 % přední brzdou a z 30 % zadní.
Koukejte vždy dopředu, nikdy hned před 
sebe. Důležité je mít přehled o situaci dále 
před sebou a otáčet hlavu tam, kam chci jet. 
Podvědomě totiž funguje, že jedu tam, kam 
koukám – to ostatně platí i v autě a zejména 
závodní jezdci toto základní pravidlo dobře 
znají. Osvojit by si ho však měl každý.
Nejezděte při kraji silnice. Pamatujte, že tla-
ková vlna, třeba pokud předjíždí náklaďák, 
vás může trochu rozhodit a navíc je třeba mít 
prostor pro případné uhýbání – vymetení 
velké díry může mít na skútru zlé následky. 
Navíc někteří „dobráci“ za volanty budou 
vaši případnou jízdu při kraji chápat jako 
výzvu, aby se nacpali vedle vás, a to je pak už 
opravdu o život. Myslete na to, že na skútru 
nikdy nedokážete brzdit tak rychle jako 
auto, takže mějte před sebou vždy dostatek 
místa a  sledujte, po jaké silnici jedete, zda 
má třeba prostor za krajnicí, kam by šlo pří-
padně uhnout – jen pozor, aby důvodem 
k brzdění nebyl třeba odstavený automobil.
První cesty absolvujte spíše v nižších rych-
lostech a s přicházejícími zkušenostmi 
pomalu zrychlujte – křížků u silnic je už tak 
dost. Věřte, že i rozumnému člověku při prv-
ních vyjížďkách zůstane rozum stát nad tím, 
jaké školácké chyby je schopný vyrobit. 
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SPRÁVNÁ 
VOLBA

Dvouhmotové setrvačníky LuK jsou na míru přizpůsobeny každému typu vozidla. 
Neoriginální setrvačníky nejsou schopny splnit tyto individuální požadavky. Jejich 
použití proto přináší zvýšená rizika. Od zvýšeného opotřebení ložisek motoru, přes 
poškození převodovky, až po zlomení klikové hřídele. Používejte originální 
dvouhmotové setrvačníky LuK.

Další informace naleznete zde:
www.schaeffler.cz/aftermarket
www.repxpert.cz

Neriskujte! 
Použijte dvouhmotový setrvačník LuK.
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Frýdek-Místek
25. 9.

Olomouc
27. 9.

Brno
2. 10.

Třebíč
4. 10.

Hradec Králové
3. 10.

Mladá Boleslav
9. 10.

Praha
16. 10. | 30. 10.

Plzeň
23. 10.

Strakonice
1. 11.

Česká Lípa
11. 10.

Chomutov
17. 10.

Teplice
25. 10.

Cheb
18. 10.

Opava 26. 9.
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ROADSHOW SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI S:

Ukázka nového sortimentu 
BAREV A LAKŮ!
Na místě vás dále čeká:
• Kompletní sortiment pro lakovny
•  Systém ADAS nutný ke kalibraci asistenčních systémů
• Ukázka strojů pro pneuservisy
• Nejmodernější diagnostiky
•  Osobní vyzkoušení celé řady dalšího menšího nářadí

A nesmí samozřejmě chybět chutné 
občerstvení a pivo!
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