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Lepší než originál: vysokotlaký plynový tlumič pérování 
jako ideální řešení pro všechny, kteří odmítají kompro-
misy, ať už jde o výkon nebo pohodlí. Náš žlutý tlumič 
BILSTEIN B6 poskytuje v případě výměny vyšší kvalitu než 
originál tam, kde jsou požadavky na nejvyšší úrovni. 
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Vážení a milí čtenáři,
tento úvodník jste měli 
původně číst počátkem 
dubna, ale v tu dobu už 
nám svět připravil úplně 
jiné starosti. Nebojte 
se, opravdu vás teď 
nebudu trápit dalším 
h l u b o k o m y s l n ý m 
textem na téma 
koronavirus. Myslím, že 

toho už máme všichni kolem sebe plné zuby.
Jsem proto opravdu rád, že alespoň my 
vám můžeme přinést nějaké nové a zároveň 
pozitivní informace. Na straně 10 se sice 
dočtete, že současný stav nedovolil značce 
FEBI připravit jejich každoroční kalendář, ale 
tuto informaci zcela vyvážíme faktem, že my 
jsme náš tradiční kalendář i přes nelehkou 
situaci připravit dokázali a momentálně už 
sjíždí ze strojů v tiskárně. Určitě máte rádi 
příjemná překvapení, takže zatím mohu jen 
prozradit, že tentokrát se naše dívky vydaly 
do Země autodílů, … 
Asi největší „jarní“ aktualitou (kterou jste už 
mezitím určitě zaregistrovali) bylo to, že jsme 
se stali společně s naší sesterskou fi rmou 
STAHLGRUBER CZ součástí velké švýcarské 
skupiny Swiss Automotive Group AG. Pevně 
doufáme, že z tohoto spojení budete těžit 
zejména vy, naši zákazníci. Ať už z neustále 
se zlepšující kvality služeb, tak z obrovské šíře 
sortimentu a dostupnosti skladových zásob.
Souvisí s tím i další letošní novinka – naše 
nová společná privátní značka QWP (Qualitäts 
Werkstatt Produkte), jejíž celkovou koncepci 
nejlépe vystihuje heslo „Mobilita za férovou 
cenu“. Věříme, že vás tato značka zaujme, 
prosadí se mezi ostatními a stane se důležitou 
součástí vaší práce. Dosavadní prodejní 
výsledky tomu nasvědčují a potvrzují nám 
správnost tohoto kroku.
Tak a teď zahoďte starosti všedního dne, 
vrhněte se na další stránky plné zajímavého 
čtení, praktických informací a užijte si nové 
číslo našeho magazínu!
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■ Textilní autokoberce 

ze Zubří
Do široké nabídky auto příslušenství u APM 
Automotive už několik let patří také kvalitní 
gumové koberce z fi rmy Gumárny Zubří. 
Ta koncem minulého roku rozšířila svůj sor-
timent o TEXTILNÍ KOBERCE SE ZVÝŠENÝM 
OKRAJEM.  

Jedná se o luxusní řadu skvěle vypadajících 
přesně pasujících textilních autokoberců 
vyrobených z prémiového materiálu pou-
žívaného i pro originální autopříslušenství. 
Atraktivní 3D tvarovaný design zahrnuje i 
vysoký obvodový okraj (25 mm), který zadr-
ží i vodu a sníh. Koberce jsou navíc snadno 
omyvatelné a jejich protiskluzovou spodní 
stranu doplňují také originální fi xační prv-
ky.

Aktuálně je k dispozici šest typů čtyřdílných 
sad pro vybrané vozy koncernu VW v pro-
vedení titanová černá. Podle informací vý-
robce jsou další textilní koberce v přípravě. 
Všechny jsou dohledatelné v APMShopu 
v záložce UNIVERZÁLNÍ DÍLY >>> Gumové, 
textilní koberce a kufrové vany >>> Textilní 
koberce.

■ APM Automotive: služby diagnostiků nově pro všechny
Zatímco dosud byly služby diagnostických specialistů AutoPROFITEAMu určeny především pro členy zapojené do tohoto servisního konceptu, od letošního 
roku mohou diagnostické rady či proškolení získat všichni zákazníci APM Automotive. Před nedávnem byly totiž tyto žádané služby trojice diagnostiků 
zařazeny do katalogu APMShop a objednat si je tak může prakticky kdokoliv…

V nabídce jsou tři základní služby technické podpory, kterou zájemcům poskytují zkušení autodiagnostici Miroslav 
Lucák (Čechy - západ), František Vaněk (Čechy - východ) a Vladimír Míča (Morava). Vedle instalace diagnostického 
vybavení se zaškolením obsluhy je to také osobní pomoc některého z diagnostiků při hledání závady na konkrétním 
vozidle nebo uskutečnění privátního školení přímo v servisu a podle potřeb tamních mechaniků. 

Všechny tyto služby lze objednat prostřednictvím APMShopu, 
případně přes operátora na kterékoliv pobočce. Technici si 
následně domluví termín jejich návštěvy, přičemž pokud zákazník 
požaduje službu okamžitě, je možné s příslušným technikem 
dohodnout i tzv. ´expres´. Výhodou pro členy servisní sítě přitom 
nadále zůstává možnost využití tohoto poradenství zdarma (viz 
Výhody členství v konceptu APT).

■ Continental WinterContact TS 870: 

technicky vyspělý dezén i běhounová směs  
S nesnadným cílem vyvinout pneumatiku, která bude ještě lepší než její veleúspěšný 
předchůdce, se inženýři společnosti Continental vrhli do vývoje další generace zimní řady 
ContiWinterContact. Výsledkem je v únoru představená pneumatika WinterContact TS 870 s 
novým dezénem a novou běhounovou směsí, která v přímém srovnání s předchozí verzí nabízí o 
5 % kratší brzdnou dráhu na ledu, lepší přilnavost na sněhu a zároveň zlepšené vlastnosti za mokra 
i lepší handling na suchých vozovkách. Vývojáři přitom udělali pokrok také v oblasti ekologické šetr-
nosti – nová pneumatika má až o 7% delší životnost a o 4% nižší valivý 
odpor. 

V zájmu bezpečnějšího brzdění na ledu nyní kontaktní plocha pneu-
matiky obsahuje až o 10% více dezénových bloků. Hrany a lamely v 
těchto blocích fungují jako stěrače, které odvádějí rozbředlý sníh a za-
jišťují dobrou přilnavost na zledovatělých vozovkách. Hluboké zářezy 
umístěné rovnoběžně se šikmými drážkami vytvářejí vysoký počet hran, takže se dynamické síly 
přenášejí efektivněji a zajišťují dobrou přilnavost v přímém směru a dobré vedení v zatáčkách na 
sněhu. Další výhodou této konstrukce je větší počet sněhových kapes v běhounu. Tyto kapsy se 
při jízdě zaplní sněhem a zajišťují ještě lepší záběrové vlastnosti. 

Nová konstrukce dezénu se vyznačuje rovněž speciální středovou drážkou k ještě rychlejšímu 
odvodu vody při jízdě v dešti, což poskytuje lepší ochranu proti aquaplaningu. Dalším faktorem 
přispívajícím ke kratší brzdné dráze, je nově vyvinutá běhounová směs, která stejně jako v přípa-
dě předchozího modelu nese název Cool Chili. Směs speciálních pryskyřic zaručuje lepší záběrové 
vlastnosti a kratší brzdnou dráhu za mokra. Díky fl exibilitě polymerové směsi, kterou zajišťuje 
optimalizovaná hustota příčných vazeb, dochází k lepšímu kontaktu pneumatiky s vozovkou, 
nižšímu oděru i prodloužení kilometrového výkonu pneumatiky. Směs byla rovněž vyvinuta pro 
výrazně nižší valivý odpor. Štítek EU pro značení pneumatik uvádí u nového modelu WinterCon-
tact TS 870 známku „C“ v kategorii palivové účinnosti, známku „B“ v kategorii přilnavosti za mokra 
a hluk na vozovce má hodnotu 70 dBm, což představuje nejnižší kategorii se symbolem jediné 
zvukové vlny.
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■ Inovativní projekt METELLI Group  
Společnost Metelli Group, do jejíhož portfolia patří mimo jiné také brzdové díly značek Cifam 
a Fri.Tech. vyhrála společně se svými partnery výběrové řízení s názvem „Hyper“ vyhlášené 
italským Regionem Lombardie. Získala tak fi nanční prostředky v celkové výši 2,3 milionu 
EUR na projekt, jehož cílem je průmyslový vývoj inovativních elektrických komponentů zvy-
šujících energetickou účinnost v oblasti dopravy.  

Projektové práce se zaměří zejména na elektrifi kaci vodních čerpadel zajišťujících chla-
zení motorů a jejich příslušenství (např. baterie nebo výkonná elektronika) a to u vozidel 
s tradičními spalovacími motory i u hybridů či elektromobilů. Projekt byl schválen také 
renomovanými společnostmi jako je Ferrari, Same a Magneti Marelli Motorsport, které 
na něj upozornily celý automobilový průmysl. Představení výsledků, tedy technologic-
kých inovací zaměřených na zlepšení dopadu na životní prostředí, je naplánováno na 
rok 2021.

Metelli se jako vedoucí skupiny společností se postará o koordinaci celého projektu a při-
spěje vlastními zkušenostmi, pokud jde o dynamiku tekutin a industrializaci produktů. 
Další partneři projektu pak přidají své odborné znalosti a moderní technologie. Univer-
sity of l‘Aquila bude vyvíjet tepelné modely motorů, zatímco fi rma E-Novia S.p.A se bude 
starat o vývoj soft-
waru a všechny 
řídicí algoritmy 
elektromotorů. 
Úkolem společ-
nosti Sisme S.p. A 
je vývoj inovativ-
ních elektrických 
motorů a 1000 
Miglia S.r.l. má 
na starosti část 
zaměřenou na 
hybridy.

Od pondělí 9. března 2020 je otevřena nová pobočka 
APM KLADNO (Velké Přítočno), která převzala skladové 
zásoby skladu Praha-Zličín. 

Na základě vyhodnocení potřeb zákazníků ale kla-
denská pobočka není klasickou prodejnou, ale bude 
plnit především úlohu skladu pro jihozápadní část 
Prahy a středních Čech s případnou možností osob-
ního odběru zboží přímo na místě. Tomu odpovídá i 
charakter objektu v areálu fi rmy DeMiclén ve Velkém 
přítočně, tedy rozměrného skladu u hlavního prů-
tahu tohoto kladenského předměstí a jen 2 km od 
sjezdu z dálnice D6.

Přemístění skladových kapacit ze Zličína do Kladna 
bylo částečně vynuceno dlouhodobě nevyhovující-
mi podmínkami zličínského skladu, který bezmála 14 
let fungoval v prostorách bývalých podzemních ga-
ráží nákupního centra. Zároveň je v souladu s dlou-
hodobým strategickým plánem holdingu APM Au-
tomotive/Stahlgruber CZ počítajícím s dostatečnou 
kapacitou distribučního skladu v nedaleké Hostivici. 

■ Další aditivum řady BOSAL EOLYS®
Společnost APM Automotive rozšířila sortiment DPF aditiv značky BOSAL EOLYS, když vedle 
tří stávajících typů (Eolys DPX 42 / Eolys 176 / Eolys Powerfl ex) má nyní k dispozici i no-
vinkovou čtvrtou generaci označenou jako EOLYS EXTEND vhodnou pro naftová vozidla 
vybavená DPF od prosince roku 2009.

EOLYS® je řada palivových aditiv pro motory s 
technologií DPF PSA přispívajících k regeneraci 
dieselových fi ltrů pevných částic, které v prvo-
výrobě i poprodejním servisu využívá řada automobilek (Peugeot/Citroën, BMW, Fiat, 
Ford, Lancia, Mazda, Volvo…). Aditiva fungují na principu katalýzy paliva obohaceného 
o Cer (Ce), když snižují teplotu spalování částic a tím umožňují automatický proces re-
generace DPF nezávislý na stylu jízdy. 

Aktuální novinka EXTEND je už čtvrtou generací aditiv řady Eolys, přičemž každá je na-
vržena pro určitý typ motoru. Jednotlivé typy aditiva tak nejsou vzájemně zaměnitelné, 
a proto jsou také odlišené různými barvami hrdla nádržky i víčky. Při volbě správného 
aditiva EOLYS ale nestačí řídit se pouze barvou víčka, je důležité vybírat také dle roku 
výroby vozu a především je nutné zkontrolovat tzv. OPR kód. Všechny čtyři typy jsou 
dostupné ve dvou různě velkých baleních (sadách), když všechny sady obsahují také 
prázdnou sběrnou nádobu a plnící hadičku.   

OPR kód (nebo také DAM číslo) odkazuje 
přesně na den, kdy bylo vozidlo vyrobeno 
(týká se vozidel koncernu PSA). Používá se 
od 1. ledna 1993, kterému bylo přiděleno 
číslo 5898 a každý další den se číslo navy-
šuje o 1. Bohužel neexistují jasná pravi-
dla, kde na vozidle je toto číslo uvedeno. 
Na mnoha současných modelech to je ve 
štítku na A sloupku. Ve spodní části štítku 
je 6 nebo 7-místný kód a DAM číslo tvoří 
první čtyři (nebo pět) číslice. Někdy může 
být štítek umístěn na B sloupku, někdy 
také na straně řidiče (např. Peugeot 206). 
U starších modelů může být i v motoro-
vém prostoru (např. na zadních montáž-
ních vzpěrách).

magazín APM Automotive

■ FEBI a prodloužená záruka 

výrobce
Od začátku roku 2020 nabízí Bilstein Group prodlou-
ženou záruku na celý sortiment ná-
hradních dílů pro osobní a užitková 
vozidla. Značka Febi Bilstein tak na 
všechny své produkty nově posky-
tuje garanci tři roky, což je o rok více 
než je zákonná záruka. 

Jako specialista s odbornými zna-
lostmi z výroby Febi svým zákazní-
kům exkluzivně nabízí náhradní díly v kvalitě odpo-
vídající OE. „Abychom zdůraznili naše vysoké standardy 
kvality výrobků, poskytujeme na všechny naše náhradní 
díly tříletou záruku. To je náš závazek ke kvalitě. To je 
skutečná přidaná hodnota pro každého, kdo důvěřuje 
produktům ze značkou Febi - od velkoobchodníků přes 
dílny až po motoristy,“ říká vedoucí prodeje Ulrich Wie-
demuth s tím, že fi rma spoléhá na více než 175 let zku-
šeností s kovoobráběním, které každý den používá ve 
vlastní výrobě. A výsledkem jsou produkty s nejvyšším 
stupněm bezpečnosti, kvality i odolnosti jak při insta-
laci, tak při následném provozu. 

Prodloužená záruka 3 roky platí po celém světě a pro 
všechny značky Bilstein Group = Febi, SWAG a Blue 
Print.

APM KLADNO

Hlavní 2, 273 51 Velké Přítočno

e-mail: kladno@apm.cz 
telefon: +420 225 091 822, +420 739 530 830
Výdejní doba: po - pá 8.00 – 17.00 hod.
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■ CASTROL spolupracuje s Renault Sport Racing 

Divize Renault Sport Racing a společnost Castrol oznámily vznik nového partnerství, v rámci kterého bude program závodní účasti zákazníků (customer 
racing) francouzské automobilky v příštích pěti letech zásobován oleji, provozními kapalinami a mazivy od mezinárodní energetické skupiny BP. Oba 
noví partneři stvrdili tuto smlouvu koncem ledna 2020 v Atelieru Renault na pařížském Champs-Élysées. 

Jejich technická a obchodní spolupráce uzavřená až do roku 2024 dává veškerým závodním aktivi-
tám zákazníků Renault Sport Racing přístup k jedinečným zkušenostem, špičkovým technologiím a 
vysoce výkonným mazivům společnosti Castrol. Pro tu bude příno-
sem výrazná propagace značky v motoristických soutěžích jako 
jsou Clio Cup France, Clio Trophy France a Formula Renault Euro-
cup, stejně jako Clio Cup Italia, Spain, UK a Central Europe. Logo 
Castrol se tak objeví v různých kategoriích na oděvech a dalším 
vybavení zaměstnanců Renault Sport Racing a také na soutěží-
cích vozech a na závodním oblečení posádek. Castrol bude vidi-
telný i přímo na závodní dráze.

V širším měřítku je letošní dohoda odrazem strategie skupiny 
Renault, jejíž partnerství se značkou Castrol bylo od první spo-
lupráce ve Formuli 1 z roku 2017 ještě více posíleno. Castrol jako 
ofi ciální dodavatel maziv technického střediska v Enstone pod-
poruje také tým Renault F1. Automobilka si rovněž zvolila Castrol 
jako globálního partnera pro dodávky motorových olejů a maziv 
pro následný trh, takže zákazníci mohou využívat to nejlepší z 
obou značek.

■ Ocenění designu THULE 

Celosvětově známá značka THULE pod heslem „Bring your life“ nabízí ši-
rokou škálu prémiových produktů pro aktivní život a pomáhá přepravit 
cokoliv potřebujete, a to bezpečně, snadno a navíc i stylově. To ostatně 
potvrdilo i její vítězství v soutěži Red Dot Award: Brands & Communication 
Design 2019.

Vyznamenání “Red Dot” je v meziná-
rodním měřítku jednou z nejvyhle-
dávanějších pečetí kvality v oblasti 
designu. Porota uděluje pečeti kva-
lity Red Dot (rudý bod) přesvědčivým značkám pro ty největší desig-
nérské počiny z celého světa. Projekty, které přesvědčí porotu kvalitou 
designu, kreativitou a prezentací značky jsou oceněny vyznamenáním 
Red Dot, vynikající projekty pak obdrží ocenění Red Dot: Best of the 
Best. A právě cenu pro nejlepšího z nejlepších v loňském roce získal 
značka THULE, která vynikla mezi více než 8.600 příspěvky přihlášený-
mi za rok 2019. Zasloužené trofeje obdrželi výherci v rámci galavečeru 
Red Dot v Berlíně.

”Švédský prémiový outdoorový výrobce Thule přesvědčuje důsledně a 
poutavě prezentovanou image značky. Všechny kategorie, od webových 
stránek přes design a balení produktů až po reklamu, jsou naplněny jas-
ným a atraktivním odkazem, což přináší nejen vizuálně výrazný a snadno 
rozpoznatelný vzhled, ale také vysoce důvěryhodné image prémiovosti 
této skandinávské společnosti,“ ohodnotila odborná porota designové 
počiny společnosti založené už v roce 1942. 

Kromě autopříslušen-
ství jako jsou střešní no-
siče, nosiče kol či střešní 
boxy Thule navrhuje a 
vyrábí také různá ces-
tovní zavazadla, tašky 
a batohy nebo výrobky 
související s dětmi, tedy 
třeba kočárky, multi-
funkční vozíky a cyklo-
sedačky.

■ Balení žhavičů a cívek BERU 

Rodina produktů pod značkou BorgWarner se opět rozšířila. Koncem roku 
2019 totiž společnost převzala veškeré prodejní a distribuční činnosti ob-
chodní značky BERU® a v souvislosti s tím letos změnila také marketingový 
vizuál a design obalů žhavicích svíček, jejich regulátorů a zapalovacích 
cívek s touto tradiční značkou.

Dosavadní balení BERU tak bude postupně nahrazeno známým de-
signem náhradních dílů BorgWarner. Vizuální sladění s komplexním 
portfoliem náhradních dílů BorgWarner tak ještě více posílí tuto znač-
ku na trhu s náhradními díly a podpoří pověst silného a spolehlivého 
partnera.

„BERU je jednou z předních značek technologie zapalování,“ řekl Micha-
el Boe, viceprezident a společnosti BorgWarner, která se počínaje 1. 
lednem 2020 stala výhradním aftermarketovým distributorem žha-
vicích svíček a dalších produktů BERU. „To našim zákazníkům otevírá 
nové příležitosti ke zvýšení nabídky prémiových náhradních dílů  jedním 
z nejpopulárnějších a nejprodávanějších produktů v oblasti technologie 
zapalování.“

Díky širokému portfoliu poprodejního servisu BorgWarner a jeho dlou-
holetým zkušenostem mají zákazníci prospěch z dostupnosti a kvality 
produktů i služeb. Všechny náhradní díly BorgWarner jsou vyráběny 
a testovány v souladu s přísnými kvalitativními standardy, které tvoří 
základ skvělé reputace BorgWarner jako OE výrobce pro automobilo-
vý průmysl. Vedle svíček  a cívek BERU zahrnuje komplexní sortiment 
náhradních dílů BorgWarner především turbodmychadla, EGR ventily, 
chladiče či termostaty.
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■ Úzká pneumatická ráčna
Pneumatický ráčnový klíč je 
užitečným nástrojem pro mnoho 
pracovních míst v profesionální dílně, 
zejména když je třeba uvolnit nebo 
utáhnout mnoho šroubových spojů 
nebo pracovat s dlouhými závity. 
Obzvláště praktické je, když je pneu-
matická ráčna k dispozici v dlouhé 
verzi, se kterou je možné snadno 
dosáhnout i do extrémně zastavěných 
míst. S ráčnou HAZ9022P-XLg 
představuje HAZET výkonný pneu-
matický model s nízkými vibracemi a 
především s délkou 550 mm. 

Ráčna poskytuje maximální točivý 
moment 94,8 Nm a umožňuje ruční 
utahování momentem až 400 Nm. Prá-
ci usnadňuje izolovaná antivibrační 
rukojeť a hmotnost pouhých 2,1 
kg. Provozní tlak je 6,3 bar, přičemž 
nástroj má jednostupňovou rotaci 
doprava/doleva s rychlostí 160 
otáček za minutu. Součástí dodávky 
je hadicová spojka jmenovité ve-
likosti 7,2.

■ Seřiďte světlomety
HAZ828Lg-6 je extra dlouhý 
šestihranný šroubovák pro rychlé 
nastavení sklonu světlometů zejména 
u vozů AUDI či RENAULT. S délkou dříku 
300 mm totiž snadno dosáhne na seřizovací 
šrouby bez potřeby dávat dohromady různé 
nástavce. Šroubovák má ergonomickou dvou-
komponentní T-rukojeť a chromovaný povrch 
s vyhlazenou špičkou. 

■ Na hliníkové ráfky
Rovněž 21 mm nástrčný klíč HAZ904SLG-21 
nabízí díky prodloužené délce 130 mm 
velké výhody, a to zejména při (de)montáži 
kol hliníkových ráfků u vozidel Hyundai, Kia, 
Toyota a Mazda. Zajišťuje totiž bezpečný 
odstup momentového klíče od blatníku. Pro 
ochranu povrchů šroubů kol má nástavec z 
vnitřní strany plastovou vložku, vnější otočný 
a vyměnitelný plastový obal zase chrání 

hliníkové disky. Výstup je na hranol 12,5 mm 
(1/2 palce), přičemž vedle velikosti klíče 21 
mm jsou k dispozici prodloužené nástavce i v 
rozměru 17 (bílý) či 19 mm (žlutý).

■ Plynulé prodloužení a vysoký 

výkon v řadě HiPer 
Přepínací ráčny jsou běžné nástroje v každé 
profesionální dílně. Jejich prémiovou řadu 
HAZET HiPer (High Performance) nově rozšířil 
jemnozubý ½“ model HAZ916HPLg s plynule 
prodloužitelnou násadou v rozsahu od 414 
do 614 mm. Ráčna je zakončena dvoukom-
ponentní rukojetí odolnou proti kroucení 
pro optimální přenos energie bez sklouznutí. 
Aretační funkce přepínací páčky zase nabízí 
ochranu proti nechtěnému přepnutí. Max-
imální točivý moment je 1.000 Nm. Možnost 
prodloužení násady nabízí velkou páku, takže 
při práci je třeba jen malého úsilí, úzké prove-
dení a malým úhlem ovládání navíc umožňuje 
použití i v nejužších prostorech, tedy např. v 
motorech.

Těsné výrobní tolerance chrání ráčnu před 
vniknutím nečistot, přičemž HAZET 
ve svém jemnozubém 
ráčnovém 

mechanismu HiPer s 90 zuby a s úhlem ov-
ládání pouhé 4° používá nejmodernější 
maziva zvyšující životnost nástroje. V ru-
kojeti je navíc praktický otvor pro 
snadné zavěšení, a tedy lepší 
uskladnění nástroje 
HAZ916HPLg. Ten 
stejně jako 

ostatní produkty v řadě 
HiPer (HAZ916HP a HAZ916H-

PL) má velmi dlouhou životnost v 
nepřetržitém provozu a splňuje statické i dy-
namické požadavky normy DIN / ISO.

EXTRA DLOUHÉ NOVINKY OD HAZET

UŠETŘETE ČAS SPRÁVNÝM NÁŘADÍM

Výrobce kvalitního nářadí HAZET z německého Remscheidu neustále představuje nové a představuje nové 
nástroje pro snazší práci v automobilové dílně. V uplynulém roce například sortiment této prémiové značky 
rozšířilo hned několik prodloužených verzí osvědčených produktů…

Mnoho produktů společnosti HAZET v minulosti získalo ocenění za své či technické ino-
vace či praktický design. Třeba v letech 2011 a 2012 získala společnost ocenění „TOP 100 
nejinovativnějších malých a středních podniků“ za stálou inovaci a výraznou vynaléza-
vost. Na kontě má také několik cen „iF Design Award“ od iF International Forum Design 
GmbH a i ve světe designu velmi oceňovaných pečetí „RedDot Design Award“, kterou v 
roce 2017 získal momentový klíč VDE a o dva roky později inovovaný model oblíbeného 
dílenského vozíku Assistant 179 N XL-6.

Řadu dalších atraktivních novinek 
a akční ch produktů ze sortimentu 
HAZET představuje tradiční roční 
katalog Special Worldwide, který 
společnost vydává vždy na jaře a 
který na podzim rozšiřuje katalog s 
podtitulem Doplňky… 

SPECIAL
WORLDWIDE
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■ Století KYB (Kayaba) 
Značka KYB oslavila v koncem loňského roku už 100 let od svého založení 
– bylo to století inovací a objevů při hledání dokonalosti ve službách mo-
derních automobilů. Příběh jednoho z největších světových specialistů na 
odpružení se začal psát 19. listopadu 1919, když mladý japonský technik 
Shiro Kayaba založil svoje vlastní výzkumné středisko 

Shiro Kayaba byl nadaný student, který získal místo na prestižní Wase-
da University v Tokiu. Už po roce studia inženýrství a vědy se ale rozho-
dl věnovat se vlastnímu výzkumu a rozvoji technologií. „Chci svobod-
ně pracovat, následovat ducha, inspiraci a zvědavost, se kterou jsem 
se narodil,“ prohlásil tehdy ambiciózní mladík, který získal důležitou 
fi nanční podporu jednoho z tokijských prominentních podnikatelů a 
otevřel KAYABA RESEARCH CENTER s 30 výzkumnými pracovníky. 

V roce 1923 Shiro Kayaba odmítl nabídku spolupracovat s japonským 
námořnictvem s tím, že chce pokračovat ve vývoji vlastních techno-
logií. Jeho plány ale poznamenalo silné zemětřesení, které zničilo 
prakticky celé jeho zařízení. Donucen okolnostmi tak začal pro námoř-
nictvo vyvíjet hydraulické lodní zařízení pro vzlety a přistávání letadel. 
Další zlom přinesl rok 1930, kdy Kayabu navštívil britský inženýr, který 

■ BRISK: Dlouhá tradice výroby svíček 
V letošním roce oslavuje čes-
ká společnost BRISK význam-
né výročí. Je totiž přímým po-
kračovatelem tradiční výroby 
zapalovacích svíček v Táboře, 
jejíž počátky se datují do roku 
1935. Značky BRITA, CÍL a PAL 
byly vždy zárukou kvality a také byly vždy svázány s mnoha úspěchy v mo-
toristickém sportu. Současná značka BRISK, která vznikla privatizací podniku 
Jiskra v roce 1992, na tuto tradici navazuje… 

BRISK Tábor je akciovou společností s ryze českým kapitálem. Má k dispozi-
ci vlastní výzkumnou základnu, která byla stejně jako rozsáhlé investice do 
výroby spolu se zavedením systémů jakosti v nedávných letech základem 
pro úspěšné navyšování výroby a pronikání do originální výbavy řady nejen 
evropských automobilek. 

Pro automobilový průmysl vyrábí BRISK Tábor a.s. také žhavící svíčky a sní-
mače, a také zapalovací svířky pro zahradní techniku. Kromě toho do výrob-
ního programu patří i zapalovací elektrody, ionizační sondy a technickou 
keramiku. 

■ S čistotou nejen v dílně pomůže 

KÄRCHER
Sortiment dílenského vybavení u APM Automotive nově doplnily 
produkty značky KÄRCHER, uznávaného německého speciality na 
čistící techniku a její příslušenství… 

Značka KÄRCHER nabízí široký sortiment pří-
strojů pro čištění a úklid i jejich čistících náplní 
(např. vysavače, tlakové myčky (´tzv. ´wapky´), 
zametače, čerpadla, parní čističe, sekačky, 
zavlažovací systémy, čističe oken, autokos-
metika…). Její produkty jsou 
po celém světě spojovány 
se špičkovým výkonem, ino-
vacemi a kvalitou a díky tomu 
jsou také považovány za vzor 
pro ostatní výrobce.

APM Automotive přitom nabízí 
celý sortiment Kärcher, což před-
stavuje cca 800 položek z řad 
Professional (šedá) i Home&Gar-
den (žlutá) a různé příslušenství. 
Výhodou je velmi dobře zpraco-
vaný vyhledávací strom v APM-
Shopu (včetně obrázků, technic-
kých specifi kací atd.). 

■ RAVENOL partnerem BMW M Customer Racing
Zákaznický sportovní program BMW M Customer Racing úspěšně testoval motorový olej RAVENOL 

RSP SAE 5W-30 a diferenciální olej RAVENOL Racing Gearoil 75W-140 ve svých speciálech BMW M4 
GT4 a oběma uvedeným olejům udělil BMW schválení. V budoucnu tak všechny týmy využívající uve-
dené vozy najdou tyto maziva v příručkách k vozidlu a k tomu značka RAVENOL vybaví každé prodané 
BMW M4 GT4 sadou vhodných maziv a olejů přímo pro tento vůz. Na všech dodaných vozech bude 
navíc viditelné také logo RAVENOL.

Produkty značky RAVENOL jsou zaměřené na široké spektrum zákazníků od běžného uživatele až po 
profesionální odborné servisy, průmysl či automobilové závodníky. Značka od svého založení v roce 
1946 zaznamenává trvalý růst a v současné době jsou její výrobky k dosažení ve více než 40 zemích po 
celém světě. Produkty RAVENOL splňují nejvyšší požadavky moderních technologií a mají schválení od 
předních výrobců motorů, jako jsou BMW, Mercedes-Benz, VW, Porsche, Man, Scania, Volvo, Deutz, ZF, 
Steyr Motors, Cummins…

přijel urovnat svůj spor s japonským patentovým úřadem právě o po-
dobné hydraulické zařízení. Když ale Brit uviděl Kayabovo nestandardní 
řešení, opustil vlastní plány a naopak rozšířil se zprávy o japonské tech-
nologii, kterou začaly objednávat fi rmy z celého světa. Díky tomu získal 
Kayaba opět fi nanční prostředky k osamostnatnění a v roce 1935 založil 
Kayaba Manufacturing Co., tedy společnosti dnes známou jako KYB Cor-
poration. 

NOVINKA BRISK: 
Nový typ zapalovací svíčky z řady 
SUPER (GARDEN) s označením 
LR19YC (obj. kód 1994), určený 
především pro motory malé země-
dělské techniky (motorové travní 
sekačky, malotraktory atd.) s inter-
valem výměny max. 150 motohodin 
(GARDEN) resp. 30.000 km. Svíčka se 
závitem M14x1,25 / 19 mm potřebuje pro montáž klíč 21 mm a utahovací 
moment 20-30 Nm.
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■ Hankook v zeleném pekle
Nový název Nürburgring Endurance Series a především nového sponzora v podobě výrobce prémio-
vých pneumatik HANKOOK si na letošní sezonu připravil oblíbený šampionát sportovních vozů VLN 
Endurance Championship, konaný mimo jiné také na proslulé Nordschleife…

Závodní dráha Nürburgring v německé oblasti Eifel je jednou z nejznámějších na světě. Legen-
dou je jak samotný pětikilometrový ´nový´ okruh Grand Prix, tak původní ´ Nordschleife´ (Severní 
smyčka), která je dlouhá bezmála 23 km a má celkové převýšení 300 metrů. Starý okruh, který mistr 
světa Formule 1 Jackie Stewart kdysi označil jako „zelené peklo“, je ztělesněním čistého motoristic-
kého sportu. A je také dobrým důvodem pro to, aby Hankook tento symbol vytrvalosti podpořil. 
Závody Nürburgring Endurance Series se totiž tradičně konají střídavě na obou tratích. Značka 
Hankook se tak objeví nejen na okruhu Grand Prix ale také na ´horské dráze´ Nordschleife,

Podle ředitele Hankook Motorsport Europe Manfreda Sandbichlera je přitom historie fi rmy s iko-
nickým okruhem úzce spjata. „Právě zde jsme podnikli první kroky v oblasti vytrvalostních závodů a v 
uplynulých letech jsme s podporovanými týmy zažívali velké úspěchy. K legendě Nordschleife není tře-
ba nic dodávat: každý fanoušek motorsportu ji zná. Rozsah a výkonnost automobilů - od standardních 
modelů po čistokrevné závodní vozy - je rozmanitější než kdekoli jinde. Je to perfektní jeviště, na kterém 
se Hankook představí jako značka motoristického sportu.“

Nürburgringská serie obvykle zahrnuje osm čtyřhodinových a jeden šestihodinový závod s účastí 
přibližně 165 závodních vozů jako Audi R8, BMW M6 GT3, Mercedes-AMG GT3 či Porsche 911 GT3R, 
což z ní tvoří jeden z největších šampionátů v motoristickém sportu. S ohledem na letošní pande-
mii ale byly úvodní závody série zrušeny a nahrazeny jejich virtuální podobou s on-line přenosem v 
reálném čase, při kterých fanoušci alespoň částečně mohli užít působivý zvuk a dramatické soubo-
je ve spojení s brilantní grafi kou. Již od posledního červnového víkendu se ale závodní vozy vrátily 
na reálnou trať, přičemž závěrečný závod osmidílné série původně plánovaný na září se uskuteční 
až 21. listopadu.

 

■ Behr Hella Service už ofi ciálně patří do MAHLE
V loňském roce společnost MAHLE zakoupila všechny akcie fi rmy Behr Hella Service (BHS) s tím, že zavedení ofi ciálních organizačních změn bylo naplá-
nováno na 1. ledna 2020. Cílem této rozsáhlé akvizice přitom bylo rozšíření nabídky MAHLE Aftermarket a zlepšení pozice společnosti na trhu e-mobility.

Veškeré produkty BHS pro osobní i nákladní automobily a zemědělské stroje už jsou tedy dodávány z nového logistického centra MAHLE Aftermar-
ket ve Vratislavi, případně z dalších distribučních skladů MAHLE v Německu, Velké Británii, Španělsku, Francii, Turecku, Rusku, Brazílii, USA a Číně. S 
ohledem na pro zákazníky bezproblémový převod společnost MAHLE převzala také veškeré záruční 
závazky. Od ledna 2020 tak v případě problému s produktem BHS stačí kontaktovat organizaci MA-
HLE, bez ohledu na to, zda byl produkt zakoupen od společnosti HELLA před 1. lednem 2020. MAHLE 
poskytne kompletní podporu včetně odborné technické zprávy.

Balení a značení         
Výrobky zůstávají naprosto stejné, stále je možné vybírat mezi specifi kacemi „Premium“ a „Standard“ tedy podle potřeb zákazníků. Ani balení se 
příliš nemění, krabičky mají stejné rozměry jako dříve. Jediným rozdílem je tak označení: nová loga MAHLE + BEHR, která ale zůstávají zárukou kvali-

ty pro kompletní sortiment tepelného managementu OE. U kompre-
sorů a vodních čerpadel MAHLE plánuje nahrazení stávající kartono-
vé krabice barevně potištěným obalem s výrazným designem 
MAHLE. Než se ale změna 
projeví ve skladech u všech 
nabízených položek bude 
nějakou dobu trvat.

Stará čísla dílů  (čísla HELLA) 
zůstanou nějaký čas na štít-
ku, samozřejmě společně s 
novými čísly dílů MAHLE. 

■ Dokonalý povrch 

pro dokonalý fi ltr! 

ALCO Filtry s nejnovější 

laserovou technologií
Bez laserové technologie by se nové ino-
vace v automobilovém trhu už zřejmě ne-
obešly, což ilustruje i stále se rozrůstající 
seznam aplikací laseru v praxi. Ty se dnes 
úspěšně používají nejen pro přesné řezání 
nejrůznějších materiálů, ale také pro graví-
rování či značení. Proto i společnost ALCO 
Filter před nedávnem investovala do lase-
rového tisku s vysokým rozlišením, který 
využívá pro ekologické značení svých vý-
robků bez potřeby chemických barviv. 

Vedle pozitivního vlivu na životní prostředí 
má tato inovace i významný technologický 
a ekonomický přínos. Přináší totiž zvýšení 
efektivity výroby, ze které odpadly nutné 
prostoje související s dodávkou inkoustu 
do zásobníků i následná manipulace se po-
užitými inkoustovými náplněmi. Laserová 
technologie navíc může na většině mate-
riálů vytvořit mnohem odolnější označení 
a popisy, což v případě dílů pro automobi-
lovou výrobu přináší i výhodu pro mecha-
niky při identifi kaci náhradních dílů. Přitom 
laserová pracovní stanice může existovat 
samostatně nebo, jako  systém značení 
plně integrovaný do výrobní linky.
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■ První Čech na podiu mototrialového MS
Až do začátku září si musel 14letý český závodník David Fabián počkat na první letošní závody seri-
álu Mistrovství světa v mototrialu. Ve francouzské Isole nakonec se svým motocyklem Beta Factory 
125 v konkurenci 18-ti nejlepších světových jezdců v mistrovské kategorii Trial GP 125 vybojoval 
úžasné 2. místo v sobotním závodě, které v neděli doplnil šestou příčkou. 

Tímto umístěním se mladý dobříšský jezdec a člen ACCR CZECH TALENT TEAMU zapsal hned 
dvakrát do statistik Mistrovství světa - a to jako nejmladší nováček na pódiu a navíc jako vů-
bec první Čech s pódiovým umístěním ve světovém šampionátu. Ten má aktuálně za sebou už 
všechny čtyři dvoudenní závody, po kterých se mladý český reprezentant umístil na konečné 
čtvté příčce v kategorii FIM - Trial GP 125, s pětibodovou ztrátou na třetího Brita Digdana. Ve 
třetím díle seriálu konaném v Andoře na trati v St. Julia přitom vybojoval další cenné pódiové 
umístění, když v sobotním ´legu´ skončil třetí.

David Fabián soutěžící mimo jiné i s podporou APM Automotive  tak po vynucené pauze úspěš-
ně navázal na vydařenou loňskou sezonu. V té bodoval nejen v mistrovství České republiky mezi 

dospělými, ale především skvěle repre-
zentoval ČR v seriálu prestižního meziná-
rodního SPEA RFME Mistrovství Španěl-
ska, kde v kategorii Cadett pro jezdce ve 
věku 12-16 let vybojoval titul vicemistra. 

■ Automechanika Frankfurt až v září 2021  
Vzhledem k nepříznivým podmínkám způsobeným koronavirovou pandemií byl letošní veletrh Au-
tomechanika Frankfurt odložen až na příští rok. Nový termín konání 26. ročníku je tak 14. – 18. září 
2021.

Automechanika Frankfurt je předním světovým veletrhem pro automobilový průmysl. Na tomto 
mezinárodním setkání dodavatelů dílů, technologií i servisního vybavení pro automobilový prů-
mysl se pravidelně odehrávají i mnohé světové premiéry a určují nové trendy v opravárenství. 
„Naší hlavní prioritou je zajištění zdraví a bezpečnosti všech – vystavovatelů i návštěvníků. Vzhledem 
k tomu, že se vlny pandemie pohybují po celém světě, jsem si jist, že rozhodnutí odložit Automecha-
niku na září 2021 je 
správné,“ vysvětluje 
Detlef Braun, člen 
výkonné rady po-
řádající společnosti 
Messe Frankfurt, kte-
rá před defi nitivním 
rozhodnutím inten-
zivně diskutovala s 
mnoha zákazníky, 
vystavovateli a part-
nery a odložením 
akce reagovala na 
jejich přání a poža-
davky. Pro mnoho 
fi rem z více než 180 
zemí by jednoduše nebylo možné plánovat svou účast na akci za podmínek, které v současnosti 
převládají.

Do roku 2021 ale Automechanika míří s novými tématy a optimalizovaným rozvržením. Nově 
bude výstavní portfolio jasněji defi nováno to zejména v oblasti dílenského vybavení a budoucí 
mobility. Související skupiny produktů budou navíc přesunuty blíže k sobě. V plánu je také po-
kračování v pravidelném dvouletém cyklu, díky posunu se tak v budoucnu bude Veletrh Auto-
mechanika nově konat vždy v lichých letech.

■ Korona zastavila produkci 

kalendáře FEBI 

Island, Jižní Afrika, USA – oblíbené nástěnné 
kalendáře FEBI tradičně vznikaly po celém světě 
na různých místech s velkolepými scenériemi. 
Právě tím se tyto kalendáře vždy lišily od ostat-
ních. Ve stejném duchu se letos chystala i pro-
dukce jubilejního 20. vydání, kalendář FEBI pro 
rok 2021 nakonec ale nebude…

Kvůli pandemii koronaviru totiž byly práce 
na tomto výročním vydání počátkem března 
zastaveny, a protože situace na celém světě 
je nadále nepředvídatelná, rozhodla se spo-
lečnost Bilstein Group vydání kalendáře na 
příští rok zcela zrušit. „Rozhodnutí pro nás ne-
bylo snadné. Konec konců je kalendář mezi na-
šimi zákazníky velmi populární. Letošní rok ale 
nám všem ukázal, že podmínky se mohou vel-
mi rychle změnit. Nechceme ale nikoho z pro-
dukčního týmu vystavovat riziku, takže jubilejní 
20. vydání kalendáře Febi prozatím nebude k 
dispozici,“ vysvětlil generální ředitel Karsten 
Schüßler-Bilstein s tím, že se bohužel nepo-
dařilo najít uspokojivou náhradní alternativu. 
Přitom tu na pohled nejlepší a nejjednodušší 
z nich nebylo možné realizovat z důvodu vy-
pršení platnosti autorských práv na některé 
starší obrazové materiály.
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■ QWP: mobilita za férovou cenu  
Díly řízení a podvozku, klouby, ložiska, tlumiče či brzdové díly s novou 
značkou QWP – to je zářijová novinka v sortimentu APM Automotive.  

QWP (Qualitäts Werkstatt Produkte) je nová privátní značka s vyni-
kajícím poměrem kvality a ceny, která nabízí širokou škálu automo-
bilových komponentů a systémů pro běžný evropský vozový park. 
Veškeré díly QWP přitom splňují všechny potřebné evropské normy 
pro nezávislý trh s náhradními díly. Zákazníci QWP tak profi tují nejen 
z příznivé ceny výrobku, ale také z výhodných záručních podmínek 
a velmi dobré kvality, se kterou se setkávají často  jen u prémiových 
produktů.

Celkovou nabíd-
ku značky QWP v 
tvoří 21 produk-
tových skupin od 
baterií až po díly 
karoserie. Na čes-
ký trh je prozatím 
uváděno pět vybraných skupin (komponenty pohonu kol / díly řízení 
a podvozku / ložiska kol / tlumiče pérování / brzdové komponenty), 
které budou postupně doplňovat další. Díky neustále se rozvíjejícímu 
portfoliu je tedy QWP tím správným řešením pro každý servis.

Náhradní díly QWP produkty jsou od 31. 8. 2020 k dispozici v naší dis-
tribuční síti a samozřejmě také v APMShopu a jsou tak tou správnou 
volbou pro Vás a Váš servis. 

■ VDO se od září mění na Continental  
Osvědčené náhradní díly VDO pro elektroniku a mechatroniku stejně 
jako servisní nástroje této tradiční značky budou od září 2020 dodávány 
v nových obalech Continental. Produkty ale budou samozřejmě stejné, 
tedy stejně kvalitní a stejně originální tak, jako všechny náhradní díly, 
které koncern Continental dodává do prvovýroby.  

Jako globální technologická společnost a jeden z předních dodavate-
lů pro automobilový průmysl je Continental ideálním partnerem pro 
aftermarketová řešení a služby. Díky širokému portfoliu a špičkové 
kvalitě OE výrobce nabízí zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu. 
Toto sdružené know-how představuje právě značka Continental, a 
proto se vedení koncernu rozhodlo pod touto globální značkou dis-
tribuovat i známé produkty VDO.

V novém obalu tak budou dodávány:

•  Akční členy motorů
•  Nastavovací prvky centrálního zamykání
•  Systémy čištění skel a světlometů
•  Palivové systémy
•  Snímače pro sdružené přístroje
•  Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
•  Senzory pro motor management
•  Naftové systémy common rail
•  Servisní přístroje (TPMS Pro, TPMS Go a Autodiagnos Check)
Přechod na nové obaly bude probíhat plynule, takže zákazníci mo-
hou po přechodnou dobu objednané zboží obdržet již v novém obalu 
Continental, ale i ve starém známém obalu VDO. V každém případě 
to ale bude originální výrobek, který si mechanik objednal a nebude 
tedy třeba reklamace či vrácení… V elektronických katalozích budou 
produkty uváděny s nezměněnými čísly výrobků pod názvem Conti-
nental/VDO. 

■ APM Automotive pod křídly SAG
Ve středu 8. ledna 2020 byla podepsána smlouva o prodeji CZ Aftermarket Holdingu (APM Automotive s.r.o. a Stahlgruber CZ s.r.o.) švýcarské skupině 
Swiss Automotive Group. O necelé dva měsíce později byl dohodnutý obchod skutečně uzavřen a od března 2020 jsou tak společnosti APM Automotive a 
Stahlgruber CZ ofi ciálně součástí skupiny SAG… 

Cesta APM Automotive pod křídla SAG ale začala už mnohem dříve. Prakticky už začátkem roku 2015, kdy byl po několikaletém jednání původního 
majitele Ernst Markmiller GmbH z německého Deggendorfu, s rovněž německým koncernem Stahlgruber Beteiligunggesellschaft GmbH vytvořen 
nový subjekt CZ Aftermarket Holding GmbH. Ten vytvořily dvě ´sesterské´ společnosti APM Automotive a Stahlgruber CZ, které si zachovaly 
oddělené vedení i své, na českém aftermarketovém trhu zavedené obchodní značky.

Když pak o tři roky později Evropská komise schválila akvizici koncernu STAHLGRUBER GmbH americkou skupinou LKQ Corporation, byly z této obří 
transakce právě oba zmíněné české velkoobchody holdingu CZAH vyjmuty a následně předloženy ke kontrole Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Na základě jeho rozhodnutí z počátku roku 2019 se pak skupina LKQ Corporation rozhodla prodat veškeré majetkové podíly obou podniků 
(APM Automotive a Stahlgruber CZ s.r.o.) a 28. února 2020 uzavřela už dříve oznámenou dohodu o prodeji svých majetkových účastí ve zmíněných 
českých distributorech automobilových dílů společnosti Swiss Automotive Group AG. 

Růst skupiny SAG přitom pokračuje také po dokončení transakcí v ČR. Koncem května Swiss Automotive 
Group AG dokončila také již vloni zahájenou akvizici německého internetového prodejce Autoteile Pöllath 
(ATP). Převzetí této společnosti a přidružených aktiv přineslo fi rmě ATP stabilizaci a vytvořilo silné zázemí i 
podmínky, aby se stala jedním z předních internetových prodejců autodílů v Německu.

Originál zůstane originálem.  
VDO se mění na Continental. 

www.continental-aftermarket.com/Brand-transition
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■ Ve spojení je síla
Společnost Swiss Automotive Group AG (SAG) 
byla založena v polovině roku 2009 sloučením 
dvou švýcarských rodinných fi rem úspěšně 
podnikajících v automobilovém opraváren-
ství. Spojením Derendinger AG a Métraux 
Services SA vzniklo silné obchodní uskupení, 
které se rázem stalo jedním z největších 
hráčů na evropském trhu náhradní spotřeby. 
Obě obchodní značky se svou sítí poboček a 
nezávislou prezentací přitom zůstaly zacho-
vány. To ostatně platilo i při mnoha dalších 
akvizicích, díky kterým dnes SAG sdružuje více 
než dvě desítky dceřiných obchodních fi rem v 
Rakousku, Belgii, České republice, Maďarsku, 
Itálii, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, Sloven-
sku, Slovinsku, Španělsku a Švýcarsku.    

■ Partneři s tradicí
Historie společnosti Derendinger AG sahá 
do roku 1930, kdy Jean-Jacques Derendinger 

vsadil na potenciál trhu s náhradními díly pro 
zvětšující se počet automobilů. V Zürichu 
tedy otevřel obchodní společnost ´Brems und 
Kupplungsmaterialien´ nabízející nejprve jen 
brzdové a spojkové díly. Až v 50.a 60. letech 
se pak sortiment fi rmy, která s úspěchem 
překonala i válečnou krizi, začal rozšiřovat 
na prakticky veškeré náhradní díly a zároveň 
začaly vznikat i fi remní fi liálky pro celém 
Švýcarsku. 

Právě v té době se začala psát také historie 
druhé zakládající společnosti - Métraux Ser-
vices SA. V roce 1967 totiž Michel Métraux 
v Lausanne otevřel benzínovou stanici s 20 
čerpadly a obchodem s automobilovým 
příslušenstvím. K tomu brzy přibyly i díly pro 
základní údržbu a servis jako např. klínové 
řemeny nebo stěrače pod značkou Auto-
typ. A když Métraux v roce 1971 převzal od 
svého tchána vedení společnosti Huiles Mi-
nérales SA, začala doba rozšiřování a několika 

dalších akvizic. Významným milníkem pak 
bylo i představení vlastní franšízy AD-Garage 
zastřešující síť nezávislých autoservisů. 

Po úspěšně zvládnutém spojení dvou ne-
závislých fi rem a etablování značky SAG na 
trhu přišla její expanze. V roce 2012 tak skupi-
na převzala obchodní síť fi rmy Matik Handels 
GmbH, což je tradiční rakouský dodavatel 
dílů pro nákladní vozy. Následovalo převzetí 
vídeňské společnosti Hella Ersatzteilhandel 
GmbH, tedy tamní fi liálky světoznámého 
výrobce světelní techniky. 

Se sortimentem zahrnujícím více než 1.800.000 položek je 
Swiss Automotive Group jedním z lídrů na trhu s náhrad-
ními díly pro osobní i užitková. Kromě servisních a opravá-
renských dílů zahrnuje sortiment také maziva, chemikálie, 
příslušenství, dílenské vybavení a spotřební materiál. Prio-
ritou je přitom blízkost k zákazníkům zajištěná hustou sítí 
poboček se systémem pravidelných dodávek několikrát 
denně. 

• Zaměstnanci (na plný úvazek) 4.100
• Obrat cca. 1.100.000 CHF
• Založení 2009
• Sídlo společnosti Cham (CH) 
• 1.800.000 položek v katalogu 
  (více než 900.000 skladem)

SAG: VELKÁ RODINA OBCHODNÍKŮ S AUTODÍLY
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■ Třetí do party
V prosinci 2015 pak přišlo spojení Swiss Auto-
motive Group a maďarsko-rumunského hold-
ingu Autonet Group, které znamenalo nejen 
rozšíření do východní Evropy, ale hlavně další 
významné posílení pozice na trhu vyjádřené 
mimo jiné společným obratem téměř jedné 
miliardy EUR (2015).

Autonet Group Holding v té době sdružovala 
celkem 12 společností poskytujících služby na 
automobilovém trhu. Založena byla původně 
jako Autonet Import GmbH v červnu 1996 v 
rumunském Satu Mare dvěma úspěšnými ob-
chodníky s ojetými a posléze i novými auty. 
Od roku 2003 se pak zabývá také nabídkou 
služeb v oblasti obchodu s autodíly.

■ Další trhy a další značky
V roce 2017 byl do SAG začleněn zave-
dený italský distributor autodílů FCAR a o 
rok později skupina zvýšila svůj podíl ve 
společnosti Davasa, která se od svého vzniku 
v roce 1971 změnila z lokálního španělského 
zástupce BOSCH ve významného dodavatele 
širokého sortimentu autodílů pro celý 

pyrenejský poloostrov. Od roku 2019 
pak do rodiny SAG patří i Hella Gutmann 
Solutions v Rakousku a Švýcarsku a srb-
ský dodavatel autodílů Wagen Interna-
tional d.o.o (Wint).

Začátkem letošního 
roku pak Swiss Automo-
tive Group převzala od 
americké skupiny LKQ 
český holding CZAIH se 
společnostmi APM Au-
tomotive s.r.o. a Stahl-
gruber CZ s.r.o., čímž 
rozšířila svoji působnost 
na celkem 12 evropských 
zemí.

Autonet
systém AutoStore v akci
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ROZŠÍŘENÍ LOGISTIKY A UVEDENÍ DŮLEŽITÝCH PRODUKTŮ

Celkem 60.000 m2 skladovací plochy s 
novým automatickým vyskladňováním má 
od loňského podzimu k dispozici Japanparts 
Group ve své fi remní centrále v italské Veroně. 
Výrazné rozšíření skladu je součástí am-
biciózního strategického plánu s cílem ještě 
více rozšířit stávající sortiment dílů pro stále 
větší pokrytí evropského vozového parku a 
stát se tak ještě více globálním hráčem.

Automatický sklad má k dispozici 60.000 
malých přepravních boxů a také 10.000 m2 
pro zhruba 3.600 nových tratí, které doplnily 
dosavadních 12.000 zásilek vyskladněných 
společností každý den. Díky tomuto zvýšení 
skladových a distribučních kapacit mohla 
společnost také významně rozšířit svoji 
nabídku produktů se značkami Japanparts, 
Ashika a Japko. Nově tedy nabízí asi 38.000 
různých referencí. 

■ Nabídka neustále roste
Vedle vzduchových pružin a elektronicky 
řízených tlumičů jsou loňskou novinkou v 
sortimentu ASHIKA také tři desítky položek 
tlumičů pro elektricky otvírané páté dveře, 
řada fi ltrů pro automatické převodovky 
dodávaných v sadách s potřebným 
příslušenstvím i těsněním a taky široká nabíd-
ka plynových vzpěr pro kapoty či zadní dveře. 
Další inovace a nové položky či katalogy dos-
taly také brzdové díly (zejména pro evropské 
vozy), rozvodové sady, ABS senzory, EGR ven-
tily, motorové hlavy, žhavicí svíčky nebo fi ltry 
pro plynové motory (LPG / CNG). 

Rozšířením skladu rozvoj společnosti Japan-
parts Group nekončí. Neustále totiž pokračuje 
implementace nových položek a přidávání 
nových aplikací. Díky tomu se společnost 
dnes může pochlubit sortimentem, který patří 
k nejkompletnějším na trhu s náhradními díly. 
Navíc má k dispozici celou řadou dílů, kterou 

nabízí jen velmi málo dalších dodavatelů. 
Právě o široký sortiment se opírá mezinárod-
ní reklamní kampaň „YES, WE HAVE“ (Ano, 
máme), která zdůrazňuje schopnost dodávat 
všechny typy náhradních dílů nejen pro asi-
jské, ale i evropské či americké vozy – celkem 
140 skupin produktů, od částí motoru přes 
brzdy či spojky až po elektrické součástky a 
díly zavěšení.

Všechny náhradní díly ASHIKA jsou označeny 
tištěným nebo laserem vypáleným číslem 
dílu, což usnadňuje zadávání všech aktuál-
ních i budoucích objednávek. Díly jsou navíc 
označeny také číslem šarže, aby byly dobře 
sledovatelné. Velký důraz fi rma klade také na 
obaly. Různé díly vyžadují různé krabice, aby 
bylo možné je snadno a efektivně skladovat 
a zároveň dobře chránit křehké části. Každý 
obal je proto navržen a vyroben tak, aby 
byl odolný a zároveň praktický, tedy aby 
umožňoval úspory místa i snadné roz-
poznání produktu. 

■ Silné stránky
Logistické centrum Japanparts srl ve 
Veroně může jednat velmi pohotově a 

díky nedávnému rozšíření 
skladu je schopno denně 
expedovat více než 15.000 
zásilek. Objednávky jsou 
odesílány do celého 
světa v co nejkratším 
možném termínu. Výběr 
toho správného produktu 
přitom neznamená jen 
nalezení dokonalého sou-
ladu se specifi kací OE, ale 
také přidání dalších hod-
not, které může zaručit 
pouze partner s hluboký-
mi znalostmi trhu, jakým 
je právě značka ASHIKA se 

svou 30 letou tradicí.

Silnou stránkou společnosti je schopnost 
předvídat trendy a pracovat v globálním kon-
textu. Ve skutečnosti byla právě společnost 
Japanparts jednou z prvních, která investov-
ala do profesionálního volně přístupného 
katalogu využívajícího databázi TecDoc, se 
kterou společnost i nadále úzce spolupracuje. 
To zaručuje privilegované postavení při pravi-
delné aktualizaci údajů na této platformě. We-
bové katalogy vytvořené pro každou obchod-
ní značku samostatně obsahují velký počet 
fotografi í, technických informací i dalších 
specifi kací (např. rozměrů), což zjednodušuje 
a urychluje identifi kaci správného náhradního 
dílu a tedy i šetří drahocenný čas.

ASHIKA coby jedna z obchodních značek společnosti Japanparts Group nabízí nejen mimořádně 
široký sortiment náhradních automobilových dílů, ale také velké skladové zásoby a především 
více než třicetileté obchodní i výrobně dodavatelské zkušenosti. Začínala jako specialista na do-
voz a distribuci náhradních dílů pro asijská vozidla, v současnosti ale nabízí stále více dílů také na 
evropské vozy. A to za velmi přijatelné ceny… 
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Žádané tlumiče ASHIKA už doplňují i měchy

■ Sázka, která se vyplatila
Společnost Japanparts Group vložila do vývo-
je ucelené produktové řady dílů pro odpružení 
nejen velké úsilí, ale především značné inves-
tice. A to se v relativně krátké době ukázalo 
jako krok správným směrem. Trh s náhradními 
díly totiž okamžitě projevil o tyto produkty 
velký zájem, takže následovaly další a další 
položky a především navyšování výroby. A po-
sléze také navýšení skladové plochy. Už v roce 
2016 tak fi rma vyčlenila výhradně pro tlumiče 
a příslušenství sklad s rozlohou 18.000 m².

Sortiment tlumičů pérování se značkou 
ASHIKA zahrnuje bezmála dvě tisícovky 
položek tradičních tlumičů (s předponami 
MM-, MA-, MJ). Samozřejmě nechybí ani dora-
zy tlumičů zajištujících jejich správně uložení 
ve voze i funkci a také velmi důležité pracho-
vky, které chrání tlumiče před nečistotami a 
prodlužují tak jejich životnost. Tyto ochranné 
sady jsou tak dobře kompatibilní s tradičními 
tlumiči, že pouhých šest položek umožňuje 
pokrytí 92% běžných silničních vozidel. 

V loňském roce pak tento žádaný sortiment 
doplnily další produktové skupiny pro 
elektronicky řízené zavěšení – tedy 
vzduchové pružiny běžně známé jako měchy 
a elektronicky řízené tlumiče s variabilní 
tuhostí. Tato nová řada pneumatických a 
elektronicky řízených tlumičů přitom pokrývá 
prakticky celý evropský vozový park vybavený 
touto technologií.

■ Kvalita především
Stejně jako všechny ostatní produkty nabízené 
společností Japanparts Group poskytují i 
tlumiče vysokou spolehlivost, která je výsled-
kem pečlivého výběru materiálů i dodavatelů. 
Při výrobě komponentů se používají vysoce 
kvalitní materiály a špičkové zpracování, za-
tímco montáž sleduje řada přísných kontrol 
navržených tak, aby se vyloučila jakákoli 
možná neshoda. Píst každého tradičního 

tlumiče je ošetřen vysoce odolným chro-
mováním v kombinaci s NOK kroužky, které 
vynikají dlouhou životností a těsností. Výrob-
ní proces dotváří precizní svařování a vysoce 
odolné fi nální ošetření. 

■ Jako originál
Rovněž všechny součásti pneumatických a 
elektronicky řízených tlumičů jsou navrženy 
po precizním procesu reverzního průzkumu 
původních dílů a následně sestaveny podle 
přísných specifi kací výrobce vozidla. Kovové 

slitiny, plastové materiály a vulkanizované 
kaučuky vždy odpovídají designu originálu, 
se zvláštním důrazem na zlepšení kvality 
či konstrukce případných kritických bodů, 
které se objevily během provozu na dílech 
z prvovýroby. Pryž používaná pro měchy 
je ideálním kompromisem mezi fl exibilitou 
a pevností, čímž je zajištěn stálý výkon 
v průběhu času a mnoha cyklů zatížení/
uvolnění.

Každá jednotlivá součást prochází přísnými 
zkouškami ve fázi předmontáže, pak při 
kompletaci a nakonec i po dokončení 
výrobního procesu. To zajišťuje dokonalou 
zaměnitelnost dílů ASHIKA s OE produkty jak 
z hlediska instalace a výkonu, tak s ohledem 
na požadovanou životnost.

Vzduchové pružiny (měchy)

Vzduchová pružina má za úkol ´držet´ vozidlo, proto musí svou funkci přizpůsobovat růz-
ným podmínkám zatížení. Na základě informací ze snímačů čtyř odpružených jednotek je 
vyrovnávání zatížení zajišťováno změnou tlaku uvnitř vzduchových měchů, což zajišťuje 
komplexní vzduchový systém s elektronicky řízeným kompresorem. 

Vzduchové pružiny s tlumiči pérování

Nosnou funkci vzduchové pružiny v tomto případě doplňuje tradiční tlumič pérování, čímž 
se vytvoří odpružená jednotka, která za všech podmínek udržuje stejnou výšku vozidla. 
Tento systém s nenastavitelnou charakteristickou křivkou tlumení má tedy stejnou cha-
rakteristiku, jako mají systémy s tradičními vinutými pružinami. To je jednoduché, ale efektivní řešení pro průměrně výkonné vozy používané v 
různých podmínkách zatížení.

Vzduchové pružiny s CDC tlumiči

Nosnou funkci vzduchové pružiny v tomto případě doplňuje elektronicky řízený variabilní kalibrační tlumič pérování, čímž se vytvoří odpružená 
jednotka, která za jakýchkoli podmínek udržuje stejnou výšku vozidla a nastavuje charakteristiku tlumení podle potřeby na povrchu vozovky nebo 
na přání řidiče. Toto řešení je vysoce vyspělé a široce používané u výkonných vozidel s velmi vysokým potenciálem, aby bylo dosaženo úplné fl e-
xibility používání.

Na podzimním pařížském veletrhu Equip Auto 2019 představila společnost Japanparts Group se svou obchodní značkou ASHIKA novou produkto-
vou řadu pneumatických a elektronicky řízených tlumičů pro všechna běžná vozidla vybavená touto komfortní technologií. Novinka tak rozšířila 
řadu tradičních tlumičů pérování, která se postupně stala jedním ze základních sortimentů obchodní značky ASHIKA.

Nově v sortimentu tlumičů ASHIKANově v sortimentu tlumičů ASHIKA
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KULTOVNÍ AUTA S PNEUMATIKAMI CONTINENTAL   

A tak už v roce 1901 vůz Mercedes 35 PS, 
první vůz vyrobený Wilhelmem Maybachem 
a Paulem Daimlerem pod jménem Mercedes, 
dominoval závodu Nice Race Week právě na 
pneumatikách Continental. V roce 1925 byl 
stejným obutím přímo z továrny vybaven 
první Rolls-Royce Phantom, stejně jako po-
tom řada dalších legendárních vozů – od 
původního ´brouka´, přes Porsche 911 z roku 
1964 a Land Rover D90 z roku 1986 až po 
znovunarozený Mini Cooper z roku 2001 či 
supersport Mercedes SLS. I díky tomu dnes 
každý třetí nový vůz v Evropě jezdí na pneu-
matikách Continental. A s vozem Volkswa-
gen ID.3, jehož premiéra je připravena na rok 
2020, vstoupí pneumatiky Continental OE do 
elektricky poháněné budoucnosti. 
Aby se vzdal hold pneumatikám použitým na 
mnoha automobilových modelech z dávné i 
nedávné minulosti nebo současnosti, navrhl 

uznávaný americký výtvarník Julian 
Montague řadu grafi k nazvanou „Con-
tinental OE Heroes“.

Montague pochází z Buff alla ve 
státě New York, kde vyrostl obklopen 
spoustou inspirace a prostorem pro 
kreativitu. „Buff alo kdysi bývalo mno-
hem větší než dnes. Ve viktoriánské době 
to bylo velmi bohaté město, takže zdejší ar-
chitektura je velkolepá,“ říká umělec o městě, 
jehož jedinečná atmosféra 
přispěla k jeho touze po 
neomezených způsobech 
práce. Ať už jsou to malby 
nebo fotografi e, výtvarné 
umění nebo grafi cký design a 
reklama. „Umění a design se 
natolik překrývají, že s nimi 
musím pracovat současně. 
Každý nápad tak může mít 
mnoho podob,“ vysvětluje 
autor, který se často jedním 
konkrétním tématem zabývá 
i několik let. Zkoumá a po-
zoruje základní koncept nebo 
okamžitý nápad, až nakonec 
vytvoří vlastní pohled na 
danou věc. 

Podle svých slov je zaujatý 
nebo fascinovaný mnoha tématy - od nák-
upních vozíků přes pavouky až po výstavní 
plakáty.

A také automobily. Skutečnými i těmi, které 
jej coby hračky provázely dětstvím, z nichž 
některá se teď stala námětem série OE He-
roes. “Jako dítě tyto objekty poznáte opravdu 
velmi důkladně, protože s nimi hrajete a různě 
s nimi manipulujete. A tak zájem o auta často 
přetrvá i do dospělosti.”  Jako člověk, který 
automobily obdivuje, proto rád přijal výzvu 

a vytvořil sérii grafi ckých plakátů s výběrem 
některých nejslavnějších modelů automobilů, 
z nichž více než 800 bylo za posledních 150 
let vybaveno pneumatikami Continental. 
Zaměřil se přitom na výrazné prvky předních 
částí, tedy ´tváří automobilů, ve kterých 
zdůraznil ikonické designové prvky jednot-
livých modelů.
 

ě 
ar-

městě, 

V letošním roce se společnost Continental ohlíží zpět na téměř 150 let své historie. Jako výrobce pneumatik je úzce 
spjata s mnoha výrobci automobilů a s jejich významnými milníky. Od nejstarších motorových vozidel, která kdy jez-
dila na veřejných silnicích, až po některé z nejinovativnějších či nejpopulárnějších automobilů, které se časem staly 
ikonickými legendami. Vždyť řada významných výrobců automobilů věřila značce Continental, že právě ona může 
svými technologiemi při výrobě pneumatik skvěle doplnit jejich inovace.
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     V PRŮBĚHU ČASU

„Lidé navrhující tato auta chtěli, aby přední část 
vozu byla vlastním identifi kačním prvkem, takže 
jsou tam všechny vizuální prvky. Snažím se je 
trochu od sebe oddělit a pak zase dát dohro-
mady jako velmi jednoduchou, ale elegantní 
formu,“ vysvětluje Montague svůj umělecký 
záměr. 

Ještě před vznikem 22-dílné série v typické 
žluté barvě Continental americký umělec 
vytvořil pro podzemní garáže Galerie 3SEC v 
nizozemské Bredě pět desítek různobarevných 
grafi k s ´tvářemi´ dalších ikonických vozů 70. 
let, mezi kterými nechybí ani Škoda 110R 
coupe či Trabant 601. Montague přitom 
zacílil i na vlastní vůz, a tak vznikla i ilustrace 

modelu Saab 99. „Volva a Saaby ze 70. až 90. let 
mají určitý druh přitažlivosti. Je to nenápadný 
design spojený se skandinávským citem, který 
mi připadá velmi přitažlivý. Nebyl žádný jiný 
vůz, který by vypadal jako Saab 99. Proto jsem 
neodolal a vytvořil i tuto ilustraci,“ uzavírá 
americký umělec.  
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Continental propojil na jednom webu infor-
mace o všech produktech pro trh s náhrad-
ními díly. Pomocí nového online katalogu je 
tak nyní možné snadno a rychle najít vhodné 
náhradní díly. Katalog je navíc uživatelsky 
přívětivý, přehledný a dostupný v mnoha ja-
zykových verzích (včetně češtiny) 
Technologická společnost Continental v 
novém online portálu nabízí informace o 
svém portfoliu produktů a služeb pro ob-
chod s náhradními díly pro automobily. Ser-
visy a dodavatelé tak mohou přehledně vidět 
všechny produkty, značky a služby, se kterými 
Continental podporuje nezávislý trh s náhrad-
ními díly.

Vše na jednom místě: 
Continental má nový webový portál pro aftermarket 

„Jako jeden z největších celosvětových 
dodavatelů a výrobců pneumatik v automobi-
lovém průmyslu, vyvíjíme i budoucí technolo-
gie,“ říká Stefan Doetsch, který je v Continenta-
lu zodpovědný za prodej v divizi Independent 
Aftermarket. Podle něj společnost svým 
partnerům poskytuje rozsáhlé knowhow 
i produktové a servisní portfolio na trhu s 
náhradními díly. „Již nyní nabízíme širokou 
škálu produktů od pneumatik a brzd přes 
komponenty pohonu a elektroniky až po 
diagnostiku. A nabídku budeme neustále 
rozšiřovat. V dlouhodobější perspektivě 
chceme nabídnout vše pro budoucí mobilitu 
z jednoho zdroje, včetně odpovídajícího kon-

ceptu služeb, školení 
a podpory prodeje pro 
servisy a dodavatele. 
Informační platforma 
je proto nezbytná.“ 

Hledáno 

a nalezeno
Continental poprvé 
poskytuje bez-
platný a komplexní 
online katalog, ve 
kterém jsou uve-
deny všechny 
značky a produk-
ty. To umožňuje 
dodavatelům a 
servisům identi-
fi kovat ten správný 
náhradní díl z celého 
sortimentu, který je 
v nabídce. Potřebné 
informace a návody 
pro danou skupinu 
produktů, jakož i 
vysvětlující a produk-
tová videa, jsou rych-
le po ruce.

Globální web byl 
od začátku k dispozi-
ci v sedmi jazycích 
(němčina, angličtina, 
francouzština, italština, 
ruština, srbština a 
španělština) a výběr 
jazykových mutací byl 
postupně rozšiřován. 
Online katalog pro 
vyhledávání dílů je již 
v provozu i v českém 
nebo slovenském ja-
zyce. Web navíc bude 
v budoucnu sám 
rozpoznávat zemi, 
ze které je přístup 
a automaticky se 
otevře v příslušném 

Společnost Continental propojila informace o 
svém portfoliu produktů a služeb pro obchod 
s automobilovými náhradními díly do nového 
online portálu.

Na novém online portálu mohou uživatelé 
také najít instruktážní montážní videa, napří-
klad pro výměnu stěračů.

jazyce. Vývojáři také kladli velký důraz na 
uživatelskou přívětivost, pokud jde o de-
sign: díky citlivému designu je stránka vždy 
přehledně uspořádána - bez ohledu na to, zda 
je přístupná z počítače, tabletu nebo smart-
phonu.

Online katalog náhradních dílů je již nyní k dispozici na adrese: 
https://web.tecalliance.net/continental/de/home
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Continental vyvíjí průkopnické technologie a služby pro udržitelnou a propojenou mo-
bilitu lidí a zboží. Technologická společnost byla založena v roce 1871 a nabízí bez-
pečné, efektivní, inteligentní a cenově dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu a 
transport. Společnost Continental dosáhla v roce 2018 obratu 44,4 miliard EUR a v 
současnosti zaměstnává více než 240 000 pracovníků v 60 zemích světa.

Společnost Continental využívá více než 120 let svých zkušeností spolupráce s výrobci vozidel a nabízí širokou škálu náhradních dílů v originál-
ní kvalitě na trhu s náhradními díly. Se svými obchodními značkami jako Continental, Uniroyal, Semperit, ATE, VDO nebo GALFER nabízí tech-
nologická společnost desítky tisíc různých položek, včetně pneumatik, brzd, součástí řízení a managementu řízení teploty, jakož i diagnostické 
přístroje, nářadí, přípravky a služeb pro servisy.
Continental je jedním z nejdůležitějších dodavatelů na nezávislém trhu s náhradními díly pro automobily.

NOVÁ BRZDOVÁ KAPALINA ATE SUPER DOT 5.1

„Super“ za vynikající viskozitu
U brzdové kapaliny ATE Super DOT 5.1 je 
hodnota viskozity maximálně 700 mm²/
sec. i při -40°C a její hodnoty tak překračují 
parametry ISO třídy 6, a dokonce převyšují 
i požadavky na brzdové kapaliny třídy DOT 
5.1. To je hlavní důvod pro přidání přívlastku 
„Super“ do názvu produktu. 

ATE Super DOT 5.1 díky své nízké viskozitě 
umožňuje bezpečnostním systémům vozidla 
rychle reagovat, a to i při provozu za velmi 
chladných teplot. Vysoký mokrý bod varu 
180°C také zajišťuje nejlepší funkčnost a 
stabilitu při vysokém zatížení brzd a umožňuje 
tak prodloužit předepsaný interval výměny 
brzdové kapaliny až na tři roky.

Nové obaly
Všechny velikosti plechovek nebo kanystrů 
s brzdovou kapalinou Super DOT 5.1 mají 
nový, moderní design, který se již používá i 
u ostatních ATE brzdových kapalin, ale také 
i u jiných produktových skupin. Tato nová, 
jednotná identita odkazuje na nový vizuální 

trend a pro označení „jedna značka od 
Continentalu“ s odkazem na vysoké nároky 
kladené na prémiovou značku ATE a jejich 
produktů.
V rámci uvedení nového typu brzdové 
kapaliny se musel výrobce vyrovnat také s 
novým evropským nařízením, které brzdovou 
kapalinu prohlašují za nebezpečnou látku. 
Proto nové obaly doslaly mimo jiné také 
texty v několika 
dalších jazycích. 
Zároveň ale bylo 
třeba upravit i 
velikosti obalů pro 
některé trhy. Pro 
Českou republiku 
a Slovensko to 
přineslo ukončení 
prodeje kapaliny 
ATE DOT4 v 
plechovce o objemu 
500 ml a postupně 
skončí také 
všechny čtvrtlitrové 
plechovky.

Moderní brzdové systémy vyžadují moderní a výkonné brzdové kapaliny odpovídající rostoucím nárokům na brzdovou 
soustavu. A na tento trend reaguje technologická společnost Continental rozšířením svého portfolia brzdových kapalin 
značky ATE. Od června tak na aftermarketový trh přichází nový prémiový produkt v OE kvalitě – brzdová kapalina ATE 
Super DOT 5.1 ESP, která úspěšně kombinuje vysoký mokrý bod varu s vynikající tekutostí i za chladných provozních 
podmínek. Její parametry tak umožňují prodloužit interval výměny až na tři roky.

MOKRÝ/SUCHÝ BOD VARU
Jednou ze základních vlastností brzdo-
vých kapalin je jejich hygroskopičnost, 
tedy schopnost absorbovat vodu ze 
vzduchu a tím mimo jiné zvyšovat svůj 
objem. Proto je třeba kapaliny skladovat 
v dobře uzavřených obalech. Zvýšený 
obsah vody způsobuje pokles bodu 
varu, takže již používaná kapalina jej 
má nižší než kapalina nová. Proto pro 
brzdové kapaliny byly stanoveny dvě 
minimální hodnoty známé jako ´suchý´ 
a ´mokrý´ bod varu. Zatímco suchý se 
týká kapaliny nové, mokrý je bod varu 
kapaliny obsahující cca. 4% vody. Pro-
to je při výběru kapaliny klíčový právě 
mokrý bod varu.

SERVISNÍ DOPORUČENÍ
Snižováním bodu varu brzdové kapaliny se snižuje i vý-
konnost brzdového systému (zvláště při dlouhodobém 
a opakovaném brzdění). Teplo vznikající při brzdění 
se totiž přenáší do jednotlivých součástí brzdového 
systému a tím dochází k intenzivnímu ohřevu brzdové 
kapaliny. S klesajícím bodem varu kapaliny tedy roste 
nebezpečí vzniku parních bublin. V systému vzniká 
plyn, který je stlačitelný a hydraulický systém stává se 
plyno-hydraulickým, takže pruží a nepřenáší sílu od 
brzdového pedálu, potažmo hlavního brzdového válce 
do pracovních válečků v kolech. Důsledkem je ztráta 
brzdového účinku se všemi důsledky z toho vyplývají-
cími.

Čím vyšší má brzdová kapalina bod varu, tím je vyšší 
spolehlivost brzdového systému v extrémních podmín-
kách. Bod varu udává odolnost kapaliny proti tepelné-
mu zatížení při dlouhodobém brzdění. Proto je důležitá 
pravidelná kontrola a případně výměna kapaliny. Pro 
výměnu brzdové kapaliny a odvzdušnění celého systé-
mu je přitom vhodné používat speciální přístroje (tzv. 
plničky brzdové kapaliny s odsávacím zařízením). 
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Brilliant Tools je dostupnější alternativou nářadí KS Tools, jehož bohaté zkušenosti využívá. Protože má ale výrazně štíhlejší strukturu 
prodeje, může být nářadí Brilliant Tools levnější. Značka představená na frankfurtském veletrhu Automechanika 2018 se nyní dostává 
také do sortimentu APM Automotive – tedy alespoň některé produkty vybrané speciálně pro český trh…

BUĎ CHYTRÝ – ZKUS BRILLIANT

Trh vyžaduje kvalitní nářadí za rozumné 
ceny a značka KS Tools tuto výzvu ráda 
přijala. Sama totiž v roce 1992 začínala 
v dolní části tohoto segmentu trhu a 
od svého zrození byla velmi úspěšná. 
Brzy tak mohla do svého sortimentu 
zařadit nové ruční nástroje a především 
různé speciální nářadí, což značku po-
stupem času posunulo do prémiového 
segmentu. I díky tomu KS Tools neustále 
rozšiřuje a diverzifi kuje svůj sortiment a 
katalogy se staly stále komplexnějšími. 
Už v roce 2001 se společnost přestě-
hovala do nových větších prostor a v 
následujících letech se vyvinula v ino-
vátora na trhu nářadí. Proto také byla 
vyhlášena jako nejlepší značka veletr-
hu Automechanika 2016.

KS Tools tedy dnes představuje silnou 
prémiovou značku, což však přináší i 
jednu nevýhodu: už není nejviditel-
nější volbou pro zákazníky hledající 
především nízké ceny. Nyní se ale i 
tito zákazníci mohou spolehnout na 
osvědčenou kvalitu za dostupnou 
cenu, kterou jim nabízí značka Brilliant 
Tools.

Z LEVNÉ ZNAČKY 
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Značka Brilliant Tools funguje bez rozsáhlé 
struktury prodeje a bez honosných 
marketingových aktivit, navíc nenabízí žádnou 

kalibrační službu a neprovádí žádná 
technická školení. Výrobky 

jsou tedy stejně dobré jako 
KS Tools, ale mohou být 

levnější. Značka totiž 
neubírá na kvalitě, ale 

prostě se vydává jinou 
cestou...

■ Nářadí na 

všechno
Brilliant Tools 
dodává například, 
bity, torxy,   imbusy, 

šroubováky, kladiva, 
imbusové klíče, kleště, 

řezací nože, měřicí 
nástroje, tlakoměry, 

lampy, momentové klíče, 
dílenské vozíky atd. 

70% nástrojů používaných v 
automobilovém průmyslu přitom 

nejsou obyčejné šroubováky či klíče, 
ale speciální nástroje pro příslušnou značku 
vozidla, jejichž cena tomu samozřejmě 
odpovídá. Kdo tyto speciální nástroje používá 
pravidelně, spolehne se kvalitu a servis 
prémiové značky KS Tools. Někdo ale nářadí 
potřebuje jen párkrát do roka, a tak hledá 
levné alternativy. I ten nyní může zůstat 
zákazníkem rodiny KS Tools - když využije 
značku Brilliant Tools. 

Ta má v nabídce také 
kompletní sady nářadí 
pro vstřikovací 
systémy, palivové 
systémy, pružiny 
a tlumiče, 
d i a g n o s t i c k é 
nástroje, nářadí 
pro práci s 
k a r o s e r i í 
nebo i sady 
aretačního 
nářadí pro 

nastavení rozvodů. Katalog tak zahrnuje 
ucelenou řadu produktů, kterou postupně 
doplňují další a další nové nástroje.

■ Jen výrobní náklady
Brilliant Tools má minimalistickou 
strukturu nákladů. Nářadí je sice 
dodáváno s praktickými pokyny pro 
uživatele, ale neexistují podrobné 
příručky, technická školení nebo 
uživatelská videa. Není žádný poprodejní 
servis ani žádná kalibrační služba a 
komponenty nemohou být dodávány 
jednotlivě. Takže zákazník platí jen výrobní 
náklady. Nic víc a nic méně. Kvalita nářadí 
je nicméně vynikající, protože vychází ze 
zkušeností KS Tools. 

Brilliant Tools nemá ani náklady na výzkum 
a vývoj. U prémiových značek jsou všechny 
nástroje vyvíjeny podle konkrétních 
interních znalostí, takže před zavedením 
např. ráčny do sortimentu musí být do 
detailu stanoveno, jaké požadavky musí 
ráčna splňovat, z jakých materiálů bude 
vyrobena i jak by měl vypadat její design. 
Brilliant Tools se ale vydává jinou cestou a 
hledá na trhu dobrou 
ráčnu za dobrou 
cenu s ohledem 
na požadovaný 
odběr. A při 
hledání se 
opírá o 
zkušenosti 
KS Tools. 

Když pak najde správný produkt splňující 
kvalitativní i cenové požadavky, opatří jej 
svojí ochrannou známkou. 

Další úspory vychází i ze zjednodušené 
marketingové podpory. Zatímco 

katalogy KS Tools jsou dostupné 
v 26 různých jazycích, 
200stránkový katalog Brilliant 
Tools (který lze stáhnout jako 

PDF) je k dispozici výhradně v 
angličtině, francouzštině a němčině. 

A také investice do inzerce jsou prakticky 
nulové. A výsledkem je kvalitní nářadí 

za férové ceny – modré nářadí s logem 
brilliantu…



VÝKONNÝ PNEUMATICKÝ 

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

THE DEVIL

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. velikost šroubů M 16

Spotřeba vzduchu 169 l/min.

Provozní tlak 6,3 bar (90psi)

Minimální průměr hadice 3/8“ - 10 mm

KST5151200
obj.č.

M 16

9 l/min.

 (90psi)

10 mm

• SNADNÁ OBSLUHA
• TŘÍSTUPŇOVÁ PŘEDVOLBA TOČIVÉHO MOMENTU
• VÝKONNÉ PŘÍKLEPOVÉ ÚSTROJÍ SE DVĚMA KLADÍVKY
• DLOUHÁ ŽIVOTNOST
• ULTRALEHKÝ HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ

OBROVSKA SILA 
ZA  SKVELOU CENU

´ ´
ˇ
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■ O krok napřed
Jako přední dodavatel destiček pro systémy 
kotoučových brzd se dánská společnost SBS 
Automotive trvale zaměřuje na inovace, které 
přispívají k dalšímu posílení kvality brzdových 
komponentů se značkou NK. „Brzdové destič-
ky NK jsou kvalitní alternativou originálním dí-
lům i mnoha prémiovým značkám – a to jak z 
hlediska šíře sortimentu, tak kvality produktu. 
Naší ambicí je vždy být o krok napřed a nabí-
zet ještě lepší řešení, která vytvářejí hodnotu 
pro naše zákazníky,“ prohlašuje obchodní ře-
ditel společnosti Lars From.

■ Zaměřeno na komfort
Většina zamýšlených i již realizovaných tech-
nologických inovací je zaměřena na vetší po-
hodlí jízdy. Cílem je nabídnout nejtišší brzdy 
na trhu.

Nejúčinnější a také nejtradičnější metodou ke 
snížení problémů s nežádoucími akustickými 
projevy při brždění jsou různé protihlukové 
podložky. Společnost NK tuto technologii dále 
rozvinula a nedávno do celého svého sorti-
mentu brzdových destiček zavedla nový kon-
cept třívrstvé vložky. U třívrstvé technologie 
tlumení je riziko obtěžování hlukem sníženo 
oddělením a omezením nežádoucích vibrací 
kombinací speciální tlumící vrstvy, lepidla a 
masivní zpevňující ocelové vložky. A protože 
pro efektivní redukci zvuků je důležité rovněž 
upevnění vložky, jsou tyto lepeny po celé plo-
še, což přináší maximální utlumení a potlačení 
vibrací.

V laboratořích NK bylo důkladně analyzováno 
také zkosení brzdových destiček a jeho vliv na 
případný hluk. Na základě rozsáhlé analýzy 
pak bylo u některých referenčních čísel toto 
zkosení po stranách brzdného segmentu des-
tiček rozšířeno, což rovněž mělo pozitivní úči-
nek na omezení hlučnosti, aniž by byl jakkoliv 
snížen brzdný účinek.
Tým NK nyní očekává, že všechny tyto inovace 
přinesou splnění i těch nejpřísnější požadav-
ků na komfortní provoz brzd bez ohledu na 
referenční číslo i model vozu.

■ Kvalita jako základní parametr 
Zásluhou uvedeného vylepšování brzdových 
destiček (i dalších produktů) chce NK nadále 
posilovat své dobré jméno a vnímání značky 
jako dodavatele vysoce kvalitních produktů 
s přijatelnou cenou. „Brzdové díly jsou důle-
žitým bezpečnostním prvkem každého auto-
mobilu. Proto považujeme vysokou kvalitu za 
jejich základní parametr. Provedli jsme řadu 
srovnávacích zkoušek s originálními díly a 
můžeme směle prohlásit, že brzdové destič-
ky NK patří ke špičkovým produktům jak z 
hlediska brzdného výkonu, tak s ohledem na 

životnost a jízdní 
komfort. A toto pro-
hlášení dokládáme 
naší nadstandardní 
pětiletou zárukou 
na vady materiálu i 
zpracování, kterou 
navíc doplňuje i ga-
rance opotřebení na 
minimálně 35.000 
km,“ vysvětluje pro-
duktový manažer 
značky NK Andreas 
Hagbarth.

Sortiment brzdo-
vých destiček NK je 
zároveň jedním z nejkomplexnějších na trhu 
s náhradními díly. S pokrytím více než 99% 
vozového parku a rychlým zaváděním no-
vých referenčních čísel pokrývá řada NK vždy 
skutečnou potřebu oprav v nezávislých auto-
servisech po celém Německu i jinde v Evropě.

■ Nové krabice ´Easy-Up´
Souběžně s novinkami pro jízdní komfort 
zlepšila značka NK také koncept balení a opti-
malizovala velikosti krabic. Konstrukce 
krabice byla změněna tzv. ´Easy-
-Up´, které se snadno a rychle ote-
vírají i opětovně zavírají a nabízejí 
optimální ochranu produktu. Dále 
bylo zavedeno více velikostí kra-
bic, což snižuje náklady na zásoby 
a logistiku. Zaměření značky na 
vysokou kvalitu výrobků vedle pro-
dloužené záruky zdůrazňuje také 
moderní čistý design. 

Brzdové destičky NK s řadou vylepšení
SBS Automotive, výrobce brzdových destiček NK, nasadil do konkurenčního boje řadu inovací 
zaměřených na pohodlí i bezpečnost jízdy

NK = komplexní nabídka brzdových destiček 
- Pečeť ´Matching Quality´ 
- 5letá záruka na vady materiálu i zpracování
- Garance opotřebení na minimálně 35.000 km. 
- Koncept opětovně uzavíratelných krabic Easy-Up
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Masivní ocelová podložka pro 
optimální pevnost

Speciální přilnavá vrstva pro 
maximální kontrolu hluku 

NK třívrstvá technologie tlumení kombinující speciální tlumící vrstvu, ocel a lepidlo 
pomáhá maximálně potlačovat hluk při brždění a minimalizuje vibrace.

Prémiová vrstva pro odolnost 
a snížení hluku

Přesně řezaná opěrná deska 



// 
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nk-autoparts.com

Kvalita odpovídající OE

V poslední době jsme se zaměřili na inovaci a optimalizaci 
řady brzdových destiček

PODLOŽKA BOČNÍHO PÍSTU

OPTIMALIZOVANÉ ZKOSENÍ

ZA TEPLA LISOVANÉ PODLOŽKY

Vývojoví specialisté značky NK neustále pracují 
na vývoji svého produktového programu, který 
díky tomu splňuje nejpřísnější požadavky trhu 
na kvalitu i trvanlivost.

VYLEPŠENÉ BRZDOVÉ DESTIČKY

Příklady vylepšení:

U vybraných položek byla po vzoru OE na 
destičky doplněna podložka bočního pístu

Některé destičky mají nově větší a lepší 
zkosení pro lepší náběh na kotouč při 
brždění

Zlepšená přilnavost podložek k destičky 
díky lisování za vysokých teplot 

NK dříve

NK dříve

NK dříve

NK nyní

NK nyní
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Pro provedení spolehlivé opravy je zásad-
ním krokem řádné posouzení kvality daného 
kardanu. Rotační síly jsou jen jednou z dy-
namických sil působících na podélný hnací 
hřídel. Také díly převodovky a diferenciálu na 
hnací nápravě jsou během jízdy v neustálém 
pohybu, protože podélná vzdálenost a úhel 
ohybu se neustále mění. To platí zejména 
pro neodpružené diferenciály používané na 
nosných nápravách lehkých dodávkových 
nebo terénních vozidel. Tyto nápravy jsou ob-
vykle vystaveny také vysokému nárazovému 
zatížení, takže je pravděpodobnost poškození 
hřídele větší. Kloubové hřídele a spojky proto 
musí být pečlivě nakonfi gurovány pro pro-
vozní podmínky, aby byla zajištěna spolehlivá 
a dlouhodobá funkčnost.

Kromě kontroly kloubů a jejich spojení je 
během výměny třeba věnovat pozornost i sa-
motnému kardanu, přičemž důležitá je např. i 
hmotnost. Právě ta je totiž jednou z důležitých 
technických specifi kací hřídelů. Např. je-li 
nový hřídel těžší než ten původní, může při 
provozu způsobit nadměrné zatížení vodících 
ložisek, což může vést nejen k předčasnému 
poškození tohoto ložiska, ale také ke změně 
vibračních charakteristik, a tedy k následnému 
generování hluku.

Díky nejnovějším výrobním technologiím 
GKN Automotive nejenže přesně splňuje 
požadavky na hmotnost, ale navíc 
zajišťuje také mimořádně plynulé provozní 
charakteristiky. To v posledních zhruba deseti 
letech přineslo mimo jiné i značný pokles (až o 
78%) spotřeby závaží používaných při vysoce 
přesném procesu vyvažování polélných 
hřídelů. Obecně platná potřeba snižování 
hmotnosti ve strojírenství také vede k tomu, 
že samotné kloubové hřídele jsou podstatně 
lehčí. Navrhování hřídelí optimalizovaných 
podle hmotnosti pro tichý a spolehlivý 
provoz klade zvýšené nároky na technologie 
výroby i materiály. Také proto je v moderních 
vozidlech tak důležitá shoda náhradního dílu 
s prvovýrobním, a to ve všech výše uvedených 
vlastnostech.

■ Technologie Ballspline: 

vyšší bezpečnost při nárazech 
Dalším důležitým, ale přesto často 
přehlíženým aspektem (pokud jde o hřídele) 
jsou nárazové (crash) charakteristiky. 
Například vyšší hmotnost vyplývající ze 
silnějších stěn podélného hřídele může 
změnit jeho stabilitu natolik, že kinetická 
energie je při nárazu hřídelem dále přenášena, 
namísto aby byla utlumena. To může ohrozit 
pevnostní a kompresní vlastnosti hřídele a 
přednastavené charakteristiky lomu. Možné 
následky jsou, že v případě nehody mohou 
být cestující vystaveni 
mnohem vyšším 
silám. V nejhorším 
případě je možné i 
proniknutí kardanu do 
interiéru vozidla. 

Technologie ´ball-
spline´ od GKN Auto-
motive ale umožňuje 
stávající bezpečnostní 
opatření posílit a 
tím vylepšit pasivní 
bezpečnost. Chara-

kteristickým znakem je lineární podélné 
uspořádání kuličkového ložiska (viz průřez na 
obrázku 1), které umožňuje výrazné zkrácení 
podélného hřídele, přičemž hnací segment 
s délkou minimálně 70 mm poskytuje rychlé 
reakce nezávisle na úhlu vychýlení. Přesnost 
a stabilita přesunu točivé energie je přitom 
zajištěna jak při vysokých rychlostech, tak při 
výrazném zrychlení či zpomalení.

Při opravách poškozených podélných 
hnacích hřídelů (kardanů) se autoservi-

sy obvykle spoléhají na drahé náhradní díly 
dodávané přímo výrobcem vozidla. Hlavním důvo-

dem přitom bývá, že pro mechaniky je obtížné posuzovat 
různé aspekty kvality hřídele. Společnost GKN Automotive, spe-

cialista na hnací ústrojí a přední světový OE dodavatel hřídelů proto 
usnadňuje rozhodování v dílnách tím, že prostřednictvím své aftermarketo-

vé společnosti GKN Driveline Service nabízí pouze hřídele v kvalitě OE.

Průřez podélným hřídelem s technologií ´BALLSPLINE´ 
- kuličková ložiska probíhají hnací částí podélně

Kardan s technologií ´BALLSPLINE´ 
- oblast komprese je jasně viditelná

GKN Driveline Service: 

Kvalitní kardany 

pro aftermarket



LEDriving® pro Ford Fiesta a VW Golf VI

OSRAM: Zadní světla v popředí zájmu

Nepřehlédnutelné výrazné světlo, které přispívá ke zvýšení 
bezpečnosti provozu, je hlavní výhodou atraktivní novinky 
společnosti OSRAM – náhradních koncových světel pro Fiestu Mk7 
(facelift 2013-17) a ´šestkového´ Golfa v plně LED provedení. LED 
brzdové světlo prostě nemůže nikdo přehlédnout.

BYLA BY ŠKODA MÍT AUTO KRÁSNÉ JEN ZEPŘEDU!

Vlastnosti

•  kompletní zadní osvětlení plně v LED provedení 
•  splňuje normy EHK (ECE R6/R7/R10/R23) 
•  třída ochrany: IP69K
Výhody

•  nejmodernější OE technologie jako „upgrade“ osvětlení zadní části vozu
•  včetně dynamických LED směrovek
•  excelentní homogenita světla díky moderním difusním materiálům
•  snadná instalace plug & play (nejsou nutné žádné modifi kace)
•  vysoká účinnost (až o 80% nižší spotřeba energie)
•  zvyšuje bezpečnost silničního provozu díky okamžitému rozsvícení LED zdrojů
•  zlepšení viditelnosti vozu na dopravních komunikacích 

Sestava schválená pro provoz na veřejných komunikacích zahrnuje in-
tegrovaná poziční, brzdová a směrová koncová světla pro jednoduchý 
upgrade zcela v souladu s legislativou. Díky speciálnímu difusnímu 
materiálu poskytují perfektně homogenní světlo, navíc jsou navržena 
pro snadnou instalaci ´plug and play´. Světla jsou samozřejmě certi-
fi kovaná a s ECE homologací.

označení číslo výrobku aplikace parametry rozměry (d / š / v)

LEDTL101-CL 4052899616257 FORD FIESTA Mk7 12V / 27W 361 / 254 / 400 mm

LEDTL102-CL 4052899617001 VW Golf VI 12V / 30W 361 / 254 / 400 mm



Co je to hybrid?

1.  V pohonné soustavě hybridního automobilu se spojuje  
spalovací motor s elektrickou jednotkou. 

2.   V některých hybridních vozech je malý elektromotor 
pouze doplňkem výkonu klasického motoru. Jiné jsou 
vybavené elektromotorem o větším výkonu, který může 
vozidlo pohánět i samostatně.

3.   Elektrický pohon znamená možnost používání menších 
a účinnějších spalovacích motorů. Díky tomu se hybridní 
vozidla mohou chlubit nižšími emisemi a vyššími  
úsporami paliva.

1

Specifika těchto motorů znamenají pro olej několik 
zásadních výzev. První je rychlá akcelerace motoru  
do vysokých otáček. Otáčky motoru se mohou zvyšovat 
až desetkrát rychleji než v konvenčních motorech. 
Další zátěž představuje až desetkrát častější vypínání 
a zapínání motoru – během doby životnosti motoru 
k němu může dojít až 500 tisíckrát.

2

Trh hybridních vozidel se bude rozvíjet stále rychleji. Modely tohoto typu uvádějí na trh už všichni významní  
výrobci osobních automobilů. Nová pohonná soustava znamená pro motorový olej nové výzvy.

Oleje Castrol jsou připraveny se jim směle postavit.

Dnes jsou hybridní vozidla díky široké nabídce výrobců běžnou součástí provozu.
Odborníci předpovídají, že v roce 2025 bude mít tento typ pohonu každý šestý automobil na světě.  

Evropa bude v tomto ohledu ještě dále a hybridní zde bude každé čtvrté vozidlo.

NABÍDKA MAZIV PRO HYBRIDNÍ AUTOMOBILY



Motory v hybridních pohonech pracují ve srovnání s tradičními 
motory déle v podmínkách vysoké zátěže, tedy při vyšším 
výkonu. Toto vyšší zatížení se přenáší na celou pohonnou  
soustavu. Vyšší krouticí moment a činnost inteligentních 
systémů pohonných soustav mohou vyvolat vznik  
až dvojnásobných otáček v převodovce.

4

Oleje Castrol EDGE s technologií Fluid TITANIUM mění své 
vlastnosti a pod velkým tlakem jsou silnější, čímž účinně  
zabraňují v kontaktu kovových součástí a snižují tření, které 
jinak snižuje výkon vozidla. Díky tomu mohou řidiči hybridních 
vozidel s důvěrou využívat plného výkonu motoru.

Díky unikátní technologii DUALOCK přilnou oleje Castrol 
MAGNATEC STOP-START k povrchu součástek. Zde tvoří pevné 
silové pole a chrání tak motor před riziky vznikajícími právě 
u hybridních pohonů – a to i při nízkých provozních teplotách. 
Olej navíc o 50 % snižuje mechanické opotřebení motoru,  
a to jak ve fázi zahřívání, tak i při jeho opakovaném startu.

Pro dosažení ochrany pohonných soustav byly oleje Castrol  
TRANSMAX s technologií Smooth Drive™ podrobeny testům  
v hybridních jednotkách. Tyto oleje obsahují aktivní řídicí  
molekuly, které přinášejí nízkou vodivost a napomáhají tak  
zachování původní viskozity oleje i v podmínkách vysoké zátěže. 
Navíc zabraňují pěnění maziva a chrání tím nejdůležitější  
součásti převodovky.

Problémem může být rovněž kompatibilita s elektroinstalací – 
elektrická soustava včetně elektromotoru bývá v mnoha  
konstrukcích integrována s převodovkou a je tedy ponořena  
do převodového oleje. Použití nesprávného oleje může  
zvýšit riziko zkratu a poruchy elektrické soustavy. Navíc, 
v podmínkách městského provozu, kdy spalovací motor  
hybridního vozidla pracuje s přestávkami, může být pracovní 
teplota oleje až o 40 °C nižší než v konvenčním automobilu. 

3

TANIUM mění své 
ší, čímž účinně  

Společnost Castrol zkoumala v automobilu Toyota Prius 
řadu maziv Castrol EDGE a Castrol MAGNATEC STOP-START 
v podmínkách upraveného 24hodinového testu NYCC  
(New York City Cycle – městský jízdní cyklus na území  
New Yorku), aby tak mohla potvrdit, že jsou tyto produkty 
testovány při použití se skutečnou hybridní technologií. 
Testovací cyklus se během 24 hodin opakoval 120krát. 
V každém tomto cyklu se pak motor více než desetkrát 
vypnul a znovu zapnul, což znamená v průběhu celého 
testu celkem více než 1200 zastavení a startů. Společnost 
Castrol tento test dále rozvinula a ztížila jeho podmínky 
o jízdu při maximálním výkonu motoru a o jízdu stálou 
vysokou rychlostí. Díky tomu mohou být oleje Castrol EDGE 
a MAGNATEC STOP-START označeny tvrzením „testováno 
v hybridních vozidlech“ a „kompatibilní s hybridními motory“.
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Novinka posiluje pozici společnosti Valeo v 
oblasti systémů přenosu pohonu, protože 
se její nabídka stává ještě komplexnější. 
Toto řešení se používá ve vozidlech KIA a 
Hyundai, což umožňuje společnosti udržet si 
strategickou pozici na rychle rostoucím trhu.

■ Moderní řešení
V současném motoristickém světě je jedním 
z nejdůležitějších kritérií pro výběr vozidla 
komfort a cena. Nejen z těchto důvodů se 
v dnešních převodovkách můžeme čím 
dál častěji setkat s dvojitou spojkou. Firma 
Valeo, jako jedna z vedoucích společností 
se zaměřením na inovaci v automobilovém 
průmyslu, se aktivně podílí na rozvoji 
technologie dvojitých spojek a její produkty, 
které jsou sériové montovány na montážních 
linkách takových výrobců jako je např: 
KIA nebo Hyundai, směřují přímo na trh s 
náhradními díly.

Převodovky s dvojitou spojkou na rozdíl od 
standardního řešeni v sobě spojují pohodlí 
automatického převodovky s vysokou 
efektivitou ptřenosu točivého momentu a 
sníženou spotřebou paliva. V závislosti na 
zvoleném modelu může být výsledek 
o 5 až 7% lepší. Klíčovými prvky 
tohoto řešení od společnosti 
Valeo je suchá dvojitá spojka 
společně se systémem 
elektronicky ovládaných 
servomotorů. Dalším 
důležitým prvkem 
systému zajišťujícím 
pohodlí při 
snižování vibrací 
a hluku je 
d v o u h m o t o v ý 
setrvačník, jehož 
konstrukce se 
mírně liší od 
běžných setrvačníků 
používaných v 
klasických pohonných 
jednotkách.

Suchá dvojitá spojka se skládá ze dvou 
spojkových lamel a přítlačných talířů, které 
jsou namontovány na dvou spojkových 
hřídelích, z nichž jedna je umístěna uvnitř té 
druhé. Řídící jednotka předpovídá chování 
řidiče pomalým zařazením nebo snížením 
rychlostního stupně pomocí jedné ze spojek. 
Díky tomu nemůže dojít k situaci, že by byl 
přerušen přenos točivého momentu, tak jako 
v případě tradičního řazení. To umožňuje řidiči 

VALEO NA AFTERMARKET UVÁDÍ 
DVOULAMELOVOU SUCHOU SPOJKU

zvýšit kontrolu nad vozidlem, ale zároveň 
poskytuje dynamičtější a plynulejší jízdu.

Použití elektronického systému ovládání 
spojky umožňuje další optimalizaci procesu 
řazení a nedochází tak k problémům 
spojeným s nesprávným řízením a řazením. 
Díky konstrukci dvojité spojky jsou sudé a 
liché stupně řazeny vždy pomocí příslušného 
servomotoru, který spolupracuje s jedním 
z párů přítlačných talířů/spojkových lamel. 
Unikátní konstrukce dvojité spojky a 
ovládacího mechanismu, umožňuje přenášet 
vysoké hodnoty točivého momentu až do 340 
Nm.

■ Z prvovýroby do aftermarketu
Díky nabídce společnosti Valeo je možné 
vyměnit spojku v převodovkách s dvojitou 
spojkou značky KIA a Hyundai také v 
servisech na nezávislém trhu s náhradními 
díly -> v nezávislých autoservisech. Kompletní 
nabídku Valeo tvoří kromě dvojitých spojek 
také dvouhmotové setrvačníky, elektricky 
ovládané servomotory a také nářadí potřebné 
pro profesionální výměnu jednotlivých dílů.
Není pochyb o tom, že budoucnost 

pohonných systémů patří vozidlům 
vybaveným převodovkou s 

dvojitou spojkou. Obzvlášť 
technologie suchých 

spojek má celou řadu 
výhod, které bylo 
obtížně propojit s 
jinými řešeními. 
S p o l e č n o s t 
Valeo, která se 
aktivně podílí na 

vývoji technologie 
dvojitých spojek, se 

rozhodla jít o krok 
dále a umožnit opravu 

vozidel s dvojitou spojkou 
značky KIA a Hyundai také 

prostřednictvím nezávislých 
servisů, které od první montáže 

nabízejí své produkty společně s 
nářadím a hotovým postupem opravy.

■ Valeo designuje dokonalost
Dvoulamelová suchá spojka Valeo se 
vyznačuje vynikajícím výkonem a vysokou 
efektivitou vycházející z OE technologie, a 
proto hned od první namontované spojky 
se přešlo k masové produkci. Velký důraz 
byl kladen na některé klíčové vlastnosti 
produktu, jako jsou hladké a nepřetržité 

Nová technologie systémů přenosu pohonu v kvalitě OE od fi rmy Valeo zaručuje výjimečnou rychlost reakce a komfort při používání. 
Dvoulamelová suchá spojka (Dual Dry Clutch - DDC) je navržena tak, aby poskytovala jedinečný zážitek z jízdy a zároveň snižovala 
emise CO2. Toto řešení umožňuje rychlé řazení, plynulé a dynamické zrychlení, přičemž minimalizuje hluk a vibrace.

zrychlení v kombinaci s minimální ztrátou 
točivého momentu pro nezapomenutelný 
zážitek z jízdy. Jízdní vlastností vylepšuje 
také elektromechanicky řízené řazení. 
Servomotory, které zařazují další rychlostní 
stupně použité v suché spojce Valeo umožňují 
až o 15% rychlejší řazení v porovnání s 
předešlou 6-stupňovou převodovkou, která 
se používá ve vozidlech Hyundai a KIA. Díky 
těmto vlastnostem je dvojitá suchá spojka 
Valeo pravděpodobně jedním z nejlepších 
produktů tohoto typu na trhu s náhradními 
díly, který kombinuje pohodlí automatické 
převodovky a rychlost té manuální. 

■ Valeo pomáhá snižovat emise CO
2

Snižování emisí CO2 je jednou z priorit 
společnosti Valeo a stalo se základem při 
procesu vzniku dvoulamelové suché spojky. 
Každý ovladač spojky je řízen nezávisle. Kromě 
toho všechna odpojení převodových stupňů 
pracují tak, že elektrický pohon není řízen 
elektromagnetickým ovladačem. Vyřazení 
rychlostního stupně tak funguje bez použití 
elektrické energie, kterou by musel normálně 
dodávat elektromechanický servomotor. 
Všechny tyto inovace dohromady zlepšují 
plynulost, snižují vibrace a odpor, což nakonec 
vede k úspoře paliva a snížení emisí CO2.

■ Dvoulamelová suchá spojka a 

mnoho více 
Nová nabídka fi rmy Valeo byla představena 
spolu s komplexními montážními řešeními 
jako je např. jednoduchý postup manuální 
kalibrace, který může zvýšit efektivitu 
autoservisu. Nabídka navíc zahrnuje 
kompletní program technické podpory, 
včetně montážních pokynů, živého školení, 

Inteligentní OE technologie řazení zaručuje rychlou reakci a pohodlné používání
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HLAVNÍ UNIKÁTNÍ VLASTNOST NABÍDKY (USP)
100% OE technologie

Další vlastnosti:
•  Plynulé a trvalé zrychlení ve spojení s minimálními ztrátami točivého momentu 
•  Skvělý zážitek z jízdy díky preciznímu elektromechanickému ovládání řazení
•  Plynulé řazení a úspora paliva díky nezávislému a preciznímu ovládání spojky      
    pomocí servomotoru
•  7-stupňová převodovka zaručuje až o 15% rychlejší řazení v porovnání   
    s předešlou 6-stupňovou převodovkou 
•  Snižuje emise CO2

webinářů, interaktivních prezentací a 
videí na bezplatné online technické 
platformě Valeo Tech @ssist.

Jedná se o důležitý krok ve strategii 
fi rmy Valeo pro trh náhradní spotřeby 
znamenající pokračování ve vývoji 
řešení v oblasti dvouhmotových 
setrvačníků, kompletních spojkových 

sad a hydrauliky. Nabídka dvoulamelových 
suchých spojek Valeo zahrnuje spojové 
sady, dvouhmotové setrvačníky, spojkové 
válce, montážní nářadí a kompletní balíček 
technické podpory.



MODERNÍ TECHNOLOGIE
V KLASICKÉM STYLU. 

Více se dozvíte na www.bugattiautoricambi.com
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V palivové soustavě naftových motorů se pro 
čištění paliva od pevných nečistot a usazenin 
běžně používají papírové palivové fi ltry. Ty ale 
bohužel obvykle nedokážou zachytit kovové 
piliny, které uvnitř soustavy za provozu 
vznikají, takže prakticky neustále hrozí, že 
se miniaturní kovové částice dostanou až 
do vstřikovačů, které nenávratně poškodí. 
Přestanou dávkovat dostatečné množství 
paliva, automobil se stane nepojízdným a 
náklady na opravu bývají značné.
Proto se zkušený plzeňský mechanik a inovátor 
Petr Houdek se svým týmem rozhodl najít 
řešení, které by palivový systém dostatečně 
ochránilo. A výsledkem jejich několikaletého 
vývoje je unikátní lapač MPM Catcher, který 
splňuje veškeré aspekty od možnosti napojení 
na palivový systém až po dlouhodobou 
ochranu před kovovými šponami a pilinami. 

■ Tajemství je v magnetu
Účinnost nenápadného dílu vhodného pro 
kterýkoliv palivový systém spočívá ve využití 
magnetického pole a je prověřena i více než 
ročním testováním specializovaným diesel 
pracovištěm DELPHI. Lapač ve svém vnitřním 
plášti ukrývá šnekovou spirálu, v jejímž středu 
se nachází úložiště se silným magnetem a 
záchytné kapsy na kovové špony. Šneková 
spirála má navíc na svém povrchu zdrsnělé 

vroubkování. Díky 
magnetu z 

neodymu 
dokáže veškeré 
špony z paliva včetně těch 
mikroskopických zachytit a uchránit 
tak palivový systém před nenávratným 
poškozením. 

Doporučená výměna lapače 
je po době tří let nebo 
120 tisíc km. Výrobek je 
uživatelsky přívětivý a není 
třeba žádné speciální školení 
pro montáž, nebo užívání. 
Jediným montážním 
doporučením je 
dodržení odstupu 
lapače minimálně 30 
cm od řídící jednotky 
vozu, tak aby ŘJ byla mimo 
magnetického pole. Zároveň 
je třeba jej namontovat 
na místo, kde teplota 
nepřesahuje 100°C.

■ Hlavně prevence
Lapač se umísťuje před palivový fi ltr, takže 
před jeho montáží je potřeba dokonale 
vyčistit vše před fi ltrem, tj. palivové 
vysokotlaké trubky a zásobník. A samozřejmě 
také odstranit případné problémy systému 
(= opravit či vyměnit vadné díly).  Pokud by 
třeba ve voze bylo tzv. „chycené“ čerpadlo, tak 
špony z něj stejně mohou zůstat v systému a 
dostat se do vstřiků. Lapač totiž fi ltruje naftu 
z nádrže, ale nedokáže zabránit toku špon z 
čerpadla do railu a dále vstřikovačů.

Magnetický fi ltr je tak především výrobek 
k prevenci a ochraně vstřikovačů, a tedy k 
prodloužení životnosti palivového systému, 
který jinak funguje bez známky poškození.  
To potvrzují i slova Matěje Houdka, který se 
svým otcem na vývoji lapače spolupracovat 
a který má nyní na starosti jeho testování a 
také marketing. „Filtrování je zajištěno až z 
palivové nádrže, přičemž k přefi ltrování objemu 
celé palivové nádrže dochází cca za 3/4 hodiny 
běžného provozu,“ vysvětluje Matje Houdek 
s tím, že výrobek byl v zásadě konstruován 
pro servisní síť k zajištění čistoty v palivovém 
systému bez nutné výměny palivové nádrže, 
palivového potrubí anebo těles, které nelze 
dokonale vyčistit. „Otěr částic probíhá v 
legovaných ocelových součástí v hodnotách 
mikronů. Běžný palivový fi ltr vybavený 
mikrovložkou ze skládaného papíru takto 

jemným šponám neodolá a ty pak putují 
systémem. Proto má smysl klasický 

fi ltr posílit magnetickým 
lapačem, který tuto složku 

odfi ltruje.“

■ Dostupné varianty
MPM Catcher je aktuálně dostupný ve čtyřech 
variantách, tedy velikostech v závislosti na 
použití. Zatímco pro osobní vozy a dodávky 
s motory o objemu do 3.000 cm³ je určen 
typ MPM-01 (obj. č. SAVIMPM-01), pro 
vozy s objemnějšími motory je určen typ 

MPM-02. Další dva varianty (MPM-03 
a MPM-04) jsou přizpůsobeny pro 
použití v nejrůznějších pracovních 
strojích s naftovými motory. Všechny 

varianty jsou již dohledatelné v 
APMShopu (https://shop.

apm.cz/).

Na začátku byl jen nápad v hlavě jednoho plzeňského mechanika, který až příliš často musel řešit problémy způsobené kovovými 
pilinami v palivovém systému. Časem se začal nápad rozvíjet, a když dostal reálnou podobu, dočkal se i testování ve specializovaném 
pracovišti společnosti DELPHI. A výsledkem je unikátní český patentovaný lapač kovových částic, který dokáže dokonale ochránit 
dieselový palivový systém a zejména jeho vstřikovače před možným poškozením kovovými pilinami. 

LAPAČ KOVOVÝCH ČÁSTIC MPM CATCHER

NOVINKA PRO OCHRANU PALIVOVÝCH SYSTÉMŮ: 
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Schaeffl  er: První opravné řešení 

pro hybridní 48-voltovou budoucnost

Schaeffl  er Automotive Aftermarket jako 
první dodavatel na trhu s náhradními díly 
nabízí sady FEAD řemenových rozvodů pro 
mild-hybridní vozidla. 48-voltová sada INA 

FEAD KIT je nyní k dispozici pro modely 

RENAULT Scénic a Mégane dCi 110 Hybrid 
Assist. Hlavní součásti sady tvoří V-žebrovaný 
řemen, napínací a vodící kladky a veškeré 
další potřebné příslušenství. V průběhu 
letošního roku budou následovat sady pro 
další aplikace.

Rok 2020 je pro výrobce automobilů klíčovým 
rokem pro e-mobilitu, neboť začínají platit 
nové emisní limity CO2 stanovené Evropskou 
unií. V případě trhu s náhradními díly pak 
vyvstává otázka, jaké náhradní díly budou 
v budoucnu zapotřebí. Technické výzvy 
související s novými technologiemi, na které 
se budou muset autoservisy v budoucnu 
připravit, jsou různé svojí funkčností a tedy i 
složité.

Např. hybridní automobily mají vedle 
klasického spalovacího motoru v řemenovém 
rozvodovém systému zahrnutý také 
elektrický pohon. 48-voltová mild-hybridní 
technologie tedy staví FEAD rozvody 
do hlavní role při přeměně systému ze 
spotřebitele na dodavatele elektrické energie. 
Startér a alternátor jsou v řemenovém 
systému nahrazeny startovacím generátorem 
BAS (Belt Alternátor Starter). V interakci s 
48-voltovou baterií může vozidlo „dojet“ se 
zcela vypnutým spalovacím motorem, čímž 
se ušetří až sedm procent emisí CO2. Startér/
generátor může při zrychlení také zvýšit 
točivý moment pomocí tzv. funkce „boost“.

Z technologického hlediska je Schaeffl  er na 
trhu s náhradními díly pro hybridní vozidla 
velmi dobře etablován, a to zejména zásluhou 
dodávek OE dílů do prvovýroby. Už nyní tak 
značka nabízí podvozkové i rozvodové díly 
pro více než 85% všech hybridních vozidel, což 
prakticky kopíruje pokrytí u vozů s tradičními 

spalovacími motory. Pokud jde o rozvodové 
systémy, většina výrobců náhradních dílů 
nabízí sady pro zhruba polovinu všech 
hybridních osobních automobilů. 

■ Ne revoluce, ale vývoj 
V blízké budoucnosti by se autoservisy měly 
připravit na přechod na e-mobilitu, který ale 
rozhodně bude velmi pozvolný. Mechaniky 
tak čeká přechodné období, kdy budou muset 
řešit jak opravy klasických aut se spalovacími 
motory, tak hybridů a elektromobilů. 
„Zapracování elektrického pohonu do struktury 
moderních vozů vidíme jako vývoj. Procesy pro 
diagnostiku a opravy se samozřejmě mohou 
změnit, ale nezávislé autoopravny budou 
bezpochyby i nadále opravovat také hybridní 
a elektrická vozidla. Důležité ale bude, aby 
akceptovaly změny na trhu a investovaly do 
budoucích technologií a vzdělávání,“ říká 
Rouven Daniel, viceprezident Schaeffl  er 
Automotive Aftermarket zodpovědný za 
e-mobilitu.

Bez ohledu na typ pohonu se technologie 
do aftermarketu dostávají až s pětiletým 
zpožděním oproti prvovýrobě. To platí také 
pro hybridní a čistě elektrická vozidla. U 
obou typů vozidel vidí společnost Schaeffl  er 
v příštích letech celosvětově méně než 
pět procent globálního vozového parku s 
relevantním podílem na trhu s náhradními 
díly (tj. vozidla starší než pět let). Schaeffl  erův 
scénář „30-40-30“ tyto    
   
  
 

předpoklady podporuje a předpovídá 
do roku 2030 30% plně elektrických vozidel, 
40% hybridů a 30% tradičních spalovacích 
motorů. „Neočekáváme proto v příštích 
několika letech nějakou revoluci, ale spíše vývoj. 
S naším portfoliem jsme ideálně připraveni 
jako partner pro naše zákazníky z řad výrobců 
i servisů,“ dodává Rouven Daniel.

FEAD 
(Front End Accessory Drive)

Řemenový rozvod, který absorbuje vibrace 
(především torzní) generované moderními 
motory. Základ FEAD rozvodů tvoří obvyk-
le dvou i vícedílná řemenice klikové hřídele 
složená z několika pryžových nebo pruži-
nových prvků navržených pro eliminaci 
nežádoucích vibraci. FEAD řemenice tak 
maximalizuje výkonnost systému a zajišťu-
je jeho dlouhou životnost.

Hybridní technologie otevírá nové možnosti: FEAD rozvody se z běžného spotřebitele 
stávají i dodavatelem energie

Výkonnější a úspornější: mild-hybridy jsou 
efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

y
FEAD KIT je nyní k dispozici pro modely
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scénář „30-40-30“ tyto  
   
  

Výkon = cca. 2 kW

Kroutící moment = cca. 7 Nm

Výkon = cca. 15 kW

Kroutící moment = cca. 50 Nm

Řemenový generátor (RSG)

Klasický generátor



SPRÁVNÁ 
VOLBA

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

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

Neriskujte! Použijte dvouhmotový 
setrvačník LuK.

vý 
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Zdvihátko ventilu (pístek) vysokotlakého palivového 

čerpadla pro VAG 2.0 FSI (FE37162)

To vše se podařilo díky přímému vstřiku paliva 
do válce a možnosti kontrolovat výkon po-
mocí regulace množství směsi vzduchu a pa-
liva, která je dodávána do válců. Vstřikovače 
paliva jsou u systému FSI umístěny přímo v 
hlavě válce, takže palivo může být vstřikováno 
pod vysokým tlakem přímo do spalovací ko-
mory. Ke vstříknutí minimálního potřebného 
množství benzínu přitom dochází těsně před 
koncem zdvihu pístu, aby se maximálně ze-
fektivnilo jeho rozptýlení. Díky víru ve válci 
se totiž vytvoří několik vrstev směsi s různými 
poměry benzínu a vzduchu a vzniká ´vrst-
vené´ plnění. Nejbohatší směs se přitom 
soustředí v okolí svíčky, jejíž jiskra směs zapálí 
a hořící palivo pak zažehne i zbývající chudou 
směs.

Zatímco mnohé komponenty systému 
FSI jsou podobné motorům s klasickým 
vstřikováním, vysokotlaký palivový systém 
je unikátní. Tvoří jej vysokotlaké palivové 
čerpadlo (HPFP), rozdělovač paliva, vyso-
kotlaké vstřikovače, regulátor tlaku a sen-
zory hlídající hodnoty tlaku paliva potřebné 
pro správné řízení motoru. Systém využívá 
vysokotlaký palivový zásobník (´rail´), který 
umožňuje přímé vstřikování paliva do spalo-
vací komory v přesném okamžiku, aby bylo 
dosaženo maximálního přínosu vysoké tur-
bulence vytvořené ve válci. To zlepšuje proces 
spalování. 

■ VÝVOJ VYSOKOTLAKÉHO 

PALIVOVÉHO ČERPADLA:
První verze používaly třípístové radiál-
ní čerpadlo, poháněné přímo vačkovým 
hřídelem motoru. Poté přišla modernizace 
na jednopístové čerpadlo (obr. 1), která byla 
použita v motoru 2.0 FSI představeném v roce 

Skupina Volkswagen od roku 2000 používá pro své benzínové motory systém přímého vstřiková-
ní paliva s označením FSI (Fuel Stratifi ed Injection = vrstvené vstřikování paliva), jehož cílem 
bylo především splnění přísnějších emisních limitů zároveň se zvýšením účinnosti. Oproti 
motorům se vstřikováním paliva do sacího potrubí tak mají tyto motory vyšší výkon a lepší 
průběh točivého momentu, přičemž se podařilo i snížit spotřebu paliva. To vychází ze schop-
nosti provozovat motor s vrstvenou a tudíž i některých režimech i chudší palivovou směsí. 

2003. Varianty tohoto motoru v atmosféri-
ckém nebo turbo provedení byly používány 
v celé řadě populárních modelů koncernu 
Volkswagen.

Typ s jedním pístem je poháněn vačkou na 
vačkovém hřídeli, která ovládá píst čerpadla, 
přičemž atmosférické motory používají vačku 
se dvěma vrcholy a vačky turbomotorů s 
většími nároky na palivo mají tři vrcholy. Když 
se píst pohybuje dolů, palivo vstupuje do 
čerpadla z primárního přívodu, pak prochází 
vstupním ventilem do válce čerpadla. Když 
se píst pohybuje směrem vzhůru, palivo je 
stlačeno a následně vytlačeno do vysokot-
lakého zásobníku. Palivové čerpadlo přitom 
zvyšuje tlak benzínu ze zhruba tří barů až na 
cca 100 bar - v závis-
losti na potřebě 
podle regulačního 
ventilu tlaku paliva.

V této aplikaci je 
pístek čerpadla ov-
ládán soudečkovou 
vačkou na 
vačkovém hřídeli. 
Její povrch musí být 
tedy kalen a vytvr-
zován tak, aby odo-
lával velkému tlaku 
a také výraznému 
tření mezi vačkou 
a pístkem. U 
první série těchto 
motorů poměrně 
často docházelo k 
rychlému opotřebení pístu čerpadla, které 
v extrémních případech způsobily vážné 
poškození jak vačkového hřídele, tak samot-
ného palivového čerpadla.

Výrobce tedy vydal 
technickou informaci 
týkající se této prob-
lematiky a motory začal 
vybavovat vylepšenou 
verzí pístku. Ten má 
ještě lépe vytvrzené 
pouzdro, což přineslo 
značné prodloužení jeho 
životnosti. Stále se ale 
jedná o součástku, která 
by měla být pravidelně 
kontrolována a v 
případě opotřebení včas 
vyměněna.

Tato konstrukce čerpadla byla vyráběna 
přibližně po dobu 10 let, než byla nahrazena 
inovací v podobě čerpadla s jedním píst-
kem zakončeným vysoce odolným kaleným 
válečkem pro snížení tření.

■ OPOTŘEBENÍ:
K příznakům opotřebovaného vačkového 
pístu čerpadla HPFP patří např. zvýšený 
hluk motoru, ztráta výkonu a v některých 
případech také svítící kontrolka řízení motoru. 
Chybové kódy zaznamenané řídící jednotkou 
motoru v souvislosti s touto mechanickou 
závadou se obvykle týkají ztráty tlaku paliva a 
špatné regulace. Pokud dojde k nadměrnému 
opotřebení vačky pohánějící vysokotlaké 
palivové čerpadlo, zmenší se maximální zd-
vih pístu čerpadla, a to způsobí nežádoucí 
kolísání tlaku paliva. 

Píst vysokotlakého palivového čerpadla se ukáže 
po demontáži čerpadlo z motoru
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:
Společnost Febi Bilstein před nedávnem provedla případovou studii s 
cílem otestovat opotřebovanost zmíněného pístku, který je dostupný 
také ve variantě od FEBI.
Do studie byly zahrnuty dva vozy s motorem 2.0 TFSI. Zatímco první 
měl ještě původní pístek, se kterým bylo najeto 113.000 km, druhý 
už měl pístek vyměněný a s náhradním bylo ujeto 48.000 km. Pístky 
z obou vozů byly demontovány a následně prověřeny. Zároveň bylo u 

„A“ - zbrusu nový díl FE37162

„B“ - Náhradní díl, který byl namontován před méně než 48.000 
km. Kalení na horní straně ucpávky (v černém) začalo vykazovat 
známky opotřebení. Při bližším zkoumání byly po stranách důkazy o 
škrábancích a znečištění olejem, což jsou známky špatného mazání 
olejem, které proces opotřebení urychlilo.

„C“ - Originální díl, který byl odstraněn z vozidla po ujetí 113.000 km. 
Kalené pouzdro je už zcela opotřebované, takže v přímém kontaktu s 
lamelou vačkového hřídele už byl měkčí kov. Netrvalo by dlouho, než 
by došlo k prodření styčné plochy, které by následně vedlo zřejmě k 
poškození vačkového hřídele i vysokotlakého palivového čerpadla. 
Nicméně tento pístek nejevil žádné známky špatného mazání, takže 
se přirozeně dostal až na hranici 113.000 km, kdy už je ale výměna 
opravdu nutná.

Výsledky (pístky A, B a C):

Závěr (doporučení FEBI):
Na základě našich zjištění můžeme konstatovat, že pístek vysokotlakého čerpadla by měl být pravidelně kontrolován a v případě viditelného 
opotřebení preventivně vyměněn. Je to určitě výhodnější řešení než čekat, až starý nefunkční pístek způsobí poškození čerpadla a vačkového hřídele. 
Důležité jsou samozřejmě také pravidelné výměny motorového oleje a fi ltru, a to s použitím kvalitního oleje doporučené kvality a specifi kace.
Při nákupu náhradního pístku čerpadla HPFP zvažte kvalitu použitých materiálů a potenciální důsledky dílčích součástí. Vačkový pístek FEBI je 
precizně navržen tak, aby splňoval specifi kace OE a poskytoval maximální životnost. 

A

B C

obou vozů demontováno a zkontrolováno 
vysokotlaké palivové čerpadlo, které bylo 
stejně jako lamela vačkového hřídele i vačky v bezchybném stavu. 
Oba vozy pak dostaly nový pístek spolu s novým motorovým olejem 
a olejovým fi ltrem, což byl celkem jednoduchý pracovní úkon, který 
nevyžaduje žádné speciální nářadí a může být proveden za méně než 
hodinu.

Obecně je možné motor označit jako srdce vozidla. 
Jeho konstrukce si žádá rovnováhu mezi špičkovými 
hodnotami z hlediska výkonu a točivého momentu. 
V oblasti řízení motoru nabízí Febi rozsáhlý pro-
gram ovládacích a ozubených řetězů pro všechna 
běžná osobní vozidla. Sady řetězových rozvodů 
pokrývají 97% relevantních evropských a asi-
jských modelů, přičemž obsahují všechny 
náhradními díly potřebné pro odbornou opravu. 
 
Nepostradatelnou součástí každého motoru jsou 
také komponenty hlav válců, vačkových hřídelů 
a příslušenství, u kterých platí nulová tolerance 
chyb. Pokud dojde k poškození jednotlivých součástí, 
může být rychle poškozen také celý motor s následnými 
složitými opravami a vysokými náklady. Pro bezpečnou 

funkci motoru je rozhodující kvalita materiá-
lu všech těchto komponent řízení motoru, 

proto má společnost Febi ve svém programu 
pouze díly v přezkoušené kvalitě originálního 

vybavení.

Řízení motoru a komponenty hlav válců

NEJVYŠŠÍ KVALITA 
PRO SRDCE AUTA

. 
mi 
 

o-

e
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Za tímto účelem skupina získala téměř 
přímo v srdci Porúří pozemky o rozloze 
cca 200.000 metrů čtverečních. Do 
roku 2022 má být v Gelsenkirchenu 
vybudováno zcela nové ultramoderní 
logistické centrum Bilstein Group. 

Díky novému skladu a logistickém 
centru bude Bilstein Group fl exibilnější, 
ale především bude možné také rozšířit 
sortiment náhradních dílů všech 
sdružených obchodních značek. V 
současné době již nabídka zahrnuje 
více než 60.000 různých dílů i celých 
montážních sad a jejich sortiment se 
nadále rozšiřuje. 

První fáze výstavby se skládá z budovy 
rozkládající se na ploše přibližně 45.000 
m2, což odpovídá ploše přibližně pěti 
fotbalových hřišť. Tato budova přitom 
později může být rozšířena o dalších 
50.000 m2. Skupina Bilstein staví 
tuto novou halu ve spolupráci s BMS 
Industriebau (výstavba logistické haly) a IGZ 
Automation (logistika). Obě společnosti jsou 
silnými partnery s mnohaletými zkušenostmi.

■ Ideální poloha
Ve svém sídle v Ennepetalu společnost Bilstein 
Group po nedávných investicích už vyčerpala 
celou pozemkovou kapacitu pro růst 
výrobních i sladových prostor. Od roku 2014 
má totiž přímo v těsném sousedství centrály 
nový supermoderní automatizovaný sklad 
s více než 70.000 paletovými místy a v roce 
2017 zahájila provoz také zcela nová výrobní 
hala s plochou přes 10.000 m2, kde byly pod 
hlavičkou nové divizní značky Bilstein Group 
Engineering seskupeny prakticky všechny 
výrobní aktivity koncernu. A vzhledem k 
poloze Ennepatalu ve členitém údolí mezi 
mnoha zalesněnými kopci už nejsou žádné 
další vhodné pozemky k dispozici. 

Místo pro nový sklad se ale našlo v 50 km 
vzdáleném Gelsenkirchenu, tedy v regionu s 
dlouholetou tradicí výroby a zpracování oceli, 
kde sídlí celá řada úspěšných promyslových 
podniků. Tamní areál poskytne koncernu 
skvělou příležitosti pro expanzi, a to nejen v 
současnosti, ale také do budoucna. Výhodou 
je přitom centrální poloha v oblasti Porúří 
s ideální dopravní dostupností. Budoucí 
logistické centrum Blistein Group se nachází 
v průmyslovém parku „Schalker Verein“, ale 
zároveň jen 800 metrů východně od hlavního 
vlakového nádraží Gelsenkirchen. 

NOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM FEBI BILSTEIN

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

- Pohled shora na místo budoucího logistického centra Bilstein Group v Gelsenkirchenu  
(Foto: Hans Blossey) 

- Zahájení stavby nového centra v listopadu 2019 oznámili ředitelé Bilstein Group Jan 
Siekermann a Karsten Schüßler-Bilstein se starostou Gelsenkirchenu Frankem Baranowskim 
(zleva). Zároveň společně uložili do základního kamene časovou kapsli. (Foto: Hansjürgen Smit).

Společnost Bilstein Group investuje do své budoucnosti. Aby byly dodávky zákazníkům ještě rychlejší a fl exibilnější, v 
následujících letech značně rozšíří své logistické kapacity.
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ŘEŠENÍ MADE IN GERMANY

FEBI je jedničkou na trhu nezávislých náhradních dílů - včera, dnes i v 
budoucnu. Mezinárodně uznávaná značka od svého zavedení nabízí 
produkty a služby, jejichž vysoké standardy kvality se neustále odrážejí ve 
vlastní výrobě přesných dílů.

Značka se specializuje na oblast řízení a zavěšení kol, gumokovové díly a 
rozvodové díly motoru  a další ocelové či elektronické součástky a to jak pro 
osobní, tak pro užitková vozidla. Jako silný partner pro maloobchodníky a 
servisy přikládá Febi velký význam zajištění kvality a služeb a díky stálému 
sledování nejnovějších trendů a technologií tak nabízí vždy to nejlepší…

Sortiment zahrnuje více než 40.000 mechanických náhradních dílů prakticky 
pro všechny současné modely osobních a užitkových vozidel. Na všechny 
náhradní díly a služby se důsledně vztahují přísné normy kvality. Proto u Febi 
najdete pouze výrobky v testované originální (OE) kvalitě.

20.1.2020

1.4.20203.3.2020

The largest range in the independent aftermarket

SOLUTIONS  
MADE IN GERMANY™

fotofokumentace průběhu stavby

www.febi.com

21.10.20207.9.2020
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Pražský pilot týmu Racing 21 znovu vsadil na závodní speciál Volkswagen Polo GTI 
R5, kterým v průběhu loňské sezony nahradil svoji ́ starší´ Fabii R5. Na tratích závodů 
českého i evropského šampionátu pak společně s navigátorkou Veronikou Havelko-
vou nový vůz důkladně otestovali a hledali to nejoptimálnější naladění. A protože 
Polo prokázalo nejen velký sportovní potenciál ale také vysokou spolehlivost a 
skvělé jízdní vlastnosti, disponuje v současnosti tým Racing 21 už třemi těmito vozy. 

■ Letos hlavně sprinty
„Na letošní sezónu se moc těším,“ hlásil kon-
cem ledna Vojtěch Štajf s tím, že plánuje svou 
účast v sedmi jednodenních soutěžích. „Po 
loňské sezoně ve znamení technického vývoje 
našeho vozu Polo GTI R5 jsem se rozhodl po-
sunout svou roli v týmu více do manažerské 
roviny a spojit síly se špičkovým českým 
soutěžním jezdcem Honzou Černým. Věřím, 
že v této kombinaci budeme mít šanci bojo-
vat o nejvyšší příčky v domácích soutěžích.“ 
Všechno ale nakonec dopadlo úplně jinak.

■ Přerušená příprava
Příprava na sezonu začala přesně podle plánu, 
což ale platilo pouze do poloviny března. „O 
prvních vládních opatřeních jsme se dozvěděli 
uprostřed testování v okolí Sedlčan. Pak přišlo 
odložení prvních naplánovaných soutěží a 
následné čekání, co bude,“ vzpomíná Vojtěch 
Štajf, který od začátku věřil, že se časem sezona 
opět rozběhne a že se soutěže nebudou rušit, 
ale jen odkládat. Sám prý viděl možné řešení 
ve spojení velkého a sprintového šampionátu. 
Zároveň také přijal nabídku zúčastnit se dub-
nové virtuální soutěže KOWAX Valašská online 
rally ValMez, což mu kromě zábavy přineslo 
také poznání něčeho nového.

Nucenou tříměsíční přestávku nakonec tým 
využil k činnostem, na které normálně nez-

DALŠÍ (I KDYŽ JINÁ) SEZÓNA SPOLUPRÁCE

bývá příliš času. Třeba na komplet-
ní údržbu doprovodné techniky. 
A spousta práce byla i na novém 
autě, pro které si Vojtěch Štajf byl 
v Německu počátkem dubna, tedy 
v době vrcholící koronakrize. Jedná 
se již o již třetí Polo týmu Racing 21 
a tedy právě ten vůz, se kterým po-
dle původních plánů chtěl absolvovat letošní 
sprinty a to po boku svého staronového spo-
lujezdce Františka Rajnohy. Nové VW Polo v 
nových (více modrých) barvách si ale na svoji 
závodní premiéru muselo počkat až do 20. 
června, kdy posádka Štajf - Rajnoha vybojova-
la stříbro na MOGUL Test Rally na Autodromu 
v Sosnové.

■ Zpátky na trať
Na programu první ´testovací soutěže´ po 
epidemii byly tři rychlostní zkoušky, každá o 
délce cca 10 km. Přestože se jednalo o volný 
podnik, tým Racing 21 se přípravě věnoval 
velmi intenzivně a poznatky z nastavení vozu 
a volby pneumatik získané na čtvrtečních 
testech využil i na okruhové trati v Sosnové. 
Hned v první rychlostní zkoušce tak posádka 
Štajf – Rajnoha skočila druhá a svým konzis-
tentním výkonem během celé soutěže pak 
obsadila skvělou druhou příčku i v konečném 
pořadí, navíc s těsným odstupem necelých 
tří vteřin za vítězným Petrem Semerádem. 

„Máme samozřejmě velkou radost. Už při 
testech jsme vycházeli z nastavení vozu, na 
kterém pracujeme od loňska. Stále se nám ale 
daří auto technicky posouvat, za což jsem moc 
rád,“ zhodnotil jezdec poslední ostrý test před 
ofi ciálním startem sezóny 2020, tedy legend-
ární Rally Bohemia.

■ Vydařené jubileum
Jeho jubilejní dvacátý start na mladobo-
leslavské soutěži, která letos otevřela český 
šampionát v rally, skončil solidním umístěním 
v první desítce absolutního pořadí. Časy 
na úvodních rychlostních zkouškách sice 
odrážely sportovní přestávku staronové 
posádky, která spolu startovala naposledy v 
Příbrami v roce 2018, ale nakonec Štajf s Ra-
jnohou přijeli do cíle v Mladé Boleslavi celkově 
devátí. 

„Mám tuhle soutěž moc rád, jak pro povahu 
povahou její tratě, tak protože se v okolí 
Mladé Boleslavi vždy hodně dařilo,“ přiznával 

S již osvědčeným nářadím, ale v nových bojových barvách se pustil do další a nakonec značně 
netradiční sezóny rallyový jezdec Vojtěch Štajf. A opět i s podporou APM Automotive…
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VOLKSWAGEN POLO GTI R5 2020

Obecné údaje

délka 4.067 mm

max. šířka 1.942 mm

výška 1.372 mm

rozvor 2.540 mm

hmotnost 1.230 kg

Motor (přeplňovaný řadový čtyřválec)

objem 
(vrtání/zdvih)

1.600 cm3 (82,5/75,5 mm)

výkon 200 kW (272 k) 
při 5.500 min-1

toč.moment 400 Nm při 4.000 min-1

restriktor 32 mm

akcelerace (0 - 100 km/h) 4,1 s

Brzdy (vnitřně chlazené kotouče)

průměr 355 mm (asfalt) 
300 mm (šotolina)

ráfky / pneumatiky 8 x 18“ - 235/40-R18 (asfalt) 
7 x 15“ - 215/60-R15 (šotolina)

max. rychlost cca 200 km/hod

začátkem července Vojtěch Štajf´, který se 
startem na ´Bohemce´ počítal už na začátku 
roku při plánování letošní sezóny, kterou chtěl  
zasvětit účasti v kompletní Rallysprint sérii. 

■ Příliš rychlý konec…
K té se nakonec posádka Štajf/Rajnoha dos-
tala až koncem července v Příbrami. Na 40. 
ročník BOHEMIA DRIVE Rally Příbram ale 
nebude vzpomínat v dobrém, přestože po 
většinu soutěže udávala její tempo na čele 
startovního pole. Z prvního místa a s relativně 
komfortním náskokem totiž musela odstoupit 
po havárie a poškození vozu Polo GTI R5 
v předposlední sedmé rychlostní zkoušce. 
„Tahle chyba mě strašně mrzí a beru ji na sebe. 
Od začátku jsme nasadili vysoké tempo a byl 
jsem s autem spokojený. Snažili jsme se stále 
zrychlovat, protože soupeři byli na dosah. Měl 
jsem plán zatáhnout ještě v té sedmé erzetě a 
na poslední případně zvolnit. Bohužel k tomu 
už nedošlo. Ta osudná zatáčka byla obtížná, 
což dokumentuje několik havárií dalších vozů 
na stejném místě, ale nechci se na to vym-
louvat. Byl jsem tam příliš rychlý,“ komentuje 
Vojtěch Štajf poslední okamžiky před nárazem 
vozu Polo GTI R5 do stromu. 

■ Změna plánů
V Příbrami si tedy Vojtěch Štajf dokázal, že 
má velmi konkurenceschopné auto i že s ním 

dokáže jet o vítězství. Ale kvůli poškození 
vozu nestihl počátkem srpna Kowax Rally 
ve Valašském Meziříčí, které byly součástí 
obou ´okleštěných šampionátů´. A mezi 
přihlášenými nebyl ani pro zářijový sprint 
ve Vyškově. Svou pozornost totiž vrátil k 
´velkému mistráku´, tedy na zbývající (= zatím 
nezrušené) soutěže M ČR.

„Opožděné dodávky některých originálních dílů 
na auto, které způsobila opatření proti korona-
viru, nás nakonec vedly k přehodnocení našeho 
letošního programu. Původní plán startovat 
v jednodenních soutěžích při rallysprintech, 
nahradí moje účast ve zbytku letošních mistro-
vských soutěží, kde chceme navázat na kvalitní 
výsledek z Rally Bohemia. Jen doufáme, že 
současná opatření proti koronaviru už nijak do 
našich podzimních plánů negativně nezasáh-
nou,“ vysvětloval v polovině září Vojtěch Štajf, 
který se tak po dvouměsíční odmlce na závod-
ní tratě vrátil koncem září v okolí Horažďovic, 
kde na 41. Invelt Rally Pačejov skončil sedmý v 
absolutním pořadí. 

V říjnu si pak vyzkoušel i závod automobilů do 
vrchu, když se na trati Zbraslav – Točná zapojil 
seriálu EDDA Cup. V konkurenci vrchařských 
speciálů obsadil s vozem Polo GTI R5 druhou 
příčku, když při ranních trénincích neměl 
na ještě mokré trati konkurenci. Závodní 
jízdy se ale jely na již vyschlé trati, kde se 

naplno uplatnil vyšší výkon vrchařských 
speciálů. „Byla to zajímavá zkušenost, která 
ukázala, jak aktuální povrch trati dokáže na 
kopcích rychle zamíchat s výsledky. Věděli 
jsme, že chladná a mokrá trať nám bude 
nahrávat a bude eliminovat grip speciálních 
vrchařských pneumatik v kombinaci s téměř 
dvojnásobným výkonem motorů těchto vozů. 
Při osychající trati jsme zkusili přenastavit 
podvozek a nasadit i jiné pneu, ale na celkové 
vítězství nestačilo,“ hodnotil pražský jezdec 
svůj výlet do jiné disciplíny a těšil se na 
listopadovou Rallye Klatovy. Ta ale nakonec 
byla zrušena. A otazník aktuálně visí i nad 
dalšími plánovanými podniky v kalendáři 
týmu Racing 21, tady tradičním Setkáním 
mistrů v Sosnové a Pražským Rallysprintem. 
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Institut Pantone Color každoročně vyhlašuje 
barvu roku, tedy odstín, který má daný rok 
společensky i kulturně symbolizovat. Pro rok 
2020 vybral barvu 19-4052 Classic Blue, která 
podle specialistů institutu vyjadřuje stálost, 

jistotu, klid, 

sebedůvěru a vzájemné napojení. 
Klasická tmavě modrá je navíc nejen fi remní 
barvou společnosti APM Automotive, ale také 
jejího nového majitele, švýcarského koncernu 
SAG.
 
Nadčasový a elegantní odstín 
Classic Blue připomínající 
oblohu za soumraku 
zdůrazňuje lidskou touhu po 
stabilním základu a nabízí 
jistotu, že zítra přijde další 
den. A na této jistotě lze 
podle odborníků z institutu 
při vstupu do nové dekády 
dobře stavět. Podle výkonné 
ředitelky institutu Leatrice 
Eiseman působí ´klasická 
modrá´ jako uklidňující barva 
přinášející pocit pohody a 

Dva dny plné zajímavých prezentací, praktických workshopů a hlavně nových informace z oblasti diagnostiky především vozů značek VW, Škoda, 
Audi a Seat. To byl letošní ročník stále oblíbenější konference SuperVAG OPEN, kterou kromě jiných svou přednáškou doplnil i jeden z diagnostických 
specialistů AutoPROFITEAMu…

klidu. „Žijeme v 
době, která vyžaduje 
důvěru a víru. 
PANTONE 19-4052 
Classic Blue je tradiční 
modrý odstín, na 
který se můžeme 
spolehnout. Evokuje 
nekonečné večerní 
nebe a povzbuzuje 
nás k tomu, abychom 
se na svět podívali 
jinou optikou a 
rozšířili naše myšlení. 
Svojí intenzitou nás 
doslova vyzývá k 
hlubšímu zamyšlení, 
nahlížení na věci 
z jiné perspektivy 
a k otevření toku 
k o m u n i k a c e , “ 

vysvětluje dále 
dodává výkonná ředitelka Pantone Color 
Institute (PCI), tedy organizace založené roku 
1962 v New Yorku.

Protože barvy 
mění svůj odstín 
v závislostí na osvětlení 
a médiu, vyvinul PCI jednoduchý systém 
pro označení barev, aby mohl dohlížet na 
jejich stálost. Každý člověk navíc interpretuje 
barvy trochu odlišným způsobem. Používání 
konkrétního označení Pantone tak umožňuje 

přesně defi novat barvu způsobem uznávaným 
po celém světě. PCI také vyrábí vzorníky barev 
a digitální nástroje předcházející případným 
změnám barevnosti během výroby. Zatímco 
obvyklý tisk probíhá skládáním barev ze 
čtyř základních odstínů modré, růžové, žluté 
a černé (CMYK), barvy Pantone se míchají 
před samotným tiskem za použití šestnácti 
základních barev. Tisk pak probíhá přímo 
tímto přesně defi novaným odstínem.

■ Proč Pantone vybírá barvy roku?
Výběr barvy roku není náhodný a probíhá 
tradičně již od roku 2000. Pantone Color 
Institute předpovídá globální barevné 
trendy, refl ektuje náladu a potřeby dnešní 
stále se měnící společnosti a udává směr. 
Také ovlivňuje vývoj produktů a rozhodnutí 
v různých průmyslových odvětvích včetně 
módy, bytového textilu a průmyslového i 
automobilového designu.

Barva roku je vyhlašována vždy v prosinci 
předešlého roku, přičemž proces výběru 
vyžaduje promyšlenou analýzu současných 
trendů. Experti na barvy z institutu tak každý 

rok cestují po celém světě a hledají 
nové barevné trendy, které ovlivňují 

zábavní průmysl, fi lm, módu, 
design i životní styl. Další podněty 
pak mohou pramenit z nových 

technologií, materiálů, textur 
a efektů napříč nejrůznějšími 
platformami, sociálními sítěmi i 
nadcházejícími společenskými 

i sportovními událostmi 
poutající pozornost celého 

světa.
Letos tedy volba padla na 

modrou, zatímco vloni byla 
barvou roku korálová (Living 

Coral), jejímž cílem bylo upozornit 
na vymírání korálových útesů a problémy 
s ekologií. A předtím to byla fi alová (Ultra 
Violet), zelená (Greenery) či světle růžová se 
světle modrou (Rose Qourz + Serenity)… 

BARVOU ROKU 2020 JE KLASICKÁ MODRÁ 
ZVOLENÝ ODSTÍN MÁ DO NAŠICH USPĚCHANÝCH ŽIVOTŮ VNÉST JISTOTU A PROSTOR PRO ZAMYŠLENÍ

y ,
podle specialistů institutu vyjadřuje stálost, 

jistotu, klid, 

19

Pro
mě

2
2 v New Yorku.

tože barvy
ní svůj odstín 

trendů. Experti na barvy 
rok cestují po ce

nové barevné t
zábavní prů
design i život
pak mohou 

technologií,
a efektů n
platformam
nadcházej

i sporto
poutající 

světa.
Letos tedy

modrou, za
barvou roku



412020

magazín APM Automotive

V souladu se změnami v prvovýrobě přistoupila také fi rma SKF k odpovídající úpravě obsahu montážních sad rozvodového řemene pro naftové 
motory vozů skupiny VAG. Sady SKFVKMA/VKMC01269 jsou tak nahrazeny sadami SKFVKMA/VKMC01148-2.

Společnost SKF změnila design některých hnacích hřídelů. Nové 
provedení hnacích hřídelů vyrobených v Itálii je zcela v souladu se 
specifi kacemi OE a odpovídá kvalitě a výkonu výrobků OE. Změna se 
týká materiálu manžety kloubu (na straně kola), který je termoplastický 
jako materiál OE. (Hnací hřídel s původním designem zůstává i nadále 
plnohodnotným produktem, který zaručuje optimální přizpůsobení 
i výkon.)

Původní design SKF
(SKFVKJC1352_V1): 

Nový design SKF 
(SKFVKJC1352_V4):

Nová sada obsahuje stejné díly, jedinou změnou 
je upravená šířka vodící kladky VKM21148. Ta 
je nově o 7 mm užší než původní (VKM21147), 
přesto ale pasuje na všechny uvedené aplikace 
a postup její montáže je stejný. 

SKF sada VKM 21147

OE č. 038109244N
průměr 40 mm
šířka 36 mm

SKF sada VKM 21148

OE č. 03L109244G
průměr 40 mm
šířka 29 mm

SKF: novinky a inovace
Upravená rozvodová sada pro VAG 

Vylepšená konstrukce hnacích 
hřídelí SKF

Původní sada OE číslo Náhrada OE číslo

SKFVKMA01269 03L198119C SKFVKMA01148 03L198119F

SKFVKMC01269 03L198119C+03L121011J/P SKFVKMC01148-2 03L198119F+03L121011J/P

Sestavy se změněnou konstrukcí hnacího hřídele a příslušné klouby pro 
montáž v případě poškození:

značka OE číslo poloosy Poloosa SKF Související 

kloub SKF

VAG

Ford

7M3 407 761
VKJC 7004 VKJA 3002

YM21-3B437-AC

VAG 1K0 407 271 EE VKJC 4592 VKJA 3945

PSA 3273.NP
VKJC 8525 VKJA 3028

Fiat 71792561

Mercedes A 169 370 55 72 VKJC 3305 VKJA 5356

Renault 77 11 135 005 VKJC 8102 VKJA 5354

PSA 3272.NP VKJC 8523 VKJA 3945

VAG 1K0 407 272 EN VKJC 4620 VKJA 3028

BMW 31 60 7 565 313 VKJC 1209 VKJA 5923

Mercedes A 169 370 56 72 VKJC 3303 VKJA 5349

PSA 3273.CK
VKJC 4508 VKJA 3945

Fiat 51872270

BMW 31 60 7 565 314 VKJC 1210 VKJA 5923

Renault 77 01 469 374 VKJC 1286 VKJA 5354

PSA 3273.CJ
VKJC 4507 VKJA 3945

Fiat 1495538080

VAG 8D0 407 272 DL VKJC 5466 VKJA 5923

VAG 8D0 407 272 EK VKJC 5480 VKJA 3001

Renault 77 11 135 243 VKJC 1283 VKJA 5354

VAG 8E0 407 271 BE VKJC 5519 VKJA 3002

Opel 95516047

VKJC 1353 VKJA 3040Nissan 39101-00Q4F

Renault 39 10 126 75R

Renault 77 01 352 882 VKJC 2896 VKJA 5354

Opel 95516046

VKJC 1352 VKJA 3040Nissan 39100-00Q4H

Renault 39 10 051 87R

VAG 8D0 407 272 BB VKJC 4879 VKJA 3002

VAG 8D0 407 271 BB VKJC 5444 VKJA 3002

Renault 82 00 844 451 VKJC 1296 VKJA 5354

Fiat 51872270 VKJC 3676 VKJA 3945

47

Sestavy se změn

(SKFVKJC1352_V1):

(SKFVKJC1352_V4):

Kloub hnací hřídele SKF vždy 
odpovídá dané hnací hřídeli SKF 
(viz tabulka). 
Pro následnou opravu hnací 
hřídele je nutné vždy použít 
odpovídající kloub od SKF!

1

2
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NOVÉ PROVEDENÍ        STARÉ PROVEDENÍ

Obrázek 2

Správná pozice brzdové destičky v pomocném plíšku
TECHNICKÁ INFORMACE

Vozidla: VAG

Montážní místo: zadní náprava

Brzdový třmen: vozidla s elektrickou parkovací brzdou EPB (Lucas-TRW)

ATE objednací čísla: 13.0460-2747.2 / 602747

      13.0470-2747.2 / LD2747

      13.0460-2749.2 / 602749

      13.0470-2749.2 / LD 2749

Díky systému je vůle mezi brzdovým kotoučem a brzdovými destičkami u vozidel koncernu VAG s elektrickou parkovací brzdou TRW na zadní 
nápravě velmi nízká.
Modifi kovaný tvar pomocného plíšku zabraňuje, aby se během jízdy brzdové destičky dotýkaly brzdového kotouče.

POZOR!
Při výměně brzdových destiček musí být vždy použity nové pomocné plíšky.

Brzdové destičky kotoučové brzdy musí vždy sedět uvnitř pružiny pomocného plíšku (obr. 2). 
Tím je zajištěno, že je brzdová destička po zabrzdění znovu odtažena od brzdového kotouče.
Bez použití modifi kovaného tvaru pomocného plíšku dochází ke zvýšenému opotřebení brzdového obložení, tvorbě hluku, atd.
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Sledování mrtvého úhlu ve zpětných zrcátkách 
je jednou z mnoha užitečných elektronických 
vychytávek v moderních vozech, která zvyšuje 
nejen komfort, ale především bezpečnost 
jízdy. Díky novince fi rmy Valeo mohou tohoto 
praktického pomocníka využívat i majitelé 
aut, která jím nebyla vybavena již z výroby. 
Sada Valeo Safe Side totiž umožňuje dovybavit 
tímto systémem snadno a profesionálně 
jakékoli vozidlo… 

Systém Valeo Safe Side přispívá k bezpečnější 
a pohodlnější jízdě, protože umí řidiče 
vizuálními a zvukovými signály upozornit 
na výskyt jiného vozu v tzv. mrtvém úhlu 
zpětných zrcátek. Ty detekuje sofi stikovaný 
radarový systém, který lze snadno instalovat 
prakticky do každého auta… 

■ Co sada obsahuje a jak funguje? 
Základem sady Valeo Safe Side jsou dva 
radarové senzory (79 GHz) s detekčním 
dosahem až 5 metrů, které pracují při 
teplotách od -40°C do +85°C, a které jsou 
uzpůsobeny pro neinvazivním instalaci 
(tedy bez potřeby zásahů do karoserie vozu). 
Senzory doplňuje dvojice displejů umístěných 
uvnitř automobilu, samozřejmě v zorném poli 
řidiče, který si ale může místo jejich umístění 
sám vybrat. Díky diskrétnímu designu se totiž 
vejdou do interiéru jakéhokoli automobilu. 
Komunikaci radarových senzorů s palubními 
displeji pak zajišťuje centrální jednotka 
ECU. Montážní sada samozřejmě obsahuje i 
všechny potřebné kabely a příslušenství pro 
montáž a kalibraci systému.

Pokud je vůz již předjížděný jiným vozidlem, 
systém řidiče upozorní žlutým světlem. Pokud 
řidič zapne směrové světlo v momentě, kdy 
se v mrtvém úhlu zrcátka vyskytuje jiné 
auto, systém jej varuje červeným světlem a 
zvukovým signálem. Monitorování mrtvého 
úhlu funguje také za tmy, přičemž noční režim 
poskytující komfortnější varování ve tmě se 
aktivuje v případě, když řidič rozsvítí hlavní 
refl ektory nebo koncová světla.

VALEO SAFE SIDE - MONITOROVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU 

■ Nový atraktivní produkt pro vaše 

zákazníky! 
Systém detekce auta v ´mrtvém úhlu´ se 
hodí zejména pro řidiče, kteří často váhají při 
změně jízdních pruhů nebo obtížné odhadují 
vzdálenost světlometů v zrcátcích v noci. 
Právě těm systém Valeo Safe Side pomůže 
bezpečněji a pohodlněji řídit.

Firma Valeo přitom doporučuje, aby instalaci 
sady Valeo Safe Side vždy prováděl odborník! 
To znamená skvělou příležitost pro všechny 
nezávislé autoservisy k rozšíření nabídky. 
Mechanici a majitelé dílen tak díky Valeo Safe 
Side mohou svým zákazníkům nabídnout 
doplňkové služby v podobě instalace 
atraktivního a moderního systému, známého 
především z nových a dražších automobilů. 

aci 
ík!

VALEO Safe Side - sada pro dodatečnou 
instalaci systému detekce mrtvého úhlu
(obj. č. VA632300) 
MOC 6.999,- Kč (bez DPH)
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Na konkrétních příkladech z praxe přibližují 
diagnostičtí specialisté servisního konceptu 
AutoPROFITEAM Miroslav Lucák, František 
Vaněk a Vladimír Míča využití moderních dia-
gnostických přístrojů v autoopravárenství. 
Kromě špičkového přístrojového vybavení ale 
diagnostici při své práci potřebují také mno-
ho zkušeností z jeho používání… 

Výrobci automobilů vyvíjejí řešení na ochranu sítí svých vozidel před neoprávněným diagnostic-
kým přístupem, včetně možných počítačových útoků. Stále více automobilek tak do svých vozů 
začíná implementovat tzv. modul SECURE GATEWAY (SGW), tedy jakousi zabezpečenou bránu, 
jejíž funkcí je jednoduše udržovat komunikační 
sítě v bezpečí. Emisně relevantní záležitosti v 
protokolu OBD II tj. čtení, mazání závad a sku-
tečné hodnoty ale nejsou tímto zabezpečením 
dotčené. 
Modul SGW rozděluje síť vozidel do dvou sek-
torů – první zahrnuje telematickou jednotku a 
DLC, druhý pak všechny ostatní prvky v síti, kte-
ré jsou považovány za ´soukromé´. Novější vozy 
tak umožní přístup jen prostřednictvím zařízení 
schváleného jednotlivými automobilkami. Bez 
toho povolí pouze tzv. pasivní přístup. 

Budoucnost online diagnostiky je za dveřmi

František Vaněk

Každý z nás se občas potkává s tím, že některé 
diagnostické funkce nelze provést univerzální 
multiznačkovou diagnostikou. Většinou to 
bývají úkony, které souvisejí se speciálními 
funkcemi - např. kódování klíčů, výměna 
elektronických komponentů (component 
security), ale i složitější kódování některých 
jednotek. Pro tyto úkony je většinou třeba 
použít speciální diagnostické vybavení 
pro danou značku (případně si objednat 
některého z diagnostických specialistů 
AutoPROFITEAMu).

Ostatní servisní úkony jako 
regeneraci DPF či kódování 
vstřikovačů a podobně ale obvykle 
považujeme za zcela běžné funkce, 
které by univerzální diagnostika 
(alespoň podle některých) měla 
umět. Skoro každý mechanik, který 
se diagnostikováním zabývá, už 
ale dnes z vlastní zkušenosti ví, 
že každá diagnostika umí různé 

postupy a některá diagnostika se prostě k 
danému úkonu nehodí. V poslední době se 
ale objevují i případy, kdy přístup k některým 
vozům blokuje samotné auto. 

■ Zabezpečená brána
S novými technologiemi automobilek 
dochází také ke změnám, které se postupně 
stále častěji promítají i do aftermarketu. 
Některé automobilky si totiž v rámci ochrany 
svého ́ know-how´ začaly chránit také některé 
servisně-diagnostické úkony. Důvodů je 
několik. Ať už je to vývoj automobilek směrem 
k autonomnímu řízení vozidla a s tím možná 
rizika útoků hackerů, nebo ochrana proti 

vstupům neoprávněných zařízení apod. 

Nazývá se to Secure Gateway (SGW), 
což v současné době využívá především 
koncern FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo, 
Chrysler…) pro vozy vyrobené po 
roce 2017. Stejným systémem je ale už 
vybaven také nový VW Golf, čtyřková 
Octavia či některé modely značky 
Mercedes a je jasné, že tato (nebo 
podobná) technologie bude postupně 
osazena ve všech značkách.

■ Jak to funguje…
Při diagnostice vozu vybaveného 
ochranným modulem je prostě pro 
určité úkony potřebná autorizace, které 
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Co bude dál…
Z výše uvedeného vyplývá otázka, jak se na aktuální situaci připravují výrobci diagnostik. Ze zkušenosti již víme, že fi rma Bosch má 
funkce ´Secure Gateway´ koncernu FCA již zpracované. Dotaz na dalšího výrobce diagnostik nám potvrdil, že rovněž připravují a testují 
svoje zařízení na tento tip komunikace. Novými aktualizacemi tak budou tyto funkce předpokladem pro úspěšné zvládnutí základních 
servisních operací u stále většího počtu vozů. A s tím je třeba počítat…

některé přístroje již dokáží zprostředkovat. 
Třeba diagnostiku Bosch, jejíž prostředí 
využijeme pro následující názorný příklad 
autorizovaného přístupu. OBD II protokol je 
ovšem běžně dostupný tak, jak ho známe. 
Vzhledem k postupnému zavádění tohoto 
systému zabezpečení přitom zatím nelze 
přesně určit - a to ani podle VIN kódu - zda 
konkrétní vůz má a nebo nemá ve svém 
software integrovaný modul SGW. Přesto je 
možné to u konkrétního vozu ověřit např. 
spuštěním akčních členů v řídící jednotce, 
tedy zda test proběhne v pořádku nebo dojde 
k výpadku komunikace. Pokud se přeruší 
spojení s ŘJ, automobil je 

konkrétní vůz má a nebo nemá ve svém 
software integrovaný modul SGW. Přesto je
možné to u konkrétního vozu ověřit např. 
spuštěním akčních členů v řídící jednotce, 
tedy zda test proběhne v pořádku nebo dojde
k výpadku komunikace. Pokud se přeruší 
spojení s ŘJ, automobil je 

■ Poprvé v servisní praxi

“S upozorněním na SGW v diagnostice Bosch jsem se poprvé 
setkal loni na podzim, když jsem navazoval komunikaci 
s TPMS řídící jednotkou (v tomto případě ŘJ centrální 
elektroniky) u vozu JEEP Compass s rokem výroby 2019. 
Nové ventilky bylo možné do vozidla nakonfi guroval přes 
diagnostickou zásuvku přístrojem VDO TPMS, metodou 
OBD II Direct, “ říká František Vaněk, diagnostický 
specialista AutoPROFITEAMu.

“Pro ověření správnosti nahrání ventilků do vozidla jsem 
zkontroloval v ŘJ centrální elektroniky přístrojem KTS v 
bloku naměřených hodnot ID ventilků, tlak a teplotu. Tyto 
údaje se shodovaly s testerem VDO TPMS, který načetl 
hodnoty ventilků bezdrátovou technologií přímo s každým 
ventilkem zvlášť. Bylo zajímavé, že mi vůz tuto konfi guraci 
umožnil bez toho, že bych musel mít povolené odblokované 
funkce přes portál FCA. Proto jsem se na to dotazoval 
přímo na technické podpoře Bosch a z odpovědi vyplývá, 
že diagnostika může hlásit ´varování o možnosti výbavy 
SGW´, a přesto servisní i ostatní funkce normálně fungují.”

nejspíš osazen komunikací SGW. 
U diagnostiky Bosch s programem ESI[tronic] 
2.0 se ale po připojení k vozidlu, které je 
touto technologií pravděpodobně vybaveno, 
objeví hlášení i s jednoduchých návodem, jak 
případně postupovat dále. 
      
Program pak nabídne konfi guraci a přihlášení 
k technickému portálu FCA, po kterém dojde 
k uvolnění zablokovaných funkcí. Tato služba 
je ale u koncernu FCA zpoplatněna (1,- €/den).



462020

magazín APM Automotive

■ BAVTE SE S NÁMI...
■ Stopuje chlápek o 
půlnoci na kraji silnice. 
Je bouřka, déšť takže 

skoro nikdo nejezdí. 
Najednou vidí v dálce světla 

auta, jak se blíží k němu, ale hrozně 
pomalu až strašidelně. Je mu to di-
vný, ale přece jen, auto je auto, takže 
když u něj zastaví, tak si naskočí. 
Chce řidiči poděkovat, ale najednou 
vidí, že za volantem nikdo nesedi! 
Strašně se vyděsí, ale než stačí nějak 
zareagovat, auto se dá zase do po-
hybu. Chlápek sedí jak zařezanej, 
vyděšenej k smrti a nemůže se stra-
chy pohnout. Pak se vzpamatuje, 
otevře dveře, vyskočí a zdrhá pryč. 
Najednou doběhne do vesnice a 
hned na kraji najde otevřenou ho-
spodu. Zapadne dovnitř, objedná si 
dvojitýho ruma a všem tu historku 
vypráví. Celá hospoda poslouchá. 
Asi za půl hodiny se otevřou dveře, 
vejdou dva zmoklí chlapi, poručej 
si grog a rozhlížej se kolem. A v tom 
jeden povídá druhýmu: “Hele vole, 
že je to ten blbec co si naskočil, když 
jsme tlačili?” 

■ „Můj strýc je génius,“ chlubí se ka-
marádovi Pepík „vzal motor z Mer-
cedesu, sedačky z Cadillacu, kola z 
Fordu…“ „A co z toho bylo? Nové 
auto?“ je zvědavý kamarád. „Ne, tři 
roky na Pankráci.“

■ „Včera večer ve zprávách říkali, 
že každý, kdo se v tomto počasí 
chystá na cesty, by s sebou měl mít 
sněhové řetězy, tažné lano, bater-
ku, hever, deku, lopatu a náhradní 
kolo… No, vypadal jsem ráno v au-
tobuse jako debil.“ 

■ „Tati, proč mě nikdy nedovolíš 
řídit naše auto? Vždyť už jsem na 
to starý dost.“ žadoní syn u otce. „Ty 
možná ano, ale to auto ještě ne!“ 

■ Policajt zastaví Octávku, kterou 
řídí stará dáma: „Paní, překročila jste 
povolených osmdesát, víte to?“ „To 
jen tak vypadám v té paruce!“ brání 
se žena. 

■ Policajt zastaví blondýnku v autě, 
která kličkuje po silnici zprava dol-
eva a vůbec jede příliš riskantně. 
Udělá dechovou zkoušku na 
alkohol, ale když zjistí, že úplně 
střízlivá, ptá se jí, proč tedy řídí tak 
nebezpečně? „Pane policajte, já 
nevím, ale ať jedu kam jedu, všude 
mám před sebou strom.“ Policajt se 
na chvíli zamyslí, znovu se podívá 
na auto a řekne: „To je váš osvěžovač 
vzduchu.

Primář blázince provází po odděleních zahraniční návštěvu a ukazuje: „Tady máme například automobilové blázny.“ 
„Vždyť tu nikdo není!“ podivuje se návštěva. „Omyl, ...(tajenka)“

Poznávačka: Poznáš auto podle detailu?
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AMFITEÁTR
AUTOSALON
BRYNZA
BŘIDLICE
BŘÍZA
CIRKUS
CITÁT
DABING
DOCHÁZKA
DOKUMENT
HLAVIČKA
HŘEBÍK
HŮLKA
CHÁTRA
CHLAD
INSTITUCE
MAGNET
MAKETA
MATRACE
NÁKRES
OŠTĚPAŘKA
PILOT

POKUTA
POMLÁZKA
POTVORA
RECEPT
REVÍR
RUKÁV
ŘETĚZ
SALÓN
SRŠEŇ
TASEMNICE
TELEFON
TOTEM
TRAMPOLÍNA

KDYŽ SI BARMAN 

UDĚLÁ REKVALIFIKACI
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Náš sor t iment

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

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

Naše pobočky
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

Kladno

Hlavní 2

tel. +420 225 091 822

kladno@apm.cz

Karlovy Vary

 Jáchymovská 160/47

tel. +420 353 564 348

karlovy.vary@apm.cz
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Mobilita
za férovou cenu!

 Komponenty pohonu kol 

 Díly řízení a podvozku

 Ložiska kol 

 Tlumiče pérování

 Brzdové komponenty

Novinka  
v sortimentu


