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OPRAVA
U VÝROBCŮ VOZIDEL

Při montáži ložisek tohoto 
typu je nutné dodržet základ-
ní zásadu – lisovat ložisko 
do těhlice za vnější kroužek 
ložiska a současně lisovat 
pojistný kroužek v ose lo-
žiska tak, aby rovnoměrně 
zapadnul do drážky v těhlici. 
Pro správné provedení výmě-
ny ložiska kola je proto nevy-
hnutelné použití speciálního 
přípravku FAG.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVEK                                              

FAG – OE kvalita pro automobilový
průmysl a aftermarket 

FAG Wheel Set – pro správnou výměnu 
ložisek kol

FAG OPRAVÁRENSKÁ ŘEŠENÍ
pro lehká užitková vozidla
Současný trend v nabídce náhradních dílů od výrobců vozidel je nabídka předmontovaných celků. Také výrobci 
na našem trhu běžných lehkých užitkových vozidel MB Sprinter, MB Vito, MB Viano a VW Crafter, nabízejí
místo samostatného ložiska předního kola  jako náhradní díl kompletní těhlici kola s předmontovaným 
ložiskem a nábojem kola. V případě nutnosti výměny ložiska je tedy nutné vyměnit  i těhlici, což vede k časově 
i finančně náročným opravám. 
Alternativní možnost nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket s unikátním FAG opravárenským řešením pro 
výměnu ložisek kol lehkých užitkových vozidel. Těhlice zůstává na vozidle a pomocí speciálního přípravku FAG 
se profesionálně vyměňuje pouze příslušné ložisko. Odpadá tak výměna těhlice a následné měření a seřízení
geometrie. Sníží se tak rozsah prováděných prací a tím se dosáhne
významných úspor času a nákladů na opravu.

Určeno pro přední nápravu vozů s poháněnou zadní nápravou!
Mercedes-Benz Sprinter / Mercedes-Benz Vito / MB Viano / Volkswagen Crafter

et s unikátním FAG opravárens ý
vá na vozidle a pomocí speciálního přípravkp p p p

á tak výměna těhlice a následné měření a seřízení
dosáhne 1. Pojistný kroužek

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG OPRAVÁRENSKÁ ŘEŠENÍ
LOŽISEK KOL PRO DODÁVKY

www.schaeffl  er-aftermarket.com

Doposud běžná doba opravy
Vozidlo příjíždí do servisu
Demontovat kolo, držák brzdy včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
Uvolnit všechny spoje k nápravnici
Demontovat nápravnici
Namontovat nápravnici
Upevnit všechny spoje k nápravnici
Namontovat kolo, brzdový držák včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
U vozidla změřit geometrii nápravy
Nastavit geometrii nápravy
Zkušební jízda
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Minimální doba opravy
Vozidlo příjíždí do servisu
Demontovat kolo, brzdový držák včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
Použití speciálního nářadí pro demontáž a montáž 
ložiska kola
Namontovat kotouč brzdy, držák brzdy včetně 
třmenu brzdy a kolo
Zkušební jízda

Výhody: Podle typu vozidla lze s opravárenským 
řešením na výměnu ložisek kol FAG dosáhnout 
u lehkých užitkových vozidel až 60% úspory doby 
opravy, 50% snížení fi nančních nákladů.
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Vážení a milí čtenáři,
pokud snad nyní máte 
pocit, že jste náš APM 
Magazín obdrželi po 
nějaké delší době – pak je 
váš dojem správný a je to 
přesně tak.
Přibližně v této podzimní 
době bylo původně pláno-
váno již třetí letošní vydání 
APM Automagazínu, ale 

ve skutečnosti jsme právě vydali teprve číslo 
druhé. Je to hlavně proto, že pro vás neustále 
chystáme informace a novinky, akční nabídky, 
aktuality a na psaní magazínu tak stále nezbývá 
potřebný čas (nebojte, na nafocení nového sexy 
kalendáře jsme ho ale samozřejmě našli!).
Sami určitě denně vnímáte naše nové a nové 
akční nabídky, často rozšiřované služby nebo 
různé úpravy a vylepšení, kterými se vám 
snažíme co nejvíce usnadnit práci a být tak tím 
nejlepším partnerem.
Uvedu jen tři příklady za všechny. Tím prvním 
mohou být úspěšné a oblíbené 24 hodinové 
akční nabídky „HIT DNE“. V druhé řadě bych 
zmínil vámi skvěle přijaté velkoplošné reklamní 
monitory na našich pobočkách, kde si můžete 
pohodlně prohlédnout všechny aktuální akce, 
nabídky a informace ve formě obrázků nebo 
videí (a nemusíme už díky tomu např. tisknout 
hromady letáků na pulty – což matka příroda i 
naše finanční ředitelka jistě ocení). A trio příkladů 
může dovršit náš vlastní energy drink HEVER, 
který jsme uvedli na trh v dubnu letošního roku. 
Ten jste si prakticky okamžitě velmi oblíbili 
a jeho prodeje ukazují, že to byla trefa do černé-
ho. Tedy v našem případě do modro-stříbrného. 
Tolik tedy na vysvětlenou a nyní se už může-
te začíst do tohoto nového, prakticky ještě 
vlažného čísla, které jsme jako malou omluvu za 
čekání trochu „přifoukli“.

Kaleidoskop ........................................................................................................................4-9

Témata
PŘÍBĚH STĚRAČŮ: lepší výhled z vozu – už 115 let..........................................12-13 

BOSCH iDISC: zmírňuje emise částic ve městech..............................................28-29

STK: nejdůležitější změny zákona o technických prohlídkách.....................42-43

Naši partneři
VALEO Silencio: další generace prémiových stěračů .............................................10

GS SMF: špičkové japonské baterie v novém kabátě .......................................20-21

ELTA VisionPRO: nová řada autožárovek ..............................................................23-25

Technické informace
VALEO: spojky HEC a jejich výhody pro servisy i motoristy...........................14-15

BLUECHEM: čištění spalovací komory bez demontáže hlavy..............................16

REPXPERT: dostupná technická databáze od firny Schaeffler.............................36

FEBI: elektrické vodní pumpy pro efektivnější chlazení...................................38-39

APM Automotive
NOVÁ SLUŽBA: termická renovace filtrů pevných částic................................26-27

AUTOMECHANIKA 2018: byli jsme na veletrhu ve Frankfurtu......................32-35

■ V tomto vydání:

Mobilní tester tlumičů
Desítky aut otestovali specialisté firmy BILSTEIN 
ve spolupráci s vybranými prodejnami či zákazníky 
APM Automotive při letním putování se speciálním 
mobilním testerem tlumičů … str. 26-27    

HAZET: 150 let výroby nářadí  
Když Hermann Zerver v roce 1868 založil svoji 
malou kovárnu, položil základy dnešního světozná-
mého výrobce prémiového nářadí z německého 
Remscheidu… str. 18-19

Velkým svátkem pro všechny výrobce i distri-
butory autodílů bývá veletrh Automechanika 
Frankfurt, který se v německé metropoli koná 
jednou za dva roky. Letošní 25. ročník přine-
sl opět spoustu novinek, k jejichž prezentaci 
vystavovatelé využívali mimo jiné i usměvavé 
hostesky… 

Foto: Messe 
Frankfurt Exhi-
bition GmbH / 
Pietro Sutera
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vždy s nimi souhlasím.“

Tomáš Treybal
Marketing & PR manager

APM Automotive s.r.o.
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Obnovená horká linka

■ Logo APM Automotive 
ve službách dětského domova
Více než pět desítek firem širokého okolí přispělo na nový ́ sociální´ auto-
mobil pro Dětský domov Staňkov. Ten zcela novou Dacii Dokker využije 
především na cesty dětí k lékaři, na výlety či školní akce, ale také k zajiš-
tění běžného chodu zařízení. 

Ředitelka dětského domova Jana Koubová převzala nový automobil 
počátkem srpna od šéfa společnosti Kompakt, která projekt Sociál-
ní automobil už řadu let realizuje bez podpory jakýchkoliv dotací a 
grantů - pouze z příspěvků ochotných firem i jednotlivců. Staňkovský 
Dokker byl přitom v celkovém pořadí již 738. automobilem předa-
ným některému z podobných zařízení v celé republice. „Ve většině 
dětských domovů se vozový park nenachází v nejlepším stavu a při-
tom nová auta domovy získávají velmi obtížně. Proto jsme se rozhodli 
vzít situaci do svých rukou a pomoci těm, kteří v životě nemají stejnou 
startovní čáru jako my,“ řekl při předávání jednatel reklamní agentury 
Kompakt Miroslav Káninský. 

Předání automobilu se přitom zúčastnili také zástupci sponzorujících 
firem, mezi kterými byla i společnost APM Automotive. Všechny jako 
poděkování za svou pomoc získaly umístění svého loga na karosérii 
auta.

■ BARUM Polaris 5 
nová zimní pneu na oslavu výročí   
Spojením dlouholeté české tradice a 
špičkových technologií prémiového 
výrobce vznikla nová zimní pneuma-
tika Barum Polaris 5, pátá generace 
zimních plášťů oblíbené české značky, 
která v letošním roce oslavila 70 let od 
svého vzniku, a která už bezmála 30 let 
patří pod křídla koncernu Continental 
AG.  

Typické logo s okřídleným B na začát-
ku bylo zaregistrováno 22. 4. 1948. 
Obchodní jméno Barum navazující na 
úspěšnou výrobu pneumatik Baťa zahá-
jenou ve Zlíně v roce 1931 vzniklo spoje-
ním značek tří tehdejších největších 
československých výrobců pneu 
- Baťa, Rubena, Mitas – což byl 
prý nápad někdejší slavné české 
závodnice Elišky Junkové, která 
pracovala v Baťově reklamním 
oddělení.

Dnes pneumatiky Barum 
představují úspěšnou kombi-
naci všestrannosti a robust-
nosti za dostupnou cenu. 
Dosahují vysokého kilomet-
rového výkonu a nabízejí opti-
málně vyvážené jízdní vlastnos-
ti. To platí i pro letošní novinku, 
zimní pneumatiky Polaris 5, jejichž 
směs i dezén je perfektní volbou do 
středoevropské zimy s typickými tep-
lotními výkyvy. 

Skvělou adhezi na ledu i sněhu zajišťuje dvojice symetrických vnitř-
ních žeber s ostrými lamelami, které se snadno zařezávají do terénu. 
Hluboké obvodové drážky rychle odvádí vodu, sníh i břečku ze stře-
du pneumatiky, čímž zajišťují krátkou brzdnou dráhu a ochranu proti 
aquaplaningu. Výrazné ramenní bloky se pak starají o výbornou stabi-
litu v zatáčkách i v náročných podmínkách jako jsou hluboké mrazy či 
oblevy. A to vše při skvělém poměru kvality a ceny. Novinka je přitom 
nabízena v rozměrech od malých ´třináctek´ až po 245/45 R18. 

Na základě četných požadavků obnovil servisní koncept AutoPROFITEAM od letošního října pro své 
členy/partnery službu TECHNICKÉHO PORADENSTVÍ na telefonu. Pro tuto službu, tzv. HOT LINE, mohou 
mechanici využívat dobře známé telefonní číslo 379 302 922, kde zároveň mohou objednávat potřebné 
náhradní díly…

„Služba Hot Line by měla být jakousi knihovnou technických dat pro naše part-
nerské servisy. Je to takový technický poradce na telefonu pro případ, že me-
chanik narazí na nějaký problém nebo mu bude chybět montážní návod, 

případně bude mít s problémy s nalezením diagnostické zásuvky a podobně,“ vysvětluje šéf AutoPROFITEAMu 
Josef Polák s tím, že správci obnovené služby se stali kdyňští operátoři prodeje, kteří mají mnoho zkušeností 
s vyhledáváním dílů. 

„Díky tomu umějí efektivně vyhledávat potřebné informace také v technických databázích, které máme k dispo-
zici od našich dodavatelů a automobilek či z praxe našich vlastních specialistů, školitelů nebo partnerů. Ti jsou 
samozřejmě rovněž cenným zdrojem informací a v případě potřeby mohou i oni mechanikům poradit. A pokud 
bude potřeba, operátor jejich pomoc zájemcům může zprostředkovat,“ dodává šéf servisního konceptu, 
který věří, že obnovená služba technického poradce na telefonu bude pro mechaniky přínosem. 

379 302 922

HOT LINE
Po-Pá 7:00 - 16:30
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■ NK kotouče nově s ochranným lakem
Bezmála dvě stovky položek brzdových kotoučů NK, které má APM Automotive trvale skladem, 
byly během léta postupně nahrazovány vylepšenou lakovanou verzí (coated brake discs). Namísto 
běžných kotoučů bez povrchové úpravy tak nově APM Automotive svým zákazníkům dodává přede-
vším lakované kotouče se světle šedou protikorozní ochrannou vrstvou…

Jedná se o speciálně vyvinutý antikorozní lak, který kotoučům dává 
lepší a kvalitnější ochranu než složité a špinavé nástřiky penetrač-
ním olejem, které mají zabránit případnému oreznutí  kotoučů. Před 
montáží není třeba tento šedý antikorozní nástřik z kotoučů před 
montáží jakkoliv odstraňovat (naopak je to nežádoucí). Setřou jej 
samy brzdové destičky cca po 5-6 zabrzdění při rychlosti kolem 50 
km/hod. V servisu by to měl udělat mechanik při zkušební jízdě. K 
odstranění barvy tak dojde pouze na brzdných 
plochách kotouče, zatímco na jeho ostatních 
částech lak nadále plní svoji ochranou roli. 

Značka NK má v nabídce více než 900 těchto 
lakovaných kotoučů. APM Automotive má pro-
zatím v nabídce 183 položek vybraných nejžáda-
nějších kotoučů NK, přičemž cenový rozdíl (MOC) 
mezi běžnými a lakovanými kotouči je v rozmezí 
od nuly do 25 korun. V objednacích kódech je 
přitom lakovaný kotouč identifikovatelný podle 
prvního dvojčíslí 31, když původní nelakované 
kotouče jsou označeny dvojčíslím 20 (např. nela-
kovaný kotouč NK204759 je nahrazen lakovaným 
NK314759 = přední brzdový kotouč Škoda Octa-
via I, průměr 280 mm).

■ FEBI: oleje pro Haldex
Do bohatého sortimentu náhradních díly značky Febi Bilstein patří také řada nejrůznějších technic-
kých kapalin a speciálních olejů. Tu letos doplnily také oleje pro spojky typu Haldex, které využívají 
zejména vozy koncernu VW, ale také např. Ford, Volvo nebo Range Rover.

ATF oleje Febi obsahují kvalitní základové oleje a přísady, které pozitiv-
ně ovlivňují viskozitu, tření, ochranu proti opotřebení, oxidaci, pěnění a 
korozi. Olej tak zajišťuje optimální provoz spojky u vozidel s pohonem 
všech kol v letních i zimních podmínkách.

■ Konec oleje DIVINOL pro GM
Firma ZELLER+GMELIN, výrobce olejů DIVI-
NOL, ukončila produkci oleje SynthoLight 
SL GM 5W-30 (DI-49240) pro motory OPEL. 
Tento olej je plnohodnotně nahrazen ole-
jem SynthoLight HC-FE 5W-30 (DI-49260), 
který je v nabídce již delší dobu a který 
nově ´přebral´ a spl-
ňuje normu Dexos 
2 firmy GM / OPEL. 
Dostupný je v balení 
od litrové lahve až po velký sud (200 l). Olej 
SL GM 5W-30 bude k dispozici už jen do do-
prodání stávajících skladových zásob.

■ Zakázkové listy
Bloky propisovacích 
zakázkových listů, kte-
ré mohou autoservi-
sům usnadnit/zrychlit 
příjem vozů do oprav 
jsou jednou z letošních 
novinek, kterou svým 
členům nabídl servisní 
koncept AutoPROFI-
TEAM jako doporučené vybavení. Zakáz-
kové listy (obj. č. ZAKAZKOVYLISTAPT) jsou 
dodávány v blocích po padesáti párech 
propisovacích formulářů pro příjem vozu k 
opravě (originál +1 kopie).  

■ Opravy dieselových dílů
Už od loňského léta mohou zákazníci APM 
Automotive těžit i ze zkušeností programu 
Autodiesel Specialista sesterské společ-
nosti Stahlgruber CZ. Program nabízí např. 
možnost otestování a opravy dílů vysoko-
tlakých vznětových systémů (vstřikovačů, 
čerpadel, potrubí…) nebo kontrolu kvality 
nafty či opravy benzínových trysek…

Opravy těchto dílů mohou zprostředkovat 
všechny pobočky APM Automotive. Stačí si 
na pobočce vyzvednout speciální přeprav-
ní box, do kterého demontovaný díl určený 
pro opravu uloží spolu s jednoduchým za-
kázkovým listem, a box předat na poboč-
ce, případně řidiči rozvozového vozu. Po 
prvotním otestování dílu se pak technik se 
zákazníkem spojí, navrhne mu možná řeše-
ní a společně se pak dohodnou na dalším 
postupu. Opravený díl pak bude k vyzved-
nutí opět na pobočce.

■ Katalog GARÁŽOVKY
Pro lepší zviditelnění své nabídky dílenské-
ho vybavení vydala společnost APM Auto-
motive KATALOG GARÁŽOVÉ TECHNIKY A 
SERVISNÍHO VYBAVENÍ. Jedná se o první 
podobný katalog firmy, který si premiéru 
odbyl na květnovém veletrhu EXPO 2018 a 
nabídka z něj je platná minimálně do konce 
letošního roku. A přestože většina vytiště-
ného nákladu již byla rozdána, zbylé výtisky 
jsou zákazníkům k dispozici na pobočkách 
či u obchodních zástupců APM Automotive.

FE101170 
OE: G 052 175 A1 / 1 931 273 / LR 054941
Barva: žlutá
(275 ml)

Příklady použití: VW Golf (98-06), AUDI A3/S3 (97-03), SEAT Leon (00-06), 
ŠKODA Octavia (97-11), FORD Kuga (08-12), RANGE ROVER Evoque (12-)…

FE101170
OE: G 055175 A1 / 1940 057 / 3136794 
Barva: žlutá
(1.000 ml)

Příklady použití: VW Golf (04-14), Passat (06-08), AUDI A3/S3 (04-08), SEAT 
(Altea 07-15), ŠKODA Octavia (04-13), Superb (08-15), OPEL Insignia A (08-
16), Volvo S40 II…

FE101170
OE: G 060 175 A2 
Barva: žlutá
(850 ml)

Příklady použití: VW Arteon (17-), Golf (13-), Tiguan (08-), AUDI Q2 (17-), 
SEAT Alhambra (11-), ŠKODA Karoq (18-), Octavia (13-), Yeti (14-).
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■ Ostrovní sny v dalším kalendáři Febi
Pro některé je Mallorca ideální ostrov pro letní do-
volenou, pro Febi se letos stala ideálním místem 
pro nafocení další edice oblíbeného firemního 
kalendáře Inspidred by FEBI.
Na konci června se proto dvanáctičlenný realizač-
ní tým v čele s tradičním fotografem Christianem 
Deutcherem vydal právě na oblíbený slunečný 
ostrov, kde se rozsáhlé pláže střídají s impozantní krajinou, aby v okolí 
tamního hlavního města Palmy nafotil sérii snímků s trojicí atraktivních 
modelek Luca, Thanee a Dorothee. Jako kulisy přitom zkušený fotograf 
použil hotelový pokoj, bazén, motorový člun na moři nebo plážovou 
promenádu. 

I přes komplikované přípravy, které jsou nezbytné pro každou jednotli-
vou fotografii – dokonalý make-up, správné světelné podmínky i ideál-
ně uspořádané scenérie – bylo během několika dní pořízeno více než 
6.000 fotografií, 
z nichž ty nejlep-
ší byly vybrány 
do již 18. edice 
kalendáře pro 
zákazníky firmy 
Febi Bilstein.

■ Nové obaly od společnosti SCHAEFFLER
Moderní čistý design s fotografií produktu a přehledné typickými barva-
mi odlišené přiřazení obchodní značky poprvé doplněné i zastřešujícím 
logem společnosti SCHAEFFLER – tak vypadají nové obaly oblíbených 
náhradních dílů značek LuK, FAG 
a INA a jejich prémiových spo-
jek, ložisek či rozvodů.

Přepracovaný design obalů, 
který se postupně zavádí při 
distribuci všech produktů 
Schaeffler Automotive After-
market po celém světě, op-
ticky zdůrazňuje vysokou kvalitu dílů, které obsahují. Nový design  
obalů doplňují i dobře viditelné barevné pruhy usnadňují identifi-
kaci jednotlivých značek. LuK využívá svoji typickou žlutou, značka 
FAG je tradičně spojována s červenou a výrobky INA budou nadá-
le označeny zeleně. Název produktu je na každém balení uveden 
v deseti různých jazycích. V souladu se svou strategií udržitelnosti 
„Zodpovědnost za zítřek“ si společnost Schaeffler pro nové obaly vy-
brala materiály se zaměřením na vysoké environmentální standardy. 
Všechny se tak snadno likvidují a jsou zcela recyklovatelné.

„U nás mechanici najdou vysokou kvalitu v každém detailu - od 
celé spojky až po jednotlivé šrouby dodávané v mnoha opravných 
sadách,“ říká Rouven Daniel, marketingový ředitel Schaeffler Auto-

motive Aftermarket s tím, že právě to by 
měl vyjadřovat i design nových obalů, 

který se hlásí také k zastřešující znač-
ce Schaeffler, jež je rovněž zárukou 

vysoké kvality. Nové obaly by tak 
měly ještě více posílit 

image zavedených 
značek, zároveň ale 
zachovají jejich dob-

ře známé a snadno 
rozpoznatelné atri-
buty. 

■ Akční katalog HAZET 
s jubilejní sadou klíčů
Firma HAZET, tradiční německý producent nářadí a servisního 
vybavení, které na český trh přináší APM Automotive, myslí řadu 
let i na české mechaniky, a tak pravidelně vydává své katalogy 
i v češtině

Nedávno tak HAZET vydal akční katalog Special Worldwide 
s podtitulem Novinky a Doplňky se zaměřením na vybra-
né nářadí a novinky pro autobranži, který doplňuje vždy na 
jaře expedovaný akční katalog Special Worldwide. Podzimní 
doplňující katalog na 32 stranách představuje nejnovější pří-
růstky v sortimentu ručního i speciálního nářadí či přípravků 
HAZET a také nové akční položky této uznávané značky za 
dočasně zvýhodněné netto ceny (konečné ceny v eurech bez 
DPH). 

Za zmínku stojí např. nové akumulátorové vrtačky a úhlové 
brusky či inovovaný videoendoskop se sondou o průměru 
jen 4,5 mm a otočnou o 180°. Nová je také bohatá sada ná-
strojů na hliníkové karoserie vyvinutá ve spolupráci s výrobky 
automobilů. Firma s celým názvem HAZET-WERK Hermann 
Zerver GmbH & Co. KG navíc letos slaví 150. výročí založení, 
což připomíná i limitovaná jubilejní edice oblíbené 6-dílné 
sady očkoplochých klíčů (obj. HAZ600N/6-150) se speciální 
zlatou ´třináctkou´ s ražbou 150 let, která ke k dispozici pouze letos. 

Platnost cen z nového akčního mini katalogu, který si můžete vyžá-
dat na kterékoliv pobočce APM Automotive, je do konce února 2019.

OPRAVA
U VÝROBCŮ VOZIDEL

Při montáži ložisek tohoto 
typu je nutné dodržet základ-
ní zásadu – lisovat ložisko 
do těhlice za vnější kroužek 
ložiska a současně lisovat 
pojistný kroužek v ose lo-
žiska tak, aby rovnoměrně 
zapadnul do drážky v těhlici. 
Pro správné provedení výmě-
ny ložiska kola je proto nevy-
hnutelné použití speciálního 
přípravku FAG.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVEK                                              

FAG – OE kvalita pro automobilový
průmysl a aftermarket 

FAG Wheel Set – pro správnou výměnu 
ložisek kol

FAG OPRAVÁRENSKÁ ŘEŠENÍ
pro lehká užitková vozidla
Současný trend v nabídce náhradních dílů od výrobců vozidel je nabídka předmontovaných celků. Také výrobci 
na našem trhu běžných lehkých užitkových vozidel MB Sprinter, MB Vito, MB Viano a VW Crafter, nabízejí
místo samostatného ložiska předního kola  jako náhradní díl kompletní těhlici kola s předmontovaným 
ložiskem a nábojem kola. V případě nutnosti výměny ložiska je tedy nutné vyměnit  i těhlici, což vede k časově 
i finančně náročným opravám. 
Alternativní možnost nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket s unikátním FAG opravárenským řešením pro 
výměnu ložisek kol lehkých užitkových vozidel. Těhlice zůstává na vozidle a pomocí speciálního přípravku FAG 
se profesionálně vyměňuje pouze příslušné ložisko. Odpadá tak výměna těhlice a následné měření a seřízení
geometrie. Sníží se tak rozsah prováděných prací a tím se dosáhne
významných úspor času a nákladů na opravu.

Určeno pro přední nápravu vozů s poháněnou zadní nápravou!
Mercedes-Benz Sprinter / Mercedes-Benz Vito / MB Viano / Volkswagen Crafter

et s unikátním FAG opravárens ý
vá na vozidle a pomocí speciálního přípravkp p p p

á tak výměna těhlice a následné měření a seřízení
dosáhne 1. Pojistný kroužek

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG OPRAVÁRENSKÁ ŘEŠENÍ
LOŽISEK KOL PRO DODÁVKY

www.schaeffl  er-aftermarket.com

Doposud běžná doba opravy
Vozidlo příjíždí do servisu
Demontovat kolo, držák brzdy včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
Uvolnit všechny spoje k nápravnici
Demontovat nápravnici
Namontovat nápravnici
Upevnit všechny spoje k nápravnici
Namontovat kolo, brzdový držák včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
U vozidla změřit geometrii nápravy
Nastavit geometrii nápravy
Zkušební jízda
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Minimální doba opravy
Vozidlo příjíždí do servisu
Demontovat kolo, brzdový držák včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
Použití speciálního nářadí pro demontáž a montáž 
ložiska kola
Namontovat kotouč brzdy, držák brzdy včetně 
třmenu brzdy a kolo
Zkušební jízda

Výhody: Podle typu vozidla lze s opravárenským 
řešením na výměnu ložisek kol FAG dosáhnout 
u lehkých užitkových vozidel až 60% úspory doby 
opravy, 50% snížení fi nančních nákladů.
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Dobrá práce od společnosti HAZET!
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LET BUDOUCNOSTI

NOVINKA!
Informace na straně 26

FAN-SHOP
€

 Made in Germany 

6%

Ä 8 · 10 · 12 · 13 · 17 · 19 mm

1868 – 2018

600N/6-150
EAN-No. 4000896219216

59,–€ *
netto

Jubilejní 
sada očkoplochých klíčů

Dlouhé a úzké provedení · Úzké hlavy · Stopka s velmi stabilním dvojitým T-profilem HAZET
Hlava očkového klíče 15° zahnutá · Povrch: chromovaný, hlava leštěná

DIN 3113 Form A ·  ISO 3318, ISO 7738

NOVINKA!

LET BUDOUCNOSTI
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■ PARKOVÁNÍ NIKDY NEBYLO JEDNODUŠŠÍ
Společnost VALEO neustále vylepšuje svoji nabídku nejrůznějších parkovacích asistentů pro trh náhradní spotřeby. V letošním 
roce tak představila inovovanou řadu asistenčních systémů pro parkování zahrnující šest univerzálních sad vhodných pro všech-
ny značky osobních i dodávkových automobilů. Výhodou jsou i přelakovatelné senzory, které tak jsou použitelné pro všechny 
barvy nárazníků…

 Základ nabídky asistenčních systémů tvoři tři sady označované jako parkovací asistenty řady ´beep&park´ se zvukovou výstrahou (VA632200, 
VA632201 a VA632202), které se vyznačují především skvělou kvalitou zvuku s jasnou identifikací díky různým varovným zvukům pro přední i zadní 
stranu vozu. Parkování přitom usnadňuje také funkce automatického ztišení rádia, detekce přívěsu či inovovaný LCD displej zobrazující přesnou 
vzdálenost a polohu překážek.

Další dvě sady patří do řady ´park vision´ (VA632210 a VA632211), v níž je akustický parkovací asistent doplněn kamerou. Ta dostala nový široko-
úhlý formát pro širší zobrazení okolí za zadní částí vozidla a byla speciálně navržena pro dobrý výkon i za špatného osvětlení. Inovovaná je také TFT 
obrazovka s vysokým rozlišením a atraktivním designem rámečku.

Vrcholem nabídky je pak sada senzorů řady ´keeper´ (VA632023), v níž je 
parkovací asistent doplněn ochrannou funkcí autoalarmu. Systém tak zůstá-
vá aktivní i u vozu s vypnutým motorem a bez řidiče. U zaparkovaného vozu 
detekuje pohyb přibližujících se vozidel vpředu i vzadu a při případném 
ohrožení upozorní druhého řidiče zvukovým signálem. 

Technická 
specifikace:

PREMIUM + PREMIUM EVO SILVER

P26 P27 P31 BR12BFXC BR14BFXC QR15BFXC MR14BFXC BR14YS-9

Interval výměny 
(max.) 100.000 km 100.000 km 100.000 km 60.000 km 60.000 km 60.000 km 60.000 km 30.000 km

Rozměr 
délka závitu

M12x1,25  
26,5 mm

M12x1,25  
26,5 mm

M12x1,25  
28,5 mm

M12x1,25 
 19 mm

M12x1,25 
 19 mm

M12x1,25 
 26,5 mm

M12x1,25 
 26,5 mm

M12x1,25  
19 mm

Rozměr klíče 14 mm 14 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 14 mm 16 mm

Utahovací 
moment 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm

Počet vnějších 
elektrod 1 1 1 5 5 5 5 1

■ BRISK: Nové zapalovací svíčky z Tábora
Společnost BRISK Tábor a.s. neustále rozšiřuje svůj sortiment vysoce kvalitních zapalovacích svíček pro 
různé motory mnoha světových značek. Výjimkou nebyl ale letošní rok.

Sortiment značky BRISK během léta doplnily např. tři nové typy zapalovací svíčky z řady IRIDIUM PREMIUM+.  Ta první s označením P27 (obj. 
kód 1971) byla speciálně vyvinuta pro 3,7–litrový motor VQ37VHR používaný automobilkami Infiniti a Nissan. Svíčka s označením P31 (obj. kód 
1975) je určena především pro motory automobilů značky Mitsubishi. A pro motory Nissan, Renault a Dacia táborská firma nově nabízí svíčky 
s označením P26 (obj. kód 1977). 

Řada PREMIUM EVO  dostala nové typy s označením BR12BFXC (obj. kód 1938) a BR14BFXC (obj. kód 1939) určené především pro automo-
bily značky Fiat, Chevrolet, Daihatsu a pro motocykly značky Ducati, Honda, Suzuki a Yamaha. Do stejné řady patří i svíčka QR15BFXC (obj. kód 
1940) určená především pro motory Hyundai a Kia a také téměř univerzální MR14BFXC (obj. kód 1970) použitelná u různých motorů značek 
Citroën, Honda, Infinity, Jaguar, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Subaru, Toyota…  

Letošní novinkou je i zapalovací svíčka BR14YS-9 (obj. kód 1857) z řady SILVER určená pro automobily provozované na alternativní paliva 
(LPG/CNG) nebo jako lepší varianta k základnímu osazení pro motocykly.

BRISK zařadil do sortimentu zapalovací svíčky Premium EVO 
Společnost BRISK Tábor a.s. neustále rozšiřuje svůj sortiment vysoce kvalitních zapalovacích svíček pro různé 
motory mnoha světových značek. Výjimkou nebyl ale letošní rok 

Sortiment značky BRISK během léta doplnily např. tři nové typy zapalovací svíčky z řady IRIDIUM PREMIUM+.  Ta 
první s označením P27 (obj. kód 1971) byla speciálně vyvinuta pro 3,7–litrový motor VQ37VHR používaný 
automobilkami Infiniti a Nissan. Svíčka s označením P31 (obj. kód 1975) je určena především pro motory automobilů 
značky Mitsubishi. A pro motory Nissan, Renault a Dacia táborská firma nově nabízí svíčky s označením P26 (obj. 
kód 1977).  

Řada PREMIUM EVO  dostala nové typy s označením BR12BFXC (obj. kód 1938) a BR14BFXC (obj. kód 1939) 
určené především pro automobily značky Fiat, Chevrolet, Daihatsu a pro motocykly značky Ducati, Honda, Suzuki a 
Yamaha. Do stejné řady patří i svíčka QR15BFXC (obj. kód 1940) určená především pro motory Hyundai a Kia a také 
téměř univerzální MR14BFXC (obj. kód 1970) použitelná u různých motorů značek Citroën, Honda, Infinity, Jaguar, 
Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Subaru, Toyota…   

Letošní novinkou je i zapalovací svíčka BR14YS-9 (obj. kód 1857) z řady SILVER určená pro automobily 
provozované na alternativní paliva (LPG/CNG) nebo jako lepší varianta k základnímu osazení pro motocykly. 

Technická 
specifikace: 

  

P26 P27 P31 BR12BFXC BR14BFXC QR15BFXC MR14BFXC BR14YS-9 

Interval 
výměny (max.) 

100.000 
km 

100.000 
km 

100.000 
km 60.000 km 60.000 km 60.000 km 60.000 km 30.000 km 

Rozměr /  
délka závitu  

M12x1,25 
/ 26,5 mm 

M12x1,25 
/ 26,5 mm 

M12x1,25 
/ 28,5 mm

M12x1,25 / 
19 mm 

M12x1,25 / 
19 mm 

M12x1,25 / 
26,5 mm 

M12x1,25 / 
26,5 mm 

M12x1,25 / 
19 mm 

Rozměr klíče 14 mm 14 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 14 mm 16 mm 
Utahovací 
moment  15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 15-20 Nm 

Počet vnějších 
elektrod 1 1 1 5 5 5 5 1 
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■ MAHLE: Nové zvenku, ale uvnitř originál
Jednoduché, názorné a kompaktní. Takové mají být nové obaly produktů 
společnosti MAHLE určené na trh náhradní spotřeby, které mezinárodní 
firma zastřešující i několik dalších značek začne používat začátkem příš-
tího roku. Představila je na nedávném veletrhu Automechanika ve Frank-
furtu…

Výrazné barvy, jasné informace a pro-
stý design - nové balení je navrženo 
tak, aby usnadnilo život distributo-
rům i servisům. Název produktu bude 
umístěn na obalu výrazněji, všechny 
ostatní informace budou omezeny na 
nejdůležitější údaje. Nadále ale zůsta-
nou bezpečnostní štítky, které umož-
ňují zákazníkům spolehlivě rozpoznat 
originální obaly společnosti MAHLE.

Kromě designu obalů se výrazně změ-
ní i logo. Z původního MAHLE Original bude jednoduché ale jasné MA-
HLE. „Tam,kde stojí MAHLE, vždy najdete originál. A my se tak do budouc-
na chceme soustředit především na zastřešující 
značku,“ vysvětluje ´revoluční´ změnu vedoucí 
oddělení pro následný trh Olaf Henning s tím, 
že nové obaly budou snadno identifikovatel-
né a všechny důležité informace budou vidět 
na první pohled a to včetně popisu výrobku a 
příslušnosti k některé ze značek. Většina oba-
lů tak bude používat modrou barvu ´MAHLE 

blue´, a to včetně dosud oranžově či červeně balených chladicích a kli-
matizačních produktů (BEHR či MAHLE). Filtry KNECHT budou nadále k 
dispozici v oranžovém obalu.

Nové obaly náhradních dílů od MAHLE Aftermarket budou zaváděny 
od roku 2019 a změna bude prováděna postupně během celého roku. 
Takže zákazníci APM Automotive mohou první produkty v nových 
obalech očekávat zhruba ve druhém čtvrtletí příštího roku…

Sedm silných značek
Značka MAHLE je po celém světě synonymem náhradních dílů pro celou 
hnací soustavu v kvalitě původního vybavení - od motorových kompo-
nentů, turbodmychadel, filtrů, chlazení motoru a klimatizace, přes starté-
ry, alternátory a elektroniku až po dílenské vybavení a diagnostiku…

MAHLE Aftermarket spojuje sedm silných, mezinárodně známých značek, 
které jsou synonymem inovace a nekompromisní kvality. Vedle zastřešují-
cí značky MAHLE jsou mechanikům dobře známá také loga BEHR, CLEVI-
TE, IZUMI, METAL LEVE a KNECHT FILTERS. Od letoška do rodiny značek 
MAHLE patří také společnost BRAIN BEE, odborník na vybavení dílen a 
diagnostiku.

■ CARTECHNIC - nové logo i vzhled…
Značka CARTECHNIC před nedávnem zmodernizovala své logo 
a zároveň s tím postupně přechází na nový moderně čistý de-
sign svých výrobků. 

Německá privátní značka Cartechnic je na trhu už od polo-
viny 90. let minulého století, kdy začala nabízet účinný roz-
mrazovač skel a nemrznoucí chladicí kapaliny. Pak postup-
ně přidala i další provozní kapaliny a technické spreje, které 
patří k nejžádanějším dosud, přestože k dispozici jsou i další 
produktové řady. Během několika posledních let se totiž 
produktový sortiment rozšířil o více než 600 výrobků. Jejich 
hlavní filozofií je nabízet nízkonákladovou a kvalitativně 
srovnatelnou alternativu značkovým výrobcům. 

Produkty Cartechnic jsou oblíbené v Německu i v zahraničí, 
když mezi jejich hlavní distributory patří společnost Stahl-
gruber DE a její dceřiné firmy. 

■ SKF a díly řízení
Zajímavé rozšíření svého sortimentu pre-
zentovala firrna SKF na zářijovém veletrhu 
Automechanika Frankfurt. Vedle již osvěd-
čených ložisek a dalších dílů pohonu kol, 
motorových dílů, maziv a speciálního nářadí 
hodlá nově na trh náhradní spotřeby dodá-
vat také nejrůznější díly řízení a zavěšení. 

Stánku firmy SKF na veletrhu tak dominovaly právě vybrané díly z nové pro-
duktové skupiny -  silentbloky a čepy ramen, stabilizátory a ramena zavěšení 
či tyčky řízení. A jak uvedli zástupci firmy, do budoucna se počítá také s kom-
pletními opravnými sady pro zavěšení kol a řízení.

Nově zaváděná produktová skupina už nyní zahrnuje bezmála tisícovku po-
ložek a další budou přibývat. Celkem firma 
počítá se zhruba dvěma a 
půl tisíci díly, které byl 
měly umožnit pokry-
tí až 80 % vozového 
parku – tedy evropské 
a asijské automobily. 
A stejně jako všechny 
stávající produkto-
vé skupiny budou i 
díly řízení a zavěšení 
opatřeny QR kódy pro 
snadné vyhledávání na 
mobilních aplikacích nebo 
identifikaci pomocí skenerem.
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ContiTech (po načtení kódu tabletem či chytrým telefonem). Odkazy 
na všechny videa s českými titulky přitom mechanici najdou také ve 
webshopu APMCat – u kterékoliv z konkrétních položek v záložce do-
kumenty. Hlavní výhodou této webové nabídky školení je, že je mecha-
nici mohou zhlédnout bezplatně kdykoli a třeba i několikrát.

Protagonistou těchto zhruba pětiminutových filmů je technický in-
struktor Stefan Meyer s 15letými zkušenostmi v automobilovém prů-

myslu, který srozumitelně ukazuje 
všechny fígly a triky ke správné výmě-
ně ozubeného řemenu, které nástroje 
je třeba použít a které hmaty usnadní. 
Zároveň uvádí i speciální tipy, jak za-
bránit případnému poškození řemenů 
a motoru.

■ ContiTech montážní videonávody
Jak správně namontovat vodní pumpu a rozvodovou sadu ukazují prak-
tická servisní videa z YouTube kanálu Watch&Work společnosti ContiTech, 
na kterých zkušený specialista Stefan Meyer ukazuje výměnu těchto dílů 
na konkrétních motorech…

Na uvedeném kanále je k vidění celá řada nejrůznějších návodů, kte-
ré donedávna byly výhradně v 
němčině. Nově ale mají některá 
videa až 16 různých jazykových 
mutací, přičemž u patnácti z in-
struktážních filmů (prozatím) je 
dostupná i čeština. Tyto video-
návody jsou tak doplněny český-
mi titulky a jednoduše a názor-
ně mechaniky provedou celým 
procesem výměny rozvodů u 
konkrétního motoru (zejména 
značek Audi, Citroën, Ford, Opel, 
Renault a VW). Videa jsou přitom 
přístupná buť přímo na YouTu-
be kanálu Watch&Work nebo 
prostřednictví QR kódů přímo 
na balení jednotlivých výrobků 

■ KS Tools: utahovák 
doporučovaný lékaři
Jako první výrobce nářadí po celém světě KS 
Tools nabízí vysoce výkonný pneumatický ½“ 
rázový utahovák certifikovaný schválením AGR 
odborné komise složené z lékařů a terapeutů. S 
mimořádně nízkou hmotností a ergonomickým 
designem v kombinaci s extrémním výkonem je 
mini MONSTER XTREMElight  obzvláště šetr-
ný k zádům, kostem i kloubům mechanika.

K pohodlné práci s utahovákem mini MON-
STER XTREMElight (obj. č. KST5151150) při-
tom přispívají i další prvky jako jsou ultra 
lehké kompozitní pouzdro s měkkou proti-
skluzovou rukojetí a praktickým přepínačem 
směru otáček, který umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou (pravou i levou). 
Standardem tři stupně nastavení utahovacího točivého momentu a výkonný 
průmyslový jumbo mechanismus zajišťující dostatek síly pro povolování. To vše 
znásobeno již ověřenou dlouho životností utahováku, který je dodáván i ve verzi 
s ochranným silikonovým krytem a přívodní vzduchovou hadicí se speciální izo-
lací pro snížení hluku až o 40% (obj. č. 
KST5151155).

Uvedený utahovák je spolu se 
spoustou dalšího nářadí zařazen do 
nového akčního katalogu KS Tools: 
TOP DEAL platného do 31. března 
2019. 

■ Převzetí sortimentu firmy GENEI
Oblíbené startovací baterie značek Carrex či Caryon a také 
brzdové destičky a kotouče Fri.tech. – to jsou listopadové no-
vinky v sortimentu autodílů společnosti APM Automotive. Ta 
totiž po vzájemné dohodě převzala tento klíčový sortiment 
zaniklého distributora Genei - firmy, která na českém aftermar-
ketovém trhu fungovala od roku 1991 a která ukončila prodej 
29. října. Skladem u APM Automotive by tyto díly měly být už 
koncem listopadu...

Sortiment brzdových dílů 
APM Automotive tak nově 
rozšířilo 270 typů brzdo-
vých destiček a 230 položek 
kotoučů s logem Fri.tech.. Brzdy této italské značky patřící 
skupiny MetelliGroup jsou přitom osvědčeným prémiovým 
produktem, na který ¨tradičně spoléhají i mnozí účastníci 
jednoho z nejnáročnějších motoristických závodů na svě-
tě – populární Rallye Dakar. Firma je známá svým inovativ-
ním přístupem a hledáním stále lepších směsí pro brzdové 
destičky, které jsou k dispozici také v rámci sportovní řady 
Competition.

      

Mezi mnoha motoristy 
jsou oblíbené také bate-
rie Carrex a Caryon, což 
jsou privátní značky vy-

užívající produkty jedno-
ho z největších evropských výrobců baterií, italské firmy FI-
AMM. Základní řady Caryon a Carrex Profi, přitom doplňuje 
také Carrex Premium s nabídkou čtyř typů bezúdržbových 
kalciových baterií vyšší třídy pro použití ve vozech s vyso-
kými nároky na energii. APM Automotive přiotom v rámci 
dohody získala výhradní české zastoupení také na baterie 
uznávanou rakouské značky Bären, která je rovněž součástí 
firmy FIAMM. Tyto špičkové baterie budou dodávány na zá-
kladě závazných objednávek. 

WWW.KSTOOLS.COM – 

01.10.2018 - 31.03.2019

21 mm

19 mm

17 mm

85
 m

m

1.690 
NM

1.390 
NM

TOOLS

KS TOOLS

INOVACE JSOU NAŠÍM CÍLEM!

SADA MINIMONSTER

515.2090 3980,00 *

CZK
SADA MONSTER

515.2085 3980,00 *

CZK

6
dílná

6
dílná Výkonné sady 

na pneumatiky 

a kola

Šroubovák 
na ventily

SPRÁVNÉ 

ROZHODNUTÍ PRO 

VAŠE ZDRAVÍ!

KS Tools je růkopníkem 

v oblasti ochrany 

vašeho zdraví! 

Na straně 22 se 

dozvíte, proč.
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Klíčovou změnou je použití 
nového druhu gumy 
VisioRubber™ u všech 
gumových lišt značky Silencio. 
Jedná se o kompozitní 
materiál, který vzniká spojením 
přírodního kaučuku v dolní 
části pásu (břit) se syntetickou 
gumou nacházející se v jeho 
horní části (základně). Inovativní 
metoda mikroskopicky přesného 
řezání materiálu na pásy zaručuje 
delší životnost stěračů. Speciální 
kaučuková směs byla obohacena 
o částice grafitu, které výrazně zvyšují kvalitu 
čištění skla již od prvního pohybu ramen 
stěračů. Výrazné zlepšení potvrdily i nezávislé 
testy provedené TÜV Rheinland.

V létě roku 2018 se součástí řady Valeo 
Silencio staly také stěrače Valeo AquaBlade™, 
oceněné v soutěži Automotive News PACE 
Awards. Používají se u modelů vozidel, které 
rozptylují kapalinu tryskami integrovanými 
v liště stěrače – a díky inženýrům Valeo 
bude nyní tato technologie dostupná i 
na trhu náhradní spotřeby. Toto řešení je 
nejen praktické, ale také výrazně zvyšuje 
bezpečnost. Díky důkladnějšímu očištění 

Objevte nOvOu generaci stěračů valeO silenciO 

Za dvacet let od svého uvedení získaly výrobky Valeo Silencio dominantní postavení na evropském af-
termarketovém trhu díky tomu, že zpřístupnily všem majitelům aut technologie používané v prvový-
bavě. Nyní nastal čas na modernizaci této řady, aby automobilové stěrače Valeo Silencio posílily svou 
pozici lídra trhu. 

čelního skla řidič rychleji zareaguje na 
případné ohrožení a brzdná dráha vozidla 
pohybujícího se rychlostí 50 km/h se může 
zkrátit až o 4 metry. To bylo potvrzeno více než 
5.500 testy provedenými v reálných silničních 
podmínkách Fraunhoferovým institutem. 

Pro prodejce stěračů – distributory, 
motoristické prodejny nebo autodílny – je 
podstatné výrazné zjednodušení krátkých 
kódů produktů. Valeo zároveň ponechává 
na balení i doposud používaná označení, na 
která jsou profesionálové zvyklí. Samozřejmě 
byl také podstatně aktualizován katalog, 
přičemž došlo k optimalizaci počtu referencí s 
přiřazením úplného seznamu aplikací. 

„Propojením nejnovějších technologických 
řešení v oblasti čištění skel s moderním a 
odvážným designem balení přinášíme našim 
zákazníkům vynikající výrobek. Silencio jsou 
automobilové stěrače s kvalitou prvovýroby, a 
zároveň mají intuitivní montáž. Valeo si zakládá 
na jednoznačně rozpoznatelné značce ve svém 
oboru, která vyvolává u zákazníků silné asociace. 
Stojí za to na tomto místě připomenout, že stěrače 
jsou součástí vozidla, která má přímý dopad na 
bezpečnost, jelikož právě na jejich výkonu závisí, 
jak dobře řidič vidí okolí v čase proměnlivých 
povětrnostních podmínek. Momentálně stěrače 
Valeo Silencio nemají na trhu konkurenci,“ 
říká Agnieszka Wojtczuková, produktová 
manažerka marketingového oddělení Valeo 
Service Eastern Europe. Všechny lišty stěračů 
Valeo Silencio se vyrábí v Evropě.

stěrače valeO: 25 let inOvací

VALEO má po celém světě 7 výzkumných center na vývoj systémů stěračů a 16 výrobních 
závodů na stěrače, kde se o produkci stěračů a dalších součástí jejich systémů stará více než 
8.000 zaměstnanců. Díky tomu je ve světě každou vteřinu vyrobeno nejméně šest stěračů se 
značkou VALEO, což představuje roční produkci přes 130 milionů kusů. A např. v roce 2016 
byla zhruba 1/3 nových aut v Evropě vybavena motorkem stěračů VALEO.

Zde je několik důležitých milníků inovací se značkou VALEO:

1993 - první zadní stěrač s lištou integrovanou do ramene

1998 - vynález indikátoru opotřebení stěračů a zavedení prémiové řady VALEO Silencio  

2001 - první elektronický motor stěračů

2002 - první zadní stěrače v provedení Flat

2003 - první OE flat stěrač dostupný pro aftermarket

2008 - první VALEO Flat stěrače s multikonektorem

2010 - první hybridní stěrač v nabídce VALEO

2012 - inovační řada AquaBlade s ostřikovacími tryskami integrovanými do lišty stěrače

2016 - zavedení řady VALEO HydroConnect

2018 - řada AquaBlade dostupná pro aftermarket

Letos uplyne už 115 let od prvního vynálezu automobilových stěračů. V posledním čtvrtstoletí pak 
k jejich vývoji a inovacím výrazně přispěla také společnost VALEO, která jako jeden z předních OE 
specialistů na systémy stěračů posléze tyto nové technologie zavádí také na trh s náhradními díly.



102MV 102MV

VALEO JE ZASE JEDNIČKA: Výrobce systémů stěračů pro prvovýbavu nabízí pro trh náhradních dílů 
kompletní řadu prémiových stíracích list vyhovujících různým požadavkům.

NOVÉ LIŠTY FIRST
S pouze 12 objednacími čísly pokrývá 
nová řada Valeo First Multiconnection vice 
než 90 % evropského vozového parku se 
stíracími lištami s délkou od 350 do 750 mm.
Dobrá kvalita za dobrou cenu.

NOVÉ SILENCIO® Original
Pro zákazníky hledající přesně stejné stírací lišty jako jsou 
původní konvenční, hybridní, ploché nebo zadní stírací lišty.

NOVÉ ŘADY VALEOOBJEVTE
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První automobilový stěrač, či spíše jeho přímý mechanický předchůdce, byl 
patentován 10. listopadu 1903. Jako ´zařízení pro čištění skla´ si jej nechala 
zaregistrovat tehdy 37letá Američanka Mary Andersenová, původně realitní 
makléřka, farmářka a vinařka z Alabamy. 

■ Na začátku byla jízda tramvají
Mary Andersenová si při jízdě tramvají během 
jedné zimní návštěvy New Yorku všimla, že 
řidiči musejí často zastavovat, aby setřeli 
sníh z čelního skla, případně se snažili zajistit 
si výhled za jízdy otevřeným postranním 
okénkem, kterým na chvíli vystrčili hlavu ven 
a k očištění okna používali cokoliv, co měli 
zrovna po ruce…
Po návratu domů podnikavá žena začala 
vymýšlet zařízení, které by se dalo ovládat 
zevnitř vozu a které by dokázalo čelní sklo 
účinně očistit. A po čase sestrojila první 
opravdu funkční prototyp – úzkou dlouhou 
stěrku, nebo spíše dřevěné rameno potažené 
gumou s drátem na protažení otvorem v 
kabině a na druhém konci opatřeným pákou 
a ovládacím držadlem. To vše umístěné v 
blízkosti volantu a podpořené pružinovým 
mechanismem, který stěrku posouval po 
čelním skle. A aby při dobrém počasí zařízení 
nepřekáželo a nebránilo ve výhledu, bylo 
snímatelné.  

Ve stejné době se přitom objevily i další 
dva podobné patenty. Už v březnu roku 
1903 požádal Kanaďan Robert A. Douglass 
americký patentový úřad o registraci ´čističe 
oken kabin lokomotiv´ a v říjnu stejného 

roku získal irský vynálezce 
James Henry Apjohn britský patent na ´aparát 
k čištění oken vagonů, motorových vozů 
a dalších skel´, který využíval ručně nebo 
motorkem poháněné kartáče nebo stěrky 
posouvající se svisle nahoru a dolů. Všechna 
tato zařízení využívala podobné principy, 
nicméně provedení Mary Andersonové bylo 
dnešnímu pojetí stěračů nejblíže.

■ Špatné načasování
Bohužel pro Mary ale její 
nápad v době svého vzniku 
příliš nezaujal. Naopak 
narazil na velkou řadu 
skeptiků, podle kterých 
byl čistící mechanismus 
málo funkční a dokonce 
i nebezpečný, neboť prý 
řidiče příliš rozptyloval. 
A navíc přišel i příliš brzy, 
protože automobilismus 
byl na počátku svého 
vývoje a jeho největší 
rozkvět přišel až zhruba 
o patnáct let později, kdy 
už ale její patent vypršel. 
A přestože od roku 
1922 už byly podobné 

stěrače běžnou výbavou řady 
aut, Andersonová ze svého 
nápadu nijak neprofitovala, 
protože její pokus prodat patent 
jedné kanadské firmě v roce 
1905 nevyšel. Mary se tak nadále 
věnovala převážně obchodu s 
realitami.

Její původní návrhy ale 
později využilo několik dalších 
vynálezců, kteří funkci na pohled 
jednoduchého ale v důsledku 
revolučního mechanismu neustále 
vylepšovali. 

A za jedním ze zlomových 
vylepšení byla v roce 1917 další 
žena - Američanka Charlotte 
Bridgewoodová, jejíž čisticí 
zařízení je označováno za první 
elektricky poháněné stěrače. 
Ani ty se ale masově nerozšířily, 
protože ke stírání místo gumových 
čepelí používaly nepříliš efektivní 
válečky. Nicméně ukázaly správný 
směr k automatizaci. Než k ní ale 
opravdu došlo, museli řidiči ještě 
řadu let jednou rukou řídit a řadit 
a druhou za deště obsluhovat 
stěrače. 

■ Další patenty
V roce 1920 získal jeden z dalších patentů na 
stěrače John R. Oishei. Úspěšně tak završil 
tříletý vývoj a spolupráci s penzionovaným 
elektrikářem Johnem W. Jepsonem, který už 
dříve vymyslel ručně ovládanou stěrku ´Rain 
Rubber´. Její páka se v případě potřeby (deště) 
protáhla mezerou ve dvoudílném čelním skle 
a posádka její pomocí ručně stírala vodu a 
nečistoty z okna, přičemž potřebný přítlak 
zajišťovala pružina. Právě toto zařízení si 

Oishei nechal patentovat a zároveň na jeho 
výrobu založil společnost Tri-Continental 
Corporation (později známou jako Trico). A 
v následujících třech letech tento stěrač ve 
velkém prodával automobilkám Packard, 
Lincoln či Cadillac.

První automatické stěrače se stíracími 
břity se objevily roku 1921 a byly nazvány 
´Folberts´ podle svých autorů, bratrů Fredovi 
a Williamovi Folberthových z Clevelandu. Byly 
poháněny vzduchovým (vakuovým) motorem 
a zařízení bylo propojené hadičkou se sacím 
potrubím motoru vozidla. Díky tomu rychlost 
stírání závisela na rychlosti vozu – pokud byla 
škrticí klapka otevřená, vakuum kleslo, takže 
se stěrače zpomalily nebo zastavily. I přes 
tento nedostatek se ale systém ujal a záhy 

PŘíběH stěračů: už 115 let



132 / 2018

magazín APM Automotive

se stal standardem, přičemž takto poháněné 
stěrače v autech fungovaly až zhruba do roku 
1960.

■ Další vylepšení
Zatímco první verze stěračů byly většinou 
ukotveny na horním okraji čelního skla, s 
příchodem jejich elektrického pohonu se 
začaly montovat spíše na spodní okraj skla. 
Elektrická verze připevněná na horní část 
čelního skla byla vytvořena firmou Bosch 
v roce 1926, ale byla dostupná pouze pro 
luxusní modely vozidel. V polovině 30. let pak 
úspěšná firma Trico, která mezitím pohltila i 
firmu bratrů Folberthových, přišla s prvním 
nejprve nezávislým ostřikovačem čelního 
skla. Koncem 40. let se pak oba systémy 
spojily do kombinace stěrač-ostřikovač. 

O další dekádu později se objevila další dnes 
už běžná funkce - několikeré automatické 
setření skla při aktivaci ostřikovače. Na 
rozdíl od dnes používaného elektronického 

časovače tehdy prodlevu zajišťoval malý 
vakuový váleček mechanicky propojený 
se spínačem, takže se stěrače spustily po 
vyprchání vakua. Za vynálezce cyklovače je 
přitom považován Raymond Anderson, který 
už v roce 1923 představil elektromechanickou 
konstrukci. První patent na cyklovač ve Velké 
Británii podal v roce 1961 John Amos ze 
společnosti Lucas Industries.

■ Zfilmovaná soudní pře
O dva roky později vznikl první elektronický 
variabilní cyklovač. Nápad na něj se zrodil v 
hlavě profesora detroitské university Roberta 
Kearnse, který si uvědomil, že lidské oko také 
nemrká neustále, ale jen jednou za pár vteřin. A 
to se pokusil využít při stírání automobilových 
skel, takže z běžně dostupných elektronických 
součástek sestrojil vlastní cyklovač. Jeho 
proměnný interval mezi setřeními dosahoval 
pomocí kondenzátoru, takže řidič mohl volit z 
několika různých intervalů prodlevy. 

Vlastnosti zařízení si profesor Kearns úspěšně 

ověřil na svém voze 
Ford Galaxie, který pak 
předvedl i samotné 
automobilce Ford v 
naději, že jí svůj vynález 
patentovaný v roce 1967 
prodá. Automobilka 
jej ale odmítla a místo 
toho uvedla v roce 
1969 u modelu Mercury 
vlastní řešení cyklovače. 
Zklamaný Kearns se ale 
nevzdal a začal se s Fordem 
i dalšími automobilkami, 
které vynález okopírovaly, 
soudit. Svůj spor 

nakonec vyhrál a získal 
tak odškodné desítky milionů dolarů. Prožité 
trauma se ale projevilo na jeho duševním 
zdraví i osobním životě (tímto příběhem byl 
inspirován film Boj o patent / Flash of Genius  
z roku 2008).

■ Nejen na čelním skle
První zadní stěrače se začaly na některých 
vozech objevovat už ve 40. letech, jejich 
masové rozšíření 
ale odstartovalo až 
uvedení na modelech 
Porsche 911 (rok 1966) 
a Volvo 145 (1969).

Další milník přišel v 
roce 1970, kdy Saab 
představil stěrače 
světlometů. Poháněl 
je jeden motor 
a pohybovaly se 
horizontálně proti 
sobě. Později je 

nahradil klasický otáčivý mechanismus a dva 
samostatné motorky pro každý světlomet. O 
pár let později se čisticí systémy světlometů 
staly ve Švédsku povinnými.
Ve stejném roce nabídlo luxusní kupé Citroën 
SM stěrače citlivé na intenzitu srážek. Systém 
pracoval na principu odporu stěračů během 
prvního setření. Při velké intenzitě srážek bylo 
sklo více mokré a tedy odpor, který kladlo 
stírátkám, byl menší. Samočinné stírače s 
proměnným účinkem v závislosti na intenzitě 
srážek, ale již plně elektronické, využívající 
fotodiodu, se v Evropě objevily poprvé v roce 
1995 na Mercedesu-Benz třídy E (W210) a 
současně také na Peugeotu 406.

A na závěr jedna kuriozita. První generace 
oblíbené francouzské ́ kachny´, tedy lidového 
vozu Citroën 2CV, měly stěrače poháněné 
čistě mechanickým kabelem spojeným s 
převodovkou. Kvůli úsporám nákladů stejný 
kabel poháněl také tachometr. Rychlost 
stírání se tedy měnila podle aktuální rychlosti 
auta. A když vůz stál na křižovatce, stěrače 
stály také - řidič je ale mohl ovládat ručně 
pomocí táhla pod tachometrem.

Robert Kearns



SPOJKY HEC OD VALEO VÁM UŠETŘÍ ČAS  
A VAŠIM ZÁKAZNÍKŮM PENÍZE 
Úspora času, nákladů a nezměněný jízdní komfort po celou dobu životnosti 
spojky, to jsou největší přednosti nových spojek HEC společnosti Valeo. 
Spojky HEC (High Efficiency Clutches neboli spojky se zvýšeným výkonem) 
Valeo byly konstruovány inženýry Valeo jako náhrada za originální provedení 
spojky se samonastavovací technologií.

Mezi základní předpoklady komfortní jízdy 
a  lehce plynulého řazení převodových 

stupňů patří správná funkce spojky. Tento ne-
odmyslitelný komponent každého vozidla to-
tiž umožňuje přenos točivého momentu z mo-
toru do převodovky a zatlumení dynamických 
vibrací motoru. Zároveň také absorbuje teplo 
vznikající na povrchu třecích ploch.

Tlak řidiče na pedál by se neměl 
po dobu životnosti spojky měnit 
Stejně jako se vyvíjejí technologie v  celém 
automobilu, vyvíjí se i  spojka. U  konvenční-
ho provedení spojky vzrůstá s opotřebením 
obložení spojkové lamely ovládací síla – v dů-
sledku většího ohybu paprsků membránové 
pružiny. U samonastavovacích spojek systém 
korekce opotřebení nastavuje dosednutí 
lamely na  přítlačný kotouč tak, že obsluha 
během životnosti spojky nepozná žádnou 
změnu ovládací síly na pedál. 
Snížením tloušťky obložení se v  průběhu 
času mění pozice membránové pružiny. Tím 
stoupá přítlačná síla, vypínací síla a v důsled-
ku toho také síla na pedál potřebná pro vy-
pínání. Při každé činnosti samonastavovací 
spojky se pomocí dorazu překontroluje, zda 
se snížila tloušťka obložení. Je-li tomu tak, 
zvedne doraz přidržovací pružinu přesně 
o  tuto dráhu opotřebení z  nastavovacích 
kroužků. Šoupátko pak může být svojí tažnou 
pružinou zataženo do mezery nastavovacích 
kroužků a pomocí přidržovací pružiny je za-
jištěno v této poloze. Při dalším vypnutí spoj-

ky již může membránová pružina zaujmout 
svoji novu pozici, systém spojky se opět na-
staví na optimální konstelaci dráhy a síly. Jako 
jeden ze tří velkých evropských výrobců spo-
jek vyrábí i Valeo samonastavovací spojky do 
prvovýbavy, např. do vozidel Peugeot Boxer 
2.2 HDi, Mercedes C-class 200 CGI nebo Mini 
Cooper 1.6d.

Max. síla 87,52 N
Hystereze 34,32 N

Zbytkový zdvih 34 mm

Bod vypnutí 116

Bod zapnutí 112
R.G. 117

Zbytkový zdvih 38 mm

Sí
la

 v
 N

Dráha pedálu v mm

SÍLA NA PEDÁL U NOVÉ SPOJKY

Max. síla 109,88 N
Hystereze 36,85 N

Sí
la

 v
 N

Dráha pedálu v mm

SÍLA NA PEDÁL NA KONCI ŽIVOTNOSTI SPOJKY

Nabídněte svým zákazníkům 
stejnou funkci za méně peněz  
Tyto samonastavovací spojky jsou sice velmi 
kvalitní a řidiči zaručují vysoký jízdní komfort, 
ale i ony mají svou životnost. Když je čas na vý-
měnu, musí se majitel vozidla rozhodnout, 
zda bude investovat do stejného typu spojky, 
nebo zvolí ekonomičtější a téměř stejně kvalit-
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VALEO HEC: SPOJKY, KTERÉ VÁM UŠETŘÍ 
ČAS A VAŠIM ZÁKAZNÍKŮM PENÍZE

V rámci svého sortimentu spojkových dílů Valeo nabízí  také řadu spojek, které byly původně osazeny samonastavovací technologií a 
přepracovány na vysoce efektivní spojky HEC (High Efficiency Clutch). 

Spojka HEC vypadá podobně jako standardní 
spojka bez vestavěného samonastavovacího 
systému. Využívá však vysoce účinný třecí 
materiál s nízkou mírou opotřebení, takže 
sestava přítlačného talíře po delší dobu 
pracuje v ideálním pracovním prostoru a 
nabízí shodný výkon v průběhu své životnosti 
jako spojka SAT. Výhodou použití materiálu 
s nízkou mírou opotřebení je výrazné 
prodloužení životnosti, změní se však ovládací 
síla na pedálu. Další výhodou spojek HEC je, 
že jejich montáž nevyžaduje speciální nářadí, 
takže přináší úsporu času i nákladů na opravu. 
Zároveň není možné předčasně aktivovat 
rohatkový mechanismus, což by mohl snížit 
životnost komponentů. 

Mezi základní předpoklady komfortní jízdy 
a lehce plynulého řazení převodových 
stupňů patří správná funkce spojky. Tento 
neodmyslitelný komponent každého vozidla 
totiž umožňuje přenos točivého momentu 
z motoru do převodovky a zatlumení 
dynamických vibrací motoru. Zároveň také 
absorbuje teplo vznikající na povrchu třecích 
ploch.

■ Tlak řidiče na pedál by se neměl po 
dobu životnosti spojky měnit
Stejně jako se vyvíjejí technologie v celém 
automobilu, vyvíjí se i spojka. U konvenčního 
provedení spojky vzrůstá s opotřebením 
obložení spojkové lamely ovládací síla 
– v důsledku většího ohybu paprsků 
membránové pružiny. U samonastavovacích 
spojek systém korekce opotřebení nastavuje 
dosednutí lamely na přítlačný kotouč tak, že 
obsluha během životnosti spojky nepozná 
žádnou změnu ovládací síly na pedál.

Snížením tloušťky obložení se v průběhu 
času mění pozice membránové pružiny. Tím 
stoupá přítlačná síla, vypínací síla a v důsledku 
toho také síla na pedál potřebná pro vypínání. 
Při každé činnosti samonastavovací spojky se 
pomocí dorazu překontroluje, zda se snížila 
tloušťka obložení. Je-li tomu tak, zvedne 

doraz přidržovací pružinu přesně o tuto 
dráhu opotřebení z nastavovacích kroužků. 
Šoupátko pak může být svojí tažnou pružinou 
zataženo do mezery nastavovacích kroužků a 
pomocí přidržovací pružiny je zajištěno v této 
poloze.

Při dalším vypnutí spojky již může 
membránová pružina zaujmout svoji novu 

pozici, systém spojky se opět nastaví na 
optimální konstelaci dráhy a síly. Jako jeden 
ze tří velkých evropských výrobců spojek 
vyrábí i Valeo samonastavovací spojky do 
prvovýbavy, např. do vozidel Peugeot Boxer 
2.2 HDi, Mercedes C-class 200 CGI nebo Mini 
Cooper 1.6d.

■ Nabídněte svým zákazníkům 
stejnou funkci za méně peněz
Tyto samonastavovací spojky jsou sice velmi 
kvalitní a řidiči zaručují vysoký jízdní komfort, 
ale i ony mají svou životnost. Když je čas na 
výměnu, musí se majitel vozidla rozhodnout, 
zda bude investovat do stejného typu spojky, 
nebo zvolí ekonomičtější a téměř stejně 
kvalitní alternativu v podobě spojek HEC 

společnosti Valeo. Díky vylepšené konstrukci 
přítlačného kotouče (zvýšená ohebnost 
prstů talířové pružiny) a pro Valeo exkluzivní 
technologii spojkového obložení s nízkým 
opotřebením (obložení typu F510 vyvinuté 
speciálně pro tyto aplikace) je Valeo schopno 
nahradit specifické samonastavovací spojky 
obsažené v originálních spojkách a současně 
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zvedne doraz přidržovací pružinu přesně 
o  tuto dráhu opotřebení z  nastavovacích 
kroužků. Šoupátko pak může být svojí tažnou 
pružinou zataženo do mezery nastavovacích 
kroužků a pomocí přidržovací pružiny je za-
jištěno v této poloze. Při dalším vypnutí spoj-

ky již může membránová pružina zaujmout 
svoji novu pozici, systém spojky se opět na-
staví na optimální konstelaci dráhy a síly. Jako 
jeden ze tří velkých evropských výrobců spo-
jek vyrábí i Valeo samonastavovací spojky do 
prvovýbavy, např. do vozidel Peugeot Boxer 
2.2 HDi, Mercedes C-class 200 CGI nebo Mini 
Cooper 1.6d.

Max. síla 87,52 N
Hystereze 34,32 N

Zbytkový zdvih 34 mm

Bod vypnutí 116

Bod zapnutí 112
R.G. 117

Zbytkový zdvih 38 mm

Sí
la

 v
 N

Dráha pedálu v mm

SÍLA NA PEDÁL U NOVÉ SPOJKY

Max. síla 109,88 N
Hystereze 36,85 N

Sí
la

 v
 N

Dráha pedálu v mm

SÍLA NA PEDÁL NA KONCI ŽIVOTNOSTI SPOJKY

Nabídněte svým zákazníkům 
stejnou funkci za méně peněz  
Tyto samonastavovací spojky jsou sice velmi 
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Příklady použití spojek HEC MOC ELIT CZ 
bez DPH (CZK)

MOC ELIT SK 
bez DPH (EUR)

Objednací číslo 
ELIT

ŠKODA / VAG: A3 (2003>2008), A3 (2008>),Octavia (2004>2008), Golf V (2003>), Golf VI (2008>),Passat (2005>2010), ... 7 050 274,39 V826715

MERCEDES-BENZ: C Class (203), CLK (209) (2002>),E Class (211), Sprinter (95>) 6 960 232,89 V826548

FORD: C-Max (2007>), Focus (2004>),Focus C-Max (03>07), C30, S40 (2004>), V50 (2004>) 5 550 242,99 V826713

OPEL: ASTRA H (04) 1.9 CDTI 6 950 230,09 V826955

OPEL: SIGNUM, VECTRA C 6 140 290,69 V826777

 FORD: Mondeo III 1.8, 2.0 4 480 200,09 V826489

 AUDI: A4 (2004>) 1.9 Tdi 9 380 297,59 V826732

 FORD: TRANSIT (02>06) 2.0 4 650 248,49 V826956

 FORD: MONDEO III 2.2 TDCI 5 710 265,69 V828145

 PEUGEOT, CITROËN: 407, C5 2.2 HDi 5 980 311,89 V828031

Spojky se samonastavovací 
technologií a spojky HEC Valeo 
se liší pouze opticky, nikoliv 
výkonem

Samonastavovací spojky

Spojky HEC

 Není potřebný žádný speciální přípravek na montáž  
 Konkurenceschopné řešení oproti řešení spojek se samonastavováním 
 Spolehlivost certifikovaná experty Valeo pro OE  
 Výkonnost ekvivalentní k technologiím samonastavovacích spojek



Při výměně spojkové sady zmapujte 
i okolní terén, vyplatí se to 
Každý mechanik jistě ocení také fakt, že 
na  rozdíl od  samonastavovacích spojek SAC 
není při montáži potřeba žádný speciální pří-
pravek na montáž.
Při výměně spojky je důležité vyměnit nejen 
celou spojkovou sadu, ale především pře-
kontrolovat okolí spojky, protože primární 
příčina projevů závad nemusí vždy souviset 

pouze a jen se spojkou samotnou. Mechanik 
by měl vyměnit i  další opotřebené kompo-
nenty jako jsou olejová těsnění nebo vodicí 
ložiska a  lanka. Eliminuje tak přinejmenším 
reklamace výměny spojky a zároveň zvyšuje 
obrat servisu. 
Spojky HEC rozšířily sortiment společnosti 
Valeo o  další produkt trhu s  náhradními díly. 
A  tak například ke  spojkovým sadám KIT 4P, 
sadám s dvouhmotovým setrvačníkem a spoj-
kám CLASSIC přibyl do rodiny Valeo další plat-
ný člen, který vám pomůže zkvalitnit služby 
vašeho servisu a tím i spokojenost zákazníků.

ní alternativu v podobě spojek HEC společnos-
ti Valeo. Díky vylepšené konstrukci přítlačného 
kotouče (zvýšená ohebnost prstů talířové pru-
žiny) a  pro Valeo exkluzivní technologii spoj-
kového obložení s  nízkým opotřebením (ob-
ložení typu F510 vyvinuté speciálně pro tyto 
aplikace) je Valeo schopno nahradit specifické 
samonastavovací spojky obsažené v originál-
ních spojkách a současně zajistit stabilní dráhu 
pedálu spojky i sílu na pedál. 
I když se spojky HEC na první pohled liší od ori-
ginálních spojek (SAT, SAC nebo Xtend), garan-
tuje společnost Valeo, že tyto spojkové sady bu-
dou perfektně pasovat do příslušného vozidla 
a zajistí řidiči jeho plnou spokojenost z hlediska 
kvality, spolehlivosti, životnosti a komfortu. 
Nabídka řady spojek Valeo typu HEC obsahuje 
36 objednacích čísel, která pokrývají nejzná-
mější vozidla, včetně 26 německých (Audi, 
Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford, Opel), 
8   francouzských, 1 švédského a  1  italského 
výrobce vozidel. Těchto 36 objednacích čí-
sel pokrývá vozový park zahrnující přibližně 
10  milionů vozidel v Evropě. 

Na drahé přípravky při montáži zapomeňte

Speciální obložení s nízkým koeficientem 
opotřebení vyvinuté pro spojky HEC .
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Příklady použití spojek HEC MOC ELIT CZ 
bez DPH (CZK)

MOC ELIT SK 
bez DPH (EUR)

Objednací číslo 
ELIT

ŠKODA / VAG: A3 (2003>2008), A3 (2008>),Octavia (2004>2008), Golf V (2003>), Golf VI (2008>),Passat (2005>2010), ... 7 050 274,39 V826715

MERCEDES-BENZ: C Class (203), CLK (209) (2002>),E Class (211), Sprinter (95>) 6 960 232,89 V826548

FORD: C-Max (2007>), Focus (2004>),Focus C-Max (03>07), C30, S40 (2004>), V50 (2004>) 5 550 242,99 V826713

OPEL: ASTRA H (04) 1.9 CDTI 6 950 230,09 V826955

OPEL: SIGNUM, VECTRA C 6 140 290,69 V826777

 FORD: Mondeo III 1.8, 2.0 4 480 200,09 V826489

 AUDI: A4 (2004>) 1.9 Tdi 9 380 297,59 V826732
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Spojky se samonastavovací 
technologií a spojky HEC Valeo 
se liší pouze opticky, nikoliv 
výkonem

Samonastavovací spojky

Spojky HEC

 Není potřebný žádný speciální přípravek na montáž  
 Konkurenceschopné řešení oproti řešení spojek se samonastavováním 
 Spolehlivost certifikovaná experty Valeo pro OE  
 Výkonnost ekvivalentní k technologiím samonastavovacích spojek



Při výměně spojkové sady zmapujte 
i okolní terén, vyplatí se to 
Každý mechanik jistě ocení také fakt, že 
na  rozdíl od  samonastavovacích spojek SAC 
není při montáži potřeba žádný speciální pří-
pravek na montáž.
Při výměně spojky je důležité vyměnit nejen 
celou spojkovou sadu, ale především pře-
kontrolovat okolí spojky, protože primární 
příčina projevů závad nemusí vždy souviset 

pouze a jen se spojkou samotnou. Mechanik 
by měl vyměnit i  další opotřebené kompo-
nenty jako jsou olejová těsnění nebo vodicí 
ložiska a  lanka. Eliminuje tak přinejmenším 
reklamace výměny spojky a zároveň zvyšuje 
obrat servisu. 
Spojky HEC rozšířily sortiment společnosti 
Valeo o  další produkt trhu s  náhradními díly. 
A  tak například ke  spojkovým sadám KIT 4P, 
sadám s dvouhmotovým setrvačníkem a spoj-
kám CLASSIC přibyl do rodiny Valeo další plat-
ný člen, který vám pomůže zkvalitnit služby 
vašeho servisu a tím i spokojenost zákazníků.

ní alternativu v podobě spojek HEC společnos-
ti Valeo. Díky vylepšené konstrukci přítlačného 
kotouče (zvýšená ohebnost prstů talířové pru-
žiny) a  pro Valeo exkluzivní technologii spoj-
kového obložení s  nízkým opotřebením (ob-
ložení typu F510 vyvinuté speciálně pro tyto 
aplikace) je Valeo schopno nahradit specifické 
samonastavovací spojky obsažené v originál-
ních spojkách a současně zajistit stabilní dráhu 
pedálu spojky i sílu na pedál. 
I když se spojky HEC na první pohled liší od ori-
ginálních spojek (SAT, SAC nebo Xtend), garan-
tuje společnost Valeo, že tyto spojkové sady bu-
dou perfektně pasovat do příslušného vozidla 
a zajistí řidiči jeho plnou spokojenost z hlediska 
kvality, spolehlivosti, životnosti a komfortu. 
Nabídka řady spojek Valeo typu HEC obsahuje 
36 objednacích čísel, která pokrývají nejzná-
mější vozidla, včetně 26 německých (Audi, 
Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford, Opel), 
8   francouzských, 1 švédského a  1  italského 
výrobce vozidel. Těchto 36 objednacích čí-
sel pokrývá vozový park zahrnující přibližně 
10  milionů vozidel v Evropě. 

Na drahé přípravky při montáži zapomeňte

Speciální obložení s nízkým koeficientem 
opotřebení vyvinuté pro spojky HEC .

Valeo HEC pro Elit.indd   2 15.8.2012   11:07:01

Příklady použití spojek HEC MOC ELIT CZ 
bez DPH (CZK)

MOC ELIT SK 
bez DPH (EUR)

Objednací číslo 
ELIT

ŠKODA / VAG: A3 (2003>2008), A3 (2008>),Octavia (2004>2008), Golf V (2003>), Golf VI (2008>),Passat (2005>2010), ... 7 050 274,39 V826715

MERCEDES-BENZ: C Class (203), CLK (209) (2002>),E Class (211), Sprinter (95>) 6 960 232,89 V826548

FORD: C-Max (2007>), Focus (2004>),Focus C-Max (03>07), C30, S40 (2004>), V50 (2004>) 5 550 242,99 V826713

OPEL: ASTRA H (04) 1.9 CDTI 6 950 230,09 V826955

OPEL: SIGNUM, VECTRA C 6 140 290,69 V826777

 FORD: Mondeo III 1.8, 2.0 4 480 200,09 V826489

 AUDI: A4 (2004>) 1.9 Tdi 9 380 297,59 V826732

 FORD: TRANSIT (02>06) 2.0 4 650 248,49 V826956

 FORD: MONDEO III 2.2 TDCI 5 710 265,69 V828145

 PEUGEOT, CITROËN: 407, C5 2.2 HDi 5 980 311,89 V828031
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se liší pouze opticky, nikoliv 
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Při výměně spojkové sady zmapujte 
i okolní terén, vyplatí se to 
Každý mechanik jistě ocení také fakt, že 
na  rozdíl od  samonastavovacích spojek SAC 
není při montáži potřeba žádný speciální pří-
pravek na montáž.
Při výměně spojky je důležité vyměnit nejen 
celou spojkovou sadu, ale především pře-
kontrolovat okolí spojky, protože primární 
příčina projevů závad nemusí vždy souviset 

pouze a jen se spojkou samotnou. Mechanik 
by měl vyměnit i  další opotřebené kompo-
nenty jako jsou olejová těsnění nebo vodicí 
ložiska a  lanka. Eliminuje tak přinejmenším 
reklamace výměny spojky a zároveň zvyšuje 
obrat servisu. 
Spojky HEC rozšířily sortiment společnosti 
Valeo o  další produkt trhu s  náhradními díly. 
A  tak například ke  spojkovým sadám KIT 4P, 
sadám s dvouhmotovým setrvačníkem a spoj-
kám CLASSIC přibyl do rodiny Valeo další plat-
ný člen, který vám pomůže zkvalitnit služby 
vašeho servisu a tím i spokojenost zákazníků.

ní alternativu v podobě spojek HEC společnos-
ti Valeo. Díky vylepšené konstrukci přítlačného 
kotouče (zvýšená ohebnost prstů talířové pru-
žiny) a  pro Valeo exkluzivní technologii spoj-
kového obložení s  nízkým opotřebením (ob-
ložení typu F510 vyvinuté speciálně pro tyto 
aplikace) je Valeo schopno nahradit specifické 
samonastavovací spojky obsažené v originál-
ních spojkách a současně zajistit stabilní dráhu 
pedálu spojky i sílu na pedál. 
I když se spojky HEC na první pohled liší od ori-
ginálních spojek (SAT, SAC nebo Xtend), garan-
tuje společnost Valeo, že tyto spojkové sady bu-
dou perfektně pasovat do příslušného vozidla 
a zajistí řidiči jeho plnou spokojenost z hlediska 
kvality, spolehlivosti, životnosti a komfortu. 
Nabídka řady spojek Valeo typu HEC obsahuje 
36 objednacích čísel, která pokrývají nejzná-
mější vozidla, včetně 26 německých (Audi, 
Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford, Opel), 
8   francouzských, 1 švédského a  1  italského 
výrobce vozidel. Těchto 36 objednacích čí-
sel pokrývá vozový park zahrnující přibližně 
10  milionů vozidel v Evropě. 

Na drahé přípravky při montáži zapomeňte

Speciální obložení s nízkým koeficientem 
opotřebení vyvinuté pro spojky HEC .

Valeo HEC pro Elit.indd   2 15.8.2012   11:07:01
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zajistit stabilní dráhu pedálu spojky i sílu na 
pedál.

I když se spojky HEC na první pohled liší od 
originálních spojek (SAT, SAC nebo Xtend), 
garantuje společnost Valeo, že tyto spojkové 
sady budou perfektně pasovat do příslušného 
vozidla a zajistí řidiči jeho plnou spokojenost 
z hlediska kvality, spolehlivosti, životnosti a 
komfortu.

Nabídka řady spojek Valeo typu HEC obsahuje 
36 objednacích čísel, která pokrývají 
nejznámější vozidla většiny evropských 
značek.

■ Při výměně spojkové sady 
zmapujte i okolní terén, vyplatí se to 
Každý mechanik jistě ocení také fakt, že na 
rozdíl od samonastavovacích spojek SAC není 
při montáži potřeba žádný speciální přípravek 
na montáž. 

Při výměně spojky je důležité vyměnit 
nejen celou spojkovou sadu, ale především 
překontrolovat okolí spojky, protože 
primární příčina projevů závad nemusí vždy 
souviset pouze a jen se spojkou samotnou. 
Mechanik by měl vyměnit i další opotřebené 
komponenty jako jsou olejová těsnění 
nebo vodicí ložiska a lanka. Eliminuje tak 
přinejmenším reklamace výměny spojky a 
zároveň zvyšuje obrat servisu.

Příklady použití spojek HEC MOC ELIT CZ 
bez DPH (CZK)

MOC ELIT SK 
bez DPH (EUR)

Objednací číslo 
ELIT

ŠKODA / VAG: A3 (2003>2008), A3 (2008>),Octavia (2004>2008), Golf V (2003>), Golf VI (2008>),Passat (2005>2010), ... 7 050 274,39 V826715

MERCEDES-BENZ: C Class (203), CLK (209) (2002>),E Class (211), Sprinter (95>) 6 960 232,89 V826548

FORD: C-Max (2007>), Focus (2004>),Focus C-Max (03>07), C30, S40 (2004>), V50 (2004>) 5 550 242,99 V826713

OPEL: ASTRA H (04) 1.9 CDTI 6 950 230,09 V826955

OPEL: SIGNUM, VECTRA C 6 140 290,69 V826777

 FORD: Mondeo III 1.8, 2.0 4 480 200,09 V826489

 AUDI: A4 (2004>) 1.9 Tdi 9 380 297,59 V826732

 FORD: TRANSIT (02>06) 2.0 4 650 248,49 V826956

 FORD: MONDEO III 2.2 TDCI 5 710 265,69 V828145

 PEUGEOT, CITROËN: 407, C5 2.2 HDi 5 980 311,89 V828031
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technologií a spojky HEC Valeo 
se liší pouze opticky, nikoliv 
výkonem
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 Spolehlivost certifikovaná experty Valeo pro OE  
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Při výměně spojkové sady zmapujte 
i okolní terén, vyplatí se to 
Každý mechanik jistě ocení také fakt, že 
na  rozdíl od  samonastavovacích spojek SAC 
není při montáži potřeba žádný speciální pří-
pravek na montáž.
Při výměně spojky je důležité vyměnit nejen 
celou spojkovou sadu, ale především pře-
kontrolovat okolí spojky, protože primární 
příčina projevů závad nemusí vždy souviset 

pouze a jen se spojkou samotnou. Mechanik 
by měl vyměnit i  další opotřebené kompo-
nenty jako jsou olejová těsnění nebo vodicí 
ložiska a  lanka. Eliminuje tak přinejmenším 
reklamace výměny spojky a zároveň zvyšuje 
obrat servisu. 
Spojky HEC rozšířily sortiment společnosti 
Valeo o  další produkt trhu s  náhradními díly. 
A  tak například ke  spojkovým sadám KIT 4P, 
sadám s dvouhmotovým setrvačníkem a spoj-
kám CLASSIC přibyl do rodiny Valeo další plat-
ný člen, který vám pomůže zkvalitnit služby 
vašeho servisu a tím i spokojenost zákazníků.

ní alternativu v podobě spojek HEC společnos-
ti Valeo. Díky vylepšené konstrukci přítlačného 
kotouče (zvýšená ohebnost prstů talířové pru-
žiny) a  pro Valeo exkluzivní technologii spoj-
kového obložení s  nízkým opotřebením (ob-
ložení typu F510 vyvinuté speciálně pro tyto 
aplikace) je Valeo schopno nahradit specifické 
samonastavovací spojky obsažené v originál-
ních spojkách a současně zajistit stabilní dráhu 
pedálu spojky i sílu na pedál. 
I když se spojky HEC na první pohled liší od ori-
ginálních spojek (SAT, SAC nebo Xtend), garan-
tuje společnost Valeo, že tyto spojkové sady bu-
dou perfektně pasovat do příslušného vozidla 
a zajistí řidiči jeho plnou spokojenost z hlediska 
kvality, spolehlivosti, životnosti a komfortu. 
Nabídka řady spojek Valeo typu HEC obsahuje 
36 objednacích čísel, která pokrývají nejzná-
mější vozidla, včetně 26 německých (Audi, 
Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford, Opel), 
8   francouzských, 1 švédského a  1  italského 
výrobce vozidel. Těchto 36 objednacích čí-
sel pokrývá vozový park zahrnující přibližně 
10  milionů vozidel v Evropě. 

Na drahé přípravky při montáži zapomeňte

Speciální obložení s nízkým koeficientem 
opotřebení vyvinuté pro spojky HEC .

Valeo HEC pro Elit.indd   2 15.8.2012   11:07:01

Spojky HEC rozšířily sortiment společnosti 
Valeo o další produkt trhu s náhradními díly. 
A tak například ke spojkovým sadám KIT 
4P, sadám s dvouhmotovým setrvačníkem 
a spojkám CLASSIC přibyl do rodiny Valeo 
další platný člen, který vám pomůže zkvalitnit 
služby vašeho servisu a tím i spokojenost 
zákazníků.

Příklady použití spojek HEC obj. číslo MOC (bez DPH)

AUDI / VW / ŠKODA: 
A3 (03-08), A3 (08-), Golf V (03-), Golf VI (08-),Passat (05>10), Octavia (04-08)...

VA826715 6.978,- Kč

A4 1.9 Tdi (04-) VA826732 7.493,- Kč

MERCEDES-BENZ:
C Class (203), CLK (209) (02-),E Class (211), Sprinter (95-)

VA826548 6.101,- Kč

FORD / VOLVO: 
C-Max (07-), Focus (04-),Focus C-Max (03-07) / C30, S40 (04-), V50 (04-)

VA826713 5.796,- Kč

Mondeo III 1.8, 2.0 VA826489 5.121,- Kč

Mondeo III 2.2 TDCI VA828145 6.273,- Kč

Transit 2.0 (02-06) VA826956 6.799,- Kč

OPEL: 
ASTRA H (04-) 1.9 CDTI

VA826955 7.723,- Kč

Signum, Vectra C VA826777 7.328,- Kč

PEUGEOT / CITROËN: 
407 / C5 2.2 HDi

VA828031 7.227,- Kč
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Pro efektivní vyčištění spalovací komory vy-
vinula společnost BluechemGROUP ve svých 
laboratořích zcela novou chemickou formuli. 
CarbonX představuje inovativní čisticí sys-
tém pro dieselové i benzínové motory, který 
umožňuje cílené odstranění i nejodolnějšího 
znečištění v celé spalovací komoře bez de-
montáže hlavy válců. Dvousložkový přípravek 
navíc výrazně zlepšuje chod motoru a optima-
lizuje spalování paliva.

Tajemství vysoké účinnosti produktu CarbonX 
je ukryté v kombinaci chemických vzorců a 
dlouhého cíleného výzkumu. Přípravek se 
aplikuje do studeného motoru, ale bez nut-
nosti demontáže hlavy válců či ventilů. Apli-
kace produktu se provádí otvorem po demon-
táží zapalovací či žhavicí svíčky. 

Cena za inovaci 2018!
Kvality nového systému čištění spalovací komory CarbonX přitom 
potvrdila také porota tradiční německé soutěže German Innovati-
on Award, která vloni představenou inovaci společnosti Bluechem  
ocenila vysokým hodnocením  a vítězstvím v kategorii „Excellence 
in Business to Business – Chemical Industry“. 

Foto z praxe: Technicko-prodejní specialista zástupce výrobce 
Róbert Sečen použil systém CarbonX na vyčištění  EGR ventilu…

Doporučené příslušenství:
CarbonX extraktor (BCH34142) – pneumatická pumpa na účinné vysávání    
  čistících kapalin ze všech typů motorů a převodovek
•  automatická funkce STOP
•  snadná manipulace i obsluha
•  jednoduché a efektivní odsávání
•  nádoba s objemem 5 l
•  včetně 3 ks sacích nástavců (ø 9,8 / 6,7 / 5,8 mm)

Nejprve se hadičkou do spalovací 
komory nastříká vysoce expanziv-
ní složka K1 = speciální výkonná 
čistící pěna, kterou je třeba nechat 
působit zhruba 15 – 20 minut. 
Pěna efektivně rozpouští a násled-
ně odstraní provozní znečištění 
spalovací komory, tedy zbytky uh-
líku usazené zejména v hlavě vál-
ců, v oblasti sacích i výfukových 
ventilů i na koruně pístu (na jeho 
horní části).  

Ve druhé fázi lze v hojném množ-
ství aplikovat složku K2, tzv. ne-
utralizátor, který pěnu zkapalňuje a váže i s 
rozpuštěnými nečistotami do emulze. Tu je 
možné po 4-5 minutách působení složky K2 
odsát pomocí pneumatického extraktoru. 
Druhá složka přípravku CarbonX navíc obsa-

Cílené čištění spalovací komory bez demontáže hlavy válců

Výhody CarbonX:
•  Obnovuje těsnost a plnící objem spalovací komory
•  Zvyšuje kompresi
•  Redukuje otěr
•  Optimalizuje spotřebu paliva
•  Zabezpečuje tichý chod motoru a optimální spalování
•  Zlepšuje výfukové emise

huje také extrémně stabilní EP aditivum sni-
žující tření a opotřebení kovových povrchů, 
takže ošetřené povrchy zůstanou chráněné a 
navíc dochází 



V zimě je má rodina 
v bezpečí.

Chytrá volba.Barum. Značka skupiny Continental.

Nová Barum Polaris 5 je tou správnou volbou pro zimu.
Její vynikající přilnavost na sněhu Vám zajistí
bezpečnou a pohodovou jízdu.

NOVINKA!

LET

1 / 2018
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V roce 1868 založil Hermann Zerver malou 
kovárnu, která později přerostla ve výrobní 
podnik na nářadí. Puncovou značkou výrobků 
se pak stala slovní ochranná známka HAZET, 
složená z iniciál zakladatele společnosti, která 
je nadále součástí dnešního názvu společnosti 
´HAZET-WERK´, protože v průběhu času se 
logo HAZET stalo výrazným symbolem kvality 
- značkou, na kterou se zákazníci mohou 
spolehnout v každé situaci.

Dnes je za společností už 150 úspěšných let 
a před ní slibná perspektiva dalšího rozvoje 
- a právě na to odkazuje také letošní výroční 
motto “150 LET BUDOUCNOSTI”. 

HAZET se přitom nadále prezentuje jako 
zdravá rodinná firma s nejvyššími stan-
dardy kvality. Je totiž ve vlastnictví už páté 
generace rodiny Matthiase J. Hoffmanna, 
který je v současnosti řídícím partnerem s 
odpovědností za oblasti prodeje, marketingu, 
financí, správy a informačních technologií.  

Spolu s ním vedení firmy tvoří také Guido 
Schmidt stojící v čele výrobních, techno-

logických a produktových oblastí. 

■ Společnost
Hlavní závod HAZET 
Werk 1 sídlí v Rems-
cheidu, tedy nedaleko 
průmyslového Düs-
seldorfu, a je to jeden 
z nejmodernějších 
výrobních závodů v 
Evropě. Tradiční ko-
vací kladivo se nachází 
vedle nejmodernější 
CNC řízené výrobní jed-
notky. Harmonické spo-
jení různých výrobních 
procesů zajišťuje skvělou 
kvalitu výrobků – tako-
vou, jakou by nebylo 
možné dosáhnout pouze 
technologií. Důležitým 
základem špičkové 
kvality výrobků jsou 
ale odborné znalosti a zkušenosti tamních 
zaměstnanců.

Ploché kované díly jsou vyráběny především v 
Remscheidu, který je označován jako ´město 

nářadí´ (sídlí tam řada dalších výrobců). První 
výrobní zařízení mimo toto město vzniklo 
v polovině 60. let minulého století ve 100 
km vzdáleném Heinsbergu = dnešní závod 
HAZET Werk 2. V současné době jsou tam 
k dispozici nejmodernější výrobní linky pro 
výrobu rotačně symetrických výrobků, jako 
jsou např. rukojeti. Moderní výrobní závody 
postavené tzv. ´na zelené louce´ byly v této 
lokalitě zprovozněny v roce 1984. Díky snad-
no dostupné centrální poloze v hraničním 
trojúhelníku Německo / Nizozemsko / Bel-
gie pak před čtyřmi lety bylo na stejném 
místě otevřeno nové, moderní logistické 
centrum navržené tak, aby splňovalo vysoké 

požadavky dnešního logistického řízení. K 
tomu patří i EAN kódy na obalech produktů, 
které pomáhají optimálně organizovat logis-
tiku jak firmy samotné, tak jejích zákazníků.
Jeden z nejmodernějších počítačem řízených 
práškových systémů v Německu zahájil pro-
voz na počátku roku 2001 v závodě HAZET 
Werk 3 v Remscheidu, což je vlastně provoz 
bývalé dceřiné společnosti WINDGASSEN + 
HINDRICHS. Investice do svařovacího robo-
ta, plně automatických laserových řezacích 
systémů či automaticky řízených děrovaček 
a ohýbaček jsou nastaveny tak, aby do bu-
doucna zajistily dokonalé a vysoce precizní 
tváření plechu. Díky tomu se právě v tomto 
závodě vyrábějí dobře známé dílenské vozíky 
na nářadí řady ´Assistent´.

Technologie točivého momentu našla svůj 
domov u v závodě HAZET Werk 4 v rem-
scheidské části Vieringhausen, kde jsou 
vyráběny, kompletovány a posléze i kali-
brovány vysoce přesné momentové klíče. Op-
timální kalibrační výsledky přitom zajišťuje 
vlastní kalibrační laboratoř firmy HAZET 
DAkkS, akreditovaná podle DIN EN ISO / IEC 
17025.

Vysoký podíl vlastní výroby (cca. 75%) přináší 
firmě značnou soběstačnost a nezávislost jak 
při výrobě, tak při vývoji nových produktů. 

Nabízet kompletní řadu ručních nástrojů a širokou škálu speciál-
ních nástrojů pro automobilový průmysl - a to v nejvyšší kvalitě 

- to je cíl společnosti HAZET z německého Remscheidu. Jak 
totiž potvrzuje každodenní praxe tisíců automechaniků po 

celém světě, právě kvalita nástroje je jedním ze základních 
pilířů dobře provedené opravy. A vysoká kvalita značky 
HAZET je dlouhodobě zárukou dobrých výsledků…

HAZET: 150 let budoucnosti
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Závody společnosti HAZET v Remscheidu a 
Heinsbergu jsou navíc už od 90. let minulého 
roku certifikovány v souladu s normou DIN EN 
ISO 9001, protože všude v nich platí pravidlo: 
Kvalita má nejvyšší prioritu. 

■ Produkty
S portfoliem více než 5.500 různých produktů 
nabízí HAZET vysokou variabilitu pro různé 
aplikace prakticky ve všech průmyslových 
oborech. Toto vysoké číslo lze vysvětlit mnoha 
speciálními nástroji, které jsou vyráběny pro 
automobilové aplikace či třeba sektor letectví 
stejně jako pro průmysl. Sortiment zahrnuje 
všechny známé ruční nástroje i další výrobky, 
které usnadňují různé řemeslné zpracování. A 
to ať už se jedná o tradiční nářadí jako klíče, 
šroubováky či kleště nebo v současnosti již ne-
zbytné sady různých nástavců, bitů a vysoce 
přesných momentových klíčů a různého 
pneumatického nářadí. 

Kromě nástrojů (standardních nebo speciál-
ních) nabízí HAZET také praktické dílenské vy-
bavení. Tím je především osvědčený dílenský 
vozík HAZET ´Asistent´, který dobře znají prak-
ticky všichni, kdo někdy pracovali v nějaké 
automobilové dílně. Všechny výrobky se 
značkou HAZET přitom splňují stejné vysoké 
nároky mechaniků profesionálů i amatérů 
– jsou přesné, robustní, výkonné a vysoce 
funkční. 

■ Vývoj a výroba
Vývoj nářadí zajišťuje moderně vybavené 
interní vývojové oddělení, kde tým expertů 
navrhuje, modeluje, testuje a následně vytváří 
ergonomicky sofistikované nástroje pro 
každodenní použití. Uživatelská přívětivost, 
práce bez únavy a samozřejmě maximální 
přesnost přizpůsobení jsou hlavními kritérii 
vývoje. Platí to pro jednoduché kleště či klíče 
stejně jako pro technicky složitější či přesné 
nástroje jako jsou univerzální bezpečnostní 
pružinové svěráky, vratné ráčny nebo momen-
tové klíče, které se opakovaně stávají vítězi ne-
závislých spotřebitelských testů. Inovace firmy 
HAZET v oblasti nářadí je proto mimořádně 
silná. Již od poloviny 80. let  HAZET nastolil 
dynamický trend směřující k vývoji a zavádění 
nových nástrojů na trhu, takže v uplynulých 
letech společnost přinesla na trh několik set 

Základ úspěchu značky HAZET tvoří vysoká 
kvalita ve všech oblastech. Právě to je hlav-
ní filozofií společnosti, která je řízena pátou 
generací rodiny svého někdejšího zaklada-
tele, a která v současnosti zaměstnává více 
než 500 zaměstnanců s vysoce odbornou 
kvalifikací. A základem jejich firemní kultu-
ry i nadále zůstává pět základních principů 
= péče o zákazníka, rozvoj zaměstnanců a 
úspěchů, služeb a orientace na zákazníka. A 
to je i hlavní filozofie úspěšné firmy pro bu-
doucnost… pro 150 let budoucnosti.

nových produktů, což dokladuje i ak-
tuální vlastnictví více než 200 různých 
patentů.

V souladu s požadavky zákazníka a 
specifickými nároky na jednotlivé nástro-

je je vždy zvolen nejvýhodnější základní ma-
teriál, nejlépe ocelová slitina a zejména kvalitní 
chrom-vanadová ocel. To spolu s dlouholetý-
mi zkušenostmi zaměstnanců a použitím 
nejmodernějších technologií zajišťuje nejen 
hladký průběh výroby, ale především prémio-
vou kvalitu produktů podrženou i konečnou 
obvykle nikl-chromovou povrchovou úpra-
vou. Některé z produktů HAZET už používají 
i další moderní TiN povlaky (Titanium-Nitrid), 
které jsou nejen příjemné pro uživatele, ale 
zároveň velmi odolné a praktické.

S rozsáhlým portfoliem standardních a 
speciálních nástrojů a kompatibilních dílen-
ských zařízení je HAZET zavedeným doda-
vatelem výrobního průmyslu i do tisícovek 
různých opravárenských dílen po celém 
světě. Nástroje HAZET lze nalézt tam, kde jsou 
požadované bezpečné montáže šroubových 
spojů i další profesionální práce a přitom jsou 
oblíbené také u poloprofesionálních kutilů, 
což je dalším důkazem vysoce kvalitních 
nástrojů s dobrým poměrem cena / výkon.

■ Hazet a APM Automotive
Kompletní sortiment značky HAZET je už 
bezmála deset let k dispozici také všem 
zákazníkům APM Automotive. Zatímco 
původně byly v nabídce jen vybrané akční 
produkty od mateřské firmy Markmiller, od 
března 2009 APM Automotive nabízí celý kat-
alog značky HAZET, která se postupně stala 
jedním z pilířů nabídky dílenského nařadí. 

Tištěný katalog s kompletní nabídkou nářadí 
Das Werkzeug (dříve nazývaný HANDBUCH) 
je každoročně doplňován ´malými´ akčními 
katalogy Special Worldwide s časově ome-
zenou platností, přičemž již několik let jsou 
tyto katalogy vydávány také v české jazykové 
verzi. Navíc mohou zákazníci APM Automo-
tive využívat také speciální předváděcí vůz s 
nářadím HAZET, který doplňuje naši vlastní 
prezentační dodávku s prodejně technických 
specialistou Dušanem Matuškovičem, který 
zájemcům ukáže vybrané nářadí přímo v akci. 
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Nová řada baterií GS
Nový moderně elegantní design, vylepšené parametry a hlavně zjednodušená ucelená nabídka konsolidovaná opět do jediné řady - to jsou novinky 
japonského výrobce baterií GS před letošní zimní sezonou… 

GS je vůdčí značkou automobilových baterií v Asii i mnoha dalších částech světa a na vynika-
jící výkon i spolehlivost zdokonalené během více než stoletého vývoje mohou spoléhat také 
zákazníci v Evropě. 
Značka GS patří do skupiny GS YUASA, která se skládá ze 65 dceřiných společností a 33 po-
boček po celém světě. Již více než 100 let neustále přispívá k rozvoji i novým technologiím ve 
výrobě baterií, napájecích systémů a osvětlovacích zařízení.

GS SMF 
pro standardní osobní a lehké užitkové vozy

•  Vápníková technologie Ca/Ca
•  Přibližně 40.000 startů

•  Uzavřené víko 
•  Protizášlehová pojistka

•  Indikátor stavu nabití
•  Integrovaná rukojeť

Společnost GS, osvědčený japonský produ-
cent špičkových baterií, zareagovala na ohlasy 
z trhu a po čtyřech letech opět přechází z 
dosavadních tří řad tradičních baterií (Gold 
/ Silver / Bronze) zpět na jednu řadu. Nově 
tedy GS prostřednictvím APM Automotive 
nabízí jednu nadstandardně kvalitní řadu 
dvaatřiceti uzavřených bezúdržbových bat-
erií GS SMF (Sealed Maintenance Free). Tuto 
řadu oblíbených baterií pro standardní vo-
zidla pak doplňují řady EFB a AGM pro vozy 
se systémem START-STOP a s velkým stupně 
elektronické výbavy.  

Baterie GS SMF využívají vápníkovou tech-
nologii (Ca/Ca) a jsou navrženy tak, aby 
splňovaly náročné potřeby moderních vo-
zidel a poskytovaly špičkový výkon a vynika-
jící přidanou hodnotu. Tato nová řada baterií 
GS Automotive dostala svébytný modrošedý 
design, který zahrnuje uzavřené víko (= 
není třeba dolévat elektrolyt), integrovanou 
rukojeť, protizášlehovou pojistku a oblíbený 
indikátor nabití. Baterie s obnovenou pečetí 
´Premium Quality / Japan Technology´ tak v 
nabídce APM Automotive postupně nahradí 
žádané baterie GS Silver. 

Kromě modernizovaného designu, který dos-
taly také řady GS EFB a GS AGM pro vozy se 
systémem Start/Stop, se většina baterií SMF 
může chlubit také mírně vylepšenými param-
etry (ve srovnání s bateriemi SILVER). 

Obj. číslo Kapacita C20
(Ah)

CA EN1 (A) rozměry (mm)

délka šířka výška
GSSMF056 35 300 187 135 224

GSSMF054 36 330 187 127 223

GSSMF055 36 330 187 127 223

GSSMF202 40 330 175 175 190

GSSMF077  44 360 207 175 190

GSSMF053  45 400 238 129 224

GSSMF057 45 400 238 129 224

GSSMF063  46 425 207 175 175

GSSMF108  50 420 200 175 225

GSSMF113  50 530 236 182 177

GSSMF012  52 460 207 175 190

GSSMF075  60 540 242 175 175

GSSMF078  60 540 242 175 190

GSSMF005  60 540 232 173 225

GSSMF014  60 540 232 173 225

GSSMF027  62 540 242 175 190

GSSMF068  72 600 264 175 220

GSSMF069  72 600 264 175 220

GSSMF100  72 700 278 175 175

GSSMF086  75 650 278 175 190

GSSMF096  75 700 278 175 190

GSSMF110  80 740 315 175 175

GSSMF115  82 740 315 175 190

GSSMF017  90 760 353 175 175

GSSMF334  95 800 306 175 222

GSSMF335  95 800 306 175 222

GSSMF019  95 800 353 175 190

GSSMF020 110 900 394 175 190

ASIA’S LEADING 
AUTOMOTIVE 
BATTERY, NOW 
AVAILABLE IN 
EUROPE

Designed to meet the demanding needs of modern 
vehicles, the new GS automotive range provides 
superior performance & excellent value.

GS is the leading automotive battery brand in Asia & 
many other parts of the world. European customers 
can now enjoy outstanding reliability & power, 
perfected over a century of GS battery development. 

A GS YUASA GROUP COMPANY
The GS Yuasa Group consists of 65 subsidiaries
and 33 affiliates in countries throughout the world.

For over 100 years, the GS Yuasa Group has 
continually contributed to economic development 
and the improvement of living standards through the 
development and manufacture of batteries, power 
supply systems and lighting equipment. 

We are a major force in the market as the world’s 
leading manufacturers of automotive and motorcycle 
batteries. 

Responding to today’s increasingly sophisticated
needs, our extensive range of next generation 
energy system lithium-ion batteries encompasses 
not only vehicle use but also products in a wide 
range of fields, from deep sea to aerospace, to meet 
the ever more sophisticated needs of the times.

GS YUASA BATTERY EUROPE

For over 30 years, GS Yuasa Battery Europe Ltd
have been Europe’s leading battery supplier.
From sales and distribution centres in Swindon, 
Milan, Lyon, Madrid and Düsseldorf, GS Yuasa 
supply European markets with an extensive range of 
high-quality energy storage and network stabilisation 
solutions.

Supported by experienced Quality Assurance, 
Technical Support, Marketing and Customer Service 
teams, our industry leading service and distribution 
network continues to set new standards in customer 
care, choice and year-round availability

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Automotive Battery Range

POWERING HIGH PERFORMANCE



GS AGM
pro další generace a vyšší specifikace vozů 

se systémem START-STOP

GS EFB  
pro nižší specifikace vozů se systémem 
START-STOP

•  Přibližně 360.000 startů
•  Vysoká cyklická živostnost

•  Zvýšený dynamický příjem náboje
•  Elektrolyt absorbovaný ro rohože se skelného mikrovlákna

•  Anti sulfatační technologie
•  Přibližně 270.000 startů
•  Vysoká cyklická životnost a dynamický příjem náboje
•  Uzavřené dvojité víko (splňuje VDA test pro převrácení)
•  Elektrody s Carbon/Lithium aditivy + Speciální separátory
•  Integrovaná protizášlehová pojistka 

Obj. 
číslo

Kapacita C20
(Ah)

CA EN1 
(A)

rozměry (mm)

délka šířka výška
GSEFB027 60 560 243 175 190

GSEFB005 64 620 232 173 225

GSEFB100 65 650 277 175 175

GSEFB096 70 650 278 175 190

GSEFB110 75 730 315 175 175

GSEFB115 80 730 315 175 190

GSEFB030 80 760 260 173 225

GSEFB335 80 780 305 172 225

Obj. číslo Kapacita C20
(Ah)

CA EN1 (A) rozměry (mm)

délka šířka výška
GSAGM027 60 640 243 175 190

GSAGM096 70 760 278 175 190

GSAGM115 80 800 317 175 190

GSAGM019 95 850 353 175 190

GSAGM020 105 950 393 175 190

magazín APM Automotive

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Automotive Battery Range

POWERING HIGH PERFORMANCE
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• Approximately 270,000 starts 
• High cyclic durability & dynamic charge acceptance 
• For lower spec Start - Stop vehicles
• Sealed tip/tilt double lid:
 - Reduces water loss by up to 30% 
 - VDA roll over test compliant
• High charge acceptance type separators 
• Anti-sulphation technology
• Carbon/Lithium plate additives
• Integrated flame arrestor

 NEXT GENERATION & 
START - STOP VEHICLES
Cars and Light Vans

EFB027 12 60 560 L2 EFB 243 175 190 0 B3 T1 * 16.2 W4 C2 V3 M2

EFB005 12 64 620 JIS D23 EFB 
(Q55/Q85) 232 173 225 0 N T1 16.8 W4 C2 V3 M1

EFB100 12 65 650 LB3 EFB 277 175 175 0 B3 T1 * 17.6 W4 C2 V3 M2

EFB096 12 70 650 L3 EFB 278 175 190 0 B3 T1 * 18.8 W4 C2 V3 M2

EFB110 12 75 730 LB4 EFB 315 175 175 0 B3 T1 * 19.8 W4 C2 V3 M2

EFB115 12 80 730 L4 EFB 315 175 190 0 B3 T1 * 21.2 W4 C2 V3 M2

EFB030 12 80 760 JIS D26 EFB 
(S95) 260 173 225 0 N T1 19.3 W4 C2 V3 M1

EFB335 12 80 780 JIS D31 EFB 
(T110) 305 172 225 0 N T1 22.5 W4 C2 V3 M1

Dimensions (mm) Performance Marking
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Výrobci vozidel mnoha značek stále více 
využívají pro různé modely stejné plat-
formy pro různé modely. A jejich aktual-
izace prováděné automobilkami po dobu 
životnosti vozidla mají za následek stále větší 
počet možných kombinací opravárenských 
dílů a upevňovacích či montážních prvků. A to 
nevyhnutelně vede k neustálému rozšiřování 
sortimentu oblíbených opravných sad.

Jednoduchost nové struktury opravných sad 
SPIDAN dokumentuje na sadě pro různé mod-
ely koncernu VAG, které používají čtyři OE po-
loosy (VAG 3B0 498 203 D / VAG 3B0 498 203 
B / VAG 441 498 203 A / VAG 3B0 498 203 C). 
Těm až dosud odpovídaly dvě opravné sady 
SPIDAN (GK0026094 a GK0021092), které se 
od sebe liší pouze rozměrem šroubu. 

Nově jsou tyty dvě sady nahrazené sadou GK0036174 právě bez 
zmíněného šroubu, který je možné koupit samostatně (v sadě 5 
ks použitelných i pro další sady). Uvedená sada se přitom shodu s 
opravným dílem také pro OE poloosu VAG 3B0 498 203 F. 

Montážní/upevňovací díly, tedy šrouby, matice a spony v mnoha 
různých rozměrech pro všechny výše uvedené opravné sady jsou 
dodávány v sadách po pěti, resp. deseti kusech.

Pro usnadnění různých oprav nabízí značka SPIDAN mimo jiné i kompletní opravné sady poloos, které jsou již řadu let úspěšně využívány v mnoha 
servisech po celém světě. A nyní se společnost GKN, která produkty s logem Spidan vyrábí, přichází s restrukturalizací sortimentu těchto opravných 
sad tak, aby mechanikům zjednodušila i výběr správné sady…  

Společnost GKN je předním světovým dodavatelem komponentů a systémů pro techniku pohonu. Toto 
postavení na trhu je založené na dlouhé technologické tradici. GKN Service International dodává originální 

díly GKN pro celosvětovou potřebu náhradních dílů. Pod názvy značek Spidan a Löbro nabízí společnost GKN nejkomplexnější program 
bočních hřídelů pro osobní automobily, podélných hřídelů, souprav kloubů, souprav manžet a dalších komponentů vozidel prostřednic-
tvím velkoobchodníků a místních prodejců. 

Jedním z hlavních rysů opravných sad Spi-
dan je, že některé z nich obsahují podstatně 
více dílů než srovnatelná sada OE, což 
zjednodušuje opravu. Může to ale také zna-
menat, že pro některé vozidlo je dostupných 
hned několik různých položek Spidan. Pro 
zjednodušení výběru správné položky se tedy 
firma GKN rozhodla přepracovat klasifikaci 
opravných sad na poloosy Spidan, která je 
založena na čísle OE nápravy.

Použití pouze jednoho jiného spojovacího 
prvku často vyžaduje vytvoření nové sady 
(položky) a to pak komplikuje nabídku. Proto 
nové opravné sady OE poloosy od firmy SPI-
DAN už neobsahují spojovací prvky. Ty jsou 
nyní nově nabízeny zvlášť v rozsahu malých 
dílů, přičemž sortiment zahrnuje obvyklé 
rozměry upevňovacích prvků, které lze podle 
potřeby kombinovat se všemi opravnými 
sadami. Takže dílny mají nadále k dispozici 
všechny díly potřebné pro opravu a vše 
zůstalo stejně jednoduché. Včetně výběru 
správné opravné sady… 

gKn service nabízí PŘePracOvané OPravné sady náPrav

Stainless steel clamps  
(1 unit = 10 pcs)
Edelstahl-Schellen (1 VE = 10 Stück)
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Art. No
(Art. Nr.)

ID
(Kennung)

OE No.
(OE Nr.)

Comm. 
Group 
(WG)

Weight 
(Gewicht)
[kg]

Length 
(Länge)
[mm]

Width 
(Breite)
[mm]

Height 
(Höhe)
[mm] EAN/UPC-Code

190820 102.5 N90630701 142 0,300 240 200 70 4019064747079

190821 92.5 N90772401 142 0,260 140 130 100 4019064747093

190822 91 N90941101 142 0,260 200 120 70 4019064747154

190823 77.5 374828 142 0,240 230 160 30 4019064747161

190824 83.5 N90470601 142 0,240 170 120 70 4019064747178

190825 84.5 374505 142 0,250 140 120 70 4019064747185

190826 107 N90679401 142 0,300 150 240 70 4019064747192

190827 85.5 142 0,260 150 120 100 4019064747208

190828 87.5 374407 142 0,260 240 230 30 4019064747246

190829 95.5 374480 142 0,280 240 220 30 4019064747253

190830 31.0 N90739901 142 0,100 130 130 30 4019064747086

190831 34.7 N10609101 142 0,100 120 130 30 4019064747109

190832 32.0 N90442501 142 0,100 140 130 30 4019064747116

190833 28.0 46307554 142 0,100 130 130 30 4019064747123

190834 33.5 N90489801 142 0,100 130 100 30 4019064747130

190835 36.0 N90630801 142 0,100 130 100 30 4019064747147

190836 34.6 N10207701 142 0,060 130 130 30 4019064747215

190837 41.0 46308546 142 0,120 130 100 30 4019064747222

190838 35.0 N90934101 142 0,100 140 130 30 4019064747239

190839 29.5 N10784505 142 0,100 130 130 30 4019064747260

Stainless steel clamps  
(1 unit = 10 pcs)
Edelstahl-Schellen (1 VE = 10 Stück)
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Společnost ELTA Automotive je předním dis-
tributorem automobilových žárovek - od těch 
nejmenších např. do tachografů až po xeno-
nové HID výbojky či inovativní halogenové 
žárovky. Řada Elta Automotive Bulb se skládá 
z více než 600 referencí pro 
automobily, lehká a těžká 
užitková vozidla i motocy-
kly. Všechny jsou vyráběny 
podle nejvyšších standardů 
pomocí vysoce kvalitních 
materiálů, které zajišťují vy-
soký výkon i spolehlivost. 
Sortiment byl v uplynulém 
čtvrtstoletí neustále vyví-
jen a vylepšován, aby zůstal 
v popředí technologie a 
zároveň si zachoval široké 
pokrytí.

Oblíbené autožárovky ELTA s léty ověřenou kvalitou a příznivou cenou se před nedávnem dočkaly 
nejen nového moderního designu svých obalů, ale také řady vylepšení a sjednocení celé produk-
tové řady. 

magazín APM Automotive

A nyní společnost ELTA nabízí novou generaci 
vylepšených halogenových autožárovek a xe-
nonových výbojek ELTA VisionPRO. Nová řada 
zahrnuje celkem 5 sad s různými vlastnostmi 

tak, aby si každý zákaz-
ník našel to, co po au-
tožárovkách chce - ať 
už jde o barvu světla 
nebo třeba svítivost. 
Všechny sady žárovek, 
které jsou vyráběny v 
moderních provozech 
v Jižní Koreji, mají ale 
společnou jednu věc, a 
to je vysoká kvalita.

Nový moderně jedno-
duchý design obalů je 

ELTA - Automobilové žárovky

doslova ohromující a má velký potenciál pod-
pořit maloobchodní prodej autožárovek ELTA 
v celé nadcházející hlavní sezóně osvětlení. 
Hlavním přínosem inovace je ale výrazné zvý-
šení světelného výkonu pro vyšší bezpečnost. 
K dispozici jdou hned dvě úrovně upgadu sví-
tivosti v různých cenových relacích tak, aby 
vyhovovaly libovolnému rozpočtu. 

Vylepšení výkonu žárovek ELTA VisionPRO 
navíc řidičům nabízí jednoduchý způsob pro 
zlepšení vize i vzhledu jejich vozu. Někteří ři-
diči totiž nejsou spokojeni se standardními 
žlutými barvami světlometů a dávají přednost 
ostrým bílým nebo modrým odstínům, které 
poskytují HID světlomety na prémiových vo-
zidlech. Právě pro takové motoristy je efek-
tivním řešením použítí žárovek ELTA Vision-
PROBlue, které poskytují modré světlo bez 
nutnosti drahých upgradů nebo změn kabelá-
že. A žárovky Blue+ nabízí světle modré světlo 
spolu se zvýšením jasu o 50% pro řidiče, kteří 
hledají to nejlepší z obou kategorií.

Výkonové žárovky ELTA jsou přímo zaměni-
telné bez požadovaných změn kabe-
láže. Všechny vylepšené žárovky ELTA 
jsou schváleny „E“ (s výjimkou žárovek 
Sportm které jsou určeny výhradně 
pro použití mimo silniční síť. 

VISIONPRO150
Vlajková loď produktů Vision Pro a nejsilnější halogeno-
vá žárovka ELTA - díky inovativní technologii nabízí až 
o 150% více světla než standardní halogenové žárovky 
pro maximální viditelnost a lepší bezpečnost silničního 
provozu. Modré zabarvení baňky poskytuje bílé světlo 
a moderní vzhled. 
Dostupné verze: H1, H4, H7,HIR2, H11

VISIONPRO50
Až o 50% více světla než standardní halogenové žárov-
ky pro použití tam, kde to nejvíce potřebujete. Ekono-
micky výhodné řešení, které zlepšuje viditelnost a bez-
pečnost na silnicích.
Dostupné verze: H1, H4, H7, H11, HB3, HB4

VISIONPROBLUE
Ideální pro řidiče, kterým záleží na vzhledu - modrá tó-
novaná vrstva baňky poskytuje jasnější a bělejší světlo 
a lepší viditelnost. 
Dostupné verze:  H3, HB3, HB4 a výbojky D1S, D2S, D3S a 
D4S

VISIONPROBLUE+ 
Všechny výhody řady VisionPRO Blue spolu s 50% více 
světla na silnici. Žárovky mají modře tónovanou vrstvu 
baňky, která nabízí bílé světlo, moderní vzhled a lepší 
viditelnost. 
Dostupné verze:  H1, H4, H7, H11, H15

VISIONPROSPORT 
ultra výkonné 100W žárovky, které se vyznačují temně 
modrou baňkou a intenzivním světelným kuželem pro 
extrémní podmínky. Bílé světlo o teplotě 7.000 K. 
Dostupné verze: H1, H4, H7 a výbojky D1S, D2S, D3S a D4S

ŽÁROVKY NEJSOU HOMOLOGOVANÉ PRO SILNIČNÍ PROVOZ 
A JSOU URČENY VÝHRADNĚ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY! 

Prodloužení světelného paprsku až od 
75 metrů znamená nejen lepší přehled 
o situaci na silnici, ale také mnohem 
dříve viditelné značky a potenciální 
nebezpečí. Zvýšený jas a zdokonale-
ný paprsek navíc účinněji pronikají 
do deště, mlhy a sněhu, takže zajištují 
bezpečnější cestu v nepříznivých pod-
mínkách.

VisionPRO150
- Inovativní vlákno zajišťující lepší   
  světelný výkon a větší světelný kužel

- Modré zabarvení pro bělejší světlo o teplotě  
  okolo 3.700 K

- Vyšší tlak halogenového plynu v baňce   
  zajišťuje lepší chlazení a jasnější světlo
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„Předzvěstí plného filtru pevných částic, který již 
vyžaduje renovaci, je svítící kontrolka ´závada 
motoru´. V takovém případě řídicí jednotka ne-
spustí automatickou regeneraci a saze se tam 
začnou postupně hromadit. A po nějaké době 
se nahromadí do té míry, že už nejde spustit 
ani servisní regenerace poté, co je původní 
závada motoru odstraněna,“ vysvětluje Petr 
Houdek, který se ve své dílně specializuje na 
ekologicky šetrnou termickou renovaci DPF a 
který své služby nabízí prostřednictvím APM 
Automotive autoservisům z celé republiky. 

„Vypalování probíhá při přesně stanovené 
teplotě, která musí být dost vysoká na to, aby 
saze shořely, ale zase ne příliš vysoká, aby 
nedošlo k poškození keramické vložky nebo 
kovové katalytické vrstvy. Tím vlastně simulu-
jeme provoz v autě, na který je filtr stavěný a 
je to tedy nejšetrnější a zároveň nejefektivnější 
metoda renovace, při které se nepoužívá ani 
gram chemie. Díky tomu je to ekologické, 
protože nakonec zbyde jen malá hromádka po-
pela,“ popisuje technik základní princip čištění 
DPF s tím, že v protokolu o renovaci je 
pak mimo jiné uvedeno právě i 
množství odstraněných nečistot 
- třeba 60 g popela a 30 g sazí.

Samotnému vypalování 
ale samozřejmě předchází 
důkladná příprava filtru pe-
vných částic spočívající v 
očištění filtru a v odstrojení 
všech přídavných prvků, jako 
jsou čidla, příruby nebo tlakové 
trubky. A pokud je filtr v boxu spo-
jený s katalyzátorem, tedy třeba u 
vozů s normou Euro 5, je potřeba je od 
sebe oddělit. „Katalyzátor samozřejmě 
čistíme zvlášť a pouze termicky. Pokud 
bychom je od sebe neoddělili, tak by vlastně 
veškerý odpad z filtru musel projít přes kata-

lyzátor a to samozřejmě 
může negativně ovlivnit jeho 
životnost. Navíc je obtížné 
kompletní box správně 
vysušit a následně tedy zjistit, 
kolik popela tam bylo. A to 
nemluvím o potřebě použít 
nějaké chemické přípravky, 
aby se uvolnily a rozpust-
ily saze,“ vysvětluje Petr 
Houdek, který po renovaci 
celý DPF opět pečlivě zkom-
pletuje a navíc jej opatří i 
novým ochranným nátěrem. 

■ Vypalování
„Při procesu vypalování kata-
lyzátor úplně svítí, takže všechny usazeniny a 
dosud nespálené uhlovodíky i různé krusty na-
tolik vyhoří, že pak je stačí jen vyklepat. Pokud 
byl v autě třeba pro-
blém s turbem 
a do kata-

lyzátoru se dostal 
olej, je to složitější, ale 

i tak to v peci vyhoří a obejdeme 
se bez chemie. A podobně stejně to 

funguje u DPF. Proto můžu do 
protokolů o renovaci uvádět, ko-
lik tam bylo popela a sazí. Saze 
při vypalování v peci zahoří, 
takže jejich množství zjišťujeme 
přesným vážením filtru před a po 
procesu. A po samotném čistění 
a vysušení zase dostanu ven po-
pel, který samozřejmě taky mohu 
zvážit. Čistění se přitom provádí 
tzv. plavením, tedy vodou, ale 
musí se to dělat protisměrně, ji-
nak se ty nečistoty ven nedosta-
nou a spíše se tam jen udusají. 
Proto se stává, že když sem přijde 
konkurenční vyčištěný filtr, po 
našem čistícím procesu z něj 

vyklepu třeba ještě 25 gramů popela. A to je 
u systémů nepoužívajících aditivum – např. 
od koncernu VW, což byl právě tenhle případ 
- poměrně dost,“ vysvětluje Petr Houdek a 
připomíná, že u systému používajícím cerové 
aditivum (Eolys), tedy u vozů koncernů PSA 

či Ford, bývá z hoření větší odpad, protože 
tam hoří právě i Cer. Z tahového 

filtru pak po vypalování vyklepe 
třeba 180 - 250 gramů popela.

V protokolu o renovaci jsou 
dále uvedeny diferenční tlaky 

před a po čištění. A tento tlak 
by podle zkušeného renovátora 
měl v ideálním případě odpovídat 

hodnotám naměřeným v autě. „To 
vlastně určuje kvalitu procesu čištění 

DPF. Obvykle to bývá tak od 2,0 
do 4,8 mbar. Řídící jednotky 

většinou mají nastavenou nějakou 
křivku, která určuje absolutní 
nulu a ta je třeba na hodnotě 
3,0 mbar. Takže když 
se jí po čištění 
p ř i b l í ž í m e , 
m ů ž e m e 
říci, že máme 
dobře vyčištěný 
filtr,“ vysvětluje 
technik, který je 
zároveň schopný i 
odhalit filtry natolik 
poškozené, že je už čištění zbytečné. 

■ Raději bez chemie
To prý bývá často v případě, kdy byl filtr už 
před tím podroben nějakému ´neodbornému 
zásahu´. A za ten Petr Houdek považuje i tzv. 
mokré čištění. „Pokud je DPF ucpaný natolik, 
že řídící jednotka už nespustí ani servisní re-
generaci, tak výplach kapalinovým čističem 
nějaké saze rozpustí a udělá filtr částečně 
průchodný. Ale je dost pravděpodobné, že po 

termicKá renOvace dPF: naKOnec zbyde jen HrOmádKa POPela 

Od října nabízí APM Automotive novou službu pro zákazníky – možnost zprostředkování RENOVACE FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC (DPF). Tu provádí 
specializovaná firma odborným vypalováním keramické vložky v peci, přičemž spolu s repasovaným filtrem zákazník obdrží i protokol potvrzující 
hodnoty před i po provádění renovace.

Vážení popela vyklepaného 
z filtru po termické renovaci
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ujetí určitého počtu kilometrů se závada bude 
opakovat. Protože mokré čištění neobnoví ka-
pacitu, ale pouze rozpustí saze, ale obsah ve 
filtru většinou zůstává. Navíc se najdou i takoví 

mechanici, kteří na to vezmou ´wapku´ a to 
je pak úplný konec, protože keramická vložka 
bývá křehká. Právě nedávno mi přivezli filtr po 
chemii. Mechanici dokonce prý použili obyčejný 
Carlan, tedy průmyslový čistič motorů se silným 
odmašťovacím účinkem. A na tom filtru to bylo 
poznat, byl už i chycený katalyzátor. Chemické 
přípravky mohou způsobit nevratné poškození 
pokovení v katalyzátoru, který se takovým zása-
hem stane prakticky nefunkčním a už se neza-
pálí, takže auto už neregeneruje. Taky to auto 
najelo jen 1.700 km a filtr byl zase plný.“

Naopak palivová aditiva usnadňující zahoření 
prý mají smysl. Třeba právě Eolys, který je 
výrobci motorů přímo vyžadován a měl by se 
pravidelně doplňovat. Na trhu jsou ale i další 
podobné produkty, jejichž používání záleží jen 
na motoristovi, pokud chce svému autu po-
moci. Vyplatí se především při městském pro-
vozu, kde je možnost spuštění automatické 

regenerace značně 
omezená.

■ Servisní  
doporučení
P ř e d 
o p ě t o v n o u 
montáží o 
v y č i š t ě n é h o 

DPF do vozu je 
třeba zjistit a odstranit 

příčinu jeho nadměrného 
zanášení, jinak se problém 

může brzy zopakovat. Při samotném 
čištění prý Petr Houdek dokáže odhalit 

případné použití špatného oleje, ostatní je ale 

na mechanikovi. Ten by měl od uživatele vozu 
zjistit jeho historii i 
provozní podmínky 
tak, aby mohl lépe 

odhalit závadu 
či nefunkčnost 
n ě k t e r ý c h 
prvků systému. 
S a m o z ř e j m o s t í 
je pak prové-
st i potřebné 
přenastavení řídicí 
jednotky motoru.

■ Renovace 
přes APM Au-
tomotive 
DPF pro reno-
vaci mohou záka-

zníci ´odevzdá-
vat´ na jednotlivých 
pobočkách APM Automotive. Ceny začínají na 
částce 2.125,- Kč za renovaci SCR katalyzátorů 
osobních vozů, renovace tradičních DPF stojí 
dle typu (bez nebo s předkatalyzátorem) šest 
až sedm a půl tisíce. Nejdražší je obnova kami-
onových či autobusových filtrů, která začíná 
na 16 tisících. K cenám je třeba připočítat i 
dopravné v hodnotě 300,- Kč / ks (všechny 
uvedené ceny jsou bez DPH), dodací lhůty se 
v závislosti na rozsahu renovace pohybují v ro-
zmezí pěti až deseti dnů.

Zřejmě wapkou nenávratně poškozená 
keramická vložka DPF

Zrenovované DPF připravené k expedici

15 gramů sazí z DPF
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idisc POmáHá zmírnit PrOblém s emisemi částic ve městecH

Nový brzdový kotouč od buderus Guss, čleNa skupiNy bosCH, vytváří až o 90 proCeNt méNě brzdNéHo praCHu

Největší míru znečištění ovzduší plynoucí ze 
silniční dopravy nemá překvapivě na svědomí 
spalování paliv, ale spíše opotřebení silnic, 
pneumatik a brzd. Podle agentury pro životní 
prostředí Bádensko-Württembersko jsou 
právě brzdy a pneumatiky odpovědné za 32% 
emisí částic spojených s jízdou, z nichž zhruba 
polovinu představuje brzdný prach. Proto je 
výrazné snížení množství brzdného prachu 
tak zásadní pro zlepšení ovzduší, a to zejména 
ve městech. 

Právě proto firma Buderus Guss, dceřiná 
společnost koncernu Bosch, vyvinula iDisc. 
Ve srovnání s běžným brzdovým kotoučem 
vytváří až o 90% méně brzdného prachu. 
„Při práci na řešeních v oblasti čistoty ovzduší 
se Bosch nedrží jen pod kapotou. Proto vznikl 
iDisc - brzdový kotouč druhé generace, jehož 
tržní potenciál je obrovský,“  říká Dr. Dirk Ho-
heisel, který je ve vedení společnosti BOSCH 
odpovědný mimo jiné i za Buderus Guss. 

■ iDisc zatočí s trhem 
s brzdovými kotouči
Technologie brzdového kotouče iDisc („i“ = 
inovace) je založena na běžném brzdovém 
kotouči z šedé litiny, který je ale doplněn vrst-
vou z karbidu wolframu. To je jedinečný prode-
jní argument produktu, který v současnosti 

Dokonale zaoblený talíř s tloušťkou zhruba jednoho palce, tak většinou vypadá brzdový kotouč 
– jedna z hlavních součástí moderních brzdových systémů, které ještě dávno před rozšířením 
bezpečnostních prvků jako je ABS, ESP či airbagy pomáhaly výrazně zkracovat brzdnou dráhu, 
čímž předcházely mnoha dopravním nehodám. Dnes je tu však další důvod, proč se dostávají 
brzdové kotouče do popředí zájmu veřejnosti: brzdný prach. 

■  iDisc je brzdový kotouč druhé generace a jeho tržní potenciál je obrovský

■  Brzdy a pneumatiky jsou odpovědné za 32% emisí částic spojených s jízdou

■  Karbidová vrstva u kotouče iDisc snižuje opotřebení brzd a zvyšuje provozní bezpečnost

nabízí pouze  Buderus Guss. Společnost 
patřící do rodiny Bosch vyrobí každoročně ve 
svých německých závodech v Breidenbachu 
a Ludwigshütte až 20 milionů kotoučů. Aby 
se z běžného kotouče mohl stát iDisc, jsou 
brzdné třecí plochy před nanesením vrstvy 
mechanicky, tepelně a galvanicky ošetřeny. 
Tohle celé je součástí procesu, který vyvíjeli 
výzkumní pracovníci společností Buderus 
Guss a Bosch po mnoho let. 

Z hlediska ceny je iDisc sice zhruba třikrát 
dražší než běžný brzdový kotouč z šedé litiny, 
ale zároveň i třikrát levnější než keramický 
brzdový kotouč. Navíc jeho cena bude 
pravděpodobně se zvyšováním objemu výro-
by postupně klesat. „iDisc má vše, co je potřeba 
k tomu, aby nahradil běžný brzdový kotouč 
z šedé litiny a stal se novým standardem na 
trhu s brzdovými kotouči,“ říká Gerhard Pfeifer, 
výkonný ředitel společnosti Buderus Guss. 
„Vzhledem k pokračující diskusi o znečišťování 

částicemi v mnoha zemích a velkých městech 
po celém světě nestojí tomuto průlomu už nic 
v cestě“ – zejména proto, že brzdové kotouče 
budou v autech zapotřebí po celá nadcházející 
desetiletí a výrobní objemy neustále rostou. U 
osobních automobilů dosáhla poptávka po 
brzdových kotoučích v roce 2016 více než 330 
milionů kusů.“

■ Žádné známky po drážkách, 
žádná rez
Dalším argumentem, který hovoří ve 
prospěch iDisc je jeho mnoho pozitivních 
vlastností. Kromě výrazného snížení brz-
dného prachu zajišťuje karbidový povlak 
rovněž větší bezpečnost při provozu. Brz-
dný účinek je srovnatelný jako v případě 
keramické brzdy, zejména pokud jde o tzv. 
´vadnutí brzd´, protože je známo, že se při 
opakovaných brzdných manévrech snižuje 
brzdný výkon. Stejně jako keramický brzdový 
kotouč je iDisc v tomto ohledu vysoce stabilní 
a v případě brzdného výkonu dochází jen k 
nepatrnému úbytku. Rovněž opotřebení je 
výrazně nižší. V závislosti na tloušťce karbi-
dové vrstvy je životnost iDisc oproti běžnému 
brzdovému kotouči dvojnásobná. Známky 
po drážkách na třecích plochách? Ani náho-
dou. Ani koroze není problém – což je velká 
výhoda, zejména u elektromobilů. Vzhledem 

k tomu, že využívají brzdnou ener-
gii v procesu známém jako reku-
perace, nejsou u elektromobilů 
brzdy tolik zatěžovány a potý-
kají se tak často s tvorbou rzi 
na brzdné ploše. S tím souvisí 
dočasný mírný pokles citlivosti 
při brzdění, o kterém v případě 
kotouče iDisc nemůže být ani řeč.

■ Špinavé ráfky
jsou minulostí
iDisc si zamilují i příznivci ráfků. 
A to nejen proto, že brzdový 
kotouč s povrchem z lesklého 
karbidu vypadá skvěle. Je odolný 
proti opotřebení a nekorozivní, 
a i po mnoha letech používání 
je na něj hezký pohled – takže 
je ideální pro trend směřující k 
otevřeným ráfkům. A co je úplně 
nejlepší: díky snížení množství 
brzdného prachu o 90% odpadá 

potřeba pravidelného čištění ráfků agresivní-
mi čisticími prostředky. I ochrana životního 
prostředí může mít praktické výhody.
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stvOŘení čisté brzdy 
„Bosch už si nějakou dobu pohrává s myšlenkou 
vyvinout brzdový kotouč, který bude odolný 
proti opotřebení,“ říká Hagen Kuckert, mluvčí 
týmu, který za špičkový brzdový kotouč iDisc 
získal cenu za inovace Bosch Innovation 
Award. Pracoval řadu let jako vedoucí pro-
jektu zaměřeného na vytvoření brzdového 
kotouče, který by vydržel stejně dlouho jako 
vozidlo.

To vše bylo realizováno v divizi podvozkových 
systémů Chassis Systems Control. Jádrem 
inovace zůstává překvapivě stále klasický 
brzdový kotouč z šedé litiny – s několika 
zásadními vylepšeními. iDisc je například 
vysoce odolný proti opotřebení díky novým 
materiálům a technikám použitým při jeho 
povrstvení. Vedlejším přínosem jsou až o 90 
procent nižší emise částic oproti původnímu 
kotouči a třecí plochy jsou díky povrstvení 
odolné vůči korozi, což zvyšuje provozní 
bezpečnost. Kotouč má navíc atraktivní 
vzhled – i po intenzivní zátěži se jeho povrch 
leskne. Zásluhou nového povrchu se brzdný 
výkon i při opakovaném brzdění téměř 
nesnižuje.

1) Odlití kotouče: Nejprve se odlévá brzdový kotouč. Materiálem je osvědčená šedá 
litina, tedy slitina železa s uhlíkem, která dobře odolává vysokým teplotám a dobře izoluje. 
Problémem je ale opotřebení.

2) Opracování laserem: Následně se kotouč laserem vyčistí a zdrsní se jeho povrch. To je 
nezbytná příprava pro další vrstvu.

3) Galvanizace k vytvoření mezivrstvy:  Při galvanizačním procesu se na kotouč nanese 
tenká vrstva, která jej chrání před korozí a snižuje pnutí.

4) Vysokorychlostní žárový nástřik wolframu: Při procesu označovaném jako HVOF (High 
Velocity Oxygen Fuel) je na podklad nanášena tvrdá vrstva karbidu wolframu. Materiál se 
zahřeje a vrstva je na kotouč nanášena rychlostí 2.500 km/h. Tloušťka takto vzniklé vrstvy je 
pouhých 100 mikrometrů, tedy přibližně průměr dvou lidských vlasů.

5) Broušení, sušení a nanášení ochrany proti korozi: Broušení je klíčovým krokem, 
protože bez něj by kotouč nebyl hladký. Sušení a nanášení ochrany proti korozi je 
běžným výrobním postupem.

Výroba nového kotouče byla spuštěna pro jednu 
nejmenovanou prémiovou automobilku už v 
listopadu 2017. BOSCH tak prozatím má pouze 
jediného odběratele, ale předpokládá, že 
ve střednědobém horizontu se novinka 
dostane na volný trh a stane se běžnou 
součástí moderních vozů.

700°C a více. To je teplota, na kterou se kotouč zahřeje při intenzivním brzdění. 
To je ale jen jeden příklad obrovské zátěže, které jsou brzdy vystavovány. Na 
brzdu dále působí hmotnost vozidla, která je často i několik tun. V zimě ma-
teriál kotouče ohrožuje sůl. To platí pro všechny brzdové kotouče, ať už jsou 
vyrobeny ze šedé litiny nebo z keramiky.

1
2

3

5

4
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TECHNICKÉ INFO – MONTÁŽNÍ DOPORUČENÍ 

Pro montáž čepu řízení s kulovým kloubem (příp. celého příčného táhla řízení)
u vozů koncernu VAG: VW Golf, Passat, Caddy…
      AUDI A3, Q2…
      SEAT Leon, Toledo, Altea, Alhambra
       ŠKODA Octavia, Superb…

Uvedený kloub (táhlo) je na trhu s náhradními díly dostupný od řady výrobců/dodavatelů:

Kloub je ve většině případů dodáván se standardní maticí, která lze použít v celé řadě aplikací (např. Škoda Octavia).
Její použitelnost je ale bohužel omezena provedením protikusu, tedy těhlice (tzv. ´šenkl´) 

STANDARDNÍ MATICE JE TOTIŽ VHODNÁ POUZE PRO
KLASICKÉ A ČASTĚJI POUŽÍVANÉ LITINOVÉ TĚHLICE!

PŘI POUŽITÍ TOHOTO ČEPU NA HLINÍKOVÝ ŠENKL
JE TŘEBA POUŽÍT MATKU S OSAZENÍM!!!

Pokud je na voze použita hliníková těhlice s ocelovým pouzdrem (např. některé vozy VW Passat), je 
potřeba použít matici ´s límcem´, tedy s integrovanou širokou přírubou (nahrazující podložku). 

V opačném případě hrozí uvolnění/vypadnutí ocelového pouzdra z jednoho z ramen těhlice a násled-
né fatální selhání celého zavěšení. Velkou matici s přírubou ale do své sady kloubu s ohledem na cenu 
dodávají pouze někteří výrobci (např. Meyle).

Pro použití malé nebo velké matice, resp. litinové či hliníkové těhlice, ale bohužel není žádné snadno definovatelné pravidlo. Zatímco např. u 
Octavie by měla být použitá vždy jen litinová těhlice, u vozů Škoda Superb je používaná litinová i hliníková. Stejně tak lze obě varianty najít u 
např. vozů Seat Leon, Audi A3, VW Caddy… - v závislosti na pohonu a výbavě. Naopak u VW Passat by měla být vždy hliníková těhlice. 

Např. Seat Leon: 
3C0407253F  hliníková těhlice  
1K0407255AA  litinová těhlice



Jistota

Pneumatiky s těmito 
symboly nabízí 
bezpečnost, 
ovladatelnost 
a vynikající výkon
za nízkých teplot
a na sněhu a ledu.

při jízdě 
na sněhu 
i ledu

M + S

www.continental.cz
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Jubilejní a rekordní 
Automechanika Frankfurt 
Rekordní počet 136.000 lidí navštívilo letošní 25. ročník veletrhu Automechanika Frankfurt a ani letos mezi nimi 
nechyběla výprava zástupců APM Automotive v čele s jednatelem ing. Svatoplukem Krejsou…
Automechanika konaná jednou za dva roky, je jedním z nejdůležitějších veletrhů automobilového průmyslu. Na pě-
tidenní výstavě se prezentoval rekordní počet vystavovatelů - výrobců a dodavatelů automobilových dílů a technologií 
z celého světa, kteří navíc letos měli k dispozici historicky největší výstavní plochu, neboť mohli využít i nový pavilon č. 12. 

■ FEBI BILSTEIN
Značka Febi Bilstein se na veletrhu Automechanika jako vždy prezen-
tovala společně s dalšími členy holdingu BILSTEIN GROUP. Ta letos 
poprvé část výstavní plochy vyčlenila i vlastnímu výrobnímu oddělení 
Bilstein Group Engineering, které bylo v loňském roce přesunuto 
do zcela nové výrobní haly postavené nedaleko centrály firmy v En-
nepetalu. Mnoho návštěvníků tak mělo příležitost dozvědět se více o 
Bilstein Group v oblasti produkce a to zejména díky prezentaci celého 
výrobního procesu vybraných produktů jako jsou náboje kola či vodní 
pumpy.

„S expozicí našeho výrobního závodu na ploše 120 m2 jsme chtěli ukázat, že jsme 
mnohem víc než jen dodavatel náhradních dílů. Od založení společnosti v roce 
1844 jsme také výrobci. Nový koncept veletržní prezentace se osvědčil a většinu 
návštěvníků našeho stánku zaujal,” vysvětloval prodejní manažer Florian Runge při 
setkání s produktovým managerem APM Automotive Karlem Šizlingem, kterého 
doprovázeli nákupčí APM Automotive Dominik Stróž a produktový manažer ses-
terské firmy Stahlgruber CZ Martin Podloucký. Kromě toho skupina Bilstein na 
veletrhu představila řadu inovací jako je např. pokročilý online vyhledávač dílů 
Partsfinder, který nyní zahrnuje také všechny díly pro užitkové vozy nebo nový 
program spojovacích dílů Febi.

■ HERTH+BUSS
Zatímco před dvěma lety byly domi-
nantním prvkem expozice firmy 
HERTH+BUSS palety, pro letošní rok 
kreativní marketing německého spe-
cialisty na díly pro asijské vozy vsadil na 
celé kontejnery, které ve výstavní hale č. 
3 opravdu nešlo přehlédnout. Zástupce 
APM Automotive ve stánku přivítal 
prodejní specialista pro střední Evropu 
Norbert Szerémy Szabolcs, který nejprve pro-
jednal další plány s produktovým manažerem 
Karlem Šizlingem. 

Nákupčímu Dominiku Stróžovi pak ukázal atraktivní a bohatě vybavený prezentační 
vůz značky H+B. Ten v příštím roce projede i velkou část ČR, aby vybraným 

zákazníkům APM Automotive představil široký sortiment elektroinstalačních dílů a 
přípravků z řady Elparts. „V Německu má tento vůz mezi mechaniky velký úspěch, protože jim 
umožnuje opravdu dobře si prohlédnout celou řadu našich výrobků, včetně stále oblíbenějších 
univerzálních opravných sad sestavených pro efektivní opravy např. vysokotlakého vedení. 
Věřím, že zájem budou mít i české servisy, a že jich při naší plánované cestě navštívíme co 
nejvíce,“ řekl při představování vozu Norbert. 
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Jubilejní a rekordní 
Automechanika Frankfurt 

■ MAHLE
Pozvání firemní obchodní specialistky MAHLE pro střední 
Evropu Julie Meisenhelder ve Frankfurtu přijal produktový 
manažer Luděk Levý, kterého doprovodil i nákupčí sorti-
mentu MAHLE Josef Ouřada. Oba se tak na veletrhu mohli v předstihu seznámit s chystaným 
novým balením všech produktových řad a také s inovovanou kompletní nabídkou A/C 
kompresorů. Zajímavou novinkou pak bude postupné začlenění elektrosoučástek Nagares do 
sortimentu MAHLE, který se stal novým vlastníkem této zavedené značky.

Firemní stánek návštěvníky lákal mimo jiné působivým průhledným modelem se zabudo-
vanými výrobky, které známá firma 
nabízí. Magnetem pro znalce pak byl 
vystavený závodní vůz BMW E30 M3 
z druhé poloviny 80. let minulého 
století, který prošel kompletní ´MAH-
LE´ renovací. Mechanici firmy, která je 
především uznávaným specialistou na 
motory, dokázali agregát vyladit až k 
výkonu 800 koní, přičemž samozřejmě 
použili kompletní osazení motoru díly 
MAHLE (pro motor M20B25).

■ SEEAC
Obchodní značku SEEAC pro 
své výrobky používá fran-
couzská společnost SOREA, 
specialista na výrobu a re-
pasování elektrických i me-
chanických automobilových 
dílů. Bílý stánek s výrazným 
červeným ´S´  navštívil 
produktový manažer APM 
Automotive Martin Pejčoch, 
který svému protějšku – 
usměvavému Hervému Fara-
vellonovi  přinesl jako dárek 

i tričko a grilovací zástěru z 
úspěšné letní akce GRILUJTE SE SEEAC (aneb MASO JE MASO). Při přátelském jednání pak 
společně domluvili další spolupráci.  

■ HAZET
U stánku firmy HAZET si zájemci mohli osahat či nechat předvést spoustu osvědčeného i nového nářadí. Zájem byl jak o různé pneumatické nářadí, 
tak o momentové klíče či plně vybavené dílenské vozíky. Bohatou expozici připomínající i letošní 150. výročí firmy přitom doplňovala řada prode-

jních specialistů, kteří ochotně odpovídali 
na všechny dotazy a předváděli, co jejich 
novinky umí. Uprostřed tradičně rozlehlé 
výstavní plochy byla ukryta malá ´bavorská´ 
restaurace jako místo pro obchodní jed-
nání či přátelské setkání tradičních obchod-
ních partnerů. Při jednom takovém přivítal 
Wolfgang Schneider také společnou ´del-
egaci´ sesterských firem APM Automotive a 
Stahlgruber CZ. S novinkami z podzimního 
akčního katalogu se tak seznámili produktový 
manažer APM Automotive Václav Bouberle s 
nákupčím Ondřejem Pivoňkou a také šéf TSC 
(Technické servisní centrum) Ondřej Šťastný.

Pantone
Orange 021c

Pantone green
355c

D R I V E N  B Y  Q U A L I T Y

D R I V E N  B Y  Q U A L I T Y

D R I V E N  B Y  Q U A L I T Y
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■ GKN (SPIDAN)
Výstavnímu stánku koncernu GKN dominovala elektrická Formule-E týmu 
Panasonic Jaguar Racing, jehož je GKN oficiálním partnerem a dodavatelem. 
Součástí stánku výrobce prémiových kardanů, poloos či kloubů značky 
SPIDAN byla i malá ´francouzská´ kavárna, v níž kdyňského produktového 
manažera Martina Pejčocha s úsměvem přivítal zkušený prodejní manažer 
Laszlo Horváth. Ten mimo jiné 
představil i chystané nové 
balení výrobků pro after-
marketový trh, které od jara 
příštího roku sjednotí dosud 
používané obchodní značky 
SPIDAN a LÖBRO do jedné – 
GKN Parts. Podle prodejního 
manažera zvaného ´Laci´ to 
výrazně zjednoduší nabídku, 
neboť je kvalita výrobků obou 
uvedených značek naprosto 
stejná.

■ WP
Polský výrobce brzdových trubek WP měl 
na veletrhu malý, ale nápaditě provedený 
stánek - výzdoba totiž byla právě z různě 

tvarovaných měděných 
trubek. V útulném jed-
nacím boxu s pohodlný-
mi křesly tam kdyňského 
specialistu na sorti-
ment brzdových dílů 
Tomáše Hánu přivítal 
Krzysztof Stachowicz, 
který přestavil i letošní 
novinku, tři různě velké 
servisní boxy pro opravy brzdového vedení, ve kterých kotouče měděných či ocelových brzdových 
trubek doplňuje základní nářadí včetně pertlovačky. I tyto sady WP ServiceBox najdou zákazníci 
APM Automotive brzy v mini katalogu MAXXXI HITY.

■ ZIMMERMANN
Firma Otto Zimmermann ve Frankfurtu prezentovala své prémiové brzdové kotouče řady Fusion Z a Sport, z níž obchodní manažer Reiner Merz 

při návštěvě Tomáše Hány upozorňoval především na ´černé´  lakované kotouče Coat 
Z vyvinuté na základě zkušeností z provozu závodních vozů. Letošní novinkou značky 
jsou také brzdové destičky ´rd:z´  s redu-
kovaným množstvím brzdného prachu. 
Nové destičky obsahují organická vlákna, 
která při brždění vytvářejí tenkou vrstvu 
mezi destičkou a kotoučem. Díky tomu jsou 
odolnější než běžné obložení a zlepšují jak 
brzdný výkon, tak cit v pedálu. Navíc ještě 
způsobují menší znečištění. 
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■ VALEO
Společnost VALEO na veletrhu prezentovala své inovace 
zejména ze tří momentálně nejvíce rozvíjených oblastí 
automobilového průmyslu - elektrifikace, autonomní vo-
zidla a digitální mobilita. Samozřejmě nechyběla ani prezentace spojek a spojkových 
dílů, jejichž nabídka se díky rozvoji automatických a poloautomatických převodovek 
v posledních letech výrazně změnila. 
Další inovace zahrnují i bezpečnost provozu, protože Valeo představilo dva nové sys-
témy ke zlepšení viditelnosti řidiče dostupné nyní i na trhu náhradní spotřeby. Vedle 
inovativních světlometů Valeo 
MatrixBeam, které řeší problém 
nežádoucího oslňování protije-
doucích řidičů vysokým světelným 
kuželem, to byla i technologie 

stěračů Valeo AquaBlade™. Ta umožnuje mnohem efektivnější stírání a přispívá tak mimo 
jiné i ke zkrácení brzdné dráhy s ohledem na reakci řidiče. Stěrače, které mají přímo v ramé-
nku integrované trysky ostřikovačů, zástupcům APM Automotive Tomáši Raiserovi a Martinu 
Pejčochovi na výstavním modelu představil Adam Petřík, Key Account Manager společnosti 
Valeo Service Eastern Europe.

■ ASHIKA
Italská rodinná firma Japanparts 
Group, tradiční dodavatel náhrad-
ních dílů pro japonské a korejské 
vozy zastřešující mimo jiné i značku ASHIKA slaví 30 let 
od svého založení. Výročí samozřejmě připomínal i frank-
furtský stánek, kde zástupce APM Automotive Karla Šizlinga 
jako vždy velmi srdečně přivítal prodejní specialista značky 

ASHIKA Marco Alberici. Ten mimo jiné připomněl, že společnost se sídlem ve Veroně 
v současnosti dokončuje rozšíření svého centrálního skladu na celkem 53.000 m2 

skladovací plochy. Tuto investici si vyžádalo nedávno zahájené rozšíření sortimentu 
o díly na evropské vozy, které přineslo výsledky přesahující očekávání, když velmi 
úspěšným produktem se staly především tlumiče pérování. Další inovací je online 
katalog doplněný o trojrozměrné fotografie produktů a 360° panoramatické obrázky, 
které usnadňují identifikaci náhradních dílů.

■ JP GROUP
Na stánku firmy JP Group bylo k vidění mnoho zajímavých a příjemných věcí pro návštěvníky. 
Třeba pohodlná pohovka z přední části Porsche, golfový vozík upravený na výrobu různých 
kávových specialit nebo bar postavený z populární dodávky VW Transporter I. U toho bylo k 
mání originální pivo z dánského Viborgu, kde firma nabízející široký sortiment prověřených 
dílů za příznivé ceny sídlí. Za APM Automotive stánek navštívil Karel Šizling, který s prodejní 
manažerkou Julií Clausen projednával mimo jiné i lepší propojení katalogů obou firem tak, 

aby byly díly se značkou JP Group ještě 
dostupnější. Patří k nim i díly na veterány 
(zejména VW a Porsche) řady JP Classic 
Line, na které návštěvníky upozorňovala 
atraktivní karoserie legendárního 911.
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Portál REPXPERT ale nabízí praktické řešení 
použitelné v každém autoservisu, neboť 
zahrnuje technické informace pro vozidla 
všech značek a téměř všech modelů. Nyní 
totiž těží mimo jiné i ze známé technické 
databáze TecRMI, a je tak neocenitelným zdro-
jem technických informací pro autoservisy.

Technické informace dostupné v katalogu 
TecRMI jsou rozděleny do čtyř základních kat-
egorií a registrovaní uživatelé portálu REPX-
PERT mohou velkou část těchto technických 
údajů využívat zdarma. Jde hlavně o informa-
ce o produktech LuK, INA, FAG a Ruville.

Jak používat katalog TecRMI
Chcete-li se dostat do katalogu, přejděte do 
části MONTÁŽNÍ NÁVODY nacházející se v 
oblasti PRÁCE na hlavní stránce portálu REPX-
PERT, která je viditelná po přihlášení.
Pak zvolte PODROBNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY 
PRO KONKRÉTNÍ VOZIDLA.

Zvolte konkrétní vozidlo >> značku 
>> model >> verzi motoru

Po výběru správného modelu se otevřou 
různé kategorie – např. motor / řízení moto-
ru, kde je možné stáhnout sadu návodů pro 
demontáž a montáž rozvodového řemene. 
Zvolený dokument se otevře po kliknutí na 

tlačítko tisk (ikona tiskárny) a je možné jen 
vytisknout nebo uložit jako PDF. 
Dokument přitom obsahuje nejen podrobné 
informace o pořadí a způsobu jednotlivých 
činností, ale také informace o nezbytných 
utahovacích momentech pro konkrétní díly a 
normočasy k dokončení úkolů a další důležitá 
data. V ostatních kategoriích lze získat infor-
mace podobným způsobem.

Novinky i na Facebooku!
Když potřebuje mechanik montážní manuály 
nebo jiné technické informace, hledá obvykle 
informace online. Jenže v tom množství in-
formací není jednoduché se vyznat. A tady 
opět pomůže REPXPERT a jeho před nedáv-

nem spuštěná facebooková stránka  Schaef-
fler REPXPERT Česká republika, díky které je 
přístup k novinkám o produktech i montáži 
dílů LuK, INA, FAG a Ruville ještě jednodušší.
 
Facebook tak spřízněné mechaniky upozorní 
na novinky v konstrukci dílů nebo na důležité 
servisní informace z portálu www.REPXPERT.
cz, které se týkají spojek, motorových dílů 
i součástek kol a podvozku. Zkrátka na vše, 
co může pomoci při každodenní práci v au-
toservisu. Samozřejmostí jsou i montážní vi-
dea REPXPERT pro produkty značek LuK, INA, 
FAG a Ruville či přehledy o zajímavých online 
kurzech či upozornění na aktuální tréninky a 
školení v daném regionu. A nemohou chybět 
ani informace i o akcích a veletrzích, kde 
se zájemci mohou setkat s týmem expertů 
společnosti Schaeffler! Novou facebookovou 
stránku lze využít i jako zdroj informací o no-
vinkách na trhu s náhradními díly - o nových 
produktech, které společnost Schaeffler pro 
aftermarket chystá a uvádí na trh, nebo o 
sadách, které servisy využívají skoro denně. 
Stačí kliknout na ikonu „To se mi líbí” nebo si 
v sekci „Sleduji“ nastavit „Zobrazit jako první“. 

REPXPERT: OD EXPERTŮ PRO EXPERTY

S podporou oblíbené databáze

OPRAVA
U VÝROBCŮ VOZIDEL

Při montáži ložisek tohoto 
typu je nutné dodržet základ-
ní zásadu – lisovat ložisko 
do těhlice za vnější kroužek 
ložiska a současně lisovat 
pojistný kroužek v ose lo-
žiska tak, aby rovnoměrně 
zapadnul do drážky v těhlici. 
Pro správné provedení výmě-
ny ložiska kola je proto nevy-
hnutelné použití speciálního 
přípravku FAG.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVEK                                              

FAG – OE kvalita pro automobilový
průmysl a aftermarket 

FAG Wheel Set – pro správnou výměnu 
ložisek kol

FAG OPRAVÁRENSKÁ ŘEŠENÍ
pro lehká užitková vozidla
Současný trend v nabídce náhradních dílů od výrobců vozidel je nabídka předmontovaných celků. Také výrobci 
na našem trhu běžných lehkých užitkových vozidel MB Sprinter, MB Vito, MB Viano a VW Crafter, nabízejí
místo samostatného ložiska předního kola  jako náhradní díl kompletní těhlici kola s předmontovaným 
ložiskem a nábojem kola. V případě nutnosti výměny ložiska je tedy nutné vyměnit  i těhlici, což vede k časově 
i finančně náročným opravám. 
Alternativní možnost nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket s unikátním FAG opravárenským řešením pro 
výměnu ložisek kol lehkých užitkových vozidel. Těhlice zůstává na vozidle a pomocí speciálního přípravku FAG 
se profesionálně vyměňuje pouze příslušné ložisko. Odpadá tak výměna těhlice a následné měření a seřízení
geometrie. Sníží se tak rozsah prováděných prací a tím se dosáhne
významných úspor času a nákladů na opravu.

Určeno pro přední nápravu vozů s poháněnou zadní nápravou!
Mercedes-Benz Sprinter / Mercedes-Benz Vito / MB Viano / Volkswagen Crafter

et s unikátním FAG opravárens ý
vá na vozidle a pomocí speciálního přípravkp p p p

á tak výměna těhlice a následné měření a seřízení
dosáhne 1. Pojistný kroužek

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG OPRAVÁRENSKÁ ŘEŠENÍ
LOŽISEK KOL PRO DODÁVKY

www.schaeffl  er-aftermarket.com

Doposud běžná doba opravy
Vozidlo příjíždí do servisu
Demontovat kolo, držák brzdy včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
Uvolnit všechny spoje k nápravnici
Demontovat nápravnici
Namontovat nápravnici
Upevnit všechny spoje k nápravnici
Namontovat kolo, brzdový držák včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
U vozidla změřit geometrii nápravy
Nastavit geometrii nápravy
Zkušební jízda
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Minimální doba opravy
Vozidlo příjíždí do servisu
Demontovat kolo, brzdový držák včetně třmenu 
kotoučové brzdy a brzdový kotouč
Použití speciálního nářadí pro demontáž a montáž 
ložiska kola
Namontovat kotouč brzdy, držák brzdy včetně 
třmenu brzdy a kolo
Zkušební jízda

Výhody: Podle typu vozidla lze s opravárenským 
řešením na výměnu ložisek kol FAG dosáhnout 
u lehkých užitkových vozidel až 60% úspory doby 
opravy, 50% snížení fi nančních nákladů.
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2

3

4

5

Webový portál REPXPERT od společnosti Schaeffler Automotive Aftermarket představuje 
novou dimenzi služeb pro autoservisy. Zaregistrujte se ještě dnes a přesvědčte se sami o 
moderním designu a široké nabídce služeb, návodů či technických informací, kterou výrobci 
osvědčených automobilových dílů značek FAG, INA a LuK prostřednictvím webu mechanikům 
přináší…

Technická řešení moderních aut a jejich opravy vyžadují od mechaniků stále více odborných zna-
lostí. Různé modely, verze aut, roky a někdy i měsíce výroby se od sebe stále výrazněji liší. Mechanici 
navíc často opravují auta od nejrůznějších výrobců. Obtížné je tak nejen hledání potřebných dílů ale 
i správných technických informací k provedení opravy v souladu s doporučeními výrobce vozidla. A 
složité vyhledávání informací stojí čas i peníze. 



OD EXPERTŮ PRO EXPERTY
www.repxpert.cz

REPXPERT – je obchodní značka společnosti Schaeffler Automotive Aftermarket.

PRÁCE. VZDĚLÁNÍ. INFORMACE.

Náš servisní portál je určen všem profesionálům v autoo-
pravárenství. Pomáhá zjednodušit a zefektivnit jejich 
každodenní práci tím, že umožňuje přístup k nejnovějším 
katalogovým údajům, technickým informacím, montážním 
návodům a specifikacím pro všechny typy vozidel. 
To vše přehledně a srozumitelně. 

Registrujte se zdarma a využívejte tyto výhody:
 › Neomezený přístup ke kompletnímu katalogu TecDoc©

 › Kompletní montážní návody, technické specifikace, plány 
údržby a normočasy TecRMI©

 › Technické brožury a speciální montážní návody pro sortiment 
SCHAEFFLER (LuK, INA, FAG, Ruville)
 › Nejnovější produktové a servisní informace SCHAEFFLER 
 › NOVINKA: Aktuální nabídka a online přihlášení na technická 
školení SCHAEFFLER
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Elektrické vodní pumpy
Po mnoho desetiletí spoléhají prakticky 
všechny spalovací motory ta účinné chlazení 
vodou (chladicí kapalinou), která je čerpána 
do systému kanálů kolem bloku motoru a 
hlavy válců, aby redukovala teplo vzniklé 
spalovacím procesem, a zabránila tak 
nežádoucímu přehřátí motoru. 

Chladicí kapalina proudící 
motorovou skříní totiž 
absorbuje teplo a při 
následném průchodu 
chladičem je opětovně 
ochlazována, než se opět vrátí 
k motoru a cyklus se opakuje. 
Pro udržení konstantní teploty 
je proces chlazení/vytápění  
řízen termostatem. Cirkulaci 
chladicí kapaliny přitom 
zajišťuje vodní pumpa, která 
je, stejně jako řada dalších 
pomocných prvků (např. 
alternátor, servočerpadlo 
řízení či kompresor 
klimatizace), tradičně 
poháněna mechanicky z 
klikové (nebo vačkové) hřídele motoru pomocí 
řemenu (případně řetězu). Problémem této 
tradiční metody je ale nepřetržité a obtížně 
regulovatelné čerpání kapaliny, což negativně 
ovlivňuje výkon vozidla i úsporu paliva a 
tvorbu emisí.

Výrobci vozidel proto stále vyvíjejí alternativní 
způsoby řízení a kontroly těchto součásti, 
aby zvýšili účinnost i hospodárnost 
vozidel. Ta jsou tak nově vybavována např. 
elektrickými posilovači řízení a stále častěji 
také elektrickými kompresory klimatizace. A 
tento trend samozřejmě nevynechal ani vodní 
pumpy…

Inteligentní vodní pumpa
Elektrické čerpadlo je ovládáno řídící 
jednotkou motoru. Umožňuje tak zohlednit 
aktuální požadavky na chlazení sledováním 
zatížení motoru, provozním režimem a údaji 
ze snímačů teploty. Pomocí těchto informací 
může určit správný provoz a rychlost čerpadla 
chladicí kapaliny a příslušnou instrukci odeslat 
řídicí jednotce čerpadla.

Elektrické čerpadlo má také samodiagnos-
tické funkce, které pomáhají při zjišťování 
závad. Prostřednictvím sériového diagnos-
tického portu vozidla tak lze pomocí vhod-
ného přístroje načíst chybové kódy a aktuál-
ní data – např. údaje o rychlosti, proudu a 
teplotě, případně lze spustit i funkce kontroly, 
zda čerpadlo funguje správně. Generovat 
je možné   např. kódy pro nesprávné otáčky 
čerpadla, nadměrnou teplotu, nad a pod 
napětím, zablokování systému, ztrátu chladi-
va a vzduch v systému.

Základní funkce elektronického čerpadla
 - všechny válce jsou ochlazovány rovnoměrně.

Základní funkce řemenového vodního čerpadla
 - válce nejsou chlazené stejně, některé mohou být teplejší.

V chladicím systému s elektrickou pumpou protéká chladi-
cí kapalina nejen chlazením motoru a chladičem, ale také 
celým elektronickým modulem s pumpou – takže i ´mok-
rým´ rotorem čerpadla a jeho ložisky.

Elektronicky řízená a napájená vodní čerpadla 
byla v roce 2004 zavedena společností 
BMW. Oproti dříve používaným pumpám 
poháněným klasickým řemenem mají několik 
výhod, protože elektrické čerpadlo je zcela 
ovladatelné za všech podmínek.

Mezi výhody patří:
Plně variabilní otáčky - čerpadlo může 
pracovat libovolnou rychlostí v závislosti 
požadavku řídící jednotky motoru
• nízká průtoková rychlost při chladném 
motoru, což umožňuje rychlejší zahřátí na 
správnou provozní teplotu
• rychlejší průtok pro rychlé chlazení horkého 
motoru

Nezávislý provoz - čerpadlo může běžet i bez 
nastartovaného motoru
• umožňuje rovnoměrné chlazení celého 
motoru a snížení výskytu “horkých míst” v 
bloku

• nezávislé čerpadlo je vhodné zvláště pro 
vozidla se systémem START/STOP nebo pro 
hybridní vozidla

Tyto výhody znamenají vyšší účinnost a 
pomáhají snižovat emise vozidla.

Další velkou výhodou je, že elektrické 
čerpadlo může být umístěno téměř kdekoliv v 
motorovém prostoru, což umožňuje mnohem 
větší flexibilitu a lepší využití prostoru. Přívod 
vody může být umístěn na straně motoru pro 
průtokové chlazení, které pomáhá vyhnout 
se “horkým místům” a zajišťuje efektivnější 
chlazení všech válců. Naopak klasické vodní 
čerpadlo poháněné řemenem musí být 
umístěno na jednom konci motoru, což v 
praxi znamená, že chladicí kapalina je vždy 
rozváděna z jednoho konce na druhý, takže 
některé válce jsou teplejší než ostatní.

Čerpadlo má 
čtyřvodičový konektor 
- napájení, uzemnění, 
komunikace místní sítě 
(LAN) a řízení motoru 
pomocí modulace šířky 
impulzů (PWM). Výstup 
elektromotoru s mokrým 
(brushless) rotorem je 
elektronicky řízen ele-
ktronickým modulem, 
který je umístěn pod kry-
tem v jednotce vodního 
čerpadla.
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Při provádění údržby (např. výměna chladicí kapaliny) je třeba dbát na to, aby čerpadlo nezůstalo (neběželo) bez kapaliny. 

Pokud je čerpadlo demontováno a počítá se s jeho opětovným použitím, mělo by být skladováno naplněné chladicí kapalinou. 

Pokud je čerpadlo prázdné, mohlo by dojít k ucpání systému, což by mohlo vést k následnému přehřátí a případně i poškození motoru. 

Pokud čerpadlo vyschne, jeho oběžné kolo by mělo být před připojením hadic chladicí kapaliny, otočeno ručně, aby se nezaseklo a sys-
tém by měl být okamžitě naplněn chladicí kapalinou. 

Během montáže je třeba dbát na to, aby byl elektrický konektor čistý, suchý a nepoškozený.

Při opětovné montáži vodního čerpadla musí být použity nové hliníkové upevňovací šrouby a je třeba i dodržet předepsané utahovací 
momenty dle specifikace výrobce vozidla.

Při doplňování chladicího systému po výměně vodního čerpadla je nezbytné chladicí systém odvzdušnit: 
Nejprve povolte odvzdušňovací šrouby chladicího systému. Pokud už chladicí kapalina neobsahuje bubliny, je možné šrouby pět utáh-
nout a uzavřít expanzní nádobu chladicí kapaliny víčkem. Pak je třeba ještě provést následující postup:

• Připojte jednotku k baterii vozidla
• Zapněte zapalování 
• Nastavte topení na max. hodnotu a ventilátor na nejnižší rychlost
• Plně sešlápněte plynový pedál na cca. 10 sekund - MOTOR NESMÍ BÝT  
  SPUŠTĚN!
• Elektrická vodní pumpa se aktivuje sešlápnutím plynu, což indikuje, že  
  bylo zahájeno odvzdušnění
  Uvedený postup trvá přibližně 12 minut, během nichž se motor nesmí  
  spouštět
• Po dokončení procesu se čerpadlo automaticky zastaví
• Do expanzní nádoby doplňte chladicí kapalinu – cca. 100 ml nad max.
• Zkontrolujte těsnost chladicího systému
  Je-li potřeba systém opětovně rozpojit (např. v případě, že chladicí sys 
  tém netěsní), nechte systém řízení motoru úplně vypnout vypnutím za 
  palování a vytažením klíčku zapalování na cca. 3 minuty. 

Spolehněte se na osvědčené náhradní díly v kvalitě 
originálního vybavení od febi bilstein. Celou nabídku 

elektrických vodních čerpadel febi najdete na: 
www.febi-parts.com

K automobilům využívajícím elektrickou vodní pumpu patří třeba 
hybridní vozy TOYOTA Auris II, Yaris III či Prius III (10-), např. v mo-
torizacích 1.5 16V nebo 1.8 16V, pro které je určena pumpa s obj. 

číslem FE102277. 

Tipy pro údržbu:
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„Testování tlumičů na pobočce v Klatovech hod-
notím jako úspěšné. Od půl deváté do půl čtvrté 
odpoledne jsme v opravdu teplém dni otestovali 
37 vozidel. Jejich majitelé z řad široké veřejnosti 
tak získali důležité informace o stavu jejich pod-
vozku. Zástupci firmy Bilstein projevili velkou 
profesionalitu a trpělivě odpovídali na všechny 
otázky majitelů testovaných vozidel,“ zhod-
notil středeční testování oblastní manažer 
APM Automotive Josef März, podle kterého 
akce pomohla zviditelnit v loňském roce 
přestěhovanou klatovskou prodejnu.

Spokojenost s testovacími dny pro APM Auto-
motive vyjádřili také zástupci firmy BILSTEIN, 
tedy přesněji jejího českého zastoupení IHR 
s.r.o. Jakub Janda a Petr T. Opletal, kteří mo-
bilní tester obsluhovali. „Za pět dní jsme otes-
tovali celkem 138 aut, tzn. v průměru 27-28 

denně, která odpovídá našemu 

BILSTEIN: Profesionální testování tlumičů pro veřejnost
Desítky aut otestovali v průběhu srpna specialisté firmy BILSTEIN ve spolupráci s vybra-
nými prodejnami či zákazníky APM Automotive. Při testovacích dnech se speciální mo-
bilní tester tlumičů v elegantních modro žlutých barvách zastavil v kdyňské centrále či 
u klatovské prodejny APM Automotive a také ve Zruči u Plzně a v Telnici nedaleko Brna. 

d l o u h o d o b é m u 
průměru testování 
v ČR.“ vypočítával 
Jakub Janda s tím, 
že mezi testovaný-
mi vozy byly jen 
čtyři, které měly 
tlumiče v opravdu 
n e v y h o v u j í c í m 
stavu vyžadujícím 
o k a m ž i t o u 
výměnu. “Bylo 
ale také dost 
aut, kde jsme 
výměnu tlumičů 
d o p o r u č o v a l i , 
protože naměřené 
hodnoty vykazovaly velké rozdíl mezi jednot-
livými stranami nebo byly již celkem nízké.“ 
Těchto vozů bylo ve statistice zaznamenáno 
celkem 31, což představuje téměř čtvrtinu 

vozů s problematickým podvozkem. Tes-
továny přitom byly vozy 

m n o h a 

různých značek a typů se stářím od několika 
měsíců do bezmála 21 let a s nájezdem od 
10 do 340 tisíc km. A v některých případech 
starší vozy vykazovaly lepší výsledky než ty 
prakticky nové. „Z toho vyplývá, že tlumiče 
a podvozek by měli motoristé kontrolo-

vat pravidelně každý rok nebo 

magazín APM Automotive

Příprava 
mobilního testeru 

na testování trvá zhruba hodinu a 
zahrnuje rozložení stanu, stavbu testovací stolice, 

instalaci softwarového vybavení a následnou kalibraci. Pak už 
mohou na stolici najíždět motoristé chtiví prověřit kondici podvoz-

ku svého vozu. Necelou hodinu pak zabere také opětovné složení 
testeru do speciálního přívěsu.
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Zabránění netěsnosti u měchových pružin a modulů

BILSTEIN: servisní tip

Výrobci stanovují různé utahovací momenty pro měchové pružiny a moduly.
Právě u tlakových spojů a tlakových ventilů je třeba bezpodmínečně dodržovat správný utahovací moment. Při ne-
dodržení stanovených hodnot hrozí např. zničení těsnících o-kroužků, což může způsobit vznik netěsnosti v systému.

Většina výrobců vozidel doporučuje podle typu vozidla utahovací moment 2 až 5 Nm. Nicméně bývají některé hodnoty 
po uvedení na trh upraveny, proto je třeba před opravou zkontrolovat aktuální hodnoty a práci jim přizpůsobit.

každých 20.000 km. Často se také 
setkáváme s podhuštěnými, nebo 
naopak přehuštěnými pneumati-
kami, jež ovlivňuji jízdní vlastnosti 
a zároveň zvyšují opotřebení pod-

vozku,“ připomněl Jakub Janda, který zároveň 
přidal i jednu z praxe vycházející radu pro ma-
jitele některých škodovek. „Modely Fabia I a II, 
Roomster, Rapid či Yeti mívají často špatné pra-
chovky a dorazy, čímž hrozí poškození zadních 
tlumičů i přesto, že výsledky tlumičů/podvozku 
byly prozatím OK. Proto jsme některým řidičům 
doporučili tyto prachovky co nejdříve vyměnit, 
aby se zabránilo zničení tlumičů.“

magazín APM Automotive
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Na základě informací ministerstva dopravy 
uvádíme přehled nejdůležitějších změn v nov-
ele zmíněného zákona a dané vyhlášky, které se 

bezprostředně dotýkají oblasti provádění technick-
ých prohlídek a měření emisí, a které platí od 1. 

října 2018.

1. Základní změna v procesu tech-
nické prohlídky
Měření emisí je nově součástí technické 

prohlídky. Díky tomu se u měření emisí změnil 
princip hodnocení výsledku, kdy se nově na 

stanovišti hodnotí zjištěné závady podle jednot-
livých kontrolních úkonů uvedených v příloze 
č. 1 vyhlášky. Ke sjednocení postupu při měření 
emisí vydalo Ministerstvo dopravy ´Instrukci 

pro STK a SME č. 9/2018´, která provedla revizi 
dosavadní metodiky. Pro měření emisí je nově 
zaveden postup obdobný jako při provádění 
prohlídky na kontrolní lince STK, kdy kontrolní 
technik v průběhu měření emisí zaznamenává 

zjištěné závady do záznamníku závad.

2. Oblast úpravy stavu počítadla ujeté vzdálenosti
Novela zákona nově zavedla povinnost provozovatele vozidla při 
změně záznamu o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle spočívající 
v provedení opravy nebo výměny počítadla, předat STK protokol o 
této opravě/výměně při evidenční kontrole. Podle § 36 odst. 4 novely 
zákona protokol musí vystavit osoba, která opravu provedla. Protokol 
přitom musí obsahovat:
•  identifikační číslo silničního vozidla (VIN) - není-li, pak výrobní číslo     
   podvozku vozidla
•  stav celkové ujeté vzdálenosti před a po provedení opravy/výměny     
   počítadla
•  datum a důvod provedení opravy
•  jméno a bydliště/sídlo osoby provádějící opravu
Pokud bude tento protokol předložen, STK to zaznamená do proto-
kolu o technické prohlídce/evidenční kontrole. Protokol o opravě nebo 
výměně počítadla pak bude archivován společně se záznamníkem 
závad příslušné technické prohlídky. K tomuto postupu bude vydána 
instrukce pro STK a zveřejněna ve Věstníku dopravy.

3. Platnost pravidelné technické prohlídky
Základní změnou v určování platnosti (lhůty) technické prohlídky je 
nahrazení dříve používaného dělení lhůt z druhu vozidla na rozdělení 
podle kategorií vozidel (§ 40 a § 79 novely). K zásadní změně doby plat-
nosti pravidelné technické prohlídky došlo u vozidel kategorií L, C, T a R:
•  u dosud neregistrovaných vozidel kategorie L je nově stanovena 
první lhůta 6 let a poté vždy 4 roky ode dne provedené předchozí 
pravidelné technické prohlídky
•  u dosud neregistrovaných vozidel kategorií C, T a R s konstrukční 
rychlostí převyšující 40 km/h je nově stanovena první lhůta 4 roky a 
poté vždy 2 roky ode dne provedené předchozí pravidelné technické 
prohlídky 

4. Platnost prohlídky z jiného členského státu 
Při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel může jeho 
vlastník předložit doklad o provedení pravidelné technické prohlídky 

Ve čtvrtek 20. září 2018 byla schválena a ministrem dopravy podepsána vyhláška 211/2018 o technických prohlídkách vozidel. Byl tak 
přijat jeden z posledních předpisů, který blíže provádí změny vyvolané zákonem č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nové nařízení tak 
upravuje oblast provádění technických prohlídek a měření emisí vozidel, včetně provozování stanic tyto kontroly provádějících…  

z jiného členského 
státu. Za takový 
doklad je považováno 
Osvědčení o tech-
nické způsobilosti vozidla vydané na základě absolvované pravidelné 
technické prohlídky. Osvědčení přitom musí obsahovat alespoň tyto 
údaje s uvedením odpovídajících harmonizovaných kódů EU:z jiného 
členského státu. Za takový doklad je považováno Osvědčení o tech-
nické způsobilosti vozidla vydané na základě absolvované pravidelné 
technické prohlídky. Osvědčení přitom musí obsahovat alespoň tyto 
údaje s uvedením odpovídajících harmonizovaných kódů EU:

•  Identifikační číslo vozidla (identifikační číslo vozidla nebo číslo pod     
   vozku)
•  Registrační značka vozidla a symbol státu, v němž je vozidlo regis   
   trováno
•  Datum a místo prohlídky
•  Stav počítadla ujetých kilometrů v době prohlídky (je-li k dispozici)
•  Kategorie vozidla (je-li k dispozici)
•  Zjištěné nedostatky a stupeň jejich závažnosti
•  Výsledek technické prohlídky
•  Datum příští technické prohlídky nebo doba platnosti stávajícího    
   osvědčení (není-li uvedeno jiným způsobem)
•  Název stanice technické kontroly nebo organizace provádějící tech-          
   nickou prohlídku a podpis nebo identifikace      
   kontrolora odpovědného za prohlídku
•  Jiné informace

Podle platných pravidel musí být tento doklad vydán zemí, kde bylo 
vozidlo naposled registrováno. Zápis platnosti technické prohlídky v 
jakémkoliv jiném dokladu, který neobsahuje výše uvedené údaje, je 
neplatný. Tuto skutečnost je potřeba zohlednit při provádění technick-
ých prohlídek, kdy tedy před registrací vozidel dovezených z jiného 
členského státu bude stačit provedení evidenční kontroly namísto 
technické (při splnění výše uvedených podmínek).

5. Vozidla vybavené zvláštním výstražným světlem
V rámci novely zákona o silničním provozu je nově možné vyba-
vit vozidla s právem přednosti jízdy modro-červeným provedením 
zvláštních výstražných světel. Úřady obcí s rozšířenou působností 
byly usměrněny, že současné zápisy v technickém průkaze s pop-
isem pouze modré barvy se měnit nebudou i přes to, že vozidlo bude 
dodatečně vybaveno modro-červenými výstražnými světly. Proto se 
takto skutečnost nebude hodnotit jako závada. 
Zápis do technického průkazu budě nově 
prováděn bez určení barvy = „Vozidlo vy-
baveno zvláštním výstražným světlem s 
právem přednosti v jízdě“. 

6. Druhy STK (§ 14) a SME (§ 21)
Získání oprávnění a osvědčení k provozování 
STK a získání povolení k provozování SME je 
dáno novelou zákona. Druhy jsou vymezeny v 
prováděcí vyhlášce. Nově dochází u SME, ale i u STK ke změně požadavků 
týkající se měření emisí vozidel. V povolení k měření emisí pro SME již 
nově nejsou uváděny konkrétní značky vozidel, které je oprávněna 
SME nebo nově STK provádět. Je nutné však poznamenat, že stáva-
jící provozovatelé SME musí splňovat dosavadní požadavky na provo-

Nejdůležitější změny zákona o technických prohlídkách
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zování SME podle oprávnění a osvědčení. Tzn., musí mít proškoleného 
mechanika, nově kontrolního technika na značky vozidel, u kterých 
chce provádět měření emisí. 

7. Nové přístroje k provádění STK
Do 22. 5. 2022 se budou muset jednotlivé STK vybavit novými přístroji. 

STK pro osobní automobily se budou muset do 31. 12. 2018 dovybavit 
zařízením pro kontrolu opotřebení spojovacího zařízení (dle přílohy č. 
7 bodu 12 vyhlášky):

8. Profesní osvědčení kontrolního technika
Nově bude profesní osvědčení kontrolního technika vydáváno podle 
kategorií vozidel v návaznosti na držení řidičského oprávnění a v 
případě, že kontrolní technik bude pouze provádět měření emisí, bude 
na jeho žádost profesní osvědčení omezeno k provádění technických 
prohlídek na měření emisí.
Zároveň došlo ke změně v oblasti vzdělávání kontrolních techniků. 
Novela upravila jednoznačně požadavky na odbornost, kdy je 
vyžadováno alespoň ukončené střední vzdělání s maturitou nebo 
výučním listem v oboru (výroba, opravy nebo technická prohlídka vo-
zidel) a s odbornou praxí v tomto oboru nejméně v rozsahu 3 let. 
Rovněž proces prohlubovacích kurzů doznal změn v závislosti na nov-

Měřící zařízení ke stanovení mezního opotřebení a funkčních součástí 
spojovacích zařízení přenášejících suvné síly mezi tažným a přípojným 
vozidlem je tvořeno:

pro osobní automobily pro užitkové automobily a traktory

a) posuvným měřítkem
b) zkušební koulí Ø 49 mm

a) mezní měrkou na kontrolu opotřebení                              
uzávěru sedla a královského čepu
b) posuvným měřítkem
c) zkušební koulí Ø 49 mm

ele zákona. Podle vyhlášky jsou čtyři druhy prohlubovacích kurzů, kdy 
stávající kontrolní technici si musejí rozšířit svoji odbornost o oblast 
měření emisí. Nově již nebudou kontrolní technici, jejichž profesní 
osvědčení je omezeno k provádění technických prohlídek na měření 
emisí vozidel, mít oprávnění pro jednotlivé druhy pohonu motoru.

9.   Úprava Centrálního informačního systému 
Od 1. 10. 2018 se stávající Centrální informační systém stanic technické 
kontroly nově nazývá „Informační systém technických prohlídek“. 

 

Celou vyhlášku 211/2018 v kompletním znění i s přílohami najdete na webových 
stránkách APM Automotive



Od brzdového kotouče až po nářadí - 
ATE brzdový specialista nabízí 
inovativní a kompletní řešení pro 
Vaše zákazníky. V největší kvalitě. 
Dokonalá souhra. Z jednoho zdroje.

Brakethrough Technologywww.ate-brakes.com

Všechno dohromady:
dokonalé řešení.
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Klatovy
Plzeňská 823

tel. +420 376 399 144
klatovy@apm.cz

Olomouc
Týnecká 714/6

tel. +420 585 314 568
olomouc@apm.cz

Opava
Vojanova 2988/36

tel. +420 553 673 046
opava@apm.cz

Benešov
Žižkova 1077

tel. +420 317 711 042
benesov@apm.cz

Mladá Boleslav - Kosmonosy
Karla Veselého 728

tel. +420 326 702 846
mlada.boleslav@apm.cz

Brno
Škrobárenská 484/8

tel. +420 531 012 622
brno@apm.cz

Jihlava
Demlova 31

tel. +420 255 729 652
jihlava@apm.cz

Domažlice
Masarykova 181

tel. +420 379 768 899
domazlice@apm.cz

Kdyně - centrála
Nádražní 104

tel. +420 379 302 922
info@apm.cz

Most
Obchodní 23 

tel. +420 417 639 238
most@apm.cz

Chomutov
Kukaňova 5375

tel. +420 474 334 267
chomutov@apm.cz

Hodonín
Velkomoravská 4017/77

tel. +420 517 332 449
hodonin@apm.cz

Ostrava - Vítkovice
1. máje 3236/103 

tel. +420 596 613 630
ostrava@apm.cz

N a š e  p o b o č k y

České Budějovice
Luční 79

tel. +420 739 530 794
budejovice@apm.cz

Plzeň
Skladová 20

tel. +420 377 244 064
plzen@apm.cz

Pardubice - Staré Hradiště
Ohrazenická 123 

tel. +420 466 531 757
pardubice@apm.cz

Praha - Trója
Čimická 442/33

tel. +420 255 729 652
praha.troja@apm.cz

Praha - Hostivař
Pražská 16

tel. +420 225 001 822
praha@apm.cz

Zlín
Prštné 526 

tel. +420 576 201 955
zlin@apm.cz

Znojmo
Brněnská 3913/31 

 tel. +420 515 225 255
znojmo@apm.cz

Uherské Hradiště
Hradišťská 83 

tel. +420 572 503 703
uherske.hradiste@apm.cz

Valašské Meziříčí
Legií 1549

tel. +420 571 610 465
valmez@apm.cz

Ústí nad Labem
Drážďanská 830/72

tel. +420 475 209 765
usti@apm.cz

Roztoky
Lidická 1348

tel. +420 255 729 650
roztoky@apm.cz

Tachov
Vítkov 103

tel. +420 378 772 094
tachov@apm.cz

Šumperk
Čsl. armády 1323/21

tel. +420 583 210 831
sumperk@apm.cz

Teplice
Masarykova tř. 1950 

tel. +420 417 532 311
teplice@apm.cz

Praha - Zličín
Sárská 5/133

tel. +420 225 091 822
praha.zlicin@apm.cz

Karlovy Vary
 Jáchymovská 160/47
tel. +420 353 564 348
karlovy.vary@apm.cz

R

R

R
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■ b a v t e  s e  s  n á m i . . .
■ „Můj dědeček byl 
veterán druhé světové 
války. Během bitvy 

o Británii se mu za 
jediný den podařilo zničit osm 

německých letadel a zabít dvacet 
členů posádek.“ 
„No tak to byl tedy skutečný hrdina!“
„No, spíš to byl nejhorší mechanik, 
jakého kdy Luftwaffe měla.“

■ Manželka: „Udělala jsem ti 
palačinky jako omluvu za to na-
bouraný auto.”
Manžel: „Cože jsi udělala?”
Manželka: „Palačinky, seš snad 
hluchej?”

■ Pan Novák zaparkoval svoje velmi 
staré auto na zákazu stání. Přijde k 
němu policista a stručně povídá: 
„500 korun, pane řidiči.” Pan Novák 
odpoví: „Platí, je vaše!”

■ „Mohl jsem mít Fabii za tisíc ko-
run.”
„A proč sis ji nekoupil?”
„Já jsem ji chtěl koupit, ale ten chlap, 
co v ní seděl, mi ji nechtěl prodat.”

■ „Kdy si mohu přijít pro svůj vůz?” 
ptá se muž v autoservisu.
„Za tři týdny v pátek v 14:00.”
„Proboha, nemohlo by to být o něco 
dřív?”
„Tak přijďte v 13:30...”

■ Manželka jede autem, když najed-
nou slyší nějaké klapnutí. Zastaví, 
obejde celé auto, podívá se pod 
něj a něco tam leží. Tak to vezme, 
uloží do kufru a jede rychle domů. 
Tam říká manželovi: „Karle, podívej 
se na to, něco nám upadlo z auta.” 
Manžel otevře kufr a říká: „Auto je v 
pořádku, Janičko, ale ten poklop od 
kanálu musíš vrátit zpátky.”

■ Chlápek zaparkuje auto před 
panelákem a aby odradil případné 
zloděje, vyndá autorádio a za ok-
nem nechá lístek s nápisem: „Bez 
rádia, bez cenností, kufr prázdný!” 
Ráno najde auto s rozbitým oknem 
a na lístku je připsáno: „Mrknul jsem 
se jen pro jistotu, protože tě znám z 
práce jako velkého prolhance!”

■ “Haló policie? Jel jsem autem a 
srazil jsem dvě slepice.”
“No, tak je položte na krajnici. Ať je 
další auta nerozmažou po vozovce.”
“Rozumím. A co mám udělat s jejich 
motorkou?”

Paní v autosalonu, když se konečně zpola nacpe do malého japonského sedanu: „Pane Holoubek, vždyť jsem vám říkala, že 
se do toho auta nevejdu!” „Ale vejdete, určitě ano,” snaží se za každou cenu prodat vůz autoprodejce.
„Tak dobře, vejdu se tam,” připustí otylá dáma, „ale ....................! 

Poznávačka: Poznáš auto podle detailu?
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AMULET
ANGÍNA
ANTILOPA
APETIT
BAVLNA
CUKETA
FRESKA
HERNA
HLÍNA
CHATA
INFORMACE
KALKULAČKA
KLIKA
KLOBOUK
KRÁSKA
KRITIKA
MATARON
MŘÍŽKA
NADVLÁDA
NOŽÍK
OTLAK
PEŘINA
PODLOŽKA
POZVÁNKA
PROPUSTKA

PŘESTAVBA
ROSTLINA
SCHŮZKA
SOUBOR
SPRÁVA
STANICE
STRAKA
STRÁŽ
STRUNKA
ŠPENÁT
TŘEŠEŇ
TURISTKA
ZKOUŠEČKA



Elparts | Jakoparts

Elparts

Vše potřebné 
pro každou instalaci

Passt immer! (Vždy sedí!)

INSTALAČNÍ DÍLY: Konektory | Svorky | Kabelové pásky | Těsnění + průchodky | Izolační pásky | 
Hadice + potrubí | Kabely + přípojky | Příslušenství baterií | Zásuvky | Pojistky 

Každodenní pomoc v dílně se všemi náhradními 
díly potřebnými pro instalaci různých systémů
do vozidla. Z naší řady Elparts - kompletní program 
pro všechny aplikace.



Váš dodavatel autodílů

Moderní autobaterie se špičkovým 
výkonem za rozumnou cenu.

vydrží déle, než jste čekali

autobaterie

START

STOP SAVER MHEV

NOVĚ V SORTIMENTU 
APM AUTOMOTIVE


