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Vážení čtenáři, 

vítejte u  pilotního čísla nového SAG 
Magazínu. Spolu s  ním se  vám představí 
i  společnost Swiss Automotive Group 
CZ  s.r.o., jako nový, silný dodavatel 
náhradních dílů a  příslušenství. I  když 
vy už určitě dobře víte, že novým je pouze 
podle názvu, za kterým se skrývají hned dva 
osvědčení hráči českého aftermarketového 
trhu s bezmála třicetiletou historií. 

I  v  nových barvách pod křídly jednoho 
z  evropských lídrů na  trhu s  náhradními 
díly chceme být samozřejmě spolehlivým 
dodavatelem a  stabilním partnerem pro 
vaše podnikání. Navíc vám chceme 
pravidelně přinášet mimo jiné i  náš 
magazín. 

V  tomto pilotním vydání se  tak můžete 
těšit mimo jiné na  technické novinky 
od  renomovaných výrobců jako jsou 
Bosal, SKF, ATE, Valeo, Alco Filters a další. 
Stručně představíme také naši společnost 
i  její historii a  jednatel Ing. Trdlica uvede 
jednu z velkých novinek, kterou je e-shop 
CONNECT. 

A nebojte se, SAG Magazín není plný jen 
technického čtení - oddechnete si  např. 
u  rozhovorů z  focení letošního kalendáře 
a dalších zajímavostí i zábavy.  

Novinky však nemáme jen zde v  tištěné 
formě, ale samozřejmě i ve světě internetu! 
Určitě se vyplatí nás sledovat na sociálních 
sítích, kde se dozvíte vše ihned a online, ale 
také proto, že z našich fanoušků v  lednu 
náhodně vybereme 20 šťastlivců, kteří 
od nás dostanou hezký dárek na uvítanou.  

To  je  pro tuto chvíli vše, hezky se  bavte 
a užijte si to. 
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Nový vzhled produktů ATE

KALEIDOSKOP

Produkty značky ATE postupně mění 
svoji vizuální podobu. Jejich obaly 
dostávají novou jednotnou grafiku 

s  moderním jednoduchým 
d e s i g n e m . 

Cílem této nové koncepce je vytvoření 
jednotné image značky. Zároveň ale 
bude jednodušší rozlišovat jednotlivé 
kategorie produktů. Ty  vlajkové jako 
keramické brzdové destičky ATE 
Ceramic nebo drážkované kotouče 
ATE PowerDisc navíc díky ilustraci 

produktu získají atraktivní výrazný 
vzhled.

Změny začaly uvedením nové brzdové 
kapaliny SUPER DOT 5.1 na jaře loňského 
roku, kdy se změnil také design plechovek. 
Právě to byl začátek významného projektu 
optimalizace a  standardizace obalů ATE, 
který pokračoval novými obaly brzdových 
třmenů. A  od  letošního roku se  na  trhu 
objevují také první brzdové kotouče 
a  destičky v  novém balení. Výměna 
je  ale postupná, takže po  určitou dobu 
budou na  trhu současně staré i  nové 
obaly. Změna se  ale týká pouze obalů. 
Uvnitř krabiček nadále zůstávají prémiové 
produkty s  ověřenou vysokou kvalitou, 
na  kterou spoléhají mechanici i  motoristé 
po celém světě.

Nové halogeny NIGHT BREAKER® 
Nové halogenové žárovky OSRAM 
Night Breaker 200 jsou další produktem 
této oblíbené řady výkonných 
autožárovek, které jsou orientovány 
především na  vysoký světelný výkon. 
Novinka poskytuje až  o  200% více 
jasu a je tak nejjasnější autožárovkou 
OSRAM na trhu.

NIGHT BREAKER 200 vyniká novým 
zrcadlovým chromovaným vrchlíkem 
s  moderním vzhledem a  špičkovým 
výkonem v  každé situaci. Díky až  o  20% 
bělejšímu světlu a dalekosáhlému paprsku 
poskytuje perfektní výhled na  silnici 
až na vzdálenost 150 metrů, takže umožní 
reagovat dříve na  značky nebo případné 

překážky. Navíc kombinuje vysoce 
intenzivní výstup s nízkým oslněním, takže 
je přívětivá k ostatním účastníkům silničního 
provozu.
Nové ´dvoustovky´, které rozšiřují řadu 
Night Breaker s  produkty Laser a  Silver, 
jsou dostupné ve  verzích H4 a  H7 
a  dodávají se  balené po  jednom kuse 
v  klasických papírových krabičkách nebo 
v  tzv. DuoBoxech se  dvěma kusy pro 
výměnu na obou stranách vozu.

Inovovaný portál REPXPERT
Společnost SCHAEFFLER představila 
další, už  třetí generaci portálu pro 
autoservisy REPXPERT. Je jednodušší, 
přináší více obsahu a  cesta 
k  informacím je  rychlejší než kdykoli 
předtím! 

S novou verzí 3.0 mohou mít mechanici vše 
na jednom místě. Po přihlášení získají přímý 
přístup ke  všem důležitým informacím, 
které mohou potřebovat: vylepšený 
katalog náhradních dílů, snadněji dostupné 

údaje o  opravách, nabídku školení! 
V  sekci „Technické informace“ je  nově 
zpřístupněno vše, co  technici společnosti 
mají k dispozici – montážní videa, příručky 
krok za krokem, tipy pro autoservisy nebo 
příklady typických chyb při montáži. Díky 
vylepšenému uživatelskému rozhraní 
a globálnímu vyhledávání je veškerý obsah 
rychle a snadno dostupný.

Třeba v  hlavní nabídce (úplně vlevo) 
lze snadno začít vyhledávání pomocí 

typických identifikačních klíčů nebo hledat 
podle čísla VIN, značky a  modelu. Hned 
vedle se  pak zobrazuje historie vašeho 
vyhledávání vozidel a  produktů a  vpravo 
je  vidět aktuální počet bonusových bodů. 
Prostě práce s portálem by měla být ještě 
jednodušší.
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Vylepšené pumpy Bugatti 
Novou zesílenou 
konstrukci pro větší 
stabilitu a  prodlouženou 
životnost dostala během 
letošního roku vodní 
pumpa Bugatti pro řadu 
modelů značek BMW, Mini, 
Citroën či  Peugeot. Nové 
vodní čerpadlo PA10289 
pro benzínové motory 1.6 
uvedených automobilek 
se  od  původního čerpadla 
PA10088 liší především 
výrazně větším počtem 
žeber, které činí tělo 
pumpy mnohem stabilnější 
a  odolnější. Svým 
provedením tak převyšuje 
originální vybavení. 

Konstrukční inovací prošly 
v  letošním roce také některé 
pumpy pro vozy koncernu 
VW. Ty  dostaly větší, a  tedy 
výkonnější oběžné kolo, 
aby bylo ještě lépe zajištěno 
správné tepelné řízení motoru. 
Přitom se  změnila nejen 
geometrie a  šířka lopatek, 
ale nové oběžné kolo navíc 
více přiléhá k  tělesu pumpy. 
Tato změna se  týká čerpadel 
dodávaných samostatně i verzí 
s  integrovaným elektronickým 
příslušenstvím (s  termostatem 
a senzorem teploty).

To  je  jen pár z  mnoha 
inovací, kterou firma Bugatti 
Autoricambi SpA průběžně 
doplňuje sortiment s  více než 
osmi stovkami typů vodních 
pump na  osobní automobily 
a lehké průmyslové stroje. 

Pumpy pro legendární 
vozy
Kromě toho do  výrobního 
programu Bugatti patří 
i  stále žádanější pumpy 
na  youngtimery, Čtyři desítky 
položek řady Bugatti Classic 
zahrnují vodní čerpadla 
na  takové automobilové 
legendy jako Alfa Romeo Giulia, 
Audi 80/100, Citroën DS, 
Mercedes serie 114/116 nebo 
VW  Passat/Scirocco a  řadu 
dalších modelů ze  šedesátých 
a  sedmdesátých let minulého 
století. Produkty této řady 
přitom vychází ze  zkušeností 
tehdejšího OE  dodavatele. 
Navíc Bugatti Classic nabízí 
také službu restylingu, tedy 
profesionální obnovu vodních 
čerpadel pro všechny druhy 
historických vozidel. Stačí 
původní čerpadlo demontovat 
a  spolu se  speciální 
průvodkou poslat do  firmy 
Bugatti, kde tým odborníků 
ze  specializovaného oddělení 
díl regeneruje, případně věrně 
přestaví tak, aby se  historické 
vodní čerpadlo ještě vylepšilo. 
Průvodku i  další podrobnosti 
najdete na webu výrobce.

Řízení a odpružení 
FEBI: „Provedeme vás 
životem“
Nová kampaň společnosti Febi Bilstein propagující její 
silnou řadu komponentů řízení a odpružení, používá 
slogan „Steering You Through Life“ (volně přeloženo: 
Provedeme vás životem), který ukazuje na  hlavní 
podstatu a účel nabízených produktů. Život je cesta 
s  náročnými zatáčkami a  slepými uličkami a  díly 
řízení a odpružení Febi nabízí spolehlivé partnerství, 
které pomůže zůstat v bezpečí a pohodlí na jakékoli 
cestě. Od  společnosti Febi Bilstein dostávají řidiči 
pouze tu nejlepší kvalitu řízení a zavěšení.

Rozsáhlý sortiment více než 10.000 položek těchto dílů 
pokrývá všechny oblíbené evropské i  asijské modely 
vozidel. Společnost navíc využívá systém „Fast to Market“, 
který neustálý výzkum a vývoj dílů na nové vozy umožňuje 
i co nejrychlejší uvedení nových položek na trh.
Febi nabízí jeden z nejširších sortimentů dílů řízení a zavěšení, 
kterým je  věnována zvláštní péče při navrhování, výrobě 
i montáži. To platí u všech výrobků značky, ať už se jedná 
o  stabilizační a  spojovací tyče nebo řídicí ramena. Jsou 
navrženy, specifikovány a  vyrobeny jako přímá náhrada 
originálního vybavení, což zaručuje vysokou úroveň kvality 
a  spolehlivosti podtrženou mimo jiné i  tříletou zárukou 
výrobce. Výrobní kompetence a  dlouholeté know-how 
Febi využívá i ve vlastním výrobním závodě Bilstein Group 
Engineering pro výrobu vybraných dílů řízení a  zavěšení. 
Kromě toho značka nabízí mechanikům inovativní řešení, 
jak ušetřit čas i peníze díky více než 2.750 sadám řízení 
a zavěšení ProKit, které obsahují všechny potřebné díly pro 
rychlou a efektivní opravu.  

ŘEŠENÍ

 
MADE IN GERMANY

www.febi.com

Provedeme
vás životem
s díly rízení a zavešení Febi!

Naskenujte QR kód
a sledujte film febi „Steering
You Through Life“
nebo navštivte stránku
https://steering.febi.com
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Nový dynamický vzor je tvořen různě velkými 
logy poskládanými do  příčných pruhů 
po celém obalu. Jednotlivé pásy jsou odděleny 
webovou adresou valeoservice.com, která 
má rovněž nové grafické provedení. Jediné. 

Co  zůstalo, je  tradiční jasně zelená barva.  
I  když některé produkty zůstanou zabalené 
v  klasickém hnědém karton, ovšem rovněž 
s  novým tiskovým vzorem – pásy s  bílými 
logy a  adresou webu. Nový design balení 
je  specifickou kombinací jednoduchosti 
a modernosti, což vyjadřuje dynamiku změn 
probíhajících na automobilovém trhu. Obsah 
balení se ale nemění a stále v něm najdete 
výrobky nejvyšší kvality.

Změna obalů je dalším krokem k  ještě lepší 
ochraně zákazníků před případnými padělky. 
Zároveň je  třeba zdůraznit, že  ke  změně 
designu došlo pouze u  výrobků určených 
servisy. Produkty zaměřené na  koncové 
zákazníky (stěrače, filtry a  autodoplňky…) 
budou nadále v původních obalech. 

Nové obaly budou zaváděny postupně, 
přičemž plnohodnotné produkty ve starších 
obalech ze  skladů nebudou stahovány. 
Je  tedy možné, že  po  určitou dobu budou 
díly VALEO dodávány do  servisů nebo 
obchodů v novém i starém obalu.

KALEIDOSKOP

Pořadatel akce Swiss Automotive Group CZ s.r.o, IČO: 44846967 si vyhrazuje právo akci kdykoli a okamžitou účinností bez 
náhrady zrušit a to i bez udání důvodu. V odůvodněném případě může pořadatel akce nahradit uvedenou odměnu jinou, 
obdobné hodnoty. Odměna nemůže být vyplacena v hotovosti. Za akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele či společnosti 
stejného koncernu a jejich příbuzní. 
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GRIL WEBER ZA SPRÁVNOU ODPOVĚĎ!
Staňte se fanouškem naší facebookové stránky + správně odpovězte na naši otázku a můžete získat 
skvělý gril WEBER ONE TOUCH PREMIUM 47! Navíc tak budete vždy včas informováni o zajímavých 
novinkách, slevách a aktuálních akcích.

OTÁZKA:
V kolika evropských zemích působí Swiss Automotive Group 
od roku 2020? 

Odpověď spolu s vaším zákaznickým číslem, jménem a odkazem na váš FB profil odešlete emailem 
na magazin@sag.cz do 31.12.2021 s předmětem zprávy ODMĚNA. A protože jsme na prahu roku 
2022, ze správných odpovědí (a zároveň FB fanoušků) vybereme v lednu 22. v pořadí a její pisatel 
od nás získá tento skvělý gril renomované značky. 

Nový design obalů VALEO
VALEO změnilo design obalů u  svých produktů pro profesionální montáž. Novým 
grafickým designem nazvaným „Green Waves” (Zelené vlny) chce zdůraznit pozici 
inovativního dodavatele, který určuje trendy. 

Sociální sítě 
SAG CZ
Spolu se  startem nového 
brandu Swiss Automotive Group 
CZ  startují také naše sociální 
sítě. Najdete nás na Facebooku, 
Instagramu, Twitteru, LinkedInu 
i  YouTube. Na  všech kanálech 
tak vždy naleznete nejnovější 
informace z  našeho světa 
autodílů, horké novinky, akční 
nabídky, atd. Velkou pozornost 
budeme věnovat především 
našemu video obsahu, o kterém 
se už brzy dozvíte více. 

Z vás, kteří už nyní navštívíte 
naše sociální sítě a  stanete 
se našimi fanoušky vybereme 
20 jmen, které odměníme 
hezkým dárkem! 

https://www.instagram.com/swissautomotivegroupcz
https://twitter.com/swissautomotive
https://www.youtube.com/channel/UCzXzEhs2bq0gZ1weAeuX6UA
https://www.linkedin.com/company/swissautomotivegroupcz
https://www.facebook.com/swissautomotivegroupcz
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Nové baterie CARFIT Truck Power
Autobaterie CARFIT jsou 
zpět a to ve velkém stylu. Po  
ročním výpadku, kdy tuto 
oblíbenou a  osvědčenou 
značku dočasně nahradily 
baterie Caryon a  Carrex, 
se CarFit vrací s inovovaným 
modrým logem a především 
s  velkými rozměry a  obří 
silou pro nákladní vozy. 
Představuje se  nová řada 
CarFit TRUCK POWER.

Inovovanářada nákladních 
baterií CarFIT zahrnuje čtyři  
12 V  typy s kapacitou od 120 
do 225 Ah, které jsou vhodné 

pro všechny typy nákladních 
vozů. Využívají klasickou 
technologii Ca-Ca  s  kyselým 
elektrolytem, jehož hladinu 
je  třeba během provozu 
kontrolovat a  případně 
doplňovat. Baterie se dodávají 
dolité i  přednabité a  vedle 
dostatečné zásoby energie 
nabízí i  tradiční masivní 
konstrukci a odolnost. 

Nové baterie CARFIT jsou 
k  dispozici v  celé distribuční 
síti SAG CZ  a  v  katalogu 
CONNECT.

Spolupráce SCHAEFFLER a BILSTEIN v rámci servisního 
portálu REPXPERT 
Schaeffler‘s Automotive Aftermarket a německý výrobce tlumičů Bilstein rozšířili svoji spolupráci v oblasti technického 
školení založeného v  roce 2019. Od  letošního roku tak mohou registrovaní uživatelé servisního e-portálu REPXPERT 
společnosti Schaeffler využívat také kompletní technická data tlumičů a  pružin BILSTEIN. V  databázi zprostředkované 
uznávanou společností TecAlliance najdou např. podrobné informace o  produktech, instalační videa, praktické tipy 
a montážní pokyny pro konkrétní vozidlo na všechny produkty BILSTEIN zahrnuté do katalogu dílů TecDoc. 

„Autoservisy oceňují 
množství informací 
na  našem portálu 
REPXPERT, ale při své práci 
samozřejmě potřebují také 
spoustu informací a znalostí 
nad rámec produktové 
řady Schaeffler. Spoluprací 
s  firmou Bilstein tuto 
poptávku alespoň z  části 
pokrýváme. A mechanici tak 
dostanou přesně to, co pro 

svou práci potřebují: ještě 
více technických znalostí 
a  podpory pro každodenní 
práci. A  to  je  přesně to, 
co  REPXPERT znamená,“ 
vysvětlil šéf portálu Sven Olev 
Mueller s tím, že půlroční pilotní 
fáze byla naplánována pro 
Německo, Polsko a  Velkou 
Británii přes tamní informační 
zpravodaje REPXPERT. 
„A  pokud mechanici tento 

pilotní projekt přijmou 
stejně dobře jako naše 
společné školení, rozšíříme 
spolupráci s dalšími firmami 
a přidáme další země,“ dodal 
Mueller.

Holistický přístup 
k opravám podvozků 
dnes i v budoucnu 

U  autoservisů hraje technické 
školení zásadní roli při zvládnutí 
výzev jako je  digitalizace, 
stále složitější technologie 
ve vozidlech a vysoce efektivní 
procesy oprav. Spolupráce 
mezi dvěma specialisty 
na  podvozky inteligentním 
způsobem kombinuje 
profesionální technickou 
podporu, takže mechanici 
v  evropských autoservisech 
mohou nabízet skutečné 
odborné služby. Spojení 
odborných znalostí společnosti 
Schaeffler v systému podvozku 
a uznávaného výrobce tlumičů 
a  pružin vytváří vynikající 
základ pro vysoce kvalitní 
obsah servisního portálu a  jím 
pořádaných on-line školení, 
které těží zejména z odborných 
znalostí dvou velkých hráčů 
v  tomto odvětví. Společný 
technologický kontext totiž 
značně usnadňuje popis 
jednotlivých pracovních kroků 
a  vzájemných vztahů mezi 
komponenty.

 V servisním portálu REPXPERT jsou nově integrovány také odborné znalosti výrobce  
 tlumičů a odpružení BILSTEIN. Foto: Schaeffler 
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„Rozhodli jsme se  změnit název, 
abychom vytvořili větší odstup mezi 
jednotlivými obchodními značkami 
a  názvem společnosti. Pod názvem 
European Aerosols chceme posílit 
svou pozici na  trhu a  vyrábět 
odpovědným a udržitelným způsobem 
ještě více sprejů,“ říká Marck Hiemstra, 
CEO European Aerosols BV s tím, že nyní 
nastal čas, aby skupina osamostatnila 
názvy MOTIP a  DUPLI-COLOR a  mohla 
je  lépe rozvíjet jako jednotlivé produktové 
značky a silněji je propagovat na trhu.

Nové logo společnosti je  poměrně 
jednoduché, když využívá moderní grafiku 
vycházející z  malých písmen e-a, tedy 
European Aerosols. Pokud se  ale logo 
otočí o  čtvrt otáčky, zviditelní se  obrysy 
spreje. Jednotlivé obchodní značky 
společnosti - Motip, Dupli-Color, Presto, 
PlastiKote, ColorMatic a  ColorMark - 
zůstávají zachovány ve  svých tradičním 
podobách. Každá značka má  svůj vlastní 
výrobní program a  jedinečné produkty. 
Kromě vlastních značek přitom European 
Aerosols vyrábí také pro soukromé značky.

V  sortimentu SAG CZ  přitom najdete 
zejména technické spreje a  automobilové 
barvy značky MOTIP, produktovou řadu 
PRESTO pro opravy a čištění automobilů, 
ochranu karoserie a  také komplexní 
lakovací systém ColorMatic Professional.

Stručná historie
Skupina MOTIP DUPLI vznikla v  roce 
1998 spojením nizozemské společnost 
MoTip BV se švýcarským výrobcem barev 
Vogelsang AG. Dnes tato společnost s více 
než 1000 zaměstnanci působí po  celé 
Evropě a vyrábí více než 150 milionů sprejů 
ročně.

Obě společnosti přitom byly založeny 
dlouho před touto fúzí, když na  začátku 
byly malé nápady. V  roce 1946 byla 
ve  Schwerzenbachu ve  Švýcarsku 
založena Kurt Vogelsang AG. Z  původní 
distribuce stavebních ochranných barev, 
malířských válečků a  konvertorů rzi 
se časem přeorientovala na výrobce barev 
pro opravy autolaků a  v  polovině 50. 
let začala v  německém Haßmersheimu 

vyrábět první opravné tužky a  později 
i  spreje. V  roce 1986 firma představila 
DUPLI-COLOR AQUA, tedy první sprej 
na vodní bázi na světě a její růst se výrazně 
zrychlil.

Mezitím vznikla také společnost MoTip. 
Její zakladatel Wout Post začal na  konci 
60. let z kůlny svého otce ve Valkenburgu 
na jihu nizozemské provincie Zuid-Holland 
prodávat opravné barvy. Po letech se vrhl 
do  experimentů s  pigmenty a  vytváření 
vlastní barevných odstínů, takže kolem 
roku 1980 přešla společnost na  vývoj 
barev ve spreji.

Známý různých výrobce technických i  barevných sprejů, společnost MOTIP DUPLI GROUP se  sídlem v  nizozemském 
Wolvega se v listopadu 2021 přejmenovala na European Aerosols. Její obchodní značky ale zůstávají. Nový název společnosti 
byl zvolen s cílem podpořit růst na evropském trhu.

European Aerosols:
nové jméno výrobce sprejů

KALEIDOSKOP
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Nová značka 
na osvědčených základech
K  formálnímu spojení obou firem 
a  vzniku sloučené společnosti Swiss 
Automotive Group CZ  s.r.o. (SAG 
CZ) došlo už  1. ledna 2021. Přitom ale 
ještě zůstaly zachovány obě používané 
obchodní značky a  finální změna image 
byla naplánována až  na  konec letošního 
roku. Hlavním cílem sloučení přitom bylo 
najít a využít vzájemné synergie k posílení 
růstu a  rozvoje sloučené společnosti. 
I  pod novým názvem chce společnost 
být spolehlivým a  férovým dodavatelem 
autodílů i  dalšího příslušenství pro opravy 
automobilů, navíc s  výrazně rozšířeným 
a konsolidovaným sortimentem.

Sloučení s  sebou samozřejmě přináší 
spoustu novinek pro všechny – pracovníky 
i zákazníky. Tím spíše, že je spojená nejen 
s  nevyhnutelnou změnou skladování, 
logistiky i zavedených obchodních praktik, 
ale navíc i s přechodem na modernější ERP 
systém. Vše je samozřejmě plánováno tak, 
aby dopad na  zákazníka byl co  nejmenší 
a  změny přinesly výrazná zlepšení. 
K  pozitivním novinkám bude zcela jistě 
patřit širší sortiment dílů dodávaných 
ze  dvou distribučních skladů v  Hostivici 
a  ve  Kdyni s  podporou sloučené sítě 
prodejních poboček.   

Přestože značka STAHLGRUBER z české 
mapy zmizí, na její zboží mohou mechanici 
spoléhat i  nadále. Dodavatelské vazby 
a  postupy plynoucí z  dlouholetého 
obchodu se  STAHLGRUBER DE  totiž 
zůstanou zachovány. To  platí jak pro 
způsob a  termíny dodání, tak pro ceny, 
dostupnost i šíři sortimentu z  logistického 
centra v bavorském Sulzbach-Rosenbergu. 
Nové procesy navíc významně urychlí 
a  zjednoduší manipulaci a  distribuci 
expresně objednávaného zboží.

Nový moderní e-shop
Velmi výraznou novinkou související 
s  přerodem bývalých sesterských 
společností na SAG CZ je nový vyhledávací 
a  objednávací e-shop. Jmenuje 

se CONNECT a  je společný pro všechny 
firmy začleněné do  skupiny SAG napříč 
celou Evropou. 

CONNECT se  v  mnohém odlišuje 
od většiny ostatních e-shopů na trhu, takže 
činí společnost SAG výjimečnou. Zároveň 
ale přináší i spoustu výhod. Tou asi největší 
je  nové zobrazování dostupnosti zboží, 
které už  není určováno podle lokace, ale 
podle předpokládané doby dodání zboží 
přímo k zákazníkovi. Mechanik se tedy při 
objednávání nemusí zatěžovat tím, kde 
je  zboží skladem a  může se  rozhodovat 
podle toho, jak mu vyhovuje termín dodání. 
A  to  je  určitě velkým přínosem. Stejně 
jako vylepšené fulltextové vyhledávání 
(zadáním klíčového slova), integrovaná 
technická data HAYNES PRO nebo dvě 
úrovně vyhledávání dle VIN (Standard 
nebo placené Premium s  grafickým 
vyhledáváním).

Sloučení do jedné firmy a jednoho e-shopu 
přináší i  další výhody včetně zvýšené 
disponibility dílů vyplývající z  efektivního 
propojení lokálních skladů. Zákazníci 
jistě brzy ocení i snazší a  rychlejší vracení 
nepotřebných položek či  nový centrální 
způsob vyřizování reklamací. Proces 
objednávky v CONNECTu se pro zákazníka 
v zásadě nemění.

I když žádný přechod nebývá jednoduchý, 
uživatelé si na nový intuitivní katalog určitě 
rychle zvyknou. Ještě před jeho ostrým 
spuštěním si  jej přitom všichni zákazníci 
nohou vyzkoušet v  testovací verzi. 
Zároveň mohou požádat o  pomoc svého 
obchodního zástupce, který jim ochotně 
poradí, případně zprostředkuje odpověď 
na složitější dotaz. 

https://shop.sag.cz

To, co dlouhá léta fungovalo vedle sebe, se teď spojuje. Dříve konkurenční (i když spolupracující) a později sesterské firmy 
APM Automotive a STAHLGRUBER CZ se tak s koncem roku 2021 přetransformují pouze do jedné společnosti s jediným 
používaným obchodním názvem SAG. 

Seznamte se:  
Swiss Automotive Group CZ

SWISS AUTOMOTIVE GROUP
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ROZHOVOR

Za bezmála čtvrtstoletí v autobranži, většinou 
na pozici šéfa obchodu, nasbíral spoustu 
zkušeností a má tak jasně vytříbený názor nejen 
na moderní automobily a problematiku jejich 
oprav, ale především právě na obchod s náhradními 
díly jako takový. V roce 1997 založil vlastní 
firmu, kterou později spojil s jedním z tehdejších 
nejvýznamnějších distributorů autodílů na českém 
trhu. Nyní z pozice jednoho ze tří jednatelů 
společnosti SAG CZ může Ing. Viktor Trdlica dobře 
vysvětlit, co její zákazníky v nejbližší budoucnosti 
čeká…  

Viktor Trdlica: 
dejte novému katalogu šanci

Konec roku 2021 bude pro společnost 
v mnoha směrech zlomový. Jaké 
novinky tedy přinese?

„Změn, tedy těch viditelných, bude 
na přelomu roku více. Jednu zásadní jsme 
už  realizovali. Od  1. ledna 2021 došlo 
k faktickému právnímu sloučení firem APM 
Automotive a STAHLGRUBER CZ i změně 
názvu firmy na  Swiss Automotive Group 
CZ  s.r.o.. Nadále jsme však používali 
původní značky, což se ale s koncem roku 
změní. Potom už  budeme prezentovat 
jedinou značku a  to SAG. Spojením dvou 
tradičních firem tak vzniká nový, silný celek 
s  rozsáhlou pobočkovou sítí a  pevnou 
pozicí na trhu.“

Co je podle vás aktuálně 
to nejdůležitější?

„Z hlediska firmy je to implementace nového 
firemního ERP systému, což je  vlastně 
srdce celé firmy. Pro naše zákazníky je ale 
nejdůležitější, že současně uvedeme zcela 
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nový online katalog CONNECT. Právě s tím 
totiž denně pracují a  je  pro ně  hlavním 
pojítkem s  námi jako dodavatelem. Jde 
o velmi zásadní změnu, protože CONNECT 
svým pojetím vybočuje ze  standardu 
na  českém trhu. Věříme, že  si  zákazníci 
katalog brzy oblíbí a naplno využijí výhod, 
které skýtá. 

Stávající katalogy už  nebudou 
od  nového roku dostupné a  nadále 
budeme se  zákazníky ve  spojení právě 
prostřednictvím katalogu CONNECT. 
Stejné řešení využívají další společnosti 
ze skupiny SAG ve Švýcarsku a Rakousku.“ 

Pro mechaniky tedy bude CONNECT 
velkým posunem dopředu?

„Ano, to bychom si přáli. Ale samozřejmě 
chápeme, že náš zákazník je zvyklý na určité 
standardy. Je  nám jasné, že  nemůžeme 
aplikovat stejné řešení v  různých zemích, 
kde mají zákazníci rozdílné požadavky. 
Našim úkolem je  „vyladit“ CONNECT 
pro český trh a  přinést něco navíc. 
Součástí katalogu je  grafické vyhledávání 
dílů, integrovaný modul technických 
dat HaynesPro a  unikátní kombinace 

vyhledávání podle VIN STANDARD a  VIN 
PREMIUM.“ 

V novém katalogu tedy vidíte i velký 
potenciál do budoucna?

„Ano, vidím. Už  dnes má  řadu funkcí, 
které stávající katalogy neměly. Možná 
jsou to  drobnosti, ale právě na  těch 
se  dá  do  budoucna stavět. Naprosto 
chápeme postoj zákazníků, kteří 10 let 
používají stejný katalog bez zásadní 
změny a  toho se nechtějí vzdát. Ale jsem 
si  jistý, že  nabízíme dobré řešení jak pro 
naše zákazníky, tak pro nás. V  každém 
případě budeme nadále pokračovat v další 
vývoji katalogu a  jsme rádi za  každou 
konstruktivní zpětnou vazbu.“

Co je tedy podle vás hlavním 
poselstvím pro zákazníky?

„Dejte CONNECTu šanci a  on  vás 
určitě přesvědčí. Naší velkou výhodou 
je, že  katalog spravujeme sami v  rámci 
skupiny SAG. Stavíme na datech TecDoc, 
která doplňujeme integrací vlastního 
řešení. Jsme tak schopni poměrně rychle 
směřovat vývoj tím směrem, který nám 
ukáže trh.“ 

Přechod na nový katalog je ale 
poněkud rychlý…

„Ano, je to velká výzva, a to především pro 
zákazníky APM.  

Zákazníkům STAHLGRUBER nabízíme 
přechod do  CONNECTu již od  konce 
září a  tím současně testujeme odolnost 
katalogu při maximálním zatížení. 
Zároveň sbíráme všechny poznatky, které 
pravidelným používáním katalogu můžeme 
shromáždit a využít pro jeho další vylepšení. 

Zákazníci APM si  budou moci během 
prosince nový katalog vyzkoušet v testovací 
verzi bez možnosti skutečného objednání 
dílů. Považujeme to za důležité právě pro 
to, aby se seznámili s tím, co je od nového 
roku čeká. Odkaz do katalogu i přihlašovací 
údaje zůstanou beze změny. Navíc bude 
mít většina zákazníků po omezenou dobu 
možnost volby mezi novým a  původním 
vyhledávacím stromem...“ 

Vy osobně už jste CONNECT také 
vyzkoušel?

„Samozřejmě, pracuji s  ním prakticky 
denně. A  za  sebe mohu říci, že  přechod 

ROZHOVOR
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40  
prodejních  
poboček 
v České republice

není tak složitý, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Tým CONNECT udělal 
za  poslední období velký kus práce 
a podle mě se nemusí žádný ze zákazníků 
přechodu obávat.“ 

Máte pro zákazníky připravenou také 
nějakou pobídku?

„Ano a nejen jednu. Vyhledávání podle VIN 
už je dnes víceméně standardem, my jsme 
ho  však rozšířili o  jednu možnost navíc. 
Jde o modul PREMIUM s uživatelsky velmi 
přívětivým grafickým vyhledáváním, kde 
je  běžně hledání podle VIN zpoplatněno. 
Pro první období ale naši zákazníci 
budou mít v tomto ohledu několik hledání 
zcela zdarma, případně si  mohou zajistit 
navrácení „kreditu“ vytvořením objednávky 
na dané vozidlo v předem dané výši.  

Velkým bonusem bude také zpřístupnění 
technických dat HaynesPro pro většinu 
aktivních zákazníků zcela zdarma 
a to až na období tří měsíců.“ 

Pojďme se vrátit trochu do minulosti. 
Můžete shrnout, co sloučení a změně 
názvu na SAG předcházelo?

„Shodou okolností došlo k situaci, kdy pro 
obě společnosti sdružené v CZ Aftermarket 
Holding GMBH bylo nutné hledat nového 
majitele. Jsme velmi hrdí, že  jsme již dva 
roky součástí skupiny Swiss Automotive 
Group.“

Díky tomu se tedy na českém trhu 
objevuje nová značka SAG…

„Ano, převzali jsme název Swiss Automotive 
Group a spolu s ním i značku SAG, kterou 
začneme používat od začátku roku 2022. 

My jsme první člen skupiny, který používá 
Swiss Automotive Group nebo SAG jako 
název společnosti a od příštího roku i jako 
obchodní značku.“

Takže kromě katalogu a interního 
systému bude mít firma s příchodem 
roku 2022 i novou vizuální identitu?

„Ano, bude to  velká a  hlavně viditelná 
změna. Nová loga tak už  od  podzimu 
postupně nahrazují původní názvy 
APM a  STAHLGRUBER na  autech 
i  na  pobočkách. Teď přichází na  řadu 
oblečení našich pracovníků, webové 
stránky a firemní profily na sociálních sítích 
a  v  lednu je  doplní také všechny naše 
dokumenty.“

Velké veřejné představení nového 
brandu tedy nebude?

„Na  přelomu roku se  chceme soustředit 
především na  to, abychom úspěšně 
zvládli přechod na  nový systém. Rádi 
bychom zákazníkům představili nejen 
novou značku, ale především záběr celé 
naší skupiny na výstavě SAG EXPO2022. 
Tu  bychom rádi uspořádali stejně jako 
v  předchozích letech společně se  všemi 
významnými dodavateli a partnery.“

Bude změna systému znamenat také 
nějaké změny v logistice?

„Základní schéma měnit nebudeme, 
ale díky správnému nastavení budeme 
schopni nabídnout zákazníkovi mnohem 
lepší disponibilitu.“

S novým majitelem přišla i nová 
privátní značka QWP...

„Ano, představena byla už  více než před 
rokem a je pro nás velmi důležitá. V našem 
sortimentu jsme podobnou alternativu 
k  prémiovým značkám hledali. Značka 
QWP perfektně zapadla do  naší nabídky 
a za poměrně krátkou dobu se stala velmi 
oblíbenou u většiny zákazníků.“

Prozradíte ještě nějaké další 
připravované novinky?

„Například rozšiřujeme sortiment o díly pro 
motocykly. Součástí nového katalogu tak 
bude i sekce Motodíly. Své místo v nabídce 
budou mít i nadále také OE díly.“

A závěrem?

„Myslím, že  jsme vnímáni jako stabilní 
a  silný dodavatel, který nabízí kvalitní 
portfolio, nadstandardní služby 
a  přijatelné ceny. Nadále máme ambice 
být našim zákazníkům oporou při řešení 
běžných i  těch složitějších problémů. 
Věřím, že  v  době pandemie, nástupu 
elektromobility a mnoha dalších výrazných 
změn zůstane nezávislé autoopravárenství 
velmi zajímavým oborem podnikání pro 
mnoho dalších let...“

Jsme velmi  
hrdí, že jsme  
již dva roky  
součástí  
skupiny SWISS 
AUTOMOTIVE 
GROUP.
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PRIVÁTNÍ ZNAČKA

Na českém trhu měla premiéru v září 2020, 
kdy bylo představeno prvních čtyři a  půl 
tisíce položek z pěti produktových skupin 
(díly pohonu kol / díly řízení a podvozku / 
ložiska kol / tlumiče pérování / brzdové díly). 
Následovaly plynové vzpěry, horní uložení 
tlumičů pérování a  napínací kladky pro 
klínové řemeny. Zatím poslední exkluzivní 
novinkou QWP jsou spojky a  spojkové 
sady, a  to  včetně některých oblíbených 
sad s dvouhmotovým setrvačníkem. 

Celkovou nabídku značky QWP 
v  současné době tvoří 21 produktových 
skupin od baterií až po díly karoserie, takže 
nabídka společnosti SAG CZ  se  bude 
nadále rozšiřovat. Díky stále se rozvíjejícímu 
portfoliu je  QWP tím správným řešením 
v současnosti i do budoucna.

Na  nezávislý trh náhradních dílů pro 
automobily byla značka QWP uvedena 
už v  roce 2006 s cílem nabídnout kvalitní 
náhradní díly za  rozumnou cenu. Velký 
rozmach pak zaznamenala po  roce 
2012, kdy byla rozšířena nabídka 
a  poprvé inovováno logo i  grafika obalů. 
Aktuální černo-červený design je  z  roku 
2017 a  najdete jej na  obalech zboží 
i  na  veškerém marketingovém materiálu.
Všechny produkty QWP jsou vyráběny 
v souladu s normami ISO/TS 16949:2009, 
což je  celosvětový standard vydaný 
mezinárodní skupinou pro automobilový 
průmysl (IATF) sdružující přední světové 
výrobce a  komerční organizace. 
Tím jsou jasně a  přesně definovány 
všechny požadavky kladené na  systém 
managementu kvality (QMS) týkající 

se návrhu, zpracování, výroby a v případě 
potřeby i  instalace a  servisu všech 
výrobků, souvisejících s  automobilovým 
průmyslem. Některé položky se  vyrábějí 
v  Asii dle výrobních a  technických norem 
OE  specifikací, značná část produkce 
ale pochází z  Evropy, a  to  včetně České 
republiky. 

Zákazníci značky QWP tak mohou využívat 
nejen konkurenceschopné ceny, ale také 
výhodné záruční podmínky s velmi malým 
procentem reklamací (např. brzdy 0,02 %) 
i  kvalitu obvyklou pro prémiové výrobky. 
Příznivá cena a vysoká kvalita přitom zvyšují 
jak spokojenost zákazníků, tak bezpečnost 
silničního provozu.

Už 15 let mohou automechanici z velké části Evropy využívat férové ceny náhradních dílů s naší privátní značkou QWP, 
která se těší velké oblibě ve všech zemích, kde má skupina SAG své aktivity.

QWP: mobilita za férovou cenu

Qualitäts Werkstatt Produkte (QWP) je privátní obchodní značkou skupiny SAG, která nabízí širokou škálu automobilových komponentů 
a systémů pro běžný evropský vozový park novějších generací automobilů. Produkty značky splňují všechny potřebné evropské normy 
pro nezávislý trh s náhradními díly a jsou určeny pro všechny servisy, které se svou nabídkou chtějí odlišit od konkurence.

Veškeré díly značky QWP jsou k dispozici v distribuční síti SAG CZ a v katalogu CONNECT. 
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Partneři s tradicí
Historie Derendinger AG  sahá do  roku 1930, kdy Jean-Jacques 
Derendinger vsadil na  potenciál trhu s  náhradními díly pro stále 
se zvětšující počet automobilů. V Zürichu otevřel obchodní společnost 
„Brems und Kupplungsmaterialien“ nabízející nejprve jen brzdové 
a  spojkové díly. Až  v  50.a  60. letech se  pak sortiment firmy, která  
s úspěchem překonala i válečnou krizi, začal rozšiřovat na prakticky 
veškeré náhradní díly a  zároveň začaly vznikat i  filiálky pro celém 
Švýcarsku. 

Právě v  té  době se  začala psát také historie druhé zakládající 
společnosti, Métraux Services SA. V roce 1967 totiž Michel Métraux 
v  Lausanne otevřel benzínovou stanici s  20 čerpadly a  obchodem  
s autopříslušenstvím. K tomu brzy přibyly i díly pro základní údržbu  
a servis jako např. klínové řemeny nebo stěrače pod značkou Autotyp. 
A když Métraux v roce 1971 převzal od svého tchána vedení společnosti 
Huiles Minérales SA, začala doba rozšiřování a  několika dalších 
akvizic. Významným milníkem pak bylo i představení vlastní franšízy  
AD-Garage zastřešující síť nezávislých autoservisů. 

Ve spojení je síla
Swiss Automotive Group AG (SAG) byla 
založena v polovině roku 2009 sloučením 
dvou švýcarských rodinných firem 
úspěšně podnikajících v  automobilovém 
opravárenství. 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 zachovány. 
To  ostatně platilo i  při mnoha dalších 
akvizicích, díky kterým dnes SAG sdružuje 
více než dvě desítky dceřiných obchodních 
firem v  Belgii, Česku, Itálii, Maďarsku, 
Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, 
Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Srbsku 
a samozřejmě také ve Švýcarsku.  

Po  úspěšně zvládnutém spojení dvou 
nezávislých firem a  etablování značky 
SAG na  trhu přišla její expanze. V  roce 
2012 tak skupina převzala obchodní síť 
firmy Matik Handels GmbH, což je tradiční 

rakouský dodavatel dílů pro nákladní vozy. 
Následovalo převzetí vídeňské společnosti 
Hella Ersatzteilhandel GmbH, tedy tamní 
filiálky světoznámého výrobce světelné 
techniky.

Třetí do party
V  prosinci 2015 pak přišlo spojení 
Swiss Automotive Group a  maďarsko-
rumunského holdingu 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 obchodníky 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 
zavedený 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 srbský dodavatel 
autodílů Wagen International d.o.o (Wint).

Začátkem roku 2020 Swiss Automotive 
Group převzala od americké skupiny LKQ 
český holding CZAIH se  společnostmi 
APM Automotive a  STAHLGRUBER CZ, 
čímž rozšířila svoji působnost na  celkem 
12 evropských zemí.

SWISS AUTOMOTIVE GROUP je společnost nabízející v mnoha evropských zemích kompletní škálu zboží a služeb pro 
údržbu vozidel. Se sortimentem více než 1.800.000 položek je jedním z lídrů na trhu s náhradními díly pro osobní i užitkové 
vozy. 

SAG: velká rodina obchodníků 
s autodíly

SWISS AUTOMOTIVE GROUP

 J. J. Derendinger 
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Elektromobily obvykle používají až  čtyři 
motory samostatně připojené na jednotlivá 
kola. Otáčky těchto motorů dosahují 
hodnoty až 30.000 ot/min, což je asi třikrát 
více než u běžných průmyslových motorů. 
To  vyvíjí značnou zátěž vnitřních ložisek, 
která je proto třeba nahradit nebo upravit. 
Jedním ze  způsobů je  úprava základní 
konstrukce ložiska a  polymerové klece. 
To zajišťuje, že celková konfigurace ložiska 
dokáže odolávat vysokým otáčkám, 
zrychlení a  teplotě, které se  v  těchto 
aplikacích vyskytují. Vyšší otáčky navíc 
vyžadují účinnější mazání. Proto jsou 
zde vyžadována speciální maziva, která 
si  zachovávají viskozitu a  zajišťují účinné 
mazání při těchto vysokých otáčkách 
a teplotě.

Elektromotor v  kombinaci s  měničem 
zajišťuje vysokou účinnost, avšak 
vyznačuje se  vlastností, která může 
mít vliv na  standardní ocelová ložiska. 
Vysokofrekvenční střídání napětí měniče 
způsobuje proudové svody. Proud poté 
může procházet ložisky, což může vést 
k  problémům – třeba k  důlkové korozi, 
která může vyústit až v katastrofální selhání. 
V  jistém smyslu problém způsobuje chod 
motoru při jeho nejvyšší účinnosti: zvýšením 

otáček motoru se dosáhne vyššího výkonu 
a  účinnosti bez nutnosti zvýšení proudu 
nebo krouticího momentu. Zvýšení otáček 
nicméně zvyšuje frekvenci napětí, což může 
vést k  elektrickému výboji. Rozumným 
řešením je  použít kuličková ložiska, která 
nevedou proud.

Keramické kuličky
Oblíbeným způsobem řešení tohoto 
problému je  přechod od  konvenčních 
ocelových kuliček ke  keramickým, které 
jsou přirozeně nevodivé a  které dávají 
vzniknout tzv. hybridním ložiskům. Kvůli 
vysoké ceně hybridních ložisek je  však 

u svých elektromobilů používá pouze malé 
množství výrobců. 

Společnost SKF odhaduje, že  hybridní 
ložiska jsou použita přibližně pouze u 5% 
těchto aplikací, přičemž důvodem pro 
jejich použití obvykle bývá až  předčasné 
selhávání ocelových ložisek. Velmi málo 
konstruktérů elektromobilů volí hybridní 
ložiska od  počátku. Hlavním důvodem 
bývá vysoká cena, kterou konstruktéři 
při prvních nákladech obvykle nedokáží 
obhájit, stejně jako nedokáží předpovědět 
selhání konvenčních ložisek, dokud 
nedojde k jejich skutečnému selhání. I to se  
 

Uzpůsobená a hybridní ložiska 
řeší základní  
problémy

TECHNICKÉ TÉMA

Vysoké otáčky elektromotorů používaných v pohonných 
soustavách elektromobilů a hybridních vozidel (EV a HEV) 
vyžadují použití speciálních ložisek. Podle manažera centra 
elektromobilů a hybridních vozů společnosti SKF Anthony 
Simonina těmto specifickým podmínkám nejlépe vyhovují 
ložiska s keramickými kuličkami.

Na první pohled se elektromobily a hybridy od konvenčních automobilů se spalovacím motorem příliš neliší. Pod kapotou 
však najdeme propastný rozdíl ve všech zásadních principech pohonného systému. Pohon těchto alternativních vozů totiž 
zajišťují elektromotory poskytující mnohem vyšší otáčky než motory konvenčních vozidel. A  ložiska musí být schopna 
takovému zatížení odolat. Stejně tak i princip připojení motorů ke zbytku vozu vyžaduje přepracování konstrukce kritických 
součástí, nebo alespoň uzpůsobení činnosti v  nových provozních podmínkách. Obecně se  toho dosahuje úpravou 
standardních ocelových kuličkových ložisek, např. přepracováním klece a použitím speciálního plastického maziva.
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ale začíná měnit. Někteří z větších výrobců 
elektromobilů už  používají sofistikovaný 
software pro simulaci skutečných 
podmínek, kterým jsou ložiska v  těchto 
aplikacích vystavena. Díky tomu umí 
zpozorovat a kvantifikovat proudové svody 
i  jejich pravděpodobný účinek na  ložiska. 
A pokud vyhodnotí finanční přínosy, nahradí 
standardní ocelová ložiska hybridními. 

Náhrada konvenčních ložisek hybridními 
je  prakticky „bezbolestná“, jelikož 
hybridní ložiska mají totožné rozměry jako 
standardní ocelová ložiska. Současně již 
budou dokončeny nezbytné konstrukční 
úpravy klece a  maziva. Kromě izolačních 
vlastností mají keramické kuličky také další 
výhody: jsou o 40% lehčí než jejich ocelové 
ekvivalenty, což jim umožňuje pracovat 
při nižších teplotách, mají desetkrát delší 
očekávanou životnost a  vyžadují méně 
mazání. Tyto výhody alespoň částečně 
ospravedlňují vyšší náklady. Navíc hybridní 
ložiska díky nízké hmotnosti a vyšší tvrdosti 
dosahují vyšší účinnosti, což obecně 
pomáhá zvýšit dojezd elektromobilů 
na jedno nabití, tedy jedno z klíčových kritérií 
souboje EV s konvenčními automobily.

Pohon budoucnosti
Vyšší cena hybridních ložisek 
je  nevyhnutelným faktem. Společnost 
SKF ale hledá alternativní řešení a  hledá 
řešení problému elektrického poškození 
ložisek bez potřeby použití keramických 
kuliček. Odpovědí je  vytvořit jinou cestu 
pro svedení proudu tak, aby neprocházel 
ložiskem a  nepoškozoval je. V  tuto chvíli 
je  daná technologie stále ve  vývoji, takže 
žádné konkrétní podrobnosti ještě nejsou 
k dispozici.

Pro vývoj této technologie je ještě jiný důvod. 
Navzdory svému obrovskému přínosu 
keramické kuličky problém s  proudovými 
svody zcela nevyřeší. Kuličky sice odolávají 
účinkům povrchového poškození, 
nicméně proud může stále procházet dále 
do převodovky, kde rovněž působí škody 
např. na  záběrových plochách ozubení. 
SKF očekává v  dohledné době představí 
svoje efektivní řešení tohoto problému, 
které bude zároveň levnější než použití 
hybridních ložisek.

Společnost SKF se  neupíná na  žádnou 
konkrétní technologii, jejím cílem je přinést 
konkrétní řešení konstrukčních problémů. 
Zatímco v  současnosti mohou problémy 
s  proudovými svody u  elektromobilů 
překonat hybridní ložiska, v  budoucnu 
to  bude nová technologie, která slibuje 
stejné výhody za nižší cenu.

Jako dodavatel většiny výrobců 
elektromobilů na  trhu má  SKF již nyní 
hluboké znalosti těchto aplikací a  ví, 
jak řešit s  nimi spojené problémy. 
S  výhledem do  budoucnosti, někteří 
výrobci elektromobilů budou schopni zcela 
překonat problémy s  proudovými svody, 
zejména budou-li  provádět návrh celého 
systému. A  právě to  je  případ některých 
větších výrobců, kteří tak budou schopni 
vhodným návrhem „vytěsnit“ problém 
přímo eliminací jeho zdroje.

Pro ostatní výrobce, kteří například 
navrhují motor, ale další součásti jako řídicí 
jednotku či převodovku získávají od jiných 
dodavatelů, to  ale nebude možné. 
Ti  zřejmě budou muset nadále používat 
řešení jako hybridní ložiska.

SKF podporuje automobilový průmysl 
od  začátku revoluce EV. Proto mnoho 
OEM v  Asii, Evropě a  Severní Americe 
zvolilo ložiska SKF jako součást svého 
nastavení elektrického hnacího ústrojí. 
Nedávno společnost SKF uvedla na  trh 
nové vysokorychlostní kuličkové ložisko 1.8 
pro eDrive (HSBB 1.8), které je  schopné 
dosáhnout rychlosti otáčení 30. 000 ot./
min. To  umožňuje výrobcům automobilů 
zvýšit otáčky svých elektromotorů, aby 
měly vyšší účinnost, a  tím i  větší počet 
najetých kilometrů mezi nabitími. 
 
Těmito ložisky je  vybavena třeba nová 
vysokorychlostní e-náprava rakouské 
automobilové výzkumné společnosti AVL, 
která ve  spolupráci s  SKF investovala 
do  vysokorychlostní technologie s  cílem 
vyvinout nákladově efektivní řešení pohonu 
pro EV aplikace. "Je  to  úspěch. Zejména 
proto, že  dnešní elektromobily využívají 
pohonné jednotky 12.000 - 14.000 ot./
min. a příští generace poběží až s 20.000 
ot./min.," říká Mathias Deiml zodpovědný 
za  vývoj systému ve  společnosti AVL 
v  německém Regensburgu. Podle něj 
si  přitom řada odborníků až  do  nedávna 
myslela, že  zvládnout takové otáčky 
s  „obyčejným“ mazaným ocelovým 
kuličkovým ložiskem nebude možné.

 Vysokorychlostní  
 ložisko 
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Technickou podporu a postřehy najdete na: vehicleaftermarket.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group. |  © SKF Group 2021

SKF Electrické
vodní pumpy
Prémiové řešení pro každý model automobilu

Nejrobustnější konstrukce s elektronikou odolnou 
proti vibracím instalovanou v utěsněném prostoru

Jakostní materiál pouzdra vyztužený skleněným 
vláknem

Samomazná ložiska odolná vůči korozi

PRODUTOVÁ
NOVINKA

100% shoda
s  OE
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Prémiová značka SKF nabízí ve svém portfoliu kompletní rozvodové sady s vodní pumpou na většinu vozového parku na našich silnicích. 
Sady obsahují kvalitní a přesné řemeny, které v kombinaci Kevlaru, nylonových vláken a NBR zajišťují dokonalou synchronizaci. Napínací 
a vodící kladky nejmodernější konstrukce osazenými ložisky s účinně sníženým třením a vodními čerpadly s  technologií Aquamax, která 
zajišťuje maximální průtok chladící kapaliny v systému chlazení a kde je využíváno silikon karbidové těsnění (SiC). SKF prodává své výrobky 
přes síť autorizovaných distributorů. Ti Vám vždy nabídnou sady s dobrou dostupností.

Instalujte sady rozvodů, 
Instalujte SKF

NOVINKA V SORTIMENTU

SADY ROZVODŮ S VODNÍ PUMPOU OD SKF

vsm.skf.com/cz/cs
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Na návštěvě  
v Bosalu: 
výroba s neustálou  
kontrolou kvality

REPORTÁŽ

Vidět na vlastní oči výrobu některých originálních výfuků, 
pro vozy Volvo, Škoda či VW, mohli koncem října někteří 
zákazníci a také obchodní zástupci společnosti Swiss 
Automotive Group CZ. Bezmála dvě desítky z nich totiž 
využily pozvání českého zastoupení firmy Bosal do výrobního 
závodu v Brandýse nad Labem. A přestože s ohledem 
na aktuální situaci nejely výrobní linky naplno, bylo 
na co se dívat.  

Bosal ve  své brandýské továrně využívá 
celou řadu moderních HighTech 
technologií, se  kterými účastníky exkurze 
seznámil vedoucí výroby Zbyněk Mikoška. 
Nejprve při krátké prezentaci v  zasedací 
místnosti, ale především přímo mezi 
stroji, které působivě ohýbají trubky, 
formují a  svařují tlumiče i  katalyzátory 
a  následně vše důkladně spojují v  celek. 
A to s přísnou průběžnou kontrolou kvality 
a zaznamenáváním všech výrobních detailů 
každého jednotlivého kusu. „Díky tomu 
umíme účinně, a hlavně okamžitě řešit 
každý případný problém a předcházet 
chybovosti. Navíc můžeme i  zpětně 
zjistit parametry výroby konkrétního 
kusu,“ vysvětloval přímo u  výrobní linky 
Zbyněk Mikoška s  tím, že  zejména 
v  případě tzv. HOT- endů, tedy horkých 
částí výfukové sestavy s  katalyzátorem 
a  DPF, přináší případné chybové kusy 
výraznou finanční ztrátu. „Jeden takový 

špatný kus nás přijde na zhruba 2.000 
€, což samozřejmě bolí. Navíc při 
denní produkci cca 1.600 ks  těchto 
složitých sestav každý vyřazený kus 
citelně chybí.“ 

Bosal v Česku
Ještě před tím ale všechny návštěvníky 
závodu přivítal ředitel brandýského 
závodu Harry Pepels, který vyjádřil 
potěšení nad dlouholetou spoluprací 
s  oběma dosavadními značkami SAG 
CZ  a  přiblížil důležitost ´svého´ provozu 
v rámci celé nadnárodní společnosti, která 
má  po  celém světě celkem 14 výrobních 
závodů. V  Brandýse totiž vznikají výfuky 
výhradně pro prvovýrobu, a  to především 
pro koncern VW  a  také pro automobilku 
Volvo. Právě ta  podle jeho slov pomohla 
BosalU zdárně překonat nedávný výrobní 
výpadek továrny Škoda způsobený 

nedostatkem čipů. Podle Zbyňka Mikošky 
ale firma poklesu výroby způsobeného 
pandemii využila k modernizaci a zejména 
k reorganizaci výrobních linek s cílem ještě 
více zefektivnit výrobu. Ta aktuálně využívá 
22 ohýbacích strojů, 7 linek pro výrobu 
tlumičů a  12 linek pro výrobu finálních 
sestav. 

Česká historie značky Bosal se  začala 
psát v  roce 1994 v  Horních Počernicích, 
kde začala výroba výfukových dílů pro 
Aftermarket. Už  o  tři později ale firma 
získala pozemek v Brandýse, kde na ploše 
cca 8.000 m2 vyrostl nový výrobní závod. 
Dnes už  výrobní hala zabírá plochu přes 
21.000 m2 a  kromě výroby slouží také 
ke  skladování výfuků a  katalyzátorů pro 
celou střední Evropu. A  zatímco výrobky 
z Brandýsa míří do prvovýroby, trh náhradní 
spotřeby zásobují prakticky stejné výrobní 
linky stojící v  nedalekých Čelákovicích. 
Tamní výroba přitom splňuje všechny 
parametry prvovýroby, a to i v případě tak 
komplexního výrobku, jako je katalyzátor.

Jeho výrobní proces začíná řezáním 
a  ohýbáním trubek s  následnou úpravou 
(vrtání, odhrotování…). Nejdůležitějším 
krokem je  na  pečlivost a  přesnost velmi 
náročný proces sestavování katalyzátoru, 
kdy automat u každého kusu keramického 
substrátu kontroluje jeho rozměry a podle 
nich pak vypočítává rozměry pláště 
a  izolační výplně tak, aby keramický 
substrát do pláště přesně pasoval. Potom 
už  je  na  řadě sestavení a  svaření celého 
dílu a závěrečný test těsnosti.
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Testování a zase testování
Všechny náhradní výfukové díly Bosal 
přitom splňují nebo i  překonávají 
vlastnosti originálního vybavení. „Před 
zahájením výroby každého typu 
totiž díly podrobujeme náročnému 
srovnávacímu testování. Soustředíme 
se  přitom na  klíčové vlastnosti jako 
je  tlumení hluku či  protitlak a  máme 
velmi přísné tolerance. I  proto 
v  nákladech na  testování počítáme 

s částkou bezmála 3.000 € za každou 
referenci,“ vysvětlovala návštěvníkům Ing. 
Renata Ouředníková, obchodní manažerka 
Bosalu pro CZ a SK.

Výzkumná a vývojová zařízení společnosti 
a rodokmen OEM zajišťují inovativní řešení 
produktů a přísné testovací programy, aby 
byla zaručena kvalita, odolnost a  ideální 
přesnost lícování. 

Nejen výfuky
V  rámci produktové prezentace 
se  návštěvníci z  SAG seznámili také 
s  programem stále oblíbenějších nosičů 
kol. Samozřejmě nechyběla ani letošní 
novinka, nosič na tažný čep Bosal Comfort 
Pro, který uživatelům nabízí spoustu 
jednoduchých, ale praktických vychytávek. 
Po  několika letech se  do  výrobního 
sortimentu Bosal vrací divize tažných 
zařízení, kterou firma před časem prodala 
značce Oris. Své výrobní zkušenosti 
ale hodlá Bosal opět naplno využít, 
a  tak postupně obnovuje výrobu svého 
tradičního sortimentu. A  to  ve  všech 
aktuálně používaných provedeních 
(vertikální, horizontální i  přírubové), což 
je  opět samozřejmě spojeno s  náročným 
testováním ve  výzkumném a  vývojovém 
centru Bosal v belgickém Lummenu.

Díky tamním odborníkům může společnost 
Bosal dodávat globálnímu zákazníkovi 
na  trhu s  náhradními díly vysoce kvalitní, 
konkurenceschopný a spolehlivý standard 
v  oblasti poprodejních produktů. Tento 
standard zajišťuje optimální bezpečnost 
a  spolehlivost řešení Bosal. Znalosti 
a  zkušenosti pracovníků společnosti 
na všech úrovních přitom dávají příležitost 
rychle reagovat na  požadavky trhu. 
A  také poskytovat kompletní sortiment 
přizpůsobený aktuálním trendům, což 
umožňují výrobní kapacity po celém světě. 

V  roce 1923 otevřel Karel Bos první 
dílnu v  nizozemském Alkmaaru. A  právě 
jméno zakladatele a  místa založení dalo 
budoucí firme jméno: (Karel) BOS + 
Al(kmaar). Od  té doby se BOSAL rozrostl 
a  stal se  jedním z  předních inovátorů 
automobilového a energetického průmyslu, 
který na každém kroku přispívá k utváření 
čistší budoucnosti.

BOSAL dodnes zůstává rodinnou 
společností registrovanou v  Nizozemsku, 
ovšem sídlo už  má  v  Lummenu v  Belgii. 
Po  desetiletích stabilního růstu a  expanzi 
do  Evropy a  Afriky během 60. a  70. let 

a dále později v 90. letech i do Jižní Ameriky 
a  také otevřením několika prvovýrobních 
průmyslových závodů (Original Equipment 
Manufacturer - OEM) se  etabloval jako 
jeden z hlavních OEM hráčů celém světě.

Aby BOSAL nabídl svým zákazníkům řešení 
šitá na míru, navázal výrobní a  výzkumná 
partnerství a  vytvořil úspěšné společné 
podniky s  řadou předních průmyslových 
firem. V  roce 2021 se  obrat odhaduje 
na  400 milionů EUR, který vytvořilo více 
než 2.500 zaměstnanců v  17 výrobních 
závodech, 12 distribučních centrech a  7 
výzkumných a  vývojových pracovištích 

po celém světě.

Historie dlouhá (skoro) 100 let
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Rebranding: aneb jak firma 
získává novou tvář 
Zatímco společnost Swiss Automotive Group CZ s.r.o. na českém trhu s autodíly funguje již od začátku roku 2021, vstup 
obchodní značky SAG ve smyslu brandu je naplánován až na začátek rok 2022. Postupná změna vzhledu prodejen i vozového 
parku APM Automotive a STAHLGRUBER CZ je v tomto předvánočním čase v plném proudu.

Od starého k novému - to  je téma závěru 
roku 2021 v  našem marketingovém 
oddělení. 40 prodejen, rozsáhlý vozový 
park, reklamní předměty, pracovní oděvy 
a  mnoho dalšího postupně získává nový 
a moderní design. 

Tzv. „rebranding“ je  velmi náročný 
proces a  to  nejen z  hlediska značných 
nákladů. Zásadní je  především precizní 
naplánování a  řízení průběhu prací tak, 
aby nepoznamenaly každodenní chod 
prodejen a rozvozy zboží. 

Kromě toho na  rok 2022 plánujeme řadu 
nových formátů a  vylepšení v  několika 

oblastech, které pro vás budou určitě 
zajímavé a  užitečné. Více už  pro tuto 
chvíli prozrazovat nebudeme, ale máte 
se na co těšit. 

A  protože jeden obrázek řekne více než 
1.000 slov, navštivte naše nejbližší prodejní 
místo a  přesvědčte se  sami. Těšíme 
se na vaši návštěvu! 

SWISS AUTOMOTIVE GROUP
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OD EXPERTŮ PRO EXPERTY
www.repxpert.cz

REPXPERT – je obchodní značka společnosti Schaeffler Automotive Aftermarket.

PRÁCE. VZDĚLÁNÍ. INFORMACE.

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

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

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

 › Technické brožury a speciální montážní návody pro sortiment 
SCHAEFFLER (LuK, INA, FAG, Ruville)
 › Nejnovější produktové a servisní informace SCHAEFFLER 
 › NOVINKA: Aktuální nabídka a online přihlášení na technická 
školení SCHAEFFLER
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Od  roku 2012, kdy se  tento 
benzínový motor EcoBoost® 
1.0 začal prodávat, dostal 
mnoho mezinárodních 
ocenění. A  je  to  tak správně: 
vysokotlaké přímé vstřikování, 
přeplňování turbodmychadlem 
a variabilní regulace vačkového 
hřídele zajišťují výkonný 
a  pohotový zážitek z  jízdy. 
A  protože turbodmychadlo 
má  mimořádně výkonnou 
turbínu s  nízkým momentem 
setrvačnosti, nemá motor při 
přeplňování prakticky žádnou 
prodlevu. To  znamená ještě 
větší radost z jízdy. Tato zábava 
je  dostupná v  jednotkách 
od 74 do 103 kW. Zajímavostí 
této oblíbené pohonné 
jednotky je, že  vývojáři navrhli 
setrvačník motoru s  přesně 
definovanou nevyvážeností, 
která působí proti časté 
nepravidelnosti tříválcového 
motoru. Výsledkem je  velmi 
klidný a  kultivovaný chod pro 
ještě větší pohodlí posádky. 

V  roce 2016 zašli inženýři 
ve  Fordu ještě dál a  poprvé 
v  praxi umožnili tříválcovému 
motoru selektivní deaktivaci 
válců, což byla opravdová 
světová premiéra. Kdykoli 
je zapotřebí pouze nízký výkon 
motoru – například při přejíždění 
nebo při plynulém rozjíždění – 
funkce deaktivace válců zcela 
automaticky zastaví vstřikování 
paliva a  ovládání ventilů pro 
jednu ze tří spalovacích komor. 
Vypnutí a  zapnutí válce trvá 
pouhých 14 milisekund, což 
je  20krát rychleji než mrknutí 
lidského oka. Toto vypnutí 
snižuje spotřebu a  emise 
CO2, protože se  snižují třecí 
a čerpací ztráty v motoru

Servisní video
I pro tento motor má společnost 
Continental ve  své nabídce 
několik náhradních dílů. 
Třeba ozubený klínový řemen 
dodávaný samostatně, nebo 
v  sadě s  napínací kladkou 

(CT1189K1). A  nejen to. 
Tomuto motoru se  věnuje 
také jeden z  nejnovějších dílů 
oblíbené série servisních videí 
Watch and Work, ve  kterém 
se  Continental technický 
instruktor Stefan Mayer věnuje 
výměně rozvodového řemene 
právě u vozu Ford Focus III 1.0 
EcoBoost (92 kW). Najděte 
si  toto video na  YouTube 
kanálu Watch and Work.

NEDĚLAT VĚCI 
NAPŮL 
Pro maximální bezpečnost 
by  se  měly při výměně 
ozubeného řemene zároveň 
vyměnit všechny rozvodové 
díly podléhající 

opotřebení. Proto sady 
s  ozubenými řemeny od  firmy 
Continental obsahují všechny 
díly, které jsou pro řádnou 
výměnu řemene potřeba. Mimo 
napínacích a  vratných kladek 
to  jsou (v závislosti na vozidle) 
také napínače s  tlumičem 
a  v  některých případech také 
drobné součástky jako šrouby, 
matice, pružiny a  podložky. 
To  je nejen praktické, ale také 
to  šetří čas, protože v  jediné 
objednávce obdržíte všechny 
potřebné a  optimálně k  sobě 
se hodící komponenty. 

Sady obsahují 
• Ozubené řemeny 
• Napínací kladky, vratné/

vodicí kladky, napínače 
s tlumičem 

• Drobné součástky (šrouby, 
matice a pružiny…) 

• Odolná nálepka pro 
zaznamenání data výměny 

Výhody 

• Řemeny z kvalitního 
syntetického kaučuku 
a odolné polyamidové 
tkaniny s provazcem 
ze skelných vláken 

• Všechny potřebné díly 
v jednom balení 

• Široký sortiment pro více než 
95% všech evropských typů 
vozidel 

• Nadstandardní 5letá záruka

Benzínový motor Ford EcoBoost® o objemu 1.0 pohání nejen malou Fiestu, ale je výkonný i pod kapotou velkých dodávek 
Ford Connect. V roce 2018 měla tento kompaktní agregát na palubě více než čtvrtina všech prodaných vozů Ford a motor 
tvoří základ také v nových variantách Fiesta a Focus s pohonem Mild Hybrid Drive a RSG. Už jen kvůli tomuto rozšíření 
se automobilovým mechanikům vyplatí podívat se na motor blíže...

Oceňovaný všestranný 
pomocník: Ford 1.0 EcoBoost®

TECHNICKÁ INFORMACE
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Filtry pevných částic (Diesel Particulate 
Filter) jsou součásti výfukového systému 
určené k  eliminaci všech pevných částic 
obsažených ve  výfukových plynech 
především dieselových motorů. Ty  jsou 
zachycovány a  následně transformovány 
(spalovány) ve  voštinovém keramickém 
jádru filtru při tzv. procesu regenerace. 
Ten spočívá v  řízeném zvýšení teploty 
výfukových plynů na  500-620 °C  s  cílem 
dosažení bodu vznícení těchto 
částic. Jakmile se  tyto částice zapálí, 
přirozeně se  díky oxidačnímu procesu 
přemění na  oxid uhličitý (CO2). Potom 
je filtr opět ´prázdný´ a připravený k dalšímu 
ukládání zachycených částic. Regenerace 
přitom probíhá za  normálních jízdních 
podmínek pravidelně v rozmezí 400 až 800 
km. Účinnost moderních systémů DPF 
zachycujících pevné částice výfukových 
plynů bývá vyšší než 98%. Vnitřní 
keramické jádro těchto filtrů může být 
(v  závislosti na  provozních potřebách 
vozidel) vyrobeno ze dvou typů materiálů, 
karbidu křemíku (SiC) nebo kordieritu (C).

Křemíkové filtry 
WALKER® DPF EVO S
DPF s  jádrem z  karbonu 
křemíku jsou vhodné zejména 
pro vysoce výkonné vozy 
a  pro použití převážně 
v městském provozu (např. taxi). 

Karbid křemíku (SiC) je tmavě šedý umělý 
minerál známý pro svou velmi vysokou 
tvrdost a  odolnost proti oděru. Jeho 
teplota tání je  až  kolem 2650 °C  a  proto 
jej v  prvovýrobě používá valná většina 
výrobců aut.  

Nevýhodou karbidu křemíku je  vysoký 
koeficient lineární teplotní roztažnosti 
(vzhledem ke keramickému materiálu), což 
zejména v  případě velkých filtrů ohrožuje 
celistvost kovového pouzdra DPF. Zatímco 
SiC jádra malých DPF jsou vyráběna 
vcelku, u velkých filtrů se používají obvykle 
karbidové segmenty spojené speciálním 
cementem, který dokáže tepelnou 
roztažnost jádra absorbovat.

Keramické filtry 
WALKER® DPF EVO C
Keramické filtry se hodí hlavně 
pro dobře udržované starší 
vozy i  nová auta, především 
pro častou jízdu po dálnici.  

Kordierit je  keramický materiál vyrobený 
z  křemičitanu hlinito-hořečnatého (2MgO-
2Al2O3-5SiO2), který se  také používá 
u  monolitů katalyzátoru. Filtry pevných 
částic totiž vypadají velmi podobně jako 
jádra katalyzátoru, ale s  tím rozdílem, 
že jádra DPF mají připojené vedlejší kanály. 

Díky své pórovitosti kordieritové filtry 
poskytují vynikající účinnost filtrace. 
Oproti karbidu křemíku má  kordierit také 
lepší tepelné dilatační vlastnosti, takže při 
správném použití DPF výrazně klesá riziko 
prasknutí pláště v  důsledku tepelných 
šoků. Výroba kordieritových filtrů je  navíc 
levnější než u filtrů z karbidu křemíku.

Společnost SAG CZ pravidelně rozšiřuje nabídku a skladové zásoby filtrů pevných 
částic (DPF) značky Walker®. Jen v v letošním roce tak sortiment doplnilo bezmála 
pět desítek nových referencí. 

Walker: rozšíření  
sortimentu DPF 

 • Řada filtrů pevných částic Evolution doplňuje kompletní program řízení emisí výfukových plynů  
 • Walker® je prvním výrobcem na nezávislém trhu s náhradními díly s nabídkou kompletního řešení výfukového systému (trubky, 
tlumiče, DPF, katalyzátory, aditiva i technická podpora) 

 • Technologie používaná v produktech Walker® splňuje požadavky na kvalitu originálního vybavení (OE) 
 • Regenerace jednotlivých filtrů je uzpůsobena strategii konkrétních výrobců vozidel 
 • K dispozici jsou i položky v alternativním provedení pro aftermarket 
 • Vysoce kvalitní filtrační materiál a speciální technologie výroby pouzdra pro všechny typů filtrů 
 • Walker® má technické znalosti a know-how pro vývoj veškerých technologií v oblasti emisních systémů  

Výhody DPF Walker®: 

Příklady nových referencí:

 • BMW 3/5/X3/X5 (05>)  
 • Ford Transit, Tourneo 2.2 TDCi (12>) 
 • Opel Astra H 1.9 CDTi (05>) 

 • Citroën C3 II (09>) 
 • Peugeot 207, 208 1.4 HDi
 • Mercedes Sprinter 213 CDi (09>) 
 • Mercedes Vito, Viano 3.0 CDi (06>) 

 • Renault Espace IV 2.0 DCi (06>) 
 • VW Crafter 2. 5 TDi (06>)
 • Opel Astra J (12>)
 • Chevrolet Aveo 1.3 CDTi (12>)

SORTIMENT
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SUROVINY Z EVROPY

Všechny suroviny pro výrobu filtrů 
ALCO pocházejí od špičkových 
evropských dodavatelů s důrazem 
na kvalitu, kterou kvalifikovaní 
pracovníci pravidelně kontrolují 
během všech stupňů výroby.

Filtrační média: politika kvality 
je realizována prostřednictvím podrobného 
kontrolně výrobního systému, který 
je v souladu s požadavky norem ISO 9001 
- 2015 a OHSAS 18001:2007. 

Ocelové díly: se svými dodavateli ALCO 
jedná jako s partnery, kteří se podílejí 
na procesu výroby i zvyšování její kvality 
a s nimiž sdílejí technické know-how.

Gumové díly: jsou vybírány suroviny, 
které snižují množství odpadu a šetří 
energii v souladu se závazkem  
respektovat životní prostředí. 

Výroba různých filtrů pro auta byla 
podnikatelská vize muže jménem Antonis 
Louca, který v Anglii vystudoval petrochemii 
a v roce 1973 v městečku Latsia nedaleko 
kyperského hlavního města Nikósie založil 
výrobní závod. A  ten v  současnosti patří 
k největším světovým výrobcům olejových, 
vzduchových, palivových a  kabinových 
filtrů. 

Hlavní výrobní kapacity jsou dodnes 
na  Kypru, přičemž veškerá plně 
certifikována produkce probíhá výhradně 
v  EU. To  je  výhodnou jak z  hlediska 
kvality, tak s  ohledem na  současné 
problematické dodavatelské řetězce z Asie 
či  Jižní Ameriky, které ALCO nemusí 
řešit. Centrální sklad funguje už  přes 30 
let v  německém v  Hammu/Siegu, odkud 
je  zásobována téměř celá Evropa, a  kde 
jsou neustále k  dispozici až  dva miliony 
filtrů. Další distribuční centra jsou kromě 
Kypru ještě ve Velké Británii a Řecku. 

Sortiment zahrnuje bezmála 4.000 
položek různých filtrů prakticky pro 
všechna evropská i  asijská auta (osobní 
i nákladní) nebo i pro stavební či zahradní 
stroje a  stacionární motory. Každým 
rokem navíc přibývá zhruba 100 nových 
položek. Katalog pro rok 2021 obsahuje 
přes 80.000 ´cross´ referencí na  originální 
a  aftermarketová čísla. SAG má  pro 

zákazníky v České republice skladem 
2.000 referencí, když většina z  nich 
je  dostupná k  okamžitému odběru 
na všech 40 prodejních pobočkách. 

KVALITA V PRVNÍ ŘADĚ
I  když se  firma neustále rozrůstá, její 
základní filozofie zůstává stejná: nabízet 
kvalitní zboží a služby. ALCO Filters dodává 
především na  trh náhradní spotřeby, 
hlavním cílem je  ale kvalita odpovídající 
originálnímu dílu, což značka prezentuje 
mimo jiné i  rozsáhlými garancemi, které 
zahrnují také případné následné škody. 

Na  českém trhu s  autodíly jsou filtry 
se značkou ALCO etablovány už bezmála 
čtvrtstoletí a  za  tu  dobu si  získali své 
pravidelné zákazníky. A  není divu, jejich 
kvalita se  neustále zlepšuje a  sortiment 
rozšiřuje. Vedle moderních výrobních 
procesů a  dodržování zásad OE  výroby 
jsou základem především prvotřídní 
suroviny a  materiály od  řady evropských 
dodavatelů. To  potvrzuje i  zakladatel 
firmy Antonis Louca, který po dlouhá léta 
dohlížel na  výrobní proces a  kontroloval 
vývoj a  kvalitu filtračního materiálu. Podle 
něj je  základem kvalitního filtru právě 
filtrační papír. A  proto jej firma ALCO 
už dlouhá léta nakupuje pouze kvalitní papír 
od renomovaného německého výrobce.

ZÁKLADEM JE PAPÍR
Tajemství co  nejvyššího výkonu filtru 
je  ve  výběru surovin. ALCO používá 
pouze ty osvědčené s vysokou odolností, 
spolehlivostí a  vynikajícími filtračními 
schopnostmi. Přesto ale veškeré suroviny 
od  filtračního papíru přes nerezovou ocel 
a plasty až po těsnicí hmoty před vstupem 
do výroby procházejí důkladnou kontrolou 
jakosti. Největší pozornost je  samozřejmě 
věnována filtračnímu papír, který je vybírán 
s ohledem na budoucí použití filtru. 

U  olejových filtrů je  nejdůležitějším 
rysem filtrační kapacita papíru. ALCO 
využívá specifikované filtrační vložky 
se  submikronovou porézností, které mají 
vynikající záchytné vlastnosti a jsou schopny 
odfiltrovat z  oleje velmi jemné nečistoty. 
Opravdu kvalitní filtr musí s  účinností 
až 99% zachytit částice o velikosti 5 - 25 
mikrometrů, které primárně způsobují 
opotřebení motoru. Nejnovější technologie 
plně syntetických maziv s  prodlouženými 
intervaly výměny přitom vyžadují filtry 
s  dlouhou životností, které se  dosahuje 
mimo jiné i  speciální úpravou s  využitím 
pryskyřice.

Filtrační materiály pro vzduchové filtry 
musejí mít zase vysokou schopnost 
zadržovat prach a  další drobné nečistoty 

Filtry z Kypru míří do celého 
světa
Přestože pro většinu lidí je Kypr synonymem letní dovolené, někdo má tento středomořský ostrov spojený s automobilovými 
filtry v typických červenobílých krabičkách. A celkem oprávněně. Kypr je totiž domovem společnosti ALCO Filters Ltd., 
vyhlášeného výrobce těchto důležitých prvků každého vozu, které na český trh dodává SAG CZ. 

DODAVATEL
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a  zároveň zajistit nepřetržitý přívod 
vzduchu. Proto firma vedle kvalitního 
papíru používá i  jedinečnou techniku 
skládání za  použití speciálního zvrásnění 
skládaného materiálu, jehož cílem je získání 
co možná největšího povrchu pro zvýšení 
filtrační kapacity.

Při výrobě kabinových filtrů firma 
používá vícevrstvá syntetická média, která 
odpuzují vlhkost a  zachycují škodlivé 
částice až do velikosti 0,3 mikrometru. Pro 
zvýšené nároky jsou určeny filtry s aktivním 
uhlíkem, které navíc zadržují i  škodlivé 
výfukové plyny, nečistoty, prach, vysoké 
koncentrace ozónu a nepříjemné pachy. 

Na  filtrační papír pro palivové filtry jsou  
zase kladeny vysoké nároky zejména 
s  ohledem na  odlučování velmi 
jemných částic a  vody. Moderní trendy 
sofistikovaných systémů vstřikování navíc 
vyžadují vyšší filtrační účinnost, proto ALCO 
používá nejlepší technologie a  materiály, 
jako např. celulózu s  natavenou horní 
vrstvou či vícevrstvé filtrační papíry. 

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
Velký vliv na kvalitu filtrů mají také použité 
výrobní technologie. ALCO v tomto směru 
sází na  nejnovější poznatky z  výzkumu 
a  na  nejmodernější výrobní zařízení 
a  způsoby montáže. Výroba je  přitom 
rozdělena do  několika etap. Tou první 
je  příprava filtračního papíru. Ten se musí 

nejdříve nastříhat, různými metodami 
zpracovat, předehřát, naohýbat a některé 
typy i  barvit např. na  červeno. Důležitá 
je také strojírenská výroba, při které vznikají 
různé plechové kryty, pružinky, podložky, 
perforované plechy, tahokovové plechy, 
závity a  podobně. Každý zaměstnanec 
má technický list filtru, kde vyčte, z jakého 
filtračního materiálu se  vyrábí, jaké 
jednotlivé díly musí použít, správné rozměry 
i výrobní technologii atd. 

Všechny filtry ALCO jsou speciálně tepelně 
upravovány a impregnovány, takže filtrační 
plochy získají správné vlastnosti pro 
zajištění vyšší účinnosti. Většina výrobních 
postupů je přitom prováděna automaticky 
bez zásahu člověka, čímž je minimalizován 
počet vad způsobených selháním 
lidského faktoru. Navíc jsou všechny 
navazující výrobní kroky od vstupu surovin 
až po sestavení filtru prováděny v  jednom 

závodě, což umožňuje plnou kontrolu 
hotového výrobku v souladu se systémem 
jakosti ISO 9001/2008. To  garantuje 
vysokou kvalitu produktů a navíc zajišťuje, 
že všechny ALCO filtry opouštějí závod bez 
výrobních vad a v souladu s normami.

Kabinové filtry vznikají na  moderní plně 
automatizované a  velmi variabilní lince. 
Filtrační materiál je  nejdříve odvinut z  role 
a  prochází vyrovnávacím zařízením, 
které zajišťuje plynulost postupu i  při 
výměně rolí. Dalším krokem je  skládání 
materiálu navržené speciálně pro 
získání maximálního povrchu a  tedy 
filtrační kapacity. To  je  prováděno 
vysokorychlostním skládacím zařízením, 
v  němž dochází také k  tepelné úpravě 
pro odstranění mechanického pnutí 
materiálu. Filtrační médium si  tak uchová 
svoji strukturální integritu i  při případném 
přetížení, což snižuje možnost roztržení. 
Takto připravený ´složenec´ pak vstupuje 
do  nastavovací jednotky, kde je  upraven 
na požadovanou šířku a výšku. Následuje 
lepení a  kompletace. U  kabinových filtrů 
jsou podélné strany slepeny s postranními 
pásky, k  čemuž má  výrobní linka dva 
odvíječe pásků, tavicí jednotkou pro 
nanesení taveniny na  pásky a  lisovací 
mechanismus pro přitištění pásků 
ke  stranám filtračních prvků. Potom jsou 
nalepené strany ochlazeny a  filtrační 
jednotka předána na automatické zařízení, 
kde je  nařezána na  požadovanou délku. 
Na závěr jsou filtry potištěny a zabaleny. 
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ŘEŠENÍ  
MADE IN GERMANY

www.febi.com

Provedeme 
vás životem
s díly řízení a zavěšení Febi!

 

 

Vaše šíslo 1 v dílech řízení a zavěšení

Správný rozsah - sortiment Febi zahrnuje více než 10.000 položek dílů řízení, 
které pokrývají všechny oblíbené evropské i asijské modely vozidel. Společnost navíc 
využívá systém "Fast to Market", který vedle neustálého výzkumu a vývoje za účelem 
doplňování nabídky o díly pro nové vozy umožňuje i co nejrychlejší uvedení nových 
položek na trh.

Nejvyšší kvalita - Febi je synonymem pro díly řízení a zavěšení splňující nejvyšší 
úroveň kvality výroby a spolehlivosti montáže. Intenzivní testování zaručuje, 
že všechny výrobky uvnitř krabice Febi jsou v pořádku a odpovídají nejvyšším 
OE standardům.

Shoda s OE - díly řízení Febi přesně odpovídají specifikaci originálního vybavení, 
bez jakýchkoli úprav původní konstrukce. Tím je zajištěno, že jsou přesně takové, 
jak je vytvořil výrobce vozidla a poskytují tak úplnou úroveň pohodlí a bezpečnosti 
pro majitele vozu.

Naskenujte QR kód 
a sledujte film febi „Steering 
You Through Life“ 
nebo navštivte stránku
https://steering.febi.com

ZÁRUKA 
OD VÝROBCE

ZÁRUKA 
OD VÝROBCE

R O K YR O K Y
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Nové logistické centrum nabízí skladovou 
plochu přibližně 45.000 m2 a  vysoký 
stupeň automatizovaného úložného 
i  vyskladňovacího systému s  celkovou 
kapacitou až  116.000 palet a  228.000 
kontejnerů. Ten umožní trvale skladovat 
i  zpracovávat vysoký objem zboží a  jeho 
efektivní distribuci do  celého světa 
podpořenou výhodnou strategickou 
polohou. 

Vedle toho nový sklad v  Gelsenkirchenu 
vyniká také svou šetrností k  životnímu 
prostředí a  vysokou energetickou 
účinností. Červená značka Febi tak bude 
k dispozici ze „zelené“ budovy. Na střeše 
logistického centra byl vybudován moderní 
solární systém. Na  ploše přibližně 6.000 
m2 bylo naplánováno 2.200 fotovoltaických 
modulů schopných ročně vyprodukovat 
více než 600.000 kilowatthodin elektřiny. 
To  odpovídá energetické potřebě asi 200 
domácností.

15.000 m2 zelené střechy
Kromě solárního systému budou mít dvě 
haly a  hlavní vchod zelenou travnatou 
střechou. Na  plochu asi 15.000 m2 byl 
nanesen substrát, který později vytvoří 
živnou půdu pro širokou škálu rostlin. 
Takové provedení střechy přitom nabízí 

nejen ekologický přínos ale i  praktický 
dopad, když v  případě potřeby pomůže 
snižovat negativní účinky silných 
dešťových srážek. Koncept zeleně v rámci 
areálu navíc zahrnuje také cca 190 stromů 
zasázených po  celém pozemku - včetně 
různých odrůd javoru a lípy.

Důležitou roli v  energetické účinnosti 
hraje také izolace budov. Díky moderním 
stavebním materiálům by  mělo být 
dosaženo standardu KfW 55 - což 
je v průmyslu poměrně vzácné. Logistické 
centrum tedy bude spotřebovávat přibližně 
o 45 % méně energie než srovnatelná nová 
budova. Navíc k osvětlení celého objektu 
bude použita energeticky úsporná LED 
technologie. 

Domov pro ropuchu 
krátkonohou
Vzhledem k  tomu, že  areál sousedí 
s  různými zelenými plochami, mělo 
staveniště v  Bulmke-Hüllen i  řadu 
čtyřnohých obyvatel. A nadále má. 
Svůj domov tu před začátkem výstavby 
měla třeba ropucha krátkonohá, 
která se  v  minulých letech 
vytratila z mnoha původních 
stanovišť a  v  Německu 
je  oficiálně považována 

za  „přísně chráněnou“. Proto nechala 
společnost Bilstein Group na  pozemku 
zřídit různé mokřadní jímky, které budou 
vzácné žábě sloužit jako přirozené místo 
pro rozmnožování. Areál tak bude pro 
ropuchu i nadále vhodným místem k životu. 

„Tento projekt je  s  částkou přibližně 
120 milionů eur největší jednorázovou 
investicí v  historii naší společnosti. 
Vzhledem k tomu a s ohledem na další 
výzvy zejména v souvislosti s pandemií, 
mě  obzvlášť těší, že  se  stavební 
práce podařilo dokončit podle plánu. 
A  dnes tak můžeme společně s  paní 
starostkou oslavit tento důležitý 
milník,“ řekl při slavnostním otevření 
centra generální ředitel Jan Siekermann 
s tím, že logistické centrum začne naplno 
fungovat v polovině roku 2022.

Gelsenkirchen: červené logo 
FEBI v „zelené“ budově
Široký sortiment náhradních dílů se značkou FEBI bude od příštího roku distribuován nejen z Ennepetalu, kde je tradiční 
sídlo centrály společnosti BILSTEIN Group i její hlavní logistické centrum, ale také z Gelsenkirchenu. Právě tam bylo 27. října 
2021 slavnostně otevřeno další velké logistické centrum tohoto německého specialisty na náhradní díly. 

DODAVATEL
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„Snažím se  oddělit od  průměru, 
vystoupit z řady a dělat fotky tak nějak 
jinak,“ říká sám o  sobě zkušený fotograf 
Jan Vlček, který se  ujal nafocení prvního 
nástěnného kalendáře společnosti Swiss 
Automotive Group CZ  (SAG CZ). A  svá 
slova o odlišení od průměru potvrdil hned 
na první schůzce se zástupci realizačního 
týmu, když byla vyslovena myšlenka doplnit 
tradiční dívčí krásu kontrastem noční tmy 
a sytě barevných světelných efektů.

Nápad se všem okamžitě zalíbil, i protože 
jej bylo možné zkombinovat s  naším 
druhým záměrem netradičně ztvárnit 
situace související s poruchou a následnou 
opravou auta – samozřejmě s  využitím 

náhradních dílů ze skladu SAG CZ. I příští 
rok tak bude stěny našich zákazníků - 
autoservisů a  prodejen autodílů zdobit 
originální kalendář s  kolekcí nádherných 
autorských fotografií.

Kulisami pro kalendář se na dvě víkendové 
noci uprostřed srpna stal centrální sklad 
SAG CZ  v  Hostivici a  jeho nejbližší okolí. 
A také atributy zmíněné v titulku, tedy dvě 
noci, čtyři modelky, tma, barvy a  dým. 
Hodně dýmu, který se  spolu se  silnými 
zábleskovými světly a  barevnými filtry 
postaral o  jedinečnou kulisu většiny 
snímků. Těch Honza Vlček vyzbrojený 
novým fotoaparátem pořídil více než sedm 
stovek, i  když velkou část jako zkušební 

pro správné nastavení světel a efektů. Při 
těch mu  jako zástupný model stál jeho 
asistent Petr, který se  tak může pyšnit 
vlastním originálním fotosetem.
Teprve když byla připravená scéna správně 
nasvícena a  stroj na  dým běžel na  plné 
obrátky, mohly nastoupit modelky Iveta, 
Katka, Tereza a  Míša se  svým šarmem, 
které vám budou dělat společnost po celý 
příští rok…. 

Kalendář SAG 2022: dívčí krása pod rouškou noci

Dvě noci, čtyři modelky, barvy, 
dým a tma

AKTUÁLNÍ TÉMA

MAKING OF

 fotograf Jan Vlček 
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Katie Fronk: 
modelka  
s technickými 
znalostmi

Prvním počinem nové obchodní značky SWISS AUTOMOTIVE GROUP CZ se  stal tradiční nástěnný kalendář, jehož přípravy začaly 
už koncem května. Hned na první schůzce s  fotografem Janem Vlčkem přitom padlo rozhodnutí, že  fotoset mapující různé procesy 
hlavní činnosti společnosti SAG CZ, tedy prodeje náhradních dílů, by mohl vzniknout v nočních kulisách hostivického centrálního skladu 
doplněných výraznými barevnými efekty. Fotograf, který spolupracuje mimo jiné i s českými zastoupeními automobilek Toyota/Lexus 
či  Kia a  s  řadou úspěšných českých sportovců včetně olympijských týmů, měl tak od  začátku novou neotřelou vizi. Zbývalo tedy 
jen nastínit předběžný storyboard třinácti měsíčních stran věnovaných našim TOP dodavatelům, určit termín focení a vybrat kvarteto 
půvabných průvodkyň příběhem nepojízdného auta a jeho znovuzprovoznění.

Jednou z těchto dívek se shodou okolností stala 27letá KATEŘINA FRONKOVÁ, která je nejen zkušenou fotomodelkou, ale 
navíc také zaměstnancem jednoho z dodavatelů společnosti SAG vybraných do kalendáře. Řeč na to přišla úplně náhodou 
při přípravě dalšího záběru s temně zeleným BMW, když Katka pohlédla do kabiny vozu a jen tak pronesla: „Tyhle jednotky 
děláme u nás.“ Mluvila přitom o části klimatizačního systému s výměnnými vonnými kapslemi, které pro mnichovskou 
automobilku vyrábí holýšovský závod společnosti MAHLE Behr.

O chvíli později se zrodil nápad na následující rozhovor...

ROZHOVOR
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Katko, pracuješ v automotive branži. 
Považuješ se i za modelku? Kdy ses 
rozhodla, že bys jí chtěla být a jaké 
byly tvoje začátky?

„Ano, považuji se za modelku. Úplně první 
myšlenka byla, když mě v 17 letech oslovil 
Playboy v jedné internetové soutěži krásy. 
V té době jsem fotit nemohla. Bylo mi 17 let 
a rodiče by mi to nedovolili. Ale začala jsem 
se o fotomodeling více zajímat, a když jsem 
se  osamostatnila, tak už  jsem se  focení 
věnovat mohla. Takže proběhly nějaké 
castingy a začala jsem fotit.“

Co nejraději fotíš?

„To je různé. Baví mě tematické focení, kde 
vás oblečou a  nalíčí do  filmové postavy 
nebo bojovnice. Je  to  spoustu krásných 
zážitků. Ale také ráda fotím sexy fotky. 
Je  to  pro mě  takové odreagování. Fotím 
ale jen nabídky, které mě  zaujmou, takže 
si vesměs všechna focení užívám.“

Na první pohled vypadáš nenápadně, 
a tak trochu nesměle, ale na fotkách 
dokážeš působit jako dračice. Jaká 
opravdu jsi, jakou ženou se více cítíš?

„To je otázka. Přiznám se, že jsou situace, 
kdy se  cítím nesměle. Ale převážně jsem 
sebevědomá žena, která ví, co  chce. 
Na focení je třeba se umět prodat, vypadat 
sebevědomě a být sexy.

Kam nejdále tě modeling zavedl? 
Na jakém nejzajímavější místě jsi 
fotila?

„Nevím, jestli je  to  úplně nejdále, ale 
moc hezké focení bylo pro společnost 
Godox a  4studio.cz, což jsou 
dodavatelé fotografické techniky. Fotilo 
 

se  na  chorvatském ostrově Brač a  bylo 
to  zcela výjimečné. Nejen kvůli sluníčku 
a  moři, ale především kvůli několika 
nádherným místům a  krásným šatům 
od návrhářky...“

Odkud jsi, kde žiješ v současnosti?

„Narodila jsem se v Klatovech a celý život 
se  pohybuji na  západě Čech. Nyní žiju 
v  Holýšově, v  malém městečku kousek 
od Domažlic.“

Potkali jsme se při focení kalendáře 
pro firmu prodávající autodíly 
a v přestávce mezi dvěma záběry 
vyšlo najevo, že pracuješ pro jednoho 
z našich dodavatelů. Řekneš nám 
o své práci trochu více?

„Ano, bylo moc hezké, když jste mě oslovili 
s  nabídkou na  focení pro společnost 
SAG. Pracuji ve firmě Mahle Behr Holýšov 
s.r.o  na  pozici Quality engineer pro 
zákaznickou kvalitu. Nyní mám na starosti 
OEM zákazníky. Pracuji pro tuto společnost 
už 10 let a doufám, že dalších několik let 
ještě budu.“

Takže minimálně z téhle strany 
k autům nějaký vztah máš. 
A co k jejich řízení a k tomu, jak auta 
fungují, kde jsou jaké díly…? A jaký 
je tvůj vztah obecně k technice?

„Moje práce mi  hodně pomáhá vzdělávat 
se  v  tomhle oboru. Auta mám ráda. 
Už  od  malička jsem pomáhala tátovi 
v garáži. Baví mě se  i učit v servisu, když 
mi  technik opravuje auto. Řekla bych, 
že  na  moji pracovní pozici je  třeba mít 
nějaké technické znalosti, nebo alespoň 
vztah k tomu. A to já mám, a proto mě moje 
práce baví.“

A čím jezdíš? Viděl tvoji třeba fotku 
s klasickým americkým veteránem…

„Americký veterán na fotografiích byl hlavní 
výhrou na  akci Hollywood cars, který 
se  u  nás pořádá každý rok. Moc krásné 
auto. Já mám klasický VW Golf VI. A jsem 
s ním spokojená.“

Co bys společnosti SAG CZ coby 
nové obchodní značce na českém 
trhu s autodíly popřála do roku 2022 
(který je ve znamení završení sloučení 
dvou dřívějších silných dodavatelů)?

„Společnosti SAG CZ  bych chtěla 
poděkovat za  dosavadní spolupráci 
a  popřát mnoho úspěchů a  všechno 
nejlepší v novém roce 2022.“

Oblíbené jídlo a pití: 
špagety a bílé víno

Oblíbená hudba: 
podle nálady, poslouchám 
všechno

Oblíbená kniha: 
Myšlením k bohatství 
od Napoleona Hilla

Slovo, které mě nejlépe 
charakterizuje: 
cílevědomost

Já mám  
klasický  
VW Golf VI 
a jsem s ním 
spokojená.

MAHLE Behr Holýšov s.r.o. je významný 
dodavatel termostatů pro automobilový 
průmysl. Společnost byla založena pod 
názvem Behr Thermot-tronik Czech s.r.o.  
v roce 2004. Po deseti letech došlo 
ke změně názvu na MAHLE Behr Holýšov 
s.r.o. V závodě se výrobky kompletují, 
ale zároveň i vyrábí některé jednotlivé 
komponenty. Významnou součástí závodu 
je i vstřikovna, kde se vyrábí hlavní 
součásti kompletního termostatu.
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Modelkou chce být spousta malých 
holčiček. Kdy tobě osobně došlo, 
že bys to chtěla dělat doopravdy a jak 
se ti to vlastně povedlo?

„Jako správná holčička jsem již od  mala 
sledovala soutěže krásy, ale nikdy jsem 
neměla ambice se  přihlásit či  vůbec 
na tituly Miss pomýšlet. Vše se mi změnilo 
v  patnácti, kdy si  mě  všimla jedna 
modelingová agentura. Chtěli mě  poslat 
do  světa modelingu, což se  ale bohužel 
kvůli mé nízké výšce nepodařilo. Ale oslovil 
mě  jeden fotograf, který ve  mně viděl 
potenciál. Nafotili jsme pár zkušebních 
fotek, poslali je  do  agentur, začala jsem 
se hlásit do soutěží krásy. Najednou jsem 
„nasedla na  vlak“, který mě  vedl cestou 
přes soutěže krásy, cestování, natáčení 
reklam a  focení velkých kampaní. Byla 
to opravdu jízda a zatím jsem z toho vlaku 
nevystoupila. Jen jsem jej dost zpomalila.“

Miss FHM, Miss Óčko TV, Miss Vrtule, 
Miss Nordica, Miss University… 
Vypadá to, že máš za sebou celou 
řadu soutěží. Kolik jich bylo, a která 
byla první? A co pro tebe tyhle 
soutěže znamenají?

„Ano soutěží bylo víc, přesně těchto pět, 
ve  kterých se  mi  vždy podařilo umístit. 

ROZHOVOR

Do kvarteta dívek pro barvami hýřící kalendář 
SAG 2022 byla vybrána i usměvavá Michaela 
Křížková z Ostravy. Postavou sice nevysoká,                                 
ale svým přístupem velká profesionálka, která 
má s fotografováním letité zkušenosti. A také 
se může pyšnit hned několika tituly Miss. 
Možná i díky tomu si i mezi regály v centrálním 
hostivickém skladu SAG udržela značnou dávku 
elegance a rozdávala úsměvy na všechny strany. 
A mezi jednotlivými záběry si našla chvilku  
i na krátký rozhovor… 

Míša Křížková: 
úsměvy 
na všechny 
strany
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První soutěž byla iMiss kde jsem získala 
tituly  Miss FHM + Miss Óčko. 
Ve své době pro mě tyto soutěže znamenaly 
hodně. Pro holku, která se  chtěla 
pohybovat ve světě modelingu, byla tohle 
výborná škola. Naučilo mě to vše potřebné 
pro modeling a dodnes jsem za to vděčná. 
Samozřejmě s  tituly Miss máte otevřené 
dveře do  světa modelingu a  dostáváte 
zajímavé pracovní nabídky.“ 

Na webu se dá najít celkem 
dost tvých fotek od různých 
fotografů i prezentace u několika 
modelingových agentur. Děláš také 
módní přehlídky nebo třeba hostesku? 
A co je pro tebe lepší, zábavnější?

„Jako hosteska jsem pracovala při studiu 
na  Vysoké škole a  byl to  samozřejmě 
skvělý způsob přivýdělku, při kterém jsem 
poznala další spoustu super lidí. Módní 
přehlídky jsem chodila málo a  upřímně 
nebyla to  nikdy cesta, kterou bych 
se chtěla vybrat. 
Cítím se  dobře před objektivem. Když 
se  fotí zajímavé pracovní zakázky, 
nebo se  točí reklamy. Při této činnost 
dá  člověk kus ze  sebe a  může se  pod 
práci podepsat, zatímco během přehlídky 
nikoho nezajímáte a není to o vás. Jste - 
když to řeknu tvrdě - jen ´věšák na prádlo´ 
a to jsem já nikdy být nechtěla.“ 

Při focení si působila, že si to před 
objektivem fakt užíváš. Opravdu 
tě to pořád baví, nebo je to jen 
profesionální práce opřená o spoustu 
zkušeností?

„Kdyby mě  tato práce nebavila, tak 
ji dávno nedělám. Jak jsem už zmínila, při 
focení do toho dá člověk kus sebe a ukáže, 

co  v  něm je. A  tenhle ´drajv´ mě  baví. 
Samozřejmě je  v  tom taky kus práce 
a odříkání, což profesionalita vyžaduje.“

A co je podle tebe na práci modelky 
nejtěžší a co nejzajímavější?

„Co  je  nejtěžší? Haha. Asi to, že  holka 
musí být stále v  kurzu. Nikoho nezajímá, 
co  vše spočívá za  tím, jak holka vypadá 
atd. Každý si myslí, že se holky nádherné 
narodí, a to je vše. Ale opravdu je za tím kus 
dřiny - od pravidelného cvičení, dodržování 
stravy, starání se o své tělo a vzhled, totální 
omezení alkoholu, cigaret, ponocování atd. 
Je to opravdu něco za něco.“ 

Co ti zajišťuje dobrou náladu 
a kouzelný úsměv? Jak se udržuješ 
ve formě? A co máš ráda?

„Dobrou náladu mi  zajišťují fajn lidi kolem 
mě, moje rodina, hory, cestování, dobré 
jídlo, sladkosti, dobrá káva a  celkově 
produktivní využití každé minuty. 
Ve formě se udržuji pravidelným běháním, 
cvičením, chozením po horách a zdravým 
jídlem. A co mám ráda? To je velmi otevřená 
otázka. Mám ráda svobodu a  život bez 
omezení.“ 

Odkud jsi, kde žiješ v současnosti 
a kam nejdále tě modeling zavedl?

„Pocházím z Ostravy, kam jsem se po pár 
letech zase vrátila. Co se týče modelingu, 
cestovala jsem hlavně po České republice, 
Slovensku a Německu.“ 

Kromě několika titulů Miss máš 
také titul inženýra, ale pracuješ jako 
realitní agentka…

„Titul Ing. jsem získala na  Vysoké škole 
báňské v  oboru Evropská škola pro 
znovuvyužití brownields, tedy opuštěných 
areálů továren, dolů i  celých městských 
částí. Nyní ale pracuji mimo jiné jako realitní 
agentka, což je obor, který mě velice zajímá. 
Je to práce s lidmi, což mě baví a naplňuje. 
Navíc jsem si  v  současné době k  tomu 
ještě studium Oceňování nemovitostí, tak 
snad se mi v budoucnosti podaří pracovat 
také jako odhadce.“ 

Naše firma prodává autodíly. Jaký 
máš vztah k autům, k jejich řízení 
a obecně k technice? A čím jezdíš?

„Momentálně jezdím autem Škoda Rapid. 
Celkový svůj postoj k autům bych označila 
za pozitivní. Auto je potřeba ke každodenní 
činnosti jak pracovní, tak soukromé a bez 
něj by byl život mnohem komplikovanější.“

Oblíbené jídlo a pití: 
sushi a thajská kuchyně / 
voda s citronem nebo gin 
s tonikem jako alko varianta

Oblíbená hudba: 
ráda poslouchám taneční 
hudbu např. DJ Alan 
Walker

Oblíbená kniha: 
Jen láska je skutečná 
od Briana L. Weisse

Slovo, které mě nejlépe 
charakterizuje: 
„Co tě nezabije, to tě posílí“
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REPORTÁŽ

Pravidla a předpisy
Švýcaři milují pravidla a  předpisy 
a  ty  dopravní rozhodně nejsou výjimkou. 
Předpisy se  tu  dodržují a  kontrolují. 
Maximální rychlost mimo města a  obce 
je  jen 80 km/h  a  na  dálnicích 120 
km/h a po celé zemi je  rozesetá více než 
tisícovka radarů, často navíc velmi dobře 
maskovaných za budovou, mostem nebo 
dokonce i  v  odstaveném autě. Kamery 
kontrolují též průjezdy na červenou včetně 
rychlosti. Takže zrychlit, abyste stihli projet 
křižovatku na  zelenou, se  může prodražit 
hned dvakrát.

Ve Švýcarsku mají snad jako v jediné zemi 
na světě v pravidlech, že auta nesmí jedno 
druhé předjíždět, když padne na křižovatce 
zelená. A  aby toho nebylo málo, i  jako 
spolujezdec můžete přijít o  řidičák, když 
pojedete s řidičem pod vlivem alkoholu.

Alpská země s nejnižším počtem dopravních nehod, 
nejlepšími silnicemi a nejdelším tunelem na světě.

Švýcarsko je nejen rájem turistů hledajících krásné 
přírodní scenérie a vysoké hory, ale i rájem silničních 
cestovatelů. Dá se tam pohodlně dojet přes noc 
a přitom skoro celou cestu po dálnici. Řízení 
ve Švýcarsku je úžasným a nezapomenutelným 
zážitkem. Budete žasnout nad krásou a technickou 
dokonalostí horských průsmyků, mostů a tunelů. 
Ve Švýcarsku najdete pátý nejdelší silniční tunel 
na světě a také nejdelší a nejhlubší železniční tunel 
(57 km). A dokonce i nejvýše položenou evropskou 
železnici vedoucí na Jungfraujoch ve výšce téměř 
3500 m n.m.

Jak se jezdí  
ve Švýcarsku
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Švýcarská 
tradice: 
sýrové fondue
Za švýcarské národní jídlo platí sýrové 
fondue, tedy pokrm z roztaveného sýra, 
do kterého se namáčí kousky pečiva. 
Tato tradice pochází ze  Savojska 
a francouzské části Švýcarska a bývá 
spojována s  dlouhým stolováním, 
které poskytuje prostor pro poklidnou 
přátelskou konverzaci. Je  to  dáno 
hlavně tím, že  pokrm není podáván 
jako hotový, ale většina surovin 
se připraví na stůl a každý si pak svou 
porci připravuje sám podle vlastní 
chuti.

Od  původního rozpouštění sýru v  hrnci 
nad ohněm, do kterého se namáčel chléb, 
se  dnešní fondue posunulo mnohem dál. 

Tradičním základem bývaly dva druhy 
sýrů, bílé víno a  mouka. Postupem času 
si však v jednotlivých regionech lidé oblíbili 
různé typy sýrů a  ještě rozličnější přísady. 
Jednotlivé oblasti tak mají své vlastní 
receptury. Asi nejoblíbenější variantou 
je  libovolná kombinace sýrů ementál, 
gruyère, vacherin fribourgeois a appenzeller 
rozpuštěných v bílém víně a dochucených 
česnekem, pepřem, muškátovým oříškem 
a  kapkou třešňové pálenky. Právě z  této 
receptury vychází také nejoblíbenější 
hotová směs na fondue.

Tradiční příprava fondue využívá speciální 
hrnec z  kameniny (tzv. caquelon), který 
se nejprve vytře stroužkem česneku. Potom 
se  v  něm rozpustí směs nastrouhaných 
sýrů ve  víně a  vše se  dochutí kořením. 
Během stolování je  pak kameninová 
nádoba se sýrovou směsí uprostřed stolu 
nad malým lihovým hořákem (rechaud), 
který udržuje směs horkou a  vláčně 
tekutou. Do roztaveného sýra se namáčejí 
na dlouhých speciálních vidličkách kousky 

bílé veky (tedy baquette) nebo bílého 
chleba, ve švýcarském kraji kolem Gruyère 
se  místo veky používají i  malé, ve  slupce 
vařené brambory. Jako příloha se podává 
například nakládaná zelenina nebo olivy. 
A samozřejmě také dobře vychlazené bílé 
víno, případně černý čaj.

Kromě tradičního švýcarského fondue 
ze  sýra jsou dnes známé také fondue 
z masa či ryb nebo čokoládové fondue. 

Horské cesty a Vilém Tell
Na  úzkých horských a  venkovských 
silnicích, kde je  šířka vozovky pouze pro 
jedno vozidlo, má  vždy přednost řidič 
jedoucí do  kopce. Je  to  logické, kdyby 
musel zastavit, v  prudkých kopcích 
by se už nemusel rozjet. Řidič, který jede 
z  kopce musí případně zacouvat, aby 
vytvořil dostatečný prostor pro průjezd 
nahoru jedoucího auta. Výjimkou jsou 
rozšířená místa na  míjení, tam musí zajet 
vždy ten, kdo to má blíž.

Autobusy v  horách používají třítónový 
klakson, kterým dávají znamení, že je třeba 
jim uvolnit cestu. Zajímavostí je, že melodie 
klaksonu pochází z Rossiniho opery Vilém 
Tell o  hrdinovi švýcarské lidové legendy, 
který byl nepřáteli přinucen sestřelit kuší 
jablko z hlavy svého syna.

Poplatky a ceny paliva
Při cestách po  Švýcarsku se  vyplatí 
si  pořídit dálniční známku, je  tu  skoro 
2000 km  dálnic a  známka platí i  v  17 
km  dlouhém gotthardském silničním 
tunelu. Prodává se  ale pouze jako roční 
ve formě samolepky a vyjde zhruba na 950 
Kč. Dálnicím se sice vyhnout dá, ale často 
pojedete po  horských cestách, takže pro 
rychlé nebo delší přesuny to rozhodně není. 
Pokud byste měli s  sebou karavan či  jiný 
přívěs, známka se  musí koupit a  nalepit 
i  na  něj. Ve  dvou tunelech na  hranicích 

s  Itálií, ve Sv. Bernardu a  vedlejším Munt 
la Schera se navíc ještě platí mýto. 

Za  nákup pohonných hmot si  oproti 
Česku trochu připlatíte. Na podzim tam litr 
benzínu vyšel zhruba na  38,50 Kč, nafta 
byla ještě o bezmála korunu dražší. A LPG 
je  ve  Švýcarsku dokonce druhé nejdražší 
na  světě, takže cena 23,60 Kč  může 
nemile překvapit. Na plyn se tam používají 
se  dva konektory, náš a  ACME. Čerpací 
stanice jsou ale naprosto všude i v horách 
a  není problém sehnat jakékoliv pohonné 
hmoty, i  třeba CNG. Samozřejmostí jsou 
také všudypřítomné nabíjecí stanice pro 
elektromobily. Vždyť každé sedmé nové 
prodané auto je tu na baterky.

Přijeďte…
Do  Švýcarska je  vždy příjemné zajet, jak 
na  krátkou projížďku horskými průsmyky, 
tak i  na  delší letní dovolenou nebo třeba 
zimní lyžovačku. Pokud budete respektovat 
místní specifika a mnohdy nepochopitelné 
předpisy, jako například zákaz stání 
auta s  nastartovaným motorem, byť 
třeba za  účelem topení, bude to  pro vás 
nezapomenutelná dovolená plná krásných 
zážitků, nezapomenutelných přírodních 
scenérií, absolutní čistoty, příjemných lidí 
a dobrého jídla i pití.

Text a foto: Tomáš a Jana Vizingrovi
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ZÁBAVA

AGREGÁT 
AKORDEON 
ANTUKA 
BANKOMAT 
BODLÁK  
BUFET 
DEKÁDA 
DIRIGENTKA 
ELEGANCE 
ETIKA FIKCE  
FOTKA 
GEOGRAFIE 
GRAFIKA 
HADIČKA 
HRANA 
KABELA 
LETÁK 
MATKA 
MEDÚZA 
MYTOLOGIE 
NAFTA 
NOŽÍK 
NŮŽKY 
OBKLÁDAČKA 
OSOBA 
REPUBLIKA 

ROZBUŠKA 
ŘETĚZ 
SALÁT 
SAMICE 
SLOVNÍK 
SONDA 
SOPKA 
STAROSTKA 
STUHA  
SVETR  
TRÁVA  
TVAROH 
UKÁZKA

Osmisměrka
„Narazil jsem do stromu“, 
přiznává se řidič auta 
v autoservisu. 
Automechanik přejde okolo 
auta a ptá se: „… (tajenka) 
...?“

Tajenka:

Chlapík vyjde z  obchodu 
a  zjistí, že  mu  mezitím někdo 
naboural venku zaparkované 
auto. Za stěračem je lístek: „Jak 
tohle píšu, sleduje mě  několik 
lidí, kteří si myslí, že vám sem 
píšu svoje jméno, adresu 
a číslo havarijního pojištění. Ale 
není to tak.“

Do  autoservisu přijede muž 
se  starým automobilem 
a  automechanik si  ho  dlouze 
prohlíží.
Majitel vozu se  ho  ptá: "Tak 
co mu říkáte?"
Mechanik vzdychne: "No, 
kdyby to  byl kůň, tak vám 
poradím, abyste ho zastřelil."

Jedou takhle manažer, 
automechanik a  programátor 
autem. Auto se náhle porouchá 
a zastaví.
Manažer navrhuje: „Jen 
klid, vše je  v  pohodě, mám 
tu  mobilní telefon, zavoláme 
si taxíka a pojedeme dál.“
Automechanik povídá: „Není 
třeba, já  jsem mechanik 
a  mám tu  nářadí. Za  2 
hodiny to  opravím a  bude 
to v pořádku.“
Programátor říká: „A  nestačilo 
by  třeba jen vystoupit 
a nastoupit?“

Jede mladík na  motorce 
a  v  plné rychlosti to  napálí 

do  plotu. Převezou 
ho  do  nemocnice a  když 
se probere, ukazují mu rentgen 
polámaných žeber.
A  on  povídá: „Tak ten 
plot poznávám, ale kde 
je motorka?“

Přiveze chlapík ženu 
do  porodnice. Řeknou mu, 
že až porodí, zavolají mu.
On se nemá pořád k odchodu: 
„No, ale já  když dám auto 
do  servisu, tak mi  po  dobu 
opravy dávají náhradní. U  vás 
to tak nefunguje?“

Fóry
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VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI

DĚKUJEME VÁM ZA DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI A VĚŘÍME, ŽE BUDE 
POKRAČOVAT I V NAŠICH NOVÝCH BARVÁCH A POD ZNAČKOU SAG CZ.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ VSTUP 
DO NOVÉHO ROKU 2022.


