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VYSOKÁ KVALITA ZA 
ATRAKTIVNÍ CENU
Novinkou v sortimentu je ekonomická řada lakovacích materiálů Perfect line, která je 
velice oblíbená a kladně hodnocená především v Nizozemsku a Belgii. Perfect line je 
vysoce kvalitní produktová řada, která se vyznačuje vysokou kvalitou použitých materi-
álů a velmi atraktivní cenou. Je určena pro práci tam, kde klient očekává nízkou cenu 
a zároveň garanci kvalitního a dlouhotrvajícího výsledku bez nutnosti předělávek. Pro-
dukty Perfect line najdou své uplatnění v oblasti oprav automobilů, ale i těžkých 
dopravních a průmyslových strojů.

Hlavními přednostmi této značky jsou přede-
vším jednoduchost používání kompletní řady, 

protože namíchání směsi a její aplikace je možná již 
se základními informacemi bez nutnosti speciál-
ního vybavení lakovny nebo školení nad rámec 
praktických znalostí lakýrníka. Díky sjednoceným 
ředidlům pro plniče i čiré laky Perfect line tak lakýr-
ník ušetří při míchání čas, místo i peníze.

Každá produktová kategorie používá konkrétní 
kontrastní barevné schéma na etiketách pro 
jednoduché vizuální odlišení produktů. To 
velmi usnadňuje identifikaci produktů při 
míchání a urychluje práci. Nehrozí tak situace, 
že by se při míchání směsi mohlo snadno zamě-
nit čisticí ředidlo místo univerzálního ředidla 
pro naředění směsi. 

Kompletní přehled sortimentu Perfect line 
naleznete ZDE. 

Z novinek vybíráme pro inspiraci oblíbenou kombinaci odmašťovacího ředidla, šedého plniče a ekonomické varianty čirého laku 
s tužidly a univerzálním ředidlem:

Objednací kód Název MOC Zaváděcí cena

PL.M600.5 Perfect line Degreaser m600 5 l 690 Kč 390 kč

PL.PR.VS4 Perfect line HS Primer Šedý 4 l 2 090 Kč 1 190 kč

PL.PR.AC Perfect line HS Primer Activator 1 l 990 Kč 559 kč

PL.ECO.CC.5 Perfect line Economic Voc clear coat 5 l 2 490 Kč 1 449 kč

PL.ECO.AC Perfect line Economic Voc Activator 2,5 l 1 490 Kč 849 kč

PL.UNI.5 Perfect line uni Thinner 5 l 790 Kč 449 kč
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CHAIN PROTECT– VÝJIMEČNÁ 
OCHRANA PRO ROZVODOVÉ ŘETĚZY
Do nabídky Elit nově přibylo aditivum pro řetězy, které společnost Schaeffler nyní při-
dává k sadám rozvodových řetězů iNA pro optimální mazání a přídavnou ochranu před 
opotřebením. Společný nový vývoj společnosti Schaeffler a firmy liqui moly, specialisty 
na oleje a aditiva, až o 20 procent snižuje opotřebení při záběhu po výměně rozvodo-
vého řetězu.

S tímto aditivem přinášejí společnosti Schaef-
fler a liqui moly na automobilový trh 

s náhradními díly novinku speciálně vyvinutou 
pro rozvodové řetězy. Ty totiž musí trvale 
a  přesně pracovat i přes jejich velké zatížení 
a  vysoké otáčky. Zvláště náročné jsou poža-
davky u vozidel provozovaných převážně na 
krátké vzdálenosti. Nový řetězový systém je 
většinou montován v prostředí charakterizova-
ném opotřebeným, použitým a znečištěným 
olejem. A přesně tady Schaeffler zasahuje. roz-
hodujícími faktory pro vysokou životnost 
nových rozvodových řetězů a hladký chod 
motoru jsou výměna kompletního systému 
řetězového pohonu, použití oleje předepsa-
ného výrobcem vozidla a další snížení opotře-
bení použitím nového aditiva. „mechanické 
opotřebení a z něho vyplývající prodloužení 

řetězu je většinou způsobeno špatným mazá-
ním a může v nejhorším případě způsobit poru-
chu motoru,“ říká pan Dan Evers, vedoucí oddě-
lení Programm management Extended 
Products, Schaeffler Automotive Aftermarket. 
„S liqui moly jsme společně vyvinuli aditivum, 
které působí proti těmto jevům, a poskytuje tak 
mimořádnou ochranu proti opotřebení.“
Aditivum na bázi maziva moS2 pro zajištění 
lehkého chodu nanesené přímo při montáži 
na řetěz a ozubená kola vytvoří vysoce odolný 
mazací film na všech třecích a kluzných kovo-
vých plochách. Ten snižuje tření a zaručuje 
hladký chod řetězu. To je pro řetěz zvláště 
výhodné ve fázi zabíhání, když se musí vypo-
řádat s již zaběhlým prostředím. Z toho 
vyplývá u nových dílů až o 20 procent menší 
opotřebení během záběhu. Sada obsahuje 

nejen rozvodový řetěz, řetězová kola, hydrau-
lické a mechanické napínáky řetězu, napínací 
a kluzné lišty, ale také veškerá těsnění a mon-
tážní díly potřebné pro odbornou opravu. 
Díky kompletní výměně všech dílů v systému 
rozvodů se lze vyhnout nákladným následným 
poškozením motoru.
Další informace o sadách rozvodových 
řetězů iNA a celém portfoliu produktů pro 
automobilový trh s náhradními díly nalez-
nete na online portálu www.repxpert.cz. Pro 
registrované uživatele jsou zde vedle onli-
nového katalogu TecDoc, nezávislého na 
výrobcích, k dispozici také veškeré technické 
informace, jako jsou montážní videa, tech-
nické brožury a rozsáhlá nabídka technic-
kých školení – například také pro výměnu 
rozvodových řetězů. 

Pro optimální mazání a přídavnou ochranu před opotřebením přidává nyní společnost Schaeffler k sadám rozvodových řetězů INA adi-
tivum pro řetězy. Společný nový vývoj společnosti Schaeffler a firmy Liqui Moly, specialisty na oleje a aditiva, až o 20 procent snižuje 
opotřebení při záběhu po výměně rozvodového řetězu. 

S tímto aditivem přinášejí společnosti Scha-
effler a Liqui Moly na automobilový trh s ná-
hradními díly novinku speciálně vyvinutou 
pro rozvodové řetězy. Ty totiž musí trvale 
a přesně pracovat i přes jejich velké zatížení 
a vysoké otáčky. Zvláště náročné jsou poža-
davky u vozidel provozovaných převážně na 
krátké vzdálenosti. Nový řetězový systém 
je většinou montován v prostředí charakte-
rizovaném opotřebeným, použitým a zne-
čištěným olejem. A přesně tady Schaeffler 
zasahuje. Rozhodujícími faktory pro vyso-
kou životnost nových rozvodových řetězů 
a  hladký chod motoru jsou výměna kom-
pletního systému řetězového pohonu, po-
užití oleje předepsaného výrobcem vozidla 
a další snížení opotřebení použitím nového 
aditiva. „Mechanické opotřebení a z něho 
vyplývající prodloužení řetězu je většinou 
způsobeno špatným mazáním a může v nej-
horším případě způsobit poruchu motoru,“ 
říká pan Dan Evers, vedoucí oddělení Pro-
gramm Management Extended Products, 
Schaeffler Automotive Aftermarket. „S Liqui 
Moly jsme společně vyvinuli aditivum, které 
působí proti těmto jevům, a poskytuje tak 
mimořádnou ochranu proti opotřebení.“ 
Aditivum na bázi maziva MoS2 pro zajištění 
lehkého chodu nanesené přímo při montáži 
na řetěz a ozubená kola vytvoří vysoce odol-
ný mazací film na všech třecích a kluzných 

Méně opotřebení s aditivy pro sady 
rozvodových řetězů INA
„Chain Protect“– výjimečná ochrana pro rozvodové řetězy od společností 
Schaeffler a Liqui Moly nyní výhradně pro Automotive Aftermarket 

kovových plochách. Ten snižuje tření a za-
ručuje hladký chod řetězu. To je pro řetěz 
zvláště výhodné ve fázi zabíhání, když se 
musí vypořádat s již zaběhlým prostředím. 
Z toho vyplývá u nových dílů až o 20 procent 
menší opotřebení během záběhu. Sada 
obsahuje nejen rozvodový řetěz, řetězová 
kola, hydraulické a mechanické napínáky 
řetězu, napínací a kluzné lišty, ale také veš-
kerá těsnění a montážní díly potřebné pro 
odbornou opravu. Díky kompletní výměně 
všech dílů v systému rozvodů se lze vy-
hnout nákladným následným poškozením 
motoru. 

Další informace o sadách rozvodových řetě-
zů INA a celém portfoliu produktů pro auto-
mobilový trh s náhradními díly naleznete na 
online portálu www.repxpert.cz. Pro regis-
trované uživatele jsou zde vedle onlinového 
katalogu TecDoc, nezávislého na výrobcích, 
k dispozici také veškeré technické infor-
mace, jako jsou montážní videa, technické 
brožury a rozsáhlá nabídka technických 
školení – například také pro výměnu rozvo-
dových řetězů.

Společnost Schaeffler nyní přidává do sad rozvodových řetězů INA aditivum na mazání řetězů. 
Kromě toho sady obsahují nejen rozvodové řetězy, řetězová kola, hydraulické a mechanické 
napínáky řetězu, napínací a kluzné lišty, ale také veškerá těsnění a montážní díly potřebné pro 
odbornou opravu. 
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Společnost Schaeffler nyní přidává do sad rozvodových řetězů INA aditivum na mazání řetězů. Kromě toho sady obsahují nejen rozvodové řetězy, řetězová kola, hyd-
raulické a mechanické napínáky řetězu, napínací a kluzné lišty, ale také veškerá těsnění a montážní díly potřebné pro odbornou opravu.
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PORUCHA EXPANZNÍHO VENTILU 
A JEJÍ ŘEŠENÍ
PŘíZNAKY SElHáVAJícíHo EXPANZNíHo VENTilu

NESPráVNÉ ProVoZNí TlAKY SYSTÉmu

Nízký tlak: normální nebo příliš nízký Vysoký tlak: příliš nízký

Jeden z možných příznaků chybného expanzního ventilu jsou nesprávné provozní tlaky na-
měřené na měřidlech.

Špatný výkon klimatizačního systému nebo 
teplý vzduch – nedostatečný výkon klimati-

začního systému může být znamením pro-
blému s expanzním ventilem klimatizace. 
Pokud součást selže nebo u ní dojde k pro-
blému, může to narušit výkon klimatizačního 
systému, což způsobí jeho nedostatečnou 
výkonnost. Klimatizační systém může začít fou-
kat znatelně méně chladný vzduch než předtím 
a v závislosti na závažnosti problému může 
dokonce začít foukat teplý vzduch.
Námraza na výparníku klimatizace nebo venti-
lačních otvorech – dalším příznakem potenciál-
ního problému s expanzním ventilem vozidla je 
námraza vycházející z ventilačních otvorů vozi-
dla. Porucha výparníku klimatizace může způ-
sobit, že chladivo bude proudit nekontrolo-
vaně klimatizačním systémem vozidla, což 
povede k tomu, že výparník zamrzne nebo 
bude z ventilačních otvorů klimatizace vozidla 
vycházet námraza. Kterýkoli z těchto příznaků 
je známkou toho, že do systému je přiváděno 
příliš mnoho chladiva, což nakonec snižuje jeho 
účinnost a výkon.
Nekonzistentní proudění vzduchu – někdy se 
bude špatný expanzní ventil projevovat nekon-
zistentním výkonem, pokud jde o jeho schop-
nost regulovat tok chladiva v celém systému. 
Jestliže k tomu dojde, vzduch vystupující z ven-
tilačního otvoru může být příliš chladný nebo 
příliš teplý. Vzduch bude pravděpodobně neu-
stále alternovat sem a tam mezi různými teplo-
tami v různých časech. Pokud se vzduch mění 
mezi chladným a teplým, expanzní ventil by 
měl být ihned zkontrolován.

Nadměrné teploty vznikající u některých sou-
částí okruhu – vadné nebo zablokované 
expanzní zařízení způsobí, že systém bude pra-
covat pod nesprávnými tlaky, a vytvářet tak 
nadměrné teploty. Nejsnadnějším způsobem, 
jak diagnostikovat tato místa, jsou součásti 
vysokotlaké strany: potrubí z výstupu kompre-
soru do a včetně vysoušeče klimatizace. Tep-
loty nad 50 °c budou upozorněním na možné 
zablokování/poruchy expanzního ventilu.

Nesprávné provozní tlaky systému – příliš 
vysoké nebo příliš nízké odečty hodnot na tla-
koměru mohou být známkou poruchy expanz-
ního ventilu. Normální odečty hodnot na měři-
dle by měly být v rozmezí 2–3 barů v nízkotlaké 
části a v rozmezí 14–24 barů ve vysokotlaké 
části. 

souVislosti 

Provoz klimatizačního systému vozidla závisí na 2 faktorech: toku chladiva v celém okru-
hu klimatizace a změně stavu chladiva. Jednou z klíčových součástí umožňující správnou 
funkci klimatizačního systému je expanzní zařízení. Jednou z běžně používaných konstrukcí 
v automobilovém průmyslu je expanzní ventil, který je obvykle instalován na vstupu u vý-
parníku. Jeho hlavní funkcí je přeměnit kapalné chladivo na studený nízkotlaký plyn a regu-
lovat tok chladiva přes klimatizační systém vozidla. 
Expanzní ventil měří tok chladiva podle teploty výparníku a požadavku na zatížení a chla-
zení klimatizačního systému. Posuvné táhlo uvnitř ventilu umožňuje ventilu otevřít a zavřít 
průchod, což chladivu dovolí pohybovat se uvnitř ventilu. Přesně měří správné množství 
potřebného chladiva podle venkovní teploty a potřeby klimatizace.

DoPoruČenÉ ŘeŠení

Při podezření na poruchu provozu expanzního ventilu se doporučuje provést rozšířenou 
diagnostiku systému. Zjišťování závady provozních tlaků systému pomocí tlakoměrů může 
odhalit nejčastější problémy s expanzním ventilem. 
Doporučujeme postupovat podle samostatných pokynů k provádění této diagnostiky. Po-
dívejte se prosím na obrázek provozní tlaky systému Nissens (R134A). 
Pokud je zjištěna porucha ventilu, je třeba součást vyměnit.

ProBlÉM

Expanzní ventil je pokročilé a křehké zařízení. Protože pracuje pod vysokými tlaky a je cit-
livý na teplotu, nesprávné pracovní podmínky stejně jako nečistoty uvnitř okruhu mohou 
způsobit jeho deregulaci a poruchu. 
Pokud je expanzní ventil zaseknutý v otevřené poloze nebo ucpaný, nebude klimatizační 
systém správně fungovat. Ucpaný ventil povede k tomu, že množství chladiva bude příliš 
malé, což bude zvyšovat tlak v systému a způsobovat přehřívání kompresoru klimatizace. 
Pokud je ventil zaseknutý v otevřené poloze, bude systémem a do kompresoru procházet 
příliš mnoho chladiva. 
Pokud dojde k selhání expanzního ventilu, může to způsobit problémy s funkčností 
a výkonem klimatizačního systému – a budou-li ignorovány, nejhorším scénářem bude 
nákladné a nevratné poškození dalších součástí systému, jako je kompresor klimatizace.
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PROČ DENSO NEKONSOLIDUJE 
KOMPRESORY DCP32045 I PRO JINÉ 
APLIKACE VAG?
Konsolidace produktů samozřejmě přínáší výhody související s cenou, jednodušší kata-
logizací a řízením zásob, což je zvláště u dražších dílů, jako jsou kompresory, velmi silný 
argument. Dopad na systém klimatizace a výkon vozu však může být významný. 

Proč konsolidace kompresoru DCP32045 (7SEU17C) 
není možná?

•	  Každý omezovač je určen pro konkrétní typ a aplikaci podle specifi-
kace dané výrobcem vozidla. omezovač kompresoru DcP32045 se 
uvolňuje s vyšším točivým momentem, než omezovač používaný pro 
jiné kompresory. Je tedy možné, že v případě zadření kompresoru by 
omezovač nemusel fungovat správně, a tudíž by mohlo dojít k pro-
kluzu klínového řemene. To by mohlo mít za následek prasknutí klí-
nového řemene a další návazné problémy, jako je ztráta posilovače 
řízení, ztráta chlazení motoru a nemožnost nabíjení baterie.

•	  Kladka DcP32045 (7SEu17c) není určena pro aplikace s vyšším kolísá-
ním točivého momentu může dojít ke snížení životnosti kladky.

•	  Kompresor DcP32045 nemá žádnou variabilní sací klapku, a proto 
může docházet ke zvýšené hlučnosti při sání, pokud originální apli-
kace tuto variabilní sací klapku má.

•	  Ve srovnání s kompresorem typu 6SE potřebuje DcP32045 (7SEu17c) 
vyšší výkon motoru. V případě použití 
DcP32045 (7SEu17c) u slabších moto-
rizací dochází ke snížení účinnosti, 
výsledkem je vyšší spotřeba paliva 
nebo snížený výkon vozidla.                   

DCP32045

Typ kompresoru 7SEu17c

Objem 170cc

Typ spojky B-Pc

Množství oleje 140cc

Proč nelze kompresory zaměňovat? 
Níže uvedené kompresory nejsou zaměnitelné s DcP32045.

DCP32060 DCP02030 DCP02050 DCP32003

6SES14C 6SEu14c 6SEu14c 7SEu16c

Produktové číslo DCP32045 DCP32060 DCP02030 DCP02050 DCP32003 Možné konsolidovat?

Typ kompresoru 7SEu17c 6SES14c 6SEu14c 6SEu14c 7SEu16c Ne

Objem 170cc 140cc 140cc 140cc 160cc Ne

Typ spojky B-Pc AS B-Pc B-Pc r-Sc Ne

Označení omezovače 1630 2280 1780 1630 1311 Ne

Množství oleje 140cc 110cc 90cc 90cc 180cc Ne
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AKČNÍ NABÍDKA KLIMATIZACE

VŠE KOLEM
KLIMATIZACÍ

13. 5. – 4. 8. 2019

Plnička klimatizacíSTARLINE DUALR134/1234yf

R-134A
R-1234YF

NOVINKA

74 900 Kč
Běžná cena: 87 900 Kč

Kód: GV STP007D

13. 5. – 4. 8. 2019

•	 	Více	než	120 akčních cen v dále uvedených 
sortimentních skupinách

•	 Akční	ceny	servisu	a	údržby
•	 	Veškeré zboží je skladem 

a s okamžitou dostupností

V nabídce naleznete slevy na: 
•	 Plničky	na	staré	chladivo
•	 Plničky	na	nové	chladivo
•	 Sortiment	pro	údržbu	plniček
•	 Proplachovací	sady	a	detergenty
•	 Chladiva	a	oleje
•	 Dezinfekce	a	UV	detekce	úniku	chladiva
•	 Pokročilá	detekce	úniku	chladiva
•	 Látky	pro	utěsnění,	sady	ventilků	a	o-kroužků
•	 Příslušenství	pro	plnění	a	ventilky	klimatizace
•	 Nářadí	a	náhradní	díly	kompresorů
•	 Kompresory	Starline

Online verzi letáku najdete zde
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